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Abstract: 
The study aims to demonstrate the most prominent features of personality theory among Western psychologist Carl 

Jung and its criticism from a psychological perspective. To achieve this, the researchers use the inductive method to 

track personality patterns and characteristics of Young, and the critical method to indicate the most prominent aspects 

of criticism related to what has been reached. 

The study yields several conclusions, the most important is that Carl Jung describes the personality using many 

psychological terms, most notably the concepts of conscious and unconscious, ego and animus, individual unconscious 

and collective unconscious, and that the eight personality patterns that Jung reached resulted from the intersection of 

after introversion - extraversion with the four functions that it perform has the personality "thinking, feeling, sense, 

intuition", and that Carl Jung's theory bears a number of criticisms related to the scientific methodology used in it, as 

well as the conclusions it reached. 
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 (Carl Jung)   كارل يونج عند نظرية الشخصية 
 دراسة نفسية نقدية
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 قسم الدراسات اإلسالمية

 جامعة اليرموك

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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17/06/2020استالم البحث: 11/08/2020قبول البحث:   

 :الملخص
الشخصية عند عاِلم النفس الغربي كارل يونج ونقدها من المنظور النفسي، ولتحقيق ذلك اتبع الباحثان المنهج هدفت الدراسة إلى بيان أبرز معالم نظرية 

عدة  إلىالدراسة  توتوّصل النقدي لبيان أبرز أوجه النقد المتعلقة بما تم التوصل إليه.المنهج االستقرائي لتتبع معالم الشخصية وأنماطها عند يونج، و 
العديد من المصطلحات النفسية أبرزها مفهومي الواعية والخافية، األنا واألنيموس، الالشعور  ن كارل يونج يصف الشخصية مستخدًماأ ا:هاستنتاجات أهم

ل إليها يونج ثمانية نتجت عن تقاطع بعد االنطواء قوم التي ت عمع الوظائف األرب ،االنبساط -الفردي والالشعور الجمعي، وأن أنماط الشخصية التي توصَّ
يها، من أوجه النقد المتعلق بالمنهجية العلمية المتبعة ف ونج تحمل عدًداالحدس"، وأن نظرية كارل يو ، اإلحساسو الوجدان، و "التفكير،  ، وهي:خصيةبها الش

 وكذلك بالنتاجات التي توصلت إليها.

.الشخصية، نظرية كارل يونج، أنماط الشخصية: المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

الحمددد ر را العددالمين، والصدددددددددددددالة والسدددددددددددددالم على سددددددددددددديددد الخلق 
له آ سددددددددديدنا وحبيبنا محمد صدددددددددلى   عليه وسدددددددددلم، وعلى والمرسدددددددددلين،

 وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ذت في حياة اإلنسددان، حيث أ  اا رئيسددً فتعدُّ الدراسددات النفسددية محورً 

اهتمامات العلماء والباحثين باالزدياد حولها، وقد أصدددددددددددددبحت مجاالتها 
 حدىإالعلوم النفسدددية  عدّ ، وُيردُّ ذلك إلى تهموعناي محل اهتمام الدارسدددين

المؤثرة في حياة اإلنسدددددددددددددان، ويعلَُّل هذا التاثير بان فهمها يعني  الجوانب
فهم كينونة اإلنسدددددان وطبيعته، وبالتالي القدرة على التعامل معه بصدددددورة 

 صحيحة مالئمة.
والتطور الذي وقع في مجال العلوم النفسية ولَّد نتيجة كان ال بدَّ من 
الوصدول إليها  أال وهي ظهور التخصدصدية الدةيقة والتفصديلية لمجاالت 
هدددذل العلوم، إذ إن البحدددث العلمي بيَّن جواندددب متعدددددة تنطوي بُجملتهدددا 
ها، ر تحت لواء العلوم النفسددية، كدراسددة الطبيعة اإلنسددانية وأصددلها ومصددي

صية دراسة الشخ ايًض السلوك اإلنساني، ومنها أو بناء الذات وتوكيدها، و 
 اإلنسانية.

م لو لدراسددددددة الع ا ومد اًل مفتاحً  يعدّ ودراسددددددة الشددددددخصددددددية اإلنسددددددانية 
وما تحمله من أنماط وسددمات تصدددر  ،النفسددية، حيث إن فهم الشددخصددية

لى فهم ععنها بصورة سلوكات باطنية وظاهرية  يسهم في تحسين القدرة 
السدددلوك اإلنسددداني، ويمون فهمها وفق هذا أوذدددا، وهذا ما ينطبق على 
بقية المجاالت، أي أن دراسددة الشددخصددية اإلنسددانية تعبِّد الطريق لدراسددة 

 باقي مجاالت علم النفس.
كما أن دراسددددة الشددددخصددددية وما ُيلحق بها من موذددددوعات متشدددد بة 

فة اإلغريقية وأسدددددددددددداسددددددددددددية بدأت من المنظور الغربي منذ ظهور الفلسدددددددددددد
واليونانية، حيث أشددددددددددار العاني إلى وجود إرث إغريقي كبير سددددددددددابق في 
مه عمالقة الفالسدددددددددددددفة اليونان  :الوجود، وأن هذا التراث الفكري الذي قدَّ

أصددددددددبا بمثابة المد ل العلمي الذي اسددددددددتندت إليه  ،كسددددددددقراط وأفالطون 
 .(11) الدراسات الالحقة التي قدمها كل من جاء بعدهم

يعني أن الجهود الغربية في تطوير نظريات الشدددخصدددية جاءت وهذا 
كمرحلدددة الحقدددة في البنددداء النفسدددددددددددددي الغربي، حيدددث تظهر القراءات أن 
مصددطلا الشددخصددية ظهر في العقود األ يرة القليلة، وحينأذ  بدأت جهود 

للكشدددددددددددف عن ممنونات الشدددددددددددخصدددددددددددية   علماء النفس الغربيين باالزدياد
والعوامل المؤثرة فيها، ثم اتسددددددددددعت حلقة البحث لتشددددددددددمل محاوالت جادة 

لتصدددنيل الناس إلى أنماط وجماعات تشدددترك في ُجملة   وعلمية منهجية
 من السمات التي تميزها عن غيرها.
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وقد جاءت هذل الدراسدددددة كخطوة ترنو إلى تاسددددديس قواعد علم النفس 
ثها في إحدى أبرز نظريات الشددددخصددددية في السدددداحة العام، من  الل بح

 النفسية، أال وهي نظرية كارل يونج.
لتي اتتمثل مشملة الدراسة في أن النظريات النفسية مشكلة الدراسة: 

فسددددددددرت الشددددددددخصددددددددية تعددت ال تالس المصددددددددادر المعرفية والفلسدددددددد ية 
لت في بيأة غربها ، كما أنلمؤسدددددددسددددددديهاواأليديولوجية  ة يفي أغلبها تشدددددددمَّ

تجري معظم دراسددددددداتها لهذا الموذدددددددور وفق مذهب الدراسدددددددات الطبي ية 
أنهددا تعبِّر بددالدددرجددة األولى عن المجتمع الددذي تولدددت فيدده، و التجريبيددة، 

 ،اتهاوسددددددددم ،وهذا بدورل ينعمس على فهم التربويين ألنماط الشددددددددخصددددددددية
، وهذا ما يدفع الباحثين لدراسدددتها من منظور نقدي  وسدددبل التعامل معها

على  يًّاوة، ليصددددبا تعلمها وتعلميها مبنتتبين فيها مواطن الخلل والقحتى 
 فهم علمي رصين، وتسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن سؤالها الرئيس:

ما معالم نظرية الشخصية وأنماطها عند كارل يونج؟، ويتفرع عنه 
 األسئلة اآلتية:

 ما معالم نظرية الشخصية عند يونج؟ .1
 يونج؟ ما أنماط الشخصية عند .2
ه لنظرية الشخصية عند يونج؟ .3  ما النقد الموجَّ

 : تهدس الدراسة إلى تحقيق اآلتي:أهداف الدراسة
 بيان معالم نظرية الشخصية عند يونج. .1
 بيان أنماط الشخصية عند يونج. .2
ه لنظرية يونج. .3  بيان النقد الموجَّ

ه الباحثان إلى إجراء الدراسددددددددة الحالية مبررات إجراء الدراسةةةةةةة : توجَّ
بعدد البحدث في األدا النظري المتعلق بدالنظريدات الحدديثدة عمومدًا حول 
الشدددخصدددية، والبحث في ما يخة نظرية يونج على وجه التحديد، حيث 

البحثية عن وجود حالة من الشتات والتفرق للمادة العلمية  ةكشفت العملي
ا ذالمعنية بهذل النظرية، وقلة الدراسددات النفسددية التي طالتها بالدراسددة، وه

لما فيها من فكر نفسدددددددددددددي   ما جعلهما يسددددددددددددد يان إلى إبراز هذل النظرية
 عميق الداللة والتاثير في فهم الشخصية اإلنسانية.

 :أهمية الدراسة
تظهر أهمية الدراسددددددة في األهداس التي تسددددددعى إلى تحقيقها، ومن  

 المتوقع أن تفيد في:
 انفسددديًّ  اصدددورً تالممتبة التربوية والنفسدددية ببحث علمي يقدم  رفد -

ذلك ، وهي بلنظرية الشدددخصدددية وأنماطها عند كارل يونج انقديًّ 
ها معرفة علمية تنضم إلى ما سبقالنفسية  تضيل إلى الممتبة

 .الدراسةمن معارس علمية ذات صلة بالموذور محل 
التعديل و  ،المؤسددددسددددات التربوية والمختصددددين بالتوجيه النفسددددي -

ط علمية تتعلق بانما من  الل تقديم مادة  والمربين ،السلوكي
م ، تسددداعدهم في تقديم توجيهاتهووظائفها ومبادئهاالشدددخصدددية 

وتعديل  ،لتعزيز األنماط السوية  والنفسية ،والسلوكية ،التربوية
 األنماط المنحرفة من الشخصيات.

 :منهجية الدراسة
حان في ضدددددددددددراسددددددددددة الحالية منهجين بحثيين، يتّ اتبع الباحثان في ال

 اآلتي:
 من  الل تتبع أبرز معددددددالم نظريددددددة :االسدددددددددددددتقرائيالمنهج  .1

وذلك من  الل الرجور  الشدددخصدددية وأنماطها عند كارل يونج 
إلى المظددان المتعلقددة بهددذا، كمؤلفدداتدده الصددددددددددددددادرة عندده، وتلددك 

 الشارحة لها.
من  الل تعريض المعارس التي توصدددددددددددددلت  :المنهج النقدي .2

ة على قديإليها الباحثة حول نظرية كارل يونج لعملية غربلة ن
 المنهجي والنتاجاتي ومن منظور نفسي. :المستويين
تقتصددر الدراسددة الحالية على بيان أبرز معالم نظرية  حدود الدراسة:

الشدددددخصدددددية عند يونج، وبحث األنماط التي أقرَّها، وتقتصدددددر على نقدها 
لتي والنتاجات النمطية ا ،من منظور نفسدددي عام يرتبا بالمنهجية العلمية

ل إليها.  توصَّ
 :الدراسات السابقة

مجموعة من الدراسددددددات ل توصددددددالا م  فإنهنيفي حدود اطالر الباحث  
 وهي: ذات العالقة ببعض محاور الدراسة الحالية،

م( المعنونة بةةةةةةةةة لأنماة الشخصية لد  2013دراسة قاسم ) .1
 أبناء المطلقات في ضوء نظرية يونجل.

إلى الكشف عن أنماط الشخصية لدى أبناء المطلقات  هدفت الدراسة
في ذدددددددددددددوء نظرية يونج، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الوصدددددددددددددفي 

، ممونة من جميع أبناء المطلقات قديةنالمقارن، حيث قام با تيار عينة 
في المدارس اإلعدادية والثانوية في مدينة الناصدددددددددددددرة، وبل  عدد األفراد 

طبق معهم مقياس مطور ألنماط الشددددددخصددددددية في ا وطالبة، و طالبً  318
ذدددددوء نظرية يونج. وتوصدددددلت الدراسدددددة إلى عدد من النتائج أبرزها: أن 
نما الشدددددددخصدددددددية االنبسددددددداطية جاء في المرتبة األولى، وفي الثانية جاء 
نما الشددخصددية االنطوائية، كما أن الذكور لديهم ميل أكبر لالنبسدداطية، 

ية، كما أن األبناء الذين ي يشون مع األم بينما ميل اإلناث أكبر لالنطوائ
أو األا لديهم ميل أكبر لالنبسدددددددداطية، في حين أن الذين ي يشددددددددون مع 

 األجداد أو األسر األ رى يميلون لالنطوائية.
علم نفس الدين: ( المعنونة بةةةةةةةةةةة ل2016) أذربيجانيدراسة  .2

 جل.قراءة تحليلية في تنظيرات فرويد ويون
في  ، وأثرلهومفهوم رؤية يونج حول الدينهدفت الدراسددددددددددة إلى بيان 

تشدددميل شدددخصدددية اإلنسدددان، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الوصدددفي 
التحليلي، وأسدددددددددفرت الدراسدددددددددة عن عدد من النتائج أهمها: أن الدين كما 
يعتقدد يونج هو حدالدة ترقدب واهتمدام وحدذر من قوة ال تقهر، يجسدددددددددددددمهدا 
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و واآللهة، وأن حضور   في النفس أاإلنسان بصورة البشر والشياطين 
 .(  الماورائي الخارجي)يختلف عن  ،)  النفسي( :كما أسمال

وتفترق الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الهدس الذي تسعى 
إليه، حيث تهدس إلى تتبع معالم نظرية الشددددددخصددددددية وأنماطها كما يراها 

 ه.يونج، ووفق ما طرحها في ثنايا كتابات
تكونت الدراسدددددددددددددة من مقدمة و اتمة وثالثة مباحث،  خطة البحث:

معالم نظرية الشددخصددية عند يونج، والمبحث  :جاء المبحث األول بعنوان
، هاوسدددددددمات هاوأنماط مبادئ الشدددددددخصدددددددية في نظرية يونج :الثاني بعنوان

 .نظرة نقدية لنظرية يونج في الشخصية :والمبحث الثالث بعنوان
 الم نظرية الشخصية عند كارل يونج:المبحث األول: مع

: مفهوم الشخصية عند يونج:  أوًلا
"النفس، من حيث هي انعماس للعالم واإلنسدددددددددددددان، شددددددددددددديء بل  من 

االتعقيدددد   ... يممنندددا معددده مالحظتددده ودراسدددددددددددددتددده من جواندددب كثيرة مبلغدددً
محتويددددات الواألشددددددددددددديدددداء الوحيدددددة التي نختبرهددددا  برة مبدددداشدددددددددددددرة  هي 

ق يونج في دراسددددته الشددددخصددددية، حيث ينبِّه القارئ "،همذا انطل)16(الواعية
إلى أن مددا يعلمدده اإلنسددددددددددددددان عن النفس مددا هو إال جزء قليددل من كثير 

 يخفى.
القددددد بنى يونج نظريتدددده م من أسدددددددددددددددداس فكري رئيس هو أن  نطلقددددً

الشدددخصدددية تقوم على فكرة التوازن بين قوى الشدددعور والالشدددعور، أو كما 
، روهددا إلى تحقيق الددذاتلتي تؤدي بددديطلق عليهددا الواعيددة والخددافيددة، وا

الهدس األسددددددمى الذي تسددددددعى إليه أي شددددددخصددددددية مهما كانت  الذي يعدّ 
 هو المنطقة ةسدددددددماتها، حيث قال في بيانه لذلك: "إن مركز الشدددددددخصدددددددي

الوسدددددطية التي تتوازن فيها قوى الواعية والخافية، لتمنحها  واب الثبات 
 ".)3(والتكامل والوحدة

لخافية، أنه عبَّر عنهما مفهومي الواعية واومما أوذدددددددددددددا به يونج 
مصدددددددددددددطلحات عديدة منها الواعية والالواعية، والشدددددددددددددعور  مسدددددددددددددتخدًما

والالشددددددعور، والخافية عندل تتمثل بُجملة السددددددياقات الالشددددددعورية الخ ية، 
ع والرغبات الممبوتة التي تتنافى م ،ويندرج ذدددددددددددددمنها البواعث الغرائزية
جودة لدى كل شدددددخة، إال أنها ولعدم المجتمع، والتي هي باألسددددداس مو 

 . )20(ةقبول المجتمع لها وكبتها  تتحول إلى رغبات الشعورية و افي
كما يرى أن البشددر كائنات متعددة األوجه، وأن سددبيل تحقيق الوجود 

قوى بين ال، ثم التوافق قبول جميع األوجدددده في ذواتهم أواًل الكددددامددددل هو 
اإلنسددددددددانية تقوم على جوهر حقيقي  ، وأن العقليةالمتضددددددددادة دا لهم ثانًيا

وجول الأن كل وجه من  فعدّ يتمثل في الصدددددددددام بين القوى المتعارذددددددددة، 
العقلية وجه مضددددددددداد مقابل له في الكينونة، لذلك يرى أن دا ل كل ذكر 
هناك أنوثة، ودا ل كل أنثى هناك ذكر، والشدددددددددددعور يقابل الالشدددددددددددعور، 

منظم يحلم بددددامرأة والشدددددددددددددخة غير العنيل يحلم بددددالعنف، والرجددددل ال
 .)3(مستهترة، وهمذا

 نكبت، الذي يقع في الالشعور، حيث إوفي هذا إشارة إلى مفهوم ال
كبت  إلى دي بها الحًقاوجود هذا النور من التناقض دا ل الشخصية، يؤ 

المشددددددددداعر المتطرفة التي ال تتوافق مع العادات االجتماعية، وهنا تظهر 
مهمة الشددخصددية التي تسددعى لتحقيق التوازن والثبات والوحدة، دون إبداء 
أي نور من االذطرابات النفسية التي قد تسببها هذل الصفات المناهضة 

 لبعضها.

تعبِّر  رئيسة التيوقد تضمنت نظرية يونج على ُجملة من المفاهيم ال
 عن جوهر النظرية ومعالمها، وأبرزها:

 :ألناابناء الشدددددددددخصدددددددددية عند يونج يقوم على تنظيمات ثالثة: أولها 
وهو مركز الشددددددعور وأحد األنماط األسدددددداسددددددية للشددددددخصددددددية، ويتكون من 

الدددذكريدددات والوجددددان واألفكدددار، التنظيم الثددداني  :هي ،عنددداصدددددددددددددر عددددة
عات والرغبات الممبوتة والمنسددية، ويضددم كل النز  :الالشةةعور الشةةخصةةي
ويتضمن اإلرث السيمولوجي الذي يتولد دا ل الفرد  :والالشعور الجمعي
من تجارا، وهو يتشددابه إلى حد ما وما يتعرض له  ،من معايشددته للحياة

 ونور ،)الوراثي(، إذ يحدد كالهما مسددددددددار السددددددددلوك اإلرث البيولوجيمع 
 .12الخبرة التي تكتسبها الشخصية

تحديد  في أن الالشدددعور الجمعي يمارس تاثيًرا قويًّاوقد أوذدددا يونج 
 ،ألنه يحمل اسددتعدادات الوعي وأحمامه المسددارات السددلوكية للشددخصددية 

و برات قرون طويلة ألجيال مختلفة، أي أنه  برات جم ية يتم تناقلها 
، في )23(كما تتناقل االسددددتعدادات البيولوجية والوراثية ،بين الشددددخصدددديات

ين أن الالشدددعور الشدددخصدددي ما هو إال نتاج الخبرات التي تتعرض لها ح
وُتخت زن في منطقة الالوعي، لتكمل التاثير السدددددابق لتنميا  ،الشدددددخصدددددية

السدددلوك وفق اتجاهات ومسدددارات محددة، وفي ثنايا هذا التوذددديا تظهر 
 مالما العوامل المؤثرة في بناء الشخصية عند يونج.

الوعي والالوعي هي عالقددة تدداثير متبددادل، وعليدده  فددإن العالقددة بين 
 أن الالوعي، في حين هوتكويندد حيددث يسدددددددددددددهم الوعي في بندداء الالوعي

افية ويترجمها لخبرات   المقبولة اجتماعيًّا،غير يسدددددددددتقبل مواقف الوعي 
 ممبوتة بحيزل.

الوعي والالوعي، حيث جعل الالوعي  بين عالقةالكما بيَّن يونج أن 
اقا للمواقف المممنطقة تخزين ليسددت ف مل المواد ب بوتة  بل تحتفظ أيضددً

النفسددية التي تبل  بعد مرحلة متطورة تسددما لها بالعبور إلى الوعي، رغم 
أنها موجودة لكن ليسددددت بالقيمة والشدددددة المطلوبة، وعليه  فقد قرر يونج 

ذددددددددددددمن آلية الكبت فقا، بل تعمل معها  أن الالوعي ال يعمل ذددددددددددددمن
رى فاعلة في تحديد أثر الوعي والالوعي نفسدددددددددددددية أ  –أليات ذدددددددددددددمن 

 .)19(بعًضا بعضهما هما علىوتاثير 
ويونج في توذدددديحه لدوري الواعية والخافية في تشددددميل الشددددخصددددية 
واسددتقرارها وتكيفها السددوي والنسددبي  أشددار إلى أن الزيادة في قوة الواعية 

ديد وتقلة أثرها في تح ،يؤدي بالضددددرورة إلى غياا الخافية ومسدددداحتها
ي حين أن ، فوتكيل سوي ثابت نسبيًّاردود األفعال، وهذا يعني استقرار 
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يل الشددددددخصددددددية إلى نور  من التكيل غير الحقيقي يتحول قوة الخافية تح
يؤدي إلى زيدادة الضدددددددددددددغا للحفدا  على التوازن  ،في التكيل إلى نقة

 عور الشدددددخصددددديةأكبر للمحافظة على شددددد يقود إلى جهدواالسدددددتقرار، أي 
 . )18(ابالهدوء النفسي، والحقيقة تكون مغايرة لذلك تمامً 

بي يمثال قط لعقل والجسددددم ممونان مترابطان مًعا،كما يرى يونج أن ا
 تلألعضدددداء التي تطور  فيقول: "بما أن الجسددددم يمثل متحًفاالشددددخصددددية، 

ا ال بعد إ ، ويصددددددددددبا منتًجاال يتطور على فترات متباعدة  فالعقل أيضددددددددددً
وربما كان مراد يونج من هذا  ،")24(اله بالجسدددددددددددددم الذي يوجد فيهاتصددددددددددددد

ة، التفاعلية لممونات الشددددددددخصدددددددديالوصددددددددف أن يبيِّن الطبيعة الديناميمية 
ورة بصددددددد والتطور الحاصدددددددل للعقل والجسدددددددم مًعانها نتاج التفاعل حيث إ

 تكاملية، وهو بهذا يقرر مبدأ الفاعلية بين أجزاء الشخصية.
: وهي أنمدددداط أوليددددة األنيمةةةا واألنيمو كمددددا ابتكر يونج مفهومي 

 التي تنطوي عليها الشدددددددخصدددددددية حول والخ ية تتعلق بالقوى المتناقضدددددددة
الدددذكورة واألنوثدددة، وقدددد أطلق على هدددذل القوة الخ يدددة في الكدددائن اسدددددددددددددم 

يعبِّر عن المفهوم الددذي يمثددل المرأة دا ددل التكوين  :فدداألنيمددا  .(المةةانةةا)
يعبِّر عن المفهوم الذي يمثل الرجل  :لرجل، بينما األنيموسالنفسدددددددددددددي ل

ن القوتين تتصددددددددددددددارعان دا ل دا ل التكوين النفسدددددددددددددي للمرأة، وأن هاتي
إلى االتزان والوحدة والثبات عن طريق  الشددددخصددددية، حتى تتوصددددل الحًقا

كانت ذكورية أو أنثوية في منطقة أسددددددددددددواء  ،إ فاء الجينات األذددددددددددددعف
 .)22(يث ال يتوصل إليها الشعور مطلًقاحالالشعور الشخصي، ب

: لظلانظريته في الشدددددخصدددددية هو  ا آ ر لبناءوأذددددداس يونج مفهومً 
لشددددددخصددددددية، بحيث وهو مفهوم ينطوي على الجانب األسددددددفل أو المظلم ل

إلى إ فائه عن اآل رين، ألنه يدلُّ على النقة  يسددددددددعى اإلنسددددددددان دائًما
اس وغير الممتمل، والذي الذي يعانيه، أي أنه ذلك الجانب الخشددددن والج

يونج  عّدليدفعنا إلى فعل ما ال نريدل من السدددددددلوكات غير السدددددددوية، وقد 
ألنها تسدددعى إلى التحرر من القيود األ الةية،   مشدددملة أ الةية في األنا

مما يؤدي بها إلى إبعاد ما ترغبه من السدددددددلوكات المنحرفة تحت سدددددددتار 
 .)22(الظل
نال الغرائزي الذي تبفهوم الكبت أي أنه يعبِّر دون تصدددددددددددددريا عن م 

ن األنا في منظومة فرويد النفسددددية حول الشددددخصددددية تعبِّر فرويد، حيث إ
عن ذاك الجزء من الشدددخصدددية الذي يخزن فيه اإلنسدددان طاقاته الجنسدددية 

ع ألنهدددا ال تتوافق م  والغرائزيدددة التي ال يسدددددددددددددتطيع إظهدددارهدددا في العلن
 الضوابا األ الةية واالجتماعية.

م يتضدددا أومما تق ااًل د ن يونج لم يعرِّس الشدددخصدددية تعريًفا صدددريًحادَّ
كما هو متعارس عليه في أذهان علماء  ،على فهمه النفسددددي للشددددخصددددية

ر الشددددخصددددية باعتبار العديد من المصددددطلحات النفسددددية  النفس، بل صددددوَّ
ها وسدددددددديلة م رامي مت عرفية تفضددددددددي إلى فهم الشددددددددخصددددددددية فهًماالتي عدَّ

 األطراس، ومتعدد النظرات.

وتجدر اإلشدددددددارة هنا  إلى أن يونج في تسدددددددطيرل ألبرز معالم نظريته 
للشددخصددية، قد تاثر بالبيأة الفكرية التي عاه فيها، والحوادث التي مرَّت 

( االبن الوحيد ألحد أبرز Jungوكان يونج ) ،عليه في طفولته ومراهقته
رس عنه مرذدده وذددعف شددخصدديته مفكري اإلصددالا الكنسددي، والذي عُ 

ور ما يتعلق باألم وصددددعوبة التواصددددل والحوار والتفاهم معه،  اصددددة في
الدينية كما وصدددفه يونج، أما والدته فقد امتلكت شدددخصدددية قوية رغم أنها 

حتى اعتقد يونج أنها ذات  ،عانت من بعض االذدددددددددددددطرابات االنفعالية
ت ليونج يفة، وقد ماواأل رى قاسية وعن ،ى رةيقة ولطيفةلشخصيتين األو 

ا انطوائيًّا منعزاًل أ وين في صدددددددددددغرهما يبتعد عن    مما جعله شدددددددددددخصدددددددددددً
 .)4(مخالطة الناس

كما تاثر يونج بوذددوا بالمنهج الفرويدي في التحليل النفسددي، حيث 
حول  بافكارل وآرائه كبيًرا ارً يلسدددددددددددنوات، أحدث تاث له إن طول مجالسدددددددددددته

ي بمناداته وتحيزل للفكر النفسدددددددالشدددددددخصدددددددية وقواها ودوافعها، كما ُيعرس 
الفرويدي، واسدددددددددددددتمر على هذا النحو "حتى نشدددددددددددددب بينهما ِ الس حول 

ونظرة يون  للغريزة الددددينيدددة في  ،)النظريدددة الجنسددددددددددددديدددة(: نظريدددة الغرائز
"، ومخددالفتدده لفرويددد في بعض الجزئيددات األ رى كمفهوم )17(اإلنسددددددددددددددان

ية، ما في تكوين الشخصودور كل منه ،الليبيدو، وممانة الخافية والواعية
 وغيرها.

 :باآلتيين إيجاز الملحوظات ويممن للباحث  
تقوم نظرية يونج على فرذددددية تتعلق بمبدأ سددددعي الشددددخصددددية  .1

إلى تحقيق التوازن بين جوانبهدددا البددداطنيدددة والظددداهريدددة، أو مدددا 
سددمَّال الشددعور والالشددعور، وهذا التصددور يعني أن يونج يؤمن 

ذلك من المنهج اإلسدددددددددددددالمي الذي بمبدأ التوازن، ويتوافق في 
 يجعل التوازن  اصية أساسية ال بدَّ أن تقوم عليها الشخصية.

أذددددددددددددددافدة نظريدة يونج العدديدد من المفداهيم النفسددددددددددددديدة عميقدة  .2
الدالالت، وكان أبرزها تفصدددددددديل العالقة بين الواعية والخافية، 
وتوذدددددددديا مفهومي األنيما واألنيموس، وهذا التحليل النفسددددددددي 

اثر هذا العالم بالمنهج الفرويدي، رغم اال تالس يظهر مدى ت
 الشديد عنه في بعض األفكار والرؤى حول الشخصية.

 :: العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية في نظرية يونجثانياا
لم يفصددددددددا يونج عن ُجملة العوامل المؤثرة في تكوين الشددددددددخصددددددددية 
بصدددورة مباشدددرة في جميع المؤلفات التي عاد إليها الباحثان، ولكن  ومن 
 الل المراجعات التي قاما بها لهذل المؤلفات، فقد توصدددددددال إلى ما ياتي 

 تي:عند يونج، وهي كاآل هاوتشميلمن عوامل مؤثرة في تحديد الشخصية 
النفسةةةةية الخوية والحةيةية التي ًل يدركها الفرد عن  الوقائع .1

، ، حيث جعل أثر الخافية في تكوين الشددددددددخصددددددددية)17(نفسةةةةةةه
وتحديد نمطها يا ذ دوًرا مركزيًّا، إذ إن تعامل فهم اإلنسدددددددددددددان 

 ه بل ال بدَّ أن، ينطلق مما يدركه حول ذاتاّل لنفسددددددددده يجب أ
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مو نحتى ت  يسددددددددددعى للكشددددددددددف عن ممنوناته النفسددددددددددية الدفينة
 وُتبنى على النحو المطلوا. ،شخصيته

 عالقة اإلنسددددددددددان بالدين والعقيدة عاماًل  عدّ حيث : )17(العقائد واألديان .2
ل ، إال أن يونج فرَّق بين تاثير كوتكوينها شدددددددددخصددددددددديتهمهمًّا في بناء 

ة تفقد عدُّ العقيدة سدلطة علويألنه فرَّق بينهما باألسداس، حيث ي   ،منهما
 من تحدّ طالق األحمام، أي أنها ، وإتخاذ القراراتاإلنسان قدرته على ا

وال يملك أمامها إال الخضددددور التام والجمعي الذي تؤديه  ،مبادئ تفوقه
عرفددة وم ،الجمدداعددة، أمددا الدددين فهو مفهوم يعبِّر عن عالقددة الفرد بدداه

طريق الخالب والتحرر، وهي عالقدددة ميتدددافيزيدددائيدددة مرهوندددة بعوامدددل 
 أ الةية.

الدين حاجة أسددددداسدددددية لنمو  يعدّ التفريق، فإن يونج  وعلى ذدددددوء هذا
الشددددخصددددية وتسدددداميها، وأنه ال يرتكز على التصددددورات الجنسددددية كما قال 
فرويد، وأن صددورة الدين التي تتشددمل في الشددخصددية ال تعتمد بالضددرورة 

ا نموذج المثالي العام لألعلى تصور الوالدين للدين  بل على صورة األ
في الالوعي الجمعي تددددددفع الفرد إلى قبول  )مفددددداهيم مجردة: األعظم

وذدددددددددددددرورة  ،المعتقدات واألفكار الدينية(، وهو بهذا قضدددددددددددددية اجتماعية
يحتاجها المجتمع كمل، حتى وإن كانت في صددددددددلبها عالقة شددددددددخصددددددددية 

 .)2(هفردية بين اإلنسان وربّ 
وب بددددارة أ رى، يعتقددددد يونج أن التدددددين والعالقددددة المتصدددددددددددددلددددة بين 

 ودها الفطرة والنزعة النفسدددية نحو التعلقعالقة تق الشدددخصدددية واإلله  هي
ها محوًرا متاصدددددددداًل في ذات الشددددددددخصددددددددية، ويجعلها أمًرا  بإله، حيث يعدُّ

الدا لية والفطرية للتدين واالعتقاد  هي ما الشدددددددددخصدددددددددّية دوافع غريزيًّا، ف
تدفع الشخصية إلى البحث عن اإلله، وتشييد عالقة  اصة وفردية تربا 

 دوام.الطرفين على ال
ومن أبرز األفكار التي افترق بها يونج عن أستاذل فرويد  اال تالس 

فكرة عنه نزعته العلمية لدراسددددة ال تحيث ُعرف ،حول مفهوم الدين وفكرته
 وليميةن تمسددددددك عائلته للكاثوتاثيرها في تكوين الشددددددخصددددددية، إذ إ الدينية

 ايقً طر    ودعوة والدل إلى اعتماد الكنيسدددددددددددة اإلصدددددددددددالحيةها لهاوتعصدددددددددددب
  دفعته للتعمق في وذددددددددددار االجتماعية في أوروبا عموًمالتصددددددددددويب األ

 البحث حول األديان بمختلف طوائفها ومشاربها.
أفصددددا عن التزامه الديني على المسددددتوى الشددددخصددددي في كتابه  وقد

الدذكريدات والرؤى واألفكدار، الدذي روى فيده مجموعدة من تجداربده الددينيدة 
ية، من تكوين الشدددددخصدددددية اإلنسدددددان اينية جزءً والروحية، واعتبارل الفكرة الد

ها التجربة الوحيدة )العالقة مع  ( التي ي يشددددددها اإلنسددددددان دون  بل وعدَّ
: "كما تدور الكواكب جميعها حاجة إلى الوسددددددددددددداطة، حيث كتب قائاًل ال

حول الشدددددددددددددمس، فإن أفكاري تدور جميعها حول  ، وتنجذا إليه على 
اومددة أشدددددددددددددعر وكددانني قددد ن حدداولددت المقددنحو ال يممن مقدداومتدده، وأني إ

 ".(21)ارتكبت إثًما عظيًما

كما وصدددف تاثرل الديني العميق بنفسددده، حيث جعله )أي التعمق في 
 شددخصددية، بل ذهبت به اآلثار ، رجاًل يحمل أسددراًرافهم الدين المسدديحي(

إلى أبعددد من ذلددك، حيددث نتج عن إيمدداندده العميق بدداإللدده والمسددددددددددددديا أن 
 وباطن، كما أنه أصدددبا أكثر إيماًناهين: ظاهر أصدددبحت شدددخصددديته بوج

بددان أمور حيدداتدده مقدددرة، وهددذا مددا جعلدده يشدددددددددددددعر بوجود   في حيدداتدده، 
و ضددددددددددددوعه ألمرل وأقدارل، وبان القرار ليس ملك يمينه، بل في يد اإلله، 

ن األمان م لوقين كيفما شاء، مما أكسبه نوًعافهو يتصرس في حياة المخ
 .)2(لة في تقبل حياته وطريق سيرهاالدا لي الذي أورثه سهو 

م و وهذا التوذدددددددددديا يبيِّن عمق اال تالس بين يونج وفرويد حول مفه
ل األول أمًرا غريزيًّا أصددياًل  ن أن في الشددخصددية، في حي الدين، حيث يعدُّ

على الشددددددددخصددددددددية، ألنها تكتسددددددددبه من البيأة أو  يعّدل أمًرا د ياًل األ ير 
 وتفاعل الشخصية معها. ،الظروس االجتماعية المحيطة

: إذ تعدددددُّ الخبرات االجتمدددداعيددددة التي )17(المحيط اًلجتمةةةاعي .3
جتمدداعي الددذي ي ي  في نطدداقدده يتلقدداهددا الفرد من محيطدده اال

يسددددهم في تشددددميل شددددخصدددديته، وذلك ألن الفرد ال  اًل عفا مؤثًرا
ألنه كائن اجتماعي يبني   يممن أن ي ي  بمعزل  عن الناس

قات عديدة، ومن هنا كان ال بدَّ لهذل مع جماعته روابا وعال
المعاشددددددددرة واال تالط أن تؤثر في بنية شددددددددخصدددددددديته وأنماطها 

 السلوكية.
: وقد أشدددددددددددددار يونج إلى هذا العامل أثناء )17(اإلدراك التجريبي .4

حديثه عن العقيدة والدين، حيث جعله إحدى األسدددددددددددددس التي 
 ارً واسدددددتقالله، وبالتالي تصدددددبا عاماًل مؤث تضدددددمن للفرد حريته

في تكوين شدددددددخصددددددديته، وتعني ُجملة المعارس والخبرات التي 
يمتسددبها الفرد من  الل تعرذدده للتجارا، أو ةيامه المقصددود 
بالتجريب الذي يوصددددددله إلى نتاجات فكرية تسددددددهم في رسددددددمه 

 ألطرل الشخصية با تالس مجاالتها.
ن ما يرد على عقل : حيث إ)17(الشةةةةةةةوارد والخياًلت الطفولية .5

اهد و يال قد ال تتفق مع محتويات اإلنسددددددددان الطفل من مشدددددددد
ة تؤثر في صددياغة شددخصديالبال  وما يتبنال من نظم أ الةية  

ا ، وذلددك ألنهددا بدددأت في الخددافيددة، وممثددت هندداك، الفرد الحقددً
وعنددد الحدداجددة تبعددث بددإشددددددددددددددارات إلى الواعيددة، تؤثر في نما 

، واقف المختلفةشددددددخصددددددية الفرد وسددددددلوكه وتصددددددرفه حيال الم
ال لم صددددابية في حمن الع ا الحًقا تسددددبب للفرد نوًعاوالتي ربم

رها تفسيًرا صحيًحا  .يفسِّ
يونج أن  يرى حيدددددث : )17(الغريزة )الفطرة( والقةةةابليةةةة للتعلم .6

الغريزة تا ذ ممانة أسدداسددية في تكوين الشددخصددية وصددياغتها، 
إال أن هدددددذل الغرائز أو الفطرة قدددددد تتعددددددل من  الل التعلم 

م والبحددث واالسدددددددددددددتكشدددددددددددددداس النددا تج عن ا تالس الزمن وتقدددُّ
لوك باسددددداليب السددددد ت، وقد تؤثر هذل التغييرات غالًباالحضدددددارا



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

409 
 

وتحولهددا الالحق نتيجددة التعرض  ،البشدددددددددددددري المقترن بددالغريزة
ة، البيولوجية والفطري تلخبرات تعلمية تغير من االسدددددددددددددتعدادا

: الخددافيدة اآلتيددةوتؤدي إلى صدددددددددددددراعددات ثنددائيددة بين األقطدداا 
تؤدي في و والطبيعددددة، المعرفددددة واإليمددددان،  ،اوالواعيددددة، الرو 

النهاية إلى إعادة التشددميل الكلي للشددخصددية وفق ما تؤول إليه 
 نتاجات هذل الصراعات.

وهذا الربا الذي أشددار إليه يونج، يوصددل إلى قاعدة محورية ال 
بدَّ من إقرارها عند التعامل مع علم النفس والشخصية، وهي أن هذا 

ا  ه منل ،العلم قائم بذاته المجاالت والفرور ما يجعله علًما رئيسدددددددددددددً
عن غيرل من أصدددددددددددددندداس العلوم، إال أندده وكغيرل من العلوم  منفرًدا

يرتبا بعالقة تكاملية فيها تاثر وتاثير مع ما سدددددددددددددوال من المجاالت 
ر ظهور النظريات التي تربا بين علم النفس  العلمية، وهذا ما يفسدددددددِّ

 أو االجتمار، وغيرها. ، أو علم االقتصاد،وعلم السياسية
وبالنظر إلى العوامل المؤثرة في تكوين الشددددددخصددددددية  يظهر أن 
يونج قد ربا تكوين الشدددخصدددية بعدد من الحلقات التاثيرية، منها ما 

ومددددا يرد عليهددددا من  يدددداالت ورؤى  ،يتعلق بحلقددددة النفس والددددذات
وشدددددددددددددواهدد طفوليدة، وأ رى بحلقدة التددين والعقيددة، وثدالثدة بدالجداندب 

ماعي، ورابعة بالتجربة والخبرة الممتسدددددددبة، والقدرة على التعلم، االجت
وهذا التنور العجيب في العوامل  يمشدددف عن القدرة النفسدددية الرهيبة 

 التي امتلكها يونج في تحليله للشخصية.
حة أعالل  يجد العوامل الوالحقيقة أن جميع ما ذكرل من  موذددددددددددددَّ

، بيًّاشدددددخصددددديته  وتغيرها ولو نسدددددتشدددددميل في  ها أثًرا فعليًّااإلنسدددددان ل
فالنظر إلى عامل التجريب والخبرة والتعلم وحدل  يؤكد على ا تالس 
الشددددددددددخصددددددددددية قبل المرور بالتجربة وبعدها، وقبل تلقي العلم وبعدل، 

 وهمذا.
 : مراحل نمو الشخصية في نظرية كارل يونج.ثالثاا

 تتطور من  الل مرورها بمراحلتنمو و الشخصية يرى يونج أن 
وتمتد من الميالد حتى سددن الثالثة  :الطفولة المرحلة األولى: )3(أربع

عشدددرة، وتمتاز هذل المرحلة باالعتمادية، وسددديادة الغرائز، ويبدأ األنا 
بالنمو تدريجيًا مع اسدددددددددددتمرار االعتماد على الوالدين، في حين يمون 
الالشددعور جمعي فقا، أي يرتبا بالموروث السدديمولوجي الذي ينتقل 

 صية الطفل من جينات أبويه.لشخ
بين  د في الفترة ماوتمت :مرحلة الشبابفهي  المرحلة الثانيةأما 

، وتمتاز هذل المرحلة بالثورة النفسدددددددددددددية التي يواجه ( عاًما14-21)
فيها الشباا صعوبة في تحديد التوجهات والميول، بسبب عدم القدرة 

غيرات بب التعلى التخلة من تخيالت الطفولة وأوهامها، وكذلك بس
الفسدددديولوجية التي تحدث مع البلوت، حتى تصددددل الشددددخصددددية إلى ما 

تقرار، باالسددددددددد هأسدددددددددمال يونج بالميالد النفسدددددددددي، حيث تبدأ النفس في
 وتكوين المالما المتفردة التي تميزها عن غيرها.

 -عاًما 40: وتمتد من )منتصةةةةةةة  العمرهي  والمرحلة الالحقة
في هذل المرحلة إلى القيم الشددددديخو ة(، حيث تنصدددددرس الشدددددخصدددددية 

بعد أن كانت في شدددددددددددددبابها منغمسدددددددددددددة في القيم  ،الروحية والدا لية
الخارجية والمادية، ويشدددعر الفرد في هذل المرحلة بفقدان اللذة بسدددبب 

وتكوين الشخصية المتكاملة من  الل التوازن بين الجوانب  ،النضج
خصية لشد، حيث يصدبا التامل سدمة أسداسدية لةوالالشدعوري ةالشدعوري

في هذل المرحلة، وتتآلف المتضددددددادات والقوى النفسددددددية المتضدددددداربة، 
 فتسمو الروا وتعلو فوق األمور الدنيوية والمادية.

حيث تعود الشخصية  :مرحلة الشيخوخةفهي  آخر المراحلأما 
من جديد إلى االنغماس في الالشددعور كما كانت في الطفولة، وتحيا 

ويصددددددبا الموت يتوازى مع الحياة، فيها سددددددمة االعتمادية من جديد، 
ي، على الالشعور الشخص الالشعور الجمعي للصدارة متفوًقا ويرجع
وتركز على حياة  جاوز الشددددددخصددددددية كل ما مرت به سددددددابًقا،حيث تت

 الروا حتى وإن مات الجسد.
ومما ُيلحظ في ما سددددددبق أن يونج أثناء بنائه لتصددددددورل الخاب حول 

مرحلة عمرية ليسددت بالقصدديرة، حيث نمو الشددخصددية وتطورها  قد أغفل 
ث لها وما يحد ،نه لم يتطرق إلى توذددديا طبيعة الشدددخصدددية ومموناتهاإ

ا، حيددث لم يعِطهددا 40-22ترة الواقعددة مددا بين )من تغيرات في الف ( عددامددً
م نظرة شددداملة حول تطور صدددًفاأو و  اسدددًما ، وبذا فإن هذا التصدددور لم يقدِّ

 الشخصية ونموها.
القصدددددور في اسدددددتكمال تصدددددنيل المراحل  وبصدددددرس النظر عن هذا

النمائية للشدددخصدددية عند يونج  فإنه أغفل كذلك تحديد الحد الفاصدددل بين 
نهاية مرحل الشدددددباا وبداية مرحل الشددددديخو ة، حيث جعل بداية األ يرة 
مزامنة لنهاية األولى  إال أنه لم يمشدددف عن العمر الزمني المعني بذلك، 

ا لم يتوصدددل في دراسددداته وأبحاثه إلى هذوهنا يتبادر إلى الذهن أن يونج 
ه مشددددددددملة جعلته يترك األمر مفتوًحا دون تحديد، وفي األمر، أو أنه واج

الحالتين كان األجدر به التنويه إلى السدددددددددددددبب الذي أوقعه في هذا  كلتا
 الخلل.

 المبحث الثاني: مبادئ الشخصية في نظرية كارل يونج
 وأنماطها:
 في نظرية يونج: ادئ تفسير الشخصيةأوًلا: مب

لقد أوذا يونج أن الشخصية تتكون من عدد من األنظمة المتفاعلة 
وفق  ، وأن تفسددير أنماطها يسدديرهذات ما بينها، والمنفصددلة في الوقت في

 : اآلتيمجموعة من المبادئ، تتمثل في 

: يرى يونج أن العدالم كلده يقوم على فكرة التعدارض )14(مبدأ القطبية .1
يؤدي إلى وجود صددددددددرار بينها يسددددددددهم بدورل إلى  بين األشددددددددياء، الذي

إحداث حال من التطور والتقدم والتغير، فالضدغا والرغبة المصداحبة 
 إلزالة هذا الصرار هي ما يولِّد التغيير.
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ة ن الواعية والخافيالمعنى، حيث إ إلى هذا وقد تمت اإلشددارة سددابًقا
أّن  اقطبان متصدددارعان، يسدددعى كل منهما إلى تشدددميل الشدددخصدددية، كم

وما يندرج تحتهما من المانا التي تمثل  ،واألنيموسهناك قطبي األنيما 
قوة   ية، تسدددعى إلى الظهور كلما الا لها ظرس مناسدددب، والحق أن 

ونج، د الذي يرال يهذا المبدأ وفكرة التصددددددددددددددارر ال يممن قبولها بالتجر 
ن مبدأ الفاعلية بين ممونات الشددخصددية مبدأ أصدديل وراسدد  في حيث إ
وال  ،ِلب الدراسات النفسية، إال أن األقطاا التي أشار إليها موجودةغا

 ،يممن إنكارها، ومن أبرز ما يدلُّ على ذلك البنية الثنائية للشدددددخصدددددية
 المادة والروا. :وهي

: حيث يرى يونج أن الشدددددددخصدددددددية قد تلجا إلى فكرة )14(مبدأ التعويض .2
لقدرة على التعويض للخروج من أزمة الصدددددددددرار  في حال اسدددددددددتحالت ا

تحقيق التوازن، ومبدأ التعويض يعني أن الشدددددددخصدددددددية قد تعوض فكرة 
مسددددددار أهدافها إلى أهداس  التي تسددددددعى إليها من  الل تحويل االتزان

 أ رى جديدة يممن التوصل إليها بصورة أيسر وأسهل.
: وهدذا المبددأ يعتمدد على اتحداد قوتين بينهمدا تنداقض )14(مبدأ اًلتحاد .3

ى الشددددخصددددية من  الل تحقيق هذل الوحدة إلى وتصددددارر، حيث تسددددع
التوصدددددل إلى حل يناسدددددب الموقف الذي يتسدددددبب لها باالذدددددطراا أو 

 سوء التوافق.
: وُيبنى هذا المبدأ على أساس يتلخة بان الشخصية )14(مبدأ التعادل .4

في حال عجزت عن تحقيق هدس ما تسدددددددددددددعى إليه  فإنها تبحث عن 
هدس آ ر يتعادل مع ةيمته مع ذاك الذي لم تستطع تحقيقه، وبالتالي 

التي أرادتها لكن باهداس أ رى تتوافق في  هاذاتتتوصدددددددددددددل إلى القيمة 
 ةيمتها مع تلك التي عجزت عنها.

 ُجملددةبوهو مبدددأ يعني أن النفس البشدددددددددددددريددة تقوم : )14(دأ التعارضمب .5
 ما بينها حتى تحقق التقدم والتطور الذي ترنو ، تتدافع فيتمتعارذددددا

 الشخصية إلى تحقيقه.
م أن جميع المبادئ التي أسدددددددددسدددددددددها يونج لتفسدددددددددير  وُيلحظ مما تقدَّ

الشدددددددخصدددددددية  تجتمع على فكرة واحدة مركزية، وهي أن الشدددددددخصدددددددية 
 ما بينها، لتولد حالة من تنطوي على أقطاا متناقضددددددة، تتصددددددارر في

الشدددددددددخصدددددددددية على إثر ذلك إلى  ىالالتوافق أو االذدددددددددطراا، لتسدددددددددع  
لجوء إلى عدددد من التخلة من القطبيددة المتصددددددددددددددارعددة، من  الل ال

الحيل النفسية كالتعويض والتعارض واالتحاد، وتصل عن طريقها إلى 
 تحقيق التوازن واالستقرار المرجو.

وقد أشدار يونج إلى غاية التخلة من هذل القطبية المتنافرة  وهي 
الوصدددددددول إلى التوازن، فقال: "يجب منا المانا إلى شددددددديء وار  وال وار  

، هذا الشدددددددددددي يمثل لشددددددددددديء ليس االثنين مًعا ه، أو ربمافي الوقت ذات
نقطة توازن الشددددددددددخصددددددددددية التي طالما بحثت عنها، إنها نقطة ال تقبل 
التحديد، تقع في منتصدددددددددددددف الطريق بين الميول واألقطاا المتواجهة، 
تتصددالا فيها األذددداد وتنحل الصددراعات، ويتفرت التوتر الدا لي، هذا 

، فيه العديد من العناصدددددر الممان الهندسدددددي ال يقبل الوصدددددف، تتقاطع
 ".)19(ليمشف ويثبت مستقبل الشخصية

يقدم  القطبية التنافرية  وهذا الحديث الذي أفصددا به يونج عن أثر
لتي راء ا تالس المبادئ العامة ايعبِّر عن السددددبب الكامن و  تبريًرا جليًّا

تقوم عليها الشدددخصدددية، وتتحمم بسدددلوكاتها الصدددادرة عنها، وتجعل من 
ى لفهمها، والوقوس عل ا وردود أفعالها المنعمسددددددددة، سددددددددبياًل هاسددددددددتجابات

تخلة ى بصورة مستمرة إلى العالتفسير المناسب للشخصية، فهي تس
 من القطبية والوصول إلى التوازن.

 ثانياا: أنماة الشخصية في نظرية يونج:
ل يونج من  الل منهجه في التحليل النفسددددي إلى أربعة  لقد توصددددَّ

 تبا بانماطها بعالقة تفرز أنماًطاشددددددددددددخصددددددددددددية، تر اتجاهات وظي ية لل
عديدة للشدددددددددددخصدددددددددددية، لذا فإنه من المناسدددددددددددب بداية الوقوس عند هذل 

ية، الشدددخصددد طالوظائف لبيانها، ومن ثم االنتقال إلى الحديث عن أنما
 وهذل الوظائف هي:

حدددددث في األفكدددددار : وهي عمليدددددة ذهنيدددددة تقوم على البالتفكير .1
 تيال من  الل عملية التفكير  والشددددددددخصددددددددية والموجهات العقلية
 .)9(م الخارجي، وعالمها الدا لي أيًضاتسعى إلى فهم العال

: وتعبِّر هددذل العمليددة عن ةيمددة األشددددددددددددديدداء عنددد الفرد، الوجةةدان .2
والوجدان كما عبَّر عنه يونج هو ما يمنا اإلنسددان الشددعور باللذة 

 .)9(أو الكراهية واأللم ،والمتعة والحب
إدراكية واق ية تتيا للفرد القدرة على  : وهي وظيفةاإلحسةةةةةةةةةةا  .3

 .)9(تقديم الحقائق الحياتية التي يشعر بها اإلنسان
: وهي وظيفة اإلدراك بعمليات ال شدددددددددددددعورية، ومحتويات الحد  .4

وتطوير نمددددداذج أ رى  ،دون الوعي، من  الل تجددددداوز الواقع
، أي أن وظيفددددة الحدددددس هي مفتدددداا االبتكددددار )9(مختلفددددة عندددده
 لشخصية.واإلبدار عند ا
م أن يونج يب وُيلحظ في ني تصدددددورل لوظائف الشدددددخصدددددية  ما تقدَّ

ا من قددداعددددتي الوعي والالوعي، حيدددث جعدددل وظيفدددة التفكير  منطلقدددً
وما فيه من مفاهيم وأفكار  ،والوجدان واإلحسددددددددددددداس مرتبطة بالوعي
ألنها توافق البيأة االجتماعية،   ومعارس تتعاطى معها الشدددددددخصدددددددية

ة،  افي ةالحدس تقوم على أسددددددددددددس ال واعي في حين أنه جعل وظيفة
ه ، وما تختزنهوعمق وتبحث الشددددددخصددددددية من  اللها في أغوار الواقع

في حيزهدددددا الالواعي من مواقف ممبوتدددددة، لتفتا لهدددددا أفق التطوير 
 والتقدم.

ل يونج إليهدددا من  الل  وبددداالنتقدددال إلى األنمددداط، فقدددد توصدددددددددددددددَّ
ي رات السددددددريرية التمراجعات مرذددددددال العصددددددابيين ال يادية، واال تبا

ل إليها أثناء  أجراها عليهم، وتطبيقه ألسس التحليل النفسي التي توصَّ
رحلته مع الشخصية، حتى على تلك المواقف التي عاشها يونج نفسه 

 في طفولته. 
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وعرَّس يونج أنماط الشددددخصددددية بانها: "إطار نظري يسدددداعد على 
طريقة بشدددددددري، و التي تحرك السدددددددلوك ال ،فهم النفس ودوافعها وميولها

 ".)24(الفرد في االستجابة للمثيرات الدا لية والخارجية
مها إلى نمطيين رئيسدددين، وُأطلق على تصدددنيفه هذا اسدددم   وقسدددَّ

التصددددددددنيل الثنائي للشددددددددخصددددددددية، ونمطي الشددددددددخصددددددددية عندل هما: 
االنطوائي أو المنكم : وسدددمات هذا النما العامة هي التمركز حول 

والمرونة، والشك، والخضور لقواعد ثابتة  الذات، والعزلة وقلة الحديث
تجال النقد، والقلق كما أنه يتصدددددف بالخجل والحسددددداسدددددية  وصدددددارمة،

 .)5(والتزمت واالنغالق على النفس ،بشان المستقبل
والنما اآل ر االنبسداطي أو المنفتا أو المنطلق: وسدماته العامة 

ن تكويهي االنطالق نحو العالم الخارجي، وحب اال تالط، وسددددهولة 
، )7(الصدددددددداقات، وحب الظهور، والنشددددددداط والحيوية والمرونة والتوافق

ا ز على التركيو بانه متسددددددداهل وعملي وال يابه للنقد،  ويتصدددددددف أيضدددددددً
 .)6(التفاصيل الدةيقة

وممدددا تجددددر اإلشدددددددددددددددارة إليددده  أن يونج لم يبحدددث في أنمددداط أ رى 
م البشرية قاطبة إلى انطوائيين وانبساطي ن فقا، ثم يللشخصية، حيث قسَّ

ان، الوجدو : التفكير، ن النمطين بوظائف الشدددددددددددددخصدددددددددددددية األربعربا هذي
أ رى للشخصية، تصبُّ  االحدس، وأفرز هذا الجمع أنماطً و اإلحساس، و 

 جميعها في ُبعد االنطوائية واالنبساطية.
وقد اعتقد يونج أن الشدددخصدددية تحمل كال النمطين في بنيتها، إال أن 

لبة االنطواء على االنبسددداط أو ما يحدد النما المختار لل شدددخصدددية هو غ 
حدد ت هي التي ،هاونشدددددددداطالعمس، وأن قوة عمل وظائف الشددددددددخصددددددددية 

النما السددددددددددددائد، حيث يميل الفرد إلى تمثل ُجملة السددددددددددددمات المعبِّرة عن 
أو تلك المعبِّرة عن االنبسدددددددددددداط بدرجة كبيرة حسددددددددددددب الوظيفة  ،االنطواء

 .)13(األنشا في شخصيته
ل إليها يونج من  الل  طبيان لألنماما ياتي  وفي الثمانية التي توصَّ

 صورتي االنطواء واالنبساط، وربطهما بالوظائف:
: وأبرز سدددددمات الفرد صددددداحب هذل النمط اًلنبسةةةةاطي المفكّ ر .1

الشددخصددية أنه مهتم بالحقائق الموذددوعية، كالعالم الخارجي، 
والواقعي، والتجريبي، ويسدددددددددددددعى في الغددالددب إلى إنتدداج أفكددار 

والتغيير مددا أممندده  ،واإلبدددار، والتطوير ،، واالبتكددار)1(جددديدددة
 ذلك.

كمددا أن النما االنبسدددددددددددددداطي المفكِّر يتعددامددل مع المواقف والظروس 
بصددورة عقالنية، حيث يراها جميعها على ا تالس أسددبابها مشددملة عقلية 

من  الل جمع البيددانددات والمعلومددات، وتحليلهددا   يممن تجدداوزهددا وحلهددا
ل بالنتائج للوصددددول إلى تفسدددديرات منطقية، ويصددددلا أصددددحاا واالسددددتدال

 .)11(هذل الشخصية لتقلُّد المناصب والوظائف التنفيذية
وأبرز ما يميز الفرد صددددددددداحب  :النمط اًلنبسةةةةةةاطي الوجداني .2

هذل الشخصية أنه مندفع وانفعالي، حسن التوافق االجتماعي، 

ى بناء ، ويسدعى إل)1(يتشدارك مع اآل رين ويختلا بهم بسدهولة
 العالقات االجتماعية بشمل مستمر.

كما ُيعرس عن النما االنبسددددددددددددداطي ميله إلى التفاعل مع اآل رين، 
ضداء ومسداعدتهم في ق ،والسدعي الدؤوا الكتسداا ثقتهم، بالتحدث معهم
 .)11(شؤونهم، وتامين احتياجاتهم، وحل مشمالتهم

يتميز صددددددداحب هذا النما بانه  :النمط اًلنبسةةةةةاطي الحسةةةةةي .3
للشددددددعور باللذة من  الل الخبرات الحسددددددية التي يمر  يسددددددعى

بها، ويحتاج إلى إثارة  ارجية مسدددددددتمرة، يحب التجديد والتنور 
 .)1(ألنه سريع الملل  والتغيير
براته أنه يربا   ف به الشخة االنبساطي الحسي أيًضاومما يتص

السدددعيدة فقا بمل ما هو محسدددوس، حيث يسدددعى للشدددعور بالمتعة واللذة 
 ، وإقامة العالقاترا، والسدددفاأنوار الشدددر تناول ل تناول الطعام، و من  ال

 .)11(اآل رينالتفاعلية مع 
 ةيمتاز صددداحب هذل الشدددخصدددي :النمط اًلنبسةةةاطي الحدسةةةي .4

يعتمد في بناء تصددددددوراته وأفكارل حول األشددددددياء على الحدس، بانه 
وال يلتزم بالعادات، يسدددددددددددعى  يحب التجديد، جريء ومغامر، مندفع

 .)1(بخبرات غير معتادة  ارجة عن المالوس غالًبا للقيام
ويسعى الشخة االنبساطي الحدسي إلى وذع الخطا التفصيلية 
للمشددددددروعات الجديدة، ويجتهد في تنفيذها بحماس وطاقة واندفار، 
  كما أنه يمرل الروتين والعادة الثابتة، وال يركز على التفاصددددددددددددديل

مملة وقاتلة للنشاط والوقت، لذا فإن أصحاا هذل الشخصية  ألنها
 . )11(يصلحون لقيادة األمور السياسية والرئاسية

يمتاز صددداحب هذل الشدددخصدددية بانه  :النمط اًلنطوائي المفكّ ر .5
هتم بالقضددايا الدا لية والذاتية، ال يلتفت للواقع الخارجي بل يركز ي

 ،لخجل والصددددمتعلى واقعه الشددددخصددددي الدا لي، كما يتصددددف با
 .)1(وتجنب المشاركات الحديثية حتى مع األصدقاء

كما ُيعرس الشخة االنطوائي المفكِّر بانه معتزل لآل رين، ويشغل 
هوم مفالغير ضددددددددددددددايا الدا لية، والواقع الذاتي نفسدددددددددددددده ووقته بالق

لآل رين، لذا فإن ُجل العلماء والباحثين يندرجون ذمن هذا النما 
 .)11(ية للشخصيةمن التصنيفات اليونج

متاز صدددددداحب هذل الشددددددخصددددددية ي :النمط اًلنطوائي الوجداني .6
ومنعزل، وأنه يرتبا بحاالته الوجدانية بقوة، حيث يحب  بانه منطو  

ويمرل مثلها، يجزن بشددددددددددددددة، قوي االنفعال، وتحممه العوامل  ،بقوة
 .)1(الذاتية

حتكم يكما ُيعرس عن الشخصية االنطوائية الوجدانية أن صاحبها ال 
ها فعاالته رغم قوتها وحدتلغير معتقداته الشددددددددخصددددددددية، وأنه مشدددددددداعرل وان

 .)11(، إال أنها ال تظهر إال بتحفظأحياًنا
يمتاز الفرد االنطوائي الحسددددي بان  :النمط اًلنطوائي الحسةةةي .7

الل من   هويفهمددإدراكدده متعلق بددذاتدده فقا، أي يدددرك العددالم 
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 وما فيها من ،يعةويحب تامل الطبرؤيته الذاتية والخاصددددددددددددة، 
 .)1(موجودات حسية

كما يتصدددددددددف الشدددددددددخة االنطوائي الحسدددددددددي بقوة ذاكرته واحتفاظها 
بتفاصدددددديل األحداث الدةيقة، بسددددددبب الهدوء والعزلة، كما أن تحفظه على 
إقدددامدددة العالقدددات مع اآل رين، يجعلهم يشدددددددددددددعرون بنور من الغرابدددة في 

 . )11(سلوكاته وتصرفاته

يمتاز صدددددددددداحب هذا النما بانه  النمط اًلنطوائي الحدسةةةةةةةي: .8
مهتم بالجانب السددددددددلبي من كل شدددددددديء، يربا  براته بالجانب 

ه الشددددخصددددية، ويوصددددف المظلم والسددددوداوي من نفسدددده وتجارب
 .)1(وعدم التقبل لآل ر بالغرابة غالًبا،

وُيعرس عن الشددددددددددخة االنطوائي الحدسددددددددددي اعتمادل على اإللهام، 
األفراد أصددددددددحاا هذل  غالبوالتصددددددددوس في الرؤية والعالقات، لذا فإن 

ا نحو أفكار  وقضدددددددايا الشدددددددخصدددددددية مبدعون ومبتكرون، ويملكون هوسدددددددً
 .)11(محددة

مها يونج تعدُّ أنماًطا نفسددددية،  ويتضددددا مما سددددبق أن األنماط التي قدَّ
من التفاعالت النفسدددددددية التي  االنطواء واالنبسددددددداط يمثالن نوًعا نحيث إ

تؤدي بددددالفرد إمددددا إلى االنفتدددداا أو االنغالق، وإلى التكيل والتوافق أو 
، وهذا ما يجعل العديد من الباحثين يصدددددددنف أنماط يونج تحت ماذدددددددده

 بند األنماط النفسية للشخصية.
 نقد نظرية كارل يونج في الشخصية: المبحث الثالث:

لشخصية حول محور واحد أساسي، لقد دارت رحى نظرية يونج في ا
أو الوعي والالوعي، وكي ية وصول الشخصية إلى  ،هو الواعية والخافية

االتزان واالسدددددتقرار من  الل جعل العالقة بين هذين القطبين المتنافرين 
عالقة متناغمة، تسددددددددداعد الفرد على تحقيق ذاته، إال أنه لم يمد يقّدم في 

ذدددددددددددددحدة تشدددددددددددددير إلى داللدة وا ،احثدانراجعهدا البدأي من المؤلفدات التي 
ئ عند حد  معين، ليترك القار  ، حيث كان يقف دائًمااحتمالية تحقيق ذلك

 غير مثبتة، وال يملك عليهاي ي  مع احتماالت عديدة كلها مفترذدددددددددددة و 
 .دلياًل علميًّا أو تفسيًرا عقليًّا

ارل الشخصية عند كنقد المنهجية العلمية المتبعة في نظرية أوًلا: 
 :جيون

راءة قإن المنهجية العلمية الصدددددددددددددحيحة في النقد تتطلب من الناقد 
دةيقة للنظرية محل النقد، واالطالر على السددددددددددددديرة الحياتية للعاِلم الذي 
صدددددددددددددممهدا وبنى مفداهيمهدا، لتحدديدد طبيعدة العالقدات االجتمداعيدة دا ل 
 .ةاألسرة و ارجها التي كانت تحيا به، لما لذلك من أثر في بناء النظري

  قد بدأ يونج في بناء تصددددوراته النفسددددية حول الشددددخصددددية وأنماطهال
من  الل بحثه في مدرسددددددددة التحليل النفسددددددددي التي شدددددددديَّدها فرويد قبله، 

ا، الزماني والمماني :وبالنظر إلى البعدين م في ظله أيضدددددددددددددً ا ماللذين قدَّ
لمنهجية ناحية االن نقد نظرية يونج من يونج نظريته، فإنه يممن القول إ

 :اآلتي العلمية المتبعة في صياغتها يتمثل في

ة، وهو في دراسدددته للشدددخصدددي يتبَّنى يونج المنهج ال يادي اإلكلينيم .1
المبدأ األسداسدي الذي تقوم عليه مدرسدة التحليل النفسدي، حيث تتبع 
 ،يونج الحاالت النفسددية العصددابية والذهانية للمرذددى، وقام بتحليلها

ها، ثم ، واالنتقال وغير والتعادل ،عويضوالت ،لمبادئ القطبية مسدددددتنًدا
الشدددددددخصدددددددية وفق ما اسدددددددتنتجه من تحليالته للوقائع  صدددددددنف الحًقا
 النفسية لمرذال.

في تفسددددددديرل ألنماط الشدددددددخصدددددددية  وإن المنهج الذي اتبعه يونج 
ن ةيام التحليل النفسددددددي كمدرسددددددة منهج معتبر في عصددددددرل، حيث إ

بحثية، يقة العلمية النفسدددددددددية مسدددددددددتقلة يؤيد إممانية القبول بهذل الطر 
أمرين:  ، ينحصدددددددددددددر فيولكن ممددا يؤ ددذ على يونج في هددذا المقددام

م دالئل ممتوبة في وثائق وسدددددجالت تبين صدددددحة  أولهما: أنه لم يقدِّ
ل العالجيددة، واألمر اآل ر هو اكتفدداؤ مددا كددان يدددور في جلسدددددددددددددداتدده 

بدالمنهج ال يدادي السدددددددددددددريري  في حين أنده كدان يسدددددددددددددتطيع تددعيم 
اسددددددددددي نهج القيالم ئل علمية أكثر ثبوًتا، مسددددددددددتخدًمابدالفرذددددددددددياته 

ا أن هذا  بالحسددددددبانإذا ما ُأ ذ  وا تبارات الشددددددخصددددددية،  صددددددوصددددددً
 في زمانه وعصرل. المنهج كان رائًجا

وقد أشدددددار إلى هذل القضدددددية كل من ركس ومارجريت نايت، إذ 
ة إلى المالحظة الشددخصددية والخبر  قاال أن يونج أقام تصددنيفه مسددتنًدا

ة ارتياد الشدددددخصدددددي بما يتضدددددمنه من:، لكن البحث الحديث ال يادية
أن  أثبت ،وتثمينها باال تبارات واألسدددددددددددداليب الموذددددددددددددوعية األ رى 

الشددددددخصددددددية قد تكون متكافأة، بمعنى أنها وسددددددطية بين االنبسدددددداط 
، وهذا ما لم يضدددددددددددددمنه يونج حتى في األنماط الثمانية )15(واالنطواء

 مع وظائف الشخصية. طالناتجة عن تقاطع االنطواء واالنبسا
م يونج تصددددددددورل ألنماط الشددددددددخصددددددددية فقا في .2 ب ما يتعلق بالجان قدَّ

م األفراد جميًعا النفسدددددددي اء االنطو  :يوفق نمط   للشدددددددخصدددددددية، وقسدددددددَّ
واالنبساط، وإن هذا االقتصار ال يمفي لقيام نظرية كاملة في أنماط 

مه يونج حول ة وسددددددماتها، لذا فإنه يممن القول إالشددددددخصددددددي ن ما قدَّ
ة في  أنماط الشدددددخصدددددية وسدددددماتها هو نظرية جزئية، أو محاولة جادَّ

ية تحتاج ط في قالب نظر تقديم افتراذات نفسية تسعى لقولبة األنما
نمدداط أل (اليونجيددة)لتتكددامددل فيهددا الرؤيددة  ا من البندداء والعطدداء مزيدددً 

 الشخصية.
أثبتت بعض الدراسدددددددات أن يونج اسدددددددتخدم أسدددددددلوا التامل الباطني  .3

لصدددددددددددريا لتاري  المريض العصدددددددددددابي وحياته الخاصدددددددددددة، العميق وا
وإد ال التداعي الحر كوسيلة مساعدة للتوصل إلى مناطق الالوعي 

 .(7)التي تخزن فيها الشخصية ما يعرذها لسوء التكيل والتوافق
وإن هذا األسدددددددددددددلوا على أهمية وممانته في تحليل ودراسدددددددددددددة 

ل إليه يو  الشخصية، إال أنه ال يعدُّ دلياًل علميًا على ما نج من توصَّ
أنماط للشددخصددية وسددماتها، أو حتى على مموناتها والعوامل المؤثرة 
فيها، هذا من جهة، ومن جهة أ رى فإن تقديم هذا التصدددددددددور حول 
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 الالشخصية باالستناد إلى دراسة حاالت فردية لمرذى عصابيين  
وذلك ألن ما يتوصدددددددددددل إليه يونج  يممن تعميمه على جميع األفراد 

نتائج متعلقة بدراسدددددددددة حالة شدددددددددخصدددددددددية يعاني صددددددددداحبها من من 
اذددددطراا نفسددددي  ال يممن تطبيقها على أ رى ال يعاني صدددداحبها 

 من  لل في التوافق أو السوية.
توذدددا المنهجية العلمية التي أسدددس يونج وفقها تصدددوراته حول  .4

أنماط الشدددددددخصدددددددية وسدددددددماتها  أنه تعلق بشددددددددة بما أطلق عليه 
لمانا التي جعلها قوة   ية في الشددددخصددددية األنيما واألنيموس، وا

تظهر في مواقف معينددددة، وهددددذل العندددداصدددددددددددددر كددددانددددت محض 
اسدددددتنتاجات عقلية، واألكثر من ذلك أنها كانت نتيجة لبحثه في 
الموروثات الفكرية واألسددددددددددداطير المتداولة في الثقافات العالمية، 

والشدددددددددددددرةية، ونظرتها وتاثرل بما قرأ حول الديانات الصدددددددددددددينية 
ق ثرل العميية، حيث إن هذل المسدددددميات تشدددددير إلى تاللشدددددخصددددد

 بهذل األساطير.
عليها  لمية التي بنى  فإنه ال يممن التسدددددليم بصدددددحة المنهجية العإًذا

تلف   وذلك لوذوا تاثرل باألساطير القديمة بمخيونج نظرّيته تسليًما تاًما
 يوية.سمنابعها، و اصة تلك األساطير المتعلقة باآللهة واألديان الشرق آ

د كارل عن : نقد النتاجات العلمية المتعلقة بنظرية الشةةةخصةةةيةثانياا
 :يونج

م أنماطً   القد أوذددددحت الصددددفحات السددددابقة من الدراسددددة  أن يونج قدَّ
 عة، ناتجة عن بعدين نفسيين متقاطع ين مع أربثمانية للشخصية اإلنساني

بالدرجة األولى على المنهج ال يادي  وظائف للشدددددددددددددخصدددددددددددددية، ومعتمًدا
اإلكلينيمي، وإن هذل النتاجات تخضدددددددددع لقانون الرفض والقبول، إذ ال بدَّ 
من تعريضدددددها للمجهر النقدي النفسدددددي العام حول الشدددددخصدددددية وأنماطها 

 وسماتها.
ومنها  أن نظرية األنماط عموًما، السدددددددداعاتيسددددددددامية لقد رأت  

ف أنها تعد وسيلة وص ذلكنظرية يونج تعاني من قصور متعدد األوجه، 
نها تقف أفقا، وال تفسددددر الشددددخصددددية وأنماطها أو حتى ديناميميتها، كما 

رفية فقا للظاهرة المتعلقة بالشدددخصدددية، أي في وصدددفها على الحدود الظ
 نأن هذل األنماط تمثل األنماط المتطرفة من الشدددددددددخصدددددددددية، وال تعبِّر ع

، التوّجه مع هذا نيتفقاالباحثان ، و )8(الصور األ رى المحتملة للشخصية
 عن النما الوسدددددددددددددطي الذي يمون  ليًطان يونج لم يتطرق للحديث إذ إ

 بين االنطواء واالنبساط.
كما أذددددددددددددددافت السدددددددددددددداعاتي في نقدها لنظرية األنماط، أنها  
رة للشددددددخصددددددية -أي النظرية-افترذددددددت  ما   إنأن هذل األنماط المتصددددددوَّ

لالشعور بمناطق ا طبي ية دا ل النفس، تتعلق غالًبا نتجت عن تكوينات
وما يخفى في العقل الباطن لإلنسددددددددددددان، وهذل العملية في تكوين األنماط 
عملية غير قابلة للتفسددير، وذلك ألن ما ُبني على ما يحتاج للتفسددير في 

ذلك أن ، ويتفق الباحثان مع هذا، و )8(األسددددددداس، يبقى منقوب التفسدددددددير

في موذع  وال ية ومموناتها وأنماطها  لم يتخلَّ يونج في تصورل للشخص
ودورهمددا في بندداء  ،واحددد عن ربطدده لهددذل التصدددددددددددددورات بددالخددافيددة والمددانددا

 الشخصية.
وكانت آ ر ما نقدت به السددددددداعاتي  نظرية األنماط، أنها تنظر إلى 

طرق تالشدددخصدددية وتفسدددرها بناء على جانب واحد من جوانبها، حيث لم ت
وانب الشددددددددخصددددددددية للفرد المنطوي مثاًل، النظرية إلى الحديث عن بقية ج
 .)8(الذي يمون بليًدا أو طموًحا

وأشدددار آ ر إلى أن النتاجات التي توصدددلت إليها نظرية األنماط، ما 
راسددددددددددددة بعض الحاالت الفردية هي إال افتراذددددددددددددات متوقعة نتجت عن د

رها األنماط التي تق، وأن ، وأن البحوث المسدددددددددددددت يضدددددددددددددة لم تثبتهاعياديًّا
ر األنماط يقوم على عوامل وراثية  منفصددلة تماًما عن بعضددها، وأن تصددوُّ

أو عقلية غامضدددددددددة )نفسدددددددددية ممبوتة(، وأن أثر العوامل االجتماعية فيها 
، وهذا التغييب غير مقبول، وذلك ألن علماء النفس من (1)شددددددددددددبه معدوم

تعلم االجتمدداعي بني جلدددتهم أسدددددددددددددسدددددددددددددوا نظريددات كدداملددة تتحدددث عن ال
ناء وبالتالي ب ،واإلشدددددددددددراطي، وأثر التطبع االجتماعي في بناء السدددددددددددلوك

 الشخصية، كنظرية باندورا وسمنر.
م-ويضدددددددددديل الباحثان  أن األنماط التي بينها يونج هي  -إلى ما تقدَّ

ية، إذ إ أنماط ن يونج لم يوذدددا حاالت الشدددخصدددية األ رى، التي قد حدِّ
ة، أو مطلقة االنطوائية، حيث إن الشددددخصددددية اطيال تكون مطلقة االنبسدددد
إذا ما تعرذددت لموقف يسددتدعي  ،لهذين النمطين قد تعرض نمًطا مغايًرا

 ذلك.
كمدددا أن يونج لم ينددداق  فكرة التغير والتغيير الدددذي قدددد يحددددث في 
أنماط الشخصية، حيث افترض أن الشخصية إما أن تكون انبساطية أو 

 .لنسبي في هذا النمامدى الثبات ا انطوائية، ولم يبين
حانه  وفي ُ الصدددة موجزة  فإن الباحثيوعلي أبرز  -هاهنا– ن يوذدددِّ

لنتدداجددات المتعلقددة بنظريددة كددارل يونج حول أنمدداط لأوجدده النقددد الموجهددة 
 اآلتي: وفق ، وذلكالشخصية وسماتها

مه يو إ .1 اج إلى نج  يحتن التقسددديم الثنائي ألنماط الشدددخصدددية الذي قدَّ
ن اإلنسدددددددددان قد يتعرس في حياته إلى أفراد ال إتوذددددددددديا وزيادة، إذ 

يسدددتطيع تصدددنيل شدددخصدددياتهم إلى انطوائي وانبسددداطي، بل يحتاج 
 ألنماط أ رى تساعد في تقييم الشخصية.

مهدددا يونجإ .2 إال أنهدددا  من أهميتهدددا، الرغم علىو  ،ن األنمددداط التي قددددَّ
تفتقر إلى المعايير السددماتية الواذددحة التي يممن من  اللها الحمم 

 للعلك باالنطوائية أو االنبسدداطية، ويلى نما الشددخصددية هذل أو تع
 علمي الذي اتبعه يونج كانفي أن المنهج ال ،هذا القصددددور الباحثان
للمرذدددددددددددددى العصدددددددددددددابيين، أو  ةعلى الزيارات اإلكلينيمي مقتصدددددددددددددًرا

المصدددددددابين باي نور من أنوار اذدددددددطراا الشدددددددخصدددددددية، كالقلق أو 
 ا.منحوه وأاالكتأاا 
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ا تقسدديمها ن نظرية يإ .3 ونج في أنماط الشددخصددية وسددماتها لم توذددِّ
م قائمة السددددددمات  -وب بارة أدق–المعتمد للسددددددمات، بل إنها  لم تقدِّ

التي يقرها يونج للشددددددددخصددددددددية، لذا فمن النتائج الطبي ية أن يغيب 
 التقسيم الواذا للسمات في نظرية يونج.

و ه تصددددددورات ذهنية وأفكار عقلية محضددددددة، ن بناء األنماط وفقإ .4
عملية تحليل مفترذدددددددة تحتاج إلى دليل واقعي وعلمي يشدددددددير إلى 

ي نظرية ن الباحث فة هذل االفتراذدددددات أو سدددددقمها، حيث إصدددددح
الفكرية  على ما تفرزل نتاجاته واحًدا يونج ال يماد يجد تفسيًرا عمليًّا

حول الشدددخصدددية، وذلك ألن منهج يونج في التحليل النفسدددي يفتقر 
 لمثبتة.في األساس إلى األدلة ا

ل إليها يونج إلى  ،وب بارة أ رى، تشدددددددير النتاجات التي توصدددددددَّ
العلميددة التي أوصدددددددددددددلتدده إلى  أن المنطلقددات الفكريددة والمرج يددات

لم تكن سددددوى اجتهادات شددددخصددددية حصددددلت في ذهنه من  نتائجه،
م دلياًل  الل تعاطيه مع المرذدددددددى العصدددددددابيين   فقا، حيث لم يقدِّ

حة يؤكد صدددددددد ،المنهج العلمي الحديث يممن قبوله في علميًّا واحًدا
 .هذل النتائج

ن تاثر يونج بتاريخه الشددددددخصددددددي، والعائلي النفسددددددي  يماد يمون إ .5
ن كثرة اسدددددددتدالله من الحوادث الشدددددددخصدددددددية ا لل يان، إذ إواذدددددددحً 

واألسدددددددددددددريددة تدددل على هددذا األمر، وهددذا يعني أن الموذدددددددددددددوعيددة 
فكارل مبادئه وأوالحيادية التي من المفترض أن يجسدددددددها العالم في 

تحتاج عند يونج إلى نظر وروية، وقد يظهر  ،ومفاهيمه النظرية
هذا األمر بجالء عند اسدددددددددددددتحضددددددددددددددار العنوان الذي ا تارل يونج 

 "نظام الشخصية المتاثرة باألجداد". :وهو ته،لنظري
أن النقد ال يحتمل ذكر األوجه الخاطأة فقا وإذ يؤكد الباحثان على 
ر األوجه الصددددددحيحة واإليجابية كذ -مع ذلك- في النظرية، بل يقتضددددددي

ل من للرد على ك ا بما تقتضدددديه األمانة العلمية، وأيضددددً ذلك عماًل فيها، و 
 صدددددددددناس العلوميعتقد أن النظريات الغربية للشدددددددددخصدددددددددية أو غيرها من أ

، وال مجال لالستفادة منها، فهذل الخطوة إذ تؤكد مرفوذة جملة وتفصياًل 
مددا لم يتعددارض  ،على تقبددل الرأي اآل ر تكون  ير دليددلو عمس ذلددك  

 .مع األصول اإلسالمية وما جاء فيها
تشددددددددددمل الخاتمة أبرز االسددددددددددتنتاجات التي توصددددددددددلت إليها الخاتمة: 
 .التي أوصى بها الباحثان توصياتال عن إيرادفضاًل الدراسة، 
تاجات: أوًلا  أسدددددددددددددفرت الدددراسددددددددددددددة الحدداليددة عن جملددة من : اًلسةةةةةةةةةتن

 االستنتاجات، أبرزها:
: للشددخصددية بمدلوالت المصددطلحات اآلتية انفسدديًّ  ام فهمً ن يونج قدَّ إ .1

الواعية والخافية، األنا واألنيموس، الالشدددددددددعور الفردي والالشدددددددددعور 
 الجمعي، الظل والتفرد.

ن الشدددخصدددية وفق يونج تتشدددمل متاثرة بالعديد من العوامل المؤثرة إ .2
راك التجريبي، المحيا االجتمدداعي، واإلدو منهددا: العقددائددد واألديددان، 
تنتهي و  ،تبدأ بالطفولة ،ا بمراحل نمائية أربعوأنها تتشدددددددددددددمل مرورً 

 بالشيخو ة.
ر ذدددددمن نطاق محدد من المبادئ إ .3 ن الشدددددخصدددددية وفق يونج تفسدددددَّ

 ويض، وأنها تنطوي على وظائفوالتع ،القطبيةو أبرزها التعارض، 
عد والحدس، وأنها ترتبا بب ،والحس ،والوجدان ،التفكير :هي ،أربع

 االنبساط. –عّبر عن أنماطها هو بعد االنطواءنفسي ي
نتج عن ثمانية، ت تهالشخصية كما يصنفها يونج في نظرين أنماط إ .4

ية األسددددداسددددد واالنبسددددداط، والوظائف األربع -واءتزاوج بين بعد االنط
قابله يو  ،للشدددددخصدددددية، ومن هذل األنماط: النما االنطوائي التفكيري 

 نبساطي التفكيري، وهمذا.اال
ية لنفسددي التي مرَّت بها نظر ن عملية الغربلة النقدية من المنظور اإ .5

: نأظهرت بعض أوجددده القصدددددددددددددور والخلدددل فيهدددا من زاويتي ،يونج
نج ومثالها ما يؤ ذ على يو  ،المنهجية العلمية المتبعة فيها :األولى

م دالئل ممتوبة في وثائق وسدددجالت ما كان  ةتبين صدددح ،أنه لم يقدِّ
 ل بددالمنهجؤ العالجيددة، واألمر اآل ر هو اكتفددايدددور في جلسدددددددددددددداتدده 

ال يادي السريري  في حين أنه كان يستطيع تدعيم فرذياته بدالئل 
ية، قياسدي وا تبارات الشدخصدالمنهج ال اا، مسدتخدمً وتً علمية أكثر ثب
في  اأن هذا المنهج كان رائجً  بالحسددددددددبانإذا ما ُأ ذ  او صددددددددوصددددددددً 

مها و النتاجات العلمية ا :زمانه وعصددرل، والزاوية األ رى  التي لتي قدَّ
ومثالها أن يونج ينظر إلى الشددخصدية  ،من القصددور بدورها لم تخلُ 

ويفسدددددددددددددرها بناء على جانب واحد من جوانبها، حيث لم يتطرق في 
 وانب الشدددددددددخصدددددددددية للفرد المنطوي عن بقية جالنظرية إلى الحديث 

 .اأو طموحً  ابليدً ، الذي يمون مثاًل 
مة أعالل، فإن     : التوصةةةةةةةيات: اانيا ث في ذددددددددددوء االسددددددددددتنتاجات المتقدِّ

 الدراسة الحالية توصي باآلتي:
إجراء المزيد من الدراسددددددددددات النقدية من منظور نفسددددددددددي حول  .1

 وسماتها. ،وأنماطها ،النظريات الحديثة في الشخصية
للوقوس على   إجراء دراسات نقدية من منظور نفسي إسالمي .2

مدى توافق معطيات النظريات الحديثة مع التصددددددور النفسددددددي 
 وسماتها. ،وأنماطها ،اإلسالمي للشخصية
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