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 چکيده
از این  .اهل رویابافی و خیالپردازی نیست .کننده استاو مانند خورشید مقدس و پاک  .آپولو خدای خورشید یونان باستان است

قانون سبب قدرت معنوی خود افرادی  روحیه شخصیتی به  قوانین احترام  رو، طرفداران این  مدار هستند و در هر شرایطی به 

را مقدم بر هر چیزی می  .گذارندمی مهم بوده و آن  آپولو، صالح جامعه برایش  ها هدفمند هستند و    .داندکهن الگوی  آپولویی 

آنان دوست    .دهندآنان عاشق کتاب خواندن هستند و به یادگیری اهمیت می  .مستمر دارند برای رسیدن به اهدافشان کوشش

زیرا، با تمرین و پشتکار آن مهارت را کسب   کار را نداشته باشند،  کاری به مهارت برسند، حتی، اگر استعداد آن  دارند در هر 

بپذیرد    .کنندمی که باید  است  این  منفی برای یک فرد آپولویی  دارند و کمتر از دیگران و  که انساننکته  تفاوت  ها با یکدیگر 

تواند به مرد آپولویی کمک کند تا احساسات خود و دیگران را درک کرده  توجه به آنیموس درون می  .شرایط اجتماع انتقاد کنند

و آرتمیس   باکره است که مانند آتنااز طرفی، هستیا، خدابانوی آتشکده و معابد، یکی از سه ایزد بانوی    .و به دیگران احترام بگذارد

ها وابسته نشود،  ها و حتی انسانشود، فرد به مقام، مال، نتیجه کارآرکی تایپ هستیا، موجب می .قربانی امیال دیگران نشده است

به تایید شدن او نیاز   .بردهستیایی درونگراست و از تنهایی لذت می  .کندها نیز، از درون احساس کامل بودن میزیرا، بدون آن

ندارد دیگران  نمی  .از طرف  را آشفته و عصبانی  را قضاوت    .کندهیچ چیز، هستیایی  هستیایی ها کم توقع هستند و دیگران 

که، گاهی تنهایی اجباری ناشی از سوگ یا فقدان، به فرد کمک می .کنندنمی یک  .کند تا هستیای درون خود را بیابدنتیجه این 

و محبت خود را برای هستیایی با یافتن هست آید  دارای احساسات عمیق هست، می تواند از انزوا بیرون  که  یای درون خود 

 .گرمای آپولویی با خوداتکایی هستیایی، شادی بخش است .دیگری، حتی به طور غیرمستقیم ابراز دارد

 .کهن الگو، آپولو، هستیا، برداشت  :يديکل واژگان
 

  

)آتش و آتشکده(  کهن الگوي آپولو و کهن الگوي هستيا 

 

 2 سعداهلل رحيمی،  1 کبري رحيمی
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 مقدمه

به از راه دادخرد بهتر از هرچه   ایزد بداد                                                     ستایش خرد را 

 خرد رهنمای و خرد دلگشای                                                 خرد دست گیرد به هر دو سرای

یونگ معتقد است اگر آنیما و آنیموس    .آیندمی  آنیما و آنیموس به ترتیب منطبق بر نفس و عقل بوده و زوجی الهی به حساب

نیز، گفته   .توان آن را خدا نامیدرسند که میدر تضاد قرار نگیرند به وحدت و تمامیتی بسیار با ارزش می همان طور در دین اسالم 
به طور کامل شناختمی برای شناخت خدا باید خویشتن را  با عناصر درونی ارت های ضروری خودآگاهی  یکی از مولفه .شود  باط 

ماده است و برای رسیدن به فردیت، باید آنیما و آنیموس درون انسان  -به زبان دیگر موجود کامل موجودی نر  .مردانه و زنانه است

که ویژگی های کهن الگویی در    .یکی شوند به جنبه های زیستی در درون افرادی  در کهن الگوی آپولو و نیز آرکی تایپ هستیا، 
سازگاری آنان ثب به حد رشد می رسد، آنان را کمک می کند با جامعه و افراد،  ذهنی و فیزیکی خود  به قدرت توان  ت شده و 

بیشتری نسبت به دیگر گروه های آرکی تایپی که در روانشناسی یونگ و به ویژه شینودا بولن که دنبال کار استاد خود را در جامعه 

یابند موس نمادی از وجود عنصرهای زنانه و مردانه می باشند که با به تعادل رساندن آن ها در  آنیما و آنی  .نشر داده است، دست 
یعنی این که هر آدمی هم جنبه  .آدمی، انرژی های مردانه و زنانه، سبب رشد شخصیت آنان می شود اصل دوجنسی بودن آدمی، 

کارل گوستاو یونگ،   .کمک یونگ شناسایی و معرفی شدزنی دارد و هم جنبه مردی، پیش از آنکه مورد قبول عموم قرار بگیرد به  

نیمه توانایی   .نامدجنبه زنی مرد را آنیما و جنبه مردی زن را آنیموس می فیلسوف و روانشناس نیمه زنانه و مردانه درون آدمی را 

یعنی هم    به کارگیری ذهن در اجرای امور دانسته اند و به افراد سفارش می کنند که با حقیقت این که دارای دو جوهره وجودی 
با سبک و سوی   نسازد و کوشش کنند خود را  ناراحت و سرخورده  باشند، آنان را  مردانه و هم جنبه های زنانه می  جنبه های 

آفرینش هماهنگ کنند تا بار مشکالت روانی خود را بکاهند و با خیال راحت و آسوده زندگی کنند؛ زیرا، با شناخت خود به شناخت 

به وجود آورده استعالم بز نظم و هماهنگی را  که این  یازند که آفریننده ای دانا و حکیم دارد،  فردی که به   .رگتری دست می 

   .کنددنبال ایجاد نظم و حکومت قانون و برپایی عدالت در جامعه است، گرایش آپولویی درون خود را تقویت 

 تا دایره ای روان نماید                                    رو نقطه آتشین بگردان                             

نیست                                                     لیکن به نظر چنین نماید  آن دایره، بیش نقطه ای 

رسیدن به مقصد  آنچه به دید آید و نیاید، نقطه اش جنس و دایره اش بی گرانگی زمان است که رهروی را می جوید که قصد  
در آرکی تایپ های معرفی شده به وسیله یونگ، گفته می شود، اگر فردی که دارای ویژگی ها   .را دارد و لحظه ای تردید نمی کند

و خصوصیات روحی و روانی تیپ شخصیتی روان آرکی تایپ آپولویی هست، از آنیما و آنیموس وجود خود به طور کامل استفاده  

 .رسدکند به خوشبختی می 

 سلسله موی دوست، حلقه دام بالست                              هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست

با خودش در یگانگی قرار دارد و بیش از دیگر الهه برجا می گذارد،  ها، گمنام مانده   هستیا در منشی که از آرکی تایپ خود 

هرگاه حضور پیدا کند را در خلوت خویش دارد، و   .دهد، رنگ معنویت به زندگی میاست، در واقع  کهن الگوی هستیا، آرامش 

از این رو، کسی    .ها ارتباط برقرار کندهای درونی خود را به خوبی تشخیص داده و با آنشود فرد بتواند ارزش همین عامل باعث می
روحیه زن هستیایی  است، فردی است که به طور آگاهانه   پذیرد و آن را حکمت خدا و به مسائل و اتفاقات زندگی را میکه دارای 

 .داندصالح خود می

به همان دست بگیری  بشنو ز بر پیر خرابات، تو این پند                                          هر دست که دادی، 

 

 متن

 کهن الگوي آپولو، هستيا

یونان باستان استکهن الگوی آپولو یک کهن الگوی مردانه  موفق و  .برگرفته از آپولو خدای خورشید  آپولویی افرادی  افراد 
می دهند بر احساسات ترجیح  را  عقل و منطق  پسر محبوب زئوس، تیرانداز،    .آپولو خدای خورشید است  .جذاب هستند که  او 



 87  -94صفحات    |  1399  پاییز|    14شماره    |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

بوده که عالقه یونانیان بموسیقیدان، قانون عینی و قابل سنجش و دوری از تخیالت و  گذار، پیشگو، زیبا، جوان و اهل هنر  ه امور 

نشان می های شخصیتی آپولو و  ویژگی    .کندها حمایت میاو خالفکاران را مجازات کرده و از داروسازان و چوپان  .دهدعرفان را 
باعث موفقیت او در همه امور  هوش و اراده پاک  می به جز عشق اش  ه است، یک جنبه کنندشود. او که مانند خورشید مقدس و 

داد. آپولو که دومین خدای مهم یونانیان باستان است،  اش خود را نشان میهای بی رحمانه  تاریک و پنهان هم دارد که در مجازات 

بشناس و در هیچ چیزی زیاده روی نکن کهن الگوی آپولو آن جنبه از شخصیت یک مرد را نشان   .دو اصل اخالقی دارد: خودت را 
به شهود و سطح    .خواهد در فنون مختلف به مهارت برسدمی  .ه دنبال نظم و قانون استدهد که بمی فکر را بر احساس، عینیت را 

به عمق ترجیح می برقرار می .دهدرا  برنامه ریزی شده است که به سادگی با دنیای عینی ارتباط  او    .کندذهن آپولویی یک ذهن 

های او واقعی هستند و اهل  هدف   .خواهد و از چه طریقی باید آن را به دست بیاوردیداند چه مگیر فوق العاده است؛ مییک هدف

نکرده،  مردان جوانی که به دنبال موفقیت هستند و هنوز فرصت .رویابافی و خیالپردازی نیست های از دست رفته، آنها را آزرده 
پسر   .هنر، ورزش و مهارت آموزی در گروه نفرات برتر هستند آنها معموال در هر کاری مثل درس، .دهندآپولو را به خوبی نشان می

آرزو به دنبال تحقق  و دیگران فاصله میایده آلی که  احساسات خود  از  و  پدر است  پسر آپولویی استهای  او یک    .گیرد یک 

نشان می عین حال حافظ قانون است که  نظم طلب استموسیقیدان و در  به دنب .دهد ذهن او چقدر  نظم و  فردی که  ال ایجاد 
تواند از واکنش  کهن الگوی آپولو می .کندحکومت قانون و برپایی عدالت در جامعه است، گرایش آپولویی درون خود را دنبال می

خواهد او با اینکه ظاهری مردانه و قوی دارد، اما نمی  .اش برای آینده درس بگیرد های احساسی فاصله گرفته و از مشکالت زندگی

او جوان، جذاب، سالم،   .دهد بیشتر تماشاگر باشد تا یک قهرمانمحتاط و محافظه کار است و ترجیح می  .ها رفتار کندهرمانمانند ق

های  ویژگی    .زندگی در این دنیا برای مردی که تحت تاثیر انرژی کهن الگوی آپولو است، چندان سخت نیست .زیبا و هنرمند است
به آسانی باعث موفقیتش شده و بیشتر به روابط و زندگی درونی  .تایید و توجه دیگران را به دنبال دارد  او  اش مربوط  مشکالت او 

آپولویی ها، افراد مبادی    .تواند به خوبی نقش فرد جانشین را بازی کندخواهد رئیس باشد، ولی، میاو محتاط است و نمی .شودمی

هستند با مسائلی که منطقی و به طور عینی قابل    .و دوست دارند با زنان و مردان با استعداد رقابت کنند .آداب، منظم و مقرراتی 
باشد، راحتند و از مسائل می  فهم  میقانون .کنندمبهم و رازآلود دوری  به قوانین احترام  هر شرایطی    .گذارند مدار هستند و در 

خواهد و برای خود اهداف روشن ترسیم  داند چه میفرد آپولویی، می  .پوشند های رسمی میهمیشه ظاهری تمیز دارند و لباس  

آنان دوست دارند در هر کاری به   .رسندی و پشتکار به اهداف خود میاینها سخت کوش و با اراده هستند و با برنامه ریز  .کندمی

آنان هم کلیات را در نظر   .کنندمهارت برسند، حتی اگر استعداد آن کار را نداشته باشند با تمرین و پشتکار آن مهارت را کسب می
هدفمند هستند و برای   .و محافظه کار هستنداهل قهرمان بازی نبوده و بسیار محتاط  .کنندگیرند و هم به جزئیات توجه میمی

 .دهندعاشق کتاب خواندن هستند و به یادگیری اهمیت می  .کنندرسیدن به اهدافشان تالش می

بسرشتند و به پیمانه زدند  دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند                                          گل آدم 

 نتوانست کشید                                                  قرعه کار به نام من دیوانه زدندآسمان بار امانت 

می به همه احترام  عادل هستند و  نمیآپولویی ها،  به خوبی درک  با خانواده خود گذارند، اما درد و رنج دیگران را  کنند و 

صالح جامعه برایشان مهم بوده و آن  .کشنداین راه سختی زیادی می اصالح طلبانی دور از خشونت هستند و در  .صمیمی نیستند

بر هر چیزی می نوید می در فرجام .دانندرا مقدم  پیشرو استدهد که در کار و حرفهکهن الگوی آپولو یک مرد موفق را  در   .اش 
نیمه اول زندگی که شامل موفقیت  تواند او می .گذردهای درسی و شغلی است برای یک آپولویی به سادگی و با موفقیت میواقع 

دهند و  ها در محیط کار مورد احترام هستند، دستور نمیآن  .در کارش روابطی داشته باشد که هم رفاقت در آن باشد و هم رقابت

نظم و قانون پیروی می بند  .کننداز  ناامیدشان میاهل حسادت و چاپلوسی نیستند و زد و  همیشه دست راست   .کندهای اداری 
 . آنان در مشاغلی که استراتژیک باشد، موفقند  .آیندمدیر خود بوده و فردی قابل اعتماد و قابل اتکا در یک شرکت به حساب می

از آنجا که معموال  .آنان پزشکان ماهر و حاذقی هستند  .آیدمی های مناسب آپولویی به حسابهمچنین پزشکی و وکالت از شغل

می اقتصادی  مشکالت  دچار  پیری کمتر  دوران  در  خوبی دارند،  دوران  درآمد  برای  برنامه مشخصی  یا  اغلب یک کار  و  شوند 

  .شوند ا زیاد با کسی صمیمی نمیکنند، امها به سادگی با مردان دیگر ارتباط برقرار میزنان آپولو  .دهندبازنشستگی خود ترتیب می
باشند دوستانی وفادار هستند و تنهایی   .بیشتر تمایل دارند با مردان مسن و مقتدر یا با استادان و معلمان و مربیان خود در ارتباط 
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ندارند با زنان بیشتر جذب زن  .گذارندها احترام میزنان به آن   .را دوست  با لیاقت میدر ارتباط  به زنان های مستقل و  شوند و 

نظر زنان   مردان آپولویی از آنجا که عاشق پیشه نیستند، معشوق  .کنندضعیف فقط کمک می های خوبی به حساب نیامده و در 
را وارد روابط طوالنی عاطفی کند بشود و او  عاشق او  بیشتر یک برادر خوب هستند، تا زمانی که یک زن واقعا  کهن  .اطرافشان 

را میالگوی آپولو یک از او بیشتر از اینکه به دنبال عشق باشد به دنبال فردی مناسب و هماهنگ با خودش  .پسندددواج منطقی 

به حساب می .است ها با زنی احساساتی چندان موفقیت آمیز نخواهد بود، ازدواج آن  .آیدبا این حال یک گزینه مناسب برای ازدواج 
مثال زن آتنایی منطقی  برای آپولو باشد  تواندمی اما یک همسر  موفق است که احساس و   .جفت خوبی  در ازدواجی  او  در واقع 

او ارزش زیادی برای جنبه عاطفی زندگی قائل نیست و به امنیت و ثبات رابطه بیش از عمق آن   .هیجان زیادی وجود نداشته باشد

چندان از زنانی    .کندش او را خوشحال میهای اجتماعی همسربه همسرش مانند یک همکار نگاه کرده و موفقیت .دهداهمیت می

ها پدرانی معمولی یا خوب هستند که آپولو  .آیددهند خوشش نمیکه مدام درآشپزخانه بوده یا بیش از حد به ظواهر اهمیت می
نمیهای منصفانه قائل میبا اینکه برای فرزندانشان استاندارد .کنندفرزندانشان را زیاد نصیحت می انند رابطه عاطفی توشوند، اما 

  .های خود را مدیریت کند برای پرورش کهن الگوی آپولو فرد باید یاد بگیرد که چگونه زمان، پول و کار  .نزدیکی با آنان برقرار کنند

پسر ه و  آیند که به دنبال روابط علت و معلولی بودای بار میها به گونهفرهنگ پدرساالر کهن الگوی آپولو را تقویت کرده و اصوال 
دنبال کنندارزش را  پدر خود  نظر والدین مخصوصا  مورد  بودن  .های  نکردن در زندگی دیگران، مشخص  برنامه ریزی، دخالت 

نیازها و هدفمندی نقاط قوت یک آپولویی استخواسته بگذارد،   .ها و  باید به قوانین احترام  فرد آپولوی برای تقویت درون خود 

تمرین    .سلسله مراتب را رعایت کند و برای همه احترام قائل باشد  .ها وجود نداردحتی در مواقعی که مانعی برای زیرپا گذاشتن آن

برنامه ریزی انجام بدهد، حتی با نظم و  باشی و همه کارهایش را  بیشتر رسمی   .های روزانه و کم اهمیتکار کند که فرد منظمی 
به تن کندلباس بپوشد، ولی برای موقعیت  به انتها و   .های خاص لباس مخصوص آن موقعیت را  سعی کند یک کار را از ابتدا تا 

باشد درست انجام بدهد، مثال برای خواندن یک کتاب از مقدمه شروع کند و تا انتها پیش برود؛ به ذهنش تمرین بدهد که م   .نظم 

برای همه چیز رعایت کند و مطابق با محدودیت موقعیت  کهن      .ها و قواعد موجود رفتار نمایدها و شرایط زمانی و مکانی را 
باید برطرف کند که برای رشد شخصیت خود آن ها را  باید و نباید کردن زیاد، انتقاد از   .الگوی آپولو نقاط ضعفی دارد،  همچون 

ندادن به کودک درونمسائل اجتماعی،   به احساسات بها  بی توجهی  طرفدار آرکی تایپ آپولویی    .و  که اگر  وجود دارد  مواردی 

  .رساند  ها بپردازد به رشد شخصیت کهن الگوی آپولو در خود کمک می کند و آن را به تعدیل میرعایت کند و به رفع این کاستی 

  .های درونی خود را پرورش بدهد بایستی با احساساتش آشتی کند و خیال پردازی از آنجا که آپولو بسیار واقع بین و منطقی است، 
بنابراین بهترین راه رسیدن به این شرایط برای یک آپولویی پرداختن به موسیقی است تر متواضعانه .آپولو خدای موسیقی است، 

درک کنید تفریح جدا کن .رفتار کند و تمرین کند شرایط دیگران را  به هیجانات، خوشکار را از  بیشتر د و  گذرانی و موسیقی 

عاشق شود و شور عشق را در خود    .ها با یکدیگر تفاوت دارندبپذیرد که انسان  .کمتر از دیگران و شرایط اجتماع انتقاد کند  .بپردازد
عاشق شدن او را از    .دتواند نجات دهنده یک آپولویی باشعشق می .پرورش دهد تا طرفداران و مایالنی بیشتر به خود جذب کند

ها نیز  ها و نبایدتواند فارغ از قواعد و بایدانسان می .شوددنیای منطقی و پیروی بی چون و چرا از عقل بیرون کشیده و متوجه می

پرورش   .بردها را از بین میهای زنانه درون آن این باور انرژی  .مردان آپولویی باور دارند که باید روی زنان تسلط داشت  .زندگی کند

تواند به مرد آپولویی کمک کند تا احساسات خود و دیگران شود، میآنیما یا بخش زنانه هر فرد که به روابط و احساسات مربوط می
بگذاردرا درک کرده و به آن  .ها احترام 

 صبا مژده فروردین دادبعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی                                 خاصه اکنون که 

با    .و آرتمیس قربانی امیال دیگران نشد هستیا، خدابانوی آتشکده و معابد یکی از سه ایزد بانوی باکره است که مانند آتنا او 
به ویژه، مکان  با این حال حضورش در مکان  .ها نامرئی است خویش در یگانگی قرار دارد و بیش از دیگر الهه های  های مختلف و 

پیدا نمیم به باور یونانیان هیچ خانه و معبدی بدون حضور او تقدس  بود و  حضور  .کردقدس قابل درک و قابل احترام  در واقع 

تواند خود را در  این روحانیت و معنویت حضور هستیا می .سازددهد و ادامه حیات را ممکن میهستیا رنگ معنویت به زندگی می

کهن الگوی هستیا، آرامش   .شودست که آرکی تایپ هستیا کهن الگوی شخصیتی زنان میزندگی یک زن نشان دهد و همین جا
به خوبی تشخیص داده و با شود فرد بتواند ارزش حضور این کهن الگو باعث می  .یابدرا در خلوت خویش می های درونی خود را 
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بدون  ها و حتی انسانل، نتایج کارشود فرد به مقام، ماآرکی تایپ هستیا موجب می  .ها ارتباط برقرار کندآن ها وابسته نشود، زیرا، 

آسوده از کردار و رنج تی اس الیوت می .کندها نیز از درون احساس کامل بودن میآن ها، آزاد از  گوید: او رها از امیال روزمره، 
« هستیا نشان دهنده مرکزیت .استهای بیرونی و درونی، اما محصور شده در حسی از متانت، چون نوری متحرک و ساکن  ضرورت  

بر خالف آشفتگی  درون است که زن را قادر می با کل هستی احساس  سازد،  باشد و  و آرام  بیرون، استوار  ها و هیجانات جهان 

 .تواند الهام بخش سرودن شعر باشدهستیا می  .یگانگی کند

باد از همتم                            گر به آب چشمه خورشید، دامن تر کنم             گرچه گرد آلود فقرم، شرم 

از آنجا که هستیا در هیچ کدام از ماجراهای  .او دارای وجه یگانگی با خویشتن بود .هستیا نخستین فرزند رئا و کرونوس بود

به گونه ای در انزوا مانده است یونان نقش فعال نداشته است، وجودش  های  او در آتشکده ها و  وجود   .عاشقانه و رزمی اسطوره 

بر همین    .مردم او آورنده گرما و حرارت زندگی تلقی می کردند .معابد و شهرها احساس می شده و همیشه قابل احترام بوده است
برای یک زن هستیایی انجام  .نگرش بسیاری از آداب نیایشی که در آتش متجلی است، نماد دعوت به حضور و وجود هستیا دارد

پرمعنا و رضایت بخش است خود  خانه، به خودی  بیان مرکزیت معنوی و درونی است  .امور  برخالف   .هستیا،  منبعی درونی که 

زنی که تحت تاثیر انرژی الهه معابد    .حتی هیجانات عادی روزمره به زن حس استواری می بخشداعتشاشات بیرونی و آشفتگی و یا  
ویژگی اصلی زنی که تحت تاثیر انرژی    .های شخصیتی خاصی دارد که  او را ملکه برای دیگری می سازدو آتشکده است، ویژگی 

و حجب است هم  .هستیاست، آرامش  باعث صمیمیت و  در یک مکان  زن هستیایی، درونگراست و از    .شوداهنگی میحضور او 

کم توقع    .کندهیچ چیز زنان هستیایی را آشفته و عصبانی نمی .او نیاز به تایید شدن از طرف دیگران ندارد .بردتنهایی لذت می

 . دهندان نشان میراز دار و شنونده خوبی هستند و احساسات و محبت خود را به شیوه خودش  .کنندهستند و دیگران را قضاوت نمی
او صبور است و گذر زمان برایش مهم نیست و در   .داند که با دیگران متفاوت استاو در ظاهر فردی مطیع است، اما از درون می

به طور آگاهانه مسائل و اتفاقات زندگی را   .برددهد غرق شده و از آن لذت میکاری که انجام می زن هستیایی بسیار پذیراست و 

برای    .داندمحیط خانه را نیز، مثل یک مکان عبادت، مقدس و روحانی می .داندو آن را حکمت خدا و به صالح خود میپذیرد  می
به او حس رضایت بدهدهای خانه نیز، مییک زن هستیایی انجام کار با معنا باشد و  به این طریق به یک آرامش و صلح   .تواند  او 

های مذهبی و روحانی عالقه دارد  به محیط   .ت و به پرورش گل و گیاه بسیار عالقه داردبه طبیعت عالقه مند اس .رسددرونی می

اش آرام است و با خود احساس آرامش و امنیت  خلق و خوی  .پردازدو بدون اینکه برای دیگران مزاحمت ایجاد کند به عبادت می

غیبت و حسادت   .تشخصیت یک زن هستیایی معتدل، مهربان، شریف و سخاوتمند اس  .آوردمی بی آالیش است و اهل  ساده و 
عاطفی نبوده و به راحتی در تنهایی زندگی می  .نیست زنان هستیایی گاهی   .کندبه خاطر حس کمال درونی خود به دنبال ارتباط 

عمر تنها هستند و در صورت ضرورت و بدون توقع در نقش خاله یا عمه مجرد به خانواده کمک می زن هستیایی در   .کنددر تمام 

نوعی    .دهدحالتی از متانت و دانایی وجود دارد که او را مانند پیری دانا و با تجربه نشان می زندگی متاثر از کهن الگوی هستیا 
شود  زن هستیایی توانایی زیادی برای اظهار وجود کردن ندارد و حتی زمانی که احساساتش جریحه دار می .گمنامی به همراه دارد

بحرانی می  .این زنان جاه طلب و اهل رقابت نیستند  .کندینیز، سکوت م و یک طراح   تواند به زن آتناییزن هستیا تایپ در مواقع 

اتفاقات احتمالی راهبرد پیشگیری از  برای  نیز، به او کمک می .هایی ارائه کندایده آل تبدیل شود و  به یک  شرایط امن  کند تا 

تواند برایش مشکالتی ایجاد حضور زن هستیایی در اجتماع و دنیای مادی می  .و دلربا باشد  تبدیل شده و جذاب آفرودیت یا دیمیتر
او برای حضور در اجتماع و رو در رو شدن با مشکالت مادی باید نقاب شخصیتی برای خود انتخاب کند و توانایی ابراز وجود    .کند

دهد با موفقیت تحصیلی، شرکت در ورزش او می .را در خود ارتقا  های گروهی و اجتماعات زنانه و کانون های تجمع زنان تواند 

یعنی بخش آرتمیس و آتنا را در خود تقویت کند پرورش دهد،  بیش از آنچه در آن مقام دارد،  به طور کلی هیچ   .روحیه خود را 
خصلت درونگرای او معموال به ترس یا خجالتی    .کندم معنوی خود سیر میچیز برای کهن الگوی هستیا مهم نیست و او تنها در عال

شود و همین دیگران را  با این حال شخصیت درونی بسیار جذابی دارد که از آن دانایی و آرامش متصاعد می .شودبودن تعبیر می

می کند .کندبه سمت او جذب می نوجوانی یک فرد هستیایی به نوعی تکروی  داند و  و خود را بی نیاز از دیگران میا .در دوران 

بلوغ بیشتر او را به سمت مسائل روحانی و مذهبی می .داردخود را از التهابات عاطفی این دوران دور نگه می صرف   .کشانددوران 
به ادامه تحصیل ترغیب نمی شوهر هیچ  میل به پیشرفت، کسب تخصص، یافتن کار یا یافتن    .کندوجود کهن الگوی هستیا فرد را 



 87  -94صفحات    |  1399  پاییز|    14شماره    |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

زن  .تواند زن هستیایی را وارد دانشگاه کندهای دیگر در فرد میوجود اجبار دیگران یا کهن الگو .های هستیا نیستندیک از نیاز

داری اگر متاهل باشد خانه .او اکنون نیز با خود در صلح است  .رسد تقریبا مسیرش مشخص استهستیایی زمانی که به میانسالی می
باشد از مجرد بودن خود راضی است و از تنهایی  .خانواده برایش نقش مطلوبی استو مراقبت از   لذت میاگر مجرد  اگر   .برداش 

به خوبی انجام می بیش از   .دهدشاغل باشد وظایف خود را  بیشتر نشان داده و  با گذار از میانسالی جنبه مذهبی هستیا خود را 

برای اطرافیان غیر منتظره  به عبادت میپیش و شاید قدری  شدن فرزندان یا از    .شود، مشغول  پیری رفتن و مستقل  در دوران 
نظر مادی در تنگنا باشد  .دست دادن همسر چندان برایش بحران آفرین نیست   .مشکل او تنها دنیای مادی است، به ویژه، اگر از 

با درآمدی محدود امرار معاش کند با این حال معنویت غنی او  گاه مجبور می نخورد و در سالباعث میشود  های شود، افسوس 

نداشته باشد نمی .پایانی زندگی هراسی از مرگ    .داند زن متاثر از کهن الگوی هستیا حضور دیگران در زندگی خودش را اتفاقی 

با آن و مشکالت    تواند پناهگاهی امن برای هیجاناتمی برد و اغلب با حس همدلیها لذت میچند دوست مونث دارد که از ارتباط 
باشد را جذب می  .عاطفی دوستش  پذیرا هستندزن هستیاتایپ مردانی  و  به دنبال زن  .کند که به دنبال زنانی آرام  مردانی که 

می نمیشهوت طلب هستند یا همسری  سنتی باشد، جذب زن هستیایی  یا همسری  زن   .شوندخواهند که برایشان مادری کرده 

برایش در اولویت قرار ندارد یک مرد نیست، بنابراین مانند زن هرایی، هستیایی برای رضایت عاطفی محتاج اگر ازدواج کند   .ازدواج 
مسائل    .بخشدبیشتر پس از ازدواج زنی کدبانوست که به محیط خانه گرمی و آرامش می  .پذیردآن را به عنوان بخشی از زندگی می

یا عیب .بردجنسی نیز، برایش در اولویت نیست، اما از آن لذت می جویی از  زن هستیایی جاه طلب نیست و به رقابت با شوهرش 

نمی نداردبه همسرش خیانت نمی  .پردازداو  مرد ایده آل برای زن هستیایی مرد    .کند، اما خیانت همسرش چندان برایش اهمیتی 

پر انرژی هستند و همین خصوصیت زن هستیایی را سرحال می  .هرمسی است زن هستیایی با  .کندمردان هرمس شوخ طبع و 
به او فکر نمی نیستکند و نگران کارنبود شوهر مدام  نگه داردترجیح می  .ها و ارتباطات او  اغلب   .دهد محیط خانه را مطبوع و آرام 

زن هستیایی اگر مقداری   .گیری و پیشبرد کار استاکثر امور هسته و عامل اصلی شکل  با اینکه در  .شودزحمات او نادیده گرفته می

باشد یک مادر فوق العاده خواهد بود نیز، داشته  هایی که به شدت به درون خود گرایش مگر زمان  .انرژی کهن الگوی دیمیتر را 
ها را در  کند و در عین حال آنامن برای فرزندانش مهیا می ای آرام وزن هستیایی خانه .شودپیدا کرده و از فرزندان خود دور می

هایی که به پیشرفت ها را برای انتخاب راه تواند آنهای جاه طلبانه برای فرزندانش ندارد و نمیآرزو .گذاردهایشان آزاد میانتخاب  

 .شود، راهنمایی کندای منجر میمالی و حرفه 

 جز شاد و امیدوار و خرم نروم                                                    غمناکم و از کوی تو با غم نروم 

 از درگه همچون تو کریمی، هرگز                                                  نومید کسی نرفت و من هم نروم

می بروز آن به شکل افراطی  ندارد اما،  با گمنامی  .مشکالتی ایجاد کندتواند  کهن الگوی هستیا جنبه منفی  زندگی هستیا 

با وجود اینکه اغلب نقش نیازهایی اصلی و محوری دارد، اما از زحماتش قدردانی نمی  همراه است و  ها و احساساتش اغلب شود و 
نیز، سکوت می  .شودنادیده گرفته می بعد از جریحه دار شدن احساساتش  ندارد و  هستیای افراطی و   .کنداو توانایی ابراز وجود 

نیز از دست می نشان میانزواطلب توانایی ابراز احساسات خود را  به شکل غیرمستقیم  احساسات او   .دهددهد و محبت خود را 

نمی به خودش مطمئن شودبسیار عمیق است، ولی عاشق او  غیر شخصی به نظر می .تواند از عمق عالقه او  آید، چون از  عشق او 

های اجتماعی ها را بر مبنای مادیات و موقعیت  شخصیت او از طرف افرادی که انسان  .شودفیزیکی ابراز نمیطریق کلمات و تماس 
برای این که هستیا به رشد و کمال کامل برسد سفارش کرده اند، بیشتر خودش را   .شودکنند نادیده گرفته میارزش گذاری می

ابراز وجود کند بیشتری وارد زندگی  .نشان دهد و  زنانی که هستیایی نیستند  .اش کند  همچنین الزم است که شور و هیجان 

به ویژه، زنانی که خیلی برونگرا و فعال هستند، الزم است زمانی را به خود اختصاص   .توانند هستیا را در درون خود بازیابی کنندمی
به درونشان متمرکز کنند بیدار و قابل اجرایی ویژگی  های سادهبا انجام کارتوان  می  .دهند و توجه خود را  های هستیای خود را 

برای هر کاری وقت کافی در نظر بگیرند    .تمرکز در کار به آنان لذت می بخشد  .های خانه را با آداب و آرامش انجام دهندکار  .کنند

یکسان است و این درست  درس هوشمندانه ای است که هر فرد می تواند از  و نگران گذر زمان نباشند، زیرا گذر زمان برای همه 

های خانه را به شکلی انجام دهد که زن هستیایی می تواند حتی، کار  .طبیعت بیاموزد و آن تعادل و توازن در زمان برای همه است
لذت ببردگویی زمان پایانی ندارد و از نظمی که در خانه ایجاد می حیه و درون خود نیاز برای به شادی و شعف رساندن رو .شود، 
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بگیرند و کار به شیوه ای که خود دوست دارند است، زنان هستیایی در مورد کاری که می خواهند انجام دهند خودشان تصمیم 

خوب است وقتی کاری انجام می شود همه حواس خود را روی    .انجام دهند، نه برای رفع نیاز دیگران یا به خواسته و دستور کسی
زنان و مردان هوشمند، هر کار را برای کمال آن کار و لذت درون خود انجام  .گذاشت و زمان و مکان را فراموش کردانجام آن کار 

زن هستیایی و نیز، همه شخصیت های کهن الگویی زمانی از شبانه روز خود را به نیایش و پرداختن به معنویت اختصاص   .می دهند

نزدیک شویدگاهی شمع روشن کنید تا به آتش هست .دهند بپذیرید و ظرفیت خود را برای  اتفاقاتی که برایتان رخ می  .ی  دهد را 
در فرجام  این نکته هم یاد شود که گاهی تنهایی اجباری ناشی از سوگ یا فقدان به شخصیت   .پذیرش هستی و کائنات باال ببرید

 .کرده است تا هستیای درون خود را بیابندهای آرکی تایپ کمک  

بادت این عشرت که داری روزگاری خوشاال ای د  ولتی طالع که قدر وقت می دانی                                گوارا 

 نتيجه
این مردان اهل تعامل و گفتگو هستند و از بحث    .ریزی هستنددر تیپ شخصیتی آپولو، مردان منطقی، قانونمند و اهل برنامه

های شناسی، عالقه به مطالعه و یادگیری و توجه فراوان به اصول و قوانین اجتماعی از ویژگیوقت  .کنندهای بیهوده پرهیز میو جدال
شوند که به دنبال پیشرفت، یآید و بیشتر جذب کسانی منظم خوششان نمیبرنامه و بیها از مردان و زنان بیآن .این مردان است

به گفت و شنودهای زنانه نمی .ریزی هستندموفقیت و هم چنین برنامه دهند و در کمال آرامش  زنانی آرام و معنوی که اهمیتی 

بیرون از منزل ندارند  .پردازندبه وظایف خود می برای کار یا حضور در   گالیه   .این زنان بیشتر در خانه هستند و تمایل چندانی 

این افراد توکل عمیقی به خداوند دارند   .پذیرندهای زندگی را به عنوان سرنوشت میها و ناکامیچندانی از زندگی ندارند و سختی
عبادت می کند و اگر آپولو نباشد روابط  کهن الگوی آپولو به وجود نظم و سیستم در جامعه کمک می  .کنندو در سکوت و آرامش 

بنابراین این کهن الگو میانین اهمیت خود را از دست میجای ضوابط را گرفته و قو به رشد جامعه با برنامهدهند؛  ریزی و   تواند 

نیز شباهت هایی دارد .نگری کمک کندآینده  پایداری با کهن الگوهایی زنانه آفرودیت و هرا،  طرفی، کهن الگوی   .در زمینه  از 
به بخشی از شخصیت زن اشاره دارد که اهل خ او توجه و تمرکزش به   .رد و معنویت است و نیازی به تایید دیگران نداردهستیا 

باقی بماند، و اگر این .درون خود است گونه باشد باز ارزش آن این تقدیر زن هستیایی است که با وجود مرکزیت در هر کار گمنام 

پرورش دهد و در کنار آن م را نیز، در خود تقویت   هارت ابراز وجود کردنرا دارد که زن هستیایی کهن الگوی هستیا را در خود 

کند، زیرا، این آرکی تایپ انسان را بی نیاز از تایید دیگران کرده بازیابی و تقویت کهن الگوی هستیا به سالمت روان کمک می  .کند
به صلح و آرامش درونی می  .رساندو با پذیرش اتفاقات و یکی شدن با هستی 
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