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 אביהו זכאי

 המערבבתרבות  ומשבר המוסר מןוינאריך 

 
 הצל הוא תחום של האישיות שאיננו ידוע ולא מוכר על ידי האגו. 

 המעמקים פסיכולוגיית, מןויאריך נ                                                                                                
 

 באתיקה הישנה, ולוחמה היא הביטוי החי של פריצת הצל הלא מודע לחיי מלחמות כרוכות הדוקות
 הקולקטיב.

 המעמקים פסיכולוגיית, מןויאריך נ                                                                                                
 

 ספרולכתוב את ב בפלשתינה, הוא החל והתייש 1934-עזב את גרמניה ב נוימןתשע שנים לאחר שאריך 

  פלדמרשל-פיקוד גנרלב ש"קורפוס אפריקה"שעה בבתל אביב גר הוא  1.המעמקים ומוסר חדש פסיכולוגיית

להשתלט על בארות הנפט במזרח התיכון,  ובכוונתלקראת מצרים,  והחל את השלב השני בהתקדמות לרומ

, כתב המעמקים פסיכולוגייתותי לכתוב" את שהכריחו א "הבעיות הים הכספי.פת שבפרס ואפילו בבאקו על 

"בעיית הרוע עת שבה שמדת היהודים" התחוללה באירופה, הו" 2יו שרומל ניצב בשער"יונג, "הקרל ל נוימן

את הסיבות הסביר כשבכוונתו ל ,ספרוהחל בכתיבת  נוימןברגע מכריע זה,  3וקות."והצדק הסעירה אותי עמ

 רלזקק ממשבהייתה מטרתו לזוועות מלחמת העולם השנייה. והנאצים  תייעלפסיכולוגיות שהביאו לה

מעמקים המתבטאת  פסיכולוגייתעל בסיסן יוכל לפתח שתובנות פסיכולוגיות,  20-ההיסטוריה של המאה ה

 ביצירת מוסר חדש.   

או "עידן  "רופהעידן הקטסט" זמנו, למצוקות ההיסטוריה של פסיכולוגייתהייתה להציע פרשנות  נוימןשאיפת 

, כלומר "עשרות השנים שעברו הובסבאום(, כפי שכתב ההיסטוריון אריק historia calamitatum)האסון" 

שעה שהציוויליזציה של אירופה במפרוץ מלחמת העולם הראשונה ועד אחרי מלחמת העולם השנייה", 

המר על לא היו מוכנים ל כחיםו שמרנים מפוזמנים בהם אפיל אפילו"הידרדרה מפורענות אל משנהה. והיו 

   4הישרדותה".

                                                           
1  Erich Neumann, Depth Psychology and a New Ethic (London: Hodder and Stoughton, 1969 [1949]).  כל המספרים בטקסט

  .ולהלן מתייחסים למהדורה ז
כים בנושא "המקורות היה עסוק רובו ככולו בכתיבת שני כר נוימן, עמקיםהמ יכולגייתפס, קודם שכתב את במשך שנות השלושים 

תודעה היהודית," אשר עדיין לא התפרסמו. ראו:וההיסטוריה של ה  
Martin Liebscher, “Uncertain Friends in Particular Matters: The Relationship between C. G. Jung and Erich Neumann,” in 
Turbulent Times, Creative Minds: Erich Neumann and C. G. Jung in Relationship (1933-1960), eds. E. Shalit and M. Stein 
(Asheville, NC.: Chiron, 2016), p. 27.    
2 Neumann to Jung, May 25, 1957, in Analytical Psychology in Exile: The Correspondence of C. J. Jung and Erich 
Neumann ed. Martin Liebscher, trans. Heather McCarthy (Princeton: Princeton University Press, 2015), p. 324.  .דגש נוסף 
3 Neumann to Jung, June 14, 1957, in Ibid, p. 331. דגש נוסף     
4 Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: History of the World, 1914-1991 (New York: Pantheon, 1994), pp. 6-7.   
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(, shadow) "צל"והפך אותם ללב ולמרכז של ספרו, במיוחד הארכיטיפ של ה יונגיאנייםהשתמש במושגים  נוימן

, וביקש להסביר באמצעותו את הזוועות אצל פרויד( [id] "איד"שלנו )בדומה ל הונסהחייתי בפר דהצ

שלה שאפה אחר  "האתיקה הישנה"נוצרית על -היהודית סורת. המ20-של המאה הוהמהפכים בהיסטוריה 

עם בעיות החברה המערבית. להתמודד  הטען, ולכן איבדה את יכולת כך, "הצל"שלימות מדומה תוך כדי דיכוי 

קה אתי"הציע  נוימןון נאציזם והשואה. בניגוד לכך, גחמור מכך, על ידי דיכוי הרוע היא הובילה לתופעות כ

להציגו ולשלם את המחיר של  אפילופעמים לאלא לחיות עמו,  ,רוע ולא לדכאוקבל את היך ל: צר"חדשה

 רגשות צער ואשמה.

 – (97" )שעיר לעזאזלה פסיכולוגיית"בהיותו משוכנע שהסכנה החמורה ביותר הניצבת בפני האנושות היא 

 ”הצל“כיטיפ ש בארהשתמ נוימןישנה, כרוכה באתיקה הה—השלכה של הרוע הטמון באדם על קבוצות מיעוט

מלחמות  תבצור הביאה לתוצאות ההרסניות ביותר בנוגע לחיי הקולקטיב ושל יונג וטען כי פסיכולוגיה ז

, אנו משליכים את הצד האפל שבנו על אדם כלומר עמדות מיעוט.השקפות ושל קבוצות המחזיקות בחיסול ו

כסות של מוסר, ב שמדהמערכת הזו מביאה ל לוגיהפסיכו ,מכך כתוצאהשלנו.  ”אויבים”או קבוצה המוגדרים כ

ההרסניות היא  הותוצאותיעל האחר הצל שלכת הלהנמצא אצל שכנו. החלופה היחידה  אדם נגד הרועשל 

 הכרה בו ושילובו במלאות של העצמי. 

-דיתאתיקה היהובה דגלה ה, ולא שלימות—הצד האפל בנשמתנו—שילוב הצלהיא  האתיקה החדשה תמטר

בדרך זו נקודת השקפה חדשה המקבלת את החשכה והצד השלילי בנפש האדם. מציג  נוימן. הישנהנוצרית 

 :”האחווה בין בני האדם“את או את הדרכים והאמצעים להשיג סולידריות של הגזע האנושי  נוימןמאיר 

וא ות, הניהם. לאנושהסולידריות בי חיזוקיכולה להביא ל משותף בקרב בני האדםההכרה בצל כממד בסיסי 

האתיקה  של הצל.יחדיו אם ברצונה להתמודד עם כוחו הטירני לכד להתברירה אחרת אלא טוען, אין כל 

סטוריה המודרנית משבר ההיר ולא לסולידריות אנושית חדשהאם כן מתווה חדש מציעה  נוימןחדשה של 

       .     הריסות מלחמת העולם השנייהו

 שבהמחחיים ו – נוימןאריך 

(, הפסיכיאטר והפסיכואנליטיקאי 1961-1875של יונג ) ופסיכולוג, פילוסוף, סופר ותלמידהיה ( 1960-1905) נוימן

כתב ש"הזהות היהודית של ם. הפילוסוף וההיסטוריון גרשם שלום נולד בברלין להורים יהודי הוא. יציהשווי

, הידוע גם נוימןבר ילדות של (, ח8198-1904) גרהארד אדלרבדומה לכך,  5הייתה עמוקה ובלתי מתפשרת." נוימן

                                                           
 הספד של גרשם שלום את נוימן באתר:    5
http://www.erelshalit.com/2014/07/gershom-scholem-obituary-for-erich.html 

http://www.erelshalit.com/2014/07/gershom-scholem-obituary-for-erich.html
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, כתב כי "השאלה היהודית חדרה עמוקות אל עבודותיו המקובצות של יונגכמתרגם מגרמנית לאנגלית ועורך 

  6."בבותינול

-ארלאנגןלאוניברסיטת  הוא עבר 1926-(. ב26-1923פילוסופיה )ולמד באוניברסיטת ברלין פסיכולוגיה  נוימן

כתב את הוא שם ו, ולהשלים את לימודי (Nürnberg-Universität Erlangen-erexandAl-Friedrich)רנברג ינ

(, הפילולוג Kanne, 1773-1824התזה שלו על השפה הפילוסופית המסתורית של יוהאן ארנולד קאן )עבודת 

את המיתולוגיה העתיקה שהשפיעה  גלותניסה ל שבה "פיתח שיטה של "אטימולוגיה ספקולטיבית,שהגרמני, 

 ,סיפורים קצרים 15של פרנץ קפקא וכן  טירההערות ל נוימןכתב  בתקופה ההיאשאר המיתולוגיות.  על כל

אותו ללמוד רפואה ליך בפסיכולוגיה הו נוימןעניינו של מ. מאוחר יותר (1965-1878שלח למרטין בובר )אותם ש

לאחר חקיקת  יתרפואה ותהכשר השלים אתליכול היה לא  אולם ,1933-ב לימודיובברלין. הוא סיים שם את 

 חוקי הגזע בגרמניה הנאצית. 

נוימן אילו ו, םיכבר יצא למרחקשמו ו 57. יונג היה בן אחד הסמינרים שלוראשונה את יונג ב נוימןפגש בברלין 

חליפת  נוימןל 9601.7-ב נוימןת עד מותמיד תש ,חליפת מכתבים ביניהם ךהחלו לערו נוימןיונג ו. 28בן היה אז 

ביחס  9הפנימי שלי."מדריך והוא התייחס תדירות ליונג כ" 8הייתה בבחינת "פגישה אנאליטית," וזבים מכת

אני כותב בקביעות מאז —זה בהחלט סוג של התמכרות כפייתית"—לעצמו, הוא הודה שהוא כותב כפייתי

ם דמה לגיהינודבר נעמים הפך "להטבע שלי" אשיך, "חלק מהוא ממ "." זה בהחלט,16, לבטח מגיל 12היותי בן 

  10יר."יאמתי של נ

לאחר המהפכה הנאצית ועליית היטלר  1933-אשתו יוליה ובנם, מיכה, עזבו את גרמניה הנאצית ב, נוימן

ארץ ל ההיגר משפחתושעה שבעבר שישה חודשי אנאליזה עם יונג,  נוימן שם ,. הם פנו ראשית לציריךלשלטון

ת א נוימןביסס שם  ,1934-בותר. הם התיישבו בתל אביב וחר יאחריהם כמה חודשים מאא ב נוימן. אלישר

 .של יונג יורעיונותעל אודות הניסיון היהודי שלו ועל עצמו כפסיכולוג לפי שיטת יונג והחל לכתוב 

ר מכן לשתינה ולאחמבודד, בודד, ומרוחק, בפ ותייחס להיות, שבה המשיך בהתכתבות עם יונגהכל אותה העת 

קיומי ליותר חי עבורי," אך הופכת את המהלך האינסופי של  ,איטיתהמבודדת כאן  בודתית ישראל. "עבמדינ

                                                           
6 Gerhard Adler as quote in Martin Liebscher, “Introduction,” in Analytical Psychology in Exile: The Correspondence of 
C. J. Jung and Erich Neumann, ed. Martin Liebscher, Trans. Heather McCartney (Princeton: Princeton University Press, 
2015), p. xii. Hereafter cited as Analytical Psychology in Exile.  
 דיון חשוב בחליפת המכתבים בין נוימן ליונג נמצא אצל 7
Nancy Swift Furlotti, “Companion on the Way: Conscious in Conflict,” in Turbulent Times, Creative Minds, pp.45-69.   
8 Neumann to Jung, Nov. 15, 1939, Analytical Psychology in Exile: The Correspondence of C. J. Jung and Erich 
Neumann, p. 153.   
9 Neumann to Jung, July 26, 1950, Ibid., p. 267.   
10 Neumann to Young, Dec. 28, 1953, Ibid., p. 301.  
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הוא קונן על  1937-ב 11, כפי שגם אני עושה."כלפיאת סבלנותך  אבדאל ת, "כך שבבקשה 1935-הוא כתב ליונג ב

לום בין כבתל אביב "לא מף אחד כאן" מאשתי ... אאשר בקושי ניתן לפצות אותו בעבודה. חוץ "בידוד 

הוא אפילו הצהיר ש"אף אחד לא יודע איזה עינוי הוא  1947-ב 12"פסיכולוגיה אנאליטית. בעניינים אלה של

      14כתב ליונג בנוגע ל"מצב הבידוד המרוחק שלו" ו"בידודו הכפוי." 1950-בו 13",הבידוד שאנו חיים כאן בתוכו

, לאחר סיום 1945-והתחדשה רק בה לגמרי סקנפ ימןוין יונג ונההתכתבות ב עולם השנייהעם פרוץ מלחמת ה

ית יפסיכולוגב נוימןשהקשרים התחדשו, יונג העריך ביותר את השימוש המקורי שעשה לאחר המלחמה. 

אותו ש ,התמודדות עם הצל בתוכנו תהתמקד בשאלש, ית המעמקים ומוסר חדשיפסיכולוג בספר המעמקים

חשו כי  נוימןגם הייתה שהוא ו נוימןלל את ספרו של כה היאחת הסיבות שיונג  15ם.אחריים על משליכאנו 

שלח  נוימןלאחר מכן, שעה ש 16האנושות נמצאת על סיפה של תמורה גדולה לאחר מלחמת העולם השנייה.

וה מהו, ה(1949s, Ursprungsgeschichte des Bewusstseinהמקור וההיסטוריה של התודעה ) ,ליונג את ספרו

צירת מיתוס ומיתוס הגיבור, יונג חשב כי הוא ים בהתפתחות של התודעה, כמו יולוגיבחינה של השלבים המית

 נפלא. 

 נוימןהשפעת קרל יונג על אריך 

(. יונג personality theory) האישיות שלו תהייתה תיאורי נוימןהגדולה של יונג על  האחת הסיבות להשפע

דחקות, כפי ל מחשבות ומוטיבציות מואגר שבל. במקום שישמש מפרויד מוגמודע של -תתכי מושג ה חשב

להיות מקור ליצירה. אך ההבדל המכריע בין פרויד ליונג נעוץ דווקא מודע יכול -תתשפרויד האמין, יונג טען שה

לוקת ביותר מחהמודע הקולקטיבי, או זה שמעבר לפרסונלי. זו התרומה המקורית ומעוררת -תתה במושג של

מזיכרונות  תיצורי אנוש אחרים, המורכבלמודע המשותף -תתל רמה ש משמע ,של יונגאישיות ה תתיאורי לש

. כפי שיונג כתב, "צורת העולם אליה נולד ]אדם[ נתונה שלנו העבר האבולוציונימוהקדומים  וחבויים מאבותינ

רוח האנושית יש אישיות, בזאת של ה פסיכולוגייתלאור תיאוריה  17וירטואלי."זה מכבר בתוכו, כדימוי 

טיות מוקדמות אוניברסליות נ בה כתוצאה של האבולוציה. ”נטבעים“טמונים בה מראש, אשר ה פייניםמא

                                                           
11 Neumann to Jung, October 10, 1935, Ibid, p. 114.   
12 Neumann to Jung, July 23, 1937, Ibid, p. 131. 
13 Neumann to Jung, Feb. 1st, 1947, Ibid, p. 178.  
14 Neumann to Jung, July 26, 1950, Ibid, pp. 266-7.  
 ספר זה של נוימן "זכה לתגובות קשות וביקורת חמורה בציריך." ראו 15
See, Martin Liebscher, “Uncertain Friends in Particular Matters: The Relationship between C. G. Jung and Erich 
Neumann,” p. 27.   
 על השקפת הרוע אצל יונג ונוימן, ראו 16
Murray Stein, “Erich Neumann and C. G. Jung on the Problem of Evil,” in Turbulent Times, Creative Minds, pp.185-196.   
17 Carl G. Jung, Psychology and Alchemy, in Collected Works of C. G. Jung, Vol. 12, trans. Gerhard Adler and R. F. C. 
Hull (Princeton: Princeton University Press,  1980 [1953]), p. 188.    



 אביהו זכאי, אריך נוימן ומשבר המוסר בתרבות המערב .2019, 9ון מספר טבור, גילי

 

67 

 

נחשים ועכבישים הם דוגמאות בולטות לכך. אך פחד מנובעות מהעבר של אבותינו. פחד מחושך או  ואל

רכות עמ-תתיבי אשר התפתחו להקולקטמודע -תתל ההם האספקטים שאלה חשובים יותר מנטיות מבודדות 

הם בלשון ש, (architypes) ארכיטיפים בשםהללו יות. יונג כינה את הזיכרונות והדימויים הקדמוניים של האיש

    18הקולקטיבי."מודע -תתהבבחינת "היסודות המבניים של  נוימן

הם   .ם השונותת העולתרבויוה את החוצ ,משמעות אוניברסלית בעליארכיטיפים הם דימויים ומחשבות 

כיוון מספרות, תרבות ודת. סמלים אלה מתרבויות שונות הם לרוב דומים ביותר ות בחלומות, להתגל יכולים

העבר הפרימיטיבי שלנו הוא הבסיס  ,דעת יונגשהם נובעים מארכיטיפים המשותפים לכל המין האנושי. ל

 בהם:, פיםארכיטיזיהה שורה שלמה של הוא . יהומשפיע על ההתנהגות בהווה את מכווןוהוא האנושית,  נפשל

הפרצוף  וארכיטיפ של הקונפורמיות. זהיונג כינה אותה הפרצוף החיצוני שאנו מציגים לעולם,  ,”פרסונה”ה

מי שאנחנו באמת )בדומה לשחקן(. ארכיטיפ מל ושונה נבדהציבורי או התפקיד שאדם מציג לאחרים כמי ש

מודע -תן הביולוגי שלנו, משמע התוי המי(, אשר משקף את דימanima/animus) ”מה/אנימוסניהא“אחר הוא 

המין האחר הפמיניסטי בקרב הגברים והנטיות הגבריות בקרב הנשים. כל מין מגלה עמדות והתנהגות של 

מוס( טיפ של האניהאישה מכילה צדדים גבריים )הארכי נפשלשון אחר, ביחד. של חיים מכוח מאות שנים 

פרסונה בהוא הצד החייתי , ”הצל“מה(. לאחר מכן בא ל האניהגבר מכילה צדדים נשיים )הארכיטיפ שנפש ו

 המקור של הכוחות היוצרים וההורסים שלנו. הוא ו, פרויד(של [ Idשלנו )כמו האיד ]

, במיוחד שים ומוסר חדהמעמק פסיכולוגייתהשתמש במושגים יונגיאניים אלה והפך אותם ללב ולמרכז  נוימן

תרומה נכבדה לתחום גם תרם  נוימן .ההיסטוריה המודרנית סביר אתבאמצעותו ביקש להש ”צל,”ההארכיטיפ 

דבר של פסיכולוגיה התפתחותית והפסיכולוגיה של התודעה ויצירתיות. הוא ידוע בעיקר בשל התיאוריה שלו ב

דן באלוהות האימהית והוא מוקדש "לקרל ש, האמא הגדולהעיקר בספרו נוסחה בשת הנשית, ההתפתחו

הציע "ניתוח סטרוקטורלי של ארכיטיפ"  , הואבספר זה 19."80-יום הולדתו ה מן לרגלגוסטב יונג חבר וא

ת ורוהמקספרו  20"במיתוסים והסמלים של האנושות.ביטוייו והצביע על "צמיחתו הפנימית והדינאמית, לצד 

 21,""השלבים המיתולוגיים באבולוציה של התודעהבשם כינה  נוימןשירטט את מה ש וההיסטוריה של התודעה

התיאוריות שלו בספר זה, המבוססות  ים את מיתוס הבריאה, מיתוס הגיבור, ומיתוס של תמורה ושינוי.ללכוש

האנושית התפתחה ות שהתודעה שלו, מסביר ון הקליניירחבי העולם והניסבהבריאה  ם שלעל מחקר מיתוסי

                                                           
18 Neumann, The Origins and History of Consciousness (Princeton: Princeton University Press, 1971 [1949]), p. xv.  
19 Neumann, The Great Mother: An Analysis of the Archetype (New York: Bollingen Foundation, 1963 [1955]), p. v.     
20 Ibid., p. xli. 
21 Neumann, The Origins and History of Consciousness, p. xv. 
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החבויה תודעה -י של תתשלבים, תהליך המיוצג על ידי צמיחת האגו ממצב קדמונ ה שלתודעה בשור-מתת

          מעגל של נחש הטורף את זנבו. סומלת בהמ בעצמה

 "הצל" קרל יונג ומושג 

הוא הצל דע לא מזהה. המו האגוששיות, בפסיכולוגיה היונגיאנית "הצל" מתייחס לצד הבלתי מודע של האי

"הצד האפל" של צל הוא מודע, כל מה שהאדם איננו מודע אליו במלואו. או בקיצור, ה-בבחינת כלל הלא

בבחינת צורה בעלת שלושה ממדים קרוליין קאופמן כותבת בנוגע לצל של יונג, שהוא  יתגופסיכולהאישיות. ה

      22אפילו מעצמנו. סים להסתיר,רים שאנו מנשל הצל הפיזיקלי שלנו, צורה המלאה בדב

 ואולם,צויים של אישיותו. ם הלא רהאדם נוטה לדחות או להישאר בור ביחס להיבטישהצל הוא שלילי מאחר 

בצל )במיוחד אצל אנשים חסרי הערכה עצמית, הסובלים המסתתרים יכולים כמובן להיות היבטים חיוביים 

להגדרת הצל של פרויד, אצל יונג הוא יכול לכלול כל דבר גוד בני 23ריות.(מדאגות, או אלה בעלי אמונות שק

וגם שלילי. "כל אחד הוא בעל הצל," כתב יונג, "אך ככל חיובי  הנמצא מחוץ לאור התודעה ויכול להיות גם

שהצל היא אחת הסיבות לכך  24הוא יותר שחור ועכור." שהוא לא מוצא לו ביטוי בחיי התודעה של האדם, כך

      25הודחקו בראשית הילדות על ידי הרוח המודעת.שים פרימיטיביים יותר, נקטים חייתישור לאינסטיק

רציונלי. בשל כך, כתב יונג, הצל -יות. הוא אינסטינקטיבי ולאהצד הלא ידוע של האישצל הוא יונג הדגיש שה

נת אנית היא הבודה הפרוידיטען ש"תוצאת המתהוא "מקביל בצורה גסה ללא מודע הפרוידיאני." זו הסיבה ש

ל הוא צה—ו אולי בגלל זאתא—לפי קאופמן, "למרות תפקידו כמאגר החשכה האנושית 26הצל באדם."-צד

לדעת יונג, יכול להיות ש"הצד האפל של הישות של מישהו, הצל המאיים  27היצירתיות" בנפש האנושית.משכן 

      28"של המלומד. שלו ... מייצג את הרוח האמתית של החיים בניגוד ליובש

יסיון מבחינה מעשית, הצל יכול להופיע בחלומות וחזיונות. הופעתו ותפקידו מותנים בעיקרו של דבר בנ

מודע הקולקטיבי. -הרבה מהצל מתפתח ברוח היחיד והוא איננו עובר בירושה בלאשחיים של היחיד, מאחר ה

מקבל את כוחו של החברה, הצל ש גם את ,אישישהצל מכיל, לצד הצל ה סבוריםיש כמה יונגיאניים ה ואולם,

                                                           
22 See: http://ezinearticles.com/?Three-Dimensional-Villains---Finding-Your-Characters-Shadow&id=428279 
23 Young-Eisendrath, P. and Dawson, T. The Cambridge Companion to Jung (Cambridge: Cambridge University 
Press,1997), p. 319 
24 Jung, “Psychology and Religion,” The Collected Works of C. C. Jung, 11: Psychology and Religion: East and West 
(Princeton: Princeton University Press, 1970), p. 131.    
25 Jung, “Answer to Job,” The Collected Works of C. C. Jung, 11: Psychology and Religion: East and West (Princeton: 
Princeton University Press, 1970), p. 12.   
26 Jung, The Practice of Psychotherapy (London: Routledge, 1993) p. 63. See:  
27 Carolyn Kaufman, “Three-Dimensional Villains: Finding Your Character”s Shadow,” at 

http://ezinearticles.com/?Three-Dimensional-Villains---Finding-Your-Characters-Shadow&id=428279 
28 Jung, Memories, Dreams, Reflections (New York: Fontana, 1983), p. 262.  

http://ezinearticles.com/?Three-Dimensional-Villains---Finding-Your-Characters-Shadow&id=428279
http://ezinearticles.com/?Three-Dimensional-Villains---Finding-Your-Characters-Shadow&id=428279
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יר ת של הצל. הוא הגדשכבה אחשיש יותר מגם יונג טען  29מהערכים הקולקטיביים המוזנחים או המדוכאים.

את השכבה העמוקה ביותר של הצל כ"פעילות נפשית הפועלת בצורה עצמאית מהרוח המודעת ואיננה תלויה 

לניסיון —רה, ואולי אף בלתי ניתנת להיות קשורהקשו יננהא—ומכאןמודע, -אפילו ברמות העליונות של הלא

  30האישי."

בפסיכולוגיה האנאליטית של  31ך עיצוב האינדיבידואל.ר בתהליההתמודדות עם הצל מהווה חלק חשוב ביות

תהליך נפשי מתפתח שבו —יונג, אינדיבידואציה היא התהליך שבו העצמי מתפתח מבלתי מודע לא מובחן

כיבים של הנפש הבלתי בוגרת, לצד ניסיונות החיים האישיים, משתלבים אישיות, המרנימיים של היסודות פ

"תהליך  ת יונג,לצל יש תפקיד חשוב ביותר באינדיבידואציה. לדע יטב.תפקדת הבמשך הזמן לכוללות המ

ים" לים ארכיטיפהאינדיבידואציה ... מגלה קביעות פורמלית מסוימת. ציוני הדרך שלו מבוססים על מגוון סמ

אם "שבר האישיות  32את השלבים שלו. מבין אלה, "השלב הראשון מוביל להתמודדות עם הצל." המהווים

בהתפתחות," הרי רגע מכונן זה פותח את הדרך לצל החבוי, המתגלה  ןההרגע היונגיאני הן בטיפול וווה את מה

העצמי מטיל צל ל המפגש עם ק ... כביכו"שעה שהיחיד סובל משעמום הרסני והכל נראה כחסר משמעות וריב

כך היסוד המונרכי וחדות, או בלשונו הציורית של יונג, "ככל שהתודעה משיגה בהירות  33שחור על הנפש."

אשר —הצל—34המתחילה בשקיעה של הצד החשוך שבו" הופך לתוכן שלה ... המלך זקוק תמידית להתחדשות

  35"הרס האישיות" מניע אותו.

ואם הוא "עושה מאמץ לראות קובע יונג.  36",להודות בו ביחס לעצמו היחיד מתנגדאת כל מה ש "הצל מסמל

—ותן האיכויות שהוא דוחה בתוכו אך יכול לראות בבירור באחריםאלמודע  את הצל שלו, הוא הופך להיות

פרועה נות, תשוקה זהירות ופחדאגואיזם, עצלנות מנטלית ... תכניות פנטסטיות לא מציאותיות, חוסר  כמו

הצל לפעמים מבלבל את פעולות היחיד.  ,לדעת יונג 37משימה גדולה וכואבת של חינוך עצמי."—לכסף וקניינים

קיל, ': "עליו להיות גקיל ומר הייד'דוקטור גהנתון להשפעת הצל שלו נמצא כמו בסיפור של דם , אהוגמלד

                                                           
29 Michael Fordham, Jungian Psychotherapy (London: Avon 1978), p. 5.  
30 Joseph Campbell, “Man and Myth: A Conversation with Joseph Campbell.” Psychology Today, 5 (July 1971), pp. 35-9.  
31 Robert Audi, ed. The Cambridge Dictionary of Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p. 424. 
32 Jolande Jacobi, The Psychology of C. G. Jung (London: Kegan Paul, 1946), p. 102.  
33 Marie-Louise Von Franz, Projection and Re-Collection in Jungian Psychology: Reflections of the Soul (London: Open 
Court, 1985), p. 170.  
34 Jung, Mysterium Coniunctionis: An Inquiry into the Separation and Synthesis of Psychic (London, Routledge, 1963) p. 
334. 
35 Jung, Two Essays on Analytical Psychology (London: Routledge, 1953) p. 277 
36 Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious (London, Routledge, 1996), pp. 284, 21.  
37 von Franz, Projection and Re-Collection in Jungian Psychology, p. 174.  
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 38הופכת לעבד של הצל האוטונומי."חרת התודעה לא להיפך. אהאדם המודע לעצמו, אשר שילב את הצל," ו

קיל ומר 'קטור גה של דותהליך האינדיבידואציה אכן יכול להביא גם, למרבה הצער, לפיצול אישיות כמו במקר

ברוב המקרים, מציין יונג, "האגו והצל שוב אינם נפרדים זה מזה אלא משתלבים יחדיו באחדות,  ואולם,הייד. 

      39סכנות."שלא חפה מ

, הופך לאפשרי. שילוב עליווכך השילוב עם הצל, ולא הבעלות  40יונג היה בדעה ש"כל שקיעה מובילה לעלייה",

. בדרך זו, "שילוב לא על הזדהות אתו ולםשומרים על מודעות של הצל, א שאנושעה בל הצל בתודעה מתחול

בסופו של דבר, היונגיאניים מזהירים  41ם לכן."מה שהיה קודרחבה יותר מהצל באישיות מביא לתודעה חזקה ו

ביסה משמע התהליך "הלא נעים של ניקוי הכ 42ש"הכרה בצל חייבת להיות תהליך המתמיד משך כל החיים,"

 בלת היחיד את הצל שלו. ק—43לוכלכת בצורה פרטית"המ

 המעמקים ומוסר חדש: רקע היסטורי פסיכולוגיית

, או הצד הלצל של תמתייחס תהאנושירוח דן בהרס האנושי וכיצד ה ר חדשמעמקים ומוסה פסיכולוגיית

  :של הפרסונליות שלנומודע -הלאהחייתי 

המוסר “אפלים, השליליים של הטבע האנושי. הכוחות ה העולם המודרני מגלה התפרצות דרמטית של
ות מודד עם בעיד מכוחו להתאשר חיפש אחר שלימות מדומה באמצעות דיכוי הצד האפל, איב ”הישן,
השעיר “סכנה המאיימת ביותר הניצבת בפני האנושות כיום נמצאת בפסיכולוגיה של ...  ההווה

יה של פסיכולוגיה זו שעה שאנו משליכים תונים בידהקשורה הדוקות למוסר הישן. אנחנו נ ”לעזאזל
ת הצד האפל לים לראות אשלנו, ונכש ”אויבים”האפל שבנו על אדם או קבוצה המוגדרים כ את הצד

ה אהחלופה המעשית היחידה להשלכה המסוכנת של הצל שבתוכנו היא הכרה בצל, הוד בקרבנו אנו.
        44רת המוסר החדש.ות, זו מטבו ושילובו בכוללות של העצמי. מלאות, לא שלימ

 
ישיות החייתי בא דבנפש האנושית, הצ ”הצד האפל“, ”הצל“השתמש בארכיטיפ היונגיאני של  נוימן כאמור,

, והפך אותו לאבן הפינה של ספרו: "הצד האפל של הגזע האנושי משקיף על כולנו, מחשיך את השמיים שלנו

משקף את ההרס  המעמקים פסיכולוגיית הספר (02-19ו." )וההפצצות האטומיות שלעם קרני המוות שלו 

ביותר יכון החמור משוכנע שהס הוא היה. הלצד האפל שב תמתייחס תוח האנושירהאנושי והדרך שבה ה

דים, ילעוינות בין יחבילה הושהמבוססת על המוסר הישן,  (97" )השעיר לעזאזל, פסיכולוגיית"לאנושות נמצא ב

בדרך זו  .(58) כתב ",ביטוי חי לפריצת הצל הלא מודע לחיי הקולקטיב" מלחמות הן .קבוצות אנושיות ואומות

                                                           
38 Anthony Stevens, Jung: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 50.  
39 Jung, “Psychology and Religion,” pp. 238-9.  
40 Jung, Symbols of Transformation (London: Routledge, 1956) pp. 357, 375. 
41 Jung, The Practice of Psychotherapy: Essays on the Psychology of the Transference and Other Subjects (Princeton: 
Princeton University Press, 1985,” p. 239.   
42 David L. Hart, “The classical Jungian school,” in Polly Young-Eisendrath and Terence Dawson, eds. The Cambridge 
Companion to Jung (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), p. 92 
43 Stevens, On Jung (London: Routledge, 1990), p. 235. 

44 Neumann, Depth Psychology and a New Ethic, back cover. 
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וא שהוביל לתופעה מזעזעת הרוע המדכא את הנוצרית -תסורת היהודיהוא פיתח רעיון מהפכני: המוסר של המ

ת השעיר לעזאזל "מביאה לתוצאות ההרסניות ביותר לחיי הקולקטיב" בצור פסיכולוגייתכמו הנאציזם. 

"כל בן אדם צריך לקבל את הרוע ( בניגוד לכך, 139שמדה של קבוצות ואמונות של מיעוט." )"מלחמות וה

   45מדו, ולשלם את המחיר של צער ואשמה."אלא לחיות עולא לדכאו, בתוכו, לא להשליכו 

י מסוגל "המוסר המקובל הוכיח עצמו כבלת. הבעיה היסודית של האדם היא בעיית הרועשמשוכנע היה  נוימן

הוא האמין שהוא חי "בעידן הנשלט על ידי מחול המוות."  46ר או לשנות את הכוחות ההרסניים שבו."לעצו

אחר פתרונות חיפוש בהיסטוריה האנושית, מטרתו העליונה הייתה לא ה חשוכה ה שבתקופה כ( אין תמ19)

מחשכים תוככי הב פתרון תור אחרשלו, ל פסיכולוגייתחברתיים או מדיניים אלא דווקא, לאור הדיסציפלינה ה

יה של הטרגדבין השאר התחוללה , כך האמין, שבעטיו של הנפש האנושית. זהו היסודוהאפלים העמוקים 

  זם והפשיזם.הנאצי

רוע אצל היחיד, זה הדבר שהאדם המודרני צריך. משמע, ראשית ובעיקר ה תתודעה של רוע, ראשית תודע

מו." הסיבה היא שהצד האפל של הצל אצל הצל שלו עצוהנחותה,  'לההאפ' ,תודעה "של האישיות של עצמו

 פישלי האדם," כר לעזאזל לכע למצוא שעידרך אחת לספק את הצורך הידו—ם "מושלך על אדם אחרדהאבני 

מגלות בבירור. במונחים מעשיים יותר, החיפוש אחר שעיר לעזאזל יוצר  20-שהשנים המדממות של המאה ה

לתוצאות הגורמת לאומות, גזעים או יחידים, עליונים ונחותים,  ”,יםרע”ול ”טובים”"חלוקת עולם לאת 

 בכיוון שהוא חלק מהותי ממצמאמין שעל האדם ללמוד "לחיות עם הצד האפל שלו" ה נוימן 47"קטסטרופליות.

צאה מכך הצל, וכתוום לדכא את : במקפסיכולוגייתבגישה ה נוימןהקיום האנושי והפסיכולוגי. זו המהפכה של 

נוצרית הישנה והמסורתית, "על הצל להיות משולב" -אותו החוצה, כפי שנעשה במסורת היהודית שליךהל

     48באישיות האדם.

 מפנה אפיסטמולוגית גדולה: -או נקודתמוצא חשובה בהיסטוריה -מפנה או נקודת-חיפש אחר נקודת נוימן 

 הפכה ככי היחיד והקולקטיב,ם ושליליים בתושל כוחות חיוביידעה ותל היחיד, המשמעות קיומו ש-דו
  50ה המוסרית החדשה.שישל הג 49(,Ansatzpunkt])לנקודת מפנה 

 

                                                           
45 See Aviva Lori, “Jung at Heart,” Haaretz, Nov. 2017, at https://www.haaretz.com/jung-at-heart-1.148506 
46 Gerhard Adler, “Foreword to This Edition,” in Erich Neumann, Depth Psychology and a New Ethic (London: Hodder 
and Stoughton, 1969 [1949]), pp. 7-8.    
47 Adler, “Foreword to This Edition,” in Erich Neumann, Depth Psychology and a New Ethic, p. 8  
48 Ibid., p. 8.   
49 Wilhelm Dilthey, German historian, psychologist, sociologist, and hermeneutic philosopher, coined the concept of 
Ansatzpunkt in his book Das Erlebnis und die Dichtung: Lessing, Goethe, Novalis, Holderlin ([1914]; Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1968).  
50 Adler, “Foreword to This Edition,” p. 8 Emphasis added.   

https://www.haaretz.com/jung-at-heart-1.148506
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טען שקבלת שמאחר  51,(Ich und Du)בובר ביחס ל"אני ואתה" מרטין ל קירבה לדברי ע יםלמדדבריו להלן מ

 52ה לי."נמצא מחוצש ”ר,האח“ית כלפי ל עמדה מוסרהישג ממשי שלהגיע ל הבסיס ההכרחימהווה את "הצל 

-האתיקה היהודיתלביטול שאף  נוימן. לא רק שאסור להתעלם מהממד המהפכני בשיטה מוסרית חדשה זו

של  לערכים קולקטיביים מסורתייםברור ניגוד הווה נוצרית הישנה והמסורתית, אלא שתפיסת המוסר שלו מ

ותפים בנוגע לטוב אנושי משכים ואמונות מבוססת על ערת המערבית הת ההומניסטיאו למסור אתיקה ומוסר,

הסמכות המוסרית המכרעת, לוז ההתנהגות המוסרית, "לא מבוססת עוד על  נוימןאצל . באדםטמון ה מיפני

אתגר מתמיד מהווה ה—פנימי (Voice) ”קול“על מקובלת אלא  ”תודעה”ערכים קולקטיביים של טוב ורע ו

שיטת  ומבחינה ז 53."של מוסר קולקטיבי ייהלדחול להוביל כיהוא שעה שב ישית, אפילוה ואחריות אלהכרע

במובן של הסטת הלב והליבה של המוסר מהתחום  ,בתחום האתיקה שינוי רדיקלימהווה  נוימןהמחשבה של 

שיטת מוסר החיצוני, המסורתי, הקולקטיבי והקהילתי, אל הנבכים האפלים של נפש היחיד. שיטתו היא 

אמנם קשה שהרי של המוסר.  וללת כל הקשר היסטורי ומסורתימשוידואליסטית ה, שיטה אינדיופסיכולוגיית

    הם שורר ושולט הצל. בהאפלים של בני האדם חביונות למצוא מסורת וערכים מוסריים ב

תית ורית והקהילרה המסורתית, ההיסטילא הספ: ביותרהולם  ,ית המעמקים ומוסר חדשיגפסיכולו ,הספרשם 

זו ומדיניים, משותפים, אלא דווקא  ל ערכים מסורתיים, חברתייםססת עאתיקה המבוטוב ורע,  של ערכי

קיום היחיד, או החשכה והצל בתוככי הנפש האנושית. תפיסה של מבוססת על הכוחות החיוביים והשליליים 

טען,  נוימןליחיד. כפי שת רעמכוחשיבות  של תורת המוסר מעניקה עליונות אינדיווידואליסטית קיצונית שכזו

ולכן,  54המוסרית הבסיסית שלו עצמו קודם שיכול למלא איזה תפקיד בקולקטיב." לעבוד על הבעיה "על היחיד

, לאחר שקרא את כתב היד של 1948-, כתב לו בנוימןהבחין היטב בהשלכות המהפכניות של גישת שיונג, 

והמוסר מטרה של האתיקה נית, העתקת הלוז והירו, אואולם 55"ש"ההשפעה שלו תהיה כמו פצצה. ,הספר

ם גיבית, אל המעמקים הנסתרים והחבויים ביותר של הנפש האנושית, מגלה מרשות הציבור, הספרה הקולקט

                                                           
51 Ich und Du, I and Thou.   .1937 זה שם ספרו של מרטין בובר אשר התפרסם בשנת 1923 ותורגם לאנגלית בשנת  

ם. אחד הנושאים המרכזיים בספר זה של בובר הוא שחיים אנושיים מוצאים את ביטויים ומשמעותם ביחסים בקרב בני האד
 נוימןבובר ופלור, "-ל מנדספול אלוהים. לפי הביוגרף של בובר, ובר, כל היחסים שלנו מביאים אותנו בסופו של דבר אב תבתפיס

ראה עצמו כתלמידו של בובר. הוא כתב לפחות מסה אחת על הסיפורים החסידיים  נוימןיהם. ני והתכתבו בינהכירו האחד את הש
  פלור,-של מנדסהחדש ראו גם את ספרו . 2017, 11נובמבר,  ר אל המחבר,פלו-מנדס לשל בובר. מכתב של פו

Martin Buber: A Life of Faith and Dissent (New Haven: Yale University Press, 2019).     
52 Neumann as cited by Adler, “Foreword to This Edition,” p. 8.  
53 Adler, “Foreword to This Edition,” p. 8. Emphasis added.  
54 Neumann as quoted by Adler, Ibid., p. 9.  
55 Jung as cited by Adler in Ibid. p. 9. 
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הטובים והרעים בנפשותינו; מכאן מושפעים מהכוחות . כבני אדם כולנו נוימןממד הומניסטי חשוב בשיטה של 

 . ףכל חשיבות, כוח ותוקאבדת ונחותים, מ, עליונים טובים ורעיםים ויחידים חלוקת העולם לגזע

 נוימןהצל בפסיכולוגיה של אריך 

מעתיק את מושג הצל של יונג מהחביונות הנסתרים והתהומות האפלים של הנפש והפך אותו למרכיב  נוימן

נית חסרת אלא בעיה מששהצל איננו , "נדמה נוימןחשוב ביותר להבנת מהלך ההיסטוריה. "למראית עין," טוען 

"בעלת חשיבות ( אך למעשה זו בעיה 137נחשב בדרך כלל כדבר המשתייך ללא מודע." )א הושר שיבות, מאחח

 חשובה ביותר בהיסטוריה המודרנית.  ( ומכאן כפי שנראה להלן גם סוגיה137בפסיכולוגיה המודרנית," )מרכזית 

בתודעה."  האור ייצג של צד"המרכז והמת עם האגו, הנמצא בעימוידוע של האישיות" -הצל הוא "הצד הלא

ל, הצד השחור של האישיות, הוא "פיגורה אפלה, מוזרה ומסתורית, של הרוע," החושפת תמיד בניגוד לאגו, הצ

( לדואליזם אימננטי זה של אור וצל בנפש האנושית ניתן למצוא מקבילות רבות 137"ניסיון הרסני של היחיד." )

קיל ומר 'וסט ומפיסטו, ד"ר גתולוגיה המצרית, פאיריס וסת במיאוזו, יעקב ועשין, הבל וקויות רבות: בתרב

את האגו לצל." יחדיו של התלות המהותית בין ניגודים הכורכת  projection)הייד. כל אלה הם "השלכות )

ל "הוא וק בצשהעיסלכך " גלויה"הוכחה מהווה בתרבויות העולם  ושכיחות רבה זו של דמויות מנוגדות אל

( זו התפנית 138שייכת רק לבעיות פרסונליות אישיות של היחיד." ) אלש ,אוניברסלית בעיה אנושית

לסוגייה היסטורית רבת  פסיכולוגייתמרכיב חשוב של בעיה מ—לבעיית הצל נוימןההיסטורית החשובה שעשה 

 חשיבות ומשמעות. 

, טוען ה לכך( הסיב138) פי מודעות,"חות האדם כללמצוא בהתפת"את הבסיס הפסיכולוגי לתופעת הצל ניתן 

א "שהתפתחות התודעה מביאה בהכרח לכך שחלק מהנפש, שיש בו פחות אור והוא יונג ונוימן מצטט, הי

פחות ניתן להכרה, מושלך לאפלה כך שבמהרה נוצר קרע במערכת הנפשית." מבחינה דתית, דבר זה מתבטא 

רכז הרוח המודעת. הוא למד גו כמשניתן עם האת עצמו ככל דם למד לזהו( הא138." )בניגוד שבין "אור לחושך

בו הוא חי, ולזהות עצמו במידה רבה עם ש ,ידי הקולקטיבבסכין עם התביעות המוסריות המוצגות בפניו לה

  ”םהערכים השליליי“עולם האור של ערכים מוסריים ושל התודעה, ובו בזמן לעשות כמיטב יכולתו לסלק את 

האגו של -. דיכוי מתייחס ל"סילוק מכוון על ידי תודעתgung)(Verdränוהדחקה  (Unterdrückung)דיכוי על ידי 

בולטת היא  ה"דחיית השלילי." דוגמ כל אותם מאפיינים שאינם נמצאים בהרמוניה עם הערך המוסרי," משמע

וב בצורה צע ונערך לרגו והוא מבו"משמעת ואסקטיות ]התנזרות מהנאה[." דיכוי הוא "הישג מודע של הא

ניגוד לדיכוי, הדחקה, או הכנעת מישהו או דבר מה, היא ( ב34"קורבן מוביל לסבל." )ך שבה יטתית" בדרש

ידי האתיקה הישנה כדי להשיג כפיית ערכים." תכנים מודחקים, בניגוד לאלה ב"הכלי המשומש לרוב 
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 חיי מחתרת פעיליםזו, "הם מובילים ל דרך" בח עצמאי.המדוכאים, "יוצאים משליטת התודעה ופועלים באור

           (35) ן ליחיד והן לקולקטיב."משל עצמם שיש להם תוצאות הרסניות ה

צל, מוביל לכך ש"האישיות המחולקת מזהה עצמה עם ו"שסע" זה במערכת הנפשית, בין אור לחושך, תודעה  

יר יה זו של השעולוגפסיכבחוץ.  וע הנמצא שםצורה של "הרכוחות האור," ולוחמת נגד כוחות החושך )הצל( כ

רת תוצאות הרסניות בחיי הקולקטיב )היכן שהיא מובילה למלחמות ולהשמדה של לעזאזל לא רק שיוצ

נובעים ת מיעוט(, אלא גם מסכנת את היחיד" במובן של "משברים מנטליים." משברים אלה דע בעלותקבוצות 

לית של האדם המודרני ה המנטאחר, "המחלחיד. לשון גובר בנפש היש"הצד האפל" "מהלא מודע", דבר המציין 

במידה בגלל השסעת הפנימית בנפשו." על האדם לכן "להבין שהוא בעל הצל, הצד האפל של אישיותו," נובעת 

הערכים ו( ללא הכרה זאת, ללא ההבנה ש"הרוח המודעת שלו 139והוא חייב להכיר ב"תפקידו הנחות." )

ידי רוע שורשי בכל הסבל שהוא חווה נגרם "ין כי הוא לא יב הצד האפל,"נעים להתקפת סריים שלו נכהמו

   (140"מאיים לכבול אותו ברשת מתחים ורגשות אשמה." )שבטבע שלו," 

ופעת ה—, התרחשה תמורה חדשה חשובהנוימןבהיסטוריה המודרנית, בה הצל מגיע לנקודה קריטית, לדעת 

השסע  ,לאדם המודרני." בעברביחס  של האנושותודעה חדשה נג המהווה "תאליטית של יוהפסיכולוגיה האנ

ההרסני בין אור לחושך בנפש האדם הותיר אותו בפני שתי אפשרויות: "או להיות מוכרע על ידי תודעת הצל 

 זו שלו, להכיר את עצמו כחוטא," או "לעשות מאמץ קיצוני להשתחרר במלאות מהצד האפל שבו." בנקודה

 ( 141-140הצל." )צד " מי שניצב "להאדם המודרני פיע כמתקן"יונג הו

: "לקבלת הצל קודם מאבק לחיים ולמוות, שבו האגו נאבק בכל כוחו להגן כמה השלכות פסיכולוגייתהשקפה ל

"רק באמצעות סבל אך "הצל הוא רע ולכן צריך להימנע ממנו."  –על עולם הערכים שלו," או האתיקה הישנה 

היחידה העליונה." שוב לא שמורה ההכרעה  ולרוח המודעת לאגושבה דשה, ה של אתיקה חיע האגו להבנמג

( קבלת בעיית הצל לפיכך היא הצעד הראשון בתפנית האישיות המהווה למעשה "הרחבה של התודעה." 142)

צב מוליכה למ לאאך דבר זה לא אומר כניעה לצל, המציינת "אובדן פטאלי של התודעה." התפנית ביחס לצל 

עת למעשה מהכרה עמוקה ת עצמי כנושא הממד האפל של הצל נובל." ההפך מכך: "קב"מעבר לטוב ולרע של

( בניגוד לדילמה 143( של האדם, המהווה חלק מהסיבה לבריאה שלו." )creaturelinessוצנועה בדבר ייצוריותו )

 היא 'קבלת הצל'"—דו מיאות ותאבד כושתשליו שתיכנע לצל ותודבר על ידו, או א—הלא מודעת הישנה

 נוימן( 143ופה. וזו למעשה תכלית התהליך," משמע הכרת הצל. )וסר מודעות הבעיה אל סון המביא את חפתר

מצטט את יונג, הקובע כי "אחד השורשים העמוקים ביותר של הרוע הוא חוסר תודעה." ביתר פירוט, "הצל 

לה לאגו ה הצל מתגאם בראשונוהתחדשות."  תיב של שינויממנו הולך ונפרש נש ”שומר המפתן,“הוא 
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"הופך "למדריך הנשמה המראה את הדרך לעולם התחתון של הלא מודע."  "כשטן," הרי מאוחר יותר הוא

 (  4-143מבחינה ספרותית, הדגם הבולט לכך הוא "ההסכם שעשה פאוסט עם מפיסטו." )

 מהאישיותווה "חלק " שהצל מההבלתי נמנעת , היא "ההכרהנוימןמה שמערער את היחיד עד ליסודותיו, טוען 

המעמקים." ביתר פירוט, "היחיד מונע על ידי המשבר  פסיכולוגייתא נושא מרכזי ב"שלו." מכאן "גילוי הצל" הו

האישי שלו ומגיע למים עמוקים, אשר עד כה לא פסע בהם." עכשיו "על הדימוי האידיאליסטי הישן של האגו 

 כפל המשמעות והצדדים הרבים המבוססת עלמסוכנת  מת תודעהד מזדעזעת מחמו ישות היחילהיעלם, ובמקו

חברתי וקורבן של סבל נוירוטי." כל זה -של טבעו." בנקודה זו האגו חייב להכיר שהוא "רע וחולה ברוחו, לא

סבל ומכוער, מתבטא "בצורה מרירה של עימות פנימי." להכיר בכך שהיחיד הוא "אינפנטיל וחורש רעות, בר 

אכן להוות דבר הרסני לאגו המזהה  צור השייך לעדר. בכל זאת ישה מינית ויופים, חישייכת לקחיה אנושית ה

 ( 80-79עצמו עם הערכים הקולקטיבים." )

שעה ש"החקירה מגיעה לשורשי הרוע עצמו, מקום בו האישיות בשורשי בעיית הצל הם עמוקים יותר,  ואולם,

על היחיד  של דבר,בסופו  ."מבנה שלה עצמהלימות והרס, בלא דחףה—האנושותאויב חווה את יחסיה עם 

את הרוע שלו עצמו." צעד זה של הכרה ברוע העצמי, הפנימי, איננו פשוט כל  ”קבל”להתייצב מול "ההכרח ל

" ת"הבוחן המקובלאבן עיקר, מאחר ש"אחריותה והערכתה של הקבוצה" אליה שייך היחיד איננה מהווה את 

ההכרה בצל,  י להכרה עצמית. ברגע זה, עםי ל"רוע כללי" מהות" שלהרועההבדל בין " נת הרוע שלו.לבחי

"הדחף הקודם של האגו כלפי שלימות ]מוסרית, ערכית[ נהרס." בניגוד לאתיקה הישנה המדברת על שלימות 

יין חיד, דבר המצמוסרית וערכית, הודאת היחיד בצל בתוכו משמעה הכרה "במצב חוסר השלימות ... של הי

א אכן קשה ביותר מאחר ש"לכל אחד חיד את חוסר השלימות שלו הימיועד לו." קבלת הירל ההגו למעשה את

 ( 1-80מאתנו יש צל, וזו הסיבה מדוע כולנו מוצאים כה קשה את שילוב הצד הזה ]הצל[ באישיות." )

רצות "התפללה חונאורות, התאו עידן ה 1800-האחרונות, לערך מהשנים  150-ב, נוימןקובע מבחינה היסטורית, 

סיפק לבני האדם שהמערב." דבר זה מתייחס ל"גילוי היסוד הפרימיטיבי בטבע האנושי," עת תודהצד האפל ל

מוצאם ומקורותיהם. גילוי זה חשף בפניהם את "הקרקע האפלה שבה טמונים  עלפרספקטיבות חדשות 

ל אשליית המעמד ה מעהמסכ" ו"הסיר את לוהי לכאורה,שורשיהם" וכך "הרס בצורה מוחלטת את טבעם הא

, במוזיקה, ספרות וציור. לא ה( ביטוי גלוי לכך מופיע, לדוגמ82ם ביקום." )כזי לכאורה שתופסים בני האדהמר

ניצב במלוא ערוותו במוקד של —חולה, מרושע, וזנוח—זו בלבד שפיודור דוסטויבסקי, "שבעבודתו האדם

קונטקסט מסתורי" של  שייכים אף הם לאותומה, י אי, סרטים וסרטי בלשים, פשעייאוש," אלא גם "סיפור

 (83הצל בתודעה האנושית. )צמיחת 
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"תכנים  מר,כלו ","הצל נדחף להשתמש באלימותשעה "שהאגו איננו מוכן" לשלב את הצל, לפי נוימן, ב

 הלא מודע." האגו חש בגללבה לניסיון שהאגו, יפרצו בתגו-בראשונה הם זרים ולא מודעים לתודעתשאלימים, 

וני הנפש העמוקים אל בימת ההיסטוריה ומהלכה: "התפרצות ת מתחוללת התפרצות הצל מחביה זא( בנקוד81)

הצד האפל לתודעה המערבית היא למעשה תהליך בלתי הפיך." היא מציינת תמורה חשובה בהיסטוריה: 

א טוי לכך נמצנה אחת." בינים בעת ובעובה תחומים שוהפכה לגלויה ובעייתית בהר ”חשכה“"התופעה של 

תופס מקום כה נכבד בחיי התרבות של זמננו, שהלא מאושר, הרע והפרימיטיבי,  ”האדם הכי מכוער,“גילוי ב"

קובע, "הצד האפל לא תפס מקום כה  נוימןיותר ממה שחשבנו ברגיל." "בשום תקופה אחרת בהיסטוריה," 

 ( 82מרכזי." )

" ונה בדוגמה, במנהיג והמושיע"אמ נאצית," שבהבה במפלגה הבצורה הכי טוצל, "מתבטאת התפרצות ה

( בניגוד לכך, באתיקה החדשה "האדם 88מובילה "להתפרקות תודעת היחיד" ו"לחוסר שפיות הקולקטיב." )

רגשית חשובה  תפנית פנימית( 91." )המקובל מבחינה מוסרית" הוא "זה אשר מקבל את בעיית הצל שלו

וב, אם לא תמיד, יותר כוח מכוון בחיי האדם מאשר לגישה יש לרמודע -פשרת בגלל ש"ללאומכרעת זו מתא

המודעת שלו, רצונו וכוונותיו." האתיקה החדשה לכן "דוחה את עליונות המבנה המחולק של האישיות, 

אתיקה ( 92ד להתנהגות המוסרית." )שלילי, "כיסומצד חיובי ו את האישיות הטוטלית," זו המורכבתמדגישה ו

וכב המכוון של תבונה מלאה יותר, של אמת עמוקה יותר ותודעה בהירה וברורה, בדבר ור הכזו נולדה תחת "א

 (      93המעמקים." ) פסיכולוגייתהישגה הממשי של את הטבע האנושי בכללותו, דבר המהווה 

אים את האגו ים. יחסים טובים עם הצל מביהמעמק פסיכולוגייתפינה של הכרה בצד האפל היא אבן ה

כלל המין האנושי." מפגש שכזה מוביל ל"תודעה טובה יותר של פסיכולוגיה קבוצתית." זו  ריות עם"לסוליד

שי ואינדיבידואלי קובע מציינת ש"הרוח המודעת" מהווה רק חלק "מכלל יקום הנפש" מאחר שמה שהוא "אנו

 פסיכולוגיית כך,( 96)לרמה החייתית."  ע הקולקטיבי היורד ונמשך עדמוד-ת של הלאכבות העליונורק את הש

ת את שילוב הצל "בטבע שלנו קודם שנוכל להגיע להרגשה יציבה של והמעמקים והאתיקה החדשה דורש

יפסק, ויחד שהשלכת יסוד זה ]הצד הפרימיטיבי[ ת סולידריות ואחריות משותפת עם הקולקטיב." מכך נובע

ק מוסרי, שרוע האדם מחולל נגד דה, הנעשה תחת צידושמהה השעיר לעזאזל וכן מאמץ פסיכולוגייתמה ע

 ( 97שכנו. )

 המעמקים ומוסר חדש פסיכולוגיית

"את  , מתחילתו ועד סופו.המעמקים פסיכולוגיית הצל המאיים של מלחמת העולם השנייה מרחף כל הזמן מעל

השפעתה בנכתב  בתקופת מלחמת העולם השנייה, והוא כתבתי הראשון, "עמוד ב נוימןהספר הזה," כתב 
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התנועה הנאצית בגרמניה היוותה לו רק שרה." והוא ממשיך: "זה היה עידן הנשלט על ידי מחול המוות, הישי

 ,המעמקים פסיכולוגייתלהצביע על הדרכים באמצעות הוא של ספרו העליון ( מעניינו 19בבחינת מבוא." )

 ואי, קוסמולוגי גדול: חזון נבבספרו סיים את מ נוימןסולידריות של המין האנושי. להביא לחם ניתן שמכו

בה באימה מכל שקיף שהיא בחובו של חלל קוסמי קר כקרח וחסר חיים, המ פי, הנתונה כאנושותל
ה אלא להתלכד יחדיו אם ברצונצד אנושי, אין כל ברירה כל נפש, ללא חסר אלוהים, משולל  צד,

 (135הטירני של הצל. ) וחוכ להתמודד עם
 

"החזות המאיימת של מלחמת עולם שלישית" ויצירת "פצצות גם לאור  הפכה להכרחית נוימןשל השליחות 

"המאמץ העליון של המין האנושי היה תמיד ליצירת היחיד." ש. הוא האמין בריה"מידי ארה"ב ובהאטום" 

 ,מרוחקדן יע—ים היא השלב הבא של האבולוציהל יחידים חופשימכאן, במונחים  אבולוציוניים, "קהילה ש

תכנית הציב לעצמו; לא  נוימן( זוהי המטרה ההומניסטית הגדולה ש19באופק." )להבחין בו ניתן שכבר אך 

זוהר בפני הנפש האנושית האפלה חזון הצבת —טהורה פסיכולוגייתחברתית או מדינית, אלא דווקא תכנית 

 ים והמרושעים. ת מעמקיה החבויוהמיוסרת, תוך חשיפ

מסורתיות ואמונות דתיות  רעיונותכמה  .ה המכרעת של הצלכמובן לא היה הראשון להבחין בהשפע נוימן

אלה, לדעת  ואולם,יו. ר היהדות והנצרות, וביקשו להתגבר עלן האנושי, בעיקשל המי נפשהכירו בצד האפל ב

, איבדו את כוחם, משמעותם ותוקפם, בהיסטוריה המודרנית. "הערכים הדתיים והמוסרים הישנים איבדו נוימן

הציעו לו." זו הסיבה מדוע האדם ם אדם המודרני," ו"הוא בתורו איבד את החיים שהאת השפעתם על ה

ק אצל "אנשים חולים אשר הפסיכולוגים מתגלית לא רש" ,חמורהסכנה במצב של  רני "מוצא עצמוהמוד

אדם הנורמלי אשר עורך את המלחמות שלנו, הרואים בחדרי הייעוץ שלהם כל יום, אלא גם משפיעה על 

 ועל."להוציא אותם מהכוח אל הפמצעים ההכרחיים אן ומכונן את הנת הרדיפות העכשוויות, ומתכהמבצע א

ש, ללא כל צד אנושי," הבעיות הפסיכולוגיות המשפיעות על משולל אלוהים, חסר נפ"הולם המודרני .( בע21)

בני האדם. הפתרון  תהיטלר וגרמניה הנאצית, הופכות לחשובות ביותר לרווחביחס לשהיה  פימנהיגי אומות, כ

, תגיופסיכולבשיטה ה להימצאלפיכך ך בתקופה המודרנית צרי מולה ניצבת האנושותזו סכנה חמורה הברור ל

 ( 19." )האנושימין בבצורה הכי טובה עם "הצל  בעיניו מתמודדת המדעיותפלינות בין כל הדיסציש

הרוע," הוא קובע, "היא אחת  יתנית. "בעיהיסטוריה המודרל את הקשר בין בעיית הרוע נוימןבהקדמה מדגיש 

רה ממשיך, שבו "הרוע צומח מהמעמקים בצוים בעולם, הוא הבעיות המהותיות של האדם המודרני." אנו חי

תקופה זאת  ולםהשתלטה על הטבע, אאמנם בתקופה המודרנית האנושות  (25עצומה ומשפיע על כולנו." )

התגלה בצורה מפחידה ביותר." הוכחה האנושית בטבע הנפש  האדם לדון יכולתחוסר "שבו העידן היא גם 
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מגדיר את המאה הוא ( 25וצאה ]הגלויה[ של חוסר יכולת זו." )"התהעולם שהן  זוועות מלחמתהיא כך גלויה ל

עד כה אך כ"התפרצות קולקטיבית של הרוע באדם, בשיעור שלא נודע כמותו בהיסטוריה של העולם."  20-ה

תופעה זאת, אידיאולוגיים, מדיניים או חברתיים, "לא תפסו את הסיבה האמתית של הסברים מסורתיים ל

"אין ביכולתה של לכן, ות מיליונים של בני אנוש." נם יכולים להסביר כיצד הרוע תפס מאוולכן "אי זה," עניין

 (25-6נוצרי להשתלט על הכוחות ההרסניים באדם." )-האתיקה הישנה של העידן היהודי

פים לבטל את ההבדלים בין רודעשה מלהפחית ול נוימןעל היה  ”מוסר חדש,”יח את היסוד לבכדי להנ

 שהוא מצהיר:  פיונרדפים, כ

 אף על פילא ראו שכיוון שלא רצו לראות, אלה  יםהסתכלו למרחקשעול, אלה ראו וכשלו מלפשאלה 
בברית עם הרוע.  יםאנמצ ל אלהכ—עיניהם לא היו מסוגלות לראותשלראות, וגם אלה  יםלוכיהיו ש

 .(26) מה אשמה.ות. האנושות עצל האנשים, כל הדתות, כל האומות, כל המעמדכ—אנו כולנו אשמים
 
 מובתחומים אחרים של החיים המודרניים, כגם מתגלית מתבטאת רק אצל הנאצים אלא תגלות הרוע איננה ה

מונע "פתרון ש ,ולמי הוא אותו הרוע"התביעה הנאצית לשלטון עעם . "הרוע שהתפרץ ועוד שחוריםשל אפליה 

 מתאמץ "במלוא כוחו ועוצמתו להרוס אתההו אותו הרוע לבעיה החברתית של שחורים בעולם התרבותי." ז

  (26ותודעה של ייעוד אחד לתרבות והמין האנושי." )אנושית המציאות של אחדות 

ת על אשליה של שלימות תוך דיכוי הייתה מבוססשאתיקה חדשה במקום זו הישנה, בקיים צורך דחוף  לכן,

נוצרית עיצבה את אופי האדם -תהמסורת היהודי של ”הישנה“"האתיקה  ,בעברהצד האפל בבני האדם. 

( כדי 28" )."הסיבה, התוצאה והביטוי" ל"קטסטרופה הנוכחיתמהווה את ן יעילותה ד." אך אובהמערבי

המגלה  של היחיד תגיופסיכולמיק של ההתפתחות החקר מעל"יש להגיע , נוימןלהתמודד עם סוגיה זו, טוען 

היא הסיבה ש." הבסיסיים של המוסר החד יויסודות"את " הבוחןקר אחר כל מחיש יתרון על  הרוע יתבעיאת 

"את כוחות המודע העמוק; בהם ובעצמו הוא יוכל למצוא דרכים חדשות, להכיר היחיד על שכדי להתקיים, 

יצבת בפני האדם הן הנהרוע,  יתבעי ,כך( 29וסמלים מדריכים חדשים." ) צורות חיים חדשות, ערכים חדשים

ת ומעשים אנושיים ופעול ואוריים חיצוניים ממאורעות היסט :נוימןלת תפנית בידי כקולקטיב, מקב כיחיד והן

 מודע של היחיד. -אל המחשכים העמוקים של המודע והתת

עת באוחז באדם איננה רק נוהטען שמציאות הרוע  נוימןנאמן להנחות של הפסיכולוגיה היונגיאנית, 

יוצר של הקולקטיב, או "הצד ה "מצב קולקטיבי,לשל היחיד ו בזמן, ביטוי מהמציאות האישית שלו; "היא גם, ב

( היחיד הופך בדרך זאת למרכז, לוז ההיסטוריה הקולקטיבית של 29מודע האנושי האוניברסלי." )-משמע התת

מסייעים לו למצוא את הפתרון והגאולה לעצמו הם ש" של היחיד, "ים היוצרים"הדחפ .המודע והלא מודע

נמצא הקשר הפנימי המהותי בין התודעה  הקולקטיב." כאן בשביללערכים וסמלים  שלבים מקדימים בבחינת
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בין "בעיות היחיד  ,אם כן ,הקשר( 30עתיד הקולקטיב חי בהווה של היחיד." )שמהלך ההיסטוריה, מאחר "ל

של הקולקטיב,  של הקולקטיב הוא יותר קרוב ממה שנוטים לשער בדרך כלל." כל יחיד הוא "חלק אורגני לאלה

   (31." )שלו מודע הקולקטיבי-א נושא בלאהוא הו את המבנה הפנימי המשותף שלוש

 שתי" ,יכוי והדחקהד—בסיסים "אפשרו את מימוש האתיקה הישנה"פסיכולוגיים שני עקרונות כאמור, 

אמציו להגיע להתאמה עם האידיאל המוסרי." תוצאה טבעית של מאמץ המשומשות על ידי היחיד במ ותטכניק

 ",לחלוטיןמודע בלתי האחת, "הצל", אשר לרוב נותר " "יצירת שתי מערכות פסיכולוגיות באישיות." זה היא

מציינת " הפרסונה .של האגוהסיוע הפעיל ת בעזר לכלי מהותי של הנפש תמתפתחהשנייה, "הפרסונה," שעה ש

 ן( בניגוד לכך, אות37היחיד לדרישות הזמן, לסביבה האישית של היחיד, וזו של הקהילה." ) ת"התאמאת 

את דעת  שסותר מהכל —הרמוניה עם הערכים הקולקטיבייםבלא נמצאות אשר  ,איכויות, יכולות ומגמות

הה על ידי איננו מוכר ולא מזו, שפל של האישיותצל, אותו חלק א"יחדיו בצורה של ה ותמתגל—הציבור

ביטוי לחוסר השלימות הארצית שלנו, השלילי שאיננו עולה זה ר. מילים אחרות, "הצל הוא הצד האחבהאגו." 

 ( 40בקנה אחד עם הערכים המוחלטים." )

סולקו ללו ה וומסיבה ז ,םטען ש"האגו מדכא את הצל ואיבד כל קשר עם התכנים האפלים, השליליי נוימן

בהרמוניה עם ערכי התרבות שלו. חי האגו ל"תודעה טובה," משמע הפך יך זה בתהל (40ום התודעה." )מתח

האדם  לה שהצל משמעה "אשלית את הצל שלו." שיכחשוכח "שהיחיד  לכך בדרך זו הוא גם גורם ואולם,

נית" והיא ב"תקופה הבורגה לשיאה עהגיש עצמית עם ערכים פוזיטיביים,"-המבוססת על הזדהות המודרני

קיים אם כן קשר הכרחי ובלתי נפרד בין הצל  (41ו אל קיצה" עם מלחמת העולם השנייה. )"מגיעה עכשי

  :ממשיך נוימןלזוועות ההיסטוריה. אירונית, 

 והתנשאות האדםהמבשרים של מלחמת העולם הראשונה, יתה אחת האמונה הפוזיטיבית בקדמה הי 
 ות החייתית של הגזע העליוןה, היוותה מבוא להתנשאמו כנזר הבריאי, המתייחס לעצהמודרנ

(herrenvolk(.של הנאצים )42) 
 
-תחייהעליה מוצגת עולם, הטבע, והנפש האנושית, הם הבימה ה"האנושות ניצבת" מול בעיה "ש לפי נוימן,

וא מהווה השר מאח "ה של הצל.ב"השלכ( הוכחה ניתן למצוא 46של הרוע." )פוסקת מתמדת ובלתי מחדש 

—איננו יכול להתקבל כחלק שלילי של נפש היחיד ולכן הוא מוקרן"הוא הרי ש," ערכים המוכריםל"ניגוד 

ני ונתפס כאובייקט חיצוני." כך, במקום שמתייחסים אליו כ"בעייה פנימית של שמע, מועבר לעולם החיצומ

ל ," ערגשות אלה של אשמה"סילוק כך " ”הנמצא שם בחוץ.זר ”היחיד ... נלחמים, מענישים, ומחסלים אותו כ

למעשה את הסכנות החמורות ביותר  יםושחרור הכוחות השליליים הדחויים מהווידי האתיקה הישנה, "

.( 50" ),"מוסד השעיר לעזאזלכאמור,  ,זו היא פסיכולוגייתוצאה גלויה של תופעה ת ניצבת האנושות."פניהם ב
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שהוא משליך אותו על החלק כך את הרוע שלו על ידי היחיד מסלק  שבה ,יר לעזאזלפסיכולוגיה של השעהאו "

  (  130) "חברה.בהחלש ביותר 

"מעצבת את החיים הפנימיים ש ל"פסיכולוגיה של השעיר לעזאזל,"בילים דיכוי והדחקה, הכחשת השלילי, מו

  :ביתר פירוט אומות ובה במידה את יחסיהן הבינלאומיים."השל 

ים את ביטויים המרשים ביותר של קבוצות והמונים מוצאבחינה נפשית ם הלא מודעים מהמאבקי
הצטברו בקולקטיב מנצחות ש ,מודעים-מגפות כגון מלחמות ומהפכות שבהן הכוחות הלא תפרצותבה

 (50-1) ”היסטוריה. עושות”ו
 

"חווה את  אין תמה שהוא "הרוע שלו עצמו,“להודות כלל שהרוע הוא יכול היחיד "איננו שמאחר זאת ועוד, 

קשר אם כן ר, והקורבן של השלכת הצל הם לכן, תמיד ובכל מקום, הזרים." קיים ע בתמידות" כ"דבר מה זהרו

זוועות ההיסטוריה המודרנית, המבוססת על ההנחות של המוסר הישן, ושיאה להדוק בין הפסיכה, הנפש, 

שוב ביותר כמטרה קצה לזר הוא חתפקיד המוהכה, בנאציזם והרג המונים. הסיבה היא ש"בכלכלה של הפסי

      (52ת הצל." )להשלכ

 האתיקה החדשה: מטרות וערכים  

, הוא להביא לשילוב "הניגודים המהווים את כוללות עולם נוימן"תפקידה המרכזי של האתיקה החדשה," קובע 

 מטרתה "להגיע ודיכוי האחר." הניסיון." עולם זה שוב איננו יכול להיות "מוכרע על ידי ניצחון צד אחד

מדמה  נוימןהאישיות," או לשילוב "שתי המערכות של הרוח המודעת והלא מודעת." למלאות, לטוטליות של 

אגו הופכת למקור של -, במובן ש"תודעת1920-קם בשאת האישיות הטוטליות לארגון "חבר הלאומים", 

 ניות." הציון הגדולהומ-יטיביות וקדםות שונות, פרימאחריות לחבר לאומים, שאליו משתייכות קבוצות מדינ

נוטלים חלק ככל שניתן ששל מבנה זה הוא "שילוב ושימוש בכוחות השליליים הנמצאים בכל מערכת נפשית, 

כמו בחבר הלאומים שבצורה מודעת בתהליך המימוש העצמי." צריך להתחשב בכל הכוחות בנפש מאחר 

סר נחת ומביאים למצב של חוות חיי כל קהילה שליליות המשבש "דיכוי או הדחקה מביאים לתגובות

 ( 102מתמדת." )

שמע מ—תגיופסיכולאלא שהוא יהיה אוטונומי מבחינה  ”טוב,“מטרת האתיקה החדשה איננה "שהיחיד יהיה 

איננה מגשימה עצמה מבחינת הדחפים השליליים,  ”המוסרית“בריא ויצרני." אם באתיקה הישנה "האישיות 

האישיות, לצד  כלולמו החדשה, "ים בסביבה," הרי בזח על החלקים החלששליכה אותם בכואלא מ

( דווקא זה 3-102"את הבסיס לתהליך יוצר המביא לערכים חדשים." ) ים," יוצרהיושרה שלההאוטונומיה ו

לעשייה.  המכיר את הרע, הצד האפל או הצל, יש באפשרותו לחולל שינוי. הכרה מביאה לפעולה, ידיעה מביאה

אתית והאתיקה של הכוללות הנפשית, זו המקבלת את הטוב אוטונומיה  עצמי. הצל מובילה לחינוךהכרת 
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, "מחייבת שכל אחד מאתנו יהיה הוא עצמו ויפעל בצורה מודעת לנהל את הצל שלו נוימןוהרע בנשמה, טוען 

 ( 103-4עצמו." )

עולה ש ת ולסבול את הרוע,ל אחד היא לחיומחובת כ"—מושג של "ביעור הרע"כל באתיקה החדשה אין 

את ברוח של קבלת אחריות בצורה חופשית." ללא תודעת הרוע, או הצל, האדם "פועל בצורה של בגורלו, וז

שעה ש"הרוע מוכר בצורה מודעת על ידי האגו באך  ,משמע משליך את הצל שלו על אחרים ",מגפה הרסנית

י האגו ידבהרוע נתפס  ,זובדרך את הסביבה." א איננו מרעיל ומתקבל על ידי כאחריות האישית שלו, הו

האתיקה החדשה "איננה לכן, ( 104"כבעיה שלו וכתוכן שצריך לשלבו בחיים, כמו כל תוכן נפשי אחר." )

( ההפך מכך. ניסיונות להגשימה מתבטאים "בגישה ליברלית לשיטת בתי הכלא, 112מעוניינת בענישה." )

ת על ידי חוק השיפוט." כל אלה תובנות פסיכולוגיופושעים, וקבלה של  בשבילבעבודות בתיאוריות של חינוך, 

תמורה המתבטאת בשקיעת —מציינים "תמורה כללית רבת משמעות בנוגע למבנה הנפשי של האדם המודרני

שלו ( בניגוד לאתיקה הישנה, בזו החדשה "הודאת היחיד ברוע 113האתיקה הישנה ועליית האתיקה החדשה." )

מבחינה אתית." או לחילופין,  'טוב'הוא —נו מנסה להימלטממנו היחיד אינש, לשון אחר, "רוע ”.'טובה'היא 

שהוא נובע כאפילו  'רע,'"דיכוי הרוע, המלווה לרוב על ידי הערכה נלהבת וללא גבול של היחיד את עצמו, הוא 

 ( 114." )”רצון טוב“או של  ”יחס פוזיטיבי“מ"

י," שהיא "תכסיס" שמכוחו "הרוע במובן הפרוידיאנ בניגוד "לסובלימציהה החדשה ניצבת תודעת הרע באתיק

ומנוצל למטרות תרבותיות," כך ש"אדם צמא דם, אשר הטבע שלו מכיל אינסטינקטים אלימים  ”אבד מכוחומ”

כפי , ”רבבללא כל “חיים את חייהם ש"למשל, ( או הקדושים בדתות, 114ביותר, הופך לקצב, חיל או מנתח." )

 נוימןשכזו מלווה לרוב "בזוועות הנובעות" ממנה, ולכן קובע  ך "קדושה"א—"שנהן על ידי האתיקה הישמוב

( הוא הדין ביחס למושגי "החטא הקדמון" או "הגיהינום." כל אלה הם מסמלי 115"היא מתועבת בעינינו." )

בוססת על קבלת תיקה החדשה, המהאתיקה הישנה ומבטאים את "דחיית החיים עלי ארץ," בניגוד ל"א

העצמי של האדם המודרני וקבלתו את הארץ והחיים בעולם הזה." במובן זה, -אישורי, ומייצגת את ההשליל

( פאוסט כידוע מכר את נשמתו 116מפיסטו היא הברית של האדם המודרני עם הצל." )הברית בין פאוסט ל"

 . נוימן תלשטן, או הצל בתפיס

שילוב הוא טוב,  ”טוב.“מה[ הוא כוללות ]הנשל ליקה החדשה: "מה שמוביסחה לערכים באתמציע נו נוימן

( מה 7-126( חיים ושילוב נמצאים בצד "הטוב;" מוות, חלוקה והפרדה בצד הרע." )126הפרדה היא רעה." )

גורם ללא כל קשר לטבע של אותו  ”טוב,“שמסייע ל"כוללות הנפש המתרכזת בעצמי למען אינטגרציה הוא 

ערכים “ ”רצון טוב,“אפילו אם הוא בבחינת —”רע“וא ל להפרדה "הו לחילופין, כל מה שמובימסייע." א
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( יסוד המוסר החדש היא הנפש המשלבת 127." )”טוב במהותו“או כל דבר אחר שהוא  ”קולקטיבים מוכרים,

השלילי"  הנשמה. "שילוב את הטוב והרע, ולא דברים אחרים, מסורתיים ומקודשים, שאינם מסייעים לאחדות

"אנו לא ש"איננו רק עניין של כוח אלא מהווה גם הישג מוסרי" מאחר  ,אם כן ,ציה של הנפשבתהליך האינטגר

מתדפק על דלתנו," וכך "משתלב בכוללות של האישיות, ללא כל צורך אשר הוא זה אלא  ,מחפשים אחר הרוע

 (127יך." )הנעלמים בתהל ,”לרע ”טוב“במאפיינים של ניגוד בין 

( זו אכן "אתיקה 128ווה את "אידיאל האתיקה החדשה." )והלא מודע" מהלות האחדות של "המודע כול

ואחד  " היא מבוססת על התפקיד המיוחד של כל אחד.האינדיבידואציהאינדיבידואלית," או "אתיקה של 

שה זו יש גם " אך לאתיקה חדפיזי ומייעודו.-"להתמודד עם בעיותיו המוסריות כפי שהן עולות ממצבו הנפשי

"יציבות מבנה הנפש חשובה ביותר ש," מאחר האינדיבידואציההנובעת מתהליך "ולקטיבית רבה "חשיבות ק

ולכן הוא "מתנתק מהרוח  ,בה "הרוע איננו מקובל"שלקולקטיב." האתיקה הישנה היא "מדבקת" מאחר 

סדר." והתפרצויות של חוסר  מחולל זיהומים המודעת ונודד אל החלקים הפרימיטיביים של הקבוצה, בהם הוא

יגוד לכך, האישיות "שמצאה את המרכז שלה והגיעה לאוטונומיה אתית," במובן של "אתיקה כוללת," ( בנ128)

( היא 128-9מהווה "לצד המבנה היציב שלה ומודעותה המקיפה, נקודת מוצא ומחסום לגבי הקולקטיב." )

שיתקיפו מבחוץ  עלו כנגדה, ביןנפש ההמונים לשווא יפהקולקטיביות ו "מקור של שקט בשטף התופעות, וגלי

או מבפנים." סערות ההיסטוריה "סוחפות למעשה רק אישיויות שהתפתחו על בסיס האתיקה המחולקת, 

ולכן הן מושפעות מ"משקל מאורעות ההמון סביבן," כפי  ,מודע"-שורשיהן אינם מבוססים על הלאשמאחר 

   (                   129ר בימינו." )ים להבחין בה בכל עבה, שאנחנו יכולש"מתגלה בעריצות זר

היחיד מסלק את הרוע בתוכו על ידי "השעיר לעזאזל" של האתיקה הישנה, שבה  גייתופסיכולכך, בניגוד ל"ל

הקרנתו לחלקים חלשים ]בחברה[, אנו מוצאים עכשיו שדבר הפוך מתחולל: היחיד מקבל על עצמו אחריות 

עזאזל[ על ידי כך שהוא משלב אותו בתהליך רוע הזה ]השעיר לולקטיב, ומבטל את השית על חלק מהקאי

ואם תהליך זה מוצלח, הרי שהוא "מוביל לשחרור פנימי של הקולקטיב, אשר בחלקו  ."השינוי הפנימי שלו

 ,ינוי היחיד( מתמורה אישית לתמורה חברתית, האתיקה החדשה מביאה לא רק לש130) "נושע מרעה זאת.

 . א גם של החברה כולהאל

 וברכותיההאתיקה החדשה 

האדם  ,שר קיבל את בעיית הצל שלוזה אם היחיד שהוא מקובל מבחינה מוסרית" הוא "ד"הא באתיקה החדשה

 גלל כליתפנית פנימית רגשית חשובה ומכרעת זו מתאפשרת ב (91שהפך מודע לצד השלילי שבקרבו." )

כוח מכוון בחיי האדם מאשר  עליד, יותר בלא תמ מודע הוא לרוב, אם-"הלאמשמע ההנחה שהפסיכולוגיה, 
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האתיקה החדשה על כן "דוחה את עליונות המבנה החלקי של ( 92הגישה המודעת שלו, רצונו וכוונותיו." )

( 92רית." )להתנהגות המוס צד חיובי ושלילי, "כיסודהמורכבת מהאישיות, וקובעת את האישיות הטוטלית," זו 

המכוון של תבונה מלאה יותר, של אמת עמוקה יותר ותודעה בהירה  הכוכב אתיקה זו נולדה תחת "אור

    (   93וברורה, בדבר הטבע האנושי בכללותו." )

האישיות יכולה הרי שיחד של אגו וצל," -נוצרת בראש וראשונה מחמת הקיוםהבעיה המוסרית "שמאחר 

ה הולמת יותר לפורענויות ס בצורלהתייחאם כן ." אנו יכולים הצל שלה בעייתל תר מודעלהיות "יות

 נוימןש פי( הסיבה היא, כ93ההיסטוריה על ידי כך שנבין את הסיבות הפסיכולוגיות הניצבות מאחוריהן. )

כאן ניתן  (94לקהילה. ) ןהן ל"יחיד והה האמין, ש"תודעת הכוחות החיוביים והשליליים" בנפש האדם קשור

 המעמקים ומהלך נתיב התקדמות ההיסטוריה: גייתפסיכולוא את הקשר ההכרחי והבלתי נפרד בין למצו

 צד הצל שלי עצמי מהווה חלק וייצוג של צד הצל של כל הגזע האנושי. ואם צד הצל שלי איננו חברתי ותאב
 התפייסותי אזי—ו חיית טרףמופיע אצלי בצורה של קבצן, שחור, אם הוא א—בצע, רשע ואכזר, עני ומסכן

 (95האפל של האנושות בכללותה. ) רעם האח יסותיתפיבהעמדו כרוכה בו בעת 
 
המעמקים. יתר על כן, יחסים טובים עם הצל מביאים את  פסיכולוגייתבצד האפל היא אבן הפינה של כרה ה

כזה מוליך מפגש שקטיבי." המין האנושי וההיסטוריה שלו המוכרת בניסיון הסוביי להאגו "לסולידריות עם כל

 למודעת" מהווה רק חלק "מכלהרוח ה"גיה קבוצתית," המציינת בין השאר כי כולושל פסייותר ל"תודעה טובה 

-לי קובע רק את השכבות העליונות של הלאשמה שהוא במיוחד "אנושי ואינדיבידואמאחר " ,יקום הפסיכה

ת והמעמקים והאתיקה החדשה דורש פסיכולוגייתכן, ול.( 96) מודע הקולקטיבי הנמשך עד לרמה החייתית."

ל "הצד הפרימיטיבי בטבע שלנו קודם שנוכל להגיע להרגשה יציבה של סולידריות ואחריות משותפת ש שילוב

מודרניים, עם הקולקטיב." במונחים יותר מעשיים, הקרובים יותר למצב הקיום הפסיכולוגי של בני האדם ה

עמה הפסיכולוגיה  חדיסוד זה ]הצד הפרימיטיבי[ תיפסק, וישההשלכה של " :קבלת הצד הפרימיטיבי נובעעם 

  (97רוע האדם כנגד שכנו. )שעושה החיסול, הנערך תחת צידוק מוסרי, אמץ מ כןו של השעיר לעזאזל

 האתיקה החדשה: מטרות וערכים

אשר  "מבוסס על "התפקידים הבסיסיים של האדם המודרני, נוימןהחזון הגדול של האתיקה החדשה שמציע 

דשה זו שה המקבלת את החשכה ואת הצד השלילי." אתיקה חלאורם צומחת "נקודת השקפה אנושית חד

שקיעת התפיסה האנתרופוצנטרית של היקום בשינוי דגש גם על ההשקפה שהאדם המודרני "מגיב למבוססת 

גדול אנושי חזון  56(134יותר ויותר." )גלויים  יםבני האדם, ההופכבין אישיים ואחווה -כלפי ערכים אנושיים על

                                                           
 מעניין להשוות את החזון של נוימן בדבר "האחווה של בני האדם" עם המצאת השפה המתוכננת של האספרנטו על ידי  56
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, שבה )eudeAn die Fr (1785 ,מחה"אודה לשה" דומה לשירו של פרידריך שילראנושית בדבר האחווה הזה 

 בני אדם שוב יתאחדו./  נהג עולםאשר פילג מנאמר: 

המעמקים  פסיכולוגייתהאמין ש נוימןהיא שבדבר אחוות בני האדם זו השקפה אוטופית, אופטימית הסיבה ל

מהלך "חייב להוביל בהכרח, בשבלות של המצב האנושי," "את המגמשמע, " ,את "מהות הטבע האנושיחושפת 

"מבנה הטבע האנושי, בכל מקום ומקום, שמאחר " ,תהסולידריות האנושי תות, להגדלת תחושהמאות הבא

בעיקרו ( או, לחילופין, למרות ההבדל במערכי הארכיטיפ, "המין האנושי הוא 134הוא במהותו אותו הדבר." )

פסיכולוג הופך בבירור הוא שה ( מה שמתגלה כאן134-5במבנה הבסיסי של רוחו." )אחד ובלתי מחולק של דבר 

  . ציע פתרון פסיכולוגי לבעיות ההיסטוריההמאדם אוטופי, חוזה ל

המעמקים, את המבנה והמהות המשותפים של הרוח והטבע  פסיכולוגייתשמח לגלות, באמצעות  נוימן

ע טט ספקולציות קוסמיות לעילא ולעילא. לא רק בנוגספר התיר לעצמו לשרהבסוף  ,לכן האנושיים.

דות כוכב הארץ." כפי שסולידריות בני האדם "מסבירה ביחס "לאח אףהאדם" אלא בני של מיני "לסולידריות 

( 135אחדות כדור הארץ תקבע את ההיסטוריה של העתיד." )"את ההיסטוריה הפנימית של האנושות" כך גם 

במילים מסכם את ספרו  נוימןריות בין בני האדם, ם חושפת את הדרך לסולידהמעמקי פסיכולוגייתשמאחר 

 :ואל

היא בחובו של חלל קוסמי קר כקרח וחסר חיים, המתבונן בה באימה מכל לאנושות, הנתונה כמות ש
אלא להתלכד יחדיו אם ברצונה משולל אלוהים, חסר נפש, ללא כל צד אנושי, אין כל ברירה  צד,

 (135הטירני של הצל. ) להתמודד עם כוחו
 
אלא גם ביחס  תהאנושיות חשובות ונכבדות לא רק לגבי הנפש כן, יש משמעוי המעמקים, אם פסיכולוגייתל

   . בכללותוהמין האנושי לעתידו של 

גדולה של המין האנושי כתגובה לנאציזם.  כולוגייתפסימהווה אוטופיה  המעמקים ומוסר חדש פסיכולוגיית

חבי העולם הוא יישב את מר, אשר באמצעותה תפסיכולוגינסוג מההשלכה הין האנושי הסיבה היא ש"המ

ורוחות, שמים וגיהינום; ועכשיו, למרבה הפליאה, בפעם הראשונה הוא חווה את  של אלוהויותבמדרג הריקים 

ך ( במילים אלה מסתיים הספר, אשר נולד מתו135המלאות היצירתית על בסיס הפסיכה הראשונית שלו." )

סולידריות המין של י אוטופי גדול בחזון קוסמולוגבלע את אירופה במלחמת העולם השנייה, , ש"אגם הדם"

                                                                                                                                                                                           
ניתן להשיג זאת פע מהאמונה של עולם ללא מלחמה והאמין כי הוף היה מוש. זמנ1887( בשנת 1917-1859אליעזר לודוויג זמנהוף )

 באמצעות 
  שפה מסייעת בינלאומית חדשה, האספרנטו, אשר הוא פיתח לראשונה בשנת 1873. ראו, 
Esther Schor, Bridge of Words: Esperanto and the Dream of a Universal Language (New York: Metropolitan, 2016), and 
Joan Acocella, “Return to Babel: The Rise and Fall of Esperanto,” The New Yorker, Oct. 31, 2016, pp. 90-5.        
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נושי. הישג לא קטן לחוקר גולה, אשר ראה כיצד המסורת ההומניסטית המערבית שלו עולה באש ורבים הא

 בשואה.  יםמידידיו וקרוביו נרצח

ממשל שנים, אשר לרוב הדגישו עקרונות שוויוניים בכלכלה, בות אבמשך מרבים בדומה לאידיאלים אוטופיים 

אנושית אחידה  פסיכולוגייתרונות שוויוניים של שיטה מדגיש עק המעמקים ומוסר חדש פסיכולוגייתוצדק, 

מהות “גילתה את שהביא למהפכה בפסיכולוגיה, הוא מעמקים,  פסיכולוגייתומשותפת לכל. בהתבססו על 

צביע הובילה אותו להתגלית זו  ”.םבמהותים דומ בכל מקום“ םשה, ”הטבע האנושימבנה ”ו ”הטבע האנושי

לנאציזם ולפשיזם. הבנת הצל כממד המהותי לדוגמה ת של בני אדם, בניגוד הסולידריות הבסיסית והמהותיעל 

יימי והבסיסי המשותף של חיי בני האדם וניסיונם, מוליך בהכרח להגדלת הסולידריות האנושית. וכך, מול א

להתלכד יחדיו אם ברצונה אחרת אלא אין כל ברירה  כי לאנושות נוימןטען וזוועות ההיסטוריה המודרנית 

הוא ניסיון פסיכולוגי מעניין ומקורי ביותר  נוימןבמובן זה ספרו של  תמודד עם כוחו הטירני של הצל.לה

 בימינו אנו. פילולהציע רפואה לתחלואי החברה בימיו וכן א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .רסיטה העברית בירושליםזכאי הוא פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה באוניביהו בא


