
  249ـ219: 1399تابستان  ،2، شمارة 12، دورة فرهنگ و هنرزن در 
DOI: 10.22059/jwica.2020.307363.1463 

 

  

  
مردانه از ديدگاه يونگ  زنانه و روان الگوهاي روان بازتاب كهن

  سنتي فالت مركزي ايرانهاي  در خانه
  4، سامره اسدي مجره3، عليرضا نيكويي*2، سيده مامك صلواتيان1محبوبه شعباني جفرودي

  چكيده
هنر، ذهن ة اعمال انواع كنش در ذهن معنوي اوست و از آنجا كه جوهرة برانگيزانند ي انسانالگو در روان جمع كهن

مبدع  ،كارل گوستاو يونگ. كند جو ميو وي و معماري را جستكا روانحاضر ارتباط ميان ة و روان آدمي است، مقال
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ها و باورهاي قومي و سـپس   ها، آيين الگوها در انديشه ي نمادهاي اين كهنآنيموس، نخست در پي يافتن و گردآور
دسـتگاه ورودي،   هاي سنتي فـالت مركـزي ايـران شـامل     ترين اجزاي خانه ايجاد تناظر در نمادهاي برخي از مهم
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  مقدمه
معتقد است روان از سه سطح  ،اس مشهور سوئيسيشن روان ،)1961ـ1875( 1كارل گوستاو يونگ

. تشكيل شده اسـت  4و ناخودآگاه جمعي 3، ناخودآگاه شخصي2متعامل شامل؛ خودآگاهمختلف و 
گيرد و شـامل بازخوردهـايي    در دسترس فرد قرار مي خودآگاه بخشي از ذهن است كه مستقيماً

خودآگاهي تصـميمات منـتج از   . يابد با دنياي بيروني سازگاري ميها  آن است كه انسان از طريق
خود  به منحصر شخصي ناخودآگاه. گيرد برمي هاي منطقي را در افعال انسان در ها و تحليل پردازش

ذهن در ة شد ها و خاطرات سانسور اي پويا و گسترده از زندگي رواني اوست كه انديشه فرد و حوزه
ست كه از ا ها يا باورهايي حاصل سركوب اين جزء از روان انسان. ]148، ص7[گيرد  آن جاي مي

آخرين  ،نهايت در. دهد ثير خود قرار ميأت هاي فرد را تحت صورت ناآگاهانه كنش هبكودكي تاكنون 
اين بخش مخزن بقاياي تجارب نياكانِ . ناخودآگاه جمعي نام دارد ترين سطحِ روان انسان و عميق

قالـب انسـاني     توانسـتيم ناخودآگـاه را بـه    اگر مـي . اي مملو از رسوباتي از ازل است ما و گنجينه
ص مربوط به جنسيت، جواني، پيري، مرگ و زندگي، بـا  يخصا همةوريم، موجودي عاري از دربيا

تعريف روشن از ناخودآگاه جمعي با تشريح  ].207، ص22[بود  بشريت مية تجارب دو ميليون سال
شود و بدون شناخت چيستي مضامين ناخودآگاه جمعي، شناخت از  و تبيين محتويات آن آغاز مي

ذهن انسان بـا ويژگـي   . روان با يكديگر در پيوندندة يك از اين سه الي هر. شد آن حاصل نخواهد
هاي رواني مسيري صعودي، نزولي  سيال خود در شرايط مختلف يا برحسب نياز، در ميان اين اليه

  ).1نمودار(پيمايد  و گاه تعاملي مي
  

  نگارندگان: مدل روان انسان، منبع. 1نمودار 
  
  

                                                        
1. Carl Gustav Jung 
2. conscious 
3. individual unconscious 
4. collective unconscious 



  221   مردانه زنانه و روان الگوهاي روان كهن بازتاب

شـود كـه ميـان بشـر      ي تصاوير ذهنيِ كهنِ جهـاني يافـت مـي   در بطن ناخودآگاه جمع
و آغـازيني هسـتند كـه از ابتـداي      1تصاوير كهن جهاني آن تصـاوير نخسـتين  . اند مشترك

محتويات پويـاي   و جمعي انسان حك شدهة در خاطر آفرينش، منفك از زمان، مكان و نژاد
اي كـه   گونـه  بـه  2.فردي ندارنـد  هيچ ارتباطي با تجارباند و  گرفته ذهن ناخودآگاه را دربر

ايـن  . شـود  كـرات ديـده مـي    ها و باورهاي اقوام كهن به صورت نماد در آيين بهها  آن مشابه
توليد انديشه در طول  بلكه آمادگي كنشي رواني براي باز ،هاي موروثي نيست تصاوير انديشه

ها و تصاوير  انديشه يونگ آن. آيند تاريخ زندگي بشر است كه فارغ از مكان و سنت پديد مي
بلكـه از قـرون    ،الگو اختراع يونگ نيست اصطالح كهن. ناميد 3الگو كهن و اساطيري را كهن

هـاي بـاليني    بر آزمايش  اما نوآوري او در اين زمينه مبتني. ميالدي وجود داشته است ةاولي
يونـگ  كـاربرد نظريـات   . ]60، ص53[تري آن را پيش بـرد   يات دقيقئجز ةبود كه تا مرحل

امروزه ايـن  . الگويي منتج شد گيري رويكرد نقد كهن الگوها به شكل مبتني بر مضامين كهن
اي  گونـه  بـه  ؛رويكرد جهت تكوين الگويي ساختاري در مطالعات تطبيقي توسعه يافته است

الگوهـاي   هاي مختلف هنري و ادبي از اين روش جهت نقد و بررسي كهن در انواع حوزه كه
ـ   ة دهد ذهن آفريننـد  اين نوع نقد نشان مي. برند هره مينهفته در اثر ب صـورتي   هيـك اثـر، ب

صـورتي نمـادين در اثـر     و بـه  كنـد  مـي الگوها را جذب  فراتجربي، وراشخصي و بدوي، كهن
صورتي استعاري اثـر را بـه مخزنـي مملـو از محتويـات روان        به 4اين فرافكني. افكند فرامي

الگوهـايي در شخصـيت    الگوهـاي موجـود، كهـن    كهن يونگ ميان. دكن ناخودآگاه مبدل مي
از ايـن بـين،   . كنـد  معرفـي مـي   نقاب، من، خويشتن، سايه، آنيمـا و آنيمـوس   انسان شامل

  هاي متضاد جنسي در روان مـرد و زن، تـا بـه    عنوان جنبه الگوهاي آنيما و آنيموس به كهن
طـي مطالعـاتش دريافـت     دراو ). 2 نمـودار (اند  نقد كاركردي اساسي داشتهة امروز در حوز

هـاي   بخـش صـورت   جنسي هستيم كه تجسم هاي روان مرد و زن، واجد ويژگي ،يك از ما هر
هاي متضاد جنسـي را آنيمـا و    يونگ اين صورت. متضاد جنسيت در ناخودآگاهمان هستند

  .آنيموس ناميد
  
  
  
  

                                                        
1. primordinal image 

  .كنند را مثُل افالطون تلقي مي صور اوليه از اشيا هدر فلسف. 2
3. archetype 

در آن محتوايي ناخودآگاه را چنان به عين خارجي منتقل  يند خودكاري است كهافر (projection)فرافكني . 4
  .كنيم كه گويي آن محتوا نه به ذهن ما، بلكه به يك عين خارجي تعلق دارد مي
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  نگارندگان: الگوهاي شخصيت يونگ، منبع كهن. 2نمودار 
  

الگوهـاي آنيمـا و    بررسي ارتباط ميان خانه در گفتمـان معمـاري و كهـن   اين مقاله با هدف 
  .وي يونگ تهيه و تدوين شده استكا رواندر گفتمان ) مردانه زنانه و روان روان(آنيموس 

بـر   بشر است كه عـالوه ة ساخت هاي كهن دست نمونه  ديرينه و خانه يكي ازة معماري يك ايد
مطبخ، اتاق، حياط و سـاير  مانند  ـ رزشمند موسوم در خانههاي كيفي در اجزاي كالبدي ا ويژگي

در تحقيقات يونگ، خانـه   .گيرد مي طيف وسيعي از تجربيات انساني را دربر ـ موارد از اين دست
دنبـال مكـاني امـن بـوده كـه در آن        ها به انسان در طي قرن. ياستؤرايج در ري يكي از نمادها

بـر فرهنـگ    بنابراين خانه عـالوه  ؛رحم مادر است  اولين خانه. لذا خانه نمادي غني است ،بياسايد
مـا   ].3، ص56[دارد  2هـايي زنانـه و مادرسـاالرانه    صورت ضمني داللته ب 1مردانه و پدرساالرانه

تر بنا  چنانچه خانه اندكي استادانه. يابند بسياري از خاطرات در خانه سكونت مي .ايم مديون خانه
معمـار بايـد بـه    . يابند يرشيرواني، پستو و راهرويي، خاطرات ما پناه ميبا زيرزميني، اتاق ز ،شود

اسـانه آشـنا   شن روانبـا واقعيـت اساسـي تماميـت      ما با خيال خانـه . سكونت خاطرات توجه كند
اي مـدارك فـراهم كنـد كـه در      تواند از خانه مجموعـه  وي و پديدارشناسي ميكا روان. شويم مي

  ].48، ص6[د اختيار طراحي معماري قرار گير
شخصـيتي همسـان بـا     خـود ة الگوييِ آفريننـد  ظرفي انباشته از محتويات كهنة مثاب خانه به

رسد ردپاي اين الگوهـاي كهـن از طريـق نمادهـاي      نظر مي  رو به اين از. يابد هاي روان مي ويژگي
، اسـت  الگوها در آثار معماري مشـكل  يافتن و واكاوي كهناگرچه . معماري قابل شناسايي باشند

الگوهاي انباشـته در ناخودآگـاه جمعـي را از طريـق طراحـي محـيط، فـرم،         تواند كهن معمار مي
با توجه بـه  هاي اين پژوهش  پرسش. كنند صورتي نمادين بيان  هاي خاص بنا به هندسه و ويژگي

 چنانچـه مقـرر   گيرنـد؛  سان شـكل مـي   بدينمردانه بر معماري  زنانه و روان هاي روان ويژگي تأثير
 ،بـر آثـار وي فرافكنـده شـوند     الگوي آنيمـا و آنيمـوس نهادينـه در روان هنرمنـد     دو كهن است

                                                        
1. patriarchal 
2. matrifocal 
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هاي سنتي فالت مركزي ايران در كدام عناصر معمـاري ديـده    الگو در خانه نمادهاي اين دو كهن
را هـا   آن هاي سنتي وجـود دارد كـه   صي در عناصر و اجزاي خانهيها و خصا شوند؟ چه ويژگي مي

هـاي   تعدادي از خانـه  يپيوندد؟ جهت تفسيري رساتر، اجزا الگوهاي آنيما و آنيموس مي به كهن
معمـاري  . گيرنـد  مورد تدقيق قرار مـي  شده مطالعه هاي عنوان نمونه سنتي فالت مركزي ايران به

اي ماننـد   شـونده  هاي سنتي فالت مركزي ايران متشـكل از صـور نمـادين و اجـزاي تكـرار      خانه
شـونده بـا    هاي تكرار نمايهه ند و توصيف با تاريخي با ارزشي پيشا... ياط مركزي وهشتي، ايوان، ح

، 32[الگويي است  نخستين گام در نقد كهنها  آن تاريخي و تشخص بخشيدن به هاي پيش ارزش
هـا   از پارادايم كيفي با نگرش پديدارشناسانه و تفسيري در تحليل داده ،در اين پژوهش]. 81ص

. شناسي و روش پژوهش، تحليـل محتـواي كيفـي اسـت     الگوي تحليل نشانه. تاستفاده شده اس
  .دشو پژوهشي اخذ مي هاي هاساس اين فن، از متن يك پيام اطالعات الزم جهت تحليل فرضي بر

  پژوهش ةپيشين
هـاي متنـوع قابـل     تحقيـق بـه نظـام   ة اي در اين پـژوهش، پيشـين   رشته با توجه به رويكرد ميان

بخـش بـوده و معيارهـاي     پژوهش الهـام  دادن نوعي در روند انجام يك به ه هربندي است ك تقسيم
كـه   اسـت  دستاورد پژوهشگراني چـون يونـگ و پيـروانش    نخستة دست. اند تفسير را شكل داده

انـد و   اتشـان اسـتفاده كـرده   تأليفالگوهـاي يونـگ در    و تئـوري كهـن   ها هطور مستقيم از نظري به
صـورت   شناسي كه بـه  پژوهي و اسطوره شناسي، دين هاي مردم حوزهانساني در   انديشمندان علوم
هاي خود به ماهيت دوجنسيتي روان  مطلب، در خالل پژوهش  اي فرع بر گونه موضوع اصلي يا به

الگويي در ادبيـات،   مجموعه مقاالت مربوط به نقد كهن دومة دست. اند انسان از ازل حكايت كرده
 الگـوي  گيرد كه به خوانش كهـن  مراتب اندك منابعي را دربرمي به سومة دست. سينما و هنر است

تحقيـق مقـاالت و   ة چهـارم و پـنجم از پيشـين   ة درنهايت دست. شده است  آثار معماري پرداخته
  .شناسي و نمادشناسي هستند و منابع نشانه  ات مرتبط با خانهتأليف

لـف  ؤعنـوان م  بـه ، ديـن شناسـي و   روان نخست، يونگ در بخشي از كتـاب ة بنابر منابع دست
هاي نر و ماده بـه تبيـين    اي از سمبل با پژوهش در باورهاي ديني، قومي و يافتن پيشينه ،كتاب

. ]38، ص53[ناپـذير پرداخـت    هاي جـدايي  صورت جفت الگوهاي آنيما و آنيموس به حضور كهن
جمـالت  . دهد يالگويي آنيما و آنيموس را توسعه م مفاهيم كهن يار پنهان جان سنفورد در كتاب

هـر  «، يـا  »در روان هر مرد انعكاسي از زن و در روان هر زن انعكاسي از يك مرد موجود اسـت «
اسـي اسـت كـه انسـان در درون     شن روانانگر اين واقعيت بي» مردي حواي خود را در درون دارد

هنـد  د اختي نشـان مـي  شن رواناينكه مفاهيم   او با اعتقاد بر. هاي متضاد است خود محمل جنس
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روانـي از    1هـاي   صورت بـالقوه تكانـه  ه روان انسان در بطن خود شامل دو جنس است و همواره ب
ــه و روان اثرگــذاري روانة ، نحــو2جــنس مخــالف در درون خــود دارد ــه را در افكــار و  زنان مردان

مايكل پالمر ضمن پـرداختن بـه مباحـث اصـلي كتـاب      . ]21[ كند هاي انساني تشريح مي كنش
 جمعـي از   در بخش ساختار روان به طرح تصاوير كهن موجود در ناخودآگاه نگ و دينفرويد، يو

در اسـاطير و اديـان تطبيقـي اتحـاد دو جـنس، همـان        ،ايـن اسـاس   بر. پردازد ديدگاه يونگ مي
عملكرد انرژي رواني بـر طبـق اصـل    «: كند او از يونگ نقل مي. خدايي است تماميت و مظهر تك

نوعي حركت نوسـاني، دائـم و   . رود سوي ضد خود مي  زي دير يا زود بهيعني هر چي؛ تضاد است
پويا بين دو قطب مخالف و نوعي تمايل به توزيـع مناسـب انـرژي در جهـت يـافتن يكپـارچگي       

  .]177ـ154، ص7[» هاي مجزاي روان خودآگاه و ناخودآگاه رواني بين بخش
از ) صـادق هـدايت   بوف كـور ن شرح و مت( داستان يك روحدوم كتاب ة از جمله منابع دست

هـاي داسـتان    بر واكاوي شخصيت الگويي عالوه بر روش نقد كهن  سيروس شميساست كه با تكيه
به نقل از يونگ، دوجنسيتي  ،شميسا. يابد و روان صادق هدايت ارتباطاتي ميها  آن ، ميانبوف كور

داند  ش ميا و مراكز خودآگاهيچاكراها ة بودن روان انسان را سمبلي از انسان كامل و آگاه بر هم
 بابهروز اتوني در مقاالتي  ].55، ص23[ده است كركه با بخشي از روان متضاد با جسمش وصلت 

دبســتان نقــد «و » روان ةمادينــة نمونــ شــناختي ژرفــا بــر بنيــاد كهــن نقــد اســطوره«عنــاوين 
هاي آنيمـا و آنيمـوس و   الگو با معرفي كهن» روانة نرينة نمون بنياد كهن شناختي ژرفا بر اسطوره

الگويي آنيما  صدد اثبات كارآمدي و يافتن نمادهاي كهن در اسطوره و حماسه درها  آن بيان كاركرد
ـ . ]2؛ 1[است  شاهنامههاي شخصيتيِ  و آنيموس از طريق تحليل ويژگي ة شهين حقيقي در مقال

اين اثـر را مسـتعد   » جاز هفت نمايش كوتاه اسماعيل خل 6 ةشمار ةنام الگويي نمايش نقد كهن«
الگوهاي مـن، سـايه،    جو در بازنمود كهنو او با جست. الگويي دانسته است خوانش با رويكرد كهن

 تأثيرمند و آگاهانه تحت  صورت نظام الگوها به گيرد اين كهن مانداال و ساير، طي روايت نتيجه مي
  .]12[كار گرفته شده است  به اسي يونگشن ة روانمطالعات خلج در حوز

الگوها و معماري به نتايج  جوي ارتباط ميان كهنو پژوهشگران با جستبنديي سوم،  در دسته
ة بـا اسـتفاده از نظريـ   ، خويشـتن ة خانه آينـ  در كتاب اند؛ كلر كوپر ماركوس مفيدي دست يافته

از طريـق   فقـط عميـق انسـان بـا محـيط پيرامـون      ة وي يونگ، اثبات نمود، شناخت رابطكا روان
عنوان امري حياتي بايد مد نظر قـرار   مالت دروني بهأعلمي امروز امري ناقص است و تهاي  روش

حال بسـط يـك     پروفسور توماس ديس ايوانسن در، الگو در معماري كهن كتاب در]. 58[گيرند 
دستورالعمل نوين معماري است كه با عناصر اصلي ساختماني مانند كف، ديوار و سـقف ارتبـاط   

                                                        
1. psychological impulses 

هاي  د و اغلب قادرند نقشهايي متعلق به جنس مخالف دارن فعاليت دادن هر مرد يا زن تمايالتي در جهت انجام. 2
  .ايفا كنند) جز نقش بيولوژيكي هب(يكديگر را 
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الگوهـا بـر روح بنـا و ادراك     كهـن  تـأثير هـايي در تـاريخ معمـاري، چگـونگي      هوي با نمون. دارد
 هـروي و همكـاران   حسنيه]. 59[دهد  هاي حسي معماري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي جنبه

بـا نقـد   » اسـاس آراي يونـگ   الگوي مـادر در معمـاري تـاريخي ايـران بـر      بازتاب كهن«ة در مقال
دهـد   نتـايج نشـان مـي   . كننـد  ر معماري تاريخي ايـران اثبـات مـي   وانه حضور تأنيث را دكا روان
هـا و   ماننـد گـور دخمـه   معمـاري  آثـار  كـه در   دارند اشتراكاتي مثالي و آنيما الگوهاي مادر كهن
طلـب و شـهرام حيـدري     مسـعود وحـدت   . ]50[شـود   ديده مـي ها  آن هاي دستكند بازتاب خانه

تيموري با تمركز بـر  ة بروز زنانگي در معماري دورة حوبازخواني ن«اي با عنوان  در مقاله) 1398(
هاي بصـري   به يافتن عناصر و ويژگي» )مسجد گوهرشاد مشهد: موردية نمون(هاي بصري  لفهؤم

جهـت تعمـيم موضـوع، بـا اسـتفاده از      . اند مرتبط به جنسيت در بناي مسجد گوهرشاد پرداخته
هـايي مسـلط بـر     لفـه ؤهـاي زنـانگي را م   وي فرويد و يونگ شـاخص كا روانفلسفي و  هاي هنظري

  ].47[اند  هاي مردانه، اما نهفته دانسته ويژگي
نـد كـه پژوهشـگران در آن مسـتخرجات     ا چهارمة منابع مهم دست از نامه گنج مجموعه كتب

در بخش . اند دهكرها، تصاوير و توصيف اجزاي معماري ايران را گردآوري  حاصل از برداشت نقشه
 ،نهايت در]. 43 ؛42 ؛11[برده شد   هاي موجود در اين منابع بهر ز تصاوير و نقشهها ا تحليل خانه

جلـدي   كـوپر، مجموعـه كتـب پـنج    . سـي  .از جـي  فرهنگ مصور نمادهاي سـنتي  اتي چونتأليف
؛ ژان شواليه و آلن گربران و ساير منابع از اين دسـت مـورد اسـتفاده قـرار     تأليف فرهنگ نمادها

هـايي در ارتبـاط بـا موضـوع      تحقيق، افزون بر ايـن، جـز در پـژوهش   ة ينبا توجه به پيش. گرفت
هاي علوم انساني، تحقيقـي ويـژه    خصوص آنيما و آنيموس در ادبيات و ساير رشته به ،الگوها كهن

ايـن  . انجام نپذيرفتـه اسـت   ،هاي سنتي ايراني خصوص خانه هب ،الگو و خانه مرتبط با اين دو كهن
  .پردازد وي در معماري ميكا روانمكتب ة شد يك ارزش پذيرفته پژوهش به چگونگي بازتاب

  چارچوب نظري
  الگوها ساختار ناخودآگاه جمعي و كهن

بخشـي از روان اسـت كـه چـون جهـاني در       ]102، ص33[استودان يادهـا  ة مثاب ناخودآگاهي به
وسـتاو  كـارل گ . ]172، ص51[د شـو  بر خودآگـاهي وي ظـاهر مـي    پستو، زيرزميني يا اَبرزميني

بـا مـاهيتي    تـر آن  ژرفة ناخودآگـاه انسـان شـامل دو بخـش اسـت كـه اليـ        يونگ معتقد است
دست آمده باشد، بلكـه  ه وراشخصي و جمعي محتوايش چيزي نيست كه در طول عمر شخص ب

چيزي  ،هاي روان را كنار بزنيم اليهة كه هم هنگامي]. 10، ص41[ها يكسان است  انسانة در هم
اين اليه بـه  ]. 9ص، 14[ها مشترك است  مردان، زنان، اعصار و فرهنگة در همماند كه  باقي مي

تـر روان   در بخـش عميـق   ،از آغـاز تـا امـروز    ،ها انديشه همة. اعتناست هاي نژادي بي تفاوت همة
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تواننـد   مـي هـا   آن .هـاي دور جـاي دارنـد    تـرين گذشـته   هايش در ژرف اند كه ريشه انباشته شده
ها و نمادهايي باشد كه امكان ارتبـاط مشـترك انسـاني را ممكـن      سطورهمضامين اة كنند تبيين
كند و با تاريخ تكامـل خـاص،    بدن انسان عمل مية گون  روان آدمي به. ]28، ص55[است  كرده

ايـن بخـش از   ]. 6، ص41[دهـد   پاي روشني از مراحل تكاملي گوناگون را در خود نشان مـي  رد
كافي پخته نشـده  ة ل محتويات رواني است كه هنوز به اندازو شام نداردحدت زيادي  ناخودآگاه

، غريـزي و  1اي زبان ناخودآگـاهي زيـر آسـتانه   . ]89ـ88، ص52[ضمير آگاه شوند ة تا وارد حيط
الگوهـا   ارتباط آن با محتويات روان خودآگاه از طريـق شـناخت و فهـم كهـن    ة كهن است و نحو

هـاي   نمونه، سـرنمون، نمونـه   ن فارسي به كهناين اصطالح مشهور يونگ در متو. شود حاصل مي
يونـگ معتقـد اسـت    . ]181، ص54[نـوعي نيـز ترجمـه شـده اسـت       مثالي يا صـور  ديرينه، صور

كارهـاي مـا    و دهند و بـر كـرد   ها و هنر خود را به ما نشان مي پردازي ياها، خيالؤالگوها در ر كهن
  .اند ش بسياري از آثار هنرمندان بودهبخ الهام اين محتويات انتزاعي ].264، ص24[نفوذ دارند 

  آنيما و آنيموس
و هر زني در روان خود تصـويري از   يونگ معتقد است هر مردي درون خود تصويري ازلي از زن

اي روشـن از نـوعي انـرژي زنانـه و      اين تصوير يك زن يا مرد خاص نيست، بلكه چهره. مرد دارد
صورت ذاتي در روان انسان حضور دارند و  وير بهاين تصا. هاي متضاد است مردانه در درون جنس

انسـان موجـودي دوجنسـيتي يـا     ). 3نمودار(پذيرد  براساس فرافكني صورت ميها  آن هاي كنش
 اين تصور، صـورت ديرينـي  . است كه شخصيتي حاوي هر دو عنصر زنانه و مردانه دارد 2آندروژن

بررسي  يونگ اين حقيقت را. مده استها و بيانات بزرگان در گذشته آ ست كه اغلب در اسطورها
زنانـه و   يا روان 3وي عنصر متضاد در مرد را آنيما. و از آن براي توصيف انسان كامل بهره برد كرد

در شخصـيت مـرد و    مؤنـث زنانـه، عنصـر    منظور از روان. مردانه ناميد يا روان 4در زن را آنيموس
اتحاد و تعـادل دو  ]. 11ـ7، ص20؛ 14[منظور از روان مردانه عنصر مذكر در شخصيت زن است 

همچون اتحاد خودآگاه و ناخودآگاه، سبب انسجام و تماميت روانـي   ،الگوي آنيما و آنيموس كهن
  ].18، ص31[شود  گيري انسان كامل مي و شكل

                                                        
1. subliminal 
2. androgynous 
3. anima 
4. animus  
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  نگارندگان: هاي انساني، منبع فرافكني آنيما و آنيموس بر كنش. 3نمودار 
  

ناخودآگاه جمعي و قلمروي مادرانه و زنانه در روان مرد است كه گاه  جان جلوهة آنيما، مادين
هاي نرم و سيال مبتني بر درك زنده و شهودي و گرايشي توفنـده بـه نفـوذ بـر      جويي با مداخله

معنـاي نفـس بـراي     يونگ از اصطالح يوناني آنيمـا بـه  . ]149، ص51[رفتار خودآگاه آدمي دارد 
، 14[فهـوم آنيمـاي يونـگ پيونـد ميـان جسـم و روح بـود        م. روان استفاده كـرد ة معرفي مادين

بلكه دم جاودانگي، دوستدار زشت و زيبا، خـوب و بـد،    ،آنيما موجودي توخالي نيست ].241ص
، تـابو و سـحرآميز   )قدسـي (زنـد نـومني    به هرچه دست مـي . قلمروي خدايان است. هردو است

آرامش، اوهام خـوش و نـاخوش، وجـد،    وحشت و . آنيما در تسخير افراد بسيار تواناست. دشو مي
يونـگ آنيمـا را تجسـم ناخودآگـاه و پلـي بـراي       ]. 54، ص41[آورد  فوران عشق و شور پديد مي

ادراكـات و تصـاوير خيـال و    ة همـ  خودآگـاهي نرينـه  . ]72، ص55[دانسـت   رسيدن به آن مـي 
بـر تمثـالي كـه    نما،  صورت مادينه هب ،گيرد احساسات دروني را كه از ناخودآگاهش سرچشمه مي

هـاي متفكـر و    آنيمـوس نمايـانگر جنبـه   . ]150ــ 149، ص51[افكند  اوست فرامية مظهر مادين
عنصـر نرينـه ماننـد مادينـه     . ]137، ص4[منطقيِ روان زن، افكار و عقايـد خودانگيختـه اسـت    

ــد و خــوب را تو ــر خصوصــيات منفــي همچــون خشــونت،  أخصوصــيات ب مــان دارد و عــالوه ب
 خالقيـت، روح مبتكـر، شـجاعت،    هـاي مثبتـي هماننـد    كار پنهاني، به ويژگيگسيختگي، اف لگام

اش  براي جبـران ظرافـت ظـاهري    عنصر نرينه به زن صالبتي دروني. عينيت و خرد آراسته است
  .]293ـ290، ص54[دهد  مي

  معماري و خانه
ر واژگـان  در ادبيـات حـال حاضـ    ،عـالوه  بـه . الگو در معماري معاني مختلف و متبايني داردة واژ

نمونه، سرمشق و مدل وجود دارد كـه هريـك عـالوه بـر داشـتن بـار معنـايي         متعددي همچون
اشتراك بين اين مفـاهيم، توجـه و داللـت بـر     ة نقط. خاص، قرابت مشخصي با مفهوم الگو دارند

منظـور توليـد    يندهايي است كه آثار گذشته و موجود را بهابر فر تأكيدهاي بشري و  دانسته پيش
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الگوهاي يونگ را در الگوهاي كهـن معمـاري    همانندي معنايي كهن. كند ميمطالعه  رو ر پيشآثا
اي در ضـمير   اين مفهوم چون اصول پايدار، بـر وجـود صـفات و مفـاهيم نهادينـه     . توان يافت مي

زندگي انسان تجلـي  ة پذير، در شيو هاي رفتاري و آييني تكرار انسان اشاره دارد كه در قالب نظام
الگوهـا در معمـاري از طريـق نمادهـا      كهن. ]6ـ4، ص20[د شو به ايجاد الگو منجر مي ابد وي مي

بلكه اصـول   يست،معماري سنتي است و سنت، خوي و عادت ن معماري در اينجا. يابند ظهور مي
ايـن  . با منشأ آسماني است كه سنت حكـم رهنمـون را بـرايش دارد    ناپذير و عناصر پايدار تبديل

. )4نمـودار ( ار، حتي اگر بقاي ظاهرشـان متوقـف شـود، تسـليم مـرگ نخواهـد شـد       عناصرِ پايد
ايـن  ]. 10، ص3[تاباند  كند روح درون را بر جهان برون مي سنت كار مية هنرمندي كه در عرص

نماد يكي از . پذيرد بازتابش به اصطالح يونگ، فرافكني در آثار معماري از طريق نماد صورت مي
سازي مفاهيمي است كه به صـورت   ترين روش براي آشكار ترين و بنيادين ابزارهاي معرفت، كهن

  .]پنجـ  يك ، مقدمه، ص34[ديگري قابل بيان نيستند 

  نگارندگان: الگويي، منبع الگوهاي پايدارِ معماري سنتي، شرط اساسي نقد كهن. 4نمودار 
  

. دور از ذهن نيست هاي اخير ارتباط ميان روان انسان و معماري به لطف تحقيقات سال
كند  هويت فرهنگي ايفا مي معماري بهترين حالت بيان و بازتاب روان است كه نقش مهمي در

 معماري مانند كند و معتقد است ميتوصيف  »ساختار روان انسان« مشابه را گ خانهيون ].57[
 هاي بشر تهساخ تاريخ معماري و دست .افكار است ترين اي براي انتقال عميق وسيله هاهنر ساير

آور از خاطرات و افعال انساني  اي مجعد و حيرت خانه گنجينه. دشو ختم مي نداآغاز و باز خانه 
يونگ مبناي . ويل استأروان انسان قابل كشف و تة رو همگرايي آن با مخزن پيچيد اين از. است

او . كند مي خانه بيانة ياي خويش دربارؤضمير ناخودآگاه جمعي را با رة وجود آمدن نظري به
]. نه و مترجم، ص سي ة، مقدم52[داند  خانه را اندوختگاه روان جمعي بشر و خاطرات قومي مي

. كنند كه مردم به آن نيازمندند و اوقات خود را در آن سپري مي خانه مكاني معنادار است
ت به نهاي شود در شود يا بر سر آن مبارزه مي دهد، كشف يا ساخته مي چه در جهان رخ مي هر

ها، در  ها و قفسه ها، انقالب صنعتي، عصر روشنگري، در كاناپه ها، قحطي جنگ. يابد راه مي  خانه
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خانه مكاني براي فرار از تاريخ . هاي ديوارها وجود دارند هاي بالش، رنگ ها، كرك هاي پرده چين
  .]13، ص5[ شود بلكه جايي است كه تاريخ به آنجا منتهي مي ،نيست

  ا و آنيموسنمادهاي آنيم
بـه   يابنـد و  مـي كننـد؛ سـپس از آنجـا بـه خودآگـاه راه       نمادها محتويات ناخودآگاه را فراهم مي

نمـاد جزئـي از حيـات معنـوي انسـان و بيـان       . ]226، ص54[ند شـو  نمودهاي فعال تبديل مـي 
سـت از هرآنچـه   ا صـورت ازلـي و ابـدي   . حقيقتي متعالي است كه معناي ظاهري و باطني دارد

نمادگرايي اساس انديشيدن بشر اسـت و  . شود است؛ بنابراين به نيرويي ناميرا تبديل ميملكوتي 
ويـل آن نيازمنـد   أزبـاني رمزگـون دارد كـه ت    نمـاد . شـود  ناديده انگاشتن آن موجب كمبود مـي 

شناسـي و تفسـير آن مـديون     ها، باورها و دانـش انسـان   ها، آيين اصطالحات، مثَلة گسترش داير
تواند ارزشي نمادين پيدا  دهد كه هر موضوعي مي تاريخ نماد نشان مي. وي استاك روانكشفيات 

، ها، فلزات، حيوانات و غيره، چه امري مجرد و انتزاعـي  سنگ كند، چه شيئي طبيعي باشد مانند
الگوهـاي آنيمـا و    بسـياري از نمادهـاي كهـن   ]. 35ــ 17، ص25[اشكال هندسي، اعداد و سـاير  

. گيـرد  مـي  بـر  در هـايي از جنسـيت زنانـه و مردانـه اسـت      ادآور ويژگـي هرآنچه را كه ي آنيموس
. ها متجسـم شـوند   پردازي ياها و خيالؤصورت كنايي در انواع ر توانند به هاي جنسيتي مي ويژگي
هـاي   توانند براساس مناسبات و كيفياتي كه در طول قرن يك از نمادها مي هر ياهاؤگونه ر در اين

الگوهاي آنيموس  در باورهاي قومي كهن. شناسايي شوند داده شده استها نسبت  آن  متمادي به
/ نزول، عمـودي / زمين، صعود/ نسي چون؛ آسمانجاهاي نامت نمادهاي دوتايية و آنيما دربرگيرند
درون و سـاير  / پايين، برون/ تري، باال/ تاريكي، خشكي/ ناخودآگاهي، روشنايي/ افقي، خودآگاهي

در اعـداد و اشـكال هندسـي نيـز     مؤنث بر اين موارد، تماثيل مذكر و  عالوه. هاي متضادند جفت
  .اند قابل مشاهده

در ارتباط ميان نمادهاي آسمان و زمين و اصول نرينه و مادينه، مسـتند اسـت كـه آسـمان     
، زن و مـادر  ]196ــ 189، ص25[اصل فعال و مذكر و نماد آگاهي است، زمـين، اصـل انفعـالي    

و   ]39ــ 31، ص49[پذيرنده، نفوذپذير، تهي، ساكن و منفعل طبيعت  ،مؤنثانگر قطب منفي، بي
آميـز و   داراي فضايل خاك؛ نرمي و انعطاف، پايـداري صـلح   و در زير اصل فعال آسمان قرار دارد

در قـرآن  . هاي مادرانه است زمين در نمادپردازي هندسي مربع و نماد وظايف و كنش. دوام است
صعود و نزول چون ديگر ]. 465ـ461، ص27[هاي شما هستند  آمده است زنان شما چون زمين

و صـعود  اسـت  مـذكر   و آتش متعلق به آسمان. دارند مؤنثهاي مذكر و  نمادهاي متضاد ويژگي
نـزول متعلـق بـه آب و زمـين،     . تصاوير نوراني و سرخوشي اسـت  و همراه] 66، ص25[كند  مي

]. 468، ص29[همراه با ترس اسـت   ه و تارآيد و تير صورت باران فرود مي است آبي كه به مؤنث
جهات عمودي و افقي با قرابتي نسبت به نمادپردازي صعود و نـزول در ذات، خصـايص نرينـه و    
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خط عمودي آسماني، روحاني، عقالني، مثبت، فعال و نرينه، نماد قـدرت صـعود و   . مادينه دارند
ة و داراي جنب] 186، ص29[ط افقيت با مربع و اصل مادينه مرتب]. 309، ص28[پيشرفت است 

  .]249، ص34[زميني، معقول، انفعالي، منفي است 
آنيما تمثيـل  . به ناخودآگاهي نزديك است مؤنثذهن مذكر با ويژگي تعقل به خودآگاهي و 

ي اآنيمـوس را دار . ]150ـ149، ص51[نماي ناخودآگاهي جمعي، شب و قلمرو مادران است  آدم
عنـوان   مـادر، بـه   بـزرگ ة تاريكي جنبـ . اند اريك و رازآلود دانستهخصوصيت روشنايي و آنيما را ت

گيـرد و   رويش و آفرينش در تاريكي صورت مي. آفريننده و نابودكننده، تولد، عشق و مرگ است
فراگيـر و مـادينگي اسـت    ة شب مادر خـدايان، جنبـ  . گردد مي چيز در نابودي به تاريكي باز همه

در بسـياري  . ]41، ص55[خودآگاهي و طبيعت نرينه است  نماد روشنايي بيانگر. ]232، ص34[
صـورت نيـرو وارد     بخشد يـا بـه   صورت گرما، زندگي مي  هاي آسياي مركزي، نور يا به از اسطوره

اصـل خشـكي،   . ، نمادي مردانه اسـت ]464، ص29[كننده  شود، حبيب، نرم و بارور شكم زن مي
و اصل تري زنانـه منفـي، تهـي و     ]138، ص34[مردانه، مثبت، مربوط به خورشيد و آتش است 

. باال نماد آسمان و خصايص نرينه و پايين نماد زمـين و مادينـه اسـت   ]. 2، ص26[مادينه است 
هـاي نمـادين،    در اين تصويرسـازي . ]25، ص18[دار و ايستا نماد مردانگي هستند  حركات زاويه
ـ  زن بـه  .شود برون نيز وارد مي/ فرهنگ و تقابل درون/ تقابل طبيعت زهـدان،  (نمـاد درون   ةمثاب
ـ  و مرد بـه ) زمين، زمين، آب، زايش(و طبيعت ) تاريكي، خواب آلـت مردانـه،   (نمـاد بـرون    ةمثاب

. ]275، ص30[شـوند   متبلـور مـي  ) آسمان، باروري، شكار و جنـگ (و فرهنگ ) روشني، بيداري
  .]44، ص34[مادر، حمايت و درون است ة منزل كننده به اشكال و خصايص احاطهة هم

ينـدهاي  امل و حامل فرأخور ت الگوي نظم و نقش آن در ترين كهن ترين و قديمي عدد ابتدايي
هسـتند   مؤنـث عدد چهار و ضرايب آن داراي ارزش . ]215ـ214، ص51[رواني ناخودآگاه است 

و تربيـع را  ] 65، ص31[گـذرد   يونگ نشان داده تحقق آنيما از چهار مرحله مي]. 318، ص28[
همواره ارقـام جفـت، مادينـه و ارقـام طـاق، نرينـه       ]. 63، ص41[داند  عامل زنانه مية رنددربردا

عددي زنانـه و متـرادف بـا چـپ، عـدد سـه و ضـرايب آن         چهار ].21، ص37[اند  محسوب شده
نمـاد تثليـث   . انـد  و رمـز سـازماندهي  ] 313، ص27[نمايانگر جنسيت مذكر و مترادف با راست 

وي، تفسيرگران آشنا با دانـش رمـزي ارقـام، از    كا روانبر  عالوه]. 63ص، 41[منشي مردانه دارد 
و نمـودار زناشـويي و   ) 2+3( مؤنـث جمع مـذكر و   5آموزند كه رقم  فيثاغورث تا آباء كليسا، مي

خصوص در مـذاهب ضـد    هب ،هاي فرهنگي حيطه همةدر . ]21، ص37[بارداري و زندگاني است 
اهـرام، دايـره، صـليب،    . م و ساير، اشكال هندسي معنادارنـد نگاري، ازجمله يهوديت، اسال شمايل

مربـع رمـز   . ]284، ص45[مـورد شـمرده شـده اسـت      هـزار  50از  مثلث، مربع و امثالهم، بـيش 
، به عنصـر خـاك   ]206، ص51[جامعيت است و چون چهارگوشه دارد رمز زمين و مادينه است 

نمايشـگر   تصاوير ثالثي]. 184، ص28[ست مكان اة و نمادگرايي عدد چهار ارتباط داشته و نشان



  231   مردانه زنانه و روان الگوهاي روان كهن بازتاب

س رو به باال نمـاد  أبا ر) مثلث(بر  در تجلي مدرن الوهيت سه ].21، ص37[اند  اندام جنسي نرينه
، 51[ س رو به پـايين بـه معنـاي آب و غـار، نمـاد مادينـه اسـت       أبر با ر آتش و كوه، نرينه و سه

دايـره نشـانگر   . ]277، ص51[ضـدادند  اي نمودار جمـع ا  اشكال مدور يا استوانه. ]211ـ210ص
صليب كامل نماد اتحاد مـرد و زنِ نخسـتين و   . ]284، ص45[تجميع اصول زنانه و مردانه است 

تلفيـق روح بشـر در سـطح افقـي و      ،وحدت تضادها و وحدت معنوي استة داراي ماهيت دوگان
  ).5نمودار( ]249، ص34[زندگي كامل است ة الزم عمودي

 نگارندگان: اي آنيما، آنيموس و آندروژن، منبعنماده. 5نمودار 

  هاي سنتي ايران تحليل و بررسي اجزاي خانه
نيـز زنـانگي و   ها  آن روشن باشد، در ناخودآگاه هاي مردان و زنان كامالً اگر در يك فرهنگ نقش

جنسيت بيانگر هويت اجتمـاعي و فرهنگـي زن و    ].165، ص13[شان واضح خواهد بود  مردانگي
جامعه است كه بـا توجـه بـه عـواملي از قبيـل باورهـاي فرهنگـي، مـذهبي، اجتمـاعي،           مرد در

پدرسـاالري و  (هـاي زن و مـرد در خـانواده و جامعـه، سـاختار قـدرت        هنجارها و سـطح آزادي 
ايـن  . ]123، ص48[شود  مين معيشت تفكيك ميأو ميزان همكاري دو جنس در ت) مادرساالري

هـاي سـنتي فـالت     ويـژه خانـه   هها و ب زنانه و مردانه در خانهة انتمايز درون سرشت معناييِ دوگ
هاي ميان دو جنس،  ها و تفاوت كاري كه انفكاك خويش چنان. مشخص است مركزي ايران كامالً

گيـري   محور اصلي اين روايـات كـه بـه شـكل    . ويژه در متون دوران قاجاريه، قابل ارجاع است به
بندي مرد در فضـاي خـارج و    در خانه و اندرون و صورت ده، معطوف به حضور زنشافعال منجر 

. هـاي سـنتي دارد   گيـري كالبـد معمـاري خانـه     شـكل ة ي انكارناپذير بر نحوتأثيربرون است كه 
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شـمار   هـا بـه   اي از انديشه، آيين و باورهاي ايرانيـان در طـي قـرن    هاي سنتي ايران گنجينه خانه
هاي فرهنگـي و تـاريخي اسـت كـه      ز نمادها و نشانهاي ا سنتي ايراني مجموعهة هر خان. روند مي
ـ . اين اقليم است همةاجداد و نياكان ة تنها ميراث يك خاندان يا قوم، بلكه واهشت نه سـنتي  ة خان

 تـرين  و پارگاني متنوع، كهن و پايدار است كـه برخـي از معنـادارترين و مهـم     ايراني شامل اجزا
كزي، سرداب و زيـرزمين، اتـاق و در برخـي مـوارد     دستگاه ورودي، ايوان، حياط مر شاملها  آن

روان ة نوعي بازتابنـد  هاي كاركردي و اقليمي به هريك از اين عناصر عالوه بر ويژگي. بادگير است
  .بيان خواهد شدها  آن ند كه توصيفي ازشو جمعي مردم اين سرزمين محسوب مي

بـرون اسـت   ة بنا و عرص دستگاه ورودي فضايي جهت پيوندگاه ميان درون :دستگاه ورودي
كه با امكان تغيير گذر، براي درآمدن به بنا، محل مكث، توقف و انتظاري را در بخش قـدامي آن  

در معمـاري  . دكنـ  رفت بروني متمايز مـي  و اين دستگاه فضاي درون را از فضاي آمد. دارد مي برپا
جلوخـان،  : ز عناصر هماننـد تواند داراي همه يا برخي ا دستگاه ورودي مي هاي سنتي ايراني خانه
تاق، پيرنشين، درگاه، سردر، در و اجزاي آن، هشتي، مياندر، دهليـز و گـاه باالخانـه باشـد      پيش

  ).1تصوير(
اولين مرحله از مراتب ورود، ضمن تعريف حـريم، فضـايي بـراي مكـث، تجمـع،      » جلوخان«

ورودي خانه و سـاير  ة آستاند و كن حركت و گذار مابين درون، برون و درك بهتر بنا را فراهم مي
را در بسياري از موارد در كنـار هـر   » پيرنشين«. )3تصوير] (6، ص44[د شو عملكردها تلقي مي

گـو  و ساختند كه در هنگـام انتظـار، مالقـات، گفـت     صورت سكو ميه اق بط پيش ةيك از دو بدن
پـايش ارتبـاط    ورودي رسـالت ممتـازي در   در. كردند يا استراحت از آن استفاده مي ]4، ص10[

كـاربران پـس از   . آورد جـاي مـي   ميان فضاي دروني و بيروني همچنين ورود و خروج به خانه بـه 
ابعاد و تزئينات آن با توجه بـه تناسـبات   . شوند يا از آن خارج مي گذار از آن به اندرون خانه وارد

درها اغلب . ]9، ص44[د شو تعيين مي ن آن مرتبط استاورودي كه خود با جايگاه خانه و ساكن
مـيخ و گـاهي نيـز     چوبي و دولنگه، داراي عناصري چون؛ آستانه، كوبه، حلقه، كلون، چفت، گـل 

شدند و عـالوه   نصب مي درة بر سطح يك لت كيهايي گوناگون هر صورت  ها به كوبه. روزن بودند
. اهنگي اسـت هاي جنسيت در ارتباط و هم با نشانه ،رساني بود كه اطالع ،بر كاركرد ابتدايي خود

و نشان از تفكيك فضاي زنانه و  كند مياصل محرميت را تثبيت  مردان و زنان ةكردن كوب متمايز
ـ  چكش ةمردانه شكل هندسي كشيد ةكوب. مردانه دارد زنانـه بـه شـكل     ةمانند با صداي بم و كوب

ي و ابزار تقسـيم فضـاي   يا كرياس» هشتي«.  )2تصوير] (121، ص46[حلقه با صداي زيرتر است 
معنـاي هشـتن يـا     به هشتي. ]5، ص42[ايجاد حريم در درون خانه و فضاي اصلي ورودي است 

روي روشـناييِ افـزونِ فضـاي بيـرون از خانـه،        هاي سنتي ايراني پـيشِ  گذاردن در ورودي خانه
دار اسـت   جايي هـوا را نيـز عهـده    نور و جابهة لذا نقش تصفي. فضايي بس تاريك گاه با روزن بود

 هاي متداول در ايران ضلعي اي ساكن و مركزگرا چون انواع هشت  آن هندسهة قاعد. ]41ص، 16[
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اسـت  ... ، يا انواع مربع، مستطيل و]160، ص9[هشت، نگيني، كشكولي  گوش، هشت و نيم هشت
داالني است كه در حد فاصل مدخل و درون بنا  »دهليز«ديگر فضاي دستگاه ورودي ). 4تصوير(

اي  داالن جهت حركت و انتقال، فضايي سرپوشيده و كشيده .شتي به حياط بودهة دهند و اتصال
  ).6تصوير( ]4، ص11[چون معبر است و آغاز و انجامي مشخص دارد 

 

  
مقدس و نامقدس، يا گـذر از يـك مرحلـه     ةوجه نمادين ورود به خانه، تقسيم بين دو منطق

بـراي اطمينـان از در امـان بـودن      ،هـا  در برخـي فرهنـگ  . كند زندگي به ديگري را مشخص مي
هـايي نظيـر نعـل     كنند يا توتم كاري مي كنده هاي پيراموني گاه هايي بر تكيه ورودي از شر، نگاره

، ورود بـه  ]30، ص54[در، مدخل ضـميرناخودآگاه  ة آستان ].235، ص45[افزايند  اسب بر در مي
دهنـدگي بـزرگ مـادر را     هحفـاظتي و پنـا  ة جهان تازه، جهان ميان مردگـان و زنـدگان و جنبـ   

نماد گذرگاهي ميان دو عالم، شناخته و ناشناخته، نور و تـاريكي  » در«. ]159، ص34[رساند  مي
بلكه به عبور از مكـاني پلشـت بـه محلـي      ،معبر استة تنها نشان نه در. شود است و به راز باز مي
نمادپردازي هندسي است و فاخري از ة هاي سنتي ايراني نمون درِ خانه. كند قدسي نيز دعوت مي

. گـردد  آويز مي نشان مستطيل كشيده نماد نرينهة شكل نماد مادينه و يك كوب دايرهة با يك حلق
گيرنـده يـا    سوراخ مركـزي حلقـه  . پايان است حلقه يادآور يك عهد و اشتراك، وصلت يا دور بي

بـا   ،هشـتي ]. 18ص ،27[بـر دارد   آسماني است و نقش نمادين مادينـه را در  هايمحل عبور اثر
ضـلعي در   شـش . انواع اشكال مركزگرا، در صورت مربع نشانگر زمين و چهار جهت اصـلي اسـت  

و شـش جهـت   ) باال، پايين، جلو، عقب، چـپ و راسـت  (اسالم نماد آسمان و شش وضعيت ماده 
ضـلعي همتـاي    هشـت . اسـت ) سوي جلو، به سوي عقب، چـپ و راسـت    باال، پايين، به(حركت 

پيچ بـه حيـاط    در فضاي هشتي با راهروهاي پيچ. ماد رستاخيز و زندگي ابدي استضلعي، ن شش
راهـروي سرپوشـيده و   . ]259، ص54[اندروني و بيروني نماد متداول ناخودآگـاه منتهـي اسـت    

ناپيـداي  ة ناپيـدايي از نـور بـه منطقـ    ة كه از منطق ،زمين  زمين يا ماوراء روي زمين، زير تاريك
معبـري كـه ممكـن    . شود، نماد راهي از ظلمت به سوي روشنايي اسـت  ميديگري از نور منتهي 

، 29[رسـد   مـي  ،يعنـي راه شـروع يـك نـوزاد     ،است به زندگي ديگر باز شود و بـه زهـدان مـادر   
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ويژگي تاريك و روشن داالن نماد ترديد، آستانه، پايان يك دوره و آغازي ديگـر اسـت   ]. 437ص
  .]83، ص34[

هـاي سـنتي ايـران     ايوان، از عناصـر مهـم خانـه    همچون ،باز نيمهدر گذشته فضاهاي  :ايوان
انـد،   كرده اين فضاها هم در سازماندهي كلي بنا در كنار دو فضاي باز و بسته نقش ايفا مي. بودند
تعريـف ايـوان در بيـنش    . انـد  پذيراي عملكردهاي متنوع مطرح بوده عنوان فضايي مستقل هم به

 شـود  است كه از سه طرف بسته و از جلو به حياط گشوده مـي  معماران فضايي با پوشش طاقدار
ها نقش مهمـي   گي حياط به اتاق دهند ايوان با ويژگي ارتباط). 9و 8، 7تصاوير( ]61ـ60، ص15[

گيري معين براي اقامت فصـلي، امكـان تعـديل هـواي      بر جهت بخشي بنا دارد و عالوه در عظمت
  .)10تصوير] (43، ص16[كند  هاي پشتي را فراهم مي اتاق

  

  
عنوان فضـاي گـذار    باز به فضاهاي نيمه. عمل گذار در معماري سنتي ايران الگويي موفق بود

بـاز بـا    فضـاهاي نيمـه  ة كردند و فضاهاي بسته به واسـط  ميان دو فضاي باز و بسته نقش ايفا مي
ه فضـاهاي بـاز و   خصوصياتي از هـر دو گـرو   ،ويژه ايوان به ،اين فضاها. فضاي باز در ارتباط بودند

ايوان نمـاد مركـز كيهـان    . ]56، ص38[ دارندويژگي عملكردي و فرمي  خود دارند و  بسته را در
عالم زيرين با چاه، زمين با كف و عالم علـوي بـا   : است و در ارتباط با سه سطح كائنات قرار دارد

مين و آسـمان و  وصلت زة شكل مربع يا مستطيل ايوان، زير گنبد آسمان، نشان. درخت يا ستون
  ].364، ص27[نماد نزديكي با خداوند است 

و اخـتالف   ]5، ص11[تـر از سـطح حيـاط     فضايي با كفي پايين :سرداب، سردابه، زيرزمين
 تصـاوير ( ]73، ص39[شـوند   آن وارد مـي   در زير ايوان كه با طي چند پله و راهرو به يك طبقه

تـاالر سـرداب   . ]165، ص40[ا مناسب است گيري هنگام گرم اين ساختمان براي بهره). 13ـ11
  ).14تصوير( ]5، ص42[گيرد  فضاي تاالرمانندي است كه در زيرزمين خانه قرار مي
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ها بـر   ها، خانه در برخي فرهنگ. زيرزمين و سرداب با سقفي قوسي نشان دنياي زيرين است

كه حيوانات اهلي، اثاثيه يا جايي  ،ها گيرند و فضاي زيرين خانه ها يا سكوي بلندتري قرار مي پايه
، زيـرزمين بـا ديوهـا و    ]235، ص45[اسـت    شـوند، نمـادي از عـالم پـايين     نگهداري مـي   وقهزآ

زهدان عـالم زيـرين،    مادر اغلب با زمينة هاي بدسگالش نشانگر ناخودآگاه است و در اسطور غول
  ].483و  467 ، ص27[غار و مغاك همخوان است 

هـاي   عنصر دسترسي ارتباطي عمـودي اسـت كـه در بخـش     سنتيهاي  پله در خانه :پلكان
داخل هشتي براي دسترسي بـه باالخانـه يـا بـروار، جهـت دسترسـي بـه         مختلف خانه از جمله

د، كن ميسر مي) 17تصوير(، پلكاني كه دسترسي حياط را به ايوان )15تصوير(زيرزمين يا سردابه 
  ).16تصوير(شود  د از اين دست ديده ميو ساير موار) 18تصوير(پلكان منتهي به پشت بام 

  

  
شدگي،  اي معنوي براي رسيدن به معرفت و روشن سوي جاده  پله عالوه بر نشان صعود به راه

اگر بـه  . ]234، ص45[باشد  سوي پايين و نزول به تاريكي و غفلت  تواند نمادي از حركت به مي
اگـر از آسـمان بـه زمـين     . لم معناستي شناخت جهان ظاهر يا عااسوي آسمان باال رود، به معن

  ].235، ص26[ بازگردد، به معناي شناخت اسرار و عمق ناخودآگاه است
مركـزي    سرا يـا حيـاط   در ميانِ خانه، ميان  آسمانه بخش روباز و بي  :سرا مركزي يا ميان  حياط

). 22 و 19 تصـاوير ( ]145، ص40[شـدند   ها گرداگرد آن ساخته و رو به آن باز مـي  بود كه اتاق
موجـب افـزايش رطوبـت در    هـا   ة آنبود كه تعبي باغچه و حوض آب حياط داراي عناصري چون

هـا و   گـل  ،آن گياهـان  باغچه قسمتي از حياط است كه در). 24ـ20 تصاوير(شد  فضاي خانه مي
در اشـكال   ]5، ص11[بـراي نمـايش آب    عمـق  حوضي كم ،در ميان حياط. كارند مي را درختان
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اكثـر   .]162، ص9[سـاختند   ضلعي، مستطيل و گـاه گـرد مـي    ضلعي، دوازده شش متنوعي چون
. يافـت  يك از اين دو بخش حياطي اختصاص مي ند و به هرداردو بخش اندروني و بيروني  ها خانه

روابط خـانوادگي محـارم بـود و بخـش بيرونـي در ارتبـاط بـا بخـش         ة بخش اندروني دربرگيرند
عنصـر    هاي تاريخي، بيرونـي  شناسي خانه در روند گونه. دكر مي خدماتي و اقتصادي خانوار عمل

كرد، سپس محـل تعامـل    مهمي در خانه بود كه ابتدا ارتباط اندروني خانه را با خارج كنترل مي
  .]108، ص8[هاي اقتصادي و تجاري داشتند  مردان خانوار بود كه ارتباط مستقيم با فعاليت

  

    
نمـاد   كه ظـاهراً  ،باغ. ست از باغ بهشتا اش تصويري ركزيمسلمانان با حوض مة حياط خان

شـده در مقابـل    كشت و زرع در مقابل طبيعت وحشي است، در سطحي باالتر، نمـاد امـري فكـر   
 ،در ايـران . نظمي و نماد آگاهي در مقابل ناخودآگـاهي اسـت   امري خودجوش، نظم در مقابل بي

. باغ مخزن هميشگي تشبيه و استعاره است. گيرد الطبيعه و عرفاني به خود مي باغ معنايي ماوراء
، 26[حياط همچون باغ مختصاتي شبيه به واحه و جزيره از جمله طراوت، سايه و پناهگـاه دارد  

  ].44ـ43ص
صورت كانـالي عمـودي بـا پالنـي مربـع يـا مسـتطيلي        ه يكي از اجزاي معماري و ب :بادگير

كنـد   نمـايي مـي   و گرم و مرطوب ايران رخ ، در سيماي شهرهاي اقليم گرم و خشك)26تصوير (
هاسـت   ي چون مجـاري و دريچـه  ئاين عنصر عمودي شامل اجزا ).28و  25 تصاوير] (6، ص19[
روي بام بنـا بـدين صـورت اسـت كـه       عملكرد اين عنصر مرتفع). 29 و 27 ويراتص( ]5، ص11[

موجـب خنكـي بخـش     كنـد و  هواي بيرون را به درون بنا و هواي درون را به بيرون منتقـل مـي  
  .]45، ص16[شود  اي از بنا در تابستان مي عمده
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وجهي، بـه دليـل انقـالب     نمادگرايي باد چند. گيرد را به خود مي بادگير، نمادگرايي باد و هوا

بـاد متـرادف بـا نفخـه،      ،ديگر از سوي. استحكامي است ثباتي، ناپايداري و بي نماد بي ،اش دروني
صـورت مـردي     در سـنت اوسـتايي ايـران باسـتان، بـاد بـه      . الهـي اسـت  ي ائروح و جوهر از مبد

بنابر سنت اسالمي، بـاد  . عهده دارد جهان و اخالق را برة كنند ساله، نقش پشتيبان و تنظيم پانزده
طبق سنت، بـاد  ]. 8ـ6، ص26[شمار بال داشت  خلقت آن از هوا و ابر بود و بي. هاست موكل آب

بـاد و آتـش عناصـر    . آيد شمار مي از چهار عنصر خلقت كائنات بههمراه خاك، آب و آتش، يكي 
. باد، روح، دم، بازدم حياتي جهان نيروي نگهداري حيات قاصدان خدايان اسـت . فعال و مذكرند

  .]50ـ49، ص34[عنوان هوايي در حركت با قدرت و وقار است  روح به
اين فضـاهاي بسـته   . ]153ص ،9[ناميدند  اتاق خصوصي را وستاخ، گستاخ يا وثاق مي :اتاق

هـاي   هاي جبهـه  اتاق. شدند نشين طراحي مي نشين و زمستان  صورت تابستان با كاركرد فصلي به
و » نشـين  زمسـتان «بـه   ،بـه آفتـاب بودنشـان     بـه آفتـاب و پشـت     مختلف حيـاط، برحسـب رو  

بـزرگ، سـقفي    نشين با ابعاد هاي تابستان اتاق. ]86، ص35[اند  اختصاص يافته» نشين تابستان«
برخي . نشين ارتفاع كمتري دارند هاي زمستان اتاق. شدند طراحي مي يا بادگير بلند، گاه با روزنه

تَـزر يـا    نشين به بخش تابستان ].43، ص16[ها با يك درگاه به حياط ارتباط داشتند  از اين اتاق
 جاي داشـت كـه بيشـتر   يا تهراني  دريده نشين خانه، اتاق شكم در بخش زمستان. گفتند تَچر مي

هـا   انواع اتاق. ]146، ص40[نشين اتاق بود  زدگي باالي آن شاه بيرون. شكل بود  دري و چليپا پنج
دري  ، پـنج )33 تصـوير (دري  دري، سه ، دو)33ـ31 تصاوير(تاالر  هاي سنتي ايران شامل در خانه

، گوشـوار و  ]73، ص39[، اتـاق بـادگير و مطـبخ    خانه حوضنشين،  دري، شاه ، هفت)34 تصوير(
ايـن  . ]5، ص42[اتاق بزرگ تشريفاتي خانه و محل پـذيرايي از مهمانـان بـود     تاالر. تنبي بودند

دري،  هـاي دو  نـام اتـاق  . داشـت  ،دو اشـكوب ة اي بلند، گاه بـه انـداز   اتاق كشيده و بزرگ آسمانه
از ايـن  . ه اسـت شـده آمـد   بـه حيـاط بـاز مـي    ها  آن هايي كه از از شمار درگاه دري دري، پنج سه

، 40[رسـيد   يـك در پنجـره بـود كـه تـا كـف اتـاق مـي         هر درگـاه . شد آمد نمي و ها رفت درگاه
  .]147ـ146ص
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اتـاق  . نمـاد فـرد اسـت    هايي به جهان خارج و درهاي عبور به قلمروهاي ديگر اتاق با پنجره

ـ  ي درهـاي داراي ارسـ   نمادشناسي اتـاق . ]30، ص34[محصور نشان دوشيزگي است  كامالً ة خان
  .ايراني با نمادپردازي اعداد و تعداد درها در ارتباط است

 فضايي سرپوشيده با حوضي در ميانه، معمـوالً  خانه حوض :، پستو، حمام و مطبخخانه حوض
هاي اندروني و بيرونـي   بخش ،ها برخي خانه  در. ]5، ص11[گيرد  مرتفع است كه از سقف نور مي

سـبب   ]120، ص36[گـرم   هاي ن فضا براي ارتباط با طبيعت در فصلاي. پيوندد يكديگر مي را با
 ]41، ص16[آيـد   شـمار مـي   فضا بـه ة كنند شود و خنك كاهش حرارت خورشيد به داخل بنا مي

و انبـار، در پشـت فضـاي اصـلي اتـاق،       ]147، ص40[روزن  اتاقي بـي  پستو). 36 و 35 تصاوير(
سـه ويژگـيِ    مطـبخ يـا آشـپزخانه   . ]163، ص9[ هاي عميق دردار است همراه با دوالب يا گنجه

، 46[ داردتـر از كـف و دودكشـي بـه پشـت بـام        ت خانه، جانمايي در پايينشپة حضور در جبه
هـا   هـا و مكـان   زمـان ة فضايل تطهير و احياكنندگي حمام در همـ .  )38 و 37 تصاوير] (118ص

خصـوص   به ،اساسي زندگي در جهان است كه بر مراحل استحمام اولين آيين. شده است شناخته
  ).42ـ39 تصاوير] (27ـ26، ص27[ييد زده است أمهر ت ،تولد، بلوغ و مرگ
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هـاي ايرانـي اغلـب از سـه جهـت بـا ديـوار         خانـه  حـوض . عنصر آب استة برگيرند حوض در
خانه يا انبار مفهوم درون،  صندوق. در برابر گرما هستند  صفا، الفت و محافظتة نشان و محصورند

در عرفان اسالمي هم شراب معرفت خداونـد در انبـار ذخيـره    . گيرد خاطرات را به خود ميراز و 
مفهـوم  . حمام با عنصر آب در ارتباط اسـت ]. 254، ص25[شود كه نماد محلي مقدس است  مي

زندگي است و نيـاز بـه آرامـش را    ة وري در آب تصوير بازگشت به زهدان اوليه و سرچشم غوطه
نمـادپردازي  ]. 27ــ 26، ص25[نوعي فرورفتني، پـذيرش و رهـايي اسـت    نماد . كند برطرف مي

غذا و تنور يكي از مظاهر زنانگي است ة حرارت، تهي. اجاق و تنور مربوط استة به تاريخچ مطبخ
از نظر نمـادين، تنـور   . و مكان پخت نان استاست جانشيني مربوط  كه پيدايش آن به عصر يك

تهي نماد دربرگيرندگي، حمايت گرماي زنانه  ن شيئي ميانرمزي از هيجان، حرارت، بركت و چو
وجـود   صورت نمادين در اطراف يك اجاق به ها به ها خانه تا قرن ].320، ص17[و پروراندن است 

  .]238، ص45[خاطر گرما دور آن جمع شوند   آمدند كه خانواده به مي

  هاي سنتي ايران تحليل نمادهاي آنيما و آنيموس در خانه
با رويكرد تحليل محتـواي كيفـي در    هاي سنتي نمادهاي آنيما و آنيموس در اجزاي خانه تحليل

  ).6 نمودار(دو گام به دو روش استقرايي و قياسي صورت پذيرفت 

  نگارندگان: منبع. هاي سنتي ايران مدل روند تحليل نمادهاي آنيما و آنيموس در خانه. 6نمودار 
  



  1399تابستان  ،2، شمارة 12، دورة فرهنگ و هنرزن در   240

نُـه  هـا،   خانـه  به دليـل انبـوه  . فالت مركزي ايران است هاي سنتي خانه مورد پژوهشة جامع
گيـري   معيار ديگـر در نمونـه  . خانه از سه شهر اصفهان، يزد و كاشان دوران قاجار انتخاب شدند

واحد تحليل، مضامين و نمادهاي آنيما . پذيري مستندات و حداقل تغييرات كالبدي بود دسترس
ابتـدا   ،در اين بخش. ست به روش استقرايي استيند كدگذاري در بخش نخافر. و آنيموس است

تا حصول درك كلي خوانـده   مكرراً الگوهاي آنيما و آنيموس مضامين مرتبط با نمادپردازي كهن
و سـپس   صـورت مـتن گـردآوري شـد      هاي پژوهش از طريق بررسي اسناد مكتوب، به داده. شد

اسـتخراج و در   هـا  ز ميـان مـتن  جمالت معنادار ا. شدبندي  تلخيص و طبقه مضامين نهان متون
هـا   كلمه خوانده و كدها يا برچسـب  به جمالت كلمه ،بعدة در مرحل. ستون اول جدول نوشته شد

گـذاري   تحت يك مقوله نام كدگذاري با روش باز و براساس شباهت و اشتراكات. استخراج شدند
   ).9ـ7 نمودار(اند  شده
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  اننگارندگ: نمادهاي آنيموس، منبع. 7نمودار 
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  نمادهاي آنيما، منبع نگارندگان. 8نمودار  
  

  نمادهاي آندروژن، منبع نگارندگان. 9نمودار 
  

هاي تحقيق از روش تحليل محتواي كيفـي بـا رويكـرد قياسـي      در بخش دوم پژوهش، يافته
آيند، بلكه با مفـروض   دست نمي مقوالت در انتهاي تحليل به ،در اين رويكرد. شوند گردآوري مي

كـه در ايـن تحقيـق از طريـق بخـش اول       ،عنـوان مقولـه   ها به ادن برخي تعاريف و تعميمقرار د
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صـورت كيفـي تحليـل و مصـاديق آن در مـتن       ده است، متن مورد نظـر بـه  شاستخراج  پژوهش
انـد و مصـداق مقـوالت     محتواي مقوالت از ابتدا شكل گرفته ،در اين بخش. شوند تعميم داده مي

گيـرد؛   جو قرار ميو هاي سنتي است مورد جست تعاريف اجزاي خانه در متن جديد كه مرتبط با
در ايـن روش ابتـدا مقـوالت تعيـين      ،به بياني رسـاتر . آزمايي است كه خود مبنايي جهت فرضيه

  ).3و  2، 1 هاي جدول(شوند  مي
  نگارندگان: هاي آنيموس در خانه، منبع نماد. 1جدول 

  
  نگارندگان: ي آنيما در خانه، منبعاه نماد. 2جدول
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  نگارندگان: هاي آندروژن در خانه، منبع نماد. 3جدول 
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  نتيجه
روان خود قـادر اسـت محتويـات ناخودآگـاهي را بـه      ة انسان با معرفت به طبقات زيرين و بيگان

بـا  . كار گيـرد ه صورت خودآگاهانه ب ها به و كنش ها تو در انواع افعال، عاد بياوردسطح خودآگاه 
 هنـر و روان بـا  . آيـد  توانايي خالقيت و نوآوري در انسان به جنبش درمي ،ناخودآگاه درك ضمير

توان ردپاي روان را در مـتن آثـار    ند و براي ادراك هرچه بيشتر اين تعامل ميا يكديگر در تعامل
الگـويي بـا شـناختي كـه از      مكتب يونگ و مفـاهيم كهـن  ة وانكا رواننقد . جو كردو هنري جست

با مداقه . هاي نويني قرار داده است ين روان ايجاد كرده، آثار هنري را فراروي قرائتهاي زير اليه
تـوان نمـود    د، ميشو معماري قلمداد مية و ديرين هاي شاخص در اين امر كه خانه يكي از نمونه

عنـوان هنـر،    بخشي از معماري به ،حقيقت در. الگوهاي آنيما و آنيموس را در اجزاي آن ديد كهن
ي جسماني از روان جمعي و شخصي معمار است كه محتويـات روان او را بـه مـاده مبـدل     تعبير
تـوان فهـم داشـت بـه موجـب آنكـه معمـاران سـنتي در اسـتفاده از           با اين رويكرد مي. دكن مي

هاي سنتي فالت مركزي ايـران در سـاحت بـاطني     خانه، اند الگوها در اثر، دستي توانا داشته كهن
اند معماري را در قلمرويي رواني تعـالي   الگوها را پذيرفته و توانسته ي و كهنخود ناخودآگاه جمع

هـاي كيفـي    اعـداد و ويژگـي   باره از الگوهاي هندسـي،  طور اخص دراين همعمار سنتي ب. بخشند
نمادهاي هندسي يا اعداد ماننـد مربـع يـا چهارگـان در     . گرفته است صورت نماد بهره  متعالي به

پذيري و ركود، تاريكي، رطوبت، اندروني  افقيت، نزول، كنش هايي مانند ژگيمعماري و وي ياجزا
نشـان از حضـور آنيمـاي روان     ،شـوند  ايراني ديده مـي ة كرات در اجزاي خان كه به ،و محصوريت

در مقابل نمادهاي هندسي يا اعداد مانند مثلث يا سگان و خصوصـياتي ماننـد؛ عموديـت،    . است
 يروشـنايي، خشـكي و بيرونـي نمايشـگر آنيمـوس روان در اجــزا     صـعود، كنشـگري و پويـايي،    

  .هاي سنتي فالت مركزي ايران هستند معماري خانه
از تحليل نمادهاي آنيمـا و آنيمـوس و تطبيـق آن بـا تعـابير ضـمني در عناصـر و ريزگـان         

 اي مجـرد زنانـه يـا مردانـه     د خانه در نهانگـاه خـود پديـده   شو هاي سنتي ايران دريافت مي خانه
در مقابل و در تعامـل بـا آن روزن بـاالي ايـن      ،اگر هشتي فضايي تاريك و آنيمايي است. نيست

نمـادي   چنانچه بادگير با ويژگي افراشتگي و عموديت. آنيموسي است فضا محل عبور نور آگاهيِ
از طرفـي  . مردانه است در صورت متضاد آن، داالن جزئي افقي و كشيده در سطح و زنانـه اسـت  

محمل ، وجهي خود هاي نمادين دو رخي از فضاها مانند ايوان، حياط و ساير، بنا بر ويژگيب ،ديگر
مادر هستي و عالم نوراني بزرگ  اين هماهنگي ميان جهان تاريك بزرگ. الگو هستند هر دو كهن

اوسـت كـه بـا وحـدت     . ازلي، نشان وحدت رواني و هماهنگي ذهن و روان معمارِ سنتي است پدر
  .رينگي و مادينگي را بر اجزاي خانه افكنده استجان و تن، ن

تـاريخي قاجاريـه،   ة خصـوص در بـاز   بـه  ،فرهنگ مردانه و پدرساالرانه تأثيررغم  به ،نهايت در
هاي سنتي ايران از سويي با فرافكني آنيماي روان خويش ارتباط و اتحاد خود  معمارِ سنتيِ خانه
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الگوي آنيما و آنيمـوس را   ديگر امكان تعادل دو كهن و از سوي كردهرا با اين نيمه از روان حفظ 
ـ  به. اند هاي سنتي فراهم آورده در خانه سـنتي ايرانـي بـا گنجـايش مبسـوط و تنـوع       ة عالوه خان

ة كاري نمودهاي نرينه و مادين به زهدان حافظه و خاطره تبديل شده و با سازش نظير در اجزا بي
  .دكنتماميت ذهن در هنر واال پديدار  خويشتن وة مثاب روان توانسته خود را به

  منابع
ادبيات ة نام ، فصل»روان ةمادينة نمون شناختي ژرفا بر بنياد كهن نقد اسطوره« ).1390( اتوني، بهروز] 1[

  .57ـ11، ص25، ش 7 ، سشناختي عرفاني و اسطوره
، »)آنيموس(روان ة نرينة نمون شناختي ژرفا بر بنياد كهن دبستان نقد اسطوره« ).1391( اتوني، بهروز] 2[

  .41ـ1، ص26، ش 8 ، سشناختي ادبيات عرفاني و اسطورهة نام فصل
حميـد  ترجمـة  ، حس وحدت، سنت عرفاني در معمـاري ايرانـي   ).1380( بختيار، الله؛ اردالن، نادر] 3[ 

  .خاك: تهرانشاهرخ، 
  .عطايي :زاده، تهران ماالسال افسانه شيخترجمة ، يونگ مفاهيم كليدي ).1392( اسنودن، روث ]4[
  .آموت :تهران ،4چ علي ايثاري كسمايي،ترجمة ، تاريخچة خصوصي خانه ).1396( برايسون، بيل] 5[
روشـنگران و  : محمد شيربچه، تهـران  و مريم كماليترجمة ، بوطيقاي فضا ).1391( بشالر، گاستون] 6[

  .مطالعات زنان
، 2 محمـد دهگـانپور و غالمرضـا محمـودي، چ    ترجمـة  ، فرويد، يونگ و دين ).1388( پالمر، مايكل ]7[

  .رشد: تهران
 ـ علمـي ة ، نشري»جوباره در اصفهان ةسازي محل خانه، سنت و باززنده« ).1390( پورزرگر، محمدرضا ]8[

  .117ـ105، ص9 ش ،5 ، سهويت شهرپژوهشي 
  .اه علم و صنعت ايراندانشگ :تهران، آشنايي با معماري اسالمي ايران ).1383( پيرنيا، محمدكريم] 9[
بررسـي الگوهـاي   « ).1394( كالهدوزان، ندا ؛واصفيان، فرخنده ؛عسكري، نظام ؛رامين ،چلونگريان] 10[

ـ   معماري ورودي در خانه هـاي معاصـر    راهبـرد در بقـاي ورودي خانـه    ةهاي سنتي ايرانـي و ارائ
در عمـران، معمـاري و    هاي نوين للي پژوهشمال ، دومين كنفرانس بين»)هاي شهر اصفهان خانه(

  .شهرسازي، استانبول، تركيه
 پـروري، محمـد  ؛ دخـت  روضـاتي، مـريم   موسـوي  ؛بيدهندي، مهـرداد  قيومي ؛قاسمي، كامبيز حاجي] 11[

هـاي يـزد، مركـز     ، دفتر چهـاردهم؛ خانـه  گنجنامه، فرهنگ آثار معماري اسالمي ايران). 1383(
شگاه شهيد بهشتي و سازمان ميراث فرهنگي معماري و شهرسازي دان ةاسناد و تحقيقات دانشكد

  .كشور، تهران
از هفت نمـايش كوتـاه اسـماعيل     6 ةشمار ةنام الگويي نمايش نقد كهن« ).1398( حقيقي، شهين ]12[

  .86ـ77، ص 2، ش 24 ة، دورهنرهاي زيبا، هنرهاي نمايشي و موسيقي ة، نشري»خلج
بنيـاد  : ، تهـران 8 سـاره سـرگلزايي، چ  ترجمـة  ، يشناسي كـاربرد  يونگ ).1398( رابرتسون، رابين] 13[

  .فرهنگ زندگي
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بيـژن   ترجمـة ، از خودآگـاه يونـگ تـا ناتماميـت گـودل،      الگوهاي يونگي كهن ).1398( ــــــــــ ]14[
  .دف: كريمي، تهران

، »هـاي خاسـتگاه ايـوان    بررسي و تحليل انتقادي فرضـيه « ).1393( الله، هايده ؛نيا، عباس رضايي] 15[
  .72ـ59، ص2 ، ش6 ة، دورشناسي مطالعات باستان ةنشري

ملي بـر  أتـ «). 1397( كـاظمي، خديجـه   شـريف  ؛رسـول  حاجي، سيد موسوي ؛ابراهيم زارعي، محمد] 16[
پژوهشـي   علمـي ة نامـ  ، فصـل »هاي سنتي دسـتگردان طـبس   شناسي خانه ساختار فضايي و گونه

  .51ـ33، ص31 ، ش8 ، سمطالعات شهر ايراني اسالمي
ـ  مظاهر مجازي كهن« ).1394( خسروي، حسين؛ حسن سراجي، سيد روحاني] 17[ مثـالي در   مـادر ة نمون

، 7ة ، دورزن در فرهنگ و هنـر علمي پژوهشي ة ، نشري»هاي كرمان با تكيه بر آراي يونگ افسانه
  .326ـ313، ص3ش 

  .يساولي: ، تهرانپژوهشي در فرش ايران ).1381( ژوله، تورج ]18[
بررسي الگوهـاي معمـاري پايـدار در    «). 1394( مكفي، نيلوفر ؛كارخانه، وحيد ؛سينسجادزاده، ح ]19[

، همايش ملي عمران و معماري »)هاي سنتي شهر كاشان موردي خانه ةنمون(اقليم گرم و خشك 
  .9ـ1پايدار، ص ةبا رويكردي بر توسع

تطبيـق نقـش الگـو و    « ).1391( علـي  فـرزين، احمـد   ؛سـعيد  امير منصوري، سيد ؛سلطاني، مهرداد ]20[
ص ، 21، ش 9 ، سباغ نظـر علمي پژوهشي  ة، نشري»مفاهيم مبتني بر تجربه در فضاي معماري

  .14ـ3
ترجمة ، گذارد چگونه مرد و زن درونمان بر روابط ما تأثير مي: يار پنهان ).1385( سنفورد، جان، ا] 21[

  .افكار: فيروزه نيوندي، تهران
  .اميركبير: ، تهران9 ، چهاي ذهني و خاطرات ازلي بت ).1393( شايگان، داريوش ]22[
 :، تهـران 3 ، چ)صـادق هـدايت   بوف كورشرح و متن ( داستان يك روح ).1376( شميسا، سيروس] 23[

  .فردوس
  .ميترا: تهراناز ويرايش دوم،  3 ، چنقد ادبي ).1388( شميسا، سيروس] 24[
سـودابه فضـايلي، تهـران،    ترجمـة  ، 1ادهـا، جلـد   فرهنـگ نم ). 1384( گرابران، آلـن  ؛شواليه، ژان] 25[

  .جيحون
  .جيحون :سودابه فضايلي، تهرانترجمة ، 2، جفرهنگ نمادها ).1384( ــــــــــ] 26[
  .جيحون :سودابه فضايلي، تهرانترجمة ، 3، جفرهنگ نمادها ).1384( ــــــــــ] 27[
  .جيحون :فضايلي، تهران سودابهترجمة ، 4، جفرهنگ نمادها). 1385( ــــــــــ] 28[
  .جيحون :سودابه فضايلي، تهرانترجمة ، 5، جفرهنگ نمادها). 1387( ــــــــــ] 29[
گوهـاي   و هـاي كوتـاه، نقـد و گفـت     ، مجموعه مقالـه شناسي هاي انسان پاره ).1385( فكوهي، ناصر] 30[

  .ني :شناختي، تهران انسان
چهار مقالة يونگي، شناخت نفس، روياروئي بـا   ).1393( اف ادينجر، ادوارد؛ فرانتس، ماري لوئيز فن] 31[

  .انديش مهر :داري، تهران مهدي سررشته ترجمة، شخصيت مهتر، فرايند تفرد، انسان كيهاني
شناسي و مباني كاربردي برخـورد منتقـد بـا مـتن در رويكـرد نقـد        روش«). 1391( قائمي، فرزاد] 32[
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، 38، ش9س، هـاي ادبـي   پـژوهش پژوهشـي   ـ علمي ةنام ، فصل»يونگي و پسايونگي /الگويي كهن
  .101ـ73ص

، اول ول، شا ، سكيميـاي هنـر   ةنامـ  ، فصل»ياؤهنر، اسطوره، ر« ).1390( الدين كزازي، ميرجالل] 33[
  .107ـ101ص

  .فرشاد: مليحه كرباسيان، تهرانترجمة ، فرهنگ مصور نمادهاي سنتي ).1380( سي. كوپر، جي] 34[
پژوهشـي معمـاري و    علمـي  ة، نشـري »اصـول يـك معمـاري كـويري    « ).1374( ورهطاهباز، منصـ  ]35[

  .89ـ79، ص20و  19 ، ش5شهرسازي، س
ـ   جـوي ويژگـي  و در جسـت « ).1391( ارژمند، محمـود  ؛زاده، سيده مهسا عبداهللا ]36[ ايرانـي  ة هـاي خان

مطالعـات   پژوهشـي  ـ علمي ةنام ، فصل»)هاي سنتي شيراز زندگي در خانهة برمبناي بررسي شيو(
  .123ـ109، ص10 ، ششهر ايراني اسالمي

ترجمـة  ، مجموعه مقاالت اسطوره و رمز ).1390( آلندي، رنه و جمعي از نويسندگان ؛الفورگ، رنه ]37[
  .سروش :، تهران4 جالل ستاري، چ

 ةشري، ن»)با نگاه ويژه به بم(هاي سنتي  بازنگري اهميت ايوان در خانه« ).1384( محمودي، عبداهللا ]38[
  .62ـ53، ص22، شهنرهاي زيباعلمي پژوهشي 

خوانش و فهم «). 1396( نائيني، مونا و همكاران بماني ؛معماريان، غالمحسين ؛مهدي مداحي، سيد ]39[
 ة، نشـري »)ماقبل پهلـوي  ةشهر بشرويه دور: موردي ةنمون(كالبد خانه در معماري بومي خراسان 

  .80ـ63ص ،159 ، شمسكن و محيط روستاپژوهشي  علمي
  .سروش دانش :، تهرانمعماري ايراني). 1387( معماريان، غالمحسين ]40[
  .مركز :، تهران8داريوش مهرجويي، چترجمة ، يونگ، خدايان و انسان مدرن). 1393( مورنو، آنتونيو ]41[
 نامه، فرهنگ آثار معماري اسـالمي  گنج ).1375( زاده، حسين سلطان ؛دخت روضاتي، مريم موسوي ]42[

معماري و شهرسازي دانشگاه  ةهاي كاشان، مركز اسناد و تحقيقات دانشكد ، دفتر اول؛ خانهايران
  .شهيد بهشتي و سازمان ميراث فرهنگي كشور، تهران

نامـه، فرهنـگ آثـار معمـاري اسـالمي       گنج ).1377( طاهباز، منصوره ،دخت روضاتي، مريم موسوي ]43[ 
معمـاري و شهرسـازي    ة، مركز اسناد و تحقيقـات دانشـكد  هاي اصفهان ، دفتر چهارم؛ خانهايران

  .دانشگاه شهيد بهشتي و سازمان ميراث فرهنگي كشور، تهران
جايگـاه جلوخـان در معمـاري    «). 1392( سعادتي، پوراندخت ؛جعفري، رشيد ؛پور، حسين مهدوي ]44[
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  .سايان :تهران ،حبيب بشيرپور
دانشـگاه   ةنامـ  فصـل  ، دو»هاي تاريخي كاشان شناختي خانه تحليل نشانه« ).1387( نجوميان، علي ]46[ 

  .126ـ111، ش يك، صنامة معماري و شهرسازيالزهرا، 
ة بـروز زنـانگي در معمـاري دور   ة بـازخواني نحـو  «). 1398( حيدري، شهرام ؛طلب، مسعود وحدت ]47[

 زن در فرهنگ و، »)مسجد گوهرشاد مشهد: موردية نمون(هاي بصري  لفهؤتيموري با تمركز بر م
  .479ـ459، ص4، ش 11ة ، دورهنر
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گيـري   نسيت و فرهنگ معيشتي در شـكل نقش ج« ).1397( زاده، حسين سلطان ؛ورمقاني، حسنا ]48[
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