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چکیده

شـخصیت انسـان ،یکـی از عوامـل تعیینکننـده در متایلات و نـوع نگـرش اوسـت .نظریههـای مختلفـی در حـوزۀ
شخصیتشناسـی توسـط نظریهپردازان حوزه روانشناسـی ارائه شدهاسـت .یکی از این نظریههای شـاخص ،نظریه
روانشناسـی یونـگ در بـاب کهنالگوهـای اسـطورهای اسـت کـه بیانگر میزان نفـوذ هـر کهنالگـو در درون هر فرد
میباشـد .هـدف ایـن مطالعـه اسـتفاده از ایـن نظریـه بهعنـوان مبنایـی بـرای ایدهپـردازی و خالقیت فرمـی و تنوع
بخشـی بـه راهحلهـای طراحی بوده اسـت .بدینمنظور ،عینک آفتابی ،بهعنوان محصولی که بازتابـی از عالیق افراد
اسـت و به همین دلیل نیازمند تنوع فرمی گستردهای اسـت ،برای انجام مطالعات طراحی ،انتخاب شـد .برای تحقق
هدف ذکرشـده ،از روشهای طراحی مشـارکتی و همآفرینی فعال ،جمع سـپاری ،مدلسـازی همزمان ،پرسشـنامه و

بازه پذیرش مقاله 6 :ماه

مصاحبه اسـتفاده شـده اسـت .گروههای هدف مطالعه ،تقریباً در متام مراحل روند پروژه مشـارکت داده شـدهاند
تـا طرحهـای نهایـی ،متناسـب با سـلیقۀ هر کدام از تیپهای شـخصیتی شـکل بگیـرد اما نتایج نشـان داد افـراد در
موقعیتهـای مختلـف بنـا بـه نفـوذ انـواع کهنالگوهـا و نه رصفـاً کهنالگـوی غالـب ،در خرید تصمیـم میگیرند.
بنابراین روش «طراحی کهنالگویی» که نامی اسـت که توسـط نگارندگان برای این رویکرد در طراحی انتخاب شـده،
بـه عنـوان یـک رهیافـت بین رشـتهای ،میتواند در قالب یک روش تسـهیلگر ایدهپردازی و تنوع بخشـی به طراحی،
در فرایندهای طراحی و نه پیشبینی دقیق نوع انتخاب افراد بهکار گرفته شـود .در همین راسـتا ،یافتههای مطالعه
نشـان داد کـه در فراینـد انتخـاب ،افراد میتوانند تحت تأثیـر رشایط و انگیزههای خرید مختلف ،انتخابهای متنوع
و متفاوتی داشـته باشـند که حتی با کهنالگوی غالبشـان در تناقض باشـد.

کلیدواژهها
نظریۀ یونگ ،کهنالگوی شخصیتی ،طراحی مشارکتی ،طراحی کهنالگویی
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مقدمه

انسانها ،درکنا ِر داشنت شباهتها ،دارای تفاوتهایی در سالیق ،عالیق و انتخابهای خود میباشند .نظام فرهنگی و ارزشها ،دین ،جنسیت ،سن ،فضای اجتامعی و موقعیت افراد،
تأثیر رسانهها ،خانواده ،همساالن و نظایر آنها ،سلیقۀ یک فرد را تشکیل می دهد (عیوضی ،باقری و آقابابایی  ،1395 ،ص  .)55بنابراین ،بهنظر میرسد شناخت شخصیتهای
مختلف و بررسی اشرتاکات هریک از آنها بتواند بهعنوان یکی از راهکارهای متنوعسازیِ ایدههای طراحی برمبنای گروههای هدف مورد استفاده قرار گیرد؛ در همین
راستا ،انواع آزمونهای شخصیت شناسی که برمبنای اصول صحیح علمی توسعه یافته اند ،و برخی از آنها در جدول شامره  1ارائه شدهاند ،میتوانند بهعنوان
مرجعی مورد استفادۀ طراحان قرار گیرند .یکی از روشهای شخصیتشناسی ،روش یونگ موسوم به کهنالگوها (برگرفته از اسطورههای یونانی) است .که
با توجه به بررسی عمیقتر بر ویژگیهای شخصیتیِ افراد و مترکز بر نیازها و خواستههای هریک از انواع شخصیتی ،در این پروژه بهعنوان مرجعی
برای انجام مطالعه مورد استفاده قرارگرفتهاست .بر همین مبنا ،موضوع طراحی یک وسیلۀ شخصی برای هر کدام از کهن الگوهای زنانه20( 1تا
 30سال) ،برای این پروژه انتخاب شد.

پیشینۀ پژوهش
یونگ خالق مفهوم روانشناسیِ کهنالگویی ،معتقد است کهنالگوها عوامل و
ْ
موتیفهایی هستند که عناصر روانی را در تصاویر مشخصی قرار میدهند و بهطور
ناخودآگاه در ساختار روان حضور دارند ( .)Knapp, 1926, p.6تعامل بین نفس
اولیه و تجارب درونی و بیرونی و تصاویر و ذهنیاتی که از خود به جا میگذارند،
در طول زمان شخصی را که هستیم ،شکل میدهند(.)Solomon, 1991, p.2
اهمیت بحث خودشناسی در طول تاریخ بشر اثبات شده است .انسانها خودآگاهانه
تالش میکنند با جستجوی الگوها و ویژگیهای اساسی ،خود و دنیای خود را درک
کنند ( .)Pryor, Bright, 2008, p.2خو ْد غالباً از لحاظ ویژگیهای درونی مانند
صفات ،تواناییها و نگرشها تعریف میشود و رفتا ِر فرد ،توسط مجموعهای از
خصوصیات مستقل و یا وابسته به انتظارات دیگران هدایت میشوند (Hannover,
ِ
 .)Schubert, 2001, p.397برای کشف خود ابتدا باید به موقعیت ،تجربیات ،افکار،
احساسات و اعمال خود توجه کرده و سپس در جستجوی الگوها ،ساختارها و
مفاهیم پنهانی باشیم (دانیلز ،1372 ،ص  .)13نظریات یونگ پایه و اساس سه رویکرد
شخصیتشناسی شده است:
کار اصلی اسطورۀ قهرمان انکشاف خودآگاه خویشتن فرد است؛ یعنی آگاهی
به ضعفها و تواناییهای خودش (یونگ ،فون فرانتس ،هندرسون ،الیافه ،یاکوبی،
 ،1389ص  .)164کارول اس پیرسون ،در ادامۀ راه یونگ ،رویکرد قهرمانِ درون را
مطرح کرده و مسیر زندگی هر فرد را به یک سفر قهرمانی تشبیه میکند .او برای
این رویکرد  12کهنالگو شامل :معصوم ،یتیم ،جنگجو ،حامی ،جوینده ،ویرانگر،
عاشق ،آفریننده ،حکمران ،ساحر ،فرزانه و لوده ،تعریف میکند که هر کدام
بهعنوان کهنالگ ْو راهنمایان این مسیر قهرمانی هستن د (پیرسون ،1396 ،ص .)23
شخصیتهای الهی اسطورهها در حقیقت تجلّیِ نمادینِ روانِ کاملی هستند که
ماهیتی فراختر و غنیتر دارد و نیرویی را تدارک میبیند که منِ خویشتن فاقد
آن است(یونگ و دیگران ،1389 ،ص  .)164دکتر جین شینودا بولن ،روانتحلیلگر
یونگی با بررسی اسطورههای یونانی ،ویژگیها و ارزشهای متفاوتی در آنها
کشف میکند که در مجموع صاحب گستردهای از خصایص انسانیاند (بولن،
 ،1396ص  .)17بولن برای این رویکرد در مجموع هفتکهنالگوی زنانه (آرتمیس،
آتنا ،هستیا ،هرا ،دیمیتر ،پرسفون ،آفرودیت) و هشت کهنالگوی مردانه (زئوس،
پوزیدون ،هادس ،آپولو ،هرمس ،آرس ،هفائستوس ،دیونیسوس) تعریف میکند.
(بولن .)1397 ،عامل اصلی تفاوت ماتریسها در مقایسۀ چند نفر ،نوع ادراک یا
فرایند فکری زیربنایی آنهاست .یونگ مدعی است که ذهن آگاه و هوشیار به

چهار طریق می تواند واقعیت را درک کند :درک حسی ،درک شهودی(شِ می)،
تفکر و احساسات (دانیلز ،1372 ،ص  .) 95-96همچنین در ادامه چهار کارکرد
دیگر از بین هر دو کارکرد شامل :شهودی/فکری ،شهودی/احساسی ،احساسی/
حسی و تفکری/حسی اضافه کرده و هشت تیپ شخصیتی تعریف میکند (دانیلز،
 ،1372ص  .)100کاترین بریگز و دخترش ایزابل بریگز مایرز با بسط دادن نظریۀ
یونگ و بررسیهای مفصل به این نتیجه رسیدند که چهار ترجیح شخصیتی (:E/I
برونگرا-درونگرا :N/S ،حسی -شمی :T/F ،احساسی-فکری :J/P ،داوریکننده-
مالحظه کننده) و  16تیپ شخصیتی (ENFJ-INFJ-ENFP-INFP-ENTJ-INTJ-
 )ENTP-INTP-ESTJ-ISTJ-ESFJ-ISFJ-ESTP-ISTP-ESFP-ISFPوجود دارد
و رویکرد  MBTIیا تیپشناسی مایرز بریگز را تدارک دیدند (تیگر ،پاول ،تیگر
باربارا ،1398 ،صص  9 ، 8و .)38
پون در بررسی نقش ناخودآگا ِه جمعی یونگ در شخصیسازی برندها ،استدالل
میکند که رفتار مصرفکننده و نوع نگرش او در درک برند و بینش جمعی مرتبط
با سبک زندگی اوست .فرایند طراحی باید با توجه به کهنالگوهای فرهنگی و
روایتهای تجاری محصول انجام گیرد تا عالوه بر ایجاد عالقه و وابستگی در
مخاطب ،باعث ایجاد ارزش و اعتبار نیز شود (.)Poon, 2016, p.2235-2236
کالدول ،هنری و آلمان ،برای ایجاد بازنمودهای صوتی و تصویری ،از آنجا که نقش
ذهنیت مخاطبان برای آنها
ِ
فرهنگی و نشانههای اجتماعیِ مشترکِ کهنالگوها در
مدّنظر بود ،رویکرد پیرسون (قهرمان درون) را پیش گرفتند (caldwell, Henry,
 .) Alman, 2006, p.8رابرتز در بررسی شخصیت برند از طریق کهنالگوها نیز
رویکرد پیرسون را پیش میگیرد و معتقد است الگوهای باستانی و فرهنگی برای
ارتباط برقرار کردن با مصرفکننده بسیار ارزشمند میشوند (Roberts, 2010,
.)p.23
فتاحی و قاسم آقائی برای اجرای یک الگوی آموزشی هوشمندانه مبتنی بر
شخصیت و احساسات یادگیرنده ،از تکنیک  MBTIبهعنوان ابزاری قوی برای
تعیین سبکهای یادگیری افراد ،استفاده میکنند (Fatahi, G-Aghaee, 2010,
 .)p.3بشاری و همکارانش برای طراحی یک الگوی یادگیری الکترونیکی سازگار
براساس شخصیت یادگیرنده ،تکنیک  MBTIرا بهعنوان ابزاری شناختهشده برای
تعیین سبک یادگیری مورد استفاده قرار میدهند( (�Bachari, Abdelwahed, Ad
. )nani, 2010, p.2
مارتا توراس داناون تالش کرده است تا با ارائۀ اطالعاتی که میتواند به تقویت
ارتباطات تصویری کمک کند ،شباهتها و تفاوتهای موجو ْد در کهنالگوهای
اسطورهای (الههها) را مورد بررسی قرار دهد .او بیان میکند استفاده از کهن
الگوها برای برقراری ارتباط با مخاطبان ،کاربردی است .در حقیقت ،ماهیت
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ارتباطات متکی به افرادی است که تجربیات مشترک را به اشتراک میگذارند .او
ْ
تصاویر تبلیغاتی چند مجلۀ مد را مطابق معیارهای مبتنی بر کهنالگوهای اسطوره
(الههها) تحلیل و طبقهبندی میکند ( .)T-Donovan, 1999, pp.3,5,7با توجه به
یافتهها ،برای استفاده از مسیر شخصیتشناسی ،اگر هدف به فرهنگ و برندسازی

مربوط باشد ،از رویکرد قهرمانِ درون ،اگر هدف به پرورش استعدادها و تواناییها
و آموزش مربوط باشد ،از آنجا که رویکرد  MBTIموشکافانه به بررسی این امر
خاص شخصیتی مانند
میپردازد ،از آن استفاده میکنند .اما اگر بررسیِ ویژگیهای ِ
سلیقه مدنظر باشد ،رویکرد کهنالگوها میتواند بهترین مسیر برای این امر باشد.

جدول .1مقایسۀ آزمون های شخصیت شناسی
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پیشفرض های پژوهشی
این مطالعه بر مبنای دو پیشفرض انجام شده است :اول آنکه روانشناسیِ
کهنالگویی ،میتواند بهعنوان یک مبنایِ نظری برای شناسایی سالیق و
عالیق کاربران استفاده شود ،و دوم اینکه اگر طراحیِ وسایل شخصی بر مبنای
کهنالگوهای شخصیتی صورت گیرد ،تسهیلگر فرایند ایدهپردازی خواه د بود .

همچنین ،هدف کالن این مطالعه ،کشف یک مسیر جدید و راهگشا برای طراحیِ
مبتنی بر سالیق افراد بود ه است؛ مسیری که ذهنیت طراح را نسبت به مخاطبانش
دقیقتر کند ،تسهیلگر فرایند ایدهپردازی باشد ،طراح را به سلیقۀ مخاطبانِ طراحی
نزدیک کند و درنهایت به متنوعسازیِ ایدههای طراحی یاری برساند.

طراحی عینک آفتابی برای هر کدام از
کهنالگوهای زنانه بر اساس نظریه یونگ

توجه عمیق و تخصصی به سلیقه
خانمها در طراحی
جلب رضایت حداکرثی
در مخاطب

جذب بیشرت مشرتی

مطالعه و بررسی سلیقه ه ر
کدام از کهنالگوهای زنانه

ایجاد تنوع در یک محصول
از نظر طراحی

کسب اعتبار

طراحی برای تمام سلیقهها
نه سلیقه غالب

احرتام به متام مخاطبین

حق انتخاب بیشرت
برای مخاطب

تقویت اعتامدبهنفس
برای مخاطب در انتخاب
بر اساس سلیقه خود
هموارتر کردن مسیر
طراحی براساس
کهنالگوها
واضحتر شدن سالیق
هرکدام از کهنالگو

منودار  .1درختچۀ اهداف

روش پژوهش
این تحقیق بنا بر هدف ،کاربردی است و روانشناسیِ کهنالگوییِ یونگ، 2
بهعنوان مبنای نظری برای فرایند ایدهپردازی استفاده شده است؛ روش جمعآوری
اطالعات نیز از نوع کتابخانهای و میدانی و ابزارهای آن شامل مشاهده (آشکار
با مشارکت) ،پرسشنامه (تست کهنالگوها) و مصاحبه (نیمهساختاریافته)،
جمعسپاری ،نمونهسازی موازی و همآفرینی بوده و به شیوۀ طراحی مشارکتی
کمک چند همکار برای جمعآوری نمونۀ آماری ،برای
اجرا شدهاست .این آزمون به ِ
بیش از  200خانم ایرانی از استانهای تهران ،گیالن ،مازندران ،کردستان ،اصفهان،
یزد و خراسا ن رضوی ،ارسال و از آنها خواستهشد امتیازهای تمام کهنالگوهای
خود را به اشتراک بگذارند 135 .نفر ،پاسخ آزمون خود را ارسال کردند که از
بین آنها  8/14درصد ( 11نفر) آتنا 30/37 ،درصد( 41نفر) آرتمیس 7/4 ،درصد(10
نفر) هستیا 14/81 ،درصد( 20نفر) هرا 7/4 ،درصد( 10نفر) دیمیتر 2/96 ،درصد(4
نفر) پرسفون و  28/8درصد( 39نفر) آفرودیت ،کهنالگوی غالبشان بود و برای
بررسیهای دقیقتر تا کهنالگویِ سوم هر نفر ثبت گردید .سپس از تمام آنها
خواستهشد عکس حداقل سه وسیلۀ شخصی خود را که تنها سلیقه و عالقۀ خودشان
در انتخاب دخیل بودهاست ،ارسال کنند 106 .نفر عکسهای خود را ارسال کردند.
در مرحلۀ بعد اشتراکات عکسهای ارسال شده از جانب هر گروه شخصیتی و
ارتباط بین این اشتراکات و ویژگیهای کهنالگویی ،مورد بررسی قرار گرفت.

برای طراحی یک وسیلۀ شخصی ،عینک آفتابی انتخاب شد و با توجه به مطالعات و
موارد بررسیشده در مراحل قبل ،برای هرکدام از کهنالگوهای هرا ،آتنا ،آرتمیس،
آفرودیت و دیمیتر 16 ،و برای هستیا و پرسفون 12 ،و جمعاً  104مورد طراحی
دستی ارائه شده و از طریق تلفیق و ترکیب و ادغام ایدهها ،تعداد  40طرح توسعه
یافت و به کمک نرمافزارهای طراحی ،مدلسازی 3و ارائه  4شدند تا درک آن برای
وارد شدن به مرحلۀ طراحی مشارکتی ،برای مخاطب راحتتر باشد .این  40مورد
کدگذاری و به تمام  135نفری که نتایج آزمون کهنالگوهای آنان ثبت شدهبود،
برای امتیازدهی ،ارسال گردید و از  60نفر آنان یعنی نرخ پاسخدهی تقریباً 44
خاص
مخاطب ِ
ِ
ت شد .سپس موارد هر گروه کهنالگویی ،به
درصد ،پاسخ دریاف 
کهنالگو برای ارزیابی و امتیازدهی ،ارسال شد.
در مرحلۀ نهایی در راستای طراحی مشارکتی و همآفرینی ،برای هر کهنالگو ،در
یکی از شبکههای اجتماعی گروهی شکل داد ه شد و  10نفر از هر کهنالگوی
شخصیتی که کهنالگوی محبوب و با اختالف امتیاز باال از سایر کهنالگوها ،داشتند،
پیشنهادات ارائه شده توسط
ِ
انتخاب و به آن گروه اضافه شدند .نظرات ،انتقادات و
هریک از این افراد مشارکتکننده ،طرحهای منتخب را توسعه داد.

تصویر .1خالصه روند طراحی براساس کهنالگوهای شخصیتی

مروری بر منادهای اسطوره ای و روانشناسی زنان

آرمتیس اسطورۀ شکار و ماه ،رقیب و خواهر

ت تأثیر نیروهای قدرتمند درونی قرار دارند که جنبۀ انسانانگارانۀ
اساساً افرا ْد تح 
آن را میتوان در کهنالگوهای یونانی مشاهده کرد (بولن ،1396 ،ص .)27
کهنالگوهای قدرتمن ِد درونی باعث تفاوتهای بنیادین میان زنان هستند (بولن،
 ،1396ص  .)23هر چقدر زن پیچیدهتر باشد ،احتمال اینکه کهنالگوهای بیشتری
در وی فعال و در رقابت باشند ،بیشتر است (بولن ،1396 ،ص  .)24از طرفی یک
منِ (ایگو)  13متعصب و دارای سوگیری ،دارای مقام کهنالگوی محبوب (فقط به
چند و حتی یک کهن الگو تعلق دارد) ،میباشد (بولن ،1396 ،ص  .)359طبق این
نظریه ،هفت کهنالگو برای انواع شخصیتهای زنان تعریف شدهاست که شامل
کهنالگوهای دوشیزه (آتنا  ، 5آرتمیس ، 6هستیا  ،) 7کهنالگوهای آسیبپذیر (هرا ،8
دیمیتر ،9پرسفون  )10و کهنالگوی کیمیاگر( 11آفرودیت  )12میباشند (بولن.)1396 ،

آرتمیس جنگجو ،یکدنده ،مستقل و هدفگذار و اهلِ کلکل کردن با دیگران است
ْ
و در هیچموردی کوتاه نمیآید .استقاللطلب و خواهان اکتشاف است .رقابتجو
است ،میداند چه میخواهد و همۀ تالش و ارادۀ خود را بهکار میبندد تا برنده شود
(بولن ،1396،ص  .)94او عاشق طبیعت و حیوانات و محافظت از آنهاست (Hughes,
 .)1990, p.196کوهنوردی ،صخرهنوردی ،تیراندازی و ...از تفریحاتی است که میتواند
عاشقشان باشد .اکثراً لباسهای ورزشی و اسپرت و راحت میپوشد (Barker Woolger,
 .)1989, p.102زن آرتمیسی ،همۀ تالش خود را در کاری میکند که از نظر درونی
برایش ارزشمند باشد .انگیزۀ او رقابتجویی و متوقفنشدن است .معموالً درگی ِر مسائل
اجتماعی و یا دیدگاههای فمنیستی  14میشود و به دنبال منفعت مالی نیست (بولن،
 ،1396ص  .)95آرتمیس معموالً نقش رهبر یا خواهر بزرگتر را دارد و دوستی با زنانِ
دیگر را بسیار مهم میداند .اکث ِر زنان آرتمیسی ذاتاً فمینیست هستند و از زنان دیگر
حمایت میکنند (بولن ،1396 ،صص  96 ، 85و .)97
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سـال بیست و هشتم
شـــمــارۀ 40
پاییز 1397

آتنا اسطورۀ ِخرد ،صنایع ،اسرتاتژی و دخرتِ پدر

دیمیرت اسطورۀ غالت ،روزی دهنده و مادر

اسطورۀ آتنا حامیِ هنر ،نمادی از خِ رد  ،فضیلت و بهویژه عقل و نمایندۀ آرمانهای
سیاسی و فرهنگی است ( .)Deacy & Villing, 2001, p.6آتنا زنی عاقل و منطقی،
مستقل ،هدفمند و برنامهریز ،مدیر و مدبر و دختر محبوب پدر است .او از فرایند
هدف
عمل خوشش میآید و وابسته به نتایج کار نیست (بولن ، 1396 ،ص  .)133بر ْ
صورت وجو ِد دلیلِ منطقی برای تغییر هدف ،به سرعت آن را
ِ
پافشاری ندارد و در
تغییر میدهد .آتنا در تصمیمگیریها به عقلِ خو ْد تکیه میکند نه به قلب (بولن،
پدرش عالیق و خصوصیات مشترکی دارد و بنابراین او را
ْ
 ،1396ص  .)121آتنا با
به مادر ترجیح میدهد (مورداک ،1396 ،ص  .)17همانندسازی با پد ْر او را قادر
میسازد از عهدۀ هر کاری برآید (مورداک ،1396 ،ص  .)105پد ْر از خودبسندگی و
استقاللِ دخترش حمایت میکند (مورداک ،1396 ،ص  )122و ممکن است به او نقش
پسر خانواده داد ه شود (مورداک ،1396 ،ص  .)121فِراسَ ت زن آتنایی باعث میشود تا
راه را برای خو ْد هموار سازد .اگر راهنمایی قدرتمند ،زن آتنایی دارایِ مدارک باال را
حمایت کند ،بهسرعت پیشرفت خواهد کرد (بولن ،1396 ،ص  .)123او یکی از همان
زنان شستهرفته و تروتمیزیست که همواره لباس فرم میپوشد و تحت تأثیر مُد روز
قرار نمیگیرد (بولن ،1396 ،ص .)129

دیمیتر ،مادر نمونه ،بسیار ایثارگر ،قابل اعتماد و قابل اتکاست .او نمایندۀ غریزۀ
مادری است ( .)Poggio, 2002, p.9دیمیتر فراتر از یک ماد ِر بیولوژیکی است .آنچه
عمیقاً باعث خوشحالی او میشود ،مادر بودنْ و انجام وظایف مادرانه است( (�Bark
 .)er Woolger, 1989, p.270-271مهربان ،حامی ،یاریدهنده ،متعهد به افراد و
اصول بوده و در اعتقادات خود راسخ است (بولن ،1396 ،ص  .)246مهمترین
نقشهایش عبارتاند از مادری ،فراهمکنندۀ غذا و حفاظت معنوی  .16شیفتۀ
مادرشدن است و از شیر دادن بهفرزندش لذت میبرد (بولن ،1396 ،صص  239و
 .)241جذب مشاغل سنتی زنانه مانند معلمی ،مددکاری ،پرستاری ،رواندرمانگری،
پزشکی اطفال ،توانبخشی و ...میشود (بولن ،1396 ،ص  .)249دختران خردسالی که
اغلب نقش مادری را بازی میکنند ،آشکارا دیمیتریاند .دختر دیمیتری ،به محض
اینکه کمی بزرگ شد ،وظیفۀ مراقبت از والدین و خواهر و برادرهای کوچکتر را
برعهده میگیرد (بولن ،1396 ،صص  246و  .)248زنِ دیمیتری ممکن است زمان
طوالنی پای تلفن بنشیند و بهجای اینکه به کارهای خودش برسد ،به صحبتهای
دوستی افسرده گوشکرده و یا از بچۀ دیگران نگهداری کند (بولن ،1396 ،ص .)260

هستیا اسطورۀ آتشکده و معبد ،خانه و کاشانه

پرسفو ْن اسطورۀ دوشیزه و دخرتِ مادر ،ملکۀ جهان زیرین

هستیا زنی آرام و محجوب ،بسیار باتجربه ،درونگرا ،شرافتمند ،مهربان ،سخاوتمند
و عاشق پرورش گل و گیاه است .محیط خانه برایش مقدس است و از انجام وظایف
خانهداری لذت میبرد .زمانیکه کارهایش تمام شوند ،دروناً حس خوبی دارد
درونیات خود متمرکز است.
ِ
(بولن ،1396 ،ص  .)163هستیا بیش از دنیای بیرون به
ماجراجو و جاهطلب نیست و محترمترین کهنالگوست (Armstrong, 2007, p.31-
 .)32از تنهایی و مراقبه  15لذت میبرد .دنبال آرامشیست که از سکوت بهدست
میآید؛ او همۀ تالش خود را میکند تا دیده نشود« .آبهای آرام ،عمیقاند»،
وصفالحال عواطف عمیق هستیاییِ درونگراست که سطحی نیست (بولن،1396 ،
ص  .)183هستیا تمایل چندانی به دانشگاه و محیطهای کاریِ پر رقابت ندارد.
اغلب به کارهای سنتیِ زنانه و نیز حرفۀ دفتری میپردازد .بهطور خودکار و بیسر
و صدا کارش را انجام میدهد و وارد حرف و گپها و سیاست بازیهای محل کار
نمیشود (بولن ،1396،ص .)176

پرسفون همانطور که از عنوانش پیداست ،دو وجه دارد :دوشیزه و ملکه (دختر
خامی که احساس مسئولیت نمیکند یا زنی که راه سازگاری با تجربیات را بلد
ت تأثیر یک یا هر دو وجه کهنالگو قرار گرفتهاند (بولن،1396 ،
است ).زنان نیز تح 
ص  .)274پرسفون ،پاک ،معصوم ،بیتجربه و مظهر دوشیزگی ،بهار ،بهشدت
اضطراب جدایی از مادر است .ذاتاً پذیرا و قابل
ِ
به ماد ِر خود وابسته و نماد
انعطاف بوده و به راحتی خود را با شرایط وفق میدهد (بولن ،1396 ،ص .)276
معموالً دقیقهنودی بوده و سر و ته قضیه را هم میآورد (بولن ،1396 ،ص .)285
فرهنگی که برنامههایی مانند سیندرال ،زیبای خفته و نظایر آنها را میسازد ،سعی
دارد دختران را به انفعالیبودن  18و وابستگی تشویق کند تا دختران سازگار و
حرفگوشکن باشند (بولن ،1396 ،ص  .)275جهانِ زیرین بیانگر الیههای عمیقتر
روح و روان است و ملکۀ جهان زیرین ،بیانگر قدرت تسلط بر جهان واقعیات و
ناخودآگاه .پرسفونی که این بُعد شخصیتی خود را تقویت کرده ،میتواند روانکاو
برجستهای شود .چنین کسانی راه رفت و برگشت از هزارتوها  19را میشناسند
(بولن ،1396 ،ص .)277-279

هِ را عمدتاً تمایل به همسربودن و موقعیت اجتماعی آن دارد .بارزترین ویژگی
های او وفاداری ،حسادت و کینهتوزی است ( .)Poggio, 2002, p.8او همسری تمام
عیار ،سیاستمدار ،ماندگار ،بسیار شیکپوش است .برای او ازدواج مایۀ رضایتمندی
و کمال بوده و روز ازدواج ،مهمترین روز زندگیاش است و احتمال طالق گرفتنش
سمت
از همۀ کهنالگوها کمتر است (بولن ،1396 ،صص  217 ، 204و  .)219به ِ
مردان موفق و توانمند جذب میشود و به مجردها به دیدۀ تحقیر نگاه میکند
(بولن ،1396 ،صص  212و  .)216شادکامیِ زنِ هِ رایی منوط به وفاداری و قدردان
بودنِ همسرش به او و ارزش قائلشدن برای ازدواج است (بولن ،1396 ،ص .)218
هرا باعث خوشبختی و موفقیت همسرش میشود .او در براب ِر تمام زنانی که
توجه شوهرش را جلب کنند ،کینهتوز و خشمگین خواهد بود (Poggio, 2002,
 .)p.16شوهرش بر همه تقدم دارد و برای او هر کاری میکند .زنِ هرایی از اینکه
همسرش محوریت زندگی او را دارد ،لذت میبرد .همه میدانند که همسرش در
وهلۀ اول قرار دارد .چندان غریزۀ مادری ندارد و برای رضایت همسر ،بچهدار
اغلب آنها را نادیده میگیرد .فرزندانِ زنِ هرایی خیلیخوب میدانند
میشود و ْ
که بهترینها مال شوهرش است (بولن ،1396 ،صص  210و .)220

آفرودیت؛ اسطورۀ عشق و زیبایی و هرن

ِهرا اسطورۀ ازدواج ،تعهد و همرس؛ ملکۀ آسامنها
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آفرودیت نماد اغوا و جذابیت جنسی است .او خالق ،با شور و نشاط ،همیشه
خوش سر و زبان است ( )Poggio, 2002, p.12و همواره خود
مرکز توجه ،زیبا و ْ
را تحسین میکند ( .)Barker Woolger, 1989, p.132به راحتی عاشق میشود و
روابطش متعدد و سطحی هستند (بولن ،1396 ،صص  319و  .)339دوستان زیادی
از هر قشر و سنی دارد .غالباً باعث برانگیختهشدن حس حسادت و بیاعتمادی در
زنان دیگر میشود ( .)Poggio, 2002, p.12ممکن است چیزهای زیبایی بخرد که
استطاعت مالیاش را ندارد (بولن ،1396 ،ص  .)338رنگهای خالص و شاد و زنده را
برای پوشش یا وسایل خانه انتخاب میکند .او عاشق لباسهای زیبا ،جواهرات و انواع
زیورآالت است ( .)Barker Woolger, 1989, p.134یک آفرودیتیِ خردسال را غالباً
آتشپاره مینامند .والدینِ او ممکن است به جذابیت فرزنداشان پر و بال بخشند اما
همینکه به سن بلوغ رسید رفتار متفاوتی نشان دهند! دختر آفرودیتی در این دوران
خود را بین هیجانات درونی  20و واکنشهای سایرین گرفتار میبیند (بولن ،1396 ،ص
 .)325 - 327شغلهایی که احساسات زن آفرودیتی را برنیانگیزند ،برایش جذاب
نخواهد بود .اغلب شغلی را ترجیح میدهد که بیشترین پول را بابت کمترین هزینه
به وی دهند (بولن ،1396 ،ص .)329
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جدول  .2خالصه ویژگی کهنالگوهای شخصیتی

منونۀ آماری

منودار  .2فراوانی کهنالگو های منونۀ آماری

در هر فرد تمام کهنالگوها بیدار هستند (به استثنا ِء موارد خاص که فرد در یک
یا چند کهنالگو امتیاز منفی میگیرد) .آزمون کهنالگوها عالوهبر مشخصکردن
کهنالگوی غالب ،امتیاز هرکدام از کهنالگوها را به فرد نشان میدهد .طبق
نتایج بهدست آمده در این مطالعه ،فراوانی کهنالگوهای آرتمیس و آفرودیت
در مقایسه با پرسفون بهعنوان کهنالگوی غالب ،بهصورت معناداری در حجم
نمونۀ آماری بیشتر بوده است که شاید دلیل آن ،از یکسو محدودیتهای این
مطالعه در دسترسی به جامعۀ آماری گستردهتر و از سوی دیگر ،شرایط اجتماعی
عصر حاضر نیز باشد .زمانی که زن آرتمیسی شاهد نابرابری باشد ،خوی جنگجویی
او برمیخیزد و تمام موانع را کنار میزند تا تواناییهای خود را بهاثبات برساند و
وضعیت
ِ
به هدفش دستیابد .زن آرتمیسیِ رهبر ،برای آگا ه کردن دیگ ْر زنان از
نابرابر تالش کرده ،خوی جنگجویی و استقاللطلبی آنها را بیدار و آنان را با
خود همراه میکند .در چنین شرایطی مسلم است که زنان این جامعه وابسته و
بیمسئولیت نمیشوند (فاویلی ،کاوالو .)1397 ،ویژگیهای آفرودیتی (مرکز توجه

بودن ،داشتن اعتماد به نفس باال ،رسیدگی به ظاهر و نظایر آنها) نیز در بسیاری
از زنان جامعۀ ما وجود دارد .در بسیاری از محافل ،شاهد حداقل یک زن پر نشاط
و جذاب هستیم که به مجلس شور و گرمی میبخشد .در تجارب حسی ،بیشترین
نفوذ را کهنالگوی آفرودیتی دارد .درنتیجه ،پرورش هوش عاطفی و تمرکز بر اینجا
و اکنون ،آفرودیت را برمیانگیزد .هنگامیکه آفرودیت ،بخش فعال زنی باشد،
مردان را بهسمت خود جذب میکند .زنی که همانندسازی با آفرودیت دارد ،غالباً
برونگراست و عالقۀ زیادی به زندگی و عناصری آتشینمزاج در شخصیت خود
دارد (بولن ،1396 ،صص  323و  325و .)337

36
دســـــتـــــــاورد

کشف عنارص مشرتک در هر کهن الگو

سـال بیست و هشتم
شـــمــارۀ 40
پاییز 1397

پس از تست کهنالگوها ،از هر  135نفر ،شخصاً خواست ه شد از بین لوازم شخصی خود
(کیف ،کیف پول ،کفش ،کاله ،گوشواره ،انگشتر ،دستبند ،گردنبند ،پابند ،کمربند،
ک آفتابی و شیشۀ عطر) که صرفاً در آنها سلیقۀ خودشان
ساعت مچی ،گیرۀ مو ،عین 
برای انتخاب دخیل بودهاست ،حداقل از سه مورد که بهصورت خیلی ویژه به آن
عالقهمند هستند ،عکس گرفته و ارسال کنند .پس از بررسیِ عکسهای ارسالی هر
گروه ،عناصر مشترک بین آنها شناسایی شده و هر کدام گروه جداگانه تشکیل
دادند (تصویر .)2همچنین مشخص شد که در برخی موارد به دلیل تأثی ِر کهنالگوهای
جمعی و رقابت تنگاتنگ کهنالگوها در افرادی که کهنالگوی محبوب نداشتند،
سلیقۀ کهنالگوی دوم یا حتی سوم در انتخابهای افراد دخیل بوده است( .مث ًال

آفرودیتی که کهنالگویِ دو ِم او هراست ،به جواهرات درشت با جزئیات شلوغ
عالقهمند است) تعداد موارد ارسالی به اندازهای بودند که هر کهنالگو ،گروههای
مشخص و با اطمینانی داشته باشند .پس دربارۀ این موارد خاص ،عکسها یا در
گروه خاصی قرار نگرفتند یا به گروه مشخص کهنالگوی دوم فرد منتقل شدند (در
ادامۀ روند پروژه ،نظر این افراد در هر دو کهنالگوی شخصیتی مورد استفاده قرار
گرفت) .نتیجۀ این دستهبندیها ،در قالب بوردهای تصویری  21ارائه شد .پس از این
مرحله ،رابطۀ بین این عناصر و ویژگیهای شخصیتی هر کهنالگو مورد بررسی
مصنوعات ارسالی را مورد واکاوی
ِ
قرار گرفت که درواقع چرایی عالقۀ این افراد به
قرار م یداد.

تصویر .2بوردهای تصویری – ارتباط عنارص مشرتک و ویژگی کهن الگوهای شخصیتی

جدول  .3ویژگیهای الزم برای طراحی براساس کهنالگوها
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روند طراحی
از بین مواردی که بهعنوان وسیلۀ شخصی تعریف شد ه بودند ،عینک آفتابی برای
ب شد .در مرحلۀ طراح ی دستی ،بدون بررسی نمونههای
ادامۀ روند پروژه انتخا 
خاص تیپهای شخصیتی طراحی
عینک (تا طرحها الگوبرداری نشده و کام ًال ِ
شوند) و با توجه به ویژگیهای شخصیتی ،عناصر مشترک و عکسهای ارسا ل شده
ایدهپردازی شد و با وجود تعداد زیاد ایدهها ،باز هم امکان اضافهشدنِ آنها وجود
داشت .در نهایت شش طرح از هِ را ،آتنا ،آرتمیس ،آفرودیت ،دیمیتر و هستیا و چهار
طرح از پرسفون انتخاب ،مدلسازی و ارائه شد.
این چهل طرحْ کدگذاری شده (=Aهرا=B ،آتنا=C ،آرتمیس=D ،آفرودیت،
=Eدیمیتر=F ،هستیا و =Gپرسفون) و برای نمونۀ آماری ( 135نفر) ارسال و از آنها
خواستهشد براساس سلیقۀ خود ،به ترتیب طرحها را از یک تا پنج اولویتبندی کنند
( 5=1امتیاز 4=2 ،امتیاز 3=3 ،امتیاز  2=4امتیاز و  1=5امتیاز) .در تصویر( ،)3نتیجۀ
مجموع امتیاز هر عینک نوشته شدهاست .همانطور که مشاهده میکنید،

عینکهای گروه دیمیتر( E1تا  )E6بهخصوص مورد چهارم پرطرفدارترین بودند
که سادگی و کمینهگرا بودن این طرحها و مطابقت آنها با فرهنگ و بازخورد
مثبت دیگران را میتوان بهعنوان دالیل اصلی آن معرفی نمود .همانطور که در
روند طراحی مشارکتی خواهیم دید ،تمام طرحهای منتخب به سمت سادهترشدن
پیش رفتند.
در مرحلۀ بعد به هر نفر ،عینکهای گروه خودش ارسال و از او خواستهشد از یک
تا سه اولویتبندی کند ( 3=1امتیاز 2=2 ،امتیاز و  1=3امتیاز) و پیشنهادات خود را
ارائ ه دهد .بدینترتیب ،از گروه هرا A5، A4 ،و  ،A6از گروه آتنا B5، B3 ،و  ،B6از
گروه آرتمیس C2، C1 ،و  ،C5از گروه آفرودیت D4، D2 ،و  ،D6از گروه دیمیتر،
 E3، E1و  ،E4از گروه هستیا F5، F1 ،و  F6و از گروه پرسفون G2 ،و  G3امتیازهای
باالتری را کسبکردند.

تصویر .3طرحهای انتخابی اولیه و نتایج نظرسنجی

طراحی مشارکتی

22

پس از این مرحله برای هر هفت کهنالگو در یکی از شبکههای اجتماعی گروهی
شکل داد ه شد و دَه نفر از هر کهنالگوی شخصیتی (به جز گروه پرسفون که در
مجموع چهار نفر بودند) انتخاب شدند تا بهصورت مشورتی طرحهای منتخب
را توسعه دهند .همانطور که در مراحل قبل اشاره شد ،وقتی فردی کهنالگوی
محبوب داشته باشد ،به ویژگیها ،تمایالت ،تعصبات و نوع تفکر آنْ کهنالگو بیش
از سایر ،اهمیت میدهد .درغیراینصورت یعنی اگر تمام کهنالگوهای وجودیِ خود
را به گونهای متعادل پرورش داده باشد ،نوع نگرش او به سادگی قابل تشخیص
نیست .از اینرو افرادی که در روند طراحی ،مشارکت داده شدند ،نمایندگان هر
گروه کهنالگویی و با امتیازات باال بودند .یکی از نکات قابلتوجه در این بخش از
مطالعه ،رفتار اعضای هر گروه با یکدیگر بود! آفرودیتها بهسرعت با هم ارتباط
دوستانه برقرار کردند .هراها برای به کرسینشاندن حرفشان متحد میشدند .آتناها
مانند کارمندان اداره باهم برخورد میکردند و حتی مواردی که انتظار داشتند
رعایت شود ،از منابع مختلف به اشتراک میگذاشتند .آرتمیسها از همان ابتدا

شروع به جنگیدن کردند و هرگز به توافق نرسیدند! دیمیترها بهشدت مهربان و
دلسوز بوده و اینکه راهنماییهای آنها به روند پروژه آنطور که باید کمک کند،
برایشان اهمیت داشت .پرسفونها به سادگی مسائل شخصی که نیازی به دانستنشان
جزئیات پروژه قرار
ِ
نبود مطرح میکردند و همچنین بیش از سایر گروهها در جریان
گرفتند .اعضای گروه هستیا همانطور که انتظار میرفت ،رابطۀ خوبی با دنیای
مجازی و صحبتکردن نداشتند و تنها سه نفر از آنها همکاری کردند.
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اِعامل استاندارد های عینک آفتابی

تصویر .4ابعاد استاندارد عینک آفتابی به میلیمرت

براساس ابعاد استاندارد ،عینکها در چارچوب محدودۀ ابعاد تعریفشده قرار
گرفتند .سپس انطباق نوع صورت و عینک نیز ،برای فرمپردازی دقیقتر به کمک
جدول  6مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
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جدول  .5عینک آفتابی مناسب فرم صورت

طرحهای نهایی

ارزیابی

تصویر  5عینکهای نهایی هر تیپ شخصیتی را نشان میدهد .همانطور که
مالحظه میشود ،طرح هِ را از نظر فرمی ساده است اما جزئیات شلوغ قسمت بینی
تا پدها و ترکیب رنگی بنفش (که رنگ مورد عالقۀ هراها بود) و طالیی ،این عینک
را منحصر برای این گروه میکند .تمام بخشهای عینک آتنا با هم مرتبطاند؛ هم
از نظر فرمی و هم هارمونی رنگی .به منطقیترین شکل ممکن اجزاء در کنار هم
قرارگرفتهاند و با یک خط ساده به هم متصل میشوند .با این وجود گوشههای
تقریباً تی ِز عینک در فریم به قدرتمندبودن آنها اشارهدارد .عینک آرتمیس طبقِ
انتظارشان ظرافت کمتری به نسبت سایر عینکها دارد .این عینک براساس رنگ
طبیعت بک ْر
ِ
سبز طبیعت انبوه و شاخههای درختان طراحی شده که به جنبۀ عاشقِ
بودن آرتمیس اشارهدارد .ظریفترین و ملوسترین عینک نسبت به سایر طرحها،
عینک آفرودیت است که البته باز هم انتظار ظرافت بیشتر از جانب مخاطبهای
آفرودی ْ
ت تایپ ،وجود داشت .اما دراینصورت از لحاظ ارگونومی  23چالشهایی
در استفاده ایجاد میشد .ترکیب رنگ صورتی (رنگ مورد عالقۀ آفرودیتها) و
بالهای پروانه و فرم دایره ،اوج شور و نشاط و طراوت و زنانگی آفرودیتی را نشان
میدهد .سادهترین عینک مجموعۀ هفتگانه ،عینک دیمیتر است .منحنیهای زیاد،
جزئیات بسیار کم ،رنگهای مشکی و قهوهای در کنار هم ،همگی متواضع و ایثارگر
بودن او را نشان میدهند عینک هستیا در نگاه اول ساده است اما جزئیات ظریف
و پیچیدهای دارد .هستیاها به آویز و گوی عالقه دارند و فرم اشک برای آنها یک
عنصر آرمانی تلقی میشود .ترکیب رنگی این عینک مانند خود او مالیم و آرام
است .یکی از عناصر مشترک لوازم شخصی پرسفونها ،گِره بود .پرسفونها بهشدت
زودرنج هستند و بسیار اتفاق میفتد در کنجی نشسته ،زانوان خود را بغ ل گرفته و
گری ه کنند .فرم گره ،آنها را به یاد خودشان میاندازد و به آن عالقه دارند.

طرحهای نهایی در اختیار سایر افرادی که در روند طراحی مشارکتی شرکت نداشتند،
قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا طرح مورد پسندشان را انتخاب کنند .اما نتایج
نشان داد سلیقه و انتخاب صرفاً براساس کهنالگوی غالب نیست و افراد تحت نفوذ
سایر کهنالگوها و شرایط مختلف ،انتخابهای متفاوتی خواهند داشت .بنابراین این
مطالعه ،تنها یک ابزار جهت تنوع بخشیدن به ایدههای طراحی بر مبنای شناسایی
کهنالگوها و نه پیشبینیِ دقیقِ انتخابهایِ مخاطب را ارائه میکند.
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تصویر .5مجموعه طرحهای نهایی

نتیجه
این مطالعه تالشی بود تا استفاده از روانشناسیِ کهنالگوییِ یونگ ،بهعنوان یکی
از نظریههای مشهور در زمینۀ شخصیتشناسی ،به شکلگیری طرحهایی متنوع و
متفاوت متناسب با هر یک از کهنالگوهای هفتگانۀ زنانه ،یاری رساند .نگارندگان
این روش را «طراحیِ کهنالگویی» نام نهادند :این شیوه ،موجب شکلگیری طرحهای
متفاوت و متنوع و در حجم زیاد شد ،اما نتایج ارزیابی طرحهای نهایی نشان داد ،در
غالب افرا ْد نقش ندارند .اگرچه کهنالگوهایِ
سلیقه و فرایند انتخاب ،تنها کهنالگویِ ِ
درونی باعث تفاوتهای بنیادین میان افراد میشوند اما میزان نفوذ هر کهنالگو
و جایگاه آنهاست که فرد را منحصربهفرد میکند .درنتیجه درنظر گرفتن تنها
کهنالگوی غالب برای طراحی ،باز هم خطای دور شدن از سالیق افراد را در پی دارد.
از آنجایی که بررسی دقیق ویژگیهای هر یک از کهنالگوها باعث شکلگیری حجم
قابلتوجهی از ایدههای متنوع شد ،طراحی کهنالگویی را میتوان روشی کاربردی در
محصوالت شخصی درنظر گرفت
ِ
مسیر خالقیت و ایدهپردازی ،بهخصوص در طراحیِ
که میتواند مورد استفادۀ سایر طراحان نیز قرار گیرد.
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 فاخته: تهران. ترجمه اسامئیل فصیح. خودشناسی با روش یونگ.)1372(  مایکل،	•دانیلز
. ترجمه مینو پریانی. منادهای اسطوره ای و روانشناسی زنان.)1396(  جین شینودا،	•بولن
 آشیان:تهران
 ترجمه مینو پرنیانی و. منادهای اسطوره ای و روانشناسی مردان.)1397(  جین شینودا،	•بولن
 آشیان: تهران.پرتو پارسی
 بررسی عوامل جامعه شناختی.)1395(  احسان، عبدالعلی و آقابابایی، باقری، زهره،	•عیوضی
.) دستامل كاغذی:مؤثر بر سليقه مخاطب باتوجه به طراحی گرافيک(مورد مطالعه موردی
.53 – 63 ،)12(6 ،پژوهش هرن دو ساالنه
 نسل: تهران. ترجمه مینا رمضانی.1 دخرتان جسور.)1397(  فرانچسکا، النا و کاوالو،	•فاویلی
نواندیش
 بنیاد فرهنگ زندگی: تهران. ترجمه ساره رسگلزایی. دخرت بابا.)1395(  مورین،	•مورداک
،آنیه و یاکوبی، الیافه، جوزف ال، هندرسون، ماری لوئیز، فون فرانتس، کارل گوستاو،	•یونگ
 جامی: تهران. ترجمه محمود سلطانیه. انسان و سمبل هایش.)1389( یوالنده
http://www.khodshenas.ir/ArcheTypes  برگرفته از لینک.	•آزمون کهن الگوها

