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Abstract

global archetypes and symbols is one of the categories that has attracted the

attention of many researchers in various sciences today. Archetypes from the earliest

periods of human life to the present day have had a strong presence in the human

mind and soul and have led to the creation of similar myths in all cultures and lands.

The short film "Father and Daughter" by Michael Dodok de Witt, narrates the life of

a girl from childhood to old age with a psychological approach and depicts many

archetypal categories during its scenes, which shows the deep familiarity of its

creators. With Jungian psychoanalytic concepts and mythical drinking fountains. In

this regard, we have tried to first examine the foundations of Jung's theory and his

views on the types and concepts of archetypes and the theory of the collective

unconscious, and then to explore the film as a platform for the emergence of

archetypal symbols and signs. And examine these signs and critique the archetype of

this film with an analytical psychology approach; Because the study of these
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concepts and signs in the narrative structure of the film and their combination with

other theatrical elements has an important role in understanding

Keywords: Archetype, Collective Unconscious, Jung, Father and Daughter Film.
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چکیده
هـاي  زمینهاي و پیوند ادبیات با سایر در نظر گرفتن مطالعات ادبی به مثابۀ رویکردي بینارشته

کند تـا بـه درك بهتـر و    تحقیقی به ویژه هنرها، امکان وسیعی را براي پژوهشگران فراهم می
هاي متون ادبی و هنرها دست یابند. تحقیـق حاضـر نخسـت    ها و قابلیتتري از ویژگیدقیق

ت اسـتفاده از یافتـه    مطالعات بینارشتهبه تبیین ضرورت رهیافت یـهـاي  اي در ادبیـات و اهم
هـا در رسـیدن بـه    شناسـی آن هاي مختلف دانش و معرفت و کاربرد مفـاهیم و روش حوزه

پردازد؛ سپس با مداقـه در نقـد روانشناسـی و    نتایج جامع و موجهی در تحلیل متون ادبی می
اي حـوزة هنـر و   رشـته از منظر یونگ و نیز با در نظـر گـرفتن تـوان میـان    » الگوکهن«مفهوم 

هـاي  را از منظر قابلیت» ویتمایکل دودوك د«ساختۀ » پدر و دختر«اه روانشناسی، فیلم کوت
ل قـرار مـی     کهن تمرکـز اصـلی ایـن پـژوهش، بررسـی      دهـد.  الگویی مـورد بررسـی و تأمـ
الگوهاي موجود در فیلم مـذکور، در رابطـه بـا تفکّـر سـازندة آن بـه منظـور بازنمـایی         کهن

شریک کردن بیننده در ایـن تجربـه اسـت.    هاي فیلم ودر خالل صحنهالگوییمقوالت کهن
رویکـردي  بـا  را تا کهنسالیاز خردسالیروایت زندگی یک دختر،»پدر و دختر«فیلم کوتاه 

هـاي  صـحنه خاللرا در الگوییمقوالت کهناز یاريبسگذارد ومیبه نمایشانهشناسروان
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آن با مفـاهیم روانکاوانـۀ   دهندة آشنایی عمیق سازندگان به تصویر کشیده است که نشانخود
ایم نخست مبانی نظریۀ یونـگ  اي است. در این مجال، کوشیدهیونگ و آبشخورهاي اسطوره

الگوها و نظریۀ ناخودآگاه جمعـی را مـورد بررسـی    و دیدگاه وي دربارة انواع و مفاهیم کهن
ادهـا و  قرار دهیم و سپس با در نظر گرفتن روایـت فـیلم مـذکور بـه مثابـۀ بسـتر ظهـور نم       

الگـویی ایـن فـیلم بـا     هـا و نقـد کهـن   الگویی، به کشف و بررسی این نشـانه هاي کهننشانه
هـا در سـاختار   بپردازیم؛ چراکه بررسـی ایـن مفـاهیم و نشـانه    شناسی تحلیلیرویکرد روان

ها با سایر عناصر نمایشی نقش مهمی در درك مفاهیم کلیدي فـیلم و  روایی فیلم و تلفیق آن
هداف سازندگان آن دارد.واکاوي ا

، یونـگ،  الگـو، ناخودآگـاه جمعـی   کهـن اي، هنـر نمایشـی،   رشـته بررسی میانها:دواژهیکل
پدر و دختر.فیلم

. مقدمه1
ادبیات و مطالعـات ادبـی قلمـرو وسـیعی اسـت کـه بـا برخـورداري از قابلیـت اسـتفاده از           

هـاي مختلـف دانـش و معرفـت و     حـوزه هاي اي و با استفاده از یافتهرشتههاي میانرهیافت
توانـد بـه نتـایج جـامع و مـوجهی در      هـا مـی  شناسی آنکاربرد مفاهیم، اصطالحات و روش
هاي بیان هنري ماننـد هنرهـاي نمایشـی چـون سـینما و      تحلیل متون ادبی دست یابد. حوزه

که به لحـاظ  استهاییتئاتر، موسیقی، هنرهاي تجسمی، نقّاشی و سایر هنرها از جمله رشته
توانـد در تحلیـل   ها مـی هاي نظري آنها و روشمفهومی با ادبیات مرتبط است و چارچوب

متون ادبی به کار آید.  
ــد روان ــاخه نق ــانه، داراي ش ــاخه شناس ــا و زیرش ــا آرا ه ــدد، ب ــاي متع ــات ءه و نظری

اسـت  )Psychoanalysisسایکونالیسـیس ( کاوي یا روان،هااست. یکی از این شاخهگوناگون
ــه تحلیــل روان ناخودآگــاه ــات فرهنگــی، روانــی و اجتمــاعی و تجلّ)unconscious(کــه ب ی

: 1350کاوي، کلیدي است براي گشودن برخی از رموز آثار ادبـی (جـونز،  پردازد. روانمیآن
تـا نسـبت بـه خردگرایـی تردیـد      ی که در قرن بیسـتم سـبب شـد   های). یکی از جریان342
م.)Freud()1856 -1939(توسـط فرویـد  ،کاوي و ضمیر ناخودآگـاه روانشود، پیدایشپیدا

م.) تشـدید شـد.   Jung()1875 -1961(ناخودآگاه جمعی یونگۀنظریطرحبود. این روند با
هـایی کـه   اي اسـت کـه تنهـا بـا پدیـده     هاي عقالنـی خرد یکی از کنشکهیونگ معتقد بود

هـاي هـا و جریـان  در حـالی کـه در دنیـا پدیـده    کنـد؛ پیدا مـی انطباقهستند،متناسب با آن 



337)زادهعلويفرزانه ساداتو امید وحدانی فر(...فیلم الگوییتحلیل کهن

دانسـت  فروید درون انسان را مثل راهرویـی مـی  .)5: 1391(شیردل، بسیار استغیرعقالنی 
بینـیم، خودآگـاه  که در آن یک شمع روشن است. بخشی که با شمع روشن اسـت و مـا مـی   

)conscious(ا یونگ معتقد و بخش تاریکما بخش بسـیار  ۀبود که همتر، ناخودآگاه است؛ ام
ــک ــمیرتاریـ ــري در ضـ ــودتـ ــم، او خـ ــش داریـ ــن بخـ ــی«را ایـ ــاه جمعـ » ناخودآگـ

)collective unconscious( شولتز، نام نهاد)ناخودآگاه جمعی شکلی مـوروثی و  ).121: 1386
نوع بشر یکسان اسـت. ۀها، نژادها و یا حتّی همتناآگاهانه دارد. بین گروه کاملی از افراد، ملّ

هـا هسـت کـه مربـوط بـه      ها و خـانواده هایی در نژادها، قبیلهعاتی یا ناهمخوانیالبتّه گاه تنو
شـوند تر ناخودآگاه جمعی و تا حدودي مربوط به ناخودآگاه شخصـی مـی  عمقهاي کمالیه

روان آدمـی در  ۀیونـگ بـا مطالعـ   ). 182- 183: 1386و برسـلر،  29- 30: 1388(اوداینیک، 
ناخودآگاه جمعی پرداخت.  ۀتاریخ به وضع نظریةاعی و در گسترحیات اجتمةحوز

ـ    لیه دارد و اسـتعدادهاي  یونگ بر این باور بود که ذهن انسان در هنگام تولّـد طرحـی او
نامیـد  »الگـو کهـن «او اجزاي این طرح اولیه ذهـن را  است. مند و پنهانی در آن موروثی نظام

الگوها گستره و اهمیت خاصـی بخشـید و نشـان داد کـه     کهنۀ). یونگ به مقول1389(الهه، 
زمـان و  ،یابند؛ بلکه در هر شرایطصورمثالی تنها از راه مهاجرت، سنّت و زبان گسترش نمی

سـی و شـش).   - : سی و پنج1385آشکار شوند (یونگ، به خودي خود مکانی ممکن است 
را بـه شـکل   )Archetype(تایـپ آرکییونگ، پس از پرداختن به ناخودآگاه جمعی، اصطالح 

تایپ، افکار غریـزي و مـادرزادي و تمایـل    او آرکیةوسیعی در آثار خود به کار برد. به عقید
دهنـد  تعیـین شـده انجـام مـی    هـا بـر طبـق الگوهـاي از پـیش     به رفتارهایی است که انسان

ــگ، ــانو32: 1981(یونـ ــا، ()؛480- 481و111- 112: 1395، همـ و 227: 1378شمیسـ
).58- 59: 1381پور و دیگران، کهنمویی(و )93: 1381،همان

،»ویـت مایکـل دودوك د «) سـاختۀ  Father and Daughter» (پـدر و دختـر  «فـیلم کوتـاه   
ـ   اسـت کـه   روایت زندگی یـک دختـر تـا کهنسـالی     رویکـردي  ر از فلسـفه و  ثّأبـا بیـانی مت

را ذاتی انسان بـه مطلـوب ذاتـی او   خوانشی بدیع از معناي وابستگی،به نمایشانهروانشناس
ت.سـ ادادهيخود جاهايصحنهخاللرا در الگوییمقوالت کهناز یاريبسوکندارائه می

دهندة آشنایی سـازندگان آن  الگویی در این فیلم، نشانهاي کهنکاربرد فراوان مفاهیم و نشانه
الگوهـا در  نمادها و کهـن ور حضاي است. با مفاهیم روانکاوانۀ یونگ و آبشخورهاي اسطوره

هـا، ها، آشوبترسمرگ و جدایی، زندگی و تولّد دوباره، یان مفاهیمی چونبيبرااین فیلم، 
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در ایـن فـیلم، کـاربرد برخـی از     است.یناخودآگاهیمثبت و منفیروهاينو توازنیرانی،و
است.  شگرف و قابل تأمل شدههاییصحنهبه صورتی تنگاتنگ منجر به خلق الگوهاکهن

را از فـیلم کوتـاه  ایـن  ،شناسی تحلیلـی با توجه به رویکرد روانتاپژوهش برآنیمایندر
بررسـی  یونـگ در یـک سـاختار نمایشـی مـورد      و نظریـۀ ناخودآگـاه  الگوییکهننقد منظر 
بـا سـایر عناصـر    هاها در ساختار روایی فیلم و تلفیق آندهیم. درك این مفاهیم و نشانهقرار

سـازندگان آن بسـیار راهگشاسـت.    نمایشی در درك مفاهیم کلیدي فیلم و واکـاوي اهـداف  
، حقـایق پنهـان فراوانـی    بیان دیگر، با بررسی آثاري از این نوع، با رویکرد نقد روانکاوانـه به

داراي کننـده، بـه آثـاري    سـرگرم صـرفاً  آثار از قالب آثاري د و این شوآشکار میها آنةدربار
پذیرند. بـراي  هاي مختلف تحلیلاز جنبهآیند کههاي بسیار کهن روحی و فکري درمیپیشینه

پرسش اصلی مورد توجه نگارنـدگان قـرار   3رسیدن به چهارچوب اصلی این پژوهش طرح 
وجود دارنـد کـه نیازمنـد    » پدر و دختر«فیلم الگوهایی در کهنگرفته است: نخست آنکه چه 

هـا در سـاختار روایـی    الگوها و کـاربرد آن دوم آنکه نوع این کهن؟باشندمیتحلیلکاوش و 
دهندة اهـداف سـازندگان در   تواند نشانها با سایر اجزاي نمایشی، چگونه میفیلم و تلفیق آن

تـوان  کـه آیـا مـی   ارائۀ الگویی متفاوت از ابعاد پنهان وجـود انسـان باشـد و در نهایـت ایـن     
ــیلم ــدروف ــه عدختر را پ ــهب ــوان گنجین ــناي از اســاطیر ن ــی  که ــاه جمع ــور ناخودآگ و تبل

هـا  ي آنهـا مایـه الگوهـا و بـن  کهـن در این پژوهش نـوع  بدین ترتیب،شناخت؟ گذشتگان
الگوهـا در  به کاربردشان در فیلم و نیز تـأثیر تفکّـر سـازنده در نـوع ارائـه ایـن کهـن       هتوجبا

در بازشناسـی معیارهـا،   توانـد  رویکرد میگیرد. این هاي مختلف مورد بررسی قرار میصحنه
روشنگر باشد.  نیزسازندة فیلمزمان با عصر هاي فکري همها و جریاندیدگاه

پژوهشپیشینۀ. 2
هـاي متعـددي صـورت    الگوها در متون ادب فارسی پـژوهش در زمینۀ تحلیل اساطیر و کهن

توان به موارد زیر اشاره کرد:  ها میآنگرفته است؛ که از جمله
ـ   « 1388(فریـده آفـرین  ، »ات یونـگ بررسی رمان شازده احتجاب از چشـم انـداز نظری ،(

»ه بر پایۀ نظریۀ یونگ و نورتروپ فـراي تحلیل اساطیري حکایت شیر و گاو در کلیله و دمن«
الگـو و  واکاوي و تحلیـل کهـن  «)، 1391پائین (خانیانی و مصطفی ملکنگارش علی اکبر سام

ــنمادهــاي فرارونــده عرفــانی در شــناختی یونــگروانۀگلشــن راز بــا رویکــرد بــه نظری« ،
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، »وش ربــادژ هــ«الگــویی داســتان نقــد کهــن)، 1396یــاوري و عباســعلی وفــایی (فاطمــه
ــل ــوري ( جلی ــونیا ن ــن«)، 1396مشــیدي و س ــل که ــانی در  اتحلی ــده عرف ــاي فرارون لگوه
ـ    دیوان ـد سـنجري  »شـناختی یونـگ  روانۀحیاتی کرمانی بـا رویکـرد بـه نظرینـژاد و  ، محم

ـ خـوان رسـتم بـا تکیـه بـر     الگویی هفتتحلیل کهن«)، 1398همکاران ( شناسـی  روانۀنظری
). پـژوهش حاضـر، بـا رویکـرد بررسـی مفـاهیم و       1398اران (، احمد شاملو و همک»یونگ
، نخستین کوشش در بررسـی فـیلم   »پدر و دختر«الگویی یونگ در فیلم کوتاه هاي کهننشانه

با این نوع رویکرد است.

»پدر و دختر«فیلم کوتاه فیمعر. 3
Michael Dudok» (میشـائیل دودك د ویـت  «ۀسـاخت » پدر و دختـر «کالم فیلم بی de Wit( در

وي آیـد.  هلنـدي بـه حسـاب مـی    سـاز فـیلم تـرین اثـر ایـن   و معـروف میالدي 2000سال 
هـاي کوتـاه تـاریخ    تـرین فـیلم  سـی از احسایو داستانی ساده، یکفیلم کوتاهبااست توانسته

ـ  توانسـت  ايثانیـه 26و دقیقـه 8فـیلم دودوك د ویت با ایـن  .بسازدرا ۀدر مـارس و فوری
د.وشـ کوتاه سالفیلمبهترین »بفتاي«و »اسکار«ق به کسب ترتیب موفّبهمیالدي 2001سال
زمانی کـه او  گر عشق غیرقابل توصیف یک دختر به پدرش است؛ پدري که روایتفیلماین 

از جـایی  رفـت. روایـت ایـن فـیلم    بـراي همیشـه از کنـار او    تنها یک کودك خردسال بود، 
هایشـان هسـتند،   تر را در حالی کـه سـوار بـر دوچرخـه    شود که تصویر پدر و دخمیشروع

پـدر بایـد دختـر    انجامـد. بـه طـول نمـی   ت زیـادي ا این شادي براي مـد امدهد. نمایش می
شـود؛ او از کـودکی بـه    تـر مـی  پـدر بـزرگ و بـزرگ   فراقدر دختر.کوچکش را ترك کند

یز در زندگی او به سـرعت  شود. همه چی مادر میکند و حتّگذارد، ازدواج مینوجوانی پا می
کـه هـر بـار وقتـی از محـلّ     اسـت  غمگینـی  آن حـس ودر حال تغییر است، جز یک چیز

بـه افـق خیـره شـود و     اختیـار بایسـتد   بـی شود که گذرد، باعث میاش با پدر میخداحافظی
ترین زمـان،  در مناسبفیلماین. گاه به خانه بازنخواهد گشتانتظار پدري باشد که هیچچشم

و شوق دیدار. پایان تلـخ  فشارد: جدایی انگشت تأکید میاحساسات انساناي آشنا از بر نقطه
» دخترپـدرو «داستان .کندمیهنري بدل ، این اثر را به شاهکاري »پدر و دختر«فیلم و شیرین 

شـود کـه   نواز و موسیقی به یادماندنی آن باعـث مـی  چشم،احی بسیار زیبابه همراه سبک طرّ
.حفـظ کنـد  روي مخاطبـان خـود   را تـأثیرش سـال هنـوز هـم   20بعـد از حـدود   لمفیاین 
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اي اسـتفاده شـده اسـت    بیشتر از رنگ قهوه» پدر و دختر«فیلم در ساخت فضاي کلّی طوربه
ـ   گرانـدهاي شــلوغ  از بـک ایـن فـیلم  بخشـد. در  ی بسـیار نوسـتالژیک بـه اثـر مــی    کـه حس

دارند که در ترکیب با سبک روایـت، موسـیقی   ها قالبی سفیدرنگ نیست و اکثر صحنهخبري
هـاي سـاده و خطـوط منحنـی     طـرح . سـازد نظیري می، هارمونی بیفیلماین ةو داستان ساد

مرکبـیِ  رنـگ آب هـاي تـک  يپـرداز منظـره ةکننـد دودك د ویت بیش از هـر چیـز، تـداعی   
هستند.  دورشرق

. بحث و بررسی4
سبب شد تا نسبت بـه خردگرایـی تردیـد پیـدا شـود،      ی که در قرن بیستم هاییکی از جریان
ـ     توسط فروید،کاوي و ضمیر ناخودآگاهپیدایش روان ناخودآگـاه  ۀبـود. ایـن رونـد بـا نظری

هــاي خــرد یکــی از کــنش؛جمعــی یونــگ تشــدید شــد. در حقیقــت یونــگ معتقــد بــود 
. در حـالی  هسـتند هایی قابل انطباق است که متناسب بـا آن است که تنها با پدیدهايعقالنی

. در تفاوت میـان  )5: 1391(شیردل، بسیار استغیرعقالنی هايها و جریانکه در دنیا پدیده
فرویـد درون انسـان را مثــل   دیـدگاه فرویـد و یونـگ در ایـن زمینـه بایـد اشـاره کـرد کـه          

ت. بخشی کـه بـا شـمع روشـن اسـت و      دانست که در آن یک شمع روشن اسمیراهرویی
معتقـد بـود   تر، ناخودآگاه است؛ اما یونـگ و بخش تاریک(conscious)خودآگاه بینیم،میما

ناخودآگـاه جمعـی   کـه همـان  داریـم  خـود تـري در ضـمیر  ما بخش بسیار تاریـک ۀکه هم
(collective unconscious)بخـش  کـه  ). فرویـد معتقـد بـود   121: 1386(نـک. شـولتز،   است

؛ در دسـترس نیسـتند  اسـت کـه   ات دوران نـوزادي ناخودآگاه، شامل اطّالعاتی مانند خـاطر 
ـ         که حالیدر لیه دارد و یونگ بر این بـاور بـود کـه ذهـن انسـان در هنگـام تولّـد طرحـی او

مند و پنهـانی در آن هسـت. او اجـزاي ایـن طـرح اولیـه ذهـن را        استعدادهاي موروثی نظام
الگوهـا اســت  از کهـن اي وعـه ناخودآگـاه جمعــی یونـگ، مجم  بنـابراین،  الگـو نامیـد.   کهـن 
الگوها گستره و اهمیت خاصـی بخشـید و نشـان داد کـه     کهنۀ). یونگ به مقول1389(الهه،

یابند؛ بلکه در هر شـرایط و زمـان   صورمثالی تنها از راه مهاجرت، سنّت و زبان گسترش نمی
سـی و شـش).   - : سی و پـنج 1385و مکانی ممکن است خود به خود آشکار شوند (یونگ، 

ــر،  در تع ــی دیگ ــگ   ریف ــتم یون ــی در سیس ــیار شخص ــد از   ناهوش ــت فروی ــبیه برداش ش
هشیار بوده ولـی بـه خـاطر ایـن کـه      است. این مخزن موادي است که زمانی نیمههشیارنیمه
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انـد. بـین خـود و ناخودآگـاه     فراموش یا سرکوب شده،اندکننده بودهپیش پا افتاده یا ناراحت
یـک توانـد از  رد. براي مثال توجه ما به راحتـی مـی  زیادي وجود داۀشخصی ارتباط دوسوی

شـولتز،  ومنحـرف شـود (شـولتز   ،فاقی که دیروز روي داده اسـت اتّةچاپی به خاطرۀصفح
1386 :120.(

و در رفـت  فراتر روز هاي علمی دانشةیونگ، در شناخت رازهاي روان آدمی از محدود
مذهبی و... بـه  اعتقادات ها، باورها، یاها، افسانههاي مردمی، رؤها، آییناسطورهکرانهدنیاي بی

از عــالم روح درآورد. مکتــب کشـف و شــهود پرداخــت و در جهــانی ماشــینی شــده، ســر  
بـا طـرح مفـاهیم جدیـد،     ،، در کنار مکتب فروید»زوریخ«شناسی او معروف به مکتب روان

ورد و چـون بـا روشـی    شناسی، هنر و نقد ادبیات به وجود آاسطورهةانقالبی بزرگ در حوز
ــات روح  ــه اثب ــی ب ــیار  وعلم ــی بس ــانی پرداخــت، از اهمیت ــوالم روح ــدبرخــوردارع ش

تایـپ  یونگ، پس از پرداختن بـه ناخودآگـاه جمعـی، اصـطالح آرکـی     ).29: 1368گ،(یون
(Arche type)   تایـپ، افکـار   او آرکـی ةرا به شکل وسیعی در آثار خود به کار بـرد. بـه عقیـد
هـا بـر طبـق الگوهـاي از پـیش      زادي و تمایل به رفتارهایی اسـت کـه انسـان   غریزي و مادر

هـاي مکـرّر   دهند. به عبارت دیگر، تصاویر و رسوباتی که بر اثـر تجربـه  شده انجام میتعیین
ۀپدران باستانی به ناخودآگاه بشـر راه یافتـه و محتویـات ناخودآگـاه جمعـی را کـه در همـ       

- 112: 1395یونـگ،  (و )32: 1931گویند (نک. یونگ، تایپ میآرکی،ها مشابه استانسان
پـــور و کهنمـــویی(و )93: 1381شمیســـا، (و )227: 1378شمیســـا، (و )480- 481، 111

ــران،  ــن ).58- 59: 1381دیگ ــگ، که ــم یون ــا را در ش ــرین ارزشالگوه ــاي روان ار واالت ه
ـ ،انـد را از خود بیرون رانـده که باید آن را به درون افرادي که آندانستمیانسان دبازگردان

عبارت است از یک تجلّـی؛ آشـکار شـدن    هرچیزي الگو، بیش از کهن). «1368:29(یونگ، 
در یـک  ).51: 1389(سـرلو،  » ل و اسـطوره توسط نیروهاي اسرارآمیزي نظیر رؤیا، تخینهان

هـا از آن  نـه هـاي قـدیمی و اصـیلی اسـت کـه سـایر نمو      الگوهـا نمونـه  تعریف ساده، کهـن 
الگوها افکـار غریـزي و رفتارهـایی هسـتند کـه انسـان برطبـق        کنند. همچنین کهنمیتقلید

هـایی کـه از   دهد؛ افکار و رفتارهایی که بر اثـر تجربـه  الگوهاي از پیش تعیین شده انجام می
اجـداد اولیـه، بـا تکـرار آنهـا      شـود.  گذشتگان در ناخودآگـاه بشـر وجـود دارد، ایجـاد مـی     

ها فارغ از نژاد و رنـگ ظهـور کنـد    به طور غریزي در همه انسانشدند که آن رفتارها باعث
ـ  راتایپنوربادي آرکیوهال). 120: 1392(اسنودن،  کـه  داننـد مـی اصـلی  ۀبه معنـاي نمون

ـ   ةتوان واژمی دانسـت را متـرادف بـا آن   ،ابتـدایی ۀپروتوتایپ، به معنی شـکل اولیـه و نمون
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الگوهـا  بخشی از معناي کهن،تنهادیگر، باید بدانیم کهاز سوي).56: 1375نوربادي، و(هال
و در ناخودآگـاه جمعـی   هـا همچنـان رازگونـه   تـرین مفـاهیم آن  قابل دسترسی است، ژرف

اي انسـان ناشـی از ناخودآگـاه    هـ به باور یونـگ، همـه رویاهـا و نمـادپردازي    ماند. میباقی
تولـد اوسـت؛ میراثـی کـه از     خاطرات اجـدادي انسـان پـیش از    است که دربردارندةجمعی

یونـگ  اند. هاي نخستین بشر در حافظۀ جمعی انسان ثبت شده و همه مردم در آن سهیمدوره
پرداز انگلیسـی کـه معتقـد بـود روان     م.) فیلسوف و نظریه1632- 1704بر خالف جان الك (

هـاي  صـه داراي مشخّ،ن را هم مانند بدنانسان در هنگام تولّد مانند یک لوح سفید است، ذه
).118: 1383دانست (نک. کانگ، از پیش تعیین شده می

ـ      نقد کهـن  کنـد  ادبیـات مطالعـه مـی   بخشـی از کـلّ  ۀالگـویی، هـر اثـر ادبـی را بـه منزل
هـا  ۀ انسـان الگوهـا در همـ  اعتقـاد بـه کهـن   ).346: 1386برسلر، () و401: 1384(مکاریک،

اعتقـاد بـه نحوسـت عـدد سـیزده، تـرس ناخودآگـاه از جـنّ و پـري و...          مثالً وجود دارد؛
نامعقول و ازلی، همان ناخودآگـاه جمعـی   ةهمان ذخیر1ها از همان ذهن ناخودآگاهاینۀهم«

شـود و نـوعی   گیرد که در طی قرون و اعصار تکـرار مـی  کند، مایه میکه پیشاپیش عمل می
).  148: 1386(یونگ، » رودشمار میزبان ازلی و نامیرا به

هر گونه ارتباط با صورمثالی ارزشمند است. آفرینش هنري، جـان دمیـدن ناخودآگاهانـه    
ها به زبان امروزي اسـت. تـا جـایی کـه بـه      در صورمثالی، گسترش و ساخت و پرداخت آن

چـه  ن آندهد. هنـر بـا پدیـدار سـاخت    ترین منابع زندگی را میتوان رسیدن به عمیق،همگان
ــه را مــی  ــاز دارد، روح و ذهــن زمان ــدان نی ــه ب ــرورروح زمان ــا  پ ــه ب د. طلــب اشــتیاق زمان

رود تــا در ناخودآگــاهیش بــه تصــویر قــدر بــازپس مــیاز ناخرســندي، آنگردانــدنبرروي
ـ توانـد نقـص و غـرض   مـی شـکل تـرین  اي که به ثمربخشابتدایی حـاکم بـر   ۀورزي روحی

و بـا  آوردمـی دسـت ایـن تصـویر را بـه    ،یابد. هنرمند طالباش را جبران کند، دست زمانه
). منتقـدان  90: 1372(یونـگ،  کنـد اعمال تغییرات، آن را براي انسان امروزي قابل فهـم مـی  

کوشـند ارتبـاط   ، مـی ۀ یونـگ و با پیروي از نظریمندهاي رمزي تصاویر عالقهجدید به جنبه
از دیـد ایـن   را بر خوانندگان امروزي بررسی کننـد.  ها با انسان ابتدایی و تأثیر آنتصاویراین

بلکـه  ؛فنّ بیان نیستنوعی .طور کلّی تصاویري که در آثار نویسندگان وجود دارد، بهمنتقدان
ی که هنرمنـد یـا نویسـنده در    اشکال مختلف یک صور نوعی است و بیانگر یک دنیاي تخیلّ

ـ  مجال،). در این 63: 1381، و دیگرانپورکند (کهنموییآن زندگی می ه بـه رویکـرد   بـا توج
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الگوهـاي اسـاطیري کـه در    هـا و کهـن  یونـگ نشـانه  الگـویی  نقـد کهـن  ر مبنـاي  و بتحقیق 
مـورد تحلیـل   دسته 8توان در ذیل شود را میدیده می» پدر و دختر«محتلف فیلمهايصحنه

و واکاوي قرار دارد:

ابر1.4
2اينمادهــاي مســتتر و نمادهــاي کلیشــهۀدســتتــوان نمادهــا را بــه دو در آثــار هنــري مــی

برخورداراسـت.  اي اهمیـت ویـژه  . نماد و نمادپردازي در ساخت یک اثر هنري ازکردتقسیم
آن، تـا انتهـاي   ه دلیـل اهمیـت   بکه است » پدر و دختر«افته در فیلم یظهورنمادنخستین،ابر

تحلیـل  یـا و یـا ناخودآگـاه در    ؤرةنماینـد شـود. ابـر  هاي مختلف دیـده مـی  در صحنهفیلم 
یابـد.  نمـود مـی  اي یا استاندارد در آثار هنـري  یک نماد کلیشهبه صورتکهروانکاوانه است 

نـد؛ گویـا داسـتان در روان دختـر     کابر در روایت فیلم مذکور بر ناخودآگاه دختر تأکیـد مـی  
دختـر را هـر روز   دهد؛ پدر در خیال دختر همواره زنده است و امید به بازگشـت او،  میرخ

کشاند. روشنی و تیرگی ابرها و متـراکم شدنشـان در طـول روایـت داسـتان،      گاه میبه وعده
بـر پیوسـته در طـول داسـتان     دهـد. نمـاد ا  احساسات درونـی متفـاوت دختـر را نشـان مـی     

رود مجـدداً تصـویري از   یابد. در صحنۀ پایانی، زمانی که پیـرزن بـه خـواب مـی    میاستمرار
پردازانۀ داستان را نیـز  شود. همچنین این نماد، جنبۀ خیالبرها به نمایش گذاشته میآسمان و ا
بخشد.قوت می

چرخ2.4
الگـویی،  هـاي کهـن  کند. در رمزپردازيوحدت، کمال، شکفتگی و کلّیت را تداعی میدایره، 

گیـرد و  مـی کانون و مبدأیی است که همه چیز از آن نشأت دایره دایره، رمزي اساسی است. 
دراسـت. بهشت روي زمـین مسـتدیر توصـیف شـده    «هاي کهن گراید. در اسطورهبدان می

ها، ابدیت به شکل دایره و چرخ و اروبوروس (ماري که دمش را گـاز گرفتـه)...   تمدناغلب
دایره، غیر متعین، الیتناهی، ابـدیت، زمـان کرانمنـد و    .)77: 1376(بوکور، » شودتوصیف می

نمـاد المکـانی اسـت؛    همچنین کند؛ چرا که نه پایانی دارد و نه آغازي. نی را تداعی میزمابی
کنـد  وار، زمـان و مکـان را منسـوخ مـی    زیرا نـه بـاالیی دارد و نـه پـایینی. هـر چیـز دایـره       
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هـاي  چرخ، همواره سپري شدن زمان و زندگی، گذر عمـر و بـاژگونی  ). 141: 1380(کوپر،
ه،حیات، تولّد دوبـار ۀکرده است. چرخ، نماد چرخآدمی تداعی میبخت و اقبال را در ذهن 

رحمانه و بدون توقّف سرنوشت و زمـان و  اصالت، تلون، تبدیل در جهان متعین، گردش بی
دارد. هـم  کنشی درمـانی  ،از نظر روانیه متحرك، تصویر دایر).111: همانپویایی آن است (

دارد. قطر چـرخ،  خود به حرکت و جنبش وامیانرژي، زندگی و روان را با گردش و جهش
اشـیایی  شـود.  کند و موجب ترکیب موزون اضـداد مـی  دو قطب مخالف را به هم متّصل می

هاي جـادو و  ن سال پیش در نقش حلقهابند و... از هزاربند، حلقه، گردنکمربند، دستچون 
دایـره سـاختن و   «: انـد گرفتـه پاسدار سالمت و زندگی شخص، مورد استفاده آدمیان قرار می

دایره زدن ایمنی بخش است و مانع هجوم ارواح خبیثه؛ چنانکه دایره بستن گرداگـرد مقـابر،   
» شود... و باعث بـاقی ماندنشـان در فضـایی مقـدس    ها میمانع از سرگردانی و ولگردي جان

گردد.) می93: 1376(بوکور، 
کننـد.  یر زندگی خود را طی مـی هاي داستان پدر و دختر سوار بر دوچرخه مسشخصیت

نوجـوانی،  ۀ زنـدگی دختـر را از کـودکی بـه     چرخـ کاربرد نماد چرخ در داستان، هنرمندانـه  
دهـد. در تفکـر   اش نشـان مـی  و سپس بازگشت به دورة جـوانی جوانی، میانسالی، کهنسالی

شـود. یونگ، مسیر خودشناسی و درك رویاهاي آدمی، مسیري مارپیچ و حلقوي توصیف می
این راه حلزونی و مارپیچ، سـفري اسـت کـه در طـول زنـدگی آدمـی ادامـه دارد. حتـی در         

روي در ایـن  ایـم، در حـال پـیش   کنیم به جاي قبلـی خـود بازگشـته   هنگامی که احساس می
چرخند و با تکوین و رشد روان بـه مرکـز   هستیم. رویاها حول یک موضوع کلیدي میحلقه

). بیننـده در هـر دوره از تکامـل دختـر در     145- 144: 1392شـوند (اسـنودن،   تر مینزدیک
دهنـدة تغییـرات   شود که نشـان الگویی متفاوتی مواجه میاش، با نمادهاي کهنچرخۀ زندگی

کنـد. ایـن مسـئله در    جسمی، رفتاري و نیز جبري است که محیط زندگی بر وي تحمیل می
درختان، پرندگان، رنگ آمیـزي صـحنه   ها، تغییر شکل و رنگ سایر نمادهاي فیلم، چون سایه

چنـین  شـود. هـم  و نیز تغییر سایر رهگذران در مسیر مخالف حرکت دختـر نشـان داده مـی   
بخشی از مسیر حرکت دختر در قالب یک سـرباالیی بـه تصـویر کشـیده شـده و وي رنـج       

ت کـه  شود. این مسئله و نیز تنهایی دختر گواه آن اسـ فراوانی را در طی این مسیر متحمل می
مسیر حرکت به سوي ناخودآگاه، مسیري دشوار و همراه با تعارضات مختلف محیطی اسـت  
که حتّی گاه منجر به سـرکوب برخـی از غرایـز آدمـی و بـروز تـنش و افسـردگی در روان        

شود.  میوي
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بآ3.4
تـوان بـه بازیـابی آن    مثالی قدرتمندي است که با کمترین اشراق و شهودي مـی آب، صورت

بـه خـاطر نقشـی کـه در حیـات داشـته       وفت. آب، در اساطیر جایگاهی ویـژه دارد یادست
ــی ــتش م ــوده پرس ــه ب ــورد توج ــده و م ــو، ش ــت (دالش ــ147: 1366اس ــاد هم ۀ). آب، نم

همـه چیـز و   ۀامکانات هسـتی، سرچشـم  ۀه وجود دارند. زهدان هماست که بالقوچیزهایی
نیـروي آفریننـدگی، اصـل    ةبخشـند موجودات، پایه و اساس جهان، باعث طول عمـر، ۀهم

در )،Rig Vada(ها و شفابخش اسـت. مطـابق سـرود خلقـت هنـدوان، در ریـگ ودا       درمان
طـی فراینـد آفـرینش،    همین اسـطوره براساس 3ه استبودجا با آب پوشدهازلی، همهعصر

ــر آب  ــه ب ــان ک ــن جه ــان از  تخــم زری ــود، منفجــر شــد و جه ــناور ب ــا ش ــد ه آن پدیدآم
نخستین آفریده همه آب سرشـکی بـود،   «که: آمده است). در بندهش43ب: 1397(ایونس،

آب را در اسـاطیر  ةهاي نمادین اسـطور نقش).39: 1390(دادگی، » زیرا همه چیز از آب بود
کنند. نخست به عنوان نمـادي از آغـاز آفـرینش مـادي و     بندي میدر سه بخش اصلی تقسیم

ـ   : ایـن ختار کیهانیزندگی در ساۀحرکت چرخ جهـان از آب و پایـان  ۀنقـش در خلـق اولی
دوم به عنـوان مظهـر جـاودانگی و تـداوم حیـات      ت.گر شده اسآن، جلوهنمادین حیات در

گـذر از آب  ةسـوم در اسـطور  وبخـش آب حیـات و آب درمـان  ةمادي در نقـش اسـطور  
ان آزمونی از مـاده بـراي   تعمید) به عنوةآب) و شستشوي نمادین توسط آن (اسطور(آزمون

الگویی مرگ و تولّـد در قالب کهنمتعالی جدیدۀکهن به مرحلۀپاالیش روح، عبور از مرحل
).48: الف1388و دیگران،دوباره (قائمی

دریاچه) ناخودآگاه فـردى  وبرکهحوض، نماد ذهن ناخودآگاه است، حجم کم آن (آب
، چنانکـه اشـاره کـردیم،    پدر و دخترداستان .و حجم زیاد آن (دریا) ناخودآگاه جمعى است

در وجـود خودآگـاه و   ءدختر با از دست دادن پدر دچـار خـال  .افتدفاق مىدر روان دختر اتّ
گـذارد، در ایـن   شود و در این روزمرگى پا به فرسودگى و پیرى میخود میة زندگى روزمر

نگــرد بــه آگــاهى مــیاش) ســفرِ روانــى هــر چــه بیشــتر بــه دریاچــه (ناخودآگــاه فــردى 
بـا ورود بـه   . شودتر میرسد و سطح آب (ذهنِ ناخودآگاه) کمتر و در دسترسمیترىبیش

خود کـه شـبح پـدرِ    ۀیا عنصرِ روان مردان»آنیموس«هاى دوردست آن با برکه و رفتن به الیه
فـائق آمـدن   راهى است براىدختر آشتى با آنیموس براى ؛شودرو میه جداشده اوست، روب

4»الکترا«ةعقدبر



1400پاییز و زمستان، 2، شمارة 11سال ،رسانه و فرهنگ346

باد4.4
انسـان جسـم بـه بخشیدنزندگیمیان عناصر چهارگانه است. تشبیهباد، پویاترین عنصر در

؛ 72و 38/ 38آفرینـد (ص جان مـی او،بینیدرنسیمکه؛ چونروح حیاتبهتوسط خداوند،
: میان جان و باد اسـت مفهومیاز پیوندنمادي)،15/29و الحجر23/14؛ المؤمنون32/9سجده

» شـد زنـده نفسِآدمودمیدحیاتروحويبینیدروسرشتزمیناز خاكراآدمپسخدا«
). در اسـاطیر ایرانـی نیـز    17و 15(کتاب مقدس، عهد عتیق، سفر پیدایش، باب دوم، آیـات  

ـ . زادسپرم جایگاه باد را دل مـی اي برخوردار استاز اهمیت ویژهمایه این بن د و آن را بـه  دان
کـه  ). بـاد بـه جهـت ایـن    9و 46: 1366کنـد (زادسـپرم،   جان که تن را بجنباند، تشـبیه مـی  

ترین عنصر استعین حال پرتحرّكترین عنصر طبیعت و درنامریی
بـین مـرز اسـاطیري، انسـان بـاور درکـه ناپیـدا نیرویـی یابد؛میا جانعجیبی بشباهت

م ،آن در حرکـت بیرونـی نمـود بارزترینواستکردهمعین رانبودنیابودنزنده تجسـ
گـاه وزشبـا واستوزیدهمیکهبادازلی،انساندیدگاه جاندارانگارانۀاست. دریافتهمی
درکـه جان بودهازجوهرياست،داشتهوامیتحرّكبهراچیزخود همهخشنگاهونرم

).70: ب1388و دیگران، (قائمی=»استشدهمیدمیدهجان طبیعتاجزاي بی

پاییز و زمستان است. مسـیر منتهـی بـه    بعد از فقدان پدر عمدتاًزمان در داستان پدر و دختر،
ــرباالیی دارد و ،محــل وداع ــ وزشس ــر را متحم ــت مخــالف، دخت ــاد در جه ل زحمــت ب

منجـر بـه سـرکوب    یونـگ هاي انسـان در نظـر  تعارض محیط با خواستهکند. میدوچندانی
بود.  خواهد براي وي هاي فردي و روان نژندي ب ناراحتیشده و مسبانساناصلیغرایز 

آنیموسآنیما و 5.4
ــدوي  ــر اصــطالح لیب ــگ در براب ــد ( )libido(یون م)، اصــطالح آنیمــا و 1856- 1939فروی

عنـوان  حیـات، وضـع کـرد و انسـان را بـه     ةرا، به معناي اراد)Anima & Animus(آنیموس
- 14: 1368اجتماعی در معرض تأثّرات واقعی از محیطی عینی قـرار داد (یونـگ،   موجودي 

هـا آمـده اسـت    از این منظر میان این دیدگاه و آنچـه در اسـطوره  ).280: 1383، همانو13
طـور کامـل   گاه بهآنیما بخشی از ضمیر ناخودآگاه است که هیچ.هایی یافتتوان مشابهتمی
، )soul(هـاي اولیـه در حکـم روح یـا جـان     گیرد. در بین انسانرس انسان قرار نمیدستدر
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یعنی اصل اوـت خـود را نـه تنهـا در     موجودات زنده است. تجربهۀلیاي عملی است که ماهی
همیـت  آنیمـا ا کنـد.  هاي جهانی نیز آشـکار مـی  هاي شخصی و اجتماعی، که در پدیدهزمینه
ن گونـاگون و تـاریخ ادبیـات    ایی، اسـاطیر، ادیـا  هـاي ابتـد  شناسی انسـان گیري در روانعالم

اي پنهان از تجربیات نیاکانمان است که حتّی امـروز هـم تـابع راه و    است. آنیما گنجینهداشته
) و17الــف:  1372یونــگ،  () و62- 64: 1388رســم انســان ابتــدایی اســت (مورنــو،      

).25: 1368یونگ،(
روز و شب، دنیا و آخرت، جهان فرود و :ندشمارها، نمادهاي دوتایی بیفرهنگۀدر هم

کـه اغلـب در   اسـت ايشخصیت دونیمـه ،الگوي دو جنس مقابل آنیما و آنیموسکهنفراز.
و عبـارت از آن  وجـود دارد نر و ماده، درمان تحلیلـی و اسـطوره  ۀرؤیا، پندار، ادبیات، رابط

انگـاره  هره زن و زن امکان تجربانگاهواسطه آن، مرد امکان تجرباستعداد موروثی است که به
. عنصر مردانه یا عنصر نرینه در زن کـه  (Maduro, Wheelwright, 1992: 74-75)یابد مرد را می

نـدرت بـه   عنصـر مردانـه بـه   گیـرد. پدر تأثیر میوجود از ،نامندمی)Animus(را آنیموسآن
» مقـدس «اعتقـاد نهفتـه   ورت صـ کنـد و اغلـب بـه   شکل تخیالت جنسـی نمـود پیـدا مـی    

شـود او در مواقـع ضـروري    ). آنیموس در زن باعـث مـی  24: 1383شود (یونگ، میپدیدار
). آنیمـوس زن  41: 1381شـود (فـدایی،   دار اموري شود که ویژه مردان تلقّی میبتواند عهده

یابـد،  مـی همواره با وجود عدم بسط ذهن اوست که قدرت دارد. وقتـی ذهـن او گسـترش    
نـوع  جا که وقتـی زن آگـاهی یابـد دیگـر بـا تردیـد بـه آن        شود تا آنتر میس ضعیفآنیمو
در .)183: 1383(یونـگ،  دکنـ فکـر مـی  معمـول  کـامالً  ةنگرد، زیرا دیگر به شـیو نمیتفکّر

یکـدیگر را در  در کنـار دریاچـه  ، ایـن دو دختـر بـا  خـداحافظی پـدر  ابتداي فیلم در صحنۀ 
آغوشـی پـدر و   پایان فیلم به صورت هـم ین صحنه مجدداً دربوسند؛ اگیرند و میمیآغوش

توقـف دختـر در دورة جـوانی در    شـود.  دختر که در سنّ جـوانی خـود اسـت، تکـرار مـی     
در دختـر  ) libido(نیز با لحظه اوج لذت جنسی و تکامـل لیبیـدو  اش برگشت زندگیچرخۀ

فرزنـدان بـا داسـتان والـدین همراهـی در قالـب هماهنگی کامل دارد. نمود دیگر این مفهوم 
خود در مسیر حرکت دختر است؛ دختر در تالش مداوم خـود بـراي رسـیدن    مخالفجنس

کند و سایر رهگذران هر یـک بـا فرزنـدانی از جـنس     گاه هر روز مسیري را طی میبه وعده
شوند.  مخالف خود در مسیر به تصویر کشیده می
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نوزایی (تولّد دوباره)6.4
:شودمطرح مینگ پنج نوع نوزایی یودر دیدگاه 

شـود  زمان دچار انبساط مـی طولدر این دیدگاه زندگی یک شخص در :انتقال روح- 1
شود.و با گذر از چندین تجسد پیکري، محقّق می

تناسخ در جسم انسان: در این دسته، تداوم قطعی شخصیت هسـت. شـخص هنگـام    - 2
اش را دارد.وردن زندگی گذشتهت به یادآحلول و یا تولّد، حداقل قابلی

3 -نـوزایی د وجود انسان همراه با تغییـر شـکل یـا    احیاء یا رستاخیز روح: استقرار مجد
شود یا غیراساسـی،  شخص دیگري میهستی شخص. این تغییر یا اساسی است؛ یعنی کامالً

کند.میکه تنها شرایط عمومی هستی او تغییر 
ـ :روانیةتولّد دوبار- 4 اي جـادویی. ممکـن اسـت    ا ارتقـاي حاصـل از وسـیله   تجدید ی

او شخصیت تغییریافته در طبع اساسی خود تغییري نیافته و تنها عملکرد یا اجزاي شخصـیت  
دچار احیا یا شفا شوند. نوع دیگر تولّد دوباره شامل تحول در طبیعت بنیـادي شـخص بـوده    

نامیده شود.  نوزاییتواند و می
و یا تحول شخص یا موجودي دیگر: این یک نـوع تولّـد   نوزاییمشارکت در مراسم - 5
ـ   نوزاییغیرمستقیم است. با شرکت در یک مراسم ةدوبار انی کـه  مثالً یک مراسـم عشـاي رب

کند.ه است، شخص در فضل و عنایت الهی شرکت میمادنوزاییمربوط به 
یونـگ روان انسـان را   قرار دارد. » پدر و دختر«نوزایی و تولّد دوباره در محوریت داستان 

ها دایماً در روند زندگی بـه سـمت   داند و معتقد است که روان انسانامري ثابت و ایستا نمی
افتـد  رود و بخش بزرگی از تکامل شخصیتی در سطح ناخوداگـاه اتفـاق مـی   تکامل پیش می

کــه از مشــرق ). او ســفر روان انســان را بــا ســفر روزانــۀ خورشــید 142: 1392(اســنودن، 
کنـد. دختـر، در   شـود، مقایسـه مـی   رسد و سپس در مغرب محو میخیزد و به اوج میبرمی

گذارد. او پـس از تجربـۀ دورة   انتهاي چرخۀ سفر زندگی روان، به مرحلۀ نهایی خود قدم می
گـردد. بـه عبـارت دیگـر، نـوزایی و      اش بازمیسالی خود مجدداً به دورة جوانی زندگیکهن

سـالی زنـدگی را پشـت سـر     افتـد کـه وي دورة کهـن   بارة دختـر زمـانی اتّفـاق مـی    تولّد دو
سـالی اهمیـت بسـیاري دارد؛ در نیمـۀ اول زنـدگی      است. از نظر یونگ دوران کهـن گذاشته

توجه ما معطوف به کسب دستاوردها، اثبات وجود خود، کسب درآمد، ایجاد یک خـانواده و  
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شـویم عمـدتاً بیولوژیـک و    رو مـی هـا روبـه  زمان با آننظایر آن است. مشکالتی که در این 
گراتـر شـده و بـه تفکّـر و تعمـق      تـوانیم درون اجتماعی است. در نیمۀ دوم زندگی خود می

ــیش ــ   ب ــن دوران پ ــه در ای ــکالتی ک ــردازیم. مش ــري بپ ــاهیتی  ت ــت داراي م یش روي ماس
هـاي  پارچـه کـردن جنبـه   باشد؛ اکنون این امکان وجود دارد که با رویـارویی و یک میمعنوي

). 164سرکوب شده شخصیت خود در جهت فردیت یافتن روانمـان قـدم بـرداریم (همـان:     
وار از دریاچه، هر بار تک عـابري سـایه  کنار دختر از عبورهنگامچنین در روند داستان به هم

چرخـۀ  دختر وتدریج با افزایش سنّه کنند. بسالم مییکدیگراین دو بهگذرد وکنار او می
در رونـدي متقابـل بـا چرخـۀ     ها در گـذر زمـان   سایه،بزرگسالیزندگی وي به سمت دورة

کـه  اندازه؛ این امر، خود گویاي آن است که به همانشوندتر میجوان و جوانزندگی دختر 
زنـدگی دوبـاره و   اش بـه درونـی میـل  کنـد،  سالی خود حرکت میدختر به سوي دورة کهن

یابد.  رة جوانی افزایش میبازگشت به دو

پرندگان7.4
). 162: 1366رمـزي رواننـد؛ پـاك یـا ناپـاك (دالشـو،       مظاهرها، پرندگان در اساطیر و قصه

توان از طریـق آن بـه ناخودآگـاه جمعـی دسـت یافـت.       گاه نماد خواب است که می،پرنده
ي ناخودآگـاه جمعـی   همچنین پرنده نماد روحی است که به پرواز درآمده تا فرد را بـه سـو  

در نتیجـه  براي هبوط به درون ضـمیر ناخودآگـاه و   رافرصتی،به خواب رفتن«هدایت کند. 
). پرنـده  125: 1375ال، ه» (آوردبه تجلیاتش در ناخودآگاه به هنگام خواب و رؤیا فراهم می

تان ). در داسـ 1378:202نماد روح است و نقشی واسط میان زمین و آسـمان دارد (شـوالیه،   
ز آســمان بــراي آنــان مــرغ بریــان قــوم موســی (ع) و ســرگردانی آنــان در تیــه، خداونــد ا

فرستاد. پرنده با آرزو، آزادي، آسمان، ابر، الهام، بـاد، پیشـگویی، پیـام رسـانی، تناسـخ      میفرو
خیزي، خورشید، ذات الهی، روح زنـدگی، روح هـوا، رشـد،    روح، تنفس جاودانگی، حاصل

ةوحی و سروش، نماینـد ةدر ارتباط است. در ایران، پرنده منتقل کنندعجله و شتاب و غیره
روي بلندي (سـتون سـنگی)،   ةعقل کلّ، تجسمی از آتش، ابر، خورشید و صاعقه است پرند

).  28- 29: 1370رساند (جابز، حاد روح و ماده، اقتدار سلطنتی و توانایی را میاتّ
هـاي  صحنهاست که در »پدر و دختر«فیلمدر از نمادهاي پررنگ و پرکاربردپرنده یکی

در روایـت فـیلم   اي کـه  لـین پرنـده  اوشـود.  دیـده مـی  هاي مختلف شکلبهوفیلممختلف
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بـا پـدر در آسـمان    دختـر  اسـت کـه بعـد از وداع    5کبـوتر سـفیدي  تصویر کشیده شـده،  به
اسـتفاده فهـاي مختلـ  نمـاد پرنـده  ازفـیلم هـاي بنـدي فصـل بـراي ویتدکند؛  میپرواز
دختـر زنـدگی ازمهمیفصلکههرگاهقاصد،حکمدرهاپرندهدیگرعبارتبه. استکرده
ومهـم فصـل نخسـتین مبـین پرنده،اولیناینگفتتوانمی. یابندمیحضورخورد،میرقم

بعـدي فصـل مهـم   ةباشـد. پرنـد  به معنی پرواز روح پدرش میودخترزندگیدرتأثیرگذار
است. دختـر  6پرندة بعدي کالغ.گذاردبه نمایش میدیگري از زندگی دختر یعنی ازدواج را

بیند و در سکانس بعد بـا دوچرخـه از روي   عطف داستان در آسمان میۀکالغ را بعد از نقط
رجـوع بـه دریاچـه، دو    قبل از آخـرین او در دورة کهن سالی خود کند. تصویر آن عبور می

چنـین . هـم بیند که کنایه از خود و پـدرش هسـتند  را در آسمان دریاچه میآواز خوشةپرند
منقـارش  درناي زیبایی نیز در دریاچه وجود دارد که طرز قرار گرفتن او در آب و بازي او با

دختـر زنـدگی ازیاین تصاویر بـه فصـل  شود که هر یک از مشخّص می.ه استجالب توج
اسـتوار شـده اسـت. در سـکانس     بر ادامۀ زنـدگی مبنیتصمیم خودبرمربوط است که وي

. کننـد که در باالي سر پیرزن پرواز میشوند دیده میپرندگان از انبوهی ۀدستفیلم نیز پایانی 
در صـحنۀ آخـر   ، هستندزندگی دخترهاي مهمفصلنمایانگر پرندگان که اشاره کردیمچنان
کـه همـان تکامـل    دختـر ین فصـل زنـدگی  ترانبوه پرندگان مهمۀپرواز باشکوه این دستهم 

دهند.  میرا نوید شخصیتی او در سطح ناخودآگاه است، 

سایه8.4
الگویی است که در اساطیر و آثـار ادبـی هـم    دیدگاه یونگ دربارة فرافکنی نمادین سایه، کهن

شود، شیطان اسـت کـه  الگو در زمانی که فرافکنی میترین گونۀ این کهنوجود دارد. معمول
جنبۀ خطرناك نیمۀ ناشناخته و تاریک شخصیت اسـت. سـایه، بخـش    «به گفتۀ یونگ معرّف 

: 1385(گـرین و همکـاران،   » خـواهیم سـرکوبش کنـیم   تر خود ناهشیار ماست که میتاریک
اش. آدمـی بـه دالیـل    ). به عبارتی، سایه بخش پست آدمی است، بخش سـرکوب شـده  182

تش توجا این بخـش  ه ندارد و نمیمختلف به این الیه از شخصیخواهد به آن آگاهی یابد، ام
ها بـا خـواب بیننـده و در    شود. در خوابها ظاهر میپنهان از شخصیت در اساطیر و خواب

). مستولی شدن و ارضاي غرایـز، کـار   265: 1388اساطیر با قهرمان، همجنس است (شمیسا، 
ترین کارکرد را در ایـن  غلبۀ سایه، بنیادي). 85: 1387فر، سایه در روان است (کمیلی و آرین
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توان گفت با اشخاصِ فیلم همجـنس اسـت. زیـرا همـواره و در     اي که میفیلم دارد. به گونه
حضـور افـراد بـه همـراه سـایۀ      هـاي فـیلم   ها است و در بیشـتر صـحنه  همه جا در کنار آن

بینـیم  وار را میعابري سایهدریاچه، هر بار تک کنار دختر از عبورهنگاماست. مثالًخودشان
ـ  سـالم مـی  یکدیگربهگذرد وکه از کنار او می دختـر و  تـدریج بـا افـزایش سـنّ    ه کننـد. ب

نمـاد  دهنـدة  نشـان ها شوند. این سایهتر میها در گذر زمان جوان و جوانسایه،بزرگسالی او
آن ،شـود فزوده مـی او از زندگی اۀهر قدر بر تجرباوست.ناخودآگاه در به پدر دخترتمایل

شود.میتردر او جواننیز میل ذاتی 

گیري. نتیجه5
تواند از یک سو، بـا توجـه بـه    ادبیات ماهیت چندسرشتی دارد و به دلیل همین مشخّصه می

هـاي  اند مثل تاریخ، روانشناسـی یـا سـایر حـوزه    هایی که به لحاظ مفهومی با آن مرتبطرشته
هنرهاي تجسمی و غیره مورد بررسی قرار گیرد و از سوي دیگـر  هنري مثل سینما، موسیقی، 

هـا بـراي تحلیـل    سـی سـایر رشـته   شناهـاي نظـري و روش  توان از اصول و چهارچوبمی
اي از ادبیات و متون ادبی رسید. باید توجـه داشـت   ادبی استفاده کرد و به خوانش تازهمتون

بـه دنبـال تعامـل گسـترة ادبیـات بـا       جانبـه از متـون ادبـی   که رسیدن به درکی جامع و همه
هـاي مختلـف بـه ویـژه     هـاي حـوزه  هـاي پـژوهش  اصطالحات، مفاهیم، موضوعات و یافته

شـود.  شناسی، هنر، رسـانه و مطالعـات فرهنگـی حاصـل مـی     شناسی، جامعههاي زبانحوزه
هـا و گـزینش   اگرچه ماهیت تحقیق، در تعیین مبادالت مابین مطالعات ادبـی و سـایر حـوزه   

شناسی نقش مهمی دارد. درواقع، ماهیت یک تحقیق مشـخص کننـدة   مواد اطالعاتی و روش
هایی است که باید در کنار ادبیات قرار بگیرند و بسته به هدف تحقیـق و  گزینش سایر حوزه

یابد.  گیري تحقیق او، مرزهاي ادبیات بسط و گسترش میدرك و دریافت محقق و جهت
الگویی و بـر پایـۀ دیـدگاه    را با رویکرد نقد کهن» پدر و دختر«در این جستار فیلم کوتاه 

الگوها مورد بررسی و تأمل قرار دادیم. بر این اسـاس،  یونگ دربارة ناخوداگاه جمعی و کهن
دسـتۀ ابـر، چـرخ، آب، بـاد، آنیمـا و آنیمـوس،       8نمادهاي کهن الگویی در این فـیلم را در  

ایـدة اصـلی فـیلم مـورد مداقّـه      هـا را بـا   و رابطـۀ آن نوزایی، پرندگان و سایه بررسی کردیم 
الگـویی در  هـا و مفـاهیم کهـن   دادیم. این پژوهش نشان داد که حضـور پررنـگ نشـانه   قرار

نظیر آن با موضوع اصلی فـیلم،  هاي مختلف روایت داستان پدر و دختر با هارمونی بیصحنه
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ــلنمایشــ ــا و تأم ــز ی زیب ــاي وابســتگی ذاتــی ابرانگی ــه مطلــوب ذاتــی او از معن را نســان ب
کشد و خود نشان از آشنایی عمیق سازندگان ایـن فـیلم بـا مفـاهیم روانکاوانـۀ      میتصویربه

اي دارد. نگرش ویژة کارگردان به مسـئلۀ ناخوداگـاه جمعـی و    یونگ و آبشخورهاي اسطوره
یقـت حقلفی چون مفاهیم مختیانبيبراالگویی در این فیلم، هاي کهناستفادة فراوان از نشانه

مثبـت و  یروهـاي تـوازن، ن یرانـی، وها،ها، آشوبترسمرگ، جدایی، زندگی و تولّد دوباره، 
کـه در درك  اسـت شگرف و قابل تأمـل شـده  هاییصحنهمنجر به خلق یناخودآگاهیمنف

الگوهـایی  ن آن بسیار راهگشاست. کاربرد کهنمفاهیم کلیدي فیلم و واکاوي اهداف سازندگا
تـرین جزئیـات   ها گاه حتّی در کوچکهاي آنمایهاد، چرخ، ابر، آب و نیز توجه به بنچون ب

فیلم، تفکّر سازندگان آن را در بازنمایی ابعاد پنهان وجود انسـان روشـن و الگـویی را بـراي     
کند و بدین ترتیـب  زمان با عصر سازندة فیلم ارائه میهاي فکري همشناسایی تفکّر و جریان

را به عنوان منبعی براي تبلور اسـاطیر کهـن   » پدر و دختر«کند که فیلم را فراهم میاین امکان
ها از زاویۀ دید سازندگان فیلم در نظر بگیریم. بـه دنبـال   و ناخودآگاه جمعی بشر و درك آن

شود که با نتایج مطالعات پیشـین در ایـن   اي از این فیلم حاصل میچنین خوانشی، درك تازه
هـاي معنـایی جدیـدي از رویکـرد سـازندگان بـه مفهـوم انسـان و         دارد و الیهزمینه تفاوت 

الگویی و ابعاد مختلـف  کند که بدون توجه به مفاهیم کهنناخودآگاه جمعی وي را آشکار می
پذیر نیست.ها امکانآن

هانوشتپی
/ Anima)، آنیمــا / آنیمــوس (Personaناخودآگــاه شــامل الگوهــاي کهــن: مادرمثــالی، پرســونا (. 1

Animus) سایه ،(the shadow ) خویشـتن ،(the self  تولّـد دوبـاره ،()Rebirth ) قهرمـان ،(Heroو (...
).371: 1382، ارشاد(و نک )36- 52: 1368است (یونگ، 

هـاي  تـرین مایـه  ) خلقت: شـاید بنیـادي  1کنند: میهاي ذیل ظهورلگوها به صورت مایهاکهن
وجـود آمـدن   متّکی بر روایتـی اسـت از چگـونگی بـه    ،اساطیر جهانۀالگویی، به تحقیق همکهن

ــا نیروهــاي فــوق  ــط نیــرو ی جــاودانگی: 2ملکــوتی. طبیعــی و کیهــان، طبیعــت و انســان توس (
شود: الف) گریـز از زمـان: بازگشـت بـه     میاست که در اساس به دو صورت روایتالگوییکهن

زمان انسان پیش از سقوط تـراژیکش بـه دامـان فسـاد و     نقص و بیبهشت و وضعیت سعادت بی
. پایــان...مــرگ و بــاز زایــی بــیوري عرفــانی در زمــان دوري: مضــمون فناپــذیري. ب) غوطــه

).  390- 391: 1390سی، (مدر» الگوي تحول و رستگاري)الگوي قهرمان (کهنکهن)3
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هاي یکسـان در گذشـته   ت کثرت کاربردنمادهایی هستند که به علّ،اي یا استانداردنمادهاي کلیشه. 2
مانند کوه کـه  ؛ن معناي واحدي هستنداند و همیشه مبیاي درآمدههدر تاریخ هنر به شکل معانی یکّ

د، کبوتر سـفید نمـاد صـلح و ... نمادهـاي مسـتتر بـه آن       نماد استقامت است یا تخم مرغ نماد تولّ
اثـر، آنازخـارج وشـده تعریـف هنـري اثرمتندرها شود که معناي آندسته نمادهایی گفته می

ر مـتن اثـر هنـري    هـا را د این هنرمند است کـه معنـاي آن  واقعدرباشند،نمیمعنااینبهمعروف
کند.  تعریف می

3. Hymns of the  Rig Vada, Mandala tenth, Anthem 129

ــد. 4 ــراةعق complex(الکت – Electra( : ــده ــن عق ــدای ــل عق ــپةمقاب در )OedipusComplex(ادی
شود، خود را ماننـد مـادر   ه اختالف جنسی خود با پدرش میدختر در کودکى متوجاست. پسران

دانـد و ایـن امـر    ى مادر را مسئول نداشتن عضو جنسی مردانه در خـود مـی  بیند و حتّخویش می
پنـدارد و محبـت خـود را    شود، دختر مادر را رقیب خود مـى موجب نگرانى و دلواپسى در او می

زنـد.  مـی کند و میل به داشتن عضو جنسی مردانه را بـه ناخودآگـاه پـس    تر معطوف پدر میبیش
یـا عنصـر روان مردانـه در وجـود زن را     »آنیمـوس «را مطرح کـرد و یونـگ   »الکترا«ةفروید عقد

.بسط دادفى کرد و معرّ
انـد سـفیداند. کبـوتر سـفید نمـاد      پرنـدگانی کـه بـه نـوعی بـا لیبـدو مـرتبط       ۀها همـ در اسطوره. 5

هم رساندن عاشـق و معشـوق دارنـد. نمـاد تمـایالت      ها سعی در بهپرندگان قصههاست.شهوت
خـوران و... انـد.   اند. عامالن وصل و محرم اسرارند. مـأموران مراسـم نـامزدي و شـیرینی    هعاشقان

بخش اندیشه و آرزو؛ بـه سـان پیکـان و بـاد، نمـودار      تصاویر رهایی«مرغان پرنده و خواننده نماد 
منـدي و وجـد و سـرور و دلـی کـه هنـوز تسـکین و        رؤیاهاي مهرآمیز، بوسـه، نـوازش، شـوق   

).162: 1366(دالشو، » شوندمحسوب مینیافته، یتشفّ
هـاي  که مـرتبط بـا دنیـاي روشـنفکرانه، عقـل، مداخلـه      استجزء پرندگان زبده و ممتازي کالغ . 6

در آیین میترا، کالغ پیکـی مقـدس،   «اند. ن. یاوران مردم متمداستهوشمندانه، آگاهی از آینده و... 
پوسـتان، کـالغ را   قبایل سـیبري و در نـزد سـرخ   اي میانجی بین خدایان و مردمان بوده، درفرشته

گیـر اسـت و در   دانند. در روایات سلتی، کالغ راهبر قبایل و نوعی پیر وحـی ساز بزرگی مینتمد
: 1366(دالشـو،  » کنندها؛ کالغان و زاغان را مشاوران سرّي ملوك معرّفی مینقاط عالم، قصهۀهم

یابنـد و  اند، عواطف آنان را درمیبر درونیات مردمان آگاهها کالغان و زاغان ). در برخی قصه166
چه برایشـان  هاي ژرمنی و... کالغان مردم را از آننما دارند. در اساطیر شمال اروپا و قصهنقش راه

کنند.  سودمند یا خطرناك است، آگاه می
حیـات در  الگوهاسـت. در اسـاطیر، آب  این معناي خوشایند پرندگان سـیاه، برآمـده از کهـن   

کند. پرنـدگان نیکوکـار   خواري به زئوس هدیه میظلمات است. همین آب حیات را مرغ گوشت
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با نزول باران و باروري زمین و زندگی جاوید ارتباط دارنـد کـه ایـن خـود بـه نـوعی مـرتبط بـا         
شـان  توانـد برای چـه مـی  برزگري است. در اساطیر اروپا و آلمان و... کالغان مردم را از آنةاسطور

تـر  انـد بـیش  هاي عقالنی). مرغانی که نماد فعالیت167: 1366آگاهانند (دالشو، سودمند باشد، می
اند. کالغ نماد عشقِ اندیشیده و سنجیده و بشردوستانه است.  سیاه

نامهکتاب
قرآن کریم

. 2نقد ادبـی. س  ». ات یونگبررسی رمان شازده احتجاب از چشم انداز نظری). «1388(فریده،فرینآ
.35- 9. صص 7ش 

هرمس.:تهران.اسطوره (گفتگو با حورا یاوري)ةگستر.)1382ارشاد، محمدرضا (
زاده. تهران: عطایی.مفاهیم کلیدي. ترجمۀ افسانۀ شیخ االسالم–). یونگ 1392اسنودن، روث (

هاي سیاسی و اجتماعی کـارول گوسـتاو   (اندیشهسیاستویونگ.)1388(اوداینیک، ولودیمیر والتر
.نیتهران:.2چ .علیرضا طیبترجمۀ.یونگ)

ــونس، ورونیکــا ( ــد.اســاطیرت شــناخ. )1397ای ــیۀترجمــهن ــاجالن فرّخ .3چ .محمدحســین ب
اساطیر.:تهران

.فـر مصـطفی عابـدینی  ۀترجمـ ادبـی. نقـد هـاي روشوهانظریهبردرآمدي.)1386برسلر، چارلز (
نیلوفر.:تهران

مرکز.تهران: .2چ .جالل ستّاريۀترجمجان.زندهرمزهاي.)1376بوکور، مونیک دو (
.محمدرضـــا بقـــاپورۀترجمـــ.هـــا (کتـــاب اول: جـــانوران)ســـمبل.)1370گرتـــرود (جـــابز، 

کتاب.اخترانتهران:
آسیا.تهران: .3چ .هاشم رضیۀترجم.اصول روانکاوي.)1350دالبی یز (؛ارنست،جونز

توس.تهران: .4چ .مهرداد بهارۀترجم.بندهش،)1390دادگی، فرنبغ (
توس.تهران: .اريجالل ستّۀترجم.هاي پریوارزبان رمزي قصه.)1366لوفر (دالشو، م.
مطالعـات و  مؤسسـه تهران: .لمحمد تقی راشد محصۀترجم.هاي زادسپرمگزیده.)1366زادسپرم (

تحقیقات فرهنگی.
سـاطیري حکایـت شـیر و گـاو در     تحلیـل ا ). «1391پـائین ( خانیانی، علی اکبر و مصطفی ملـک سام

ۀ یونـگ و نـورتروپ فـراي     دمنوکلیله ـ ». ه بر پایـۀ نظریـ . 226. ش 65ان و ادب فارسـی. س  زب
.48–23صص
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دستان.تهران: .مهرانگیز اوحديۀترجم.فرهنگ نمادها.)1389سرلو، خوان ادواردو (
ــد و همکــاران (ســنجري فرارونــده عرفــانی در دیــوان الگوهــايتحلیــل کهــن). «1398نــژاد، محم

. 7. ش 3جستارنامۀ ادبیات تطبیقـی. س  ». شناختی یونگروانۀرویکرد به نظریکرمانی با حیاتی
.18–1صص 

ـ خـوان رسـتم بـا تکیـه بـر     الگـویی هفـت  تحلیـل کهـن  ). «1398شاملو، احمد و همکـاران (  ۀنظری
.193–167. صص 55. ش 15ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. س ». شناسی یونگروان

فردوس.:تهران.2چ .نقد ادبی.)1378شمیسا، سیروس (
فردوس.:تهران.9چ .انواع ادبی.)1381شمیسا، سیروس (
فردوس.:تهران.5چ .داستان یک روح.)1388شمیسا، سیروس (

جیحون.:تهران.1- 3ج.سودابه فضایلیۀترجم.فرهنگ نمادها.)1378آلن گربران (وشوالیه، ژان
دي   ۀترجمـ .هاي شخصـیت نظریه.)1386لتز (سیدنی الن شووشولتز، دوان پی د محمـیحیـی سـی.

ویرایش.:تهران.10چ
ــان نامــۀ».اي داســتان کودکــان رهــا شــده در شــاهنامه نقــد اســطوره«.)1391شــیردل، زهــرا ( پای

.دانشگاه حکیم سبزواريارشد. کارشناسی
آب و نمودهـاي آن در شـاهنامه  تحلیل نقش نمادین اسطوره«.)الف1388(همکارانوقائمی، فرزاد

.66- 48صص.165ش .42س .جستارهاي ادبی».ايفردوسی بر اساس روش نقد اسطوره
تحلیل نمـادینگی عناصـر خـاك و بـاد در اسـاطیر و شـاهنامه       «.)ب1388(همکارانوقائمی، فرزاد

.58- 82صص.10ش . 3د .ادب پژوهی».ايفردوسی بر اساس نقد اسطوره
ــده) 1383وگوون (کانــگ، ســ ــار برگزی ۀترجمــ.). تومــاس هــابر و جــان الك (شــرح افکــار و آث
اقبال.تهران: .بقاییمحمد

.اساطیر:تهران. خان همدانیفاضلۀترجم.)1379کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید (

فرشاد.:تهران. ملیحه کرباسیانۀترجم.فرهنگ مصور نمادهاي سنتی.)1380کوپر، جی . سی (
:تهـران .فارسـی) - فرهنـگ توصـیفی نقـد ادبـی (فرانسـه     .)1381(و همکـاران ژالـه ،پورکهنمویی

تهران.دانشگاه
سروش.: تهران.عباس آقاجانیۀترجم.اساطیر یونان.)1385گرین، راجر لنسلین (

ه.)1390سی، فاطمه (مدرم انسـانی و  پژوهشـگاه علـو  تهران: .هاي ادبیفرهنگ توصیفی نقد و نظری
مطالعات فرهنگی.

. 9فنون ادبـی. س  »». دژ هوش ربا«الگویی داستان نقد کهن). «1396مشیدي، جلیل و سونیا نوري (- 
.118–109). صص 18(1ش
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د نبـوي    ۀترجمـ .هاي ادبـی معاصـر  نظریهۀنامدانش.)1384مکاریک، ایرنا ( مهـران مهـاجر و محمـ.
آگه.:تهران

مرکز.:تهران.5چ .داریوش مهرجوییۀترجم.یونگ، خدایان و انسان مدرن.)1388(مورنو، آنتونیو 
ۀترجمــ.شناســی تحلیلــی یونــگمبــانی روان.)1375ورنــون جــی نوربــادي (وهــال، کــالوین اس

م.جهاد دانشگاهی تربیت معلّ:تهران.حسین مقبلمحمد
الگو و نمادهـاي فرارونـده عرفـانی    ل کهنواکاوي و تحلی). «1396یاوري، فاطمه و عباسعلی وفایی (

ـ   در عرفانیـات در ادب فارسـی (ادب و   ». شـناختی یونـگ  روانۀگلشن راز با رویکـرد بـه نظری
.  174- 159. صص31عرفان). ش

آســتان مشــهد: .پــروین فرامــرزيترجمــۀ.چهــار صــورت مثــالی.)1368یونــگ، کــارل گوســتاو (
رضوي.قدس

توس.:تهران.جالل ستّاريۀترجم.نگريجها.)1372یونگ، کارل گوستاو (
پروین فرامـرزي و  ۀترجم».خویشتن«شناسی آیون: پژوهشی در پدیده.)1383یونگ، کارل گوستاو (
به نشر.مشهد:.فریدون فرامرزي

د علـی امیـري   مـۀ ترج.شناسـی ضـمیر ناخودآگـاه   روان.)1385یونگ، کارل گوسـتاو (  4چ .محمـ.
گی.علمی فرهن:تهران

افکار.:تهران.3چ .رضا رضاییۀترجم.تحلیل رؤیا.)1386یونگ، کارل گوستاو (
.جامی:تهران.10. چهمحمود سلطانیۀترجم.هایشانسان و سمبول.)1395یونگ، کارل گوستاو (

1389نوشته شده در پـنج شـنبه بیسـت و ششـم اسـفند      .الگو چیستکهن- ساالد لغت.)1389الهه (

http://saladeloghat.blogfa.com/1389/12/4:، از2:33ساعت 
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