
 روانشناسی شخصیت : نام درس 

 دکتر افشار نیاجناب آقای : نام استاد

 گیتا افروخته: نام دانشجو 

 

 94،آبانماه  دکتری تخصصی روانشناسی 

 تیپ شناسی شخصیت زنانه بر اساس نظریه یونگ 



 Type و Arc واژه دو ترکیب از آرکتایپ

  .میدهد «قدیمی» معنی Arc .است شده تشکیل

Type ما نیز فارسی در .است الگو معنای به هم 

 .میبریم کار به معنی همین به را تیپ لغت

   .اند کرده ترجمه «الگو کهن» را آرکتایپ

 تا و محدود یونگ توسط شده مطرح آرکتایپهای

 از استفاده با دیگر محققان.بودند انتزاعی حدودی

 هنر، فلسفه، با آن ترکیب با و دیدگاه این

 ساده ابزارهای کردند تالش ادبیات، و روانشناسی

 انسانها شخصیت تحلیل برای تری فهم قابل و تر

 .دهند دست به



 که (  (Toni Wolff) ولف تونی نام به زوریخی تحلیلگر

 او معشوقه بعدا و میداد انجام یونگ نظر زیر را تحقیقاتش

   شد،

 روان ساختاری اشکال) عنوان با تحقیقی مقاله در ولف خانم

 صدها مورد در خود مبسوط های تحلیل و تجزیه  با (زنانه

 .میکند تعیین را زن اولیه اصلی نمونه چهار ، زن

 

 نامگذاری زیر عناوین تحت را اصلی نمونه چهار این ولف

 : است کرده

   ادراکش قوه و هوشمندی خاطر به آمازون

 اش پرورشی های قابلیت خاطر بهمادر

   بخش الهام های توانایی بخاطر مدیال زن

  مرد با اش شخصی رابطه خاطر به هتایرا و



 برد نام را  (toni grant ) گرنت تونی خانم به توان می افراد دیگر از•

 چهار مقاله به تصادفی طور به ، تحقیقاتش طی خود شخصی مطالعات پی در گرنت تونی•

   برخورد ولف تونی از جذابی ای صفحه

 زن روانی بغرنج وضعیت توجیه بر مبنی خود نظریه مبنای گرفت تصمیم  گرنت تونی•

  دهد گسترش و تکامل ولف خانم اولیه کار اساس بر را معاصر

 معشوقه - مدونا – مادر – آمازون : شخصیت چهار•

 



  Jean shinoda خانم مطالعات از میتوان حوزه، این در فعالیتها ترین قوی جمله از•

Bolean مورد هشت که میکند مطرح آرکتایپ 15 یونان، اساطیر از الهام با وی .برد نام 

 و آپولو هرمس، دیونیسوس، هفائستوس، هادس، پوزیدون، زئوس،) مرد خدایان میان از آنها

 آتنا، دیمیتر، هرا، هستیا، آفرودیت،) زن گان الهه میان از آنها مورد هفت و (آرس

 .اند شده انتخاب (پرسیفون،آرتمیس

 

 

 به کمک ضمن آرکتایپها این شناخت

 انسانها، رفتاری الگوهای بهتر درک

 و بحث برای را قدرتمندی زبان

 .میکند ارائه انسانها شخصیت بررسی



 نظریه ی تونی گرنت

چهار جنبه ی شخصیت زنانه    



 زن آمازون
 زن یک درون ی مردانه های ویژگی•

  باال حواس تمركز دارای•

   خواه فزون •

  وجود ابراز•

  هدف دار •

  نفس به متكی •

   كفا خود •

 و رفیق همكار، قالب در زندگی اش مردان با او ارتباط •

 .است رقیب

 شخصیتش آمازون جنبه سوی به شدیدا   امروزی زن•

 با ضدیت در و قدرت سوی به او است، شده متمایل

 تعویق به را مادری .است كرده جهت گیری عشق

 از و نیست تماس در افتاده، مد از كه مادونا با می اندازد،

 .می كند استفاده جنسی كامجویی قصد به فقط معشوقه

 



   .ترساند می را مردها مردانه، زن•

 .می آورد وجود به ناتوانی و عجز احساس مردان در زنان، ستیزه جویانه برخورد و استقالل•

 نیازمند او به زن كه نكند احساس خالصانه و صادقانه وقتی رابطه، ادامه به مرد اشتیاق

 .می گذارد زوال به رو است،

   : افراط•

 تمایل و .گیرد می فاصله خود اصلی هویت از کم کم کند، زندگی را خود مردانگی فقط که زنی

 شود می کم او از حمایت و مراقبت به نسبت مردان

   : تفریط•

 .شود می تبدیل اراده بی و (مرد به) وابسته شخصیتی به باشد نداشته آمازون که زنی

 



 معشوقه 
 زن یک درون زیباگرای و جذاب بخش•

 گری جلوه و زیبایی به میل•

 ها عاشقانه جنسی، های جنبه به توجه•

  طلبی لذت•

  آفرینش و خالقیت•

 آورد می همراه به شادابی و شادی•

 زنان افسردگی درمان شاخص مهمترین•

 اند کرده تحسین و ستایش آنرا همواره مردان که است زن از ای جنبه معشوقه 
 

 

 : تفریط

 شود می مرد نظر در او جذابیت کاهش باعث زن، در معشوقه بودن کم

 

 :افراط

 شخصیتی های رشد سایر از از و !شود ها پسر تفریح برای دستاویزی دختر شود می باعث

   ماند می باز



 مادونا 

 عهد به وفای و وقار بردبارى، لحاظ از زنانه كامل محسنات تجسم و بازتابنده•

   .می كند منتقل را ایده ها و ارزش ها و معیارها و است بخش الهام سرشتی .است

 متانت•

   شهودی و عمیق دید •

 خالقیت•

 معنویت•

 تحلیل قدرت•

  بد و خوب تشخیص برای معیار و مالک  دارای•

 . می كشاند عظمت سوی به زندگی در را مرد•

 

 

 

 : افراط

 .کند می مشکل دچار را زناشویی رابطه و کاهد می معشوقه از مادونا،
 

 : تفریط

 بی شدن، احساساتی زود  ، ناپخته و عجوالنه تصمیمات ، بچگانه رفتارهای باعث
  شود می تعهدی بی و فکری کوته صبری،



 مادری
 .می شود كامیاب دیگران به وابستگی اش با كه است زنی .است سرپرست و حامی•

   ( اش زندگی افراد مراقبت ، حمایت ، پرورش ) روانی و بیولوزیک مادری

 : مادری مثبت ی جنبه•

 آورد، در واقعیت به را خود و یابد رشد تا می كند تشوق و حمایت را او می پرورد، را مرد

  .ببرد پی خود عظیم توانایی های به

 :افراط•

 نفس به اعتماد فاقد و وحشت  زده بچه پسر را او العمر مادام و كرده خوار و خفیف را مرد

  .کند می کالفه را مرد و می دارد نگه

  کند می بودن قربانی و اجحاف احساس زن

 



 مادونا+ مادری : زن سنتی •

 معشوقه+آمازون : زن مدرن •

 (روح و جسم زنانه ) معشوقه + مادونا : حالت مطلوب•

 در عین حال پرداختن به جنبه های مادری به عنوان یک نیاز زنانه•

 و حفظ استقالل فردی جهت مقابله باآسیب پذیری بیمارگونه•



گانه  15نظریه ی آرکتایپ های   

 شیندا بولن 



 مقدمه

 : زنانه های الگو کهن

 میان شخصیتی های تفاوت اصلی علت ها الگو کهن یا درون مقتدر های نیرو•

   . اند زنان

 زنان و مردان با روابطشان در و خود از زنان درک موجب خدابانوان شناخت•

 .شود می فرزندان و والدین ، دیگر

 ، درونی های اجبار ، ها انگیزه فهم ی وسیله همچنین رفتاری های الگو این•

 میسازد فراهم را زن های رضایتمندی و ها اضطراب

 

 



 خدابانوان آسیب پذیر. 1

 خدابانوان باکره . 2

 (متحول کننده) خدابانوان کیمیاگر . 3

 



 atena  - آرکتایپ آتنا 

 و ها استراتژی ارتش، شهرها، ایزدبانوی آتنا •

 بافندگی، :مانند ) صنایع سیاسی، ترفندهای

 از که بود زئوس دختر .. و فلزکاری سفالگری،

 منطق نماد جنگ و خرد نماد .شد متولد پدرش سر

 باشد می جنگ و حسابگری و

 بدون توانند می و فعالی بیش و زیاد انرژی •

 به و همکاران یا آشنایان یا دوستان گروه همراهی

 .کنند زندگی هم دوست و مصاحب بدون و تنهایی

 بسیار دختران سایر کنند می تصور آتنایی دختران•

 برچسب با زنانه های جذابیت نفی .هستند احمق

 حماقت

 

 

 



 از دیگر زنان با را آنها دوستانه روابط تواند می آتنایی زنان  طلبی جاه و رقابتجویی•

 .ببرد بین

 غیر دیگر زنان به نسبت آنها تا شود می باعث آتنایی زنان طلبانه یاستر ویژگی•

 .گردد حمایتی

 

 نه دارد شغلی ی جنبه ارتباط این شکل اما هستند موفق مردان با روابط در•

   جنسی یا عاطفی

 هستند زنانه هیجان شور و زنانه حمایت و عاطفی گرمی فاقد•

 

 : اهداف•

 کمال به رسیدن -

 کردن قضاوت -

 کردن انتقاد -

 بودن وجدان با و شناسی وظیفه -

 بودن مرتب و تمیزی -

 جویی صرفه -

 داری خانه -



 آرکتایپ آرتمیس

 تجسم و (طبیعت به عالقه نماد) ماه خدابانوی ارتمیس•

 ( مستقل شخصیت )است زنانه ازاده روح

 ارزشمندی حس و هویت.است اهداف پیگیری به قادر•

 .است فردیش صیت شخ بر مبتنی او

 زنان) دارد تاکید مردان از جدایی و استقالل بر•

 (فمنیست

 و افتاده خطر به جسمی نظر از که کسی هر به آرتمیس•

   .نمود می یاری کرد، می کمک تقاضای او از

 و جنگجویی نماد زمینه در آرتمیس، انرژی•

 شود می صرف انتظار و جستجوگری

 .است اهداف به رسیدن آرتمیس، زنان زندگی هدف •

   فعال و سنتی غیر محورو وابستگی،استقالل حس سرکوب

 است مدار هدف مردان مثل•



 احساسات و دیگران متوجه که کنند تمرکز آنقدر خود اهداف روی توانند می آرتمیس زنان•

 کنند می حمایت زنان از اما دارند عاطفی گیری فاصله و دیگران به اعتنا بی.نشوند آنها

 ضعیف یا پذیر آسیب افراد تحقیر          -

 دیگران با صمیمانه رابطه ایجاد در ضعف          -

  ویرانگری و تخریب جنون بیرحمی، و سنگدلی بودن، مدار هدف          -

 

 آنها، برای .کنند می نگاه ماجراجویانه رکا یک عنوان به جنسی رابطه به آرتمیس زنان•

 (هرا زنان مانند ) وفاداری و تعهد یک بیان نه و است، تفریحی ورزش یک جنسی رابطه

 .(آفرودیت زنان مانند) رانی شهوت برای فرصتی نه و



 آرکتایپ هستیا

 .بود باغ و آتشدان خانه، ایزدبانوی هستیا•

 ویگانگی کمال حس زن به که الگویی کهن•

 دنبال و دارد شخصی اهداف بر میدهد،تمرکز

 .است مسلک روحانی. است خود درونی ارامش

 باشد می  معنویت و تقدس نماد .•

 است، شاد خانه یک داشتن هستیا زن یک هدف •

   .شاد کودکان یا و شاد همسر یک نه

 و آرام انهاست،تبع خصلت دو حجب و آرامش•

 دارد درونگرا و جذاب و آرام مستقل،شخصیت

 از خارج در هایی بلندپروازی فاقد هستیا زن یک•

   .باشد اش خانه

 یا مهیج است ممکن هستند، مالنکولیک افرادی•

 .نیستند شادی افراد اما باشند، نیز خالق

 



   .نیست اهمیت با و مهم جنسی رابطه هستیا زنان برای

 .نیست مرد محتاج نیز  عاطفی رضایت برای

 صمیمیت و مهربانی از است ممکن و شود، می سازگار همسرش با هستیا زن

 .ببرد لذت او با همسرش

 ارتباط ایجاد توان و  ابرازی خود .بود نخواهد جنسی رابطه کننده شروع او اما

 .ندارند موثر



  Hera  آرکتایپ هرا

 
 ، زندگی زن ، زناشویی ، همسر ایزدبانوی•

  تعهد نماد مشترک زندگی در ماندگار و پایدار

 دارد

 معشوقه به نسبت او .بود زئوس همسر هرا•

 و حسود بسیار آنها فرزندان و زئوس های

 .بود بدبین و بیرحم

 آداب سنتها، زمینه در بیشتر هرا زنان انرژی•

 می صرف تعارفات تشریفات، رسوم، و

 .شود

 از بخشی جنسی رابطه هرا، زنان برای•

 رابطه به تمایل خیلی) است ازدواج وظایف

 .(ندارند جنسی

 



 ، میباشد فعال  آنها در هرا الگو کهن این که افرادی

 همه و دارند همسرداری و ازدواج به زیادی تمایل

 کامل در را خودشان تعالی و زندگیشان هدف

 . دانند می ازدواج  بوسیله و واسطه به  شدن

 ازدواج زودتر چه هر که میدهند ترجیح افراد این

  دهند تشکیل مشترک زندگی و کرده

 و رضایت جهت رفتارهایشان و تمایالت همه

  . باشد همسرشان خشنودی

 ، زنانه تدبیر از استفاده با زنان این مثال برای

 را دیگر زنان ، خودشان خاص های خشم و سیاست

 دونفره رابطه و زندگی و کرده دور خود همسر از

 . میکنند حفظ همواره را همسرشان و خودشان



 آرکتایپ دیمیتر

  و باروری و حاصلخیزی ایزدبانوی دیمیتر•

 .است کردن مادری

 کردن تغذیه صرف بیشتر دیمیتر زنان انرژی•

 .شود می دیگران جمایت و مراقبت و

 می زندگی خود کودکان برای دیمیتر زنان•

   .کنند می کمک دیگران به یا و کنند

 و قید بدون خود، کودکان به دیمیتر زنان•

 یا مادرانه عشق ورزند، می عشق شرط،

 شرط و قید بدون عشق



 گرم، ، مردان با ارتباط در دیمیتر زنان•

 آغوش در به مایل بیشتر آنها .هستند عاطفی

 .جنسی رابطه تا هستند شدن گرفته

 دار بچه تا کنند می ازدواج دیمیتر زنان•

   .شوند

 وسیله یک فقط اسپرم کننده اهداء یا شوهر•

 (دارشدن بچه) هدفش به او رسیدن برای

 .باشد می



 آرکتایپ پرسفون

 .بود دیمیتر و زئوس جوان دختر پرسفون•

 مادرش از را او مرگ فرمانروای هادس

 از پرسفون.برد زمین اعماق به و دیمیتردزدید

 جهان در را سال از سوم یک بعد به آن

 گذراند می هادس با زیرین

 پذیرای خود،همواره زنانه جذابیت از اگاه نا•

 انفعالی شخصیت و زیاد سازگاری و تغییر

 و رشد امکان  زیاد سازش و پذیری تسلیم•

 دارد تحول

 و مادر، از جدایی اضطراب نماد پرسفون، •

 قبلی زندگی از جدایی اضطراب کلی بطور یا

  .است جدید زندگی یک به

 



 به خود دادن تغییر و خود گذشته از جدایی پرسفون زنان زندگی هدف 

   .است جدید فرد یک

 برای را افراد سایر دهد، تغییر را خودش توانست اینکه از بعد او

    .کند می راهنمایی و کمک فردی، تغییرات

 بودن نابالغ دلیل به گری ،حیله ،فریب،دروغ شخصیتی خطاهای

 نااگاهی دلیل به خودش خصایص با درگیری شیفتگی، خود و شخصیت

   .هستند وابسته تابع  آنها

 آگاهند نا خود جنسی جذابیت و تمایالت به نسبت



 آرکتایپ آفرودیت

 که داشت را قدرت این او .بود زیبایی و عشق ایزدبانوی آفرودیت•

 .کند عاشق را خدایان و انسانها

 است عاطفی کنترل نظام دو از ترکیبی آفرودیت•

 :جنسی رابطه و میل (1•

 .است متفاوتی هیجانی کنترل نظام جنسی، میل•

 :زیستی تعادل (2•

 » طبیعت موضوع، این. است زیستی تعادل ایزدبانوی آفرودیت•

 :است «لذت

 زیستی تعادل به بازگشت یا و لذت تجربه برای فرصتی بدنبال او •

 است

 

 است محور استقالل و شود نمی وابسته موثر ارتباط ایجاد عین در•

 



 و فوری لذتهایش و دردها آفرودیتی زن برای

 نمی موکول آینده به را آنها و هستند سریع

 کند می زندگی لحظه در  .کند

 جسمی، راحتی جستجوی آفرودیت، زندگی هدف

 بودن انگیز وسوسه و جذابیت زیبایی،

               .است

  عمق، کم و سطحی روابط عشق، ایزدبانوی سایه

   .است تعهد بدون و آزاد

 و بخوابد هرجایی است ممکن آفرودیتی زن یک

 چندین یا نماید برقرار جنسی رابطه هرکسی با یا

 .کند ازدواج بار

 زن انرژی میتواند درونی معنویت و ، شخصی رشد هنری فعالیت به پرداختن

   .کند هدایت  صحیح جهت در افرودیت



 جمع بندی 

 تفرد . یکپارچه سازی عناصر شخصیت  •

زن باید نهایتاً در طول دوره حیاتش تمام چهار جنبه روان خود را تجربه كند و در هم •

باید به درون خویشتن خود بنگرد و آن جوانبی از شخصیتش را كه هنوز . بیامیزد

زیرا افراط در یکی، . و بین اینها تعادل برقرار سازد. نیازمند رشد است، كشف كند

 .تفریط در دیگری را به دنبال دارد

 



 نا

 نتیجه گیری

 وضعیت  آرکتایپ ها

 در روان زنانه 

 نا آگاه•

 آگاهانه•

 متبلور صورت به تولد بدو از که شخصیتی های ویژگی

 .آن به پرداختن بدون و فرد اگاهی بدون دارد وجود

 میکند پیدا بروز فرد شخصیتی تیپ منفی های جنبه

 اشراف خود شخصیت منفی و ضعیف  های جنبه به فرد

 بیدار مثبترا ویژگیهای خود، تغییر پی در و میکند پیدا

 .کند می احیا و تقویت



 :در نتیجه لزوم پرداختن به بحث شخصیت شناسی این است که 

 شناسایی تیپ شخصیتی غالب 

اشراف به نقاط ضعف و قوت شخصی 

تعدیل و تغییر جنبه های منفی 

احیاء جنبه های مغفول یا سرکوب شده شخصیت 

 ایجاد یکپارچگی شخصیت،آرامش درونی و نتیجتا حل مشکالت

 بین فردی و اجتماعی وخودشکوفایی فرد 



 
 با تشکر از توجه شما  


