مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

ISSN: 2588-6967
www. jonahs.ir

سال سوم ،شماره  ،30آبان 1399

جنبه های شخصیت شناسی کهن الگوی آتنا ( خدابانوی عقل و مهارت )
سعداهلل رحیمی ، 1کبری

رحیمی 2

 1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی (نویسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد مطالعات زنان

چکیده
کهن الگو ،یا آرکی تایپ ،از زبان کارل گوستاو یونگ درباره شخصیت و رفتار افراد بحث می کند و خصوصیات آنان را تحت
کنترل در می آورد تا با تاثیرپذیری از رفتار خوب ،زمینه رفاه روحی و زندگی فردی و اجتماعی برقرار شود .کهن الگوها هم
نماد قدرت و پیشرفت را معرفی می کنند و هم لذت زندگی را با برنامه ریزی درست و دقیق که آپولو نشان می دهد ،به عرصه
زندگی می کشند .سخنوری و بحث و گفتگوی نتیجه دهنده در الگوگیری از آرکی تایپ آرس و کوشش و زحمتکشی
هفائستوس نمود دارد .درونگرایی و لذت شادی را کهن الگوی دیونوسوس نوید می دهد ،که در کنار قدرت برتر زئوس قرار دارد.
در آرکی تایپ های زنانه ،از هدایتگری زنان در آرامش دهی به خانواده سخن می رود ،که آرتمیس ،الهه زیبایی و هنر،
خالقیتش را در این راه به کار می گیرد ،و آموزش مفید دارد  .در جنبه ای از زندگی که نیایش و دعا ،نوازشگر روح و روان
زندگان زندگی است ،آفرودیت پا به عرصه هدایتگری می گذارد .انعطاف پذیری را در حرکات و سکنات پرسفونه ،مشتاقان تیپ
شخصیتی او پی می گیرند .زنان آتنایی تحت فرمان عقل خود بوده و از قلبشان پیروی نمیکنند .کهن الگوی آتنا فرد را
وامیدارد ،تا به عقل و اراده ،بیش از غریزه بها دهد .گرایش های واقع بینانه و داشتن روحیه آرمانگرایی در ذهن عملگرای آتنا،
طرفداران این تیپ شخصیتی را شاد می کند .در نتیجه ،یک نکته منفی درباره آتنا گفته می شود که انعطاف ناپذیری و دوری
زیاد از عواطف و هیجانات او میتواند منجر به رشد تک بعدی وجودش شود و جنبه های دیگرش را از پرورش بازدارد .همه
ویژگی های سازنده برای همه تیپ های شخصیتی که خواهان اصالح روان و روحیه بانشاط خود می باشند ،در کهن الگوها
نهفته است.
واژههای کلیدی :آرکی تایپ ،آتنا ،نکته های مثبت ،جنبه های منفی
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مقدمه
ایران و یونان از گذشته های دور مهد تمدن و فرهنگ بوده اند .تعیین و تحویل جایگاه زنان در جامعه ایرانی و یوناانی باا تامال
در آثار حماسی این دو سرزمین در کار تطبیقی موثر است .ارزش زن و تأثیرگذاری او در اثار شاکوهمندی همناون شااهنامه
فردوسی ،بر پهلوانان مشهود است و نیز ،حفظ مکانت و وفاداری ،پاکدامنی و آموزش عفت و پاکدستی ،زنان خردمند را الگو می
سازد ،که در کهن الگوها نمود دارند .گاه زن مکانت و منزلتی ارزشمند در جامعه ایرانی و باویژه شااهنامه داشاته ،کاه دربااره
اهمیت و تاثیرگذاری وجود او بارها به بارهای وزینی که بر دوش کشیده است ،سبب شده اسات از جلاوه و شامگیری حضاور
خود خبر داده باشد .اگر یکبار از کهن الگویی با نام آتنا ،از حوزه یونان باستان سخن می رود ،در بار دیگر ،همتایی در شااهنامه
ابراز وجود خواهد کرد و جنبه ها و ویژگی ها و خصوصیات پاک اخالقی خود را به رخ الگوپذیران خواهاد رسااند .آرکای تایاپ
های مردانه را شامل :زئوس ،خدای خدایان ،مظهر قدرت ،جاه طلبی ،پیشرفت ،رقابت ،کنترل کننده ،ریسک پذیر و اهل عمل .و
آپولو ،را خدای خورشید ،برنامه ریزی ماهر ،در کنار آمدن با نیروهای بی نظم ،مانند احساسات و روابا عاعیف عمال میکناد،
می دانند .و آرس ،را خدای جنگ ،جنگجویی قدرتی که از رقابت کردن و خطر کردن لذت می برد ،و از وابستگانش دفاع مای
کند ،از هیچ یز و هیچ کس نمی ترسد ،به جز آن که توانایی خود را برای استفاده کامل از بدنش از دسات بدهادف فلاد شادن
برای او به معنای مرگ است .و دیگر ،پوزیدون ،خدای دریاها و خدای عواطف و احساسات و غرایز ،اهل عواطف و عمیاق شادن
در احساسات ،عشق و هیجانات تند و شدید و خشم و کینه شادید دارد .و هارمس ،خادای ساخنوری و ماذاکره ،دارای قادرت
جذب باال ،تنوع طلب ،شوخ طبع و خوش سر و زبان ،خوش سفر ،دارای نوجوان ابدی ،فراری از مسئولیت و محدودیت اسات .و
هادس ،خدای جهان زیرین و خدای دنیای ارواح و مردگان ،فرمانروای ناخودآگاه ،درون گرا و معناگرا ،مردان شهودی و عمیق و
کمی عجیب غریب در رفتار ،بدون عواطف و احساسات و دور از اجتماع ،منزوی ولی پینیده است .و هفائستوس ،خدای آتش و
فلزکاری ،زحمتکش و اهل کار ،مردی درونگرا و گوشه گیر ،ولی ،پر از خالقیت و هنرمند ،وفادار ،اعتماد به نفاس پاایین دارد .و
آرکی تایپ های زنانه ،مانند :آرتمیس ،خدابانوی شکار ،جنگاور ،آسیب ناپذیر ،مساتقل ،دارای حفاظ هویات فاردی ،عشاق باه
طبیعت بکر ،طرفدار حقوق زنان است .و آفرودیت ،خدابانوی عشق و زیبایی و هنر ،خالق و عاشق پیشه ،طبیعت دوست ،مرکاز
توجه ،دوستدار زیبایی ،دختری اهل زیبایی که با کمترین امکانات بیشترین زیبایی را می آفریند ،در لحظه زندگی می کناد .و
هستیا ،خدابانوی معابد ،زن دانا ،ساکت و آرام ،اهال دعاا و معنویات ،درونگارای عمیاق ،سااده پاوش و سااده زیسات اسات .و
هرا ،خدابانوی ازدواج ،متمرکز در زندگی ،وفادار به همسر و عاشق شوهر کردن ،زن زندگی ،ملکه ،حساود و کیناه تاوز ،کنتارل
کننده همسر است .و دیمیتر ،خدابانوی مادر و غالت ،مادری خستگی ناپذیر و تسلیم ناپذیر ،فداکار ،حمایت کننده بی دریا از
فرزند ،مهربان و صمیمی ،عاشق بنه ها ،عاشق مهمان و مهمانی دادن ،توانمند است .و پرسفون ،خدابانوی دوشیزه ،ملکه جهاان
زیرین ،مظهر دوشیزگی ،نماد دخترانگی ،معصوم ،انعطاف پذیر ،پذیرا و نقش پذیر و منعطاف ،تقلیاد کنناده و دنبالاه رو ،نمااد
اعطراب جدایی از زندگی قبلی به یک زندگی جدید ،دختر ساده لوح ،بی خیال و بی مسؤولیت و سر به هوا ،دارای امید ،ساط
باالی خودآگاهی دارد .و آتنا ،را قرار داده اند .در کهن الگوی ارائه شده شینودا بولن نظریه رمانتیسم کاه بحاث آن را بیشاتر در
برابری نگاه مردان و زنان از استاد خود کارل گوستاو یونگ می داند به عمیر ناخود آگاه زن در کهن الگوی آتنا توجه می شاود.
او انسان را در شکل و نمای آرکی تایپ آنیما به شکل کلی انسان ترسیم می کند و از آزادی
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فردی و لیبرالیسم آن دفاع می کند که با ارائه وجود آنیما در ذهن و یاد آتنا ،مفهوم توجه انسان باه خاویش را جلاوه گار مای
سازد .ناننه هر فرد با کهن الگوی درون خود آشنا شود و آن را بشناسد ،خوب می تواند رفتار خود را با خود و دیگران گونه
هماهنگ سازد و در مسیر حرکت زندگی ،آرام و راحت و بدون دغدغه پیش رود.
لعل و یاقوت شود سنگ بدان خارایی

هار یز است که گر جمع شود در دل سنگ

تربیت کردن مهر از فلک مینایی

پاکی طینت و اصل گهر و استعداد

تربیت از تو که خورشید جهان آرایی

در من این سه صفت هست کنون ،می باید
متن
تیپ شخصیتی روان کهن الگوی آتنا ( بانوی عقل )

آتنا ،خدابانوی عقل و مهارت و تمدن و پیشرفت ،دختر تحصیل کرده و عاقل پدر ،منطقی و عقل گرا ،عالقاه مناد باه شا ل و
تحصیل و مدرک ،اهل پیشرفت و رقابت ،هدفمند ،کمال گرا ،محافظه کار ،نماینده تفکر منطقی زنانه ،مدیر است .کهان الگاوی
آتنا ،یک آرکی تایپ زنانه است که شخصیت و رفتار زنان را تحات تااثیر قارار مای دهاد .نظریاه کهان الگاو در واقاع ترکیاب
روانشناسی و اسطوره شناسی است که میتواند در مورد احساسات و نیازهای درونی انسان معنای نمادی ایجااد کنادف بناابراین
شناخت هر کهن الگویی ،کمک بسیاری برای پیروی و اجرای مفاد آن دارد .آتنا ،الهه عقل و مهارت ،تنها ایزدبانویی است که باا
یک زره جنگی مجسم میشود .او به دلیل داشتن راه حلهای عملی و تدبیراندیشی به الهه عقل مشاهور شاد .در افساانه هاای
یونان باستان آمده است که آتنا توس پدرش زئوس بلعیده شد ،در سر او پرورش یافت و به شکل زن بال با نیازه و زره طالیای
بر تن متولد شد .از این جهت آتنا خود را بی مادر میدانست و همه اعمال و توانمندی هایش برای رعایت و در جهات حمایات
پدرش بود .در واقع او دختر پدر است و مردانگی را حرمت میگذاردف البته به جز در ازدواج! آتناا یکای از خادابانویهای بااکره
است ،به این معنا که تحت سلطه و تملک مرد در نیامده و نیازی به تایید مردان ندارد .آتنا نماد زنان هنر و تمادن اسات و ناام
شهر آتن نیز از این الهه گرفته شده است .گر ه با نیزه و زره متولد شد ،اما با خدای جنگ یا آرس تفاوت داردف جناگ بارای او
نه برای خونریزی که برای حفظ اخالق است .در ایلیاد هومر ،هنگامی در کنار هرا و آفرودیت ،به عنوان یکی از سه ملکه زیبایی
در معرض داوری پاریس ،شاهزاده تروایی قرار می گیرد ،از خود درایت نشان می دهد ،و وعده ای متعادل به پااریس مای دهاد.
در این نبرد زئوس و آفرودیت پشتیبان مردم تروا و هرا و آتنا به جهت کینه ای که از پاریس داشتند ،طرفدار مهاجمان یونانیان
بودند .با حضور آتنا در روان زنان به عنوان یک الگوی شخصیتی ،اولویت آن زن توجه به خواسته هاا و نیازهاای خاویش اسات.
زنان آتنایی تحت فرمان عقل خود بوده و از قلبشان پیروی نمیکنند .کهن الگوی آتنا فرد را وامیدارد ،تا به عقل و اراده ،بایش
از غریزه بها دهد .گرایشات واقع بینانه و فقدان رویا و آرمانگرایی و همننین وجاود یاک ذهنیات عملگارا باعاث میشاود ،فارد
آتناتایپ نمونه یک زن بال معقول باشد .کهن الگوی آتنا زنان را برای برقراری یک رابطه دوطرفه به سمت مردان پر قدرت و باا
نفوذ میکشاند .این کهن الگو در عین حال موجب میشود زن از ارزش های پدرساالری و ادامه یافتن سنت هاای مرداناه دفااع
کندف این ویژگی آتنایی را میتوان در منشی هایی که خود را وقف

113

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال سوم ،شماره  ،30آبان 1399

خدمت به مدیر خود میکند یا در زنانی که مدافع سرسخت منافع شوهر خود هستند ،مشاهده کارد .بخاش بااکره ایان آرکای
تایپ باعث می شود آتنا بتواند با مردان رفاقت و دوستی بدون درگیر شدن در رواب عاطفی و جنسی داشته باشد.
کارم اندر عشق مشکل می شود

خان و مانم بر سر دل می رود

هر زمان گویم که بگریزم ز عشق

عشق پیش از من به منزل می شود

کهن الگوی آتنا در سیاست ،تجارت ،آموزش ،کارهای رزمی و کارهایی که به توان بدنی و قدرت هدایتگری نیااز دارناد ،شاکوفا
شده و زن متاثر از آن در شرای حساس اقتصادی و سیاسی مسیر درست را میشناسد .یک زن در بحران هاا و درگیاری هاای
عاطفی با فراخواندن کهن الگوی آتنای درون خویش قادر خواهد بود ،منطق و تعادل روانی خود را حفظ کند .کهن الگاوی آتناا
را می توان در یک زن مدیر تحصیل کرده که در کنار مرد پر نفوذ خود در حال پیشرفت است ،مشااهده کارد ،البتاه .،زنای کاه
تحت تاثیر احساسات خود قرار نمیگیرد و تفکری واقع بینانه و عملگرا دارد .آتنا میتواناد باه عناوان سیاساتمداری باا تادبیر،
قدرتطلب و حیله گر بدرخشد و ترکیب هوشمندی و سیاستمداری او را باه درجاات بااالی تحصایلی و حرفاه ای میکشااند.
آتنایی از ترکیب مهارت عقل و دست ،لذ ت برده و فعالیت همزمان جسم و فکر را دوست دارد .ایزدبانوی آتناا همیشاه مشا ول
ساخت اشیایی بوده که هم زیبا باشد و هم کارایی داشته باشد .گفته میشود برای حفظ بقا وجود قابلیت های کهن الگوی آتناا
عروری است.
تو را در این سخن ،افکار ما نرسد

به حسن و خلق و وفا ،کس به یار ما نرسد

در کهن الگوی آتنا ،زنان با این کهن الگو بر حقانیت مردان اصرار کرده و آماده رابطه دو جانبه و وفادارانه با ماردان پار قادرتی
هستند که نظرات مشترک با آنها داشته باشند .کهن الگوی آتنا ،با ت ییر سازگار نیست و از لحاظ سیاسی محافظه کارانه عمل
می کند .همننین در همدردی با قشر ععیف و سرکش در جامعه ناتوان است .آرکی تایپ آتنا به دنبال تعادل طالیی است و باا
میانه روی ،کنترل وقایع و توجه به نتاید اعمال و ت ییر مسیر برای رسیدن به هدف ،این تعادل را به دست میآورد .آرکی تایپ
آتنا در بحران های عاطفی با عقالنیت ،احساسات و عواطف را انکار کرده و با خونسردی وقاایع را ارزیاابی میکناد .آتناا الگاوی
شخصیتی زنانه است که ترجی میدهد به جای قلب و عواطف از عقل و منطق خویش پیروی کند .در این کهن الگاو ،سااختار
روان آنان به شکلی است که از خواسته های خود و نحوه دستیابی به آنها به خوبی آگاه می باشند .دور اندیشی ،مهارت در کار
و صبور بودن از ویژگی های زنان آتنایی است .دختران آتنایی به اتومبیل و تعمیرات آن ،باازار باورس ،ریاعایات ،آزمایشاگاه و
کامپیوتر عالقه مند هستند و در کارهای دستی مثل بافندگی مهارت داشته و از آن لذت میبرند .اهل شیون و زاری نیساتند و
با هوشیاری نسبت به محی اطراف خود رواب اجتماعی و دوستان خود را انتخاب میکنند .میدانند گونه برای آینده برناماه
ریزی کرده و با دیگران رقابت کنند .آتنایی ها ،به خوبی شرای را مورد بررسی قرار میدهناد و باا در نظار گارفتن جزئیاات و
کلیات موقعیت برای رسیدن به اهدافشان اقدام میکنند .مرتب و منظم هستند و برای هر کاری از قبل برنامه ریازی میکنناد.
قوانین و مقررات را نیز ،به خوبی رعایت میکنند .توانایی های خود را میشناسند و با توجاه باه تاوان واقعای خاود باه سامت
اهدافشان پیش میروند .افراد متاثر از کهن الگوی آتنا به جای حرف زدن ،عمل میکنند .اهل افراط و تفری نیستند و همیشه
ه در مورد خودشان و ه در مورد اهدافشان
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اعتدال را رعایت میکنند .آنها عقاید خود را یک بار و به صورت شفاف و واع بیان کرده و برای قبوالندن آن به دیگران اصرار
و پافشاری نمیکنند .آتنایی ها ،بسیار محافظه کار بوده و اهل ریسک کردن نیستند .در اجتماع وارد فعالیت های مردانه شده و
شریک جایگاه های ش لی و جاه طلبی های مردان میشوند .خونسرد و خویشتن دار هستند .گاهی خونسردی آنها میتواناد باه
سردی احساسی منجر شود .آنها افرادی بسیار رک و رازدار هستند .آتنایی ،زنی تک بعدی با ذهنی انتقادگر است ،که تنها باه
نیازهای خویش اهمیت میدهدف نیازهای دیگران برای او مهم نیست و درد و رند دیگران را به خوبی درک نمیکند .یک دختار
نوجوان آتنایی میداند گونه با دیگران رقابت کند و گونه خود را از درگیری های عاطفی دور نگه دارد .ت ییرات هورمونی باه
ندرت بر روی رفتار و احساسات او اثر میگذارد .از آنجایی که دختران دیگر را لوس میداند ،در دوران نوجوانی بیشتر وقت خود
را با پسرها سپری میکند .دختر آتنایی ،هینگاه شب امتحان نگران و مضطرب نیست ،زیرا به خاوبی درس میخواناد و برناماه
ریزی می کند .در دوران دانشگاه یک پژوهشگر توانا بوده و در علوم و ریاعیات توانمند است .او از کسب مدارج بااالی تحصایلی
بسیار لذت میبرد .بر خالف کهن الگوی آفرودیت ،برای زن آتنایی دوران میانسالی بهتارین دوران اسات ،اون دساتاوردهایی
داشته که او را خرسند میکند .او اعتماد به نفس خود را نه از جوانی و زیبایی بلکه ،از صالحیتها و توانایی هایش میگیارد .باا
این حال ممکن است به خاطر فعال شدن دیگر کهن الگوها در دوران میانسالی واکنش های غیرمنتظره ای از خود نشان دهاد،
به ویژه ،در زندگی زناشویی .او در تمام دوران زندگی حتی ،کهنسالی پرتوان و فعال است .زنان آتنایی ،بیشتر تمایل دارند تا باا
مردها ،آن هم مردان قدرتمند و سرآمد دوستی و رفاقت کنند تا باا زناان .میاان زناان و دختاران تنهاا کساانی را باه دوساتی
برمیگزینند که آنها را هم شأن خود بدانند .به طور کلی به خاطر عدم حس همدردی و حس خواهراناه و نیازشاان باه برناده
بودن دائمی ،به طور عادی نمیتوانند دوستان نزدیک مونث داشته باشند .آتناتایپ ها رابطه خوبی با مردان ساده لوح ،رویاایی و
دل رحم نیز ،ندارند .زنی که تحت تاثیر انرژی کهن الگوی آتناست ،نه عشوه گر است و نه ،رمانتیک .ارتباط او با ماردان بیشاتر
در قالب دوست یا استاد است تا یک معشوق و به طور میل معمول خود ،تمایلی به ازدواج نادارد .اگار ازدواج کناد یاک ازدواج
کامل منطقی و برنامه ریزی شده خواهد داشت و مردی موفق و تا حدی جا افتاده را برای همسری انتخاب میکند .زن آتنایی
حتی ،برای تربیت فرزند خود نیز ،طبق برنامه عمال میکناد .دوسات دارد پساری بااهوش ،رقابات جاو و دختاری مساتقل و
غیرسنتی داشته باشد .انتظار دارد فرزندانش مطابق خواسته های او عمل کرده و بر عواطف و هیجانات خود غلبه کنند .با اینکه
در کل نمیتواند احساسات خود را نشان دهد ،ولی ،با فرزندان خود رابطه خوبی دارد .زنان متاثر از کهن الگوی آتنا در مشااغلی
ون معلمی ،صنعتگری ،تجارت ،قضاوت و وکالت موفق خواهند بود ،و همننین کارمندانی دقیق و منظم هستند .آتناا تایپهاا
به طور عادی در رشته و زمینه های ش لی وارد میشوند که به طور سنتی مردانه به حساب میآیناد ،مانناد تجاارت ،حقاوق و
مهندسی .آن ها با وجود کم بودن همکاران زن در محی کارشان احساس راحتی میکنند .انرژی کهن الگاوی آتناا ،فارد را در
مدیریت بحران توانمند میکند .آنان میتوانند به خوبی خونسردی خود را حفظ کرده و در شرای بحرانای باا سارعت تصامیم
بگیرند ،زیرا ،به سادگی تحت تاثیر هیجانات و احساسات خود قرار نمیگیرند و از طرف دیگار ،ذهنای پویاا داشاته و میتوانناد
شرای را به خوبی مورد بررسی قرار دهند.
من آن بازم که صیادان عالم

همه وقتی به من محتاج باشند

شکار من سیه شم آهوانند

که حکمت ون سرشک از دیده پاشند
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به نزد ما از این معنی تراشند

به پیش ما از این الفاظ دورند
جنبه های منفی آرکی تایپ آتنا

در کهن الگوهای پانزده گانه ،الگوهایی مانند :زئوس ،خدای خدایان ،که مظهر قدرت ،جاه طلبی ،پیشرفت است ،با آپولو ،خدای
خورشید ،که در برنامه ریزی ماهر است ،و آرس ،خدای جنگ ،که از جنگجویی و قدرتی که از رقابات کاردن و خطار کاردن
دارد ،لذت می بردف با پوزیدون ،خدای دریاها و خدای عواطف و احساساتف و هرمس ،خدای سخنوری و مذاکره ،با هادس ،کاه
خدای جهان زیرین و خدای دنیای ارواح و مردگان استف و هفائستوس ،که خدای آتاش و فلزکااری ،و مظهار زحمتکشای مای
باشد ،که اهل کار دانسته شده ،و مردی درونگرا و گوشه گیر استف با دیونوساوس ،کاه خادای لاذت و شاادی اسات ،باا کهان
الگوهای زنانه ،که یونگ آنها را آنیمای بیدار کننده آنیموس می داند ،و نین نامگذاری می کند ،هدایتگری و راهنمایی دارناد.
آرتمیس ،خدابانوی شکار ،جنگاور ،آسیب ناپذیر و مستقل است .آفرودیت ،خادابانوی عشاق و زیباایی و هنار اسات کاه جنباه
خالقیتش نمود بیشتری دارد .هستیا ،خدابانوی معابد ،زن دانا ،ساکت و آرام ،اهل دعا و نیایش معنوی است .دیمیتر ،خادابانو و
مادری خستگی ناپذیر و تسلیم ناپذیر است ،که فداکاری اش زبانزد است .پرسفون ،خدابانوی دوشیزه ،ملکه جهان زیرین ،مظهر
دوشیزگی ،نماد دخترانگی ،معصوم ،انعطاف پذیر ،و نقاش پاذیر اسات .انعطااف ناپاذیری و دوری زیااد از عواطاف و هیجاناات
میتواند منجر به رشد تک بعدی شده و جنبه های دیگر فرد از پرورش بازداشته شوند .اگر کسای باه طاور کامال تحات تااثیر
انرژی آتنا قرار بگیرد ،نمیتواند عواطف انسانی را به طور کامل تجربه کند ،پس ،یک زن به شدت آتناا تایاپ ،غرایاز شاهوانی و
مادری خود را حس نمیکندف و در زندگی به حضور کهن الگوی آفرودیت ،ایزدبانوی عشق ،و هرا ،ایزدباانوی زناشاویی ،احتیااج
دارد تا بتواند شخصیت تک بعدی خود را به تعادل برساند .دختر آتنایی نیاز دارد بازی کند ،بخندد ،گریه کند تا بتواناد کاودک
درون خود را که به شدت از آن دور است ،بیدار سازدف و الزم است با تصور باروری و فرزندآوری ذهنیت مادرانه خود را بازیافتاه
و به خود اجازه مادر بودن بدهد .نماد آتنایی بایستی به احساسات خود و دیگران بها بدهد و بگذارد کودک درونش قدری نفاس
بکشد .یک مادر آتنایی الزم است برای تقویت روحیه و روان خود ،نگرش منفی را درباره طنازی و عشوه گاری دختاران ت ییار
بده د و به آنان سخت نگیرد و بداند همه انسان ها نیاز دارند ،تمایالت درونی خود را همان گونه کاه خاود دوسات دارناد ،اباراز
کنند ،و فق نباید خواسته ذهنی یک آتنایی همه جا فرماندهی داشته باشدف زیرا تعادل در هار حاوزه ای سابب بالنادگی مای
شود .الزم است ،زن آتنایی ،همیشه زنانگی را فدای رسیدن به موفقیت نکند .هر فرد آتنایی ،برای پرورش و فعال کاردن کهان
الگوی آتنای درون خود ،الزم است :تحصیل و حرفه خود را جدی بگیرد .خود را به مطالعه کردن عادت دهد .منطقی فکر کردن
و آگاهی از واقعیت ها به پرورش آرک تایپ آتنا کمک میکند .یادگیری و تحصیل هر دانش به پرورش این الگو کمک میکناد،
و اگر فرصت درست دیدن و دقت کردن را در خود تقویت کند ،می فهمد که آموختن دانش با به کاارگیری علام ،تماایزی هام
دارند ،یعنی یزی را می آموزی و زمانی آن یز را به کار می بریف که این هر دو ،به رشد این دو گونه فهم و دانایی کمک می
کنند ،همننان که روح و روان یک فردی که پیرو تیپ شخصیتی کهن الگوی آتنایی هست ،بایستی بتواند توازن و تعادل خاود
بودن را با دیگری بودن در حد و اندازه معمول که به فاصله گذاری اجتماعی معروف است ،تحول بخشد .گااهی شارای زنادگی
که منجر به پنهان کردن احساسات و دفاع از خود میشود ،کهن الگوی آتنا فعال می شود .فعاال کاردن و باه کاارگیری آرکای
تایپ آتنا در زنان ،سبب می شود مادران و دختران اینده آگاه به نیازهای روحی و روانی خود شوند ،و در برابر الش های
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پیش روی ،که از آن آگاهی یافته اند ،بدانند گونه و به ه نحو برخورد کنند که نه خود را آزار روحای دهناد و ناه دیگاری را
مسبب نادانی میل و خواسته خود قلمداد نکنند و بر شمار کسانی که برخالف خواسته آنان گام برمای دارناد ،در دفتار ذهان و
خاطرات خود برگی باز کنند و ثبت نمایند .باشد با راهنمایی روانشناسان نیاز به حمایت زنان آتنایی بارآورده شاود .همراهای و
کمک زنان آتنایی در شنا خت کهن الگوی خود به جامعه و معرفی آرکی تایپ های دیگر زمینه رفاه فکری بیشتری بااز خواهاد
کرد و به کوشش روانشناسانی مانند یونگ و بولن ارزش خواهد بخشید .کوشش کردن برای معرفی این کهن الگاو و نیاز ،هماه
کهن الگوهای یونگ و بولن ،در حوزه های علمی دیگر ،ناشرانی شکیبا و دوساتدار آدمای مای طلباد « .رشاد انساان حاوزه ای
علمی ،کاربردی و میان رشته ای است که به شناخت ثبات و ت ییر انسان در طول عمر می پردازد .تحوالت و ت ییرات جسامی،
شناختی ،هیجانی و اجتماعی در حوزه روانشناسی تجزیه و تحلیل می شوند .پیشرفت های شناختی ،یعنای آگااهی نوجاوان از
خود ،دیدگاه نوجوان را نسبت به خود ت ییر می دهد ،و نوجوان آن پیشرفت شناختی را به صورت تصاویر ذهنای پینیاده تار،
سازمان یافته تر و باثبات تر درمی آورد .عزت نفس و اخالق بهینه در مرحله نوجوانی بسیار ماورد اهمیات اسات ( ».دهکاردی،
 ) 13۰ :1343رشد انسان با رشد شخصیت روحی و روانی او ارتباط دارد « .کلمه شخصیت در ابتدا به معناای نقااب و ماساکی
بوده است که در یونان و روم قدیم ،بازیگران بر هره می گذاشته اند .با این پیشینه و ریشه بنیادی ،شخصیت هر کس ماساکی
است که فرد بر هره خود می زند تا وجه تمیز او از دیگاران باشاد .در روانشناسای هماه کاس دارای شخصایت اسات و ایان
شخصیت خاص آن فرد است که در دیگری نیست .شخصیت هر فرد می تواند انتخاب آن فارد را محادود و یاا گساترش دهاد.
شخصیت می تواند برخی از افراد را ملزم و محدود کند و دیگران را در معرض تجربیات جدید قرار دهاد ( ». .هماان ) 246 :باا
این تعریف و شناخت از تاثیر شخصیت هر فرد در زندگی اش ،فرزناد خاود را محادود نکنیاد ،و شخصایت او را نیاک پارورش
دهید .،زیرا ،می دانیدف شخصیت الگویی از رفتار اجتماعی و رواب اجتماعی متقابل است .در واقع ،شخصیت یک فارد مجموعاه
راه هایی است که به وسیله آنها ،او به گونه ای نسبت به دیگران واکنش نشان می دهد و یا با آنها تعامل مای نمایاد .حاال کاه
دانسته شده شخصیت هر فرد نوع تعامل او را با دیگران و جامعه برقرار می کند ،پس والدین کوشش کنناد فرزناد خاود را آزاد
پرورش دهند ،تا شخصیت او ،طوری به تکامل نزدیک شود که زندگی او را آرام ،راحت و دلخواه او نماید .در هماه کهان الگوهاا
بعد از شناسایی خود ،برای خوشبخت کردن خود و زندگی آینده فرزندتان مواردی را در نظار داشاته باشاید ،تاا در شاکلگیری
شخصیت او که مجموعه روح و روان او را دربردارد ،مورد رعایتش شود :فرزناد خاود را محادود نکنیاد ،کوشاش کنیاد او را از
محیطی که انزو ا برای او به وجود می آورد ،دور سازید .او را از ترس دور کنید .کاری کنید او در مواجهاه باا کاار ساخت عقاب
نشینی نکند و بتواند از عهده کار دشوار و یا کاری که احتمال خطر برای او دارد ،خودش آن را تجرباه کناد .فرزناد خاود را باا
فرزند دیگری مقایسه نکنید .فرزند خود را تشوی ق و از کار خوب او تمجید کنید .وسایل سرگرم کنناده پینیاده بارای او تهیاه
نکنید به ویژه ،فق یک وسیله سرگرمی خاص در اختیار او نگذاریدف تنوع سبب می شود ذهان باه کااوش و مقایساه بپاردازد.
البته ،آموزش نظم و ترتیب و مرتب سازی ذهن را پالوده می کند .فرزند خود را عادت دهید کاری را که آغاز کرده اسات ،تماام
کندف بعد از این که از کار خود ارعا گشت ،آرامش او را برهم نزنیدف می توانید وسیله جدیدی در اختیارش بگذارید .فرزند خاود
را برای مدت طوالنی تنها نگذارید .فرزند خود را مستقل بزرگ کنید و به استقالل او احترام بگذارید .فرزند خاود را باا فرزنادان
دیگران آشنا کنید ،اگر این آشنایی با کودکان جدید باشد ،روحیه و روان او را ناوگرا و شااد مای ساازد .فرزناد خاود را طاوری
پرورش دهید که به توانایی خود متکی شود .او را از خجالتی شدن دور سازید ،و این کار را با شرکت دادن او در کارهای گروهی
با همساالنش آنجام دهید .در راه
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آشناشدن با دیگری او را آزاد بگذارید .اعتماد به نفس کودکان در شرای مناسب با همساالن خود رشد می کند .فرزناد خاود را
عمن مراقبت و زیر نظر داشتن ،وقتی فرزند سرگرم جمع آوری و نوسازی ساخته های ذهن خود است ،آزاد بگذاریاد و مازاحم
کار او نشویدف حواس او پرت نکنید زیرا ،حواس کودکان زود پرت می شود .در فرجام هر فرصتی که برای انجام کارهاایش باه او
می دهید ،او را در آغوش بگیرید .گاه برای ساختن و درست کردن یزی با او به الش بنشینید ،این کار روحیاه او را در برابار
مواردی که باب میل او نیست ،تقویت می کند .اگر کاری را که انجام داده است و اشتباهی دارد و اشتباه خود را نمی پاذیرد ،باا
آرامش با او برخورد کنیدف و زمینه بحث و گفتگو با دیگری را همین موقع به او یاد دهید .اگر دوسات دارد باه دیادن دوساتش
برود او را راهنمایی کنید .اگر دوست دارد یزی از وسایل خود را به دوستش بدهد ،مانع نشوید .طرز هدیاه دادن را باه او یااد
دهید .طرز رفتار درست و صادقانه را با دوستش و دیگران به او آموزش دهید .به فرزند خود آموزش دهید باه معلام و دوساتان
خود احترام ویژه بگذارد .فرزند خود را به کتاب خواندن عادت دهید ،این بزرگ ترین هدیه و نعمتی است که شما باه فرزنادتان
عرعه می دارید .خواسته های خود را که در کودکی و نوجوانی و خالصه زندگیتان آرزوی آن را داشته اید و به برخی رسایده و
به برخی نرسیده اید ،برای فرزند خود ترسیم و تجویز نکنیدف بدانید آرکی تایپی که در نهاد کودک شما رشد مای کناد از درون
ذهن و زبان او در سراسر وجودش پراکنده می گردد و با دخالت نابجای و ناخواسته والدین مهربان و دلسوز کد رشد مای کناد.
فرزند خود را شاد و سرحال پروش دهید و بزرگ کنید .فرزند خود را راستگو پرورش دهیاد و کوشاش کنیاد ،او را طاوری باار
آورید که لحن آرام و مالیم و دوست داشتنی داشته باشد ،که سبب شود ،در دوران جوانی و میان سالی دوستداران زیادی پیادا
کند .مراقب فرزند خود باشید ،تا مراقبت از خودش را به همان اندازه مراقبت از دوستانش در نظار داشاته باشاد .جلاوی فرزناد
خود را از دیدن و شنیدن یزهایی که شما فکر می کنید ،الزم نیست فرزندتان ببیند و یا بشنود ،نگیرید و بگذارید همه یز را
تجربه کند زیرا ،در نوجوانی و در طی رشد به دوران جوانی همه آموختاه هاای قبلای او را کماک مای کنناد .اجاازه دهیاد در
استقالل خود ،داوری و سنجش خوبی از خود به دست آورد و همین زمان است که بر آموخته هاای خاود فخار مای فروشاد و
خودش از خودش راعی می شود .شنی دن حرف های تازه از دیگران که درباره او گفته می شود ،او را از احسااس غریباه باودن
دور می کند و به سوی جمع و جامعه سوق می دهد .فرزندی که از مرحله کودکی به دوران نوجوانی می رسد به سمت و ساوی
اعتقادات دینی گرایش پیدا می کند و دوست دارد ،علم و اگاهی خود را در زمینه دینی افزایش دهدف راهنمایی اولیاه او در ایان
راه الزم است البته ،با توجه به ارزش های وجودی خود نوجوان که دوست دارد ،تجربه کند و علم آماوزی داشاته باشاد .اولاین
جرقه های دانش این که نوجوان می خواهد بداند عالیقش به ه کاری در آینده هست در دوران دوم نوجوانی و به طور نسابی
نزدیک شده به مرحله جوانی استف او را کمک کنید کارهای مورد عالقه اش را مرتب سازی کند و در راه انتخاب نخسات خاود
کوشش را بیشتر کند .در دوران نوجوانی فرزندانی که در خانواده مستقل پرورش یافته اند ،بهتر می توانند علم و داناش خاود را
بروز دهند و در جهت دوست یا بی بهتر و بیشتر موفق شوند .با شناخت و آشنایی که با کهن الگوهای ارائه شده به وسیله کاارل
گوستاو یونگ و شینودا بولن پیدا کرده اید ،فرزند خود را آماده ورود به دوران نوجوانی و جوانی کنید .هم شاما و هام فرنادتان
موفق خواهید بود ،زیرا ،خواستن توانستن است.
جوانان سعادتمند ،پند پیر دانا را

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند
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نتیجه گیری
در هر فرد کهن الگوهای مختلفی وجود دارد که در شرای مختلف انرژی آنها ممکن است ،فعال شود ،مهم این است که بتوان
به طور متعادل و در شرای مناسب کهن الگوهای عمیر ناخودآگاه را فعال کارد .خاوب اسات هار فارد کهنالگوهاای خاود را
بشناسد و کوشش کند آن را در وجود خود به تعادل برساند ،تا بر رفتار خود کنترل پیدا کندف آن وقت هیچ یز ،در هیچ زمانی
نمی تواند روحیه او ععیف و روان او را نگران سازد .با شناخت آرکی تایپها ،هر فرد به خودش کمک می کند تا با افاراد دیگار
تعامل خوب داشته باشد و بداند که گونه با ایشان مواجه شود .آتنایی ها ،افرادی خردگرا می باشاند کاه در میاان آشانایان و
دوستان به منطقی بودن و دوری از حواشی معروفند .این افراد عالقه زیادی به درس خواندن و مطالعه کردن دارند .اینها بسایار
فعال هستند و به ویژه ،در مجامع علمی فراوان یافت می شوند .وقتی با این افراد مواجه می شاوید ،متوجاه هادف هاا و برناماه
ریزی های دقیق آنان خواهید بود ،که خود نوعی تجربه آموزی است .مردانی که در مجامع علمی با زنان آتنایی آشنا می شاوند،
گاهی اظهار می دارند ،که با زنی متفاوت روبرو هستند که گویی از او انرژی می گیرند .اگر کهن الگوی آرتمیس و آرکای تایاپ
دیمیتر ،که بر جنبه فداکار ی و اصرار بر زندگی سالم عشق ورزی دارند ،گروهی خردورزی می کنند ،در کهن الگوی پرسفونه و
آرکی تایپ هرمس ،فداکاری دختر را که از مادر می آموزد ،گونه روح و روان خود را در برابر نامالیمات حفظ کناد ،و خاودش
را برای خداشناسی نان آماده سازد که همننان که بر فرمان عشق مادر و یا پدر خویش به طور خستگی ناپذیر جلو می رود و
بر زندگی لبخند می زند ،تا بهار دل ها ،بعد از خزان برگ ها ،جان جان هاا را در جهاان طبیعات طاراوت و شاادابی بخشاد ،او
زندگی و نحوه زنده بودن شاد را در سراسر پهن دشت افکار و روان مردمان سرزمین خود پراکنده سازد ،تا کسانی از شمیم ایان
نسیم بوی خوش تنفس می کنند ،پاکسازی کنند ،همه یزهای الزم برای زندگی و زنده باودن را ،و بار روان خردمنادان قاوم
گذشته که زمینه دانایی را برای آنان فراهم ساختند ،درود بفرستند .در کهن الگوی آپولو و کهن الگوی هساتیا ،درخشاش ناور،
بر جلوه زندگی ح کفرمایی دارد و همه دوست دارند در روشنایی گام بردارند که الگویشان آپولو و هستیا ،راهنمایان خاوبی مای
باشند .کهن الگوی آفرودیت و هرا ،از پاکی و باکرگی حرف دارند و آزادی را بر تسل و یره شدن نیروی دومای کاه در برخای
کهن الگوها کامل کننده روح و روان شمرده می شود و آرامش تنهایی آنان را برهم می زند ،دوری می کنندف که این گاروه نیاز،
پیروان خاص خود را دارد .در کهن الگوی آرس و زئوس ،از قدرت برتر برای شخصیت برتر ،سخن به میان می آید و گفتاه مای
شود که الگوپذیران این راه که سرسخت و قدرتمند می شوند ،در فرجام آماده اند به دیگران نیز ،یاری برسانند .در کهن الگاوی
پوزیدون و هفائستوس ،سخت کار کردن و نتیجه گرفتن از کوشش خویش آن بخش روح و روان شخصایت فارد را راعای مای
کند و به کمال می رساند که تکمیل کننده همه بخش های اصلی زندگی و احساس زنده بودن در وجود است .در کهان الگاوی
هادس و آرکی تایپ دیونوسوس ،انسان ها از دنیای هادس میهراسند ،زیرا ،هادس بدون نقاب است و خود واقعی فارد را نشاان
میدهد .این بی نقابی ،گاهی در مراکز خدمات رسانی کشورها هم دیده می شودف گاه آموزش و ساختن اتاق های شیشه ای هام
نمی تواند از فرایند کجروی افکار جلوگیری کند ،زیرا ،کارکنانی که برای کاربران داناا کوشاش مای کنناد ،کهان الگاوی تیاپ
شخصیت روانی خود را مطالعه نکرده و نشناخته اندف آری ،آموزش الزم است .در آرکی تایپ دیونوسوس ،رشد احساسات زندگی
بخش و لذت آفرین که خواسته همه افراد در زندگی است ،از بی دغدغگی دیونوسوس بیرون می ریزد .و در کهان الگاوی آتناا،
تدوین برنامه زندگی ،کامل کننده خواسته ها و آرزوها و امیالی است ،که فرد در زندگی بدان نیازمند است .با آشانایی از کهان
الگوهای پانزده گانه شینودا بولن که به شاگردی کارل گوستاو یونگ سوئیسای ،کاه باانی و بنیانگاذار روانشناسای شخصایت از
طریق کهن الگوهاست ،و بدان افتخار دارد ،به زنان بیشتر توجه ندارد ،بلکه او خواهان نشر دانش آرکی تایپ شناسای در میاان
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همه اقشار جامعه است ،تا افراد با خویشتن شناسی به خداشناسی برسند .هر زمان که یک زن برای نجات خاویش و مقابلاه باا
ظلم ،برنامه ریزی کرده و نقشه میکشدف در واقع آتنای وجودش فعال شده است .بی تردید در درون کهان الگوهاا و اسااطیر و
حماسه های هر قوم ،شاهد بازتابی از نحوه مواجهه آدمی با جنبه های نیک و بد است که قهرمانان الگوساز با آن ها مواجاه مای
شوند و این برای تقویت روحیه هر تیپ شخصیتی که دنبال کهن الگوی خود است ،موثر است .کهن الگوهاا آییناه تماام نماای
تمدن دیروز ایرانی و جهانی به شمار می آیند .رویداد واکاوی محتوای درون افراد برای زندگی بهتر در آثار اساطیری و حماسای
فراوان است .مقوله هایی که نتاید بسیار تأمل برانگیزی منظر روان شناختی ،جامعه شاناختی ،ماردم شاناختی دارد ،در آرکای
تایپ ها یافت می شود .ارائه تشابهات و تفاوت ها ،در کهن الگوها ،و به نقد و داوری نشاندن جایگااه آنیماا و آنیماوس ماردان و
زنان در آثار اساطیری و حماسی با نام کهن الگوها به روند روحی مردم کمک می کند .با آشنا شدن با کهن الگوی آتنا ،به سراغ
کهن الگوهای پانزده گانه کارل گوستاو یونگ و شاگردش شینودا بولن که نشار دهناده ناین بازبردهاایی اسات ،اتاالف وقات
محسوب نمی شود ،و در آینده بازنشر می شوند .باور ،ایمان را بارور می سازد.
ز هر ه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

غالم همت آنم که زیر رخ کبود
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