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 من هو كارل يونغ

هو الطبيب النفسي السويسري والطبيب النفساني الذي أسس •
وكان عمله ذو تأثيرا كبير ليس فقط في  .التحليلي علم النفس 

 األنثروبولوجيا، الفلسفة مجال الطب النفسي ولكن أيضا في 
، غزير وكان كاتبا  .الدينية ، والدراسات واألدب واآلثار 

 على الرغم من الكثير من أعماله التي لم تنشر حتى بعد وفاته
. 

، بما في ذلك األمثلة لـ النفسية خلق يونج بعض المفاهيم •
، واالنبساط النفسي ، والتحليل الجماعي ، الالوعي  اليونغي

 واالنطواء



 نظريته
 

  :من قسمين يتالفوضح يونج في نظريته بان الالشعور •

 .لخبرة الفرد الكلية والكبت تتجة الالشعور الفردي•

في  .العرقيوهو مخزن لخبرة البشر  والالشعور الجمعي •
الالشعور الجمعي يوجد صور بدائية شائعة للبشر في منطقة أو 

ويختلط مع  النفس الفرديةويحتل أجزاء من  .محددتاريخ 
، عندما ال تحتوي النفس على صور في أثناء النوم المعرفة 

 .تعمل الصور البدائية وتغيب اليقظة فان

والصور البدائية هي انماط اولية للفكر تميل لتشخيص العمليات  •
الطبيعية بلغة أسطورية كالخير والشر واألرواح الشريرة، 

 .والوالدين مصدر للنموذج االصلي
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 الغرائز والطرز األولية

أن األوهام التي تنتاب المجانين تبدو على أنها تستمد زخمها من  يونغاكتشف •
استخدم  1919وفي عام   .والخياالت مخزون جمعى من الصور والرموز 

كما ،الذاكرة الصور البدائية مشيرا إلى هذه (األولية الطرز )مصطلح  يونغ
حيث يتكون ،الفردى افترض وجود عقل ال واع جمعى باإلضافة إلى الالوعى 

هذا األول من شقيق هما الغرائز والطرز األولية وتعتبر الغرائز بمثابة الدوافع 
إال أن هناك طرائق للفهم الواعية .أفعالنا وهى التي تحدد ، حركتنا التي تنفذ 

وتمثل محددات ( الحدس)من وتسمى هذه الطرز األولية وهى أشكال فطرية 
فكما أن الغرائز تحدد أفعالنا كذلك فإن الطرز .مهمة في جميع العمليات النفسية

األولية تحدد طرائق فهمنا وتنقسم الغرائز والطرز األولية بصفة جمعية ألنهما 
كل شخصى  ماوراءوالتي تمتد إلى  المتورثةمعنيتان بالمكونات العالمية 

 .ألحدهما بمعزل عن األخر والعملالنزعة كما أنهما متالزمتان  أوفردى
 



 مكونات الشخصية عند يونغ

 االنا االنية •

وهي التي تتوسط مابين هي مفهوم الوحدة الشخصية ككل   •

وهي ، للوعي الوعي والالوعي ويعتبر بمثابة الضوء الهادئ 

 .الوعي مركز العقل 



 انطوائي وانبساطي  -2

: هما قسم يونج الطاقة النفسية الى قسمين اساسيين •

االنبساطي واالنطوائي وهما موجودان في كل انسان لكن 
 .متفاوتة بدرجات 

هو عندما تتجه اهتمامات الفرد العامة إلى : االنبساطي •
 .الخارج نحو الناس وموضوعات العالم الخارجي

 .الذات وهو عندما يتمركز االهتمام نحو : انطوائي •



 الالشعور الجمعي -3

، البشرية  بهايتألف من مجموعة الخبرات التي مرت •

القاعدة األساسية لشخصية اإلنسان وقد يضم  يونكويعتبره 

الالشعور الجمعي صور يستخدمها اإلنسان في حياته اليومية 

صور ) أو ( سلوكية أنماط ) أو ( أولية أنماط ) اسماها 

، أهلل ) مثل ؛ تكون عادة محملة باالنفعاالت ( أسطورية 
  .... المالئكة ،، القيامة ، موت ال الوالدان ،



 الظل  -4

هو الجانب االسفل من الشخصية ومحصلة كل العناصر •

كل ما ) انه الظل على  يونغالفردية والجماعية ويشخص 

ومع ذلك يقتحم نفسه ، فيها  بانهترفض الذات االعتراف 

كان يكون فيه صفات دنيا او ميول ال تتوافق مع ، عليها 
  .الذات 

 



 القناع  -5

ومعناه القناع اتخذه ( برسونا) اسمه هو مصطلح يوناني •

االنسان للمجتمع ويكون  بهالوجه الذي يتقدم  بهيونج ليصف 

مشروطا بوضع الفرد االجتماعي ووظيفته وجنسيته وهناك 

 . المحتلفةالعديد من االقنعه التي نلجأ اليها في المواقف 



 غيوناالبداع حسب وجهة نظر 
 

الفني لكنه عنده هو الالشعور الجمعي  األبداعيرى كارل يونج أن الالشعور هو منبع •
الجمعي الذي يحمل الشعور البشرية ويشكل الحياة النفسية  األنسانفالفنان عنده يمثل 

فالفن نوع من الدوافع الفطرية يستولي على الكائن البشري ويجعل منه أداة له  األنسانية
 . بمعنى أنه يتيح للفن أن يحقق أهدافه من خالله

"  بهفقد قسم إلى قسمين وهما ال شعور شخصي وهو الذي قال  يونكأما لالشعور عند •
  " فرويد

 : ال شعور جمعي
وهو الذي انتقل بالوراثة إلى الشخص حامالً آثار أسالفه أي أن الفرد يرث من أسالفه كل 

األفكار و الرموز و الذكريات و التيارات و المتخلفات النفسية لتصور لإلنسان حيث 
  يعتبر الالشعور هو مخزن هذه الصفات الوراثية

أي أن مضمون الالشعور الجمعي الذي ينتقي منه الفنان المبدع رموزه فهو عبارة عن 
) "  يونك" عليها رواسب باقية في النفس اإلنسانية التي ترجع إلى آالف السنين ويطلق 

، وتنعكس في األساطير و الحكايات بعد أن تكون قد خضعت ( البدائية أسم النماذج 
ألنها ارتفعت لمستوى الشعور وأصبحت تراثاً شعبياً ُيحكي و  –نتيجة لبعض التغير 

 . يعيش في نفوسنا
 



 بعمليةفتسمى  يونكاإلبداع عند  بهاأما العملية التي يتم 

 ))اإلسقاط ) ) 

  : اإلسقاط•
وهي العملية النفسية التي يحول فيها الفنان المشاهد التي توجد في الالشعور 

 . الجمعي إلى موضوعات خارجية يمكن أن يطلع عليها اآلخرون
فالفنان المبدع يطلع بالحدس على مضمون الالشعور الجمعي الذي يشمل آثار 

فطري وأحداث الطبيعة في النفس البشرية وهذا الحدس يوجد عند الفنان بشكل 
، بل يستكشف هذا الجمعي ، فال يتطلب من الفنان أن يغوص في الالشعور 

، ثم يعمد إلى إسقاط ما تكشف له على شكل رموز نفسه المضمون من تلقاء 
، وهكذا نجد أن الرموز يعتمد في ظهوره على بالمعنى أصيلة جديدة محملة 

، فعن طريق الحدس أخرى الحدس من ناحية وعلى اإلسقاط من ناحية 
يستطيع المبدع أن يصل إلى الوتر المشترك بينه وبين كل من البشر و 

  . باإلسقاط يحدد مشهده ويخرجه من نفسه إلى العمل الفن
 


