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چکیده
کهن الگوهــا ماننــد مادینــه روان )آنیمــا( و نرینــه روان )آنیمــوس(، جنبــه فعال تــری دارنــد. منظــور از آنیمــا، توصیف  برخــی از 
کار می رود. این  گاه یک مرد است و همچنین آنیموس، برای توصیف صفات مردانه یک زن به  جنبه های زنانه ضمیر ناخودآ
کنند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در طراحی آرم یا نشانه تاثیر داشته  کهن الگوها می توانند در قالب یک فرم بصری بروز 
کتابخانه ای انجام  گردآوری داده ها با اســتفاده از اســناد و منابع  باشــند. پژوهش حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی اســت. 
کهن الگوی آنیما  کهن الگویی دو آرم آب و فاضالب و آتش نشانی، بر اساس دو  شده است. هدف از این پژوهش، بررسی و نقد 
که می تواند  کهن دارد، خود نیز بیان نمادینی اســت  که ســابقه ای  و آنیموس اســت. طراحی آرم به عنوان یک بیان تصویری 
کهن الگوها و افکار اجدادیمان اســت. به موازات این امر، وجود  که برگرفته از اســطوره ها،  نمادهایی را به همراه داشــته باشــد 
کهن الگویی  کهن الگوهایــی همچــون آنیمــا و آنیموس، ممکن اســت  در طراحی آرم ها تاثیرگذار باشــد. ضمن تجزیــه و تحلیل 
کهن الگوی  که در آرم آب و فاضالب، تأثیر  گرفت  آرم های آب و فاضالب و آتش نشانی بر اساس تئوری یونگ، می توان نتیجه 

کهن الگوی آنیموس مشاهده می شود. آنیما و آرم آتش نشانی، تأثیر 
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که در دوران غارنشینی، با شکار روزگار خود رامی گذراند،  بشر اولیه 
به منظور انتقال پیام، فکر و اندیشه خود، به حک عالئم و نشانه های 
گرافیکی بر روی صخره ها پرداخت و از این طریق، ضمن انتقال معنا، 
امیال و اندیشه خود، قدم در حفظ جاودانگی و تثبیت خود برداشت. 
امروزه بیش از هر زمانی، ما از عالئم برای انتقال عمیق تر معنا استفاده 
می کنیــم. ایــن عالئــم نظیــر نشــانه ها یــا عالئــم تصویــری موجــود در 
گرافیــک محیطــی و شــهری اســت. بــه عنــوان  مکان هــای عمومــی، 
مثــال بــر روی بســته بندی ها، بیلبوردهــای تبلیغاتی، وســایل نقلیه، 
کامپیوترها و  بازارهــا، بازی ها، فضاهای مجازی مرورگرها و نرم افزارها، 
همچنین نشــانه سازمانی یک شــرکت، اداره، سازمان یا شخص، این 
نمادهــا و عالئــم به چشــم می خــورد. تمایل انســان به نمادپــردازی، 
گرفته و به نماد تبدیل  کار  موجب شده تا اشیاء و اشکال مختلف را به 
کند. در هنرهــای تصویری به  کنــد و آنهــا را در مذهــب و هنر اســتفاده 
گرافیــک، هر شــکل و فرمــی می توانــد القا کننــده معنا و  ویــژه طراحــی 
مفهومی خاص باشــد. آشنایی با ویژگی های اشکال و فرم ها، موجب 
کــه در ذهنش اســت، بهتر عمل  می شــود تــا طــراح در بیان مفاهیمی 
کند و درک عمیقی از بیان و انتقال معانی مورد نظرش داشــته باشــد. 
گرافیک  طراحــی نشــانه، یکی از تخصص هــا و زیرمجموعــه ی طراحی 
اســت. پیشــینه ایــن علم بــه زمان هــای بســیار دور مربوط می شــود. 
که انســان غارنشــین، مفاهیم ذهنی اش در رابطه با شــکار را بر  زمانی 
کی می کرد و نقش می بســت؛ تا از این طریق،  روی دیوارهای غار حکا
ک بگذارد. به عنوان  مفاهیــم واحــدی را با هم قبیله ای خود به اشــترا
مثــال هــر یک از اشــکال هندســی، دارای ویژگی بیانی خاص هســتند 
و مبنــای نمادهــای خــاص را شــکل می دهنــد. مثــاًل دایــره می توانــد 
نشــانه ای از ابدیــت، تکاپــو و تکامل باشــد، مربع نشــانگر ثبات، زمین 
و خانــه و امنیــت اســت و مثلــث می تواند عالمت ربوبیــت، هماهنگی 
که دســتاورد  و تناســب باشــد. یکــی از شــیوه های نقد نشانه شناســی 
کهن الگوهــا،  اســت.  کهن الگویــی  نقــد  اســت،  گوســتاویونگ  کارل 
که زاییده ذهن و در واقع میراث  مجموعه ای از تصویرها و عواطف اند 
جنبه هــای روانــی ذهــن هســتند )اســماعیل پــور، ۱۳۸7، 5۱(. رویــا، 
کلی آثار  اســطوره، حماســه، داســتان های عرفانی و عامیانه و به طــور 
کهن الگوها اســت. برخی  ادبــی و هنری، جایگاه مناســبی برای ظهور 
کهن الگوها، تحول یافته تر از بقیه هستند، دو کهن الگوی مادینه روان۱ 
که از دو مفهوم مادینه روان  و نرینه روان۲، از این دست هستند. آنچه 
که انسان ها اساسًا حیواناتی  و نرینه روان برداشــت می شود این است 
که روان یک زن می تواند جنبه های  دو جنســی هســتند. بدین معنا 
مردانه )کهن الگوی نرینه روان( و روان یک مرد ممکن است جنبه های 
زنانه )کهن الگوی مادینه روان( را در خود پرورش دهد )شــولتز،۱۳۹۴، 
گاه جمعی  کهن الگــو، با توجه به اینکه ریشــه در ناخودآ ۱۱5(. ایــن دو 

دارند ممکن اســت به صورت نمادها یا نشــانه ها و به طور مســتقیم یا 
غیرمستقیم در طراحی آرم۳ یا نشانه۴ تاثیر داشته باشند که با شناخت 
کهن الگــو5، و همچنین شــناخت اشــکال و فرم های  و بررســی ایــن دو 
که طراح  بصــری مــورد اســتفاده در آرم ها، می تــوان معنا و مفهومــی را 
کرد.  از طریــق زبــان و الفبــای تصویر خلق می کند را، عمیق تــر دریافت 
که این پژوهش ســعی در پاســخ دادن به آن دارد، این  ســوال بنیادی 
کهن الگوهای آنیمــا و آنیمــوس چگونــه در طراحی  کــه  مســئله اســت 
یــک آرم می تواننــد تاثیرگــذار باشــند و چــه رابطــه ای بین فرم و شــکل 
کهن الگو برقرار اســت؟ بــا توجه به اینکه یکی از  بصــری آرم ها و این دو 
کهن الگوها می توانند  کهن الگوها هنر اســت، بنابراین  بســترهای بروز 
کند. از  کــه یــک هنر و زبــان تصویری اســت، بــروز  در طراحــی یــک آرم 
کهن الگوهــا، روان زنانــه و روان مردانــه هســتند. برخــی  جملــه ی ایــن 
که به  فرم ها و شــکل های بصری، مفاهیم و پیام هایی را القا می کنند 
صورت نمادین در گذشــته هم مورد اســتفاده بوده اســت. برای مثال 
مربــع، نمــاد مردانگی و دایــره، نماد زنانگی اســت. بنابراین اشــکال و 
که امروزه از آنها  کهن الگویی داشته باشــند  فرم ها ممکن اســت منشأ 
در طراحی آرم اســتفاده می شــود. پژوهش حاضر به روش توصیفی – 
کتابخانه ای  گردآوری اطالعات با اســتفاده از اســناد و منابع  تحلیلی و 
انجام شده است. با توجه به چارچوب نظری پژوهش، تسلط داشتن 
بر مباحث نمادشناســی و اسطوره شناســی در این زمینه، امری بسیار 
که اســطوره و تولید نماد، تاریخی به قدمت  مهم اســت، اما از آنجایی 
نخســتین انســان دارد، لــذا دســتیابی به همــه نمادها و بررســی آنها، 
بســیار زمان بــر و دشــوار بوده و رســیدن بــه حجم چنیــن اطالعاتی، از 
کتاب هــای نمادهای  ج اســت. شــینودا بولن  محــور این پژوهش خار
اســطوره ای و روان شناســی زنــان، همچنیــن نمادهای اســطوره ای و 
کهن الگوهای یونان باستان نوشته  روان شناســی مردان، را بر اساس 
کتــاب، معطوف به تمدن و اســطوره  اســت. ذهنیــت بولــن در این دو 
یونان و غرب بوده است. پایان نامه ها و مقاالتی با رویکرد کهن الگویی 
گرفته  آنیما و آنیموس، بیشتر در حوزه های ادبیات و معماری صورت 
اســت؛ بــرای نمونــه: اشــرف خســروی در تحقیقــی بــه تحلیــل بخش 
اســاطیری و پهلوانی شاهنامه، از دیدگاه روان شناسی تحلیلی یونگ 
پرداخته است. مهین پناهی نیز در مقاله ای، کهن الگوهای زایش را در 
غزل هــای بیــدل دهلوی مورد ارزیابی قرار داده اســت. پژوهش حاضر 
کهن الگوهــا در حوزه ی هنرهای  رویکرد نوینی اســت در خصوص بروز 
کنون بــه طور اختصاصــی به این  کــه تا  طراحــی آرم 

ً
بصــری و منحصــرا

کــه یــک بیــان تصویری  موضــوع پرداختــه نشــده اســت. طراحــی آرم 
کهن الگوها باشــد و  اســت، خود می تواند بســتری مناســب برای بــروز 
گرافیکی  کهن الگویــی دو آرم  هــدف از ایــن پژوهش نیــز، تحلیل و نقد 

اداره آب و فاضالب و آتش نشانی است.

مقدمه



۱۹
کــــهن الگوهای آنیمــا »روان زنانــه« و آنیموس  نقــد آرم )نشــانه(، بــر پایه ی 

گوستاو یونگ کارل  »روان مردانه« براساس تئوری 

تاریخچه

گوســتاویونگ6 )۱۸75- کارل  که دســتاورد  یکی از شــیوه های نقد 
گرفته،  ۱۹6۱( روان شــناس سوئیســی اســت و امــروزه مــورد اقبال قــرار 
کهن الگوهــا اســت. نظریــه یونــگ،  نقــد اسطوره شناســانه یــا بررســی 
گوســتاو  روان شناســی تحلیلــی شــخصیت نامیــده شــده اســت.کارل 
اســت:  کــرده  طبقه بنــدی  ســطح  ســه  در  را  انســان  روان  یونــگ، 
گاه فردی: این بخش از روان آدمی، نتیجه ی  گاه، ۲- ناخودآ ۱-خودآ
کــه  گاه بــه ایــن دلیــل  کــه  خاطــرات و فراموشــی های هــر فــرد اســت 
گاه فرد باقی مانده اســت، ۳-  تجربــه نشــده اســت، در الیه ی ناخــودآ
گاه جمعی: غالبًا بشــری و حتی حیوانی اســت و به شــیوه های  ناخودآ
گاهی جمعی، همان  خاص، بنیان روانی فرد را می ســازد. این ناخودآ
مبنای اصلی یونگ در راستای اسطوره شناسی و مباحث کهن الگویی 

که ایستگاه مشترك فرهنگی است )اسدی،۱۳۹۴، ۹(. است 

کهنالگو الف-

کلمــه ی یونانی متتشــکل از دو جــزء )Arche(  به   برگرفتــه شــده از 
معنای اول و )Type( به معنای مهر و نشان الگوست )اسنودن، ۱۳۹۲، 
کهن الگو، صــورت دیرین و  ۱۲۱( و همچنیــن در زبان فارســی اصطالح 
کهن الگو، برجسته ترین مفهوم  کهن، ترجمه شــده است.  نمونه های 
کهن الگوهــا هویتــی جهان شــمول  در ادبیــات مکتــب یونگــی اســت. 
دارند و وجودشان ناشی از خاطرات مغز و ذهن انسان در طول تاریخ 
کهــن الگوهــا را بــه مثابــه  اســت )بیلســکر، ۱۳۸7، 60(؛ پــس می تــوان 
که در طول تاریخ بشر، دائمًا تکرار شده  انباری دانست از تجربه هایی 
اســت. کهن الگوهــا برای هر انســانی وجود دارنــد و در عمیق ترین الیه 

گزیده اند.  گاه جمعی، مسکن  گاهش یعنی ناخودآ ناخودآ

ب-آنیماوآنیموس

کهن الگوهــا بــه طــور منظــم بــر روان فــرد تأثیــر می گذارنــد   ایــن 
)فیســت، ۱۳۸۸، ۱۲۸(. همزاد مونث و همزاد مذکر، به ترتیب اشــاره 
گاه مــردان و  کــه در ناخــودآ گی هــای زنانــه و مردانــه ای دارد  بــه ویژ
که هر  زنــان وجــود دارند )بیلســکر،۱۳۸7، 6۲(. یونگ معتقد اســت 
که مربوط  گــی شــخصیتی درونی نیز هســت  انســانی، دارای یــک ویژ
کلمه آنیما را برای توصیف جنبه های  گاه او می شــود. وی  به ناخودآ
کلمه  کار می بــرد. همین طور از  گاه یک مرد به  مونــث ضمیر ناخــودآ
گاه یــک زن  آنیمــوس، بــرای توصیــف بخــش مذکــر ضمیــر ناخــودآ
کلمــه آنیما غالبًا برای تجســم بخش مونث ضمیر  اســتفاده می کند. 
کار مــی رود )اســنودن، ۱۳۹۲، ۱۳5(. روان  گاه فــرد مذکــر بــه  ناخــودآ
گی هــای زنانــه در وجــود یــک مرد اســت  مادینــه، بیانگــر تمامــی ویژ
گنجه ای از تجربیات اجدادی  )یونگ، ۱۳۹۳ ،۲7۲(. آنیما، انعکاس 
کهــن، نمادی از الهــه و جادوگر بود،  مــردان با زنان اســت. در دوران 

کلیسا همانند  گروه ملکه آسمان ها یا به صورت  در قرون وسطی، در 
مــادر درآمــد. در دوران جدیــد، آنیمــا در برخــی از آثــار ادبــی و هنری 
گفت آنیموس،  دیده می شود )مورنو، ۱۳76، 6۱( و از طرفی می توان 
نمایانگــر جنبه هــای متفکــر و منطقــی روان زن اســت. آنیمــوس در 
خــواب بــه شــکل قهرمــان، شــاعر، رهبــر معنــوی و یــا قاضــی ظاهــر 
می شــود. همچنیــن به شــکل عناصر هــوا یا آتش نیز تجســم می یابد 

که شمشیر و یا آتش، سمبلی از آنهاست )اسنودن، ۱۳۹۲، ۱۳7(. 

د-آرم)نشانه(

 فرهنگ معین، واژه ی آرم را به زبان فرانسوی این گونه تعریف می کند: 
یک نشانه مشخص که معرف یک ارگان دولتی، اداره، مؤسسه، کارخانه 
کاربرد واژه آرم در زبان فارســی  گروه خاص حقیقی یا حقوقی باشــد.  و یا 
بــه جــای واژه لوگو تقریبــًا متداول اســت. فرهنگ هزاره لوگــو را این گونه 
معرفی می کند: نشان یا آرم یک مؤسسه است. در فرهنگ الروس، لوگو، 
گرافیکــی از یــک عالمت صنعتــی یا تجاری اســت )فقیهی پور  بازنمایــی 
ســاده،  تصویــری  نشــان  یــک  همچنیــن   .)۱۳۲  ،۱۳۸۹ افشــارپور،  و 
که موضوعی را بیان می کند )ممیــز، ۱۳۸۴، ۱0(.  مختصــر، مؤثر و موجز، 

کهنالگوها بستربروز

کان بشــر اســت. اسطوره ها و  کهن نمونه ها، در واقع بازمانده نیا  
که الیه های عمیق آنها  کهن نمونه ها هستند  افســانه خدایان تجلی 
گاه جهانی هســتند و به جغرافیــا و فرهنگ  نمادیــن اســت. نمادهــا 
خاصی تعلق ندارند. انسان در تمامی دوران، به ایجاد نماد پرداخته 
است. این نمادپردازی ها در اساطیر، آیین ها، اشعار، مناسک، هنر و 
گردیده اند )اسماعیل پور، ۱۳۸7،  کلی در رفتار انسان متجلی  به طور 
کهــن الگو را می توان به اشــکال مختلف  5۲-5۱(. بــرای نمونــه "یک 
تجربــه نمود؛ یک داســتان، یک شــکل یــا تصویر ماننــد مانداال، یک 
کهن الگویــی یــا حتــی یــک احســاس عاطفی  شــخصیت اســطوره ای 
ک و  کثر ما، از تاثیر ادرا که ا گونه اســت  )اســنودن،۱۳۹۲، ۱۲۱(، و این 
شناخت پدیده ها، تصویر ذهنی ما از جهان، بر روی فعالیت هایمان 
کلیــت روان انســاِن مــدرن و  گاه هســتیم.  بــه عنــوان هنرمنــد، نــاآ
گاهــش، هنــوز در عمیق تریــن  متمــدن، جــدا از ســطح بــاالی خودآ
کهن الگوها در تمامی  الیه هــای روح خویش، انســان تاریخی اســت. 
ابعــاد زندگــی بشــری به چشــم می خورند و بــه همین خاطــر، تمامی 
که ایــن نمادهــا را منعکس  فعالیت هــای انســان ماننــد آیینــه اســت 
گرافیک  می کند؛ از جمله ی این فعالیت ها هنر است و به تبع آن هنر 
گرافیک، طراحی نشانه یا  را شامل می شود و از جمله دستاوردهای 
کهن الگوها برای نمونه  که در این پژوهش، تاثیر بــروز  آرم نیــز هســت 

در آرم های آب و فاضالب و آتش نشانی، بررسی می شود. 
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کهنالگوییآرم)نشانه( نقد

که هر چیــزی می تواند معنای نمادین  کی از آن اســت   شــواهد حا
کند؛ همانند اشــیاء طبیعی، آنچه دست ســاز بشــر اســت و حتی  پیدا 
گوشــه، چهارگوشــه و دایــره. بــا  اشــکال تجریــدی ماننــد اعــداد، ســه 
کلیت جهان، یک نماد بالقوه اســت. انســان  که  گفت  ایــن حــال باید 
گرایــش بــه نمادپــردازی دارد به این علت نیز به اشــکال و اشــیاء  ذاتــًا 
کــه به لحــاظ روانی، برایــش معنادار  گونه ای  شــخصیت می دهــد، بــه 
که همین اشــکال و اشــیاء، حالتی مذهبی  و مهم می شــوند؛ تا جایی 
کنند. این امر در طول تاریــخ، به رابطه تنگاتنگ میان  یــا هنــری پیدا 
کــه انســان قاصــر از درک  مذهــب و هنــر منجــر شــده اســت. تــا زمانــی 
کمکــش آمــده و او را به هیجان  مفاهیــم بــود، ایــن نمادپردازی هــا به 
آورده اســت. ایــن رابطــه ی متقابــل مذهب و هنــر، امروزه در نقاشــی، 
پیکرتراشــی و ســایر هنرها به چشــم می خورد )یونــگ، ۱۳۹۳، ۲5۲(. 
برای مثال طراحی نشــانه، یکی از زیرمجموعه های منحصر به فرد در 
که ماهیت وجودی آن، بر اساس  گرافیک محســوب می شود  طراحی 
که  گرافیکی اســت  نمادپــردازی اســت. در واقــع آرم، نشــانه یا عالمتی 
توســط ســرمایه داران تجــاری، مؤسســات و حتــی اشــخاص حقیقی، 
برای متمایز کردن خود از دیگران در دید عموم استفاده می شود. لوگو 
که برای بیان کردن یک عبــارت یا القا نمودن  یا نشــانه، نمادی اســت 
گاهی در طراحی آرم ها، از اشــکال و فرم ها  کار می رود.  یک مفهوم، به 
که  و خط بدون نوشــتار یا عالئم اختصاری حروف، اســتفاده می شــود 
کننــد، از جمله رابطه با مشــتری و نوع  ممکــن اســت مفاهیمی را القا 
کننده ی  کلی عالئم، القا کند. به طور  فعالیت آن آرم یا مؤسسه را بیان 
مفاهیم ویژه در خصوص موضوع خواهند بود. در ادامه، به بررســی و 
نقد کهن الگویی دو آرم آب و فاضالب و آتش نشانی پرداخته می شود.
1-آرمآبوفاضــالب: ایــن آرم از نوع تصویری اســت )تصویر۱(. 
گرفته است و به صورت  کلیت آرم در قالب دایره شکل  گفت  می توان 
انتزاعی، رگه هایی از آب یا موج آب را در خود جای داده است. رنگ 

این آرم آبی است. 
که این شــکل،  گفت  بر اســاس نمادشناســی شــکل دایره می توان 
شــروع یــا پایــان نــدارد. دایــره نمــادی از ابدیت اســت و در هــر فرهنگ 
که نمایانگــر زمین، ماه، جهان  کهن الگو،  ممکن اســت به عنــوان یک 
کار برده شــود. همچنین دایره، دارای  و دیگر اشــیاء آســمانی است، به 
حرکت آزاد اســت. دایــره و منحنی آن، یادآور خصوصیات زنانه اســت. 
فرم دایره، با خصوصیاتی مانند گرما، احساس و عشق هماهنگی دارد. 
این شکل به واسطه انحنا و انعطافش محافظت می کند. دایره چیزی 
که در خود قرار می دهد، محدود می کند و چیزها را حفظ می کند. در  را 
واقع دایره ایمنی و ارتباط را ارائه می دهد. دایره )یا کره( نماد »خود7« و 

بیانگر یکپارچگِی رواِن انسان و تمامی جنبه هایش از جمله رابطه میان 
که دایره،  انسان و طبیعت است )یونگ، ۱۳۹۳، ۳65(. می توان گفت 
نمادپردازی مشابهی با یک زن دارد، مثاًل یک زن در رحم خود جنین 
کمال برسد  کرده و آن را محدود می کند تا به  را نگه می دارد و حفاظت 
و در واقع این شبیه به ویژگِی دایره است که در رابطه با حفاظت است. 
در آرم آب و فاضــالب مشــاهده می شــود که فرم دایــره، امواجی از آب را 
که این نیز متناسب با نمادپردازی های دایره  در خود جای داده است 
گر  اســت و مفهوم حفاظت از آب را به خوبی القا می کند. از دیگر ســو، ا
گرفته شــود،  کهن الگوی طبیعی برای دایره در نظر  بــه لحاظ نمادیــن 
می توان به عنصر طبیعی ماه اشاره کرد. برای مثال "ماه بر تمامی مظاهر 
کیهانی، از جمله آب ها، باران، نباتات، باروری... نظارت دارد )شوالیه و 
گربران، ۱۳۸7، ۱۲۱(. ماه، انفعالی و پذیرا است. ماه باران تولید می کند. 
ماه مطیع و تولیدگر آب، سرچشــمه و نماد باروری اســت. متجانس با 
آب نخســتین، و بــه وجــود آورنده پیدایش اســت )همــان، ۱۳۸7الف، 
۱۲۳(. ماه سرچشمه بسیاری از اسطوره ها، افسانه ها و کیش هاست، و 
صورت خود را به خدای بانوان مختلف وام داده است )ایزیس، ایشتار، 
آرتمیس، دیانا، آناهیتا در ایران و هکاته...( )همان، ۱۳۸7الف، ۱۳۲(. 
که نمادگرایی مشــابهی میان مــاه، آب، باران،  گرفــت  می تــوان نتیجه 
ســردی، اصــل باروری و زنانگــی وجود دارد. ماه، یــک اصل انفعالی اما 
گیرایی  بارور، سردی و رطوبت و تاریکی و شب، تخیل و رویا، زیبایی و 
کهن الگوی آنیما  که می توان آن را مشــابه بــا  و در ارتبــاط بــا زن اســت؛ 
یا روان زنانه دانســت. برای مثال ماه نماد وابســتگی و اصل زنانه )مگر 
گردانی  به اســتثناء( شــناخته شــده اســت و همچنین نماد تناوب و نو 
کهن الگویی آرم آب  گر در نقــد  اســت )همــان، ۱۳۸7 الــف، ۱۲۱(. حال ا
و فاضــالب، فرم دایــره و خاصیت منحنی ها را در نظر بگیریم، خواهیم 
که بــه لحاظ بصری فرم این آرم، لطافــت، زیبایی، آرامی و حرکت  دیــد 
و زمــان را تداعــی می کنــد. دایــره، نمــادی از تحــرک و پویایــی، روان و 
کــه روان و  کــه با توجه به موضــوع آرم و خاصیت آب  فاقــد ثبات اســت 
گزینه به لحاظ فرم بصری انتخاب شــده اســت.  جاری اســت، بهترین 
که دایره، نمادی از زنانگی و نرمی و لطافت است و امر زنانه،  همچنین 
با باروری و زایش همراه است و به تبع آن، امر مادرانه که یادآور حفاظت 
و نگهداری از نوزاد است، همگی نمادپردازی متناسبی با شکل دایره و 
خاصیت روانی و نیروی باروری آب، و همچنین کهن الگوی طبیعی ماه 
و روان زنانه یا آنیما دارد. رنگ متناســب با فرم دایره و اشــکال منحنی، 
رنگ آبی اســت. رنــگ آبی به لحاظ بصری، نشــانی از آرامش و لطافت 
اســت. پس دایره با رنگ مکملش در این آرم به درســتی انتخاب شده 
اســت. دایــره می توانــد بــه مثابــه یــک کهن الگــو، نمــادی از حفاظت، 
نگهداری، آغاز زندگی، محصور و محدودکردن باشد، همچنین نمادی 
که جنین در رحم  از زنانگی باشد و یادآور تولد جنین از رحم مادر است 
گرفته تا محفوظ بماند. از طرفی لطافت دایره و تحرک آن، با  مادر قرار 
روحیه زنانگی همسو است. از دیگر سو، امر زنانه با سردی، ماه، باروری 
و آب در ارتباط اســت. با توجه به فرم و آرم آب و فاضالب و موضوع آن 
که ایــن آرم می تواند  کــه مربوط به آب اســت، بســیار جای تأمل اســت 
نمــادی از زنانگــی باشــد و از طرفــی هم بــا آب، ســردی و روانی و تحرک 
در ارتباط اســت و آب نیروی رشــد موجودات زنده و متناسب با قدرت 
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باروری زن است. چنانچه ژان شوالیه در فرهنگ نمادها نوشته است، 
شــاعران رمانتیــک آلمان، به طرزی زیبــا آب را با صفاِت زنانه، توصیف 
کهن الگویی  گربران، ۱۳۸۴، ۲۳(. در تجزیه و تحلیل  کرده اند )شوالیه و 
گوســتاو یونــگ، می توان چنین نتیجه  کارل  ایــن آرم بر اســاس تئوری 
کهن الگــوی )آنیما( یعنی امر زنانه  که احتمــااًل در این آرم، تاثیر  گرفــت 
مشــهود اســت؛ چنانچــه یونگ معتقــد اســت: عنصر مادینه، تجســم 
گرایش هــای روانی زنانه همانند احساســات، خلــق و خوهای  تمامــی 
مبهم، مکاشفه های پیامبرگونه، حساسیت های غیرمنطقی، قابلیت 
عشــق شــخصی، احساســات نســبت بــه طبیعــت و ... اســت )یونگ، 

.)۲7۲ ،۱۳۹۳
2-آرمآتشنشــانی: این آرم اثر مرتضی ممیز اســت. وی در تفســیر 
کــه جنبــه  اخطــار و توجــه را به خوبی القــا می کند.  ایــن آرم اذعــان دارد 
کنترل آتــش را تداعــی می کند  چارچــوب ســیاه رنــگ، روحیــه  تســلط و 
کلــی این آرم، یک مربع  )مشــکی، ۱۳۸۴، ۱0۹(. می تــوان گفت که قالب 
اســت و همچنیــن دارای یــک فــرم انتزاعــی قرمــز رنــگ به مثابه شــعله 
گــر بــه لحــاظ نمــادی و مفهومــی بخواهیم شــکل  آتــش اســت. حــال ا
که  گفت: نماد زمین اســت در مقابل آســمان  کنیم باید  مربع را تفســیر 
نمــادش دایــره اســت. مربع همچنیــن نمــادی از کل دنیا اســت. مربع 
کمــال الهی اســت. مربع از  که رقــم معرف  عــدد چهــار را تداعــی می کند 
لحاظ تجســمی، نشــان دهنده ی اســتقرار، اســتحکام، ســکون و ثبات 
که  گونه  و تعادل و تناســب اســت. مربع نماد مکان نیز هســت، همــان 
دایــره و مارپیــچ نماد زمان هســتند )هوهنه گــر،۱۳66، ۳۳(. همچنین 
در اســاطیر ایرانی، مربع و مکعب نماد اهورامزدا هســتند )افشارمهاجر، 
۱۳7۹، ۴5(. مربع و مســتطیل پایدار هســتند. آنها اشــکال آشنا و قابل 
اعتماد هســتند و صداقت را نشــان می دهند. آنها دارای زوایای راســت 
و نشــان دادن نظــم، ریاضیــات، عقالنیــت و رســمیت هســتند. مربع و 
مســتطیل، نشــان دهنده ی انطباق، صلح، صداقت، امنیــت و برابری 
اســت. مربــع از لحاظ بصری، شــکلی اســت متعــادل، محکم و ایســتا و 
نموداری از اســتواری، مردانگی، ســکون، منطق و معرف زمین اســت. 
برخــی از ویژگــی هــای شــکل مربع ماننــد  اســتحکام و اســتواری، قابل 
مقایسه با قدرت فیزیکِی مردان است.  از طرفی حالت سکون و انعطاف 
ناپذیــری مربع را، می توان به خاصیت ایســتا و غیرقابل انعطاف مردان 
به لحاظ روانی نسبت داد. شکل های منحنی، ریتم و حرکت، شادی، 
لذت و ســخاوت را ارائه می دهند. آنها زنانه تر از شــکل های تیز هســتند 
 Pliny ،۱۸۴5 کــه انــرژی، خشــونت و خشــم را فراهم می کننــد. در ســال
کرده است؛ این  کوررنگی، از دایره و مربع استفاده  Earle در یک جدول 
کار رفته انــد. در این جــدول، مردان  اشــکال بــه صــورت توخالی و پر بــه 

که دارای  کســانی  کرده اســت و  را با مربع و زنان را با دایره نشــانه گذاری 
کور  گر یک زن  کورنگی هســتند با اشــکال تو پر نمایش داده است. مثاًل ا
 Earle,( کرده اســت رنــگ باشــد، از یک دایره توپر ســیاه رنگ اســتفاده 
54 ,1845(. در اینجــا شــاهد اســتفاده از نمادپــردازی دو شــکل دایــره و 
که در پزشکی مورد استفاده واقع شده است. حال جای  مربع هستیم 
که آیا این انتخاب هــا و نماد پردازی ها، بدون قصد و غرض  تأمل اســت 
انتخاب شده یا اینکه انسان امروزی، پا در جای گذشتگان نهاده و آنها 
کهن الگوها در  کرده اســت. این نمادها می توانند نمــادی از بروز  را تکرار 
کــه ردپای دو کهن الگوی آنیمــا و آنیموس،  روان انســان معاصر باشــند 
کهن الگوی  گذشــته از  بــه وضوح قابل درک اســت. برای مثال، انســان 
طبیعی خورشید برای نمادپردازی مردان )جز در موارد استثنا( استفاده 
گاه خورشــید را پســر خدای متعال، و برادر رنگین کمان در  کرده اســت. 
نظر می گیرند. در اســترالیا، خورشــید را پســر خالق، تصویر خدا و معبود 
گربران، ۱۳۸۲، ۱۱7( و همچنین در یونان  انسان ها می دانند )شوالیه و 
باستان، آپلون خدای خورشید است. همچنین خورشید عالمت ویشنو 
است و عالمت بودا )چنانچه در بعضی از متن های چینی آمده: انسان 
زرین یا خورشــید-بودا( )همان، ۱۱۹(. از ســوی دیگر، در اخترشناســی و 
گرما، روز، نور، اقتدار، جنس مذکر، و  طالع بینی، خورشید نماد زندگی، 
تمامی چیزهایی است که پرتوافکن است. در مللی با اساطیر و آیین های 
کنون نیز  ستاره پرســتی، خورشــید نماد پدر بوده اســت، چنانچه هــم ا
کــودکان و یــا در رویای بزرگســاالن به عنــوان پدر  خورشــید را در نقاشــی 
تفســیر می کنند. در اخترشناسی نیز از دیرباز، خورشید نماد اصل مذکر 
که اولین مظهر  که پدر  و نماد اصل اقتدار بوده است و از همینجا است 
این دو اصل اســت، بنابراین با خورشید در ارتباط است )همان، ۱۲6(. 
گرفــت: » خورشــید نمــادی از نرینگــی، دارای  می تــوان چنیــن نتیجــه 
صفاتی همچون خیر، بارور کننده، سوزاننده و کشنده، گرما و حفاظت، 
روز و روشنایی و اصل اقتدار است که این مشخصات، یادآور اصل پدر در 
که به نوعی همگی با کهن الگوی آنیموس)روان مردانه(  خانواده است؛ 
کهن الگویی آرم آتش نشانی  هماهنگ می شــود.« حال در بررســی نقد 
)تصویر۲(، چنین ارزیابی می شود که، فرم مربع به لحاظ بصری استقرار، 

استحکام، سکون و ثبات را تداعی می کند.
 مربع، ثبات گرا، نمادی از مکان، ایســتا و غیرقابل انعطاف اســت، 
فرم این آرم نمادی از مردانگی اســت؛ دارای چهار زاویه، نماد برابری، 
که متناسب با انرژی مربع  برادری، عدالت، عقل و منطق است. رنگی 
که در این آرم نیز شــعله را با رنگ  می تواند انتخاب شــود، قرمز اســت؛ 
کلی آرم هماهنگی بصــری به وجود  که با فــرم  قرمــز نشــان داده اســت 
که رنگ قرمز در تعادل با فرم مربع به  آورده اســت. در آرم آتش نشــانی 
گر مربع نماد  گرمی اســت و ا کار رفتــه، از طرفــی شــعله و آتــش نمایانگر 
گرمی، خورشید و آتش در ارتباط است.  مردانگی باشد، این آرم نیز با 
در نتیجه گیری نقد کهن الگویی این آرم باید گفت که روحیه مسلط در 
این آرم متناسب با کهن الگوی )آنیموس( یعنی امر مردانه است. پس 
کهن الگوی آنیموس در طراحی آرم آتش نشــانی استمرار  ممکن اســت 
داشته است. همانگونه که بر اساس عقاید و نظریات یونگ، عنصر نرینه 
می تواند با ویژگی هایی از جمله صالبت، استواری، دارای عقاید مطلق 
انعطــاف ناپذیــر، عقالنی و منطقی ظهــور یابد )یونــگ،۱۳۹۳، ۲۹۳(. 

تصویر2-آرمآتشنشانی.
ماخذ:)مشکی،109،1384(

کــــهن الگوهــای آنیما »روان زنانــه« و آنیموس  نقــد آرم )نشــانه(، بر پایه ی 
گوستاو یونگ کارل  »روان مردانه« براساس تئوری 



۲۲
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۳، پاییز ۱۳۹۸

کهن الگویــی، دو آرم آب و فاضــالب و  بــا توجــه بــه تحلیــل و نقــد 
کــه آرم آب و  گفــت  آتش نشــانی بــر اســاس نظریــات یونــگ می تــوان 
فاضالب، در قالب دایره شکل گرفته است و به صورت انتزاعی رگه هایی 
از آب یا موج آب را در خود جای داده است. دایره یک شکل آرکه ای یا 
که نمایانگر زمین، ماه، جهان و دیگر اشیاء آسمانی است.  کهن است 
همچنین دایره دارای حرکت آزاد اســت. دایره و منحنی آن به صورت 
زنانه دیده می شود. دایره از آنچه در خود دارد، محافظت می کند. در 
این حالت، دایره نمادپردازی مشابهی با یک زن دارد، مثاًل یک زن در 
کرده و آن را محدود می کند  رحم خود جنین را نگه می دارد و حفاظت 
که در  کمال برســد و در واقع این شــبیه بــه خصلت دایره اســت  تــا بــه 
که فرم  رابطه با حفاظت است. در آرم آب و فاضالب مشاهده می شود 
که این نیز متناســب  دایــره امواجــی از آب را در خــود جای داده اســت 
بــا نمادپردازی هــای دایره اســت و مفهــوم حفاظــت از آب را به خوبی 
کــه دایره نمــادی از زنانگــی و نرمــی و لطافت  القــا می کنــد. همچنیــن 
است و امر زنانه با باروری و زایش همراه است و به تبع آن، امر مادرانه 
کــه یــادآور حفاظــت و نگهــداری از نــوزاد اســت، همگــی نمادپــردازی 
متناســبی با شــکل دایره و خاصیــت روانی و نیروی بــاروری آب، روان 
گرفت  زنانه یا آنیما دارد. بر اساس تئوری یونگ می توان چنین نتیجه 

کهن الگوی آنیما یعنی امر زنانه، مشــهود  که احتمااًل در این آرم، تاثیر 
است. در مقابل آرم آتش نشانی نیز در قالب کلی یک مربع است. مربع 
که نمــاد آن دایره اســت. مربع  نمــادی اســت از زمیــن در برابر آســمان 
از لحاظ تجســمی، نشان دهنده ی استقرار، استحکام، سکون و ثبات 
کننده  گوشــه، تداعی  اســت. مربع به واســطه داشــتن زوایای راســت 
نظم، عقالنیت و رســمیت اســت. متعادل، محکم و ایستا و نموداری 
از اســتواری، مردانگی، سکون، منطق و معرف زمین است. در بررسی 
که فرم مربع  کهن الگویی آرم آتش نشانی، چنین ارزیابی می شود  نقد 
به لحاظ بصری، استقرار، استحکام، سکون و ثبات را تداعی می کند. 
مربع، ثبات گرا، نمادی از مکان، ایســتا و غیرقابل انعطاف اســت و فرم 
که رنگ قرمز در  این آرم نمادی از مردانگی اســت. در آرم آتش نشــانی 
گرمی  کار رفته، از طرفی شــعله و آتــش نمایانگر  تعــادل بــا فرم مربع به 
گرمی، خورشید و  گر مربع نماد مردانگی باشــد، این آرم نیز با  اســت و ا
آتش در ارتباط اســت. در نتیجه روحیه مســلط در این آرم، متناســب 
که بر اســاس  کهن الگوی )آنیموس( یعنی امر مردانه اســت. آن طور  با 
عقایــد و نظریــات یونگ عنصر نرینــه می تواند بــا ویژگی هایی از جمله 
صالبــت، اســتواری، دارای عقایــد مطلــق انعطــاف ناپذیــر، عقالنــی و 

منطقی ظهور یابد.
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پینوشتها

1  Anima.
2  Animus.
3  Logo.
4  Sign.
5  Archetype.
6  Carl Gustav Jung.

که با  7  در روان شناســی تحلیلی یونگ مرکز هشــیاری، بخشی از روان است 
کردن و یادآوری ارتباط دارد. کردن، تفکر، احساس  درک 
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n Yung’s system, the entire personality or psy-
chology of man consists of several distinct struc-

tures, which include self-conscious, unconscious 
and unconscious. In this system, there are two 
levels of unconsciousness: a higher surface and a 
deeper and more strongly penetrating surface. The 
most insolent and unattainable level of mental, col-
lective consciousness, or subconscious metaphysi-
cal is the most unusual and controversial aspect 
of the Yung system. In a collective consciousness, 
man as a whole maintains human and pre-human 
experiences and transmits these congruent experi-
ences to later generations. Therefore, the collective 
consciousness is the repository of all human-type 
experiences that have been transmitted to each 
of us. The collective subconscious has two main 
aspects: 1. Ancient patterns: these are mental pat-
terns that help one to understand subconscious 
thoughts. 2-instincts. The old patterns are not real 
and completely transformed memories, but the old 
one is a pre-prepared pattern that remains to be 
seen in the face of a person’s life before its contents 
are revealed. “Their old patterns are a system of 
images and emotions that give birth to the mind, 
and indeed the legacy of its psychological aspects. 
The background of the ancient patterns of dreams, 
myths, epics, mystical and folk stories, and gener-
ally literary works, are artistic, which are somehow 
associated with the unconscious and unconscious-
ly involved in their creation. Some ancient patterns 
are more transformative than others are, so they 
constantly affect our psyche; these ancient pat-
terns include: Anima, Animus. These ancient pat-
terns can be visualized in a form. Symbolist history 
shows that anything can have a symbolic meaning; 

such as natural objects (rocks, plants, animals, hu-
mans, mountains, valleys, the sun, the moon, wind, 
water and fire) or what the hand An instrument is a 
human being (such as a house, a ship and a car) 
or even abstract forms (such as numbers, triangles, 
quadrangles, and circles). Symbol design, for ex-
ample, is one of the most common and unique 
specialties in graphic design, and the design of the 
sign is very far away, where early humans for the 
transfer of concepts related to Hunting at one point 
recorded signs on the walls of the caves, and wher-
ever it was seen, it transmitted a single concept 
to the audience and viewer. The preent study was 
conducted using descriptive-analytical method and 
data collection method in the form of a library. The 
purpose of this study is to investigate and analyze 
the pattern of two logos of sewage and firewall, rec-
ognizing the importance of the pattern of ancient 
patterns. Designing a logo as a visual expression 
that has an old background is itself a symbolic ex-
pression that can bring symbols that are derived 
from myths, ancient patterns and thoughts of our 
ancestors. For this, ancient patterns such as Anima 
and Animus can affect the design of logos. As can 
be seen in this research, it can be said that in de-
signing the sewage logotype, the ancient effect of 
anima pattern and firewall logo, the ancient effect 
of the animus pattern is observed.
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