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האם -ו( 1949)מקורות והתפתחות התודעה •
 (   1955)הגדולה 

נוימן מציג תפיסה היסטורית פסיכולוגית . א•
 )לגבי התפתחות תודעת המין האנושי

consciousness  .) 

בנוי   - עקרון המאטריאכט: ראשית האנושות•
 ".  האם הגדולה"סביב עולם 

טבע פוריות  , עולם של חיים  -חיובי : ניגודים•
 .סבלנות והזנה, הכלה, הגנה , וצמיחה

,  הישרדות , עולם של אינסטינקט  -שלילי  •
 .היסטריה ומלנכוליה

עקרון  מתוך המאטריאכאט צמח •
 .הפאטריאכאט
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התרבות האנושית השבטית הקדומה מראשית  ) מהו העקרון הנשי בנפש האדם•
 .(קיומה ועד לתקופת מצרים הפרעונית

 : תרבות אנושית המחקה בעקרונותיה את חוקי הטבע•

 . אינסטינקט וחייתיות ככח מניע•

 . אינטואיציה שמפעילה יצירתיות שנובעת מהשתנות בלתי פוסקת  ושבירת המוכר•

, חסר תודעה ובהירות(. סמל המחזוריות)דמיון תחת אורה העמום של הלבנה •
 ". לא מודע"ולכן מיוחס עקרון המאטריאכט ל

 .מעגל החיים יסתיים במוות ויתחיל בלידה, מעבריות משלב לשלב: מעגל החיים•
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ייצר הקיום וההזדווגות  ודחף החיפוש : הישרדות•
   .אחר מקורות מזון

,  מלחמה והקרבת קורבנות: ביטויי אגרסיה•

 .אפילו קורבנות אדם

עקרון המאטריאכט לא מכיר בקיום האישי  •

 . הוא מקדש את הקולקטיבי, ובנפרדות

 

 
אידיאולוגיה לאומנית ומשטרים טוטאליטריים  •

הגדולה -מושתתים על האספקט השלילי של האם

אשר בה היחיד מזוהה עם , בנפש האדם

 .  הקולקטיב
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אבהי  -מהו העקרון הגברי? מהו הניגוד•

 ?שבנפש האנושית

מעבר האנושות לשלב  , י נוימן"עפ•

מוצא ביטויו במיתוס של  , הפטריאכלי

האלה והאל  המצריים  , איזיס ואוזיריס

בחברה המאטריאכלית  . הקדומים

הוקרבו קרבנות גברים צעירים  , המצרית

מתוך  . על מזבח אלוהות פריון התבואה

האמוציה הקולקטיבית התפתחה  

בהדרגה במיתולוגיה המצרית הדתית  

"  האל הטוב: " אל המכונה -דמות

(Larousse, 1959 .)אוזיריס 
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כן משתמע  -מה אם•
מהו עקרון  ? מהפטריאכט

 .  ?הגברי-האב

הריטואלים של החברה      
מטרתם של כל טכסי  : "הגברית
היא  , initiations , החונכות

לשמור ולחסן את היחיד 
המתבגר מפני הפן השלילי של  

 הכח ההרסני של:הנשי

,  מודע המסומל כקבר-הלא    
כגורל  , כגהנום, כעולם שמתחת

 .  או כמכשפה

המוות בכל מקרה נתפס     
 .כהכחדת היחיד ותודעתו
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. והאדם בצלמו, אל עליון בשמים -רעיון האמונה המונותאיסטית •
ויכולת התייחסות  , מתפתחת אהבה. החיים נחשבים כערך עליון

אהבה המאפשרת את , אישית מעבר לאמוציונאליות הקולקטיבית
האינדוידום לא ניתן  . זהו ערך רוחני אינדוידואלי. הדגשת היחיד

 .הוא אישי ומעלה על נס את העצמיות, הוא יחידה אחת, לחלוקה

חברה . הפטריאכט דוגל בקדושת הפרט והעלאתו מעל לקולקטיב•
פאטריאכלית היא  חברה אנושית אשר חוקיותה ומאפייניה נגזרים  

 .שבנפש האנושית, "הצד הגברי"מ

ניתן דגש על הניסוח . ראציונלית, בפטריאכט החשיבה הגיונית•
,  וראייה מופשטת' עקרונות'י בסוס "הפעילות מונחית ע. וההבנה

משמעת , סדר,מוסר וחוקים, ערכים: ולמילה יש כח ועצמה
. המשגה והגדרה, המילה מאפשרת לוגיקה והתדברות. והיררכיה

אור , התהליך מאופיין בנאורות. משא ומתן מחליף את מלחמת הכח
החדירה עוברת מהקונקרטי . ושמש מסמלים את עקרון הפטריאכט

לצורך חדירה לעומקם של )אל האבסטרקטי ( לצורך ההזדווגות)
 (.הבנה-דהיינו , דברים 
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 :סיכום היסוד הנשי•

 רגש•

 הכלה•

 מחזוריות•

 סבלנות•

 אינטואיציה•

 אדמה  MOTHER=MATTER: טבע•

 CIRCUMAMBULA= מעגליות •

 חשכה•

 סימבוליקה•

 אינסטינקט•

 ייצריות•
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 :סיכום היסוד הגברי•

 ליניאריות•

 מהירות•

 חדירה•

 אינטלקט-שכל-הגיון•

 שמימיות –רוחניות •
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 מנגנוני הגנה

 אנימוס

 מודע

 לא מודע

 אנימה

 גבר אשה
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 מנגנוני הגנה

 מודע

 לא מודע

 אנימה

 גבר גבר

 אנימה
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 מנגנוני הגנה

 מודע

 לא מודע

 אנימוס

 אשה אשה

 אנימוס
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 –י אריך נוימן "שלבי התפתחות היסוד הנשי עפ•
 אגדת אמור ופסיכה

 אינטואיציה•

 סבלנות•

 שכל•

 יופי•

 חווה•

 מריה•

 הלנה•

 סופיה•
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י ברברה "עפ –שלבי התפתחות הגבריות •

 גרינפילד

 PUER AETERNUSהילד •

 TRICKSTERהתכסיסן  •

 ואן'דון ג•

 HEROהגיבור •

 FATHERהאב •

 WISE OLD MAN=XENEX     הזקן החכם•
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אם יכולה האנימה להופיע  •

,  ח"לפעמים בצורת חפץ או בע

מדוע שלא תופיע בצורת גברים  

 ?  או דמויות גבריות

עצם הארכיטיפ של הנשי עשוי  •

 כשלעצמו שלא להיות נשי

בעוד גברים ונשים נעים לעבר  •

אנדרוגיניות רבה יותר באופן  

אישי וקולקטיבי האם יהיה זה  

מוגזם לדמיין תנועה לעבר  

אנדרוגיניות גם ברמה  

 ?הארכיטיפית
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 אינטואיציה
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 סבלנות



20 

 שכל



21 

 יופי



22 

 חווה



23 

 מריה



24 

 הלנה



25 

 סופיה
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PUER AETERNUS 
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TRICKSTER 



28 

 ואן'דון ג



29 

 הגיבור



30 

 האב



31 

 Senex -ב  


