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  چکیده

یکی از شاهکارهاي زنده و  را به عنواننظامی  »خسرو و شیرین«چه آن

دهد که  ابطه بینامتنیت با متونی قرار میدر یک رپویاي زبان و ادب فارسی 

و از آبشخور ناخودآگاه جمعی و مفاهیم  کهن بشري داردهاي  ه در اندیشهیشر

 پیچیده شده اي از نمادها یی است که در هالهبخشها، مندند بهره آن نمادین

از بافت غنایی  رفتن     خمهاي آن جز با فرا و و پیچغریب  و کشف استعارات است

خانه رفتن  گنجداستان به ، یکی از این بخشهاي برجسته .متن ممکن نیست

یک رویکرد نمادین به این در  .بیند ست که پیش از آن میا خسروپرویز و خوابی

سترده از مفاهیم نمادین و اي گ مجموعه، خسرو و شیرین منظومهاز بخش 

الگوي باززایی یا به تعبیر  آید که تمامی آنها نمودگر کهن می به دست رازناك

اصلی منظومه را  ۀمای که درون الگویی ؛ کهنفرایند فردیت است، یونگی آن

رمرین درون صندوق م، کلید طالیی، گنجهاي پنهان، خانه گنج .دهد می تشکیل

ترین نمادهاي  از برجسته) ص(و شمایل حضرت محمد طلسم طالیی، طاق

سمبلیک  مایه درون که خسرو و شیرین است ۀمنظومموجود در این بخش از 

الگوي  ارتباطی عمیق با کهن نمادین آنهامفاهیم  و دهد داستان را شکل می

   .داردیعنی دستیابی به کمال ، حاصل از آن ۀنوزایی و نتیج

  .شمایل، طلسم طال، کلید، گنج، خانه گنج، الگوي باززایی کهن: ي کلیديها واژه

                                                
            2/5/90: تأیید نهایی   20/11/89: تاریخ وصول - *- 
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  قدمهم

داستانهایی است که روي ، »خسرو و شیرین«و از جمله هاي غنایی نظامی  اگرچه منظومه

 )ها خود در آغاز منظومه ۀبه گفت( داستانها رااین ، که شاعر جا آناز اما در واقعیتی تاریخی دارد؛ 

که آثار وي  جا آنسفارش سروش و هاتف غیبی برگزیده و به نظم درآورده است و نیز از به 

گسترش پیرنگ آن نقشی  تخیل شاعر در طرح داستان وگزارش تاریخی صرف نیست و 

، پرور و اهل دل و خلوت شبانه است که نظامی شاعري درون جا آنو نیز از  برجسته داشته است

 ةدیدآورنداي است که احوال و درونیات پ ها آیینهینش حوادث آنشک گزینش داستانها و چ بی

 ۀشک خمس بیتوان گفت  می اي که به گونه. نمایاند باز میهاي زمانی مختلف  در برههخود را 

از . گیرد جاي میادبی پذیر  و تأویل 1متون باز ةه در زمرترین آثاري است ک از برجسته  مینظا

اي از  پاره، هاي نظامی و از جمله خسرو و شیرین ونه به منظومهگ این دیدگاه و با نگرشی این

در فتن خسروپرویز به همراهی شیرین و رتولد نمادین شبدیز : چونمنظومه این بخشهاي 

پیوندي ، نماید میآن  ةگون و نمایانگر قدرت تخیل سرایند خانه که در ظاهر امر افسانه گنج

فتن خسرو پرویز به ر. و نمادین است 2الگویی تی کهنیابد که داراي باف برجسته با متونی می

که پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل و تأویل آن اختصاص یافته خانه  در گنجهمراهی شیرین 

بازتابی برجسته در آن » فرایند فردیت روانی«الگوي  از جمله بخشهایی است که کهن، است

  .استیافته 

شناسی تحلیلی یونگ است که وي آن  ي در روانیکی از مباحث مهم و محور، فرایند فردیت

مطرح کرده است؛ البته پـیش  » شناسی سنخهاي روان«در کتاب  1921را نخستین بار در سال 

 اشـاراتی بـه ایـن مقولـه نمـوده اسـت      ، نوشـته  1902از آن وي در تز دکتراي خود که در سال 

گ بـا مطالعـه بـر روي تعـداد     یونـ «مطرح شد که  جا آنفرایند فردیت از ). 202، 1385، پالمر(

زیادي از مردم و تحلیـل خوابهـاي ایشـان دریافـت کـه خـواب نـه تنهـا بـه چگـونگی زنـدگی            

او همچنـین دریافـت   . بلکه خود بخشی از بافت عوامل روانی آن است، بیننده بستگی دارد خواب

» فردیـت  فراینـد «کند و نام آن را  که خواب در مجموع از یک ترکیب و شکل باطنی تبعیت می

بنـایراین  ، کنـد  هاي خواب هر شب تغییر مـی  ها و نمایه یی که صحنهجا آنوي از  ةبه عقید. نهاد

تواند تداوم آنها را با یکدیگر دریابد؛ اما اگـر کسـی تـوالی خوابهـاي خـود را طـی        هر کسی نمی

ـ    متوجه خواهد شد که پـاره ، سالیان دراز مورد مطالعه قرار دهد ه تنـاوب  اي از محتویـات آنهـا ب

منظره یا یک موقعیت را ، بسیاري از مردم همواره خواب یک شخصیت. شوند آشکار و ناپدید می

خـواهیم دیـد کـه    ، طور پیوسته مـورد مطالعـه قـرار دهـیم     چه آنها را به بینند؛ که اگر چنان می
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زنـدگی  توان چنین نتیجه گرفت که  بنابراین می .کنند هاي آنها آرام اما محسوس تغییر می نمایه

آورند  می وجود تصویري پیچیده به، اي اي از مضامین و گرایشهاي دوره رؤیایی ما تحت تأثیر پاره

اي گـرایش   در آن گونـه ، یک دوران طوالنی را مورد مطالعه قرار دهد و اگر کسی تصویر پیچیدة

فردیـت   کند که همانا فرایند رشد روانی تقریباً نامحسـوس  یا جهت پنهان اما منظم مشاهده می

چنـان کـه    ترشـود؛ آن  تـر و پختـه   شود شخصیت فرد به مرور غنی است؛ فرایندي که موجب می

یونگ  ةبه بیان دیگر به موجب عقید). 240-241 ،1383، یونگ(»دیگران نیز متوجه آن بشوند

نیـروي   ۀشخصیت برتر ناپیداي فرد بـه واسـط  ، رسد میۀ اوجی از زندگی فرد فرازمانی که نقط«

سویی  و شود تا حیات فردي به سمت سبب می این امر. شود ر شخصیت حقیرتر متجلی میالهام ب

 ، ایـن فراینـد  . آورد اي از دگرگونی درونی شخصیت را پدیـد مـی   تر جهت یابد و گونه برتر و عالی

  ).73 ،1368، یونگ(»شود مطرح می» فرایند فردیت روانی«تحت عنوان 

تـوجهی از ایـن دسـته     هـاي قابـل   روایتگـر نمونـه  ، ارسیزبان و ادب ف ۀاز آثار برجست رخیب

خوابهاي نمادین و کلیدي است کـه نقشـی مهـم در رونـد تکامـل و فردیـت صـاحبان خـویش         

بینـد و طـی آن بـا پیـر      سالگی می ناصرخسرو در حدود چهل خوابی است کهاند؛ از جمله  داشته

رزنش ناصرخسـرو بـه علـت    بـه موجـب ایـن رؤیـا پیـر پـس از سـ       . کند مالقات می داناي درون

. یت کردتوان تقو خرد و هوشیاري را چگونه می که بر این کند مبنی سؤالی مطرح می، میخوارگی

کنـد و بـدون هـیچ سـخن      را بیـان مـی  » یابنده است، جوینده« جملۀ، سپس خود وي در پاسخ

واب کنـد کـه از خـ    بیـداري عـزم مـی   ناصرخسـرو پـس از   . کنـد  تنها به قبله اشاره مـی ، دیگري

    ).53 ،1371، شعار( خویش برخیزد ۀسال چهل

ابها و رؤیاها خود را الگوي فرایند فردیت نه تنها در خو کهن، به موجب تحقیقات یونگ

نمودگر ، ادبیات جهان ها و آثار برجستۀ اساطیر و افسانهبسیاري از  ۀمای بلکه درون، نمایاند می

نظامی از جمله  ۀخمس، بان و ادبیات غنی فارسیز ةدر گستر .این فعالیت ناخودآگاه درونی است

اضر تنها به بررسی بخشی از پژوهش حدر . نماید آثاري است که از این دیدگاه قابل تأویل می

از دیدگاه ، خانه است که روایتگر رفتن خسرو پرویز به گنج خسرو و شیرین منظومۀ

گونه از این  یتی اینروا  مینظا بیان شیواي. الگوهاي مطرح توسط یونگ پرداخته خواهد شد کهن

  :دهد  می دست به بخش از داستان
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  خیز پرداز شب چنین گفت آن سخن«

  که از شبها شبی روشن چو مهتـاب

  خرامان گشتــــه بر تازي سمنـدي

  به چربی گفت با او اي جوانمـــرد

  گردمــر نســ تا بی: جوابش داد

  جا شد روانـــه سوار تنــــــد از آن

  واب خویش چون خسرو درآمدز خ

  ســــه ماه از ترسناکی مانــد بیمار

  یکی روز از خمار تلخ شـــــد تیز

  بیا تا در جـــــواهرخـــــانۀ گنج

  ز عطر و جـــوهر و ابریشمینــــه

  مایگان را مـایه بخشیـم بی، وز آن

  سوي گنجینه رفتند آن دو همراي

  خریطه بر خریطه بسته زنجیـــــر

  نه که او را گنجـدان بودچهل خا

  یک رسیدند اي یک به هر گنجینه

  دگرها را ز نسخت راز جستنـــد

  کلید و نسخه پیش آورد گنجــور

  چو شه گنجی که پنهان بود دیدش

  کلیدي در میان دیــــد از زر ناب

  ز مردم بازجست آن گنج را ســر

  نشان دادند چون آگاه شــــد شاه

  اراچو خاریدند خاك از سنـگ خ

  درو سربسته صنــــدوقی ز مرمر

  به فرمان شــــه آن را در گشادند

  یافتنــــد از سیم ســـاده  طلسمی

  بر آن لوح زر از سیـــــم سرشته

  طلب کردند پیري کآن فروخواند

  چو آن ترکیب را کردنـــد خارش

  که شاهی کاردشیر بابـــــکان بود

  ز راز انجم و گردون خبــر داشت

  تر چنیـــن آورد بیرونز هفت اخ

  کز آن آمــــد خلل در کار پرویــــز  

  جمال مصطفی را دید در خـــــواب

  مسلسل کرده گیسو چون کمنــــدي

  ره اسالم گیــــــر از کفــــر برگرد

  از این آییـــن که دارم برنگــــــردم

  ـدي زد بر او یک تازیانـــهبه تنـــــ

  چو آتش دودي از مغـــــزش برآمد

  نخفتی هیچ شب ز انـــــدوه و تیمار

  به خلوت گفت شیرین را که برخیــز

  ببینیم آنچه از دلهــــــــــا برد رنج

  بسنجیم آنچـــــه باید از خزینـــــه

  روان را زین روش پیرایـــــه بخشیم

  زمین جاي ندیدند از جواهــــــر بر

  گیر  ز خسرو تا به کیخســــرو همی

  ده نهــــــان بود، یکی زو آشکـــارا

  متاعی را که ظاهـــــر بود دیدنــــد

  ز گنجــــوران کلیدش بازجستنــــد

  زمین از بار گوهر گشت رنجــور

  همان با قفل هر گنجی کلیــــــدش

  چو شمعی روشن از خوبی چومهتاب

  ـدش بــود بر درکه قفل آن کلیـــــ

  زمین را داد کندن بر نشانگــــاه

  پدید آمــــد یکی طاق آشکــــــارا

  سنگین قفلی از زر، بر آن صنـــدوق

  درون قفل را بیــــرون نهادنـــــــد

  بر او یک پاره لــــوح از زر نهـــاده

  زر اندر سیــــم ترکیبی نوشتــــــه

  شهنشه زان فروخوانــــدن فروماند

  زارنــــــده چنین دادش گــزارشگ

  به چستی پیشــــواي چابکـــان بود

  در احکام فلک نیکــــــو نظر داشت

  که در چندین قران از دور گــــردون
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  د نشانیبدین پیکر پدید آی

  دیــدار سخنگوي و دلیر و خوب
  

  در اقلیــــم عرب صاحبقـــــــرانی

  گفتــــار عهد و راست امین و راست
  

  به معجز گوش مالد اختــــران را

  ـــــاییز ملتهـــــا بر آرد پادشـ

  بدو باید که دانا بگـــــــرود زود

  چو شاهنشه در آن صورت نظر کرد

  به عینه گفتی آن شکل جهانتــاب

  چنان در کالبد جوشیــــد جانش
  

  به دین خاتم بـــــود پیغمبــــران را  

  خدایی به شــــرع او رســـــد ملت

  صلح او سود، که جنگ او زیان شــد

  ـــــر کردسیاست در دل و جانش اث

  سواري بود کآن شب دید در خـواب

  »که بیرون ریخت مغز از استخـوانش
          
  )453-454 ،1380، گنجوي  مینظا(    

و رفتن ) 119-134 ،1388، طغیانی و جعفري .كر(بخش مذکور که همچون تولد شبدیز

 ۀمترین بخشهاي منظو یکی از نمادین، )246-255 ،1370، جوادي پور( شیرین در چشمه

  .شود خسرو و شیرین محسوب می

  

  خواب خسرو پرویزنمادپردازي *

، در این کارکرد. پیشگویی حوادث آینده است، خواب ۀیکی از کارکردهاي برجست

گزیند و  نمادهاي مرتبط با یکدیگر را برمیاي از  مجموعه، ارچون جادوگري قههم، ناخودآگاهی

یز از این خواب خسرو پرو. پردازد آینده می زآلود به پیشگویی حوادثشکلی سمبلیک و رابه 

بیند؛ کابوسی که در آن دعوت به  روایت نظامی او کابوسی هولناك میبه . خوابها است گونه

   .خورد اي سخت از او می پذیرد و تازیانه ا نمیر) ص(اسالم پیامبر 

پرویز بر خسرو) ص(در هیأت پیامبر ، در عالم خواب که آنشناسی یونگ  به موجب روان

. اسـت » پیر دانـا «الگوي  کهننمودي برجسته از ، کند می دعوتو او را به اسالم  شدهظاهر 

پـدربزرگ و یـا   ، اسـتاد ، معلـم ، روحـانی ، طبیب، که معموالً در هیأت ساحر«الگو  این کهن

درایـت و الهـام و از   ، ذکـاوت ، بصـیرت ، تفکر، مبین معرفت، شود هرگونه مرجعی ظاهر می

او . نیتـی و میـل بـه یـاوري اسـت      گر خصایل خوب اخالقی از قبیل خوشنطرف دیگرنمایا

اتخـاذ تصـمیم و   ، پنـد عاقالنـه  ، درایـت ، شـود کـه بصـیرت    همواره در وضعیتی ظاهر مـی 

در ایـن  . ریزي و امثال آن ضروري است اما شخص بـه تنهـایی توانـایی آن را نـدارد     برنامه

یگر کنشی روحی و فکري بکر و به عبارت دصورت حضور پیر دانا با تأملی از سر بصیرت یا 

، پیر دانا ۀمداخل. تواند قهرمان را از مخمصه برهاند روانی می خود درون به یا نوعی عمل خود

آگاهانـه بـه    ةاز آن رو ضروري است کـه اراد ، خود صورت مثالی به یعنی عینیت یافتن خود
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، العـاده  ایـن قـدرت فـوق   در آن حد نیست کـه   تخود قادر به یکپارچه کردن شخصیخودي 

  .)112-117 ،1368، یونگ( »جهت کسب توفیق حاصل آید

و در هیأت برخاسته  ق ناخودآگاهی خسروپرویزمیهاي ع ه از الیهک» پیر دانایی« 

به سمت و سوي کمال و قصد هدایت و فراخوانی وي را ، بر او ظاهر شده است) ص(پیامبر

دعوت این پیغمبر راهدان درونی را ، خسروپرویزاما خودآگاهی چموش و سرمست فردیت دارد؛ 

اي سخت  تازیانه، زند و به عقوبت این نافرمانی  میپذیرد و از گام نهادن در راه کمال سر باز  مین

فرایند «اصلی داستان یعنی  ۀجهت با درونمای  سمبلیک و همکامالً  میخورد که مفهو  می

نماد اعمال خاصی است که باعث دفع ، زنی قشال«زیرا به موجب نمادشناسی  ؛دارد» فردیت

این عمل چه از نظر . شود که مانع باروري مادي یا رشد معنوي هستند  مینیروها و یا شیاطینی 

معه و یا عصیانهاي فردي در جا  مینظ ین بردن علل بیبراي از ب، نمادشناسی و چه در واقع امر

، ژان شوالیه( »یا حرکت آن کند نگردد ین وسیله کاربردهاي طبیعی مخدوش نشوداست تا به ا

به کیفر ، خورد می) ص(اي که خسروپرویز از پیامبر به بیانی دیگر تازیانه .)78- 79 ، 1385، 4ج 

رسیدن به سعادت و بهشت ابدي  اي که در پی آن از کند؛ نافرمانی اي است که می نافرمانی

  .ماند می باز

از ، اند واقع امر نیز چنان که در تاریخها نوشته خسروپرویز نه تنها در عالم خواب بلکه در

ترتیب راه  کند و بدین  میرا پاره ) ص(حضرت محمد ۀنام زند و دعوت  میپذیرش اسالم سر باز

و بعث الکتاب مع ، الى کسرى )ص(و فیها کتب رسول اهللا «: بندد  میسعادت ابدي را بر خود 

کسرى  من محمد رسول اهللا الى، لرحمن الرحیمبسم اهللا ا: فیه،  میالسه هعبد اهللا بن حذاف

و انى ، و شهد ان ال اله اال اهللا، و آمن باهللا و رسوله، سالم على من اتبع الهدى !عظیم فارس

 .فان أبیت فعلیک اثم المجوس، اسلم تسلم، لینذر من کان حیا، الى الناس کافه، رسول اهللا

  .)655 ،1352، 2 ج، طبري(»ملکه مزق: فقال رسول اهللا ).ص(فمزق کتاب رسول اهللا 

  ...بجوشید از سیاست خـــون خسرو      نو ۀچو قاصد عرضه کرد آن نامـ«

  نوشته کز محمــــد سوي پرویـــز      انگیـــز خطی دید از سواد هیبت

  که گستاخی که یارد با چـــو من شاه      غرور پادشــاهی بـــردش از راه

  نویســـد نـــام خـــود باالي نامم      ـره که با این احتراممـکه را زهــ

  بــد کرد و بـــد کرد ۀز خشم اندیش      رخ از سرخی چو آتشگاه خود کرد

  »نه نامـــه بلکــه نام خویشتــن را      شکن را ۀ گردندریـــد آن نامــ

  )457 ،1380، گنجوي  مینظا(
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حوادث پس از آن به خسرو پرویز و دعوت او به اسالم و ) ص(نامه فرستادن پیامبر قضیۀ

ن و افزودن مواد و حوادث خیالی و غریب بدان آاما طرز پرداخت ، واقعیتی تاریخی دارداگرچه 

الگویی او در پرداخت  نگرش شاعر به این داستان و ذهنیت کهن ةبیانگر شیو، نظامی ۀدر منظوم

زیرا اثري  ؛او است ولیت خمسۀترین علل مقب شک یکی از برجسته که این امر بی منظومه است

سیراب شده آن نهفته در خود و مفاهیم بشري و عام  ةگاهی پدیدآورندکه از آبشخوري ناخودآ

کند و ماندگاري  پیوندي عمیق با روح و جان مخاطبان خود برقرار می، به طور ناخودآگاه، باشد

کمدي  ،آثار مولوي، همان رازي که سبب شهرت جهانی غزلیات حافظ. آن اثر را به دنبال دارد

  .شده استاز آغاز تا امروز الهی دانته و دیگر آثار شاخص ادبیات جهان 

  

  خسرو پرویز به همراهی شیرین خانه رفتن به گنجداستان نمادپردازي *

تا سه ماه  پرد و زده از خواب می وحشت، تازیانه خوردن از خسروپرویز بعد، روایت نظامیبه 

عدد سه که در این بخش . شود و بیمار می دهد میت خورد و خواب خویش را از دس، بعد از آن

تناسب و همسویی ، آن و مفاهیم رمزي استاز اعداد کامالً نمادین ، است از داستان آمده

، ناکاملعددي ، شناسی یونگ سه در روان« .الگویی داستان دارد کهن ۀمای اي با درون برجسته

 و نمایندة مادینه و کامل، ر آن عدد چهاراو در کناست قلمرو خودآگاه روان  نرینه و نمایندة

  .)115-116 ،1374، یاوري( »است ساحت تاریک و ناخودآگاه روان

رود  مـی خویش به همراه شیرین به گنجینه  خسروپرویز، قراري و آشفتگی پس از سه ماه بی

در . زداندوه از دل بزداید و پریشانی خـویش را درمـان سـا   ، گنجهاي پیدا و پنهان آنتا با دیدن 

نمـاد یکـی از   ، شـیرین  زیـرا  ؛سـت ا همراهی شـیرین بـا وي امـري کـامالً ضـروري     ، این بخش

سـت کـه   ا درون او 3آنیمـاي بعد مثبـت  و تمثل  پرویزخسرو خودآگاهیهاي نا ترین الیه برجسته

نیما را آعد مثبت ب یونگ معتقد است که .امري ناممکن است» خود«بدون حضور او دستیابی به 

صـداهاي بیگانـه را حـذف    ، رادیوي درونی انگاشت که با تنظیم طـول مـوج  «ه عنوان توان ب می

نقـش  ، خـود  عنصر مادینه بـا ایـن دریافـت ویـژة    . گیرد کند و تنها صداي انسان بزرگ را می می

ایـن همـان نقـش    . به عهـده دارد » خود«و دنیاي درونی یعنی » من«راهنما و میانجی را میان 

و البتـه در ایـن    ؛)278 ،1383، یونگ(» قش بئاتریس دانتهطور ن مینجادوگران قبایل است و ه

   .نقش شیرین خسرو، منظومه

با بار معنایی گذارد؛ مکانی  نهانی خویش می ۀخان پاي به گنج، خسرو به همراهی شیرین

با » پیر دانا«و در این مکان است که  ؛خودآگاهینمادین؛ تمثلی برجسته از قلمرو مرموز نا
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را بار دیگر به و راه رسیدن به یکپارچگی روانی  شود تر بر خسروپرویز متجلی می نادینمودي نم

عدد چهل  زیرا .با چهل خانه؛ عددي کامالً نمادینمکانی است ، خانه این گنج. دارد وي عرضه می

، لچه«این  بر  عالوه .را در خود داردبار معنایی نمادین این عدد   میو تما است چهارعدد  مضارباز 

نخستین آن یعنی انتظار کمتر  ۀشک جنبآزمایش و تنبیه است که بدون ، دگیآما، عدد انتظار

به پایان  نشانۀ، لعدد چه، به زعم رنه آلنده. شناخته شده و در عین حال از همه مهمتر است

ظام باید نه فقط به تکرار بلکه به تغییري اساسی و گذر از ن دور تاریخ است؛ دوري که میرسیدن یک 

که در  چنان .)576 ،1379، 2ج، شوالیه( »عملی یک زندگی به زندگی دیگر منتهی شود

ساحت ناخودآگاه  ةاین عدد داراي جنسیتی مؤنث و نمایند، رمزپردازي عدد چهار گفته شد

جایی جز قلمرو ، اي خسروپرویز خانه چهل گنجینۀ، بنابر این تفاسیر .روان انسان است

در آن روند زندگی خسروپرویز طی یک نوزایی نمادین  باید که قلمروينیست؛  ناخودآگاهی وي

ا و پنهان آن را گنجهاي پید، خانه نمادین بودن گنج .تغییر کند و او را به کمال و پختگی برساند

نیز نماد جوهر شناخت عرفانی نشده و  نماد جوهر الهی ظاهر« این گنجها .سازد نیز نمادین می

است و کسانی که از ماهیتی معنوي و اخالقی دارد و نماد زندگی درونی ، گنج پنهان؛ زیرا است

 زمینو یا در زیر ها غارگنج عمدتاً در قعر  .جز وجهی از خود ما نیستند، کنند  میآن پاسداري 

که کوششی فوق انسانی  نماد سختی جستجوي آن بود، یري گنجوضعیت قرارگ. شد  میپنهان 

 .)754- 755 ،1385 ،4ج ، شوالیه( »نیاز داشت

مثبـت  نمودگر کـارکرد  خانه را به یاري گنجوران که  روپرویز گنجهاي پیدا و پنهان گنجخس

بـه  یابـد کـه     مـی کلیدي از زر نـاب  ، ان کلیدهامیدر ناگاه . گشاید می، هستند داناتایپ پیر  آرکی

 .درخشـد و از لطافـت و خـوبی چـون مهتـاب اسـت        مـی چـون شـمعی روشـن    ، توصیف نظامی

ایـن  . نمادگرایی کلید به وضوح در ارتباط با نقش مضاعف آن یعنی بـاز کـردن و بسـتن اسـت    «

نقش هم براي باز کردن و آغاز یک راه باطنی است و هم براي شناختن ایـن راه کـه بـه وضـوح     

 قدرت کلید چنان است که اجـازة . شد خصایص کلید ملکوت است که به پطرس نبی نشان داده

داشـتن  ، در عرفان. هم گسستن یا باز کردن و بستن آسمانها را در اختیار داردبه هم بستن و از 

شهر یا خانه بلکـه  ، کلید نه فقط به معناي ورود به یک مکان. کلید به معنی شروع رهروي است

. اي بـاطنی اسـت   جایگاهی روحـانی و درجـه  ، معنوي ر ضمن به معناي رسیدن به یک مرحلۀد

نماد معمایی اسـت  . کلید رازي است که باید آشکار شود. دهند می انکلیدها مراحل تزکیه را نش

طور خالصه نماد مراحلی اسـت  ه عهده گرفته شود و ب ید حل شود و عمل شاقی که باید برکه با

  .)595-597 ،همان(» شود  میبه کشف و شهود و اشراق منتهی  که
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از جنس طال است؛ ، کند میکلیدي که توجه خسروپرویز را به خود جلب ، نظامی به گفتۀ

نور به  -طال« زیرا .جهت با مفهوم سمبلیک کلید نمادین و همسو و هم  میفلزي گرانبها با مفهو

طال است که عبارت  میاي روحیهدف عرفانی کی. طور کلی نماد شناخت و یانگ اصلی است

که طال تغییر  جا آنعالوه بر این از . ه خدا در خداسرب به طال؛ تبدیل انسان ب ۀاست از استحال

  .)217و  214 ،همان( »ستنیز هنماد زندگی پس از مرگ ، کند مین

کند؛ کلیدي که به موجب طال  خسروپرویز به کلید طال دست پیدا می، بنا به روایت نظامی

 درخشد و نماد میکه در میان دیگر راهها به روشنی  است ؛ راهیستا بودنش برترین کلیدها

براي یافتن  پرویزخسرو. است حقیقت انعکاس آفتاب ت ناب ابدي وسعاد، خوشبختی مجسم

این فرزانگان کند و به راهنمایی  میخویش رجوع  باز به گنجبانان، طالییگنج مربوط به کلید 

یابد که درون  میبسته از جنس مرمر د و صندوقی سرکاو میمحل اختفاي گنج را  زمین، درونی

گنجی مادي یا  که آنیکی : صندوق بر دو عامل متکی استنمادگرایی «. طاقی نهاده شده است

گشودن در صندوق به معناي تجلی و کشف و شهود  که آننهند و دیگر  میمعنوي را در آن 

 ۀتجلی و کشف و شهود و طریق و وسیلۀ همان گنج سنت، شود میق نهاده آنچه در صندو. است

ي که خسرو پرویز در این بخش از ا گنجینه .)179-180 ،همان( »است ارتباط با آسمانها

اسرار معنوي  ۀهمان گنجین، یابد به سوي کمال و فردیت بدان دست میحرکت نمادین خود 

و » الحقایقکنز«، »مخزن االسرار«: اي چون ان و ادب فارسی در تعابیر برجستهاست که در زب

  .معنادار یافته است کاربردي» اسرار گنجینۀ«

جایگاهی که صندوق در آن نهاده ، یابد میدوقی که خسروپرویز عالوه بر نمادین بودن صن

 مانندطاق به دو نماد مربع و دایره وابسته است و «. سمبلیک است  میشده نیز داراي مفهو

به موجب  .)205 ،همان(» دهد میدو حجم گنبدي و مکعب را به هم اتصال ، محراب

و دایره وابسته است که ارتباطی برجسته طاق به دو نماد بسیار مهم مربع ، نمادشناسی مذکور

نماد آسمان و قداست ، دایره« زیرا ؛داردفرایند فردیت  الگوي هنیعنی ک، اصلی قصه مایۀ درونبا 

متضمن تصور استحکام و استقرار و رکود و ، است و مربع که بر چهار پهلو استوار است برعکس

مانند کره نمادي است براي ، دایره« .)104 ،1376، دوبوکور( »ن استمیایستایی و نمودگار ز

داللت ، این نگاره چون فاقد آغاز و پایان است .انها و خداي متعال در شرق و غربکیهان و آسم

نمادپردازي «ن است و مینمودگار ز، مربع، گفته شد که ناچن .)9 ،1387، هال(»بر ابدیت دارد

در برابر  نمیز. دهد میل آسمان قرار آن را به عنوان یک اصل منفعل در برابر اصل فعا، نمیز

تاریکی در برابر نور و نیروي سقوط نماد ؛ است وجهی مؤنث در برابر وجه مذکر هستی، آسمان
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دهد و آن را  میزندگی . نماد وظایف مادرانه است، نمیز. است صعودقدرت در برابر 

  .)461-462 ،1382، 3ج، شوالیه( »ستاند می باز

اش نمودگر  اکین به دلیل جنسیت مؤنث و تاریکی و رازنمیز در مجموع باید گفت که

ن است میاي که در زیرز خانه ن اساس ورود خسرو به گنجمیساحت ناخودآگاه روان است و بر ه

ست که همه نماد بازگشت به رحم مادري ا، ن و درون یک طاقمیو یافتن گنج اصلی در زیر ز

اي صورت  تولد دوباره، رود و بدون این بازگشت یمبه شمار  یکی از بخشهاي مهم فرایند فردیت

شود و  از رحم مادر خویش خارج می، نوزادگیرد که  تولد زمانی صورت می زیرا ؛نخواهد گرفت

یاء و صندوق و اش، غار، خانه نمادین به رحم مادري است که گنج تولد ثانوي منوط به بازگشتی

انسان  ۀبه موجب اندیش .روند ار میشمه آن ب ۀبرجست از نمادهاي مکانهایی از این قبیل

مرگ یا همان فناي ، )بقا(بازگشت به رحم مادري و دستیابی به تولد ثانوي ۀالزم، نخستین

مرگ آشناسازي براي آغاز « .موتوا قبل أن تموتوا: اند چنان که گفته ؛از بقاي عرفانی استپیش 

تر  زادن در وضعی عالی ۀا نتیجارتباط ب عملکرد این مرگ در. شرط الزم است، حیات روحی

نشان ... هیوالي دریایی وشکم ، کلبه، شب کیهانی، این مرگ با نماد تاریکی. درك استقابل 

  .)17 ،1368، الیاده( »شود داده می

یابد و چون به دنبال قفل  میکلیدي طالیی ، خانه درون گنج، خسروپرویز، میبه روایت نظا

صندوق ، کند میرا حفر  جا آندهند و چون  مین به او میر زنشان جایی را در زی، گردد میآن 

گشاید و درون آن  میاو در صندوق را . یابد که درون طاقی نهاده شده است میمرمري را 

پیر او به کمک پیري که همان . هاده شده استیابد که لوحی زرین بر آن ن مین میسی  میطلس

 ی بسیارتمیاه آنچه در این بخش از داستان. اندخو میروي لوح را  نوشتۀ، ستا ي دروندانا

طلسم حاوي نیرویی جادویی «اسی به موجب نمادشن .طلسم زرین درون صندوقچه است، دارد

محقق شدن این  نشانۀ، طلسم. است ان نیروهاي آن و صاحب طلسممینماد ارتباطی خاص  و

یهانی عمل کهاي  ام عرصهتمدر ... کند میطلسم تمام نیروها را ثابت و متمرکز . ارتباط است

تر  او را واقعی. افزاید میش بر نیروي حیات. دهد مینیروها جاي انسان را در قلب این ... کند می

اما  ؛)349 ،1384، 2ج، شوالیه( »کند مین میکند و شرایط بهتري را پس از مرگ برایش تض می

پیوندي شمایلی که  زرین آن نگاشته شده است؛ صفحۀشمایلی است که بر ، مهمتر از طلسم

، زیرا تصویر حک شده بر روي طلسم .پیشین خسروپرویز دارد ق و ناگسستنی با خوابمیع

  .او را در خواب دیده است تصویر همان کسی است که سه ماه پیش خسروپرویز
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 زیـرا  .کارکردي کامالً نمـادین دارد ، نظومهدر این بخش از م، شمایلتصویر منقوش بر روي 

شود و به منظور القاي حقیقـت الهـی کشـیده شـده      ت الهی همسان میبا حقیقتصویر شمایل «

رگردانی متناسب ب اش براي ارائۀ جودي که با محدودیت امکانات ذاتیاز طرفی شمایل با و. است

 .اي براي مراقبه بر ذات حق است هذا معرف حقیقت برتر و پشتوانه عم، گیرد با خداوند شکل می

، مایل نمـاد او اسـت  ه به صورت نگاشته شده بر شمایل به خداونـد کـه شـ   از این رو روح با توج

بدین ترتیب  .)81 ،1385، 4ج، شوالیه( »شود ارجاع داده شده و باعث تمرکز روح بر خداوند می

 در قالـب  اي کـامالً نمـادین   بار دیگـر بـه گونـه   ، درون ۀن فرزانبه عنوان پیر و راهدا) ص(پیامبر

خداونـد یـا بـه    کوشد تا موجب پیوند و یگانگی خسروپرویز بـا   یم ایلتصویر نگاشته شده بر شم

 ۀآخرین مرحله و نتیجـ ، کند زیرا چنان که یونگ مطرح می .وي شود» خود« شناسی تعبیر روان

عبـارت   »خـود «، در ایـن نگـرش  . است» خود«نهایی فرایند فردیت روانی به یگانگی رسیدن با 

اي جـدي و   هنگامی که فرد به گونه« یونگ که به عقیدة مرکزي روان ۀترین هست است از درونی

، خود مبارزه کـرد تـا بـا آن مشـتبه نشـود      ۀمنفی عنصر نرینه یا عنصر مادین ۀبا پشتکار با جنب

یعنـی  » خـود «یانگر دهد و به شکل نمادین جدیدي که نما خود را تغییر می ۀناخودآگاه خصیص

ایـن هسـته معمـوالً در قالـب     ، در خوابهـاي زن  .شـود  پدیدار مـی ، روان است ترین هستۀ درونی

در . شـود  گر مـی  طبیعت و یا عشق جلوه الهۀ، مادر زمین، ساحره، راهبه شخصیت برتر زن مانند

پیـر  ، نگهبـان ، اسـرار مـذهبی   ةدهنـد  این عنصر مهم در قالـب آمـوزش  ، مقابل در خوابهاي مرد

همواره با ظاهر پیر خردمند و پیر زال » خود«البته . کند نمود پیدا می... روح طبیعت و، خردمند

ایـن تجسـمهاي   . شـود  مـرد جـوان ظـاهر مـی     ةیابد و در خواب یک مرد پخته با چهر نمود نمی

تواند هـم پیـر باشـد و     کوششهایی است براي بیان جوهر وجودي خارج از زمان که می، متناقض

  ).299و  295 ،1383، یونگ( »هم جوان

سـتنی بـا فراینـد    الگو ارتبـاطی ناگس  دریافت که این کهن، »خود«الگوي  در بررسی کهنیونگ 

وي  ةبـه عقیـد  . الگوي تمامیت و یکپارچگی است همان کهن» خود«به تعبیري  .فردیت روانی دارد

سـوي   و دارد و تمامی اهداف علی و غایی وي بـه سـمت  » خود«ریشه در ، تمامی زندگی روانی فرد

، یک عامل هدایتگر درونـی  به عنوان» خود«، فرایند فردیتبدین ترتیب که طی  .یابد آن جهت می

الگوها خود را نه بر اسـاس شـکل    کند و مانند دیگر کهن دیرین و ذاتی روان برخورد می یک مؤلفۀ

بنا بر این عقیـده   ).175 ،1385، پالمر( کند گر می اش جلوه بلکه فقط بر حسب محتویات پدیداري

اي کـه   بلکه فراسوي گذشت زمان در زنـدگی ، ندگی با ما استن زدر تمام دورا» خود«نه تنها «

چنان کـه یونـگ   ، یابیم نیز قرار دارد زمان دست می ۀ آن به تجربۀبه آن آگاهی داریم و به وسیل
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وراي خودآگاه ما از زمان قرار دارد؛ اما معمـوالً همـه جـا حضـور     » خود«اگر چه ، دارد اذعان می

آسـا کـه    کند؛ مثالً به شکل انسانی غول ور خود را تبیین میحض، دارد و همواره به شکلی خاص

توان امیـدوار بـود    می، تمامی جهان را در خود دارد و هر بار که این نمایه در خوابی پدیدار شود

د که افت زیرا مرکز حیاتی روان چنان به فعالیت می .که راه حلی براي درگیریهاي فرد وجود دارد

  ).301 ،1383، یونگ( »دتواند بر مشکل چیره شو می

با اطالع او . اردشیر بابکان است، طلسم را درون صندوق قرار دادهکسی که ، نظامی به روایت

شخصی که ، که روزي در سرزمین عربستان چنین پیشگویی کرده، از راز ستارگان و آسمان

ترین راه نیکوترین و بر و مردم را به کردهظهور ، کشیده شده است شمایلاو بر روي  صویرت

ویی حوادث مهم آینده از پیشگ .کند و سعادتمند کسی است که به دین او بگرود هدایت می

و متون کهن ملل ها  هاي برجسته و آشنایی است که در بسیاري از اساطیر و افسانه مایه درون

توان در  ن را میآ ۀبرجست هايچنان که در زبان و ادب فارسی نمود .شود مختلف دیده می

پیوندي تنگاتنگ با ، از آیینهاي باستانی است«این عمل که  .فردوسی یافت ۀاي شاهنامج جاي

رود و  میهاي بنیادین آیین زروانی به شمار  باورمندي به تقدیر از پایه. ت تقدیر داردمیحاک

  .)460 ،1379، واحددوست( »و متون حماسی داردها  ر و افسانهنمودي گسترده در اساطی

توسط ، مهم ظهور آخرین پیامبر در زمان خسروپرویز ۀپیشگویی حادث ،به روایت نظامی

و  استالگوها  امر از یکسو ناظر بر دیرینگی کهنم شده است که این جااننیاي او اردشیر بابکان 

هدایت رهجویان به  ارواح نیاکان به عنوان کهن الگوي پیر دانا در کارکرد ایانگراز سوي دیگر نم

   .   استردیت کمال و ف سوي و سمت

و  تر به اسالم که همان راه رستگاري اي نمادین بار و به گونه نمیخسروپرویز براي دو

زند و در برابر درخواست  می اما این بار نیز از آن سر باز ؛شود میخوانده ، سعادت ابدي است

توسط کوشد او را با خویشتن او که دوبار  میشیرین که ، آنیماي فرزانه و خردمندش

گوید که در خواب  میهمان پاسخی را ، پیوند دهد، است شده به سوي آن خوانده) ص(امبرپی

  :گفت) ص(به پیامبر

  بدین حجت اثر پیــــــداست گویی      به شیرین گفت خسـرو راست گویی«

  نیاکان مــــــرا ملت پدیـــد است    که یزدان آفریــــده ست جا آنولی ز

  ز شاهان گذشتـــه شـــــرم دارم      ارمره و رسم نیاکان چـــــون گــذ

  » ـوازدـخت او را نــب که آنن ـیـنوآی      دلم خواهـــد ولی بختم نســــازد

  )454 ،1380، گنجوي  مینظا(
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  نتیجه

، سازد و آن را جهانی می برد میآن فراتر  ةمرزهاي زبان و فرهنگ پدیدآورندآنچه یک اثر را از 

زبان و فرهنگ و ملیتی برقرار  با ناخودآگاه تمامی افراد بشر با هرست که آن اثر ا ارتباط عمیقی

 ؛است ایسمها و مکتبهاي گوناگون ةو نه زاییدی که نه محصول امروز و دیروز کند؛ ناخودآگاه می

مواد و ي به درازي عمر بشر دارد و که عمر است شناآاي غریب و در عین حال  بلکه پدیده

تها و تمامی نسلها و ملیمیان وار در  موتیف، نامد الگو می ن را کهنهاي آن که یونگ آ مایه درون

ن را همرنگ آشود و گذر زمان و تغییر و تحولها تنها جامه و روساخت  فرهنگها و زبانها تکرار می

ترین  از برجسته. تغییري یابدن کوچکترین آساخت  مایه و ژرف نکه درونآ بدون ؛کند خویش می

 که بازتابی گسترده در آثار تمامی اقوام و ملل یافته )گاه جمعیناخودآهاي  یهدرونما(ییالگوها کهن

مختلف هاي  فرد با عبور از الیه، است؛ فرایندي که طی آن» روانی فرایند فردیت«، است

و  حقیقت وجودي خودبا ) آنیما یا آنیموس( اش م با میانجیگري جفت روانیجاانسر، یناخودآگاه

 .یابد دست مییکپارچگی روانی  بهبا به یگانگی رسیدن با آن کند و  میمالقات خویشتن خویش 

خسرو و ، الگو ساخته و پرداخته شده که بر اساس این کهن زبان و ادب فارسی یکی از آثار برجستۀ

اما  ؛گیرد می به دستآن را به عنوان یک اثر داستانی غنایی ، اثري که خواننده. ستا شیرین نظامی

خانه رفتن  داستان به گنج« و »تولد غریب و شگفت شبدیز«متهاي آن مانند در برخی از قس

این . سازد دریافت متن را براي او دشوار می شود که با مضامین و مفاهیمی روبرو می »خسروپرویز

تر و با واکاوي  در یک رویکرد دقیقاما ، نماید دشوار و دیریاب می، اگرچه در خوانش نخستینبخشها 

معنایی دقیق و ، آنها و نمادهاي  تمامی استعارهیابد که  میخواننده در، رونی متنهاي د الیه

، »خانه رفتن خسروپرویز گنجبه «چنان که در بخش  .دارد منظومه اصلی ۀمای جهت با درون هم

طلسم طال و شمایل , صندوق نهفته در طاق، کلید طالیی، گنج چون آن ۀنمادهاي برجستتمامی 

حاصل از  ۀو نتیج فردیتتم اصلی منظومه یعنی فرایند  ةدهند کننده و پوشش تقلمن، منقوش بر آن

  . استآن یعنی دستیابی به کمال و یکپارچگی روانی 

دوران پادشاهی خسروپرویز برابر است با دوران رسالت حضرت ، نچه در تاریخ آمدهآاساس بر 

اسالم برایش  که از جانب پیامبراي  طی نامه، زمین این پادشاه بزرگ و نامی ایران .)ص(محمد

دعوت ، با پاره کردن آن، از خواندن نامهاما او پس  ؛شود می دعوت دین اسالم شود به فرستاده می

روایتگر آن ،  میین نظاآنچه بیان شیر. بندد یش میو راه سعادت ابدي را بر خو کند میپیامبر را رد 

جهت ، آنیماي شیرین نام ه طی آن تالشک است خودکامگینمادین و قصوي از این  شکلی، است

با این  و بدین ترتیب ثمر بی وجود او تالشی متعالی حقیقترویز با پیوند خودآگاه خسروپ

  . ماند میعقیم   مینظا ۀفصل فرایند فردیت و کمال در نخستین منظوم، عصیان و نافرمانی
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  ها نوشت پی

گیرد و بنابراین  ؤلف خود سرچشمه میز ناخودآگاهی ممتن باز متنی است که ا :متن باز -1

، نشود که ساحت معنایی مت این نمادها سبب می. و سمبلیک استسرشار از مفاهیم نمادین 

  .)11- 24 ،1384، به نقل از پورنامداریان(پذیر باشد  ابعاد گوناگونی بیابد و تأویل

استانی هستند که الگوها اشکال عهد عتیق و سنخهاي ب کهن«، یونگ به عقیدة :الگو کهن -2

با این حال به نظر وي این بدان معنا نیست که این . اند از دورترین دوران انسانی وجود داشته

که محتواي ناخودآگاه  ویژه به دلیل آن اشکال تنها با گذشته مرتبط هستند؛ بلکه این تصاویر به

ند و بنابراین شو تظاهرات ماهیت ساختاري خود روان محسوب می، دهند جمعی را تشکیل می

آنها کنشی دائمی . تجلی قشر زیرین و جمعی روان بوده و میان تمامی انسانها مشترك هستند

گونه که  عالئم انحصاري روان آزردگی نیستند؛ بلکه همان، فروید ةو پویا دارند و برخالف عقید

هاي  پردازي الگوها و خیال  باید همواره به خاطر داشته باشیم که کهن، سازد یونگ مشخص می

کهن به خودي خود مرضی نیست و شرایطی حاد مانند اسکیزوفرنی ممکن است وضعیتی را 

توان گفت که فقط  الگوها به شکلی حاد و وحشتناك ظاهر شوند ولی نمی فراهم کند که کهن

الگوها عناصر دائمی ذهن  کهن. شود الگوها می این شرایط باعث به ظهور رسیدن کهن

دهد هر انسان متمدنی با وجود تحول باالي هوشیاري در  جود آنها نشان میناهوشیارند که و

).168 ،1385، پالمر( »ترین سطوح روان خود انسانی باستانی است هنوز در عمیق، وي

روان  ۀ روان مرد و همزاد مردانۀواژه آنیما و آنیموس که به ترتیب به همزاد زنان :آنیما -3

همزاد مؤنث را ، یونگ. مشتق شده است» روح« معادل التین واژةدر اصل از ، شود زن اطالق می

داند و همزاد مذکر یعنی آنیموس را  در مردان می) شورمندي یا عشق(» مادرانه اروس«معادل 

وي در تعریف آنیما آن را ). 54 ،1384، بیلسکر(شمارد در زنان برمی) خرد یا منطق(معادل کالم

به . آفرین است داند که حیاتی مستقل دارد و خود حیات ن میتصویر روح و عامل زنده در انسا«

، اسیر بزرگترین شهوات خود، بشر، دخیزهاي روح نبو و جنبشها و افت ۀواسط  اعتقاد او اگر به

آنیما بخش متقابل جنسی روان مرد است و . رفت شد و هرز می یعنی بطالت و بیهودگی می

باید دانست ... ناخودآگاه فردي و جمعی خود دارد تصویر جنس مخالف او است که وي آن را در

اما ، شناختی جنس مخالف در هر یک از افراد بشر عموماً ناخودآگاهند که اگر چه صفات روان

ویژه  سازند و خداي عشق به ها بر افراد مخالف محیط آشکار می خود را در رؤیاها یا فرافکنی

، رستگار فسایی( »آنیما توجیه کرد با نظریۀ وان دست کم تا حديت عشق با اولین نگاه را می

در  .آنیما داراي دو وجه مثبت و منفی است، شناسی یونگ به موجب روان ).213-212 ،1388
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گسیخته و احساساتی است و گاه به  لجام، خلق کج، بوالهوس، متلون عنصري«، وجه منفی

، فوردهام( »و مرموز است هرزه، ریاکار، بدخواه، رحم اصطالح حس ششمی شیطانی دارد و بی

هاي  جنبه، عالوه بر اهمیت کارکرد بعد منفی آنیما در جهت رشد و تعالی فرد ).57 ،1374

دهد  مرد را یاري می، عنصر مادینه«، یونگ ةبه عقید. توجه است مثبت آن نیز بسیار مهم و قابل

ه هرگاه ذهن منطقی عملکرد مهم دیگر عنصر مادینه آن است ک. تا همسر مناسب خود را بیابد

شتابد تا آنها را  آنیما به یاري وي می، مرد از تشخیص کنشهاي پنهان ناخودآگاه عاجز شود

دهد تا خود را با  تر عنصر مادینه این است که به ذهن امکان می  نقش حیاتی. آشکار کند

صورت  در این. ارزشهاي واقعی درونی همساز کند و راه به ژرفترین بخشهاي وجود خود برد

کند و   صداهاي بیگانه را حذف می، توان آن را رادیویی درونی انگاشت که با تنظیم طول موج می

نقش راهنما و میانجی را ، خود ةآنیما با این دریافت ویژ. گیرد را می» انسان بزرگ«تنها صداي 

ایل به عهده دارد و این همان نقش جادوگران قب» خود«یعنی ، و دنیاي درونی» من«میان 

به هنگامی که در خواب » الهه ایزیس«دانته یا نقش » بئاتریس«طور نقش  است و همین

 »تر آشنا سازد ظاهر شد تا او را با زندگی واالتر و روحانی» االغ طالیی«مؤلف نامی ، »آپولیوس«

  ).278  ،1383، یونگ(
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