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 زمانیهای ناخودآگاه جمعی و پهنه
 

 (adineh@ut.ac.ir)  پژوهی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری آیندهوند، فربد آدینه -1

 (a.oskoyi@tabriziau.ac.ir)  استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، آزیتا باللی اسکویی-2

 

  

 چکیده 

باشد. یونگ معتقد است که ناخودآگاه جمعی، مخززن خزاارا    می یونگناخودآگاه جمعی ر مفهوم کی از مهمترین مسائل دزمان ی

حال اگر ما فضا را به مفهزوم کیزی آن در ن زر بگمزریا، دارای      1 گذشته است و آینده از قبل در ناخودآگاه جمعی به وجود می آید.

 ،آورند، یا اگر به زمان گذشزته برگزردیا  نده را به وجود میوند و آیشباشد که با گذشت زمان آشکار میهای زمانی متفاوتی میپهنه

 اند، درک کنما.های زمانی گذشته را، یعنی اتفاقاتی که در گذشته روی دادهتوانما پهنهمی

 یکی دیگزری را پوشزانده و مخفزی    های گوناگونی است کهجهان مادی متشکل از پهنه ،مطابق تئوری ادراک بوم شناختی گمبسون

هزای  پهنزه » توانمی ها رااین پهنه .ها ممسر است که شخص میزم به حرکت در محمط باشدرد و تنها هنگامی ادراک این پهنهدامی

باشد و با توجه به ارتباط نزدیز  بزمن   پذیر نمیاز آنجا که همچ حرکتی بدون گذشت زمان برای انسان امکان محمط ناممد.« فضایی

اگر شخص نسبت به محمط، سزاکن   شود؛گرفته میعنوان بعد چهارم فضای سه بعدی در ن ر ه زمان بهک وم های مکان و زمانمفه

یز  محزمط    2«پهنه های زمانی»را ها پهنهاین توان می .های متفاوتی از محمط را درک خواهد کردپهنهناظر گذشت زمان باشد؛ و 

 ناممد.

 های زمانی.هنهپ ،های فضاییپهنه، ناخودآگاه جمعی کلید واژه ها:

 

 مقدمه

در تمام ابعاد روانی، جسمانی، فکزری و احساسزی تغممزر     ،انسان، موجودی است تغممرپذیر. او در اول زمان و در مد  زندگی

شود که ادراک و  ای جدید بمن او و محمط برقرار می دهد. به دنبال هر تغممر، رابطه کند و همزمان، محمط پمرامونش را تغممر می می

معیول برخورد انسان بزا محزمط و انسزان اسزت. انسزان،       ،رساند. این تغممرا  ای می انگمزد و او را به شناخت تازه ای را بر می عاافه

رود که او و محزمط بزه    یند تا آن جا پمش میکند و این فرآ ازسازی و بهسازی میب ،محمط زیستش را بنا به نمازهای مادی و معنوی

 شرایط تعادل برسند.

های روانی سؤالی که هممشه مطزر  بزوده اسزت مسزوله ورا زت و محزمط        مر تفاوتهای فردی و گروهی از جهت ویژگیدر تفس

باشد. تفاوتهای رفتاری تا چه حد نتمجه عوامل مورو ی بوده و تا چه حد نتمجه شرایط محمطی هسزتند کزه ارگزانمزم در حزال      می

 رشد در معرض آن بوده است؟

درصد ورا زت یزا ایزن     05درصد محمط تو مر داشته و  05دارد. آیا   به یکی از این تو مرا  بستگی ی  رفتار مفروض تا چه حد

اصوالً به چه نسبتی تو مر دارند؟ این دقمقاً به مثابه آن است که بپرسما چه مقدار از مساحت یز    ،است؟ این دو 15به  05نسبت 

دهد. تنها پاسخ معقول به ایزن سزئوال ایزن اسزت کزه دو نسزبت        میزممن را اول و چه مقدار از مساحت آن را عرض آن تشکمل 

درصد ورا ت. همچ ی  از این دو عامل بر دیگری برتری ندارد؛ و هرگونه رفتاری کامالً بزه هزر    155درصد محمط و  155عبارتند از 

 ]2[ی  از آنها بستگی دارد.

                                                 
توانند پمشزاپمش آن  بمن میبمن و آیندهروشن و به هممن سبب است که اشخاصشود آینده از مدتها پمش در ضممر ناخودآگاه آماده می» گفت:یونگ می - 1

 ]1 [«بمنی کنند.را پمش

 

 .اندکار بردههب های گوناگون) فضایی( مدل گمبسون،این عبار  را در مشابهت با عبار  پهنه نگارندگان  -2
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هزای الزم را جهزت    فرصزت  ،ها و نمازهای انسانی ساس ارزشکننده رفتار آدمی نمست و تنها محمط بر ا تعممن ،محمط کالبدی 

 ]3 [آورد. های محمطی فراها می گمری از قابیمت بهره

 ،باشند. برای مثزال  ناهوشمار توانند آشکار و یا نه چندان آشکار، توجمه شده یا توجمه نشده و هوشمار یا می های انسان انگمزه   

 زنند، در ماههای تابستان بمشتر از ماههای دیگر مرتکب اعمال آفتابی بمشتر لبخند می هایاند که مردم در روز تحقمقا  نشان داده

کننزد. هزر یز  از     بمشتری به ی  غریبه کم  می پولی را به صور  غمر منت ره پمدا کنند، به احتمال شوند و اگر  پرخاشگری می

  .فورا آشکار نخواهند شد هایی هستند که این موارد به دلمل انگمزه

شزان، ناخودآگزاه باشزند. هزر      های بالفعزل  توانما بگوئما که افراد تا آنجا با یکدیگر برابرند، که تا حد زیادی نسبت به تفاو  می

( کیی رفتار روانی سازگار خواهد بود. اما هزر قزدر کزه    canonتر باشد، به همان نسبت بمشتر با ناموس ) اندازه که انسانی ناخودآگاه

تفاو  او با صاحبان اذهان دیگر بارزتر خواهد بود، توقعا  معمول و معتزاد   ،آگاه باشد، به همان اندازه، ردیت خودبمشتر نسبت به ف

بمنی خواهد بود و این برای آن است که خودآگزاهی   های چنمن شخصی نمز کمتر قابل پمش را کمتر برآورده خواهد ساخت. واکنش

 ،تر باشد، فرد به همان نسزبت  خودآگاهی جمعی[ است. اما این خودآگاهی، هر قدر گستردهتر ]از  متمایزتر و گسترده  همواره ،فردی

ا خواهزد سزاخت، چزون آزادی    های بمشتری را درک خواهد کرد؛ و باز به همان اندازه نمز بمشتر خود را از قواعد جمعزی رهز   تفاو 

 ]4 [یابد. ، متناسب با بسط و گسترش خودآگاهی رشد می«اراده»تجربی 

ی عقالنزی،  هزا  هزا، اندیشزه   هزا، مکاشزفه   هزا، ادراک  هزا، نمزت   تواند شامل تمامی نمازهای ما از جمیه تحری  آگاه می وهر نممهج

خزرده،   توانند خرده های روانی می فرضها و در مجموع ی  سیسیه احساس باشد. و هر کدام از این پدیده پمش ها، ها، استنتاج برداشت

شزان در ذهزن    ه که جا بزرای همزه  شوند تنها به این دلمل ساد همه ناخودآگاه میخودآگاه شوند. و اینموقت و یا به صور  دایمی نا

شوند )یعنی توجزه خودآگزاه    خودآگاه می دهند و نممه های ما نمروی مؤ ر خود را از دست می یی از اندیشه آگاه وجود ندارد. پارهخود

ارند و با آنچه ذهن ما را مشغول کرده پموندی ندارند و یا به هزر دلمیزی مزاییما    کنند( چون دیگر برای ما اهممتی ند ما را جیب نمی

 آنها را از برابر چشا خود دور نگه داریا.

یزی در خودآگزاه مزا شزکل بگمرنزد. اگزر        هزای تزازه   و انگاره  ها دهد ادراک یی ابمعی و الزم است زیرا اجازه می فراموشی پدیده

شزود کزه دیگزر     مانند و  ذهن ما آنقزدر اشزباع مزی    های شخصی ما، ورای آستانه خودآگاهی می بهتمامی تجر ،فراموشی پدید نماید

 دهد. توانایی تحمل را از دست می

توانند از ناخودآگزاه   های جدید و آفریننده نمز می اند، انگاره های دوری که روزگاری در خودآگاه بوده  ابت شده، افزون بر خااره

آینزد و بخزش    ی ذهن پدید مزی  اند و همچون جواهری از ژرفای تمره ی که هرگز پمش از آن در خودآگاه نبودههای سربر آورند. انگاره

 کنند. خودآگاه را اشغال می نممه  بسمار مهمی از روان

 شزود همزواره در زنزدگی    ی مزی  ایی معماها بر مبنای دید جدید و غمرمنت ره هایی از این دست را که موجب حل پاره ما نمونه

ی خزود را مزدیون   هزا  کنما. بسماری از فالسفه، هنرمندان و حتی دانشمندان قسمتی از بهتزرین انگزاره   می  ی خود مشاهده روزمره

های غنزی ایزن جزوهر و تبزدیل مزؤ ر آن بزه        از ناخودآگاهشان سر بر آورده. استعداد دستمابی به رگه  که به ناگاه هایی هستند الهام

 ]0[نامند. یا کشف عیمی را معموالً نبوغ میفیسفه، ادبما ، موسمقی و 

 

 روانشناسی تحلیلی یونگ

ن زر را کزه    کزاوی بزر آن قزرار دارد. فرویزد ایزن      فرضی بنمادی است که روان ،روانی به هشمار و ناهشمار بندی زندگیتقسما 

 .ناهشمار و شمارهنممه  هشمار، :دا نمورا به سه بخش تقسم شخصمت انسان رد کرد و از این رو ،هشماری اساس زندگی روانی است

شزود. محتزوای    شزامل مزی   ،هایی را که شخص در هر لح ه معمن از آن آگاه است و تجربه ها هشماری تمام افکار، احساسها، خااره

است. نممه هشزمار تمزام    اهممت شامل هر چمزی است که مورد توجه فوری شخص قرار گرفته و از ن ر انگمزش نسبتا بی هشماری

   د.کن می انبار ،توانند وارد هشماری شوند با تالش جزئی می ها که در لح ه خاص در هشماری موجود نمستند ولی، احساسارکاف

ترین و مهمتزرین مولفزه    گسترده .کنمد اسامی افرادی که در اتاق هستند آگاهمد ولی فعال درباره آنها فکر نمی مثال شما درباره

هزای سزرکو     هزای غریززی، تجربزه    قابل مشاهده تکانهناهشمار مخزن غمر .فروید ناهشمار است انگمزشی شخصمت انسان از دیدگاه
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کزاوی   ن زر روان  هزا بزرای درک نقطزه    و اممال نمرومند ولی ارضا نشده است. این مخزن روانی غرایز و تکانزه  شده، خاارا  کودکی

 شوخی و همپنوتمزم آزمونهای فرافکن، خطاها و لغزشهای زبانی، ،رویا یملحتپویایی انگمزش انسان اساسی است. از دیدگاه فروید با 

   .توان به محتوای ناهشماری دست یافت می

فرضزمه تحیمیزی   »نزام  ه ای در با  شخصمت دارد که بز  هن ری ،روانشناس سوئمسی و شاگرد مکتب فروید ،کارل گوستاو یونگ

معروف است. یونگ دانشمندی فعال بود که برای بسط ن ریا  خودش کوشش فراوان بعمل آورد. فروید در ابتدا او را بسمار  «یونگ

افکار دیگزری عرضزه   یونگ پرچمدار مکتب تجزیه و تحیمل روانی خواهد بود ولی یونگ  ،پس از وی، کرد داشت و تصور می عزیز می

و عرفزان درآممخزت و     باشد. یونگ ن ریزا  فرویزد را بزا فیسزفه     تر از فرضما  فروید می داشت و ن ریاتش درباره شخصمت پمچمده

ن زری و عمیزی     بمنی او از پزشکی و روانشناسی فراتر رفته به فیسفه و ادبما  و عرفان گرایش یافت. فرضما  یونگ دو جنبه جهان

 ]6 [به عمیی را تحیمیی نمز خوانده است.دارند که جن

 

ها انسانکند و معتقد است که در تمام می صحبتیونگ از وجود ناخودآگاه جمعی 

مستقل از میمت و نژاد آنها و از ابتدای پمدایش انسزان بزر روی کزره زمزمن وجزود      

دارد. این ناخودآگاه جمعی در بردارنده تصزاویری اسزت کزه دائزا در حزال تکزرار       

کمنه و  ،مرگ کنند مانند تولد،  معمن و یکسانی را نمایندگی میهستند و مشکال

نامزد و وجزود آنهزا را در    آرشزه تایزم مزی   این تصزاویر حسزی را    یونگ فرودستی.

ها و آ ار بجزای مانزده از   ها و مجسمهفرهنگهای موجود بر روی کره زممن از افسانه

ها مطیع یش از وجود این آرشه تایمهر فردی فقط در رویاها گمرد.قدیا نتمجه می

جمعزی   عالوه بر ناخودآگاه دهند.شود. و این تصاویر از جهان ناآگاه وی خبر میمی

 خودآگاه فردی است.قد به وجود ناو در کنار آن، یونگ معت

برند و در تعادلی نسبت به یکدیگر بسر میخودآگاه و ناخودآگاه  ،به اعتقاد وی

به این معنا که هر گاه یکی نسزبت بزه دیگزری پمشزی      کنند.یکدیگر را تن ما می

ایزن همزاهنگی   فعالمت بمشتری صور  دهزد تزا    ،شود که آن یکیبگمرد سبب می

وی معتقد بود که فرد در ای حما  خود در جریانی بسزر   بمن آن دو برقرار گردد.

بر اسزاس ن ریزا  وی وظمفزه ایزن      برد که بر آن نام فردیت یافتن گذارده بود.یم

فردیت یافتن آن است که خویشتن انسان را از پوشش پروزونزا )پوشزش حفزاظتی    

آن هر فرد خود را بزا آن در جهزان بمزرون    بمن جهان بمرون و درون که به موجب 

برهاند تا با اینکار انسان به انطباق آگاهی کامل در جهزان   (هاابتدایی )آرشه تایم با استفاده از تا مر ناخودآگاه تصاویر می شناساند.(

انسزان بزا    ،ی که در آن روندیکی نممه اول زندگ کند:دگی انسان را به دو بخش تقسما میزن ،یونگ و روانی همه جانبه دست بمابد.

در نممزه   شزوند. های حسی وی سزاخته مزی  خالقمت و دریافت ،احساس ،شود و از این راه شکل نهایی تفکرحقایق بمرونی آشنا می

   شود.یابی میشناخت دیگران و آگاهی راه منجر به شناخت از خود، شود که اینانسان با حقایق جهان درونش آشنا می ،دوم زندگی

نگ، گذشته از آنکه برای ضممر ناخودآگاه و نقش آن در زندگی فرد اهممتی قائل است که با عقمده فروید کامالً تفاو  دارد، یو

خوانزد. ایزن   آگاه جمعزی مزی  وجود الیه دیگری را نمز در ناخودآگاهی انسان قائل است که آن را ناخودآگاهی جمعی یا ضممر ناخود

رار هممت و اصالت خاصی برخوردار است و مورد بحث و انتقاد بسماری از روانشناسان و روانکاوان قز مفهوم، در روانشناسی یونگ از ا

داند باور داشته باشند، و محصول ضممر ناخودآگاه جمعی می مندان، اگر ها اموری را که یونگ معیولگرفته است. بسماری از اندیش

 .خور ایراد می دانند وازین عیمی درارها و متوجمه و تعیمل او را در زممنه این مفهوم از لحاظ معم

ترین مضاممن دوران کزودکی  ناخودآگاهی به دو الیه تقسما می شود، الیه شخصی و الیه جمعی. الیه شخصی به احماء قدیمی

ه شامل زمان پمش از کودکی است. یعنی شامل مضاممن بازمانده از حمزا  اجزدادی اسزت. در حزالی کز      ،شود. الیه جمعیختا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غمبگویی دلف در مشور    -1تصویر 

 "پمزام "با شزاه یونان)نقاشزی روی گیزدان(   

هززای ناخودآگززاه اغیززب همانقززدر مززبها و 

متبززاین هسززتند کززه گفتززه هززای غمززب   

  ]0 [گویان.

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C
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که ریشه در زنزدگی فزرد دارد، صزورتهای     کند، چونجیوه می جسما و پر -تصویرهای موجود در ضممر ناخودآگاه شخصی -خااره

 مایه نگرفته است. ،همچون سایه به ن ر می رسد، زیرا از زندگی فرد ،دیرینه موجود در ضممر ناخودآگاه جمعی
] 1[ 

ی چزر    یابزد. مزثالً نمایزه    هایی فراسوی خرد دسزت مزی   کند به انگاره اد میکه ذهن ما مبادر  به کنکاش در ی  نم  هنگامی

نهد چزرا کزه انسزان تزوان      شود، اما خرد ما ناگزیر در این مرحیه به ناتوانی خود گردن می« الهی»تواند موجب درک خورشمدی  می

نامما در حقمقت تنها از نزامی کزه    می« وتیمیک»را ندارد. وقتی ما با توجه به حد هوشی خودمان چمزی را « الهی»تعریف وجودی 

 ایا و نه شواهد انکارناپذیر. پایه بر باورهایمان دارد بهره گرفته

هزای نمزادین    شزویا بزه یزاری اصزطال       از آنجایی که چمزهایی بمشماری فراسوی حد ادراک ما وجود دارد، پموسته ناگزیر می

ما تعریفشان کنما و نه بدرستی آنها را بفهمما، و درست به همزمن سزبب اسزت کزه     توان  هایی از آنها ارایه دهما. که نه می برداشت

 کنند. ها تعریف می گمرند و خود را با نمایه ها از زبانی نمادین بهره می دین

ر شزود، د  یافت مزی  ،ی خود را دارندتکامل ویژه هایی که هر کدام تاریخیی از اندام مجموعه ،درست همانگونه که در بدن آدمی

 ،ایزن روان بسزمار کهزن    ذهن ها تاریخ تکامل خودش را دارد. ،توان سازماندهی مشابهی را مشاهده کرد. و بدون ش  ذهن نمز می

پستاندار قزدیا دارد، و چشزا   دهد. درست همانند ساختار اندام ما که پایه بر ساختار عمومی حموانا   اساس ذهن ما را تشکمل می

ی ذهزن هزا بزه     ما بمابد، پژوهشگر ورزیده  های ساختاری را در اندام تواند ردّ این شباهت شناس می بمن کالبدشناس یا زیستباری 

و « های گروهزی  هجیو»های رویای انسان امروزی با نمودهای ذهن انسان اولمه و  های موجود ممان نمایه تواند شباهت گونه میهممن

 یی او را مشاهده کند.های اسطوره مضمون

آفرینزد و هممنطزور بزاور نزداریا؛ کزه       آید خود غرایزز خزاص خزود را مزی     وقتی بدنما می ،باور نمستما که هر حموانما بر این 

های بشری ها مانند غرایز جمعی، فطری و  کنند. ار  اندیشه ی خود را در بدو تولد، خود ابداع می، رفتارهای ویژهموجودا  بشری

هزایی را   های عاافی که چنمن اندیشه کند. پدیده ی آدممان کا و بمش یکسان عمل می هنزد هم ،باشد که به هنگام لزوم  ی میومور

  هزای  باشند و حموانزا  ولزو از گونزه    در تمام دنما مشابه یکدیگرند. و حتی در ممان حموانا  ها قابل شناسایی می ،سازند آشکار می

دانما در مورد حشرا   الگو آنقدر حمر  بار است که نمی  ری کهنفط  فهمند. ویژگی مختیف ها باشند؛ باز از این ن ر یکدیگر را می

بمنزد.   شناسند و همچگونه آموزشی را نمی والدین خود را نمیتوان گفت؟ زیرا اغیب آنها  شان چه می رفتار زندگی تعاونی  و پمچمدگی

ی  شزد و در روانزش هزمچ ا زری از گذشزته     با ست که فاقد غرایز خاص خود مزی  یی پس چرا باید تصور کنما انسان تنها موجود زنده

 ]0 [یادگار نمانده است؟ه تکامل ب

تر شود، ممل و اشتماق او به رممدن از چنگال غریزه حادتر و شدیدتر و اصرار او بزه    شخص هر اندازه که به جهان غریزه نزدی 

ز لحاظ روانشناختی، کهن الگو به مثابه انگاره یابد. معذل ، ا رهایی بخشمدن به نور خودآگاهی از ظیما  پرتگاه جهنمی افزایش می

ریزند، و  ها در آن می غریزه، هدفی است روحی که کل ابع انسان در جهت نمل به آن در تقالست. و دریایی است که تمام رودخانه

 سازد. به زور از چنگال آن خارج می -پس از نبرد با اژدها -که قهرمان غنممتی است 

باید با خود کهزن الگوهزا   ، نمیآوریارا که به ممانجی ناخودآگاه بدستش می ها(ها و ایدهیی )یعنی انگارههای کهن الگوبازنمون

ایزن   گردنزد. قابزل بازنمزایی برمزی   همگی به ی  فرم یا شزکل اصزیی غمر   ساختارهایی بسمار متنوع هستند که هااین اشتباه گرفت.

 شوند.ی اساسی شناخته میبه وسمیه برخی عناصر و بعضی معان ،اصیی هایشکل
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مطیزق   ها را نمز تنها به تقریب مزی تزوان فهممزد.   هر چند که معنای خود این

که گویی تعیزق دارد بزه بخزش نزامرئی و مزاوراء      ، گونهعامیی است روان ،کهن الگو

 .نفسه مستعد نمل به خودآگاهی استرسد فیکه به ن ر نمی بنفش امف روانی؛

   ] 4[  

 

 گرایی یونگیرد نمادرویک

که چرا بعضی مفاهما ضممر ناخودآگاه جمعی و فردیت یونگ برای تببمن این 

است. یونگ ادعا کرده اسزت کزه   دار هستند به کار گرفته شده ها برای ما معنیفرم

. (Jung 1061)سزازد  پموند مردم را با گذشته برقرار مزی  ،ضممر ناخودآگاه جمعی

که همان صزور نزوعی اسزت،    « های روانیژیرای از انمجموعه»ضممر ناخودآگاه از 

خزود اسزت. از    ،دهزد کمل مزی انسان را تش« مرکز درونی وجود، جان و یگانگی»ترین صور نوعی که تشکمل شده است. یکی بنمادی

کنزد.  میآنجایی که دست یافتن به صور نوعی مشکل است، انسان شخصمت و آرزوهای خود را از اریق انتخا  محمط زندگی بمان 

مفهوم نمادهای شمول مشزترک   (1060)تمنگ . دهندکنند انجام میسازند یا انتخا  میهایی که میفرم خانهبا مردم این عمل را 

را بزه توافزق    (Von Franz 1061)یزونگی  « فردیت»ه مردم را با ضممر خودآگاه مرتبط ساخته است. او همچنمن مفهوم در تجرب

توانزد ضزممر ناخودآگزاه خزود را بزا زنزدگی       یند رشد شخصمت است که ای آن فردی میی فرمها ربط داده است. فردیت، فرآبعض

یابد کزه  گروهی از مردم نمز باشد. توانایی انطباق ضممر ناخودآگاه افزایش می بمانگر نگرش دتوانخودآگاه هماهنگ سازد. فردیت می

تجدید حما  به وقوع بپموندد. این فرایند شامل سازماندهی مجدد ضممر ناخودآگاه است. فرایند با توافقی برای افزایش اسزتفاده از  

و دوره جدید در استفاده از فرم آغاز شود. سپس در دوره  شود تا زمانی که تجدید حما  به وقوع بپمونددفرمهای پمچمده شروع می

      ]6 [گردد.های ساده بازمیبعدی، توافق با استفاده از فرم

محزمط ابمعزی و مصزنوع    ( و انسان بزه  1091(، به انسان و زندگی جمعی )پرا  1315وابستگی انسان به مرکز هستی )نصر 

ر ضزممر ناخودآگزاهش نقزش    این مفهزوم بز   ،چندین هزار ساله بر روی کره خاکی ناگسستنی بوده و در اول زندگی( 1094)تووان

و عنوان مصداقی از وابستگی انسان بزه محزمط کالبزدی    های که مسکن ب گونههب .(1069، یونگ و همکاران 1093)یونگ بسته است

 (.1000، کوپر مارکوس 1094انسان گردیده است)کوپر نمادی از خود یا نفس 

گزی و ابهزام در محزمط اسزت. ایجزاد       پردازد از این رو دوستدار پمچمزد  اهممت نمی دشکوفا به مسائل ساده و کای  انسان خو

گمزرد و   مورد توجه او قرار مزی  ،های مسکونی که بتواند دارای سطو  مختیف معنایی بخصوص معانی رمزی و سمبیم  باشد محمط

منزد بزوده و از ایزن رو بزا      د. او به داشتن هویت فردی و جمعزی عالقزه  سعی در یافتن راهکارهای مناسب جهت حفظ آن معانی دار

دهزد. او بزه    نشزان مزی    تاریخ و گذشته خود و لذا حفظ ممراث فرهنگی جامعه خویش و مرمت ابنمه با ارزش در محیه و شهر عالقه

 خاار او را جیب نماید. تواند رضایت ورزد لذا محمط زیبا و با مقماس انسانی می دانستن و ن ا و زیبایی عشق می

هزای   محزمط  ،تحت تو مر مسایل فرهنگی و خصوصما  فردی است اما در بسماری از مزوارد دیگزر   ،زیبایی در بسماری از موارد

رسزند. از ن زر یونزگ     زیبا به ن ر می ،شود که از ن ر بسماری از مردم جهان های مختیف دنما دیده می ای در فرهنگ شهری و محیه

های خاصی را که در زمانهای مختیف  فرم ،( انسان در اول زمان در ضممر ناخودآگاه خویش1069یونگ و همکاران ، 1093)یونگ 

بوجود آورده است. به ن ر او این فرمها مانند دایره، ماندال، صزیمب   ،گردد شود و بصور  سرنمونها ظاهر می به خودآگاه او منتقل می

های مختیزف بکزار گرفتزه     ز مردم زیبا بوده و در ساخت محمط و آ ار هنری آنها در فرهنگدر نزد بسماری ا  حیزونی  و پمچ  شکست

هزا نززد مزردم جهزان      ها بسماری از فضاها، سطو  محمطی و رنگ خاار ماهمت و فطر  مشترک مابمن انسانه ب ،اند. از این رو شده

 ]1 [رسد. زیبا به ن ر می

گونزه  و پزروای متافمزیز ، هر   اندیشی روشنی آن ااممنان نکنما. ما از بما خرافهدهد که به عقل خود و  یونگ به ما هشدار می

وز بسزازیا کزه   آمز  دست نشانده و دست ،ایا تا دنمایی خودآگاه، مطمئن، فرمانبردار تردید نسبت به کارآیی خرد را ارد و انکار کرده

  ]0 [در ن ا تمام و کمال حکا برانند. قوانمن انسانی و بر آن قوانمن ابمعت

 

 

 

 

 

 
نمایه های کهن الگوی انسزان    -2تصویر

  همانقدر غریزی هستند که شموه ی مهزاجر 

 ]0 [غازها. 
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بشود کزه  در جایی شروع  ،خط یا حدّ فاصل مشخصی وجود ندارد، و چنمن نمست که یکی از آن دو ،بمن خودآگاه و ناخودآگاه

 ]4 [«.ناخودآگاه -خودآگاه»بیکه بمشتر بدین صور  است که روان کیمتی است دیگری خاتمه یافته است. 

به ادراک فروید از ناخودآگاهی داشت. به گمزان یونزگ، شزاگرد و    انتقادی است که یونگ  ،خاستگاه اصیی ناخودآگاهی جمعی

کل هزای اصزیی ناخودآگزاهی شز     ناقد دیگر فروید، آلفرد آدلر، به خوبی نشان داده بود که تنها غریزه جنسی انسان نمست که به رانه

ل مانده بود، و به هممن دلمل نمز بحزث  یگران نمز تا هممن حد مها است، و فروید از این نکته غافی سیطه بر د غریزه کهدهد، بی می

ی فروید در مزورد ناخودآگزاهی نمزز نابسزنده اسزت، و او اهممزت        کشمد که ن ریه او محدود مانده بود. یونگ این مسوله را پمش می

و از ایزن جزا    ها پی برده بود، اش، به اهممت تحیمل اسطوره ناخودآگاهی جمعی را ندانسته است. البته فروید، خاصه در پایان زندگی

هزای   ها، حکایت تا حدودی به مفهوم ناخودآگاهی جمعی نزدی  شده بود. اما در توتا و تابو به صراحت آمده که مردمان در اسطوره

جوید. گذشته از این، حکا  برند که ی  فرد در رویاهایش از آن سود می ای را به کار می ها و ... همان نمادگرایی المثل مردمی، ضر 

ی روایزی حکزا    هزای بسزمار سزاده    ی شزکل  و نمز درباره« اقوام ابتدایی»ای در پی نداشت. او فقط در مورد  همچ تعمما ن ریفروید 

ها، و تعریف ناکامیی کزه از   ای فراگمر بسازد. به هر رو شاید بتوان گفت که توجه فروید به اسطوره خواست از آن ن ریه داد، و نمی می

ای  کرد، نتمجه تو مری بود که خواندن آ ار یونگ بر او گذاشته بود، هر چند خزود او بزدین نکتزه اشزاره     ناخودآگاهی جمعی ارائه می

 نداشت.

پرداز واقعی ناخودآگاهی جمعی بود. او این نکته را دریافت، و به صراحت بمان کرد که در تحیمل روان  یونگ ن ریه ،در هر حال

نمادهایی که در ناخودآگاه فرد حضور دارند، انگار که به او ارث رسمده باشزند. بزه ن زر    ای را یافت،  توان عناصر نمادهای اسطوره می

هزمچ یز  از     ایزا، و بزه یزاری    گردند که خود آنها را نسزاخته  ما وجود دارند که به معناهایی باز می  یونگ، عناصری نمادین در روان

ی  رسزد کزه ایزن عناصزر و معناهزا زاده      چنمن بزه ن زر مزی    ،عکسی نمستند. برنهای معمول در روانکاوی فروید نمز بازشناخت روش

هزایی هسزتند، کزه بزه     «سرنمون»ترین شکل خود  ترین، و دقمق هستند. این تصاویر بازمانده، در کامل« معناهایی ازلی و جاودانی»

سزان مزا بزدون اینکزه      وند. اینش شناسانه و دینی بازآفرینی می شوند، یعنی در نمادهای زیبایی های گوناگون نمادین ظاهر می شکل

«. حضورشان شکل عزوض کزرده اسزت   »کنما که  بدانما در جهانی از خدایان، شماامن، فرشتگان، و نمروهای خمر و شر زندگی می

اند. ما در دل ناخودآگزاهی جمعزی    در واقع ممراث ناخودآگاهی اجدادی هستند که پمش از تولد ما وجود داشته  های یونگی سرنمون

 ]0 [هایند. آفرینما در بسماری از موارد فقط باززایی سرنمون ایا، و تصاویری که می شدهمتولد 

تزوان آنهزا را از ن زر منطقزی      نمایند، چرا که نمی های عیمی آزاردهنده می های نمادین برای ذهنمت هایی همچون انگاره پدیده

هزای   رغزا کوشزش  عیزی  ،شزود  مستند. مشکل از اینجا آغاز مزی عقالنی توجمه کرد. اما در روانشناسی تنها اینگونه مشکال  مطر  ن

 ،گنجند. و ریشه ها در هر دو مزورد فزوق   در همچ چهارچو  مشخصی نمی« همجان»یا « عاافه»هایی همچون  پدیده ،روانشناسان

 دخالت ناخودآگاه است.

 های ن ریا  یونگ و فروید عبارتند از:ترین تفاو عمده

 داند.  ی نمروهای زندگی میدانست اما یونگ لمبمدو را شامل همهط انرژی جنسی میفروید، لمبمدو را فق  -1

پذیرد. یونگ عیزت رشزد شخصزمت را    ی اودیم را نمز نمیکند، در نتمجه عقدهیونگ مراحل رشد جنسی فروید را انکار می -2

 داند که دنبال زندگی است.می «انرژی فطری»

 است از:  ساختار شخصمت نزد یونگ عبار   -3

انزد و انسزان را در   یگری است که با واقعمت در ارتبزاط الف( خودآگاه: شامل حاف ه، تفکر، ادراکا ، یادها و فرآیندهای مشابه د

 رسانند.سازگاری با محمط یاری می

ادراکزا    هزا، آرزوهزا،   ( ناخودآگاه شخصی: هر فردی برای خودش ی  ناخودآگاه شخصی دارد و شامل تمام اممزال، انگمززه   

 اند.  اند یا به دست فراموشی سپرده شدهضعمف و برخی از تجاربی است که یا سرکو  شده

-ی رشد تکامیی انسان محسو  مزی ی انسان است و ریشهی اجداد گذشتها را  ورا تی یا نهفتهج( ناخودآگاه جمعی: مخزن 

    اند.ارد که جمعی و مشترکپنهان وجود دهای سری ویژگیی  ،شود. به عبارتی، در وجود انسان
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هما پرداختن به رخدادهایی که به قدر کزافی و وافزی قابزل    فن را  عیمی آشنایی دارم که ب من آنقدر به نقطهگوید: یونگ می

تزوان بزرای آنهزا     که گرچزه چنزمن رخزدادهایی انکارناپذیرنزد، امزا نمزی       ،چقدر ناگوار است. و دشواری در اینجاست ،درک نمستند

هزا و   ست که همجان  بی منطقی در ن ر گرفت. و برای به چهارچو  کشاندن آنها باید خود زندگی را فهممد، زیرا این زندگیچهارچو

 ]1 [ آفریند. های نمادین را می انگاره

 

 رویکرد جیمز جی گیبسون

هزای محمطزی بزه     د کزه داده داند. وی معتقزد بزو   ها می محمط و بوم را پایه و اساس تمامی داده ،شناسی اپتمکی گمبسون روان

 سمسزتا مشابه ی   و به وسمیه حواس حسی آدمی که« انوار محمطی»ای مستقما و بدون نماز به پردازش مغز آدمی از اریق  گونه

 (Gibson 1066شود. ) کند، دریافت می عمل می

هزای   ان مزادی متشزکل از پهنزه   شناختی گمبسون به دلمل ابراز این ن ریه اسزت کزه جهز    عمدتاً استقبال از تئوری ادراک بوم

هزا ممسزر اسزت کزه شزخص میززم بزه         دارد و تنها هنگامی ادراک این پهنه گوناگونی است که یکی دیگری را پوشانده و مخفی می

نماینزد، بیکزه آن دسزته از     های آشکار شده تغممر می  نه تنها پهنه ،در هنگام حرکت و تغممر نقطه دید ناظر حرکت در محمط باشد.

من رهزای   ،گردند. لذا هنگزام حرکزت در محزمط    شوند نمز در حقمقت نسبت به دید ناظر دچار تغممر می که مالح ه نمی سطوحی

برای مثال، زمان حرکت از ی  اتاق به اتاق دیگر و یا از ی  کوچزه بزه کوچزه     یکی پس از دیگری مشاهده خواهند شد. ،گوناگونی

برای بمننده حادث خواهد شد. ایزن ن ریزه در   « دید پی در پی»فراز بیندی این تجربه  دیگر و یا عبور از ی  سرباالیی و رسمدن به

 ]3 [آن گذارده است.  تو مرا  بسماری در جهت تبممن و توصمف محمط و اراحی ،معماری و اراحی شهری

-  شی را در حرکت مزی ما به این دلمل ی خمزد.از محمط بر می های ادراک حرکت،نشانه (1016با توجه به ن ریه گمبسون )

ء همچنزمن مزا اشزما    سزازد. رکت را می پوشزاند و یزا نمایزان مزی    حقسمتهایی از ی  زممنه بی ،بمنما که حرکت آن به اور متوالی

های دیگر آن از ن ر ناپدید بمنما در حالی که قسمتهایی از شی را میبمنما و به تدریج قسمتمتحرک را در حال تغممر مکان می

احسزاس   ،در هزر دو مزورد   کند که چشمان ما شی متحرک را تعقمب کنند یا به زممنه متمرکز گردنزد، بنابراین فرق نمی شوند.می

راک آورد کزه موجزب خطزای اد   های مبهمی به وجود مزی دان دید در حال حرکت باشد، نشانهوقتی که تمام مم حرکت وجود دارد.

کنمزد کزه   ا سرعت بمشتر جیو بزنزد، احسزاس مزی   د، اگر اتوبوسی از کنار شما بایگردد؛ مثال شما که در اتومبمل نشستهحرکت می

کند، امزا  های روشن، به خوبی تبممن میرود. ن ریه گمبسون ادراک حرکت را در محمطاتومبمل شما یا ایستاده است یا به عقب می

ااالعزاتی از حرکزت چشزمها در حزمن      ادراکزی، دستگاه  ،عاجز است. به ن ر می رسد« خود جنبشی»مثال در مورد ا ر  در تاریکی،

 ]15 [های محمطی در ادراک حرکت اهممت دارند.کند که به اندازه نشانهدریافت می تعقمب ی  نقطه نورانی،

پردازان و اراحان قرار گرفتزه اسزت )بزرلمن     شناسی اخمراً مورد توجه بسماری از ن ریه رویکردی مشارکتی و تجربی به زیبایی

( و هزالپرین  1091، 1399(. اراحانی چون کالن )1001، مطیبی 1010، 1011، نصر1019، لنگ 1095اپور  و هاوکز ، راپ1094

 تجربمزا  ( بر تجربما  مردم از فضاهای شهری و بخصوص بزه  1010( و بنتیی و همکارانش )1093(، اپیمارد، لمنچ و مممر )1092)

های روانشناختی در روانشناسی محمط است، تحیمل و اراحزی خزود را اسزتوار     تهکه متکی بر یاف نها از فضاای و پی در پی آ مرحیه

 ]1 [اند. ساخته

 

 بندیجمع

جنمنی و مربوط به هزاران سزال   دورانقبل از کند از توانایی  بت وقایع گذشته حتی یونگ زمانی که از ناخودآگاه صحبت می

یعنی زمان حما  ناخودآگاه جمعی انسان را به اندازه زمزان کزل    ورد.آسخن به ممان می ،گذشته و همچنمن قدر  پمشگویی آینده

خزاارا    ،، حموانی و حتی مادی تاکنونکپارچه و متحد از آغاز حما  بشریزمان در ن ر وی به صور  ی ،داند. از این روحما  می

 مربوط به دوران حما  و تکامل را حفظ کرده است.

ه توان دریافت کز یعنی به صور  ضمنی می و آینده در ناخودآگاه جمعی وجود دارد. یونگ معتقد است که تصاویری از گذشته

-هزای زمزانی مزی   که ما آن را پهنهوجود دارد  های فضایی در مدل گمبسونشبمه به پهنهدر ناخودآگاه و ناخودآگاه جمعی، چمزی 
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جزای  ، بزه در اینجزا  د.کنز های زمزانی مزی  در این پهنهذهن ما شروع به حرکت  ،پردازیازمانی که ما به یادآوری خاارا  می .نامما

های زمانی حرکزت  توان بدون تغممر مکان در پهنهمی های فضایی که فقط با گذشت زمان برای ما امکان پذیر است.حرکت در پهنه

هزای زمزانی   پهنزه آگاهانه شروع بزه حرکزت در ایزن    ه که از اسمش پمداست به صورتی ناحال ممکن است ناخودآگاه، همانگون کرد.

قبزل تزاریخ و حتزی    ، ماقبل از مراحل جنمنی فزرد های زمانی قادر به حرکت در پهنه نامد،د و آنچه یونگ ناخودآگاه جمعی مینمای

ینزده دسزت یابزد.    الگویی مربوط به گذشته یزا تصزوری از آ  تواند به تصویرهای کهنناخودآگاه می ،باشد. پس بدین صور آینده می

قابزل   یمن زره  کنزما تزا  های زمانی کافی است در ی  نقطه  ابت و با نقطه دید و من ر ابتی به یز  بنزا نگزاه    پهنهبرای مشاهده 

باشزد کزل    فرسایش و حتی اگر زمزان ازوالنی   رنگ، برای مثال از ن ر نور ابمعی، .شوددستخوش تغممر  ،مشاهده با گذشت زمان

 .یا از بمن می رود یابدشکل و فرم بنا تغممر می

-تواند از مزدل پهنزه  می برای دیدهای پی در پی استفاده نماید، های فضایی گمبسون،تواند از مدل پهنههمانگونه که ارا  می

در سزاعا    .برای مثال در سزاعا  شزبانه از نزورپردازی اسزتفاده نمایزد      های زمانی نمز برای ایجاد مناظر پی در پی استفاده نماید.

که همراه با زمان تغممر یا از فضای سبز ، در فضا ایجاد نموده و به بنا سرزندگی بخشد حس خاصی ،آ خاصی با استفاده از حرکت 

   گردد.میتحول داشته و دچار رکود ن ،بنا همراه با زمانسان بدین. کنداستفاده کند، می
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