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 چکيده
خوبی شوند سرشار از نمادهایی است که اگر بههایی که برای کودکان نوشته میداستان

تر از و گاه عمیق توانند ما را در رسیدن به درکی متفاوترمزگشایی و تبیین شوند، می
ر تر اثهای ژرفداستان هدایت کنند. از رویکردهایی که راه منتقد را برای بررسی الیه

کارفته ای بههالگویی یونگ اشاره کرد. یونگ با تبیین واژهان به نقد کهنتوکند، میباز می
های در اثر در جایگاه نمادهای ناخودآگاه جمعی انسان، به تحلیل و بررسی آفرینش

ز ا کبوتر سفید کنار آینهپردازد. در این پژوهش سعی شده است تا داستان ادبی می
های یی یونگ و در سه سطح موقعیتالگواحمدرضا احمدی با رویکرد نقد کهن

های الگویی بررسی شود. یافتههای کهنالگویی و شخصیتالگویی، نمادهای کهنکهن
دهد که این داستان با دربرداشتن سه سطح یادشده، در پی رسیدن و پژوهش نشان می

دیگر، در این داستان کودک با آغاز و به عبارترسانیدن کودک به فردیت است. به
شباهت به گذر از معصومیت و کسب تجربه و رسیدن به بردن سفری که بییانپا

کند و به وحدت مند نیست، فرایند فردیت خویش را کامل میمعصومیتی نظام
 رسد.خودآگاهی و ناخودآگاهی می

 : احمدرضا احمدی، کبوتر سفید کنار آینه، فرایند فردیت.یديكل یهاواژه
 

 . مقدمه1
 های اخیر، توجههای مهم و مؤثر نقد ادبی است که در سالالگویی یکی از شاخهنقد کهن

است. کوشش منتقد در این نوع از نقد، بررسی و منتقدان بسیاری را به خود جلب کرده
اه، در صورت ناخودآگتر بهالگویی اثر است که گاه خودآگاه و بیشهای کهنتحلیل مؤلفه
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گی های یوندهند، خیلی راحت با تئوریها تشکیل میپردازیی آن را خیالدهندهتشکیل
الگوها رو لزوم پرداختن به بحث کهن( از همین194: 1382)هانت، « کند.ارتباط برقرار می

 ا توجه به نقشی که این آثار در رشد و پرورشآید، بدر آثار ادبی که برای کودکان پدید می
را  ی یونگیچه نظریهآن»رسد و روشن است که می نظر تفکر کودکان دارند، ضروری به

سازد، این موضوع است که کودک را در یک کل برای مفسرین ادبیات کودکان جالب می
 موجود، دوباره به آن هایتوان بَعد از غلبه بر از خودبیگانگیکند که میواحد، فرض می

 (194)همان: « دست یافت.
 دیسف رکبوتالگوییِ داستان های کهنبا بررسی نمادها و مؤلفه کوشدمیپژوهش حاضر 

الگویی و نمادهای های کهنالگویی، شخصیتدر سه سطح موقعیت کهن نهیآ کنار
ر آن فردیت را دتر از این داستان دست یابد و نمود فرایند الگویی، به درکی عمیقکهن

 مشخص و بررسی کند.
راجعانش ؤیاهای مشناسی تحلیلی، با استفاده از رگذار روانکارل گوستاو یونگ، بنیان

ها، به نتایج شگرفی رسید. وی بر این باور ها و اسطورهو همچنین تحلیل و تفسیر قصه
ی هارد، پدیدهها و اساطیر، عالوه بر نمایش خودآگاهی فاشخاص و حوادث قصه»بود که 

دهند و به زبان رمزی، از وجوب و ضرورت کهن )صورت مثالی( را نیز نمایش می
پختگی و تجدید حیات درونی که به یمن جذب ناخودآگاهی فردی و جمعی در 

( همچنین او 14: 1386)دالشو، « گویند.شود، سخن میپذیر میشخصیت آدمی، امکان
درک  که انسانالگویی بر انسان، بدون اینین کهنالگوها و مضاممعتقد بود چیرگی کهن
گر شود. اما ارفتن تعادل روانی او میها داشته باشد، باعث از بینو شناخت کاملی از آن

 ای صحیح صورت پذیرد، باعثگونه الگوها در راستای  فرایند فردیت و بهشناخت کهن
از »ت را در پی خواهد داشت. شود که تکامل شخصییابی به تعادل روانی نوینی میدست

 ( 15)همان: « یابی است.ها شرح فرایند فردیتی قصهروان یونگ، همهدیدگاه پی
ن سیر و همچنی نهیآ کنار دیسف کبوترالگویی بسیار در داستان های کهنوجود انگاره

ی شناسی تحلیلی یونگ، بررسداستان، ما را برآن داشت تا این داستان را بر مبنای روان
 های زیر باشیم:کنیم و در پی پاسخ به  پرسش

ای الگویی، نمادههای کهنالگویی داستان با توجه به سه سطح موقعیتهای کهنانگاره -
 ؟الگویی کدامندهای کهنالگویی و شخصیتکهن
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شده، پیوند هدفمندی وجود دارد؟ اگر این پیوند الگویی که گفتهآیا میان سه سطح کهن -
 وجود دارد، چگونه است؟ 

یابی دانست؟ اگر پاسخ مثبت است، این توان این داستان را، ماجرای فردیتآیا می -
 فرایند به به چه شکل در داستان اتفاق می افتد؟

 
 ی پژوهش. پيشينه2
شوند به دلیل ماهیتشان، با ناخودآگاه )چه جمعی و چه متون ادبی که برای کودک خلق می

آن دسته  ویژهآیند، بههایی که برای کودکان پدید میفردی( پیوندی تنگاتنگ دارند. داستان
تری با روح و روان کودک برقرار کنند، سرشار از نمادها و اند پیوند بیشآثاری که کوشیده

تن تواند بدون داشایی هستند که برای ناخودآگاه کودک، بسیار آشناست و کودک میهنشانه
 الگویی در ادبیاتهایی که با محوریت نقد کهنگیرد. پژوهشها بهرههیچ دانش خاصی، از آن

مونه توان به چند نجا میاست، از نظر کمی و کیفی، بسیار گسترده بوده و در اینانجام شده
 هشاهنام( اسب را به مثابه یکی از پرکاربردترین نمادها در 1388ئمی و یاحقی )اشاره کرد: قا

ارائه  سندبادنامهای از الگویانه( تحلیل کهن1389اند؛ طیبه جعفری )بررسی و تحلیل کرده
 اند. را با همین رویکرد بررسی کرده شب کیهزارو( داستان 1390کرده؛ حسینی و گزمه )

است، الگوگرایانه در ادبیات کودک انجام شدههایی که در رویکرد کهناما پژوهش
ی ( دو منظومه1384توان به موارد زیر اشاره کرد: سالجقه )ها میاندک بوده و از میان آن

( در 1378است؛ سجادپور )الگوی سفر، بررسی کردهی شاملو را با تأکید بر کهنکودکانه
. موسوی استهای ایرانی پرداختهالگویی افسانه، به بررسی کهننهفسا فسونکتاب خود، 
 اند؛ حیدریالگویی ارائه کرده، تحلیلی کهنترنج و نارنجی ( از قصه1389و همکاران )

( 1391پور )است. حسین ای لکی با رویکرد یونگ پرداخته( نیز به بررسی قصه1392)
 بررسی کرده و جوکار من و انیپارسی گانهر سهالگوی سفر را دی خود، کهننامهدر پایان

است. پرداخته نم و انیپارسالگویی یابی، به تحلیل کهن( با تاکید بر فرایند فردیت1393)
( اشاره کرد که به بررسی 1393سروستانی )ی ملکینامهتوان به پایاندر پایان می

است. این رویکرد یونگ پرداختههای کودکانه در ده اثر از احمدرضا احمدی با مایهبن
ر تر است. نوآوری این پژوهش دیافتی تازهنامه، البته با رهمقاله نیز بخشی از آن پایان

شده در این است که این مقاله با تمرکز بر فرایند فردیت و با ی گفتهنامهمقایسه با پایان
ویی و موقعیت الگکهن هایالگویی، شخصیتگیری از سه سطح نمادهای کهنبهره
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نامه تنها نمادها و که در پایاناست؛ حال آن)سفر( به نگارش درآمده الگوییکهن
 است.طور منسجم بررسی شدهالگویی بههای کهنشخصیت

 
 مباني نظری .3

 الگوهاناخودآگاه جمعي و كهن .3-1
برای شناسی است که های روانی نظریهناخودآگاه از مفاهیم کلیدی و اساسی همه

ای ساختارمند استفاده شد. ناخودآگاهی از نظر گونههای فروید، بهبار در دیدگاهنخستین
شود که آلود و رازناک از ذهن آدمی گفته میفروید، به آن بخش تاریک، ناپیدا، وهم

ی خودآگاهی جایگاه خاطرات، آرزوها، افکار و امیال انسان است که زمانی در حوزه
توجهی، فراموش و خاموش شده و از توجهی و کمسبب بیشت زمان، بهاند و با گذبوده

فرستاده و بر  تدریج به ناخودآگاهی پسسطح خودآگاهی ذهن انسان، محو شده و به
ی نهانی و نهفته در اندرون ذهن انسان ای از کارمایهاست و ذخیرههم انباشته شدهروی

چه فروید بیان اخودآگاهی از نظر یونگ با آن( اما ن9: 1390است. )یونگ، وجود آوردهبه
دانست؛ کرد، بسیار تفاوت داشت. وی ناخودآگاهی را متشکل از دو بخش میمی

 تر وناخودآگاه فردی که همان ناخودآگاه از نظر فروید بود و ناخودآگاه جمعی که عمیق
 ف نظر، فصلتری در مقایسه با ناخودآگاه فردی بود که همین اختالحاوی اطالعات مهم

شناسی یونگ از فروید شد. یونگ بر این باور بود که انسان دارای نوعی ممیز روان
ا های وجود دارد که طی میلیونی نژادی است که در آن، تمایالت روانی پیچیدهحافظه

را به او  «هدایت غریزی»و « آگاهیپیش»ی انسان، تثبیت یافته و نوعی سال تکامل گونه
هر  های مغزبراساس نظریات یونگ، محتویات ناخودآگاه جمعی در بافت» است.بخشیده

در خواب و بیداری آشکار  "رؤیای خالق"انسانی پنهان است و خود را به صورت 
است. این ناخودآگاه جمعی نزد انسان  "ماورای ناخودآگاه فردی"ای کند و مقولهمی

به صورت الهام، رؤیا، وحی و  خالق و مبتکر، اعم از هنرمند، اندیشمند یا عارف،
( به عبارتی دیگر، ناخودآگاه 35: 1389)قائمی، « شود.های عارفانه، آشکار میتجربه

ارث  ی آثاری که آدمی از نیاکان بسیار دور خود بهای است از خاطرهجمعی گنجینه
شر باست. این آثار مربوط به مشهودات حسی و مدرکاتی هستند که بر ذهن نیاکان برده

ه و اند و چکیدهای متوالی، تکرار شده و به تجربه پیوستهاند و در نسلعارض گردیده
اند. وی معتقد بود که ناخودآگاه ی تحول و تکامل روانی نوع انسان را تشکیل دادهعصاره
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رس خودآگاه ی ناخودآگاه فردی قرار دارد و از پوسته و دستجمعی در اندرون هسته
ترین تجربه و خرد جمعی دی دارد؛ ناخودآگاهی جمعی حاصل ژرفی زیافردی فاصله

ی خانهها را در نهانی زمان به آن دست یافته و آنبشریت است که تبار انسان در گستره
است. به عبارت دیگر، نامعلوم و ژرفاهای تاریک و باریک درون آدمی بر هم انباشته

های ذهنی فکر و ترین ریشهه کهنکرانه است کناخودآگاه جمعی چونان دریایی بی
انتقال »( بدین ترتیب، یونگ 11: 1390است. )یونگ، فرهنگ بشری را در خود جای داده

اش تردید در این باب معنی»گوید: داند و میالگوهای باستانی را غیرقابل تردید می« ارثی
 (25: 1377، )بتولی« برد.این خواهد بود که قبول کنیم مغز آدمی چیزی به ارث نمی

تاریخی های بسیار کهن پیشای از تجربهیونگ این روان جمعی را شامل مجموعه
؛ ولی طور مستقیم، قابل تشخیص نیستندهای کهن بهدانست و معتقد بود که این تجربهمی

 «الگوهاکهن»کند و در پذیر میها را امکاندهند که شناخت آنهایی از خود بروز مینشانه
ی یونگ است که در این پژوهش ها از مفاهیم اصلی نظریهالگوکهن شوند.مینمایان 

ای که چکیده و خالصه و نقشی محوری دارد. یونگ معتقد است که آدمی با سرمایه
گشاید. وی این شمار گذشته است، چشم به این جهان میهای بیی تجارب نسلعصاره

ما از « ناخودآگاه جمعی»اند و ارث رسیده تجارب و معلوماتی را که از نیاکان به ما به
که  خواند و معتقد استمی« الگوهای باستانی»یا « تایپآرکی»است، ها تشکیل یافتهآن

گر ها برای رسیدن به مرز خودآگاهی در نمادهای گوناگون طبیعی جلوهاین صورت
طور نیست، به ی شخصیاگرچه این نمادها و مفاهیم کهن ذهنی بقایای حافظه»شوند. می

حال، از لحاظ گیرد و خاصیت موروثی دارد. در عینمشخص از مغز انسان مایه می
ذهن  ای را درها، افکار و تمایالت ناشناخته؛ یعنی انگیزه"ابداعی دارد"ساختاری، ویژگی 

 "بینیجهان"و حتی  "آرمان"، "هنر"، "عشق"کند که به شکل فردی یا جمعی بیدار می
 (35: 1389)قائمی، «  شود.گر میجلوه "رطرز تفک"و 

ها که تایپتوان گفت آرکیبندی میچه گفته شد، در یک جمعپس با توجه به آن
خود محتوایی ندارند؛ بلکه ظرفی هستند خودیاند، بهی ناخودآگاه انسان را پرکردهگنجینه

که نمادها از  رو استشوند؛ از همینکه در شرایط متفاوت، پذیرای مظروف خاصی می
 دهند.آورند و در آثار هنرمندان، خود را نشان میها سربرمیتایپدل آرکی

ترین توانایی و مسوولیت ناخودآگاه آدمی، قدرت بسیار و ها و حتی مهمیکی از توانایی
ی خود الگویی کهنفراوان نمادپردازی، آفرینش رمز و نشانه است که یونگ در تبیین نظریه
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ار الگوهای ناآشکی آشکار کهنی فراوان برد. وی بر این عقیده بود که نماد، سویهاز آن بهره
( در 42: 1374داند. )یاوری،های عمیق هنری و ادبی میاست و بستر بروز نمادها را آفرینش

ی درک او قرار دارند، از نمادها باور یونگ، ذهن انسان برای بیان مفاهیمی که ورای حوزه
زیرا نماد، بهترین تصویر ممکن برای تجسم چیزی است که نسبتاً ناشناخته » گیرد؛بهره می

(؛ چراکه دنیای ما مملو 9: 1386)دالشو،« تر نشان دادای روشنتوان آن را به شیوهاست و نمی
 هایی که ذهن و زبان قادر به بیان مفهوم آن نیستند. است از ناشناخته

کند، خاصیت تغییرپذیری نمادها ی نماد مطرح میی دیگری که یونگ دربارهنکته
کنند. الیاده به این است. به این معنا که نمادها معانی متنوع و گاه متضادی را بیان می

نمادها هرگز از واقعیت روح و روان »کند: بودن نمادها اشاره می بعدیخصوصیت چند
سان است؛ ها ممکن است تغییر کند، اما کارکرد آن یکر آنشوند. نمود و ظاهمحو نمی

 ( 17: 1391)الیاده، « های آن نگاه کنیم.ما تنها باید به آخرین لفافه
 

 بررسي فرایند فردیت .3-2
فردیت، فرایندی است که به سیر تکامل شخصیت، مربوط است؛ بدین معنا که فرد در پی 

ای مختلف و گاه متضاد وجودش را بشناسد و از هیابی به کمال شخصیت، باید بخشدست
چه در این فرایند، نقش اصلی دارد و ما را در رسیدن گیرد؛ اما آنها در جهت تعالی، بهرهآن

ویشتن، است. خ« خویشتن»یا « خود»کند، شناخت به تعریفی جامع از فرایند فردیت یاری می
)هال و نوردبای، « گی و وحدت و یگانگیدهندالگوی نظم، سازمانکهن»الگو، ترین کهنمهم

ی ای است که سبب گسترش و رشد بالندهکنندهمرکز تنظیم»( از نظر یونگ بوده و 78: 1375
صورت بالقوه و مادرزادی شود. اما این وضعیت غنی و جامع روان در ابتدا بهشخصیت می

ر کامل طوکم و بیش و بهوجود دارد که ممکن است بسیار جزیی پدیدار شود و یا به وارونه 
وجه در ت« من»در خالل زندگی انکشاف پیدا کند و میزان انکشاف هم بستگی به خواست 

پارچگی و یگانگی و به ( برای رسیدن به یک244: 1392)یونگ، « دارد.«خود»های به پیام
ی خویشتن یعنی خودآگاهی و عبارت دیگر انکشاف کامل روان، باید بتوان بین دو جنبه

ناخودآگاهی، پیوند و اتحاد برقرار کرد )رسیدن به فردانیت(. در گذر از فردیت است که 
ها را به ساحت هایی از تمایالت ناشناخته و ناخودآگاه خود آشنا شده و آنشخص با جنبه
ها برای وصول به تعالی روانی و کشف خویشتن حقیقی، بهره کشاند و از آنخودآگاهی می

خویشتن، هدف رشد روانی است. تکامل مستقیم وجود ندارد؛ »ی یونگ هجوید. به عقیدمی
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 ( 203: 1378)یونگ، « فقط به گرد خویشتن گردیدن وجود دارد و بس.
اخته های ناشنتر موارد، با نمادی از سفر برای کشف سرزمینفرایند فردیت در بیش

احل، باز به همان شود و پس از طی مرشود؛ سفری که از یک نقطه شروع میتصویر می
رو هستیم ما با سفری روبه نهیآ کنار دیسف کبوترشود. در داستان ی آغازین ختم مینقطه

 یابی به خویشتن و مطلوب خود، از انجام آن ناگزیر است.که کودک برای دست
 

 تحليل داستان .4
 پردازیم. شود و سپس به تحلیل داستان میای از داستان نقل میابتدا خالصه

 ی اتاقششود، از پنجرهداستان ماجرای دختری است که روزی وقتی از خواب بیدار می
بیند. دخترک به دنبال کبوتر به جاهای مختلف نظیر دریا، کبوتری سفید را روی ایوان می

زند. رمیآهن سروی خیابان و ایستگاه راهجنگل، بیابان، صحرایی پر از گل بنفشه، پیاده
گذارد که همرنگ  محیط ها، پری از خود به جای میعبور از این مکانکبوتر همزمان  با 

گذارد و دخترک آن شود؛ برای نمونه، رنگ سبز برای پری که در جنگل به جای میمی
که به کبوتر دست یافته باشد، با پرهایی دارد. اما در نهایت دخترک بدون اینپر را برمی
ی پر سفیدی عالوهی پرها را بهگردد و همهمیآورد این سفر است، به خانه برکه دست

که حالیچسباند. دخترک درکه در ابتدای داستان در خانه پیدا کرده بود، به آینه اتاقش می
ه رود و صبح، هنگامی کمی ی اتاقش را ببندد به خوابکه پنجرهخسته است، بدون این

 بیند.می شود، کنار آینه کبوتر سفید رامی از خواب بلند
 

 الگویيشخصيت كهن .4-1
 . كودك4-1-1

تواند گواه یا مى الگویى مشترک است کهکهن یاى از یک انگارهنماد طفل یا کودک، نمونه
نهایتاً نمادى از مرگ و نوزایى  که رفت خالّقى باشدرفت از طریق پسمستلزم حرکت و پیش
، نشانگر روند «خویشتن»ر تواند مظهمىدهد. همچنین، این انگاره را در روان شکل مى

دخترک ( 624: 1385)شوالیه و گربران،  باشد. یا نماد نوزایى« خویشتن»یافتن یا تحقّق فردیت
  در این داستان، نمادی از خویشتن و سفر او، نمادی از پیمودن فرایند فردیت است.

 . دهقانان4-1-2
، )گورین« انگاری، نومیدیبرهوت معنوی، مرگ، نیست»سویی بیابان نمادی است از از
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کند و ( و از دیگرسو دهقان نماد فردی است که به باروری زمین کمک می165: 1385
کارش مرتبط با رشد و پرورش است. او آتش را که نمادی از باروری است، روشن 

رفتن حس نومیدی و ناآگاهی و ناباروری بین طور نمادین باعث از کند؛ بنابراین بهمی
 ی دختر نیز هست. ی نرینهشود. همچنین دهقان نمادی از نیمهمی
 
 الگویينمادهای كهن .4-2
 . آسمان4-2-1

آسمان به تقریب، نمادی جهانی است و از طریق آن، باور به موجودی الهی و علوی، یعنی 
ها شود. آسمانبارد( القا میمیبارانی که فرو خالق جهان و ضامن باروری زمین )به برکت

پایان هستند... آسمان ظهوری از ماوراء، قدرت، بقا و عالم به غیب و صاحب خردی بی
ی آسمان اغلب برای ناپذیر نیز هست. همچنین واژهقداست است. بیانگر معنویتی زوال

موضع ممکنی برای کمال رود؛ مثال برای تکاپو یا مفهوم مطلق آرزوی بشری به کار می
( همچنین 197-186: 1388روحی، گویی آسمان روح جهان باشد. )ر.ک. شوالیه و گربران، 

ن انرژی خالق، قانو»ی یونگ، با توجه به ارتباطش با خورشید، نمادی از آسمان در اندیشه
 ( است و با توجه به162: 1385)گورین: « طبیعت، تفکر، روشنگری، خرد و بینش روحانی

تواند نمادی باشد از مانداال. این جمله بارها در طول داستان تکرار شکل مدور آسمان، می
 وجویرفت و به آسمان خیره بود و در جسترفت و میرفت و میدخترک... می»شود: می

( در تحلیل نمادین 12: 1389)احمدی، « کبوتر سفید بود. دخترک چشم به آسمان داشت.
آن اهمیت دارد. کبوتر پس از پروازکردن در آسمان گم  د نمادینآسمان، توجه به ابعا

طور که گفتیم، کبوتر نماد آرزویی است پاک و معصوم، شور و اشتیاقی اصیل شود. همانمی
ی شود، آسمانی که نمادی بیکران آسمان گم میی زندگی، حال این کبوتر در پهنهبرای ادامه

جایی که سرمنشاء قدرت و دانش است و در خود،  ای ژرف و عمیق؛است از ناخودآگاهی
است؛ پس در اصل، ناخودآگاهی علم و روشنگری )ارتباطش با خورشید( را جای داده

اصیل را در خود نهفته دارد و از منظری دیگر، نمادی است از مانداال که خود نیز 
 ا در خود دارد.که آسمان نهایت کمال هرچیز ررسیدن است و اینکمالی بهکنندهتصدیق

 آتش .4-2-2
( و 226: 1386شود. )دالشو،ی آتش به رمزشناسی عشق و عاشقی مربوط میاسطوره

های خورشید، نماد باروری، تطهیر و اشراق است، به همان ترتیب، گونه که شعاعهمان
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( آتش در 68: 1388کند. )ر.ک. شوالیه و گربران، های آتش این نماد را القا میشعله
ی دهقانان که نماد نرینگی روان دختر است، روشن شده و داستان، در بیابان به وسیله
 آورد. ها ارتباطی معنادار پدید میها و دانهمیان دخترک، آتش، دهقان

 باران .4-2-3
توان آن )باران( را نمادی بارانی است. به دلیل ارتباط آب با باران، می در پایان داستان، هوا

که دانست ضمن این« راز آفرینش، تولد، مرگ، رستاخیز، پاالیش و شفا، باروری، رشد»از 
ترین نماد ناخودآگاهی است و یکی از نمادهای غسل تعمید و پاکیزگی نیز آب، متداول

برد. خستگی شوید و با خود میبارد و هرچه غبار را میی( باران م162: 1385هست. )گورین،
 کند.شوید و پاک میو ناامیدی و رنجش از رویارویی با خودآگاهی و ناخودآگاهی را می

 گل بنفشه .4-2-4
هایش مبتنی است که پنج عددند و این عدد، یکی از نماد این گل اساساً بر تعداد گلبرگ»

رو ی انسان، یعنی اندیشه است؛ از اینی مختصهوحشی نشانهی نمادهای انسان است. بنفشه
( ارتباط 120: 1388)شوالیه و گربران، « است.دادن تمرکز و تفکر انتخاب شدهبرای نشان

 کند، درخور درنگ است.که کودک، پنجمین پر را پیدا میهای گل بنفشه و اینگلبرگ
  كبوتر .4-2-5
بر له فرهنگ ایران، از وجود کبوتر به عنوان پیک و نامهها و از آن جمدر بسیاری فرهنگ»

دهد که کبوتر را پیک ناهید های کهن، نشان میویژه که اسطورهو قاصد یاد شده است. به
هر ی این پرنده به عنوان مظسو و رابطهاند. ... ارتباط کبوتر، با ناهید از یکنامیدهمی نیز

یبایی در اساطیر یونان( از سوی دیگر، سبب شده النوع ز)رب "آفرودیت"مهرورزی با 
 (139: 1388پور، )بهرام« است که به نام پیک عشق و قاصد عشق نیز موسوم شود.

رنگ در این داستان نقشی اصلی دارد و کل داستان، حول از طرفی دیگر، کبوتر سفید
دو، پیدایی لیبی ی یونگ، نمادی است از تمایالتگیرد. کبوتر در اندیشهحضور او شکل می

( و همچنین نمادی است از عشق و محبت 170: 1386)دالشو، ایش آرزو و رمز ز
تواند نمادی باشد از آرزویی به ظاهر ( و در این داستان می139: 1388 پور،)بهرام
هایی شود و با خود ارمغاننیافتنی و میل و اشتیاقی که باعث حرکت و پویایی میدست

 شویم.ها مواجه میکلیت داستان ما با آن را نیز دارد که در
 هارنگ .4-2-6

ترین خصوصیات سبک نوشتاری احمدی است. رنگ و استفاده از آن، یکی از شاخص
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ت کشد، دنیایی اسدنیایی که  وی برای کودک مخاطب خویش با کلمات به تصویر می
که گاه  ایگونهنشیند؛ بههایی که به شایستگی در جایی که باید، میسراسر رنگ؛ رنگ

ی ما در عبور از هرجا، پری از توان شئ و رنگ را از هم تفکیک کرد. کبوتر قصهنمی
شود و این خود با توجه به محیطی که پر در محیط میگذارد که همرنگ خود به جا می

الگویی رنگ پرها با توجه پذیر است؛ در این قسمت به بررسی کهنآن رها شده، تأویل
 ایم: گیرند، پرداختهبه محیطی که در آن قرار می

های احمدرضا احمدی است و در ها در داستاناز پرکاربردترین رنگسفيد:  .4-2-6-1
ی مثبت نور، خلوص، معصومیت و جنبه»یونگ، معانی بسیار متعددی دارد و ی اندیشه

ی زمانی؛ در معنای منفی، نشانگر مرگ، وحشت، ماورای طبیعت و حقیقت کورکنندهبی
( با توجه به بافت این 163: 1385را با خود دارد. )گورین،« معمای اسرارآمیز کیهانی

نظر دبودن است، مخلوص، معصومیت و الیتناهیی مثبت آن که همان پاکی، داستان، جنبه
 چه به ذهن مخاطب منتقلگیرند، آناست. وقتی کبوتر و رنگ سفید در کنار هم قرار می

شود بیانگر آرزویی است پاک و حقیقی که نشانی از معصومیت کودکی را با خود می
دک راسر داستان، کودارد. این آرزو که همان لیبیدو و میل و اشتیاق به زندگی است، در س

ر(، یابی به آن )کبوتشود تا کودک در مسیر دستکشاند و موجب میرا به دنبال خود می
به خویشتن خویش برسد. کبوتر سفید، نماد آرمانی است پاک و حقیقی که حکایت از 

شود. این آرمان، ارزش تالش کردن را دارد عشقی دارد که موجب تزکیه و جاودانگی می
 سازد.با خود همراه می و کودک را

مثبت است و حقیقت، احساس مذهبی،  کاوی یونگ، بسیارآبی در روان. آبي: 4-2-6-2
کند. رنگ آبی در ( را تداعی می163: 1385امنیت و خلوص معنوی )ر.ک. گورین، 

ه کم جایی برای ناخودآگاه باز کند. )شوالیشود که تفکر آگاه کمتر باعث میهای تیرهطیف
( این رنگ معموالً رنگ دریا در نقاشی کودکان است. احمدی 45-42: 1388گربران، و 
خوبی از همنشینی دریا و رنگ آبی استفاده کرده و با قراردادن پر کبوتر در میان آن و به

د، دریا طور که گفته خواهد شتغییر رنگ پر توانسته به زیبایی به مقصود خود برسد. همان
آگاهی و رنگ آبی نیز نمادی از امنیت؛ بنابراین زیبایی و حیات ناشی نمادی است از ناخود

از نماد دریا و احساس تداوم و زایشی که در آن نهفته است، به همراه مفهوم کامالً مثبت 
ی راهی بدون تنش ی ادامهدهندهتواند نویدرنگ آبی و احساس امنیتی که در آن است، می

 آورد.می ی که با خود معنویتی ناب را به همراهبخش و پرثمر باشد؛ راهو آرامش
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شناسی تحلیلی یونگ، رنگ سبز دو معنای متضاد دارد که در در روان . سبز:4-2-6-3
)همان( که در نقاشی « رشد، شور و احساس، امید، باروری»معنای مثبت آن، نمادی است از 

 ؛ مثال هیچ کودکی درختشوندها به رنگ سبز کشیده میکودکان، همیشه درختان و جنگل
بز کشد. از کنار هم قرارگرفتن رنگ سو جنگل را در فصل زمستان یا پاییز، به تصویر نمی

وری آید، حسی از رویش، بارکه پر سفید کبوتر در جنگل به رنگ سبز درمیو جنگل و این
 زتری که ناشی اشود و کودک را با شوق و شور بیشو امید به کودک مخاطب منتقل می

 کند.ش است، در جهت رسیدن به آرزویش همراهی می«خود»تر شناخت بیش
ر گذارد، با قرارگرفتن دجا میرنگ پری که کبوتر در بیابان از خود به قرمز: .4-2-6-4

« نظمی و اختاللخون، قربانی، شهوت، بی»شود. قرمز، نمادی است از کنار آتش، قرمز می
تواند نمادی باشد از عشق و عالقه؛ عالقه به زندگی و حس ( و همچنین می162)همان: 

رنگ های آتش، قرمزکند. شعلهکه بیابان تداعی می رویش و در تقابل با نومیدی و مرگی
 آیند.ی سرما و تاریکی بیابان به شمار میکنندهو نمادی از نیروی جنسی هستند که جبران

ش آورد، پری بنفش است. رنگ بنفمیدست پنجمین پری که دختر به بنفش: .4-2-6-5
نگری و تأمل، از تعادل رفنسبت برابری است از دو رنگ سرخ و آبی و نمادی است از ژ

میان زمین و آسمان، از احساس و ادراک، از اشتیاق و هوش، از عشق و عقل. )ر.ک. 
( بنابراین خصوصیات هردو را باهم دارد؛ یعنی هیجان و 117: 1388شوالیه و گربران، 

نظمی رنگ قرمز و امنیت و خلوص معنوی رنگ آبی. بنفش در ضمن، رنگ آرامش بی
( پس اگر رنگ سرخ را نمادی 119ست و حدت سرخ، در بنفش مالیم می شود. )همان: ا

حد تا  از نظمی و هیجان بیشنظمی بدانیم، این بیاز عالقه، تالش و تکاپو همراه با بی
شود؛ ی معنوی بدل میهای بنفشه به امنیتی ژرف و احساس تزکیهرسیدن به دشت گل

کبوتر، حاضر نیست آن را از دست بدهد و در نهایت،  احساسی که کودک برای رسیدن به
 ای انسانی( است.حاصل این تکاپو، اندیشه )مختصه

های مرتبط با خورشید دانست؛ توان یکی از رنگرنگ زرد را میزرد:  .4-2-6-6
توان رنگ زرد را نمادی از آورد؛ بنابراین میمی خورشیدی که با خود، نور و روشنایی

: 1385)گورین، « ه، قانون طبیعت، تفکر، روشنگری، خرد و بینش روحانیانرژی خالق»
ای که دیگر های خودآگاهانهی زردرنگ را اندیشهشدههای ریخته( دانست و برگ162

ی عظیم و مثبت ناخودآگاهی توان تعبیر کرد؛ چرا که گنجینهکارآیی الزم را ندارند، می
در  تر، به کندوکاوست تا کودک با بینشی ژرفبه غنای الزم رسیده و وقت آن رسیده ا
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ردد گها به دنبال دانه میخویش بپردازد. کبوتر در میان برگ« من»زوایای وجودی خود و 
 پایان حیات است.ی بیو این نشان از چرخه

یابد، می کردن کبوتر به آن دستآخرین پری که کودک در سیر دنبال سياه: .4-2-6-7
ها، مرگ، عقل آشوب، رمز و راز، ناشناخته»گ سیاه، نمادی است از رنگ است. رنسیاه

( پری که در اصل، سفید بوده؛ 163 :)همان« اول، ضمیر ناهشیار، شر، اندوه )مالیخولیا(.
ی آدمی در مواجهه نخوردهولی از دود قطارها سیاه شده است، یعنی پاکی ناب و دست

ر شده و رنگ ظلمت، شر، ناخودآگاهی منفی و داناپذیر دنیای مدرن، خدشهبا سیل گریز
ای از ناخودآگاه، است؛ اما هر چه باشد، آن هم نشانهابهام ناشناختگی به خود گرفته

و  های مثبتای از وجود ناخودآگاه منفی و مدرن است و فرد تنها با دانستن جنبهنشانه
 رسد.منفی ناخودآگاه است که به کمال می

 اعداد/ عدد هفت .4-2-7
دخترک در سفر خود از خودآگاهی به ناخودآگاهی و سپس بازگشت به خودآگاهی، از 

های متفاوت است. عدد هفت مکان عبور کرده و ارمغان این هفت مکان، هفت پر به رنگ
نشانگر وحدت سه و چهار، »ی اعداد نمادین و ترینِ همهی یونگ، قویهفت در اندیشه

گانه ( است. دخترک پس از گذشتن از این هفت165)همان: « دایره، نظم مطلقشدن، کامل
یافته و باران نیز که نمادی است از پاالیش، در و بازگشت به خانه، به نوعی به کمال دست

رو شدن با محتوای صورت نمادین، رنج دختر را از روبهحال باریدن است؛ باران به
 است که دخترک ی مهم در تحلیل داستان ایند؛ اما نکتهکنخودآگاه و ناخودآگاه، پاک می

نتیجه هنوز نتوانسته است کبوتر را به دست بیاورد؛ بنابراین گویی روندی ناقص و بی
رود. خواب نیز نمادی است از ناخودآگاهی. است و خسته و غمگین، به خواب میداشته

 تریبه ناخودآگاهی عمیق کودک پس از سیر در ناخودآگاهی و بازگشت به خودآگاهی،
 شده است. کودکی گفتهگانهی مراحل هفترود که خود، به نوعی تثبیت همه)خواب( می

دار هنگام وقتی از خواب بیی اتاقش را ببندد، صبحکه قبل از خواب فراموش کرده پنجره
دآگاه وشود. پنجره، رمزی از پیوند خی اتاقش میشود، متوجه حضور کبوتر، کنار آینهمی

ویژه زمانی که کودک در خواب است، رمزی از پیوند مستقیم بودن آن بهو ناخودآگاه و باز
تری خودآگاه و ناخودآگاه است )هنگام خواب، خودآگاه و ناخودآگاه با هم ارتباط عمیق

 تر است.رسی کودک به ناخودآگاهش بیشدارند(؛ به عبارت دیگر، دست
ی سفر، به طبیعت و دنیای ان گفته شد، چهار مکان اولیهی داستطورکه در خالصههمان
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 آهن، با دنیای مدرن ارتباطرو و ایستگاه راهشود و دو مکان آخر یعنی پیادهبکر، مربوط می
 آهن ویابد. اگر خودآگاهی و ناخودآگاهی را دو سر یک طیف فرض کنیم، ایستگاه راهمی

 چنین نتیجه گرفت که در این سیر،توان اینمیرو، متمایل به سمت خودآگاهی است و پیاده
ها، مدرنیته، خود مانعی است بر سر راه رسیدن به ها و مکانبا توجه به کارکرد نمادین رنگ

 ها است. یابی به معرفت، ناگزیر از عبور از آنخودآگاهی و معرفت و انسان برای دست
 ماشين و قطار .4-2-8

چه کهن و چه امروزی، در مفهوم نمادین خود، به مثابه  ی یونگ، وسایل نقلیهطبق نظریه
ها انعکاس وجود گوناگون زندگی درونی من و شوند. آنلحاظ می« من»هایی از صورت

ای ی نقلیهترتیب، وسیلهوجود دارد. بدین« من»در ارتباط با مشکالتی هستند که بر سر راه 
شود، در ارتباط با وضعیت آن زنده میشود و احساساتی که با دیدن که در رؤیا دیده می

باید تعبیر و تفسیر شود. « من»گیری شخصیت است و در طرز شکل« من»و حرکت 
( بنابراین کودک در سیر حرکت از خودآگاهی به 515: 1387)ر.ک. شوالیه و گربران، 

با  آورده،دستهایی را که از سفر به ناخودآگاه بهناخودآگاهی قرار دارد و باید توشه
ای که بتوانند در رشد شخصیت و گونهچینشی منظم، به خودآگاهی خود وارد کند؛ به

ظار او است و حتی انت« من»رسان او باشند. او ناگزیر به کشاکش با فرایند فردیت، کمک
 برای قرمزشدن چراغ راهنما نیز معلول همین نکته است.

 چراغ راهنما .4-2-9
یای مدرن است و تنها کاربرد آن در مسیرهایی است که چراغ راهنما یکی از مصادیق دن

کنند. کارکرد چراغ راهنما، کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه است. وسایل نقلیه عبور می
هستند، پس از نظر « من»هایی از طور که یونگ معتقد است که وسایل نقلیه، وجههمان

خود را برساند؛ کودک برای خوبی توانسته است مفهوم مورد نظر نمادین، احمدی به
وند؛ به ها متوقف شرسیدن به کبوتر، باید منتظر بماند تا چراغ راهنما قرمز شود و ماشین
شدن فرایند فردیت، این معنا که در سیر حرکت از ناخودآگاهی به خودآگاهی و کامل

باید کنترل شود و یا حتی برای مدتی متوقف شود. این توقف کمک « من»بخشی از 
 ، خود را بیابد و در نهایت، سیر کاملی از فرایند فردیت را ارائه دهد.«من»کند که می
 آینه. 4-2-10
آینه بازتاب چیست؟ حقیقت، صمیمیت درون قلب و آگاهی. آینه نماد اشراق است. در »

واقع نماد فرزانگی و آگاهی است. ... مضمونی که روح را به صورت آینه ملحوظ داشته، 
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 ی فلوطین، تصویر یک موجود بهافالطون و فلوطین مطرح شده است. ... به عقیدهتوسط 
ی یک آینه، در معرض تأثیراتی از الگوی خویشتن است. انسان مطابق با موضعی که مثابه

ویر تاباند. آینه فقط عمل انعکاس تصاتخاذ کرده، همانند یک آینه، زیبایی یا زشتی را بازمی
د. این شووح وقتی یک آینه تام و تمام شده باشد، با تصویر شریک میدهد. ررا انجام نمی

های موضوِع ی تغییر و تحول کامل او است. بدین ترتیب، صورتاشتراک، نشانه
-325، 1388)شوالیه و گربران: « شوند.گر، با هم ترکیب میی مشاهدهشده و آینهمشاهده

 ر کنار آینه است، با دخترک یکی است.( بنابراین کبوتری که در انتهای داستان د330
 دایره/ مانداال .4-2-11

( و مانداال بازتاب یا بازنمایی 164: 1385)گورین،« کلیت و وحدت.»دایره نمادی است از 
مانداال نماد خویشتن است؛ خویشتنی »شناسی یونگ، تصویر جهان معنوی است و در روان

، نماد تمامیت است. مانداال خود، نمودار رسد؛ زیرا خودکه از این طریق به فردیت می
آورد، که هفت پر را به دست می( کودک پس از آن331: 1368)یونگ، « ای روان است.هسته

 رود. چسباند و به خواب میی اتاقش میکتاب( به آینه 46ی وار )تصویر صفحهآن را دایره
دک سیر خود را از خانه شروع ی تصویری مانداالیی است. کودهندهکل داستان، ارائه    
ر کند )با عبوای از خودآگاهی شروع میبرد؛ یعنی از نقطهکند و در خانه به پایان میمی

رسد( و باز به همان ای از آگاهی و معرفت به خویش میاز ناخودآگاهی، به سطح تازه
ا کردن از پیدشود و پس گردد. رنگ پرها ابتدا از سفید شروع مینقطه از خودآگاهی بازمی

 رسد.وجو، دوباره به رنگ سفید )کبوتر( میکردن جستشش پر دیگر و کامل
 
 الگویي موقعيت كهن. 4-3

الگویی در این داستان، سفر است که با توجه به داستان، خود ابعاد موقعیت اصلی کهن
ی ر الیهد رو هستیم: سفری کهشود. در این داستان، ما با دو سفر روبهمختلفی را شامل می

 یابی به کبوتر وشود )خارج شدن کودک از خانه برای دستبیرونی داستان روایت می
له شود )فاصتر داستان روایت میژرفی سپس بازگشت به خانه( و سفری که در الیه

 گرفتن از خودآگاهی و درک ناخودآگاهی و سپس بازگشت به خودآگاهی(.
دخترک صبح »شود. قهرمان داستان، شروع می داستان از اتاق خواب دخترک یا همان

ی اتاقش ایوان را نگاه کرد. روی ایوان، کبوتری سفید نشسته از خواب بیدار شد، از پنجره
: 1389)احمدی، .« خواست به ایوان برود... بود. دخترک در اتاق را به ایوان باز کرد؛ می
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رون را ناخودآگاهی بدانیم، در این ( اگر درون اتاق را محیطی برگرفته از خودآگاهی و بی8
شود و می گذاشتن به بیرون، وارد دنیایی ناشناخته یا همان ناخودآگاهصورت، کودک با قدم

ی سفر )دریا، جنگل، بیابان و صحرا( به طبیعت مربوط که چهار فضای اولیهبا توجه به این
یابد و می های سفر خویش راشهتوکند، ره، ارتباطی تنگاتنگ پیدا میاست و با ناخودآگاهی

 کند،آهن نمود پیدا میرو و ایستگاه راهبه دنبال آن، به دنیای خودآگاهی که به شکل پیاده
ی دست بشر است، نمادی از ذهن خودآگاه بشر یا همان شود. این دنیا که ساختهوارد می

ودآگاه، بدون درک و ی خودآگاه و ناخکودک است که فرایند فردیت و پیوند بین دو نیمه
شد. کودک سرانجام با بازگشت به اتاقش که همان خودآگاهی اشراف کامل بر آن، ممکن نمی

شدن از خواب که آن هم نمادی از ناخودآگاهی است، به حقیقت یا است و پس از بلند
 ایم:هتر مراحل این سفر پرداختتر و جزییرسد. در ادامه به بررسی دقیقمیخواسته، چه میآن

 . اتاق كودك4-3-1
کند، نمادی از جا سپری میتر وقتش را در آناتاق به مثابه مکانی که کودک بیش

ی داستان، کودک به شود و در ادامهخودآگاهی است. داستان از اتاق کودک شروع می
گذارد. مسیر حرکت کودک در رسیدن به کبوتر، از جهان بیرون از اتاق و خانه، قدم می

 گذرد؛ دریا، جنگل و... همگی از مظاهر ناخودآگاهی هستند.می طبیعت

 پنجره پیوندی میان اتاق کودک و دنیای بیرون و همچنین ارتباط پنجره:. 4-3-1-1
جا که پنجره باعث حفظ ارتباط دنیای ی خودآگاهی و ناخودآگاهی است. از آندهنده

ز ارتباط میان خودآگاهی و شود، نمادی ابیرون از خانه با دنیای داخل خانه می
ناخودآگاهی است. وقتی کودک از راه پنجره، متوجه کبوتر می شود، درواقع به این معنی 

شود؛ بنابراین در را باز است که ضمن حضور در خودآگاه، متوجه ناخودآگاه خود می
 شود.کند و به ایوان وارد میمی
جا نشسته است. ایوان در آن صهایوان جایی است که کبوتر سفید قایوان:  .4-3-1-2

نمادی از  فضایی میان خودآگاهی و ناخودآگاهی است. ایوان رابطی است میان دو دنیای 
 ی اول ازکامالً متفاوت که در ارتباط و تعامل همیشگی با هم هستند. کودک در مرحله

کند و رود و سیر در ناخودآگاهی را از ایوان شروع میسیر حرکت خود، به ایوان می
ی آسمان یابد. پرکشیدن کبوتر به سوجا میاولین نشانه را که پری سفید از کبوتر است، آن

پردازد. وجو میانگیزد؛ بنابراین کودک به جستشدن در آن، اشتیاق کودک را برمیو گم
 رسد که نمادی از ناخوداگاهی است.او در  روساخت داستان، به دریا می
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 . دریا4-3-2
مظاهر آب از جمله دریا، رودخانه، باران، استخر پرآب و حوض و برکه، در آب و 
های احمدی حضوری پررنگ دارد. گویی این نویسنده که کودکی خود را در کودکانه
است، ذهن و دلش همیشه آکنده از آب، طراوت و سرزندگی آب ی کویر گذراندهحاشیه
ت که به دریا رسید. کبوتر سفید رفرفت، میدخترک چشم به آسمان داشت، می»است.

مادر »ی یونگ، نمادی از ( دریا در اندیشه8: 1389)احمدی، « روی یک قایق نشسته بود.
زمانی و  ابدیت، کرانگی، مرگ و تولد دوباره، بیکل حیات، رمز و راز روحانی و بی

دلیل ( است. با توجه به بافت داستان، دریا به 162: 1385)گورین، « ضمیر ناهشیار
که دریا اولین مرحله از سیر ی دیگر ایناش، نمادی است از ناخودآگاهی. نکتهگستردگی

که همه چیز از دریا شروع تواند نمادی باشد از مادر کل حیات و اینحرکت است و می
رو می شود. شود. دریا نمادی از اولین سطح ناخودآگاهی است که کودک با آن روبهمی

 رسد.ی کودک در ناخودآگاهی خود، به جنگل میروی پیشدر ادامه
 جنگل. 4-3-3

بهشت، معصومیت، زیبایی بکر )به »جنگل یا همان باغ در مقیاس بزرگ، نمادی از 
( دخترک در سیر سفر به ناخودآگاه، 163: 1385است. )گورین، « خصوص زنانه( باروری

ری است. کودک در شود که پر است از درخت و سراسر رویش و بارووارد مکانی می
 شود و به نوعیرو میبهی خویش )خود( رواین مکان با معصومیت و زیبایی بکر زنانه
کند و از آن آگاه می شود. این ارتباط با معنای با بخشی از وجود خود ارتباط برقرار می

 شود. نمادین رنگ سبز، تقویت می
 بيابان .4-3-4

شم دخترک چ»رسد. ودآگاه( کودک به بیابان میی ناخپس از عبور از جنگل )بخش زنانه
رفت که به بیابانی رسید. دهقانان در سرما آتش افروخته رفت و میبه آسمان داشت. می

هایی را که دهقانان روی زمین ریخته بودند، های آتش، دانهبودند. کبوتر آن طرف شعله
 (12: 1389 )احمدی،« زد.نوک می

سومین مکانی است که کودک در پِی یافتن کبوتر، به آن در روساخت داستان، بیابان 
است و  تر خاراش بیشی مقابل جنگل؛ جایی است که پوشش گیاهیرسد. بیابان نقطهمی

انگاری، برهوت معنوی، مرگ، نیست»روید و نمادی است از اغلب، گیاهی در آن نمی
( در بیابان معموالً به این دلیل که پوشش گیاهی خاصی 163: 1385 )گورین،« نومیدی.
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شود؛ بنابراین دخترک در مکانی قدم گذاشته که تری احساس میوجود ندارد، سرمای بیش
نه باروری و رویشی در آن وجود دارد؛ نه هیچ امکانی برای باروری؛ چون هوای سرد 

 هایی کهدیگری چون آتش، دهقانان و دانههای شود. اما نشانهباعث توقف رشد گیاهان می
کنند. برای کبوتر ریخته شده، فضای سرد و خشک حاصل از تداعی نماد صحرا را تعدیل می

در مجموع، این قسمت از داستان، نمادی از دیدار با آنیموس است؛ کودک با ورود به 
 گذارد.آن به صحرا پا میکند؛ پس از ی روان خود ارتباط برقرار میی نرینهبیابان، با نیمه

 صحرا .4-3-5
 :1389 )احمدی،« های بنفشه بودصحرایی رسید که انبوه از گل»دخترک در مسیر خود، به 

رسد. صحرا از یک سو، وسیع و گسترده و از سوی دیگر، در این داستان سرشار از ( می14
زند؛ آسیب ب هاهای بنفشه است. کودک حاضر نیست برای رسیدن به کبوتر، به گلگل

شود؛ یرو می ناخودآگاهی خود )صحرا( روبهی زیرین داستان، کودک با پهنهبنابراین در الیه
ا توجه رو است. بهای بنفشه( روبهی خود )کبوتر(، با مانعی )گلاما برای رسیدن به خواسته

خواهد نمیگیرد و به معنای نمادین گل بنفشه، کودک در برابر هنجارهای درونی خود قرارمی
 ت.ی خود، ناگزیر از صبر و تفکر اسها را زیر پا بگذارد؛ بنابراین برای رسیدن به خواستهآن
 روپياده .4-3-6

های زرد پاییزی؛ رسد که مملو است از برگرویی میکودک در سیر حرکت خود، به پیاده
تر، برای رسیدن به کبوگردد. کودک های زرد، به دنبال دانه میجایی که کبوتر در میان برگ

انی رو مکهستند. پیاده ها در آن با سرعت در حال حرکتباید از خیابانی رد شود که ماشین
ی وی به رستر از دستبه آن بسیار بیش رسی انسانی طبیعت را ندارد؛ دستاست که بکر

رو ، پیادهبارتیگیرد؛ به عدریا و دشت و... است؛ بنابراین کودک در ارتباطی متفاوت قرار می
رس کودک است؛ اما برای رسیدن تواند نماد سطحی از خودآگاهی باشد که دور از دستمی

مند، باید از آن عبور کند. پس کودک به ناخودآگاهی و بازگشت به خودآگاهی برتر یا نظام
 های مختلف ناخودآگاهی )دریا، جنگل، بیابان وکند و الیهاز خودآگاهی )اتاق( شروع می

 گردد.رو، دوباره به خودآگاهی بازمیگذارد و با عبور از پیادهصحرا( را پشت سر می
 آهنایستگاه راه .4-3-7

ر به تهای دنیای مدرن است؛ جایی که پر است از حرکت و تکاپو که بیشاز دیگر مکان
کس مقصدی دارد که با آهن هردهد؛ چرا که در راهومرج، خود را نشان میشکل هرج

تواند نمادی باشد از ذهن انسان که پر است از آهن مییگری متفاوت است. ایستگاه راهد
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ها مرج و در معرض هجوم افکار متفاوت قرار گرفته؛ افکاری که به خیلی از آنوهرج
وار روان. اما تا اشراف اشراف و حتی آگاهی هم ندارد؛ به عبارت دیگر، وجه منفی و سایه

آگاه و ناخودآگاه صورت نگیرد، رسیدن به فردیت ممکن نخواهد ی ابعاد خودبر همه
آهن، معموالً شلوغ و کثیف هستند؛ به همین علت پری که دخترک های راهبود. ایستگاه

تواند به خاطر دود قطارها آورد، سیاه رنگ است. این سیاهی میمیدست جا به در آن
ودآگاهی است که کودک در بازگشت آهن دومین سطح از خباشد. از نظر نمادین، راه

کند. پس از آن، کودک به خانه، یعنی باالترین سطح دوباره به خودآگاهی از آن عبور می
گردد. حالت خسته و غمگین دختر در بازگشت به خانه، نمادی از خودآگاهی بازمی

 کیفیت روانی او در رویارویی با محتوای ناخودآگاه است.
  

 گيرینتيجه .5
الگوها از نظر یونگ است که در این داستان نقشی پررنگ ترین کهنسفر یکی از مهم

های مختلف ها و همچنین موقعیتنمادها، شخصیتاست؛ به این دلیل که داشته
گیرند و بار اصلی تبیین فرایند فردیت را ی آن قرار میالگویی، همگی زیرمجموعهکهن

ان، سعی دارد کودک را از طریق سفری فانتزی و کشد. احمدی در این داستبه دوش می
الگوها کند. وی با شناخت کامل از کهنخیالی به فردیت برساند و بسیار موفق عمل می

که خود نآها توانسته داستانی خلق کند که کودک بیجا از آنی بهو نمادهایشان و استفاده
 پنداری طی کند. گر وقایع باشد، فرایند فردیت را از طریق همذاتتجربه

دیگر در پیوندی عمیق قرار دارند؛ الگوها با یکدر این داستان، سطوح مختلف کهن
ه نام تر بالگویی بزرگالگوها در کهنی کهنگرفتن همهاین پیوند و انسجام، حاصل قرار

شود و با گذر از ابعاد مختلف خودآگاهی هستند؛ سفری که از خودآگاهی شروع می« سفر»
 یابد.تر، پایان میتر و کاملخودآگاهی، با رسیدن به خودآگاهی ژرفو نا

ی اول، با یابی کودک هستیم. کودک در مرحلهدر این داستان، ما شاهد فردیت
شود. کودک با رو میناخودآگاهی خود و در مراحل دیگر، با ابعاد مختلف آن روبه

وجودی خود، به شناختی نسبی  رویارویی با جنگل، بیابان و صحرای بنفشه، از ابعاد
طور ها، بهیافتن از آنهای زیرین ناخودآگاهی وی بوده و با آگاهیرسد که در الیهمی

فرایند فردیت در این داستان به چندین شکل  گیرد.ها انرژی میروانی و عاطفی از آن
فت شوند: هی نمادهای این داستان به عدد هفت ختم میدهد: همهخود را نشان می
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راف ها در اطالگویی سفر، هفت پر و هفت رنگ و در انتها، تصویری از پرموقعیت کهن
طور که در تحلیل اعداد گفته شد، عدد آینه که به صورت دایره )مانداال( است. همان

هفت، نماینگر کمال و رسیدن به خویشتن است. از دیگر نمادهای فرایند فردیت، نماد 
دهد؛ روند کلی داستان که ه چند شکل در داستان نشان میمانداال است که خود را ب

دهد و خود حرکتی از خانه به بیرون از خانه و سپس بازگشت به خانه را نشان می
ها از کند. این تصویر مانداالیی در تکمیل رنگتصویری مانداالگونه را در ذهن ایجاد می

فید ر انتهای داستان، به کبوتر سکند و دابتدای داستان که دخترک پر سفید را پیدا می
خوبی نشان داده شده است.در ضمن بیان این نکته ضروری است که یابد، بهدست می
ها، رنگ سفید است و این یعنی دخترک از کنار هم قراردادن پرها، به ی رنگجامع همه

است.  ها در اطراف آینهی چینش پری مهم دیگر، شیوهاست و نکتهرنگ سفید دست یافته
طور اند و دایره و مانداال همانشدهپرها به صورت دایره )مانداال( در اطراف آینه گذاشته

که گفته شد، نمادی از تکامل و به فردیت رسیدن است. بازتاب عکس دخترک و کبوتر 
 سفید در میان قاب آینه نیز خود نشانی دیگر بر تکمیل فرایند فردیت است. 

کند که احمدی با استان یادشده، این ذهنیت را تقویت میالگوها در دهمنشینی کهن
 است.الگوها و کارکردشان، دست به خلق داستان زدهاشراف کامل بر کهن
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