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 چکيده
شود زن با یک صالبت آنیموس موجب می .التین به معنای باد، زندگی و روح استآنیما یا انرژی زنانه درون انسان در 

به همین  .روحی بتواند ظرافت ظاهری خود را جبران کند و در حالت پیشرفته خود، زن را بیش از مرد خالق و پذیرا کند

انه بیدار کردن انرژی مرد .اندزن بوده  ها و کسانی که وظیفه بیان اراده خداوند را داشتند،های دور، پیشگودلیل در گذشته 

کمک  به آنانفایده پرورش آنیما در مردان این است که  .تر باشندتر و منطقیتر، قاطعشود فعالآنیموس در زنان باعث می

 کهن الگوی آفرودیت، نماد زیبایی و عشق است و به آن بخشی از شخصیت بازمی .کند، انعطاف پذیر و عاطفی شوند می

این آرکی تایپ نماد عشق و سرسپردگی فداکارانه  .ای زیبا داشته باشدخواهد جلوه گردد که زیبا پسند است و می 

کند، به طوری که هدف اصلی فرد متاثر از کهن الگوی هرا در زنان تمایل زیادی به همسرداری و ازدواج ایجاد می  .است

در واقع، ازدواج برای آنان امری مقدس است  .بیندتعالی خود را در آن می این کهن الگو در زندگی ازدواج بوده و رشد و 

این کهن الگو نشان دهنده وفاداری و استقامت  .ها تعلق داشته باشد، احساس کمبود می کنندو بدون همسری که به آن

آنان  .ر وابسته است، مهارت دارندها در هنر و آنچه که به هنآفرودیت .دانددر پیوند است و ازدواج را پیوندی جاودان می 

آنان همچنین الهام بخش  .گیرندبا استفاده از هنرهایی چون نقاشی، شعر، موسیقی و کاوش برای زندگی، نیرو می 

های اصلی تیپ شخصیتی زنان هرایی است، زیرا، همسری وفاداری، حسادت و سیاستمداری از ویژگی  .هنرمندان هستند

جنبه  .البته، دختران را به ازدواج زود هنگام و بدون آگاهی می کشانند، که نکته ای منفی است .ستندتمام عیار و وفادار ه

 .شودمنفی زن آفرودیتی، این است که او به سادگی عاشق و به راحتی نیز، جدا می

 .آنیما، آنیموس، کهن الگو، آفرودیت، هرا :يديکل اژگانو
 

  

 کهن الگوي آفرودیت و هرا، از دیدگاه کارل گوستاو یونگ و شينودا بولن
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 مقدمه

رودیت و نیز، کهن الگوی هرا، که از آرکی تایپ های زنانه مهم در نظر یونگ و شینودا می کهن الگوی آفبرای شناخت بهتر 

باشند و به عنوان الهه عشق و زیبایی یونان باستان نام گرفته اند، به آنیمایی که جنبه زنانه در روح مرد و آنیموسی که جنبه مردانه 

بودن آدمی، یعنی این که هر آدمی، هم جنبه زنی دارد و هم جنبه  اصل دوجنسی .در روح زن شناخته می شوند، اشاره می شود

دلیل داشتن دو جنسیت، یعنی جنسی که هم در مردان  .مردی، پیش از آنکه مورد قبول عام قرار بگیرد، به وسیله یونگ مطرح شد

نیز، در هر دو جنس هم صفات از نظر روانشناسی  .و هم در زنان ترشح می شود، سبب تعادل ساختار روان شخصیت هر فرد است

رسد که آنیما و آنیموس در او به وحدت رسیده یونگ معتقد است انسان زمانی به کمال می .مردانه م هم صفات زنانه وجود دارد

و  .ستاآنیما یا انرژی زنانه درون انسان در التین به معنای باد، زندگی و روح  .ترین بنیان روان آدمی یگانه شوندو به عنوان اصلی

مند شدن به زنان در طی مرحله هایی مانند مرحله صرفا جنسی، که مرحله حوا، نام گرفته است و مرحله درک زیبایی و عالقه 

ای که عالیق به سوی پارسایی و تکامل روحی گرایش دارند و مرحله مریم مقدس، زیبا و کامل، که مرحله هلن، نام دارد و مرحله 

فایده پرورش آنیما در  .جام، به مرحله آرامش رسیدن با همراهی عقل، که مرحله سوفیا، نام دارد، می رسندخوانده شده اند، در فر

پس، برای پرورش آنیمای وجود، فرد باید توانایی داشته باشد،  .کند، انعطاف پذیر و عاطفی باشدبه او کمک میمردان این است که 

آنیمای خود را با هنرهایی چون موسیقی، رقص و شعر ابراز  .قانه کشف کندشور و شوق درون خود را با کمک حرکت های عاش

هایی داشته باشد که به انرژی ها و فعالیت  سرگرمی .با احساسات خود ارتباط برقرار کرده و مراقبه های ذهنی داشته باشد .کند

انسان، به التین به معنای روح منطقی، هوش و قدرت  آنیموس یا همان انرژی مردانه دروندر برابر آنیما،  .زنانه نیاز داشته باشد

ی شود و سبب قدرت فیزیکنخست آنیموس به شکل نیروی جسمانی نمایان می .شکل گیری آنیما در زنان مراحلی دارد .ذهن است

ار خالق نمودریز، بعد از کسب قدرت فیزیکی در قالب ذهن رسیدن به استقالل و داشتن روح خالق و برنامه .در شخص می گردد

می شود، سپس، رسیدن به مرحله قدرت کالم در مرحله بعد حاصل می شود و مرحله استادی یا کشیش شدن نام دارد، و در 

 شود زن با یک صالبتآنیموس موجب می .دهد، مانند هرمسباالترین مرحله، تجسم اندیشه است که با عقل به زندگی مفهوم می

به همین دلیل در  .را جبران کند و در حالت پیشرفته خود، زن را بیش از مرد خالق و پذیرا کندروحی بتواند ظرافت ظاهری خود 

بیدار کردن انرژی مردانه آنیموس در زنان  .اندها و کسانی که وظیفه بیان اراده خداوند را داشتند، زن بودههای دور، پیشگوگذشته 

زنان کمال طلب، برای رسیدن به درجه کمال روح و روان معمول الزمه زندگی  .تر باشندتر و منطقیتر، قاطعشود فعالباعث می

راحت، باید یاد بگیرند، ابراز وجود کنند و از موضع قدرت حرف بزنند؛ و حرف زدن باخود، طوری که صدای خود را واضح بشنوند، 

رند که عالوه بر حضور فعال در زندگی عملی که در آن مسئولیت به عهده می گی .نخستین مرحله پیشرفت در کار عملی است

هایی را بیاموزند که  های رهبری را در خود پرورش دهند و استقالل و خودکفایی خود را بیشتر کنند و مهارتروزانه، توانایی 

واند هویت شخصی تیک زن با بیدار کردن آنیموس در خود، می .داند، مانند تعمیر اتوموبیل و لوازم خانهها را مردانه میجامعه آن

 .تامکان پذیر اس های آتنا، آرتمیس و هستیااین کار با پرورش کهن الگو .خود را تقویت کرده و به استقالل مادی و فکری برسد

ها برای مثال زنانی که آنیموس در آن .در درک و بروز آنیما و آنیموس نیز، همچون خیلی از مسائل دیگر، تعادل، کلید نهایی است

شان بیش از انرژی زنانه قدرت پیدا کند و یا در مردانی که انرژی زنانه بیش از انرژی از آنیما شود یا به عبارتی انرژی مردانه تر قوی

های رسیدن به تعادل تقویت شود، روانشان از تعادل و سالمت دور خواهد شد؛ بنابراین مهم است که بتوانند روشمردانه درک و 

رسیدن به این تعادل برای هر کس متفاوت است ولی، اگر در این زمینه موفقیتی حاصل شود،  .را بیابنددر زنانگی و مردانگی 

از همه این دانش ها، نتیجه ای که حاصل می شود، در جمله ای بیان می گردد: تمرین  .احساس یگانگی و کمال فرجام آن است

 .کنید تا به درک بهتری از عواطف خود برسید

 لب خندان بیاور همچو جام                              نی گرت زخمی رسد، آیی چو چنگ اندر خروشبا دل خونین، 

 

 فرجام کهن الگوي آفرودیت و هرا، از دیدگاه کارل گوستاو یونگ و شينودا بولن
لگو بیش این کهن ا .استکهن الگوی آفرودیت یک آرکی تایپ زنانه است که از الهه عشق و زیبایی یونان باستان گرفته شده 

های ذاتی هستند که بر رفتار انسان اثر ها، گرایش یونگ باور داشت کهن الگو .از دیگر آرکی تایپ ها مورد توجه بوده است

توان یک جور اثر ارثی تصور کرد که در نتیجه تراکم و انباشت تجربیات روانی تکرار شونده در واقع یک کهن الگو را می .گذارندمی
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ها گذارند و افراد را برای انجام برخی رفتارها محتویات ناخودآگاه جمعی و فردی را به نمایش میکهن الگو .است کل گرفتهش

های زنانه و مردانه را معرفی کرده است که بر اساس های خود کهن الگوشینودا بولن از پیروان یونگ در کتاب .کنندمستعد می

ها، سبب شناخت بهتر هر فرد از خود و دیگران و برقراری شناخت این کهن الگو .اندگذاری شدهامهای یونان باستان ن اسطوره

ان در یونان باست .دهندهای زندگی او را نشان میترین نیازهای مسلط بر هر فرد مهمارتباط بهتر با آنان می شود، زیرا، کهن الگو

ند، توانند عاشق شوهای دیگر که نمیبرخالف الهه  ونوس .شق و زیبایی بوده استنامند، الهه عآفرودیت که رومیان آن را ونوس می

ترین الهه یونان است که هرگز به خاطر یک مرد رنج در عین حال آفرودیت جذاب .تواند جفت برگزینداین اجازه را دارد و می

دهند، اما رب النوع صنعتگری یعنی ادی به او میشماری دارد که فرزندان زیهر چند او عاشقان بی .شودنکشیده و قربانی نمی

 .گیردیشکل م هنر است که در نتیجه آن پیوند زیبایی و صنعت پیوند این دو .کندهفائستوس را به عنوان جفت خود انتخاب می

 .به باروری و رشد برسندتوانند ها از توانایی و قدرت اوست که میآفرودیت تمام طبیعت را احاطه کرده و گیاهان، حیوانات و انسان

هایی که برای خدابانوی  با توجه به ویژگی .های مردانه و زنانه از طریق ارتباطات جنسی استاو همچنین نماد آمیختگی انرژی 

ا پسند گردد که زیبآفرودیت عنوان می شود، کهن الگوی آفرودیت نیز، نماد زیبایی و عشق است و به آن بخشی از شخصیت بازمی

در عین حال، هر چه  .این آرکی تایپ تظاهری از عشق و سرسپردگی فداکارانه است .ای زیبا داشته باشدخواهد جلوه و میاست 

اند، کشهای خالقانه میکهن الگوی آفرودیت زنان را به سمت کارکرد .گیردگردد را در بر میدر طبیعت به زیبایی و هنر باز می

 .ندکهای هنری و خالقانه بروز پیدا میه باروری و رشد شود؛ و در جذابیت جنسی یا در فعالیت تواند منجر بهایی که میکارکرد

اب یک زن و جذ تواند بخشی از شخصیت کاریزماتیکجذابیت آفرودیت تنها جذابیت ظاهری و فیزیکی نیست و این کهن الگو می

شود کند که باعث میمستقل از زیبایی فیزیکی ایجاد می در واقع کهن الگوی آفرودیت کاریزمای فردی .با ظاهری ساده باشد

 .شخص با صمیمیت و گرمای وجودش دیگران را به سمت خود جذب کند، و سبب شادمانی آنان شود

 بر سر آنم که گر ز دست برآید                                                     دست به کاری زنم که غصه سرآید

ه تواند بکهن الگوی یونگ، هر شخص به مقداری از هر آرکی تایپ برخوردار است، اما در هر فرد یک کهن الگو میدر تئوری 

از این رو، گفته می شود، زنان متاثر از کهن  .ها شخصیت را تحت تاثیر قرار دهدعنوان کهن الگوی اولیه بیشتر از سایر کهن الگو

های زیبایی بوده و  آنها الهه .همترین ویژگی افراد آفرودیت جذابیت و دلربایی آنان استم .الگوی آفرودیت جذابترین زنان هستند

زنند و خصوصیت ممتاز آنان این است که در یک جمع دیگران را به سمت خود جذب در جذابیت و زنانگی حرف اول را می

یت گردد، بلکه زیبایی و جذابه آرایش و ظاهر آنان باز نمیها بدر واقع جذابیت آن .زنان آفرودیت زیبایی درونی نیز، دارند .کنندمی

ها در هنر و آنچه که به هنر وابسته است مهارت آفرودیت .ها جذب شوندشود دیگران به سمت آنهاست که باعث میدرونی آن

اده از شان در استفو خالقیت گیرندآنان با استفاده از هنرهایی چون نقاشی، شعر، موسیقی و زیبایی برای زندگی نیرو می .دارند

 .دکنکهن الگوی آفرودیت افراد را غیر وابسته می .آنان همچنین الهام بخش هنرمندان هستند .دهندگونه نشان میعشق را این

ی ها و حتی مسائل اخالقبه افراد و مکان .گیرندهایی که برایشان تعیین شود، قرار نمیآنان اصول خود را دارند و در چارچوب

رودیت یک آف .کنندها را اسیر و وابسته سازد، از آن موقعیت فرار میوابستگی نداشته و هر جا احساس کنند یک ماجرا قرار است آن

رای روابط ب آفرودیتی .تواند او را منصرف کندبرای احساسات و استقالل خود ارزش قائل است و اگر تصمیمی بگیرد، هیچ کس نمی

برد، برای روابط خود به شکلی دراز ادی قائل است، ولی در عین حال که از خلق یک زندگی جدید لذت میعاشقانه خود اهمیت زی

به  البته رفتار آفرودیت .کنداگر یک زن آفرودیت به کسی توجه کند، آن فرد احساس خاص بودن می .کندمدت برنامه ریزی نمی

او به جای قضاوت درباره دیگران  .دهدد حس مهم بودن و خاص بودن میشکلی است که به همه کسانی که با او در ارتباط هستن

سوء تعبیر شده و دیگران به اشتباه فکر کنند که عاشق   تواند باعثاین می .کندها به نحو عاشقانه و تایید کننده رفتار میبا آن

یک ویژگی جذاب دیگر در آنها در لحظه  .آنهاست، در حالی که این شیوه معمول رفتار یک زن آفرودیتی با همه اطرافیانش است

 روابط عاشقانه وتواند منجر به صمیمیت و های آفرودیت شناختن و شناخته شدن است که مییکی از نیاز .زندگی کردن است

آنان به خوبی ارتباطات دوستانه و همدلی را درک  .شودجذابیت آفرودیت به زندگی جنسی و عشق محدود نمی .ازدواج شود

ان آفرودیت رابطه خوبی با کودک .تواند بسیار تاثیرگذار باشدهر جا رشد یا خالقیت جرقه بزند، حضور یک آفرودیت می .کنندمی

یک آفرودیت احساس زیبایی و پذیرفته شدن کرده و  فرزند .کنندنار او احساس خالقیت و شادابی میکودکان در ک .دارد

ت که برند و بسیار محتمل اسآفرودیتی ها، بیشتر دوستان مونثی دارند که از جذابیت او لذت می .کندهایش بروز پیدا میتوانایی
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 .برندزنان دیگر نیز، از همنشینی با یک آفرودیت و انرژی عشق او لذت می .های مشابهی با او داشته باشنددوستانش نیز، ویژگی

ها و آنان همیشه لباس .آنان عاشق زندگی و ابعاد و ظواهر گوناگون آن هستند .در افراد آفرودیت شور و شوق زندگی وجود دارد

د دارد، روحشان، چون یک کودک رهاست و در افرادی که کهن الگوی آفرودیت وجو .کنندهای شاد استفاده میوسایلی با رنگ

کنند، خودشان را تحسین آنان به جای سرزنش و ایراد گرفتن از خود سعی می .زبان هستندهمیشه شاداب، سرخوش و خوش 

 .آفرودیتی ها، روابط سطحی ولی، زیاد و عشاق زیادی دارند .کنند

 چشم میگون، لب خندان، دل خرم با اوست               آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست                    

 .تا آنجا، نزد یک آفرودیتی، پیش می رود که بگوید: خدایا به سالمت دارش

 

 هاي دوگانه مثبت و منفی کهن الگوي آفرودیتجنبه 
ودجوش و جذابیت زن آفرودیت جذاب است، ولی، حسود و انحصار طلب نیست و بنابراین دوستان بسیاری دارد که رفتار خ

آفرودیتی ها به جنس مخالف عالقه دارند و  .بیشتر آفرودیتی ها، برون گرا بوده و سرشار از شور زندگی هستند .او را دوست دارند

 .شودوقتی توجه آفرودیت به چیزی جذب شود، انرژی، خالقیت و تغییر و تحول ایجاد می .مردان را به سوی خود جذب می کنند

 .شود، مانند یک اثر خالقانه یا تولد یک نوزاداز وجود آفرودیت زایندگی ساطع می .روی عجیبی برای تغییر دادن داردآفرودیتی، نی

به سادگی عاشق و به راحتی نیز  آفرودیتی، .شود زیبایی در دنیا محقق شودها از زندگی است که باعث میدرک لطیف آفرودیت

 .شودفارغ می

 این همه نیست                                  باده پیش آر، که اسباب جهان این همه نیستحاصل کارگه کون و مکان 

ه های زنانه دیگر بشود که برای او مناسب نیستند و نیاز است تا کهن الگوزن آفرودیتی، گاهی به سمت مردانی جذب می

مردان  .تها شده اسکنند او جذب آنتعبیر کرده و فکر می بیشتر مردان از رفتار دوستانه و صمیمیت آفرودیت سوء .کمکش بیایند

ای باشد که در آن جذابیت جنسی اگر شرایط زندگی آفرودیت به گونه  .انتخابی او اغلب دمدمی، خالق و بی مسئولیت هستند

دایی ج .کندخود منتقل می ناخودآگاه  تحقیر شود یا احساس گناه ایجاد کند، او جذابیت خود را کم ارزش تلقی کرده یا آن را به

 .و اضطراب در او منجر شود و سر زندگی خود را از دست بدهد تواند  افسردگیاو از بخش اصلی وجودش می

 بر لب بحر فنا منتظریم، ای ساقی                                       فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست 

 کهن الگوی آفرودیت افراد را به سمت .ف زن آفرودیتی، این کهن الگو بر زندگی شخصی تاثیر دارددر کنار جنبه های نامتعار

ه کشش به تواند بگذارد، میاین آرکی تایپ که بر لذت از زیبایی، عشق و جذابیت جنسی تاثیر می .کشاندزایندگی و خالقیت می

ا با نیروی فوق العاده خود برای تغییر، در قالب یک اثر خالقانه سمت جنس مخالف، رابطه عاشقانه و فرزندآوری منجر شود و ی

ر برد و داو از مرکز توجه بودن لذت می .از همان کودکی دلرباست آفرودیتی، .هنری مانند یک نقاشی یا کتاب نمود پیدا کند

عدم اعتماد به  .دیت خطرناک استدوران نوجوانی برای دختران آفرو .های کودکانه استکاری ها مشغول رقص و شیرینمهمانی 

تواند مشکالتی برای آنان به روابط نادرست عاطفی نیز، می .تواند به اختالالت تغذیه منجر شودنفس شان در مورد ظاهر خود می

عامل ارد تآنان به خوبی با افراد مختلف و .های فوق برنامه مانند سرود و نمایش هستندآنان در مدرسه عاشق فعالیت  .وجود بیاورد

در آفرودیتی ها، با افزایش سن، زیبایی رو به افول  .آیندداشتنی به حساب میشوند و یک همکالسی زیرک، اما دوست و ارتباط می

نند کبنابراین، آنان الگوی رفتاری خود را تغییر می دهند و سعی می .تواند دردناک باشدگذارد و این برای زن آفرودیت میمی

ای داشته باشند، میانسالی چندان برایشان ناراحت کننده اگر این زنان هنر و حرفه  .س بوده و درگیر روابط شوندکمتر در دستر

توانند درون زیبای هر چیزی در اطرافشان را ببینند و زنان آفرودیت که می .کنندنبوده و شروع به گسترش حرفه و هنر خود می

یک آفرودیتی که تمرکزی فکری  .کنندشوند و دیگران را نیز، به سرزندگی دعوت میبه آن عشق بورزند؛ زنده و جذاب، پیر می

شود هم مردان و همین امر است که باعث می .ساندهای مردانه و زنانه را در خود به تعادل برتواند ویژگی ناب دارد، به خوبی می

ازدواج برای آنان هیجان انگیز است، به شرطی که دست و پاگیر نباشد و زندگی مشترکشان تازگی خود  .جذب آنان شوندهم زنان 

ه باشد؛ در غیر این صورت تواند ازدواج موفقی داشته باشد، اگر کهن الگوی هرا، تعهد را در خود داشتزن آفرودیت می .را حفظ کند

های از آنجا که کهن الگوی افرودیتی، بر زیبایی و خالقیت تاثیر دارد، شغل !.ممکن است حتی چند بار طالق و ازدواج را تجربه کند

لی اهل این افراد خی .تواند بسیار مناسب افراد آفرودیت باشدهنری که با موسیقی، رقص، تئاتر، نوشتن و شادی سر و کار دارد، می
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مند هستند و دوست دارند هر کاری را  های خالقانه عالقهبه تنوع و کار .کندها را دلزده میمحیط کار نیستند و کار یکنواخت آن

برای این افراد لذت بردن از کار خیلی بیشتر از درآمد اهمیت دارد و در کاری  .در هر زمانی که دوست داشته باشند، انجام دهند

های کهن الگوی آفرودیتی، در برخی بسیار فعال است، ولی، برخی نیاز دارند  ویژگی .آن را دوست داشته باشند درخشند کهمی

کنند به اندازه کافی جذاب و خالق نیستند، تمرین کنند کهن الگوی کسانی فکر می .که این نیروی درونی خود را تقویت کنند

نار مراقبت از بدن و پوست به زن جذاب، ملیح و متین آفرودیتی کمک می ورزش رقص در ک .آفرودیت را در خود تقویت کنند

 هاهای دیگران اهمیت بدهند و برای آنها و رویاها، ایده خوب است زنان آفرودیتی، به خواسته  .کند، همیشه جوان و شاداب بماند

ی آفرودیتی ها، بایست .ری فعال داشته باشندها توجه کنند و حضوکوشش کنند در معاشرت با دیگران به آن .ارزش قائل شوند

خودشان برای خودشان تصمیم بگیرید، و برای تقویت این کار بخش برونگرای شخصیت خود را تقویت کنند و سعی نمایند از 

 .ک شوندهای درونی و بیرونی خود را با دیگران شری زنان آفرودیتی، کوشش کنند، نشاط و زیبایی .ارتباط با دیگران لذت ببرند

 .و برای سرزندگی بیشتر از آنچه در خود دارند، خالقیت را در خود پرورش دهند .بی پروا باشند و از لحظات زندگی خود لذت ببرند

کهن الگوی هرا، یک گرایش ذاتی بشر  .کهن الگوی آفرودیت، از جنبه زایندگی و خالقیت، نزدیکی خوبی با کهن الگوی هرا، دارد

زنان متاثر از آن در زندگی ازدواج است و رشد و تعالی خود را در پیدا کردن همسر و وفاداری به آن می است که هدف اصلی 

ای و روانشناسی مردان، های اسطوره ای و روانشناسی زنان و نمادهای اسطورههای خود به نام نمادشینودا بولن  در کتاب   .بینند

کند، که نتیجه آن نوشته ها، تقویت شخصیت فردی و روحیه سازگاری افراد با ی مییک سری کهن الگوی زنانه و مردانه را معرف

ی توانند بر روشمول دارند که میها تاثیراتی جهانها یا آرکی تایپکهن الگو .جامعه و محیط خانوادگی و دوستان را نشان می دهد

خاصی  ها عمل کند، تیپ شخصیتیموثرتر از سایر کهن الگو وقتی یک کهن الگو در یک فرد .ها اثر بگذارندشخصیت و رفتار انسان

   .شودایجاد می

 گر زانکه ندانستی، برخیز و طلب می کن                                         ور زانکه بدانستی، این راز مکن پیدا

نوی زناشویی هم مقدس است و هم تحقیر او به عنوان ایزدبا .هرا یا خدابانوی ازدواج، خدابانویی جذاب و دوست داشتنی است

توان در ساختار روان زنانی دید که با اولین این آرکی تایپ را می .ها، ابعادی دوگانه و خوب و بد دارداو بیش از سایر الهه  .شودمی

دی به همسرداری و ازدواج کهن الگوی هرا در زنان تمایل زیا .مانندهای سال به او وفادار میمرد زندگی خود ازدواج کرده و سال 

در  .بیندکند، به طوری که هدف اصلی فرد متاثر از این کهن الگو در زندگی ازدواج بوده و رشد و تعالی خود را در آن میایجاد می

این کهن الگو  .کنندها تعلق داشته باشد، احساس کمبود میواقع ازدواج برای آنان امری مقدس است و بدون همسری که به آن

 .شودمیآرکی تایپ هرا، از طرف جامعه حمایت  .داندنشان دهنده وفاداری و استقامت در رابطه است و ازدواج را پیوندی جاودان می

شود زنان مجرد در یک جامعه احساس خوشایندی نسبت به آنان که زندگی را این باور که همه باید جفت داشته باشند، باعث می

 کند و همیندر واقع سرپیچی از این کهن الگو برای افراد در جامعه عواقبی ایجاد می .نداشته باشند فقط در ازدواج می بینند،

داند با سه هدف؛ اول رضایت درونی به خاطر هرا، زناشویی را یک پیوند مقدس می .شود این کهن الگو مدام تقویت شودباعث می

این کهن الگو زن را از لحاظ  .رفانی و گرایش به سمت وحدت وجودهمسر بودن، دوم تایید شدن از طرف مردم و سوم جنبه ع

کهن الگوی هرا در  .دارد که اشتباهات و گناهان شوهر خود را به گردن دیگران بیندازدعاطفی به مرد وابسته کرده و او را وامی

نان متاثر از کهن الگوی هرا، مهمترین ویژگی ز .شودبرابر شکست خشمگین شده و کینه توزی، باعث احساس قدرت در او می

وفاداری، حسادت و سیاستمداری است های شخصیت کهن الگوی هرایی،  از ویژگی .تمایل زیاد به ازدواج و زندگی مشترک است

ها و مسائل مرتبط با زنان هرایی، دوست دارند از همه کار .های اصلی این تیپ شخصیتی  محسوب می شوندکه از ویژگی 

توجه شوهرشان به جنس مخالف باعث  .دانندترین و بهترین فرد روی زمین میباشند و همسر خود را کامل  همسرشان آگاه

شان با همسرشان دوست دارند به همه نشان دهند که رابطه  .شود سریع واکنش نشان داده تا رقیب را از میدان به در کنندمی

کنند، و حتی دوست دارند دانند و با ازدواج احساس مهم بودن میری میاولین و مهمترین شغل خود را همسردا .بسیار خوب است

کند که موقعیت و لیاقت باالیی دارند و مردان هنری و دارای اصول اخالقی او مردانی را انتخاب می .با نام همسرشان خوانده شوند

 همسری تمام عیار .کندقایسه کرده و تحقیر میاگر شوهرش مردی ضعیف باشد مدام او را با دیگران م .کنندتوجه او را جلب نمی

هرا به زن توانایی تعهد و دوری از روابط کوتاه  .عاشق هر چیزی هستند که با ازدواج و مراسم عروسی مرتبط باشد .و وفادار هستند

شود زن به توجه کهن الگوی هرا باعث می .خواهدزن هرایی، انحصارطلب است و شوهرش را تنها برای خودش می .دهدمدت می
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د و به کنبا کوچکترین اشتباه یا کم توجهی همسرش، احساس حقارت زیادی می .شوهرش به زنی دیگر واکنشی شدید نشان دهد

کنند، چون آن را جز وظایف زناشویی بچه داری را خیلی دوست ندارند و از فرزندان مراقبت می .شودزنی تلخ و بدرفتار تبدیل می

هایی مثل مسخره کردن، غیبت و برهم زدن روابط کشانده و جوری وانمود تواند فرد را به سمت رفتارفی هرا، میبعد من .دانندمی

 یتبه خاطر موفق زنان هرا از زنان آفرودیت به خاطر جذابیت و عشوه گری و از زنان آتنا .کند که همه زنان به خوبی خود او نیستند

در دوران نوجوانی دوست پسر داشتن برای یک  .دکی دوست دارند نقش همسری را بازی کننداز همان کوآنان  .هایشان تنفر دارند

د بیشتر افرا .پسندد که برایشان امنیت عاطفی ایجاد کنندها مردان جوانی را میآن .دهدهراتایپ به او حس رضایت و افتخار می

کنند و بدون شوهر بودن برایشان دوران دبیرستان ازدواج می در اواخر نوجوانی و بعد از که تحت کهن الگوی هرا، رشد می کنند،

 .نگرندها را با دیده حقارت میدهند با افراد متاهل رفت و آمد کرده و مجردبه محض متاهل شدن ترجیح می .بسیار آزار دهنده است

دهد و به ازدواج او کمک تحصیل برای یک فرد هرایی، به خودی خود مهم نیست و فقط از آن جنبه که به او موقعیت اجتماعی می

ای که احتمال ازدواج در آن داند یک رابطه را چگونه به سمت ازدواج بکشاند و در رابطهدختر هرایی می .کند، اهمیت داردمی

داند چگونه حس همراه بودن و های مختلف به سوی خود جذب کرده و میی آشنایی مرد را با ترفنداو در ابتدا .ماندنباشد نمی

زن هرایی حتی اگر در زندگی مشترک احساس نارضایتی کند تمایلی به جدایی و طالق ندارد و به رفتار  .اعتماد را در او ایجاد کند

کشد و حتی ممکن است برای رهایی از این مسر سابقش زجر میاگر هم طالق بگیرد از نبود ه .دهدنادرست همسرش تن می

های در واقع برای او، فرزندش در درجه دوم اهمیت قرار دارد و به خاطر همسرش نیاز .احتیاج پیدا کند وابستگی به روان درمانی

  .فرزندانش را ممکن است، نادیده بگیرد

 .اش شودید رودرروی او بایستد و موجب ناراحتی داند که فرزند نباکهن الگوی هرا پدر را حاکمی می

               تن آدمی شربف است به جان آدمیت                                         نه همین لباس زیباست نشان آدمیت             

آگاهی بکشاند، از جنبه ها و این که در کهن الگوی هرا، اشاره می شود، ممکن است دختران را به ازدواج زودهنگام و بدون 

تواند زن هرایی را در دام کنترل کردن همسر بیاندازد و همین این نقش می .ویژگی های منفی این آرکی تایپ دانسته شده است

  .کندزن هرایی، کنترل گر است و در زندگی دیگران دخالت می .ها آسیب خواهد زدبه زندگی مشترک آن

                        خوش بیاسای زمانی که زمان، این همه نیست         مهلت داری                    پنج روزی که در ابن مرحله

کند و این تنها در صورتی خوب است که زندگی زناشویی کامال رضایت هرا، زن را محدود به نقش و هویت همسر بودن می

تواند کیفیت زندگی مشترک را نیز شود و همین میعد از ازدواج کامال محدود میهای زن هرایی بعالیق و فعالیت  .بخش باشد

تنزل بخشد، مگر اینکه همسر وی فردی انحصارطلب و حسود باشد، در این صورت زن هراگونه بودن، همان چیزی است که 

ود برخی دختران هراگونه بعد از ازدواج شکند، باعث میتوقعات باالیی که کهن الگوی هرا از ازدواج ایجاد می .خواهدهمسرش می

شود عیب جو و عصبی یابد و همین باعث میاند، تحقق نمیتصویر آرمانی که آنان از شوهر خود داشته  .دچار سرخوردگی شوند

شود، یکنند و همین باعث ماین کهن الگو و فرهنگ و تفکر سنتی جامعه در مورد ازدواج و زناشویی یکدیگر را تقویت می .شوند

دختر مجرد احساس  .شودآرکی تایپ هرا موجب سرکوب زنان می .زن هرایی نتواند به سادگی از یک ازدواج ناموفق خارج شود

تواند به سادگی زندگی درماندگی کرده یا ممکن است به یک ازدواج نامناسب تن دهد و زنی که در ازدواجی ناموفق است، نمی

 .دهدهای مخرب خود را نشان میای ویرانگر این کهن الگو به صورت ذهنیتی عیب جو و رفتارهجنبه  .مشترک خود را ترک کند

زن هرایی اگر خیانت ببیند یا طرد شود  .گیرند، همدردی کنندتوانند با مادران مجرد و زنانی که مورد آزار قرار میها نمیهراگونه 

تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد و الزم است آن را ی از کهن الگوی هرا میتاثیر افراط .به شدت کینه توز و انتقام جو خواهد بود

های دیگری هم در زندگی وجود دارد که روی آن باید به زن هرایی گفت، ازدواج همه زندگی نیست، ارزش .تعدیل کند

 .مختلف زندگی دیگری دخالت نکند هایباید حسادت خود، نسبت به همسر را کم کند و بداند در زمینه  .گذاری می کنندسرمایه

 .ها و تفریحات دو نفره با همسرش شریک کندها را هم در مسافرت هایش حسود نشوند، گاهی باید آن زن هرایی برای اینکه بچه

ه بنقش قربانی را رها کند و خودش کنترل زندگی را  .سعی کند نیروی خشم و حسادت خود را برای خلق آثار هنری به کار نگیرد

معنویت و احساس امنیت درونی را در خود تقویت  .های متفاوتی دارند، ارتباط برقرار کندبا زنان دیگر که شخصیت  .دست بگیرد

اش را فقط برای دل خودش تزئین و مرتب خانه  .برای افراد بدون در نظر گرفتن مجرد یا متاهل بودنشان ارزش قائل شود .کند

گیرند و تمرکزشان بر اهدافی دیگر در زندگی بوده یا روابطی کوتاه لگو را تا اوایل میانسالی نادیده میبرخی زنان، این کهن ا .کند
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ای وفادارانه و طوالنی مدت دارد و مردی الیق را برای این امر  زمانی که زن تشخیص دهد نیاز به تعهد و رابطه .اندمدت داشته 

برای رسیدن و دست  .زیند و با تصمیم آگاهانه این کهن الگو را در خود پرورش دهدتواند کهن الگوی هرا را برگیافته باشد می

با دیگران، با رویی خوش برخورد کردن احساس  .یافتن به خصلت های الهه هرا، تمرین الزم است، تا این کهن الگو تقویت شود

  .آرامش می دهد

حتی،  .می شود احترام یاد کردن، سبب تقویت روحیه زندگی مشترکبه همسر خود احترام گذاشتن و از او پیش دیگران با 

افراد مجرد می توانند به کمک این کهن الگو، خود را متاهل تصور کنند و احترام به خود، همسر و زناشویی را در خود تقویت 

های صورتی، سفید،  وس و رنگهای هرایی، پر طاوخوب است تیپ شخصیتی تازه وارد به سمت این کهن الگو بدانند، نماد .کنند

زن هرایی، عالقه به خانه داری را در خود پرورش می دهد و کوشش می  .آبی و ارغوانی بیشتر از دیگر چیزهای طبیعی می باشند

جه، با در نتی  .به مسائل اجتماعی توجه می کند و برای نظم و زیبایی شهر وقت، انرژی و پول صرف می کند .کند از آن لذت ببرد

هرایی، از دوران میانسالی خود راضی خواهد بود، اگر متاهل باشد و رابطه زناشویی  .کسب این یافته ها، در روابط خود وفادار باشید

 .دهدکند، چون هویت خود را از دست میدر دوران پیری مرگ همسر زندگی او را بسیار سخت می .پایدار و موفقی داشته باشد

  .ها را در خود پرورش نداده باشد، با آنچه از دست داده بدهد، افسرده می شودلگوزن هرایی، اگر دیگر کهن ا

 جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت                                    دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد

 

 نتيجه

کهن الگوی خاص بر روی رفتار او اثر های مختلف یک هاست و در موقعیت ای از کهن الگوهر فرد دارای یک مجموعه 

های ضعیف، تقویت کرده کند تا آرکی تایپشوند و شناخت آنها کمک میکهن الگوها به طور غریزی با فرد متولد می .گذاردمی

 زنانگی دهند و بعدهای زنانه اهمیت زیادی میزنانی که به پیرایش ها و ظرافت .شود، و زمینه رشد فردی و اجتماعی فراهم گردد

این افراد همان کسانی هستند که زیبایی را در شعرهای خود توصیف  .ها بیشتر از سایر زنان است، زنان آفرودیتی می باشندآن

مردان آفرودیتی نیز، کوشش می کنند،  .ایندمی کنند و در فراق از نداشته ها، داد سخن سر داده و در این باره شعر می سر

ها ها و جمعآنان کوشش دارند، در مهمانی .دهند که از کودکی تا میانسالی مورد توجه اطرافیان باشند شخصیت خود را چنان جلوه

ر دردساین افراد به تجمالت زندگی، تفریحات، خرید، مسافرت و زندگی راحت و بی .کنندهمیشه توجه دیگران را به خود جلب 

ته مهم این است که انرژی ناشی از آن را درست هدایت کنند و در پرورش در مورد کهن الگوی آفرودیت نک .دهنداهمیت زیادی می

کهن الگوی هرا، به کمک جوامع  .کشاندکهن الگوی آفرودیت، افراد را به سمت زایندگی و خالقیت می .این الگو به خطا نروند

ر جوامعی د .رورش نیابد، مورد توجه استشود، بنابراین مراقبت از این که ناخواسته این کهن الگو بیش از حد پسنتی تقویت می

روی پی .شوندتر میچون جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیته، زنان هر روز بیش از قبل از لحاظ مادی یا ذهنی و عاطفی مستقل

زنان به تشکیل در کهن الگوی هرایی،  .تواند بعد از ازدواج احساس سرخوردگی و ناامیدی در فرد ایجاد کنداز این کهن الگو می

این  .های زنانه را به خوبی به اجرا می برند دهند و در برخورد با همسر سیاستخانواده، ازدواج و انتخاب همسر اهمیت زیادی می

 .مایدنای که گاه همسر یا نامزد را بیش از حد کنترل میدهند، به گونه زنان اهمیت زیادی به روابط عاطفی خود با طرف مقابل می

این زنان معموال ترس از این دارند که همسرشان توسط زنان  .ی چنین زنانی ازدواج، مدیریت خانواده و رابطه فامیل اولویت داردبرا

 ویژگی .کنندهای خاص خودشان رابطه همسر را با بسیاری از افراد قطع میدیگر اغوا شوند و به همین خاطر گاهی با سیاست 

  .برخی بسیار فعال است، ولی، برخی نیاز دارند که این نیروی درونی خود را تقویت کنند های کهن الگوی آفرودیتی، در

در واقع سرپیچی از این کهن الگو برای  .چون آرکی تایپ هرایی، دارای دو جنبه خوب و بد است، باید تعادل را ایجاد کنند

در نهایت گزینش و انتخاب یک یا  .الگو مدام تقویت شود شود، این کهنکند و همین باعث میافراد در جامعه عواقبی ایجاد می

دو کهن الگو، برای همگان بایسته نیست، بلکه همه بایستی کوشش کنند، همه کهن الگوهای ساختار شخصیتی خود را بشناسند 

 .د تعادل را حفظ کنندو آن ها را در حد توانایی خویش، فراهم آورده و به کار گیرند و یکی را بر دیگری ترجیح ندهند و بکوشن
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