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َّ
ت الى  في بّن ألفاً  (The Archetype Theory) ُمىرج البذئّي هٍشٍّ

مالل  شآن الىٍش

بىاس ِبذهللا خىاب  : ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ٧لُت آلاصاب، ظامٗت ؾىعان، الٗغا١ٍس

 ٢١ؿم اللٛت الٗغبُت، ٧لُت اللٛاث، ظامٗت الؿلُماهُت، الٗغا  :هُان ِشمان ؼٍشف

 

ُمىطط البضجّي بلىمهُلر جمخّض ظظوع    الىَّ
ُّ
ُّ الل ما:  خُض ًخ٩ىن اإلاهُلر مًت. ت ال٣ضًّم ٛت الُىهاه ٧لمخحن َو

. ؤو ٗجي همىطط التي ح (typos)و٧لمت  ،ؤو ٢ضًم ؤنليّ بضجّي ؤو ٗجي ح التي) archein(٧لمت  ٨ظا همِ ؤو هٕى َو

ُمىطط ٩ًىن اإلاهُلر بمٗجى مهُلر مضعؾت ٖلم الىٟـ الخدلُلّي، واؾخسضم  )3(٢ض ؤؾـ ًىوٜ .)0(البضجّي  الىَّ

خه ًخإل٠ الالوعي مً ٢ؿمحن، الالوعي ) Ego(ألاها  ت، وبىاء ٖلى هٍٓغ ُّ ت الىٟؿ ُّ ٢هض به َا٢ت الضواٞ٘ ال٩ل

خًمً الخبراث التي مّغ بها الٟغص )Personal Unconscious(الصخصخّي  ، اإلا٩ىن في اإلاى٣ُت اإلاجاوعة لؤلها، ٍو

، بط ًدخىي ٖلى )Collective Unconscious()2(اعّي في خُاجه والتي ٢ام ب٨بتها ؤو جىاؾحها، والالوعي الجم

ا وال هسخل٠ في َغ١ الخٗبحر ٖجها، ووٗبر ٖىه في ألاخالم وألاؾاَحر واإلاٗلىماث   ٗ َا٢اث ٧امىت وكتر٥ ٞحها ظمُ

ت طاث مٗجى ٖالمّي. ٣ٞض ؤَل٣ذ الخاُٞت الٗامت ؤو الخاُٞت الجامٗت ٖلى الالوعي الجماعّي، وؤَل٣ذ  ُّ الش٣اٞ

تٖلى مد ُّ ماطط البضث اتها الىَّ ت في الالوعي  .)1(خٍى ُّ ماطط البضاث ت للىٟـ مً الىَّ ُّ وجمشل الُا٢ت ال٩امىت وال٩ل

ه الهىعة الٗامت التي هدب  الجماعّي مً ال٣ىإ وألاهُما وألاهُمىؽ والٓل. ٞإما ال٣ىإ ٣ُٞى٫ ٖىه ًىوٜ بهَّ

ت ؤو ألا٩ٞاع  .بىا ؤصاٍئؤن هٓهغ بها ؤمام الىاؽ، ؤو الضوع الاظخماعّي الظي ًىاٍ  ُّ والٓل ًمشل الٛغاثؼ الخُىاه

ت الٟغص؛ ُّ ت اإلاىظىصة في شخه ا والظي ٌؿخد٤  اإلاؿخهجىت والضواٞ٘ الكهىٍّ  ُ خُض ًمشل الؿلى٥ الؿحئ زل٣

ها
ّ
ل
ُ
ت ألاها ٧ ُّ ى في ألانل مىعور مً الالوعي الجماعّي ٖىض ؤلاوؿان ومك٩لخه زل٣ُت جخدضي شخه  .الخإهِب َو

ها، وهي ٚاًت ؤلاوؿان مً خُاجه وؾُٗه ٞحها، ٞالظاث ٦ما  ؤما الظاث
ّ
ل
ُ
ٞهي اإلاغ٦ؼ الظي ًجم٘ ؤهٓمت الىٟـ ٧

ت والكمى٫  ُّ ت جدغ٥ الؿلى٥ وجضٞٗه هدى ال٩ل ُّ ماطط البضث ت، وهي ؤٖلى   .الىَّ ُّ خه
َّ

والظاث هي ٦ما٫ الص

ّل هىاحي ه
ُ
 بٗض ؤن جىمى ٧

َّ
ىضثظ مغاجب الىظىص الىٟسخّي، وال ًبلٛها الٟغص بال ا جخ٩امل به الظاث، ٖو ٟؿه همى 

 
َّ
ت بال ُّ ٟؿ ت مً ألاها بلى الظاث. وال جٓهغ الظاث ٦ٗىهغ مؿُُغ ٖلى الؿلى٥ والخُاة الىَّ ُّ خه

َّ
ًيخ٣ل مغ٦ؼ الص

بري، ؤما ألاهُما ًمشل الجاهب ألاهشىّي في الغظل، 
ُ
اث ٦بحرة ٧األهبُاء وؤصخاب الضٖىاث ال٨ ُّ م٘ شخه

                                                           

(ٔ)    (The 12 Common Archetypes C. Golden:)ص ،ٔ. 
فيهـا  ا عـن ْتوثـو الـيت أشـارأصـدر كتابًـ (ٜٙٓٔ)، ويف عـام سويسريّ  طبيب نفسيّ Gusta Jung (Carl  : ( 1961 -1875)) يونغ فكارل غوستا   (ٕ)

ما تعلق باليونان ومصر وعصور ما قبـل التـاريخ مـع  خاصة واآلثارة ادلختلفة واحلضارات اإلنسانية بالعقائد الدينيّ  العنايةإىل التداعي احلر، وكان شديد 
 .ميل واضح للتأمل والتفكَت

وجتاربـو.  العِـرق ، ادلسـتقاة مـن خـرباتاالوعـيلـدى الفـرد أو يف  العقـل البـاطن لك العناصـر يفـــللداللة على ت سيالتحليل النف يستخدمو علماء مصطلح  ( ٖ)
  .ىذا ادلصطلح وأدرلو يف صلب مذىبو التحليليّ  يونغ تخدمــتمدة من جتارب اجلماعة ومرصودة يف العقل الباطن للفرد. اســـــا عناصر مسأي أهنَّ 

 .ٖٕٔ، صيونغ: علم النفس التحليليّ  ارل غوستافك ( ٗ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA
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ت الخٗبحر ًٖ جل٪ الخهاثو التي هدملها مً وألاهُمىؽ ًمشل الجاهب ا ُّ لًٗلّي في اإلاغؤة. ٌٗخ٣ض ًىوٜ بإَم

ت ٖىض ًىوٜ. ُّ خه
َّ

 الجيـ آلازغ، ؤو الخىخض مٗها في بٌٗ اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بالص

ت بل ؾب٣ه ٦شحرون ٢بله في َظا اإلاجا٫. ؤما ؤو٫ مّغة اؾخسضم  ٓغٍّ لم ٨ًً ًىوٜ اإلااؾـ الخ٣ُ٣ّي لهظٍ الىَّ

ت ٩ٞان في بدض قاع٥ ُٞه في ماجمغ في لىضن ٖام (ٞحها ًى  ُّ ماطط البضث )، خُض ٧ان ٢بل 0606وٜ مهُلر الىَّ

ا مهُلر الهىعة ألاولُت (  .S()، وختى ٞغوٍض Primordial Imageطل٪ ٌكحر بلى َظا اإلاٟهىم مؿخسضم 

Freud () ا ؤَل٤ ٖلُه مهُلر الب٣اًا ال٣ضًمت ا قبحه   ؤنَّ مما Archaic Remnantsهٟؿه اٞترى مٟهىم 
َّ
)، بال

ّل مجهما 
ُ
ت التي اخخلها ٧ ُّ ت ألاَم ُّ ماطط البضث الق٪ ُٞه ؤنَّ ًىوٜ َى الظي ؤُٖى إلاٟهىَمّي الالوعي الجماعّي والىَّ

ٟـ الخ٣لُضّي  ت)0("في ٖلم الىَّ ُّ ماطط البضث  التي اإلاىعوزت )symbolicت (مؼٍّ الغَّ  الهىع  ٖباعة ًٖ ًىوٜ ٖىض .  والىَّ

 ًٖ هاججت َاضُٞٗ(G. Durand) ؤما صوعان  للٟغص، الالوعي الجماعيّ  وحك٩ل والخغاٞاث اَحرألاؾ جستر١ 

ُّ  سُُاثباإلاالؿلى٥  ؤي اإلاجؿضة الخغ٧اث اجها٫ ٨ظا ، (Mental Schematics)تالظَى  ماططالىَّ  جلٗب َو

ت ُّ ُ   اصوع   صوعان هٓغ في البضث   .وال٣ٗل اإلاخسُل الغبِ بحن في اؤؾاؾ

تات هٓغٍّ  كحروح ُّ ماطط البضث ُّ  لىَّ ماططلكغح الهىع  بلى بىاء م٣ترح تألاول ت الىَّ ُّ ّل الهىع البضث
ُ
، بمٗجى آزغ، ٧

 ُّ ا بضواٞ٘ ٖاإلا ام التي ج٣ترن ؾىٍ  وألاؾاَحر  نألاصًا ت زانت جيخمي بلىاإلاغجبُت باألخالم والالوعي وألاَو

ماططَظٍ والخغاٞاث.    الىَّ
ُ
 ٖباعة ًٖ جل٪ الهىع ال٣ضًمت اإلاؿخ٣لت والتي بضوعَا ج٩ىن اإلا

َ
لالوعي  ن ألاؾاسخيّ ىّ ٩

ت، الظي ًضزل في جغ٦ُبخه ال٨ٟغٍّ  اإلاجخم٘ ًدكغب اإلاىعور الاظخماعيّ  ٞمً وظهت هٓغ ًىوٜ ٞةنَّ . الجماعيّ 

ازغ    فيٍو
َّ

ُّ الص ّل خه
ُ
ُمىطط ت ٩٦ ا الظي ًىظض في ؤصمٛت البكغ بىنٟهم ظيؿ  البضجّي ، ٦ما جدضر ًٖ الىَّ

خدب٘ ظظوعٍ . ابكغٍ   ش لُا٦ض ؤنَّ  مًًبدض ًٖ ألانل ٍو لَظا ألانل  بضاًاث ما ٢بل الخاٍع
ّ
ال٣ُىؽ  يف اإلاخمش

ُّ ألاؾُىعٍّ  ُ  ت البضاث ت لئلوؿان ل٨ُك٠ ًٖ مضي الدكا يا فت با١ وؾُٓل با٢ ُّ  يبه الٗم٤ُ فالظا٦غة الجماٖ

 ُّ ظا  ّي اث ال٣ٗل البكغ ٖمل ، َو خحن ًً٘ ٞلؿٟخه ألاولى ًٖ الخُاة وخحن ًهل بلى ؤ٢صخى صعظاث جدًٍغ

َُّ  الوعي يالدكابه ًض٫ ٖلى وظىص حك٨ُل ٢بل ُّ  تًمشل البي ُّ  يالت ،تال٣ٗل  يالظ يت اإلاىعور الش٣افجا٦ض ؤَم

 ُّ ُّ ً .)3(تًخًمً الٗاصاث والخ٣الُض والىٓم وال٣ُىؽ الضًي خصخيّ  لالوعيت ٣ابل ًىوٜ، بحن َب٣ت ؾُد
َّ

 الص

ا، ُٞغٍّ  ب٣ت ؤ٦ثر ٖم٣  ُّ َو ّل م٩ان  -م٘ شخيء مً الخدٟٔ -مًامحن وؾلى٧اث هي هٟؿهالها (ت ت وظماٖ
ُ
في ٧

ّل ألا 
ُ
 ٞغاص). ومًامحن وباليؿبت بلى ٧

ّ
ت، وهي بضوعَاماطط الىَّ  والتي جخمشل فيالجماعّي  وعيالال ُّ هماطط  البضث

الث٢ضًمت ونىع 
ّ
ت مىظىصة مىظ ؤ٢ضم الٗهىع، جمش ُّ ت).  ٧ىه ُّ ت لغئي ٖالم البضاث ت، ؤي (نىع عمؼٍّ ُّ ظماٖ

الث
ّ
ل َظٍ الغمىػ في جمش

ّ
ا ول٨ً  وجخمش الث مخّهلت بالغنض الجىّي، ؤ٦ثر ويىخ 

ّ
ت، وجمش ُّ ت وقمؿ ُّ ت وهباج ٢مغٍّ

ظٍ  ت للٟهم في الخلم وفي الغئي مما هي ٖلُه في ألاؾُىعة. َو ُّ لها بهٟت ٧املت ال ؤ٢ّل ٢ابل ألامىع ال ًم٨ً جإٍو

ها مخّٗضصة اإلاٗاوي، مملىءة بإخاؾِـ  )semia(بىنٟها ٖالماث  ت ألجَّ ُّ وال بىنٟها مغمىػاث. ٞهي عمىػ خ٣ُ٣

 .)2(ال جىًب

ت  ُّ ُّ  الخجغبت ٢ُىص مً مدغعة هال٨جَّ  الظا٦غة ؤق٩ا٫ مً ألاؾاؽ فيالىماطط البضث  ٖلى ال٣ضعةا له نَّ ٞة ت،الٟٗل

ُّ  الهىع  ًٍسؼ ج ٣ضع ما بهضٝ امد٩ىم   ٩ًىن  ٖىضما الظا٦غة في اإلا٨ضؾت تالخؿ  في بُجهاًىظض جغابِ  ؤن ٍو

                                                           

 ، بتصرف.ٖ/ صٔرتال ناصر حسُت: ظواىر التزامن كمثال على قصور علم النفس اليونغي، ج    (ٔ)
(ٕ )   (Jungian archytypes Wikipedia:)ص ،ٔ. 
 .ٖٓ٘السيميائّية وفلسفة اللُّغة، ص أمربتو أيكو:    (ٖ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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ى ،ظضًض زل٤ ُّ  الهىعة ًٖ اازخالٞه ٨ًمِ ًُ ا َو ُّ  اإلاازغاث مً اإلاؿخمضة تالظَى  بلى كحر ح يٞه والخسُل، تالخؿ

 
َ
ُّ  زبرةؤي  وظىص صون  الظًَ في الهىعة ن ٩ىُّ ج   .للٟغص ؾاب٣ت تٖمل

مــــاططَــــظٍ و  ــــت الىَّ ُّ ــــ البضث ًّ هــــا ؤقــــ٩ا٫ ا مٛغوؾــــت فــــي ؤلاوؿــــان ٢بــــل والصجــــه ول٨جَّ ت وال هــــي ؤ٩ٞــــاع  لِؿــــذ ؤقــــُاء ماص

 ُّ ـهمُ  ُ ٗـغى هٟؿـها َبُٗ
َ
ا ٦إ٩ٞـاع ونـىع، ٦ـإي شـخيء آزـغ ًهـبذ ت مً الؿلى٥ التي مـا ؤن جهـبذ واُٖـت ختـى ح

اث الىعي ماططًه٠ آزاع  ؤخض مدخٍى ت الىَّ ُّ م ٣ُٞى٫ بنَّ  البضث تالىَّ ُّ ٖلى ٢ـضع مـا وؿـخُُ٘ ؤن هالخٓهـا  اطط البضث

 
َّ
ِٓهــغ هٟؿــها بال

ُ
ــ ووِٗكــها لخــض آلان، ال ج ــظٍ هــي صاثم  ــمــً زــال٫ ٢ــضعتها ٖلــى جىٓــُم نــىع وؤ٩ٞــاع، َو ُّ  ت الا ٖمل

 
َّ
  .بٗـــض خـــضوثها واُٖـــت ال ًم٨ـــً جدؿؿـــها بال

 
ـــتا بط ُّ مـــاطط البضث وال ًم٨ىىـــا ؤن  ٚحـــر ٢ابلـــت ألن ًـــخم جمشُلهـــا ٞالىَّ

ــ هــا ج٣ـ٘ فــي ؤ٢صــخى جهاًــت الُُــ٠ الىٟسـخي وألنَّ ىصَــا بكــ٩ل مباقــغ ألجَّ هـخلمـ وظ ُّ ِٓهــغ مــً زاللهــا الٗمل
ُ
اث التــي ج

ــتىــا ًم٨ىىــا ؤن ه٨كــ٠ ٖــً وظــىص جإزحراِتهــا هــي ٖملُــاث الواُٖــت، ؤي ؤهَّ  ُّ مــاطط البضث بكــ٩ل ٚحــر مباقــغ ٣ٞــِ  الىَّ

ـ مجهـاوطل٪ مً زال٫ جإزحراتها التي ًيخج  ُّ ـالٟـً لـِـ حٗبحـر   ؤنَّ  ًٜىوـًـغي  ت.ؤ٩ٞـاع ونـىع ٣ٖل  ً ا، بـل َـى حٗبحـر ا ٞغص

ــت، خُــض ًــغي ؤنَّ  الالوعــي، وبالخدضًــض َــى حٗبحــر ٖــً اإلاســؼون عيّ اظمــ ُّ الٟىــان فــي ببضاٖــه ال ٌٗبــر  للــظاث الجماٖ

بـاث الجماٖـت وال  ًٖ طاجه بل ًٖ الالوعي الجماعّي، ؤي ؤن صاللت الىخاط الٟجـيّ  حهـا،ًيبػـي ؤن جلـخمـ فـي ٚع ال  ٖو

٠ًُ باث الظاث الٟغصًّ في ٚع م ٌكـبه الخلـم،  الٗمل الٟجـيّ  نَّ ؤت. ٍو مـا ٢ـض ًبـضو فـي َـظا الٗمـل مـً ويـىح ٞـٚغ

ــه ٧ــالخلم وبؿــاَت   ؤهَّ
ّ

ــبال ــلٛخــه بقــاعٍّ ألنَّ ا ختــى ٖىــضما ٩ًــىن واضــخا جمام  ــّل ت عمؼٍّ
ُ
ت، ولــظا ًجــب الاختــراؽ مــً ٧

 )0(روبىلـىجيّ ثض ٖـضة مالٟـاث جدؿـلر بـاإلاىهج ألاه٦مـا ًىظـ ه.لـ وبهجـاػ ٞهـم حٗلُلـيّ  مداولـت لخبؿـُِ الٗمـل الٟجـيّ 

 .)3(ت الالوعي الجماعّي لضي ًىوٜٖلى يىء هٓغٍّ  لضعاؾت ألاؾاَحر في الكٗغ الجاَليّ 

ُمىطط البضجّي  دضصة. ول٨ً َظٍ اإلات ٗجي بٌٗ الهىع ؤو ألاق٩ا٫ ألاؾُىعٍّ ٌه ٚالبا ما ٌؿاء ٞهمه ٖلى ؤهَّ  والىَّ

) representations( َظٍ الخمشُالث ؾ٩ُىن مً الٗبض ؤن هٟترى ؤنَّ  .الىاعيلِؿذ ؤ٦ثر مً الخمشُل 

ت جى٨ٗـ في الخ٩اًاث وألاؾاَحر بٗض ؤن ج٩ىن ٢ض  .)2(خباًىت ًم٨ً ؤن ج٩ىن مىعوزتاإلا ُّ ماطط البضث والىَّ

ِٗل في  ا ًد٩ى َو  ُ ا قٗب
 
ها اعجٟٗذ بلى مؿخىي الىعي (الكٗىع)، وؤنبدذ جغاز زًٗذ لبٌٗ الخُٛحر ألجَّ

ت صون حُٛحر بلى خض ٦بحر. هٟى  ها جٓهغ ٖاٍع ؤو  (Archaic Vestigesالغؾىم ال٣ضًمت (ؾىا. ؤما في ألاخالم ٞةجَّ

ُمىطظُت ( ت جشحر Archetypal Formsألاق٩ا٫ الىَّ ُّ )، ماّؾؿت ٖلى الٛغاثؼ وحّٗبر ٖجها، جخمخ٘ بهٟت عوخ

م٤ ها جمشل ألاؾاؾاث ألٖا ا. ال ًم٨ً اؾدئهالها ألجَّ في بيُت الىٟـ، وهي مٗاصلت ال ٚجى ٖجها  الخٝى ؤخُاه 

ّل ػمان وم٩ان
ُ
٣ت الخ٨ٟحر )1(ل٨ٟغة الخاُٞت الجامٗت بلى ؤق٩ا٫ مدّضصة مً الىٟـ جبضو مازلت في ٧ .  بنَّ ٍَغ

ت ال٣ضًمت والتي ال جؼا٫ خُت في ؤخالمىا هي التي جبٗض لىا َظٍ الهىع ال٣ضًمت. لِـ ألامغ  ُّ ت وال٣ُاؾ ُّ البضاث

ىا إلاجبرون، بىظىص ؤبضا جمشُال  ت حؿخ٣ُب اإلاؿاع الظَجّي في بٌٗ الاججاَاث. وبهَّ ًّ ه بجى والص ث مىعوزت ول٨ىَّ

ا،   ً ت ؤً ُّ ما بٗىامل ال شخه ت ٣ِٞ، وبهَّ ُّ و٢اج٘ ٦هظٍ ؤن هٟترى وه٣بل بإنَّ الالوعي ال ًدخٟٔ بمىاص شخه

ت ُّ اث مىعوزت، وهماطط بضث ت ٖلى ق٩ل مجمٖى ُّ  .)2(هي ٖىامل ظماٖ

                                                           

ة والقوانُت وادلبادئ اليت ة والثقافيّ من الناحيتُت البيولوجيّ  رلرى التطور اإلنساينّ   علم اإلنسان وىو العلم الذي يسعى لدراسة ىو ادلنهج االنثروبولوجيّ    (ٔ)
 .نة دون غَتىااليت دتيز رلتمعات معيَّ  واألمناطسان وبُت عادات الشعوب ة ادلختلفة لإلنحتكم ىذا التطور واالرتباطات اليت بُت اجلوانب الطبيعيّ 

 .ٖ/ صٔ، جظواىــر التزامــن كمثــال علــى قصــور علــم النفــس اليونغــيرتال ناصر حسُت:   ( ٕ)
(ٖ)  C. G. Jung: Man and his Symbols))ص ،ٙٚ. 
 .  ٓ٘، وكارل غوستاف يونغ: التنقيب يف أغوار النفس، ص ٚٚكارل غوستاف يونغ: البنّية النفسّية عند اإلنسان، ص  ( ٗ)
 .ٕٛ، صجدلّية األنا والالوعييونغ:  ارل غوستافك  ( ٘)
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٩ىع بطن ال دكابه بحن اؾخٗما٫ ؤلاوؿان ل٨شحر مً ال٩لماث في الٗالم ًغظ٘ بلى الٗال٢ت التي ؤقاع بلُه بى٫ ٍع

)P. Ricœur ُمىطط البضجّي وجهّىعٍ بحن ٖالم ال٣ٗل ُمىطط واليسخت وبحن الىَّ ) ب٣ىله: "بنَّ الٗال٢ت بحن الىَّ

ت لؤلمغ ال٣اَ٘ اإلاُل٤. اإلادٌ والٗالم الخسخّي جبرع الاؾخٗما٫ الدكابهّي للُبُٗت في ا لهُٛت ألاولى الشاهٍى

ا ٖلى بعاصجىا بهجابه"  ُ ا َبُٗ ت اإلاُل٣ت   .)0(٦ما لى ٧ان ؤنَّ هٓام  ٌؿخسضم ًىوٜ ٖاصة مهُلر اإلاٗٞغ

)Absolute Knowledge ت ؤو ؿب٣ت اإلاىظىصة في الالوعي وطل٪ ألنَّ جل٪ اإلاٗٞغ
ُ
ت اإلا ) لئلقاعة بلى َظٍ اإلاٗٞغ

ت ت اإلاُل٣ت  ال٣ضعة ٖلى اإلاٗٞغ ت واإلاٗالجاث الضماُٚت لها. بنَّ اإلاٗٞغ ُّ لِؿذ بمٗخمضة ٖلى ؤلاصعا٧اث الخىاؾ

ّل ما خضر 
ُ
ّل الخل٤، ؤي نىع ٧

ُ
ت ًىلض بها ؤلاوؿان ألنَّ الالوعي الجماعّي ًدخىي ٖلى نىع ٧ هي مٗٞغ

ت اإلاُل٣ت ظٍ الهىع هي اإلاٗٞغ   .)3(وؾُدضر في الخل٤، َو

ُمىطط البضجّي ًم٨ً جُب٣ُه ٌّٗض ًىوٜ ؤو٫ مً َب٤ الىَّ  ُمىطط البضجّي ٖلى ألاصب، ٦ما ًظَب ًىوٜ بلى ؤنَّ الىَّ

اث وألا٩ٞاع وؤهىإ الخب٨ت ٖلى ألاصب وألاؾاَحر والترار  اث واإلاىيٖى ُّ خه
َّ

بك٩ل الهىع والغمىػ وؤهىإ الص

ا ؤو )2(الكٗبّي وألاصًان ت عمىػ  ُّ ماطط البضث ٨ظا ج٩ىن الىَّ ت. َو بر بها ًٖ الالوعي الجماعّي وٗ مسُُاث عمؼٍّ

ه ٖباعة ًٖ  ٩ىن ججاعبىا ؤلاوؿاوّي اإلاكتر٦ت. مما ؾب٤ ًم٨ً حٍٗغ٠ مهُلر الىمىطط البضجّي ٖلى ؤهَّ ًُ والظي 

ت اإلاسؼوهت في الظًَ البكغّي مً زال٫ الالوعي الجماعّي والتي حكتر٥ ٞحها ألاٞغاص ٖلى  جل٪ الهىع الغمؼٍّ

 
 

ا واؾخٗماال ت ٖلى خض ؾىاء.مؿخىي الٗالم مٟهىم  ُّ  ، والتي جخجؿض في ألاؾاَحر والخ٩اًاث والىهىم الضًي

ظا ما ظٗل بٌٗ  ت، َو ّل ال٨خب الؿماوٍّ
ُ
ت، ولِـ ال٣ُغآن ٞدؿب بل ٧ ُّ ماطط البضث م مليء بالىَّ وال٣ُغآن ال٨ٍغ

ت في الالوعي الجماعّي لضي ألاٞغاص، ومً َظٍ ألالٟاّ: ُّ م ج٩ىن هماطط بضث  ؤلٟاّ ال٣ُغآن ال٨ٍغ

0.  ٌ ةٍْ ِِفُْكِّْ بََعثْنَا َومََقدْْ: الشظى َْ اْعُبُدوا َأنِْ َرُسوًلْ ُأمَّ اغُوَتْ َواْجتَِنُبوا اّللَّ  .(1)امطَّ

ومــــً َىــــا ًبٗثهــــا هللا مــــً ظضًــــض، ٞمؿــــإلت  (ٕ)٣ًــــى٫ الكــــٗغاوي فــــي جٟؿــــحر َــــظٍ آلاًــــت: " َــــظا مــــىهج هللا آلصم 

الغؾــى٫ ٣ًهــض بــه  .)2(ىظــىصة مىــظ ؤو٫ الخلــ٤"الغؾــاالث ال جــإحي ٨َــظا ٞجــإة لجماٖــت مــً الجماٖــاث بــل هــي م

، ٞالغؾى٫ نىعة للصـخو الـظي ًبلـٜ الغؾـاالث مـً الؿـماء بلـى ألاعى فـي ال٣ُـغآن )3(مخدمل ال٣ى٫ ؤو الغؾالت

ـّل مــً ًدمــل 
ُ
ــىن َـظا اللٟــٔ. والـظي ًــض٫ ٖلــى ٧ م، والىــاؽ مىـظ بضاًــت الخلــ٤ وبمسخلـ٠ مٗخ٣ــضاتهم ٌٗٞغ ال٨ـٍغ

ــــّل ألامــــم بهـــظا اإلاٟهــــىم وبهــــظٍ عؾـــالت لجهــــت مـــا، بخٗبحــــر آزــــغ 
ُ
ــــت لـــضي ٧ ُّ ــــت ٖاإلا ُّ نـــاع لٟــــٔ الغؾــــى٫ نـــىعة ظماٖ

 الّضاللت.

ِْ امَْحْمدُْاإلالئىت:  .7 َماَواِتْ فَاِطرِْ ّلِلَّ  .)4(َوُرََبعَْ َوثََُلَثْ َمثَْنْى َأْجِنَحةٍْ ُأوِلْ ُرُسًَلْ امَْمََلئَِكةِْ َجاِعلِْ َواْْلَْرِضْ امسَّ

ه ظاٖل اإلاالث٨ت عؾـ ً مـً ٢ـا٫ ًه٠ الخ٤ بإهَّ ـض فـي الخلـ٤ مـا ٌكـاء ٞمـً اإلاٟؿـٍغ  ولهـم ؤظىدـت. ؤمـا ٢ىلـه ًٍؼ
 

ال

ــّل ونــ٠ مدمــىص
ُ
واإلاالث٨ــت  .)0(ؤنَّ اإلاــغاص بــه الىظــه الخؿــً، ومــجهم مــً ٢ــا٫ الهــىث الخؿــً، وآزــغون ٢ــالىا ٧

                                                           

 .ٗٔٗ-ٖٔٗبول ريكور: الذات عينها كآخر، ص    (ٔ)
 .٘/ صٔ، جظواىــر التزامــن كمثــال علــى قصــور علــم النفــس اليونغــي: رتال ناصر حسُت   (ٕ)
(ٖ)  (L. C. Achieng: A Search for Identity and Justice in Mukoma Wa) ص ،ٕٖ. 
 .ٖٙالنحل:    (ٗ)

 ، بتصرف.ٜٗٔٚ/ صٖٔراوي: تفسَت الُقرآن الكرمي للشعراوي، جالشع   (٘)

 .ٜٕ٘الراغب األصفهاين: مفردات ألفاظ الُقرآن، ص   ( ٙ)
 .ٔفاطر:    (ٚ)
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ــــ٪
َ
ل
َ
ــــا )3(مـــإزىط مـــً اإلا ا ؤو وظه 

 
ـــم مسلى٢ــــاث ًمخل٩ـــىن الهــــٟاث الخمُـــضة والجمُلــــت، ؾـــىاء ٧اهــــذ ؾـــلى٧ ؤو ،  َو

ـــا، والـــظي ٣ًـــىم بٟٗـــل ألاقـــُاء الخحـــرة ٣ٞـــِ، لـــظل٪ ٌؿـــخٗمل َـــظا اللٟـــٔ لىنـــ٠ شـــخو   ٗ ا ؤو ٧لحهمـــا م نـــىج 

لـى مـّغ الؼمـان. لـظا ًُلـ٤ َـظا اللٟـٔ فـي  ـّل اإلاجخمٗـاث ٖو
ُ
خدلى بجما٫ الٓاَغ والبـاًَ فـي ٧ مدمىص الهٟاث ٍو

ت جدمل مٗجى الخحر والجما٫. ُّ ت ٖاإلا ُّ ٛاث ٖلى ؤًت نىعة طَى
ُّ
ّل الل

ُ
٧ 

ينَْ  الؽُىان: .3 ِ َاْاَّلَّ َِّبُعوا َلْ أَٓمنُوا ََيَْأُّيه ْيَطانِْ ُخُطَواِتْ تَت َِّبعْْ َوَمنْْ امش َّ ْيَطانِْ ُخُطَواِتْ يَت َّهُْ امش َّ ه
ّ
 َِبمَْفْحَشاء يَبُِمرُْ فَا

    .)2( َوامُْمْنَكر

ـــّل والكـــُُان مسلـــى١ مـــً الىـــاع، و٧ىهـــه مـــً طلـــ٪ ازـــخو بٟـــٍغ ال٣ـــىة الًٛـــبُت والخمُـــت الظمُمـــت، وؾـــ
ُ
مي ٧

 ًّ ــّل ٖـــاٍث مخمـــغٍص مـــً ؤلاوــــ والجـــ
ُ
ا. ٦مـــا ؤنَّ الكـــُُان َـــى ٧ . ٞإنـــبذ الكـــُُان )1(زلــ٤ طمـــُم لئلوؿـــان قـــُُاه 

ُل٣ىهــه ٖلــى  ــضة فــي طَــً ظمُــ٘ البكــغ ٍو نــىعة للمسلــى١ الــظي ال ًٟٗــل بال الكــّغ، ٦مــا ٖــّض بــظل٪ نــىعة مىخَّ

غة.  ؿم بهٟاث قٍغ
ّ
ّل شخو اح

ُ
٧ 

َّْ امَْجنَّةِْ َمثَلُْ: الجىت .1 ِري امُْمتَُّقونَْ ُوِعدَْ ِتْام ِِتَا ِمنْْ ََتْ ههَا َداِئٌْ أُُُكُهَا اْْلَْْنَارُْ ََتْ  .)2(َوِظل

ـــّل 
ُ
. ٞهـــي نـــىعة إلا٩ـــان مشـــالّي مـــً خُـــض الجمــــا٫ )3(ُبؿـــخان طي شـــجغ ٌؿـــتُر بإشـــجاٍع ألاعى جُلـــ٤ الجىـــت ٖلـــى ٧

ـــ ُّ بـــاث ؤلاوؿـــان ، وبهـــظٍ الهـــٟاث ؤنـــبدذ نـــىعة طَى ـــّل ٚع
ُ
ـــ٤ ٧ د٣ُّ

َ
ـــت مكـــتر٦ت فـــي الالوعـــي والغوٖـــت وج ُّ ت ظماٖ

ّل ألاما٦ً الجمُلت في الضهُا.
ُ
 الجماعّي، لظا ًهٟىن بها ٧

ينَْالجهىم:  .5 ِ ّنََّْ ََنرُْ مَهُمْْ َلَفُروا َواَّلَّ مْْ يُْقَضْى َلْ ََجَ ِلَْْعََذاِِبَا َعْْنُْمِْمنْْ ُُيَفَُّفْ َوَلْ فَيَُموتُوا عَلَْْيِ ِزي َلَذَٰ َْلُفور ََنْ  .)4(ُكَّ

ً ًخمىىن اإلاىث ول٨ً بضون ظضوي.وفي َظا  ظابه مما ًجٗل ال٩اٍٞغ وظهىم  الخٗبحر ون٠ ص٤ُ٢ لجهىم ٖو

ضة، و٢ُل َى الىاع التي ٌٗظب بها في آلازغة
َ
، ظهىم نىعة إلا٩ان ٢بُذ والظي ًجض ؤلاوؿان )5(اؾم لىاع هللا اإلاى٢

ظا ما ؤصي بلى ا ُٞه بكتى ؤهىإ الٗظاب اإلااصّي واإلاٗىىّي، َو حر مالِثم  هٟؿه مٗظب  ّل م٩ان ٢بُذ ٚو
ُ
ون٠ ٧

ضة في طًَ ؤلاوؿان مىظ الخل٣ُت. ا بجهىم. وبهظٍ الّضاللت ٧ان لجهىم نىعة مىخَّ  ُ  هٟؿ

 الخاجمت:

ـــت اإلاسؼوهـــت فـــي ؤطَـــان البكـــغ مـــً زـــال٫ الالوعـــي الجمـــاعّي والتـــي  .0 الىمـــىطط البـــضجّي ٖبـــاعة ٖـــً الهـــىع الغمؼٍّ

ت.حكتر٥ ٞحها ألاٞغاص ٖلى مؿخىي الٗالم مٟهى  ُّ ، والتي جخجؿض في ألاؾاَحر والىهىم الضًي
 

ا واؾخٗماال  م 

                                                                                                                                                                                   

 . ٖ/ صٕٙالرازي: تفسَت الفخر الرازي، ج   (ٔ)

 .ٜٛ٘الراغب األصفهاين: مفردات ألفاظ الُقرآن، ص   ( ٕ)
 .ٕٔالنور:     (ٖ)
 .ٜٖٓن اجلمل: معجم وتفسَت لغوي لكلمات الُقرآن، اجمللد الثاين، صحسن عز الدي   (ٗ)

 .ٖ٘الرعد:    (٘)
 .ٓٗٔالراغب األصفهاين: مفردات ألفاظ الُقرآن، ص   ( ٙ)

 .ٖٙفاطر:    (ٚ)
 .ٖٚٗحسن عز الدين اجلمل: معجم وتفسَت لغوي لكلمات الُقرآن، اجمللد األول، ص(ٛ)   
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مـــاطط لهـــا  .3 ـــّل همــىطط مـــً الىَّ
ُ
ـــاث ٖلـــم الّضاللــت اإلاٗغفـــّي، خُـــض ٧ ــت مـــً هٓغٍّ ُمـــىطط البـــضجّي هٓغٍّ ـــت الىَّ حٗــض هٓغٍّ

هـا جسخلـ٠ ظؼثُـا مــً مجخمـ٘ آلزـغ ومـً شــخو  ـت لـضي ظمُــ٘ ألاٞـغاص فـي الالوعـي الجمــاعّي، ول٨جَّ ُّ نـىعة طَى

 ى آزغ.بل

ٛـــىّي اإلاٗغفـــيّ  .2
ُّ
ٟـ اإلاٗغفـــّي) لئلوؿـــان، -٢ـــض عاعـــى ال٣ُـــغآن الجاهـــب الل لـــم الـــىَّ الىٟســـخّي (ٖلـــم الّضاللـــت اإلاٗغفـــّي ٖو

خُـــــض عبـــــِ ال٣ُـــــغآن بـــــحن الالوعـــــي الجمـــــاعّي فـــــي الـــــظًَ البكـــــغّي وألالٟـــــاّ مىظـــــىصة ُٞـــــه، واجســـــظٍ اإلا٩ـــــىن 

ٛــــىّي ألاؾاســــخي لالهُــــال١ ألؾاؾــــُاث ال٣ُــــغآن ، ٩ٞــــان البــــض مــــً وظــــىص شــــخ
ُّ
يء ًــــغبِ بــــحن ال٣ُــــغآن والجاهــــب الل

ه زال٣ها.-اإلاٗغفيّ  ت ألهَّ ت خ٤ اإلاٗٞغ ٟـ البكغٍّ ٟسخّي، لُٗلم ؤلاوؿان ؤنَّ ال٣ُغآن مً بله واخض ٌٗٝغ الىَّ  الىَّ

 كائمت اإلافادس واإلاشاحْ: 

 . 0650، 0لبىان، ٍ -: جٟؿحر الٟسغ الّغاػي اإلاكتهغ بالخٟؿحر ال٨بحر ومٟاجُذ الُٛب، صاع ال٨ٟغ، بحروثالّغاػي  .0

اٚب ألانٟهاوي: مٟغصاث ؤلٟاّ ال٣ُغآن، جد٤ُ٣  .3  .3116، 0بً الٗضوي، م٨خبت ُٞاى، اإلاىهىعة، ٍاالغَّ

ٛت ، ث ؤخمض الهمعي، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ؤمبرجى .2
ُّ
لؿٟت الل ت ٞو ُّ  .3112، 0، ٍ، بحروثب٩ًى: الؿُمُاث

ىاحي،  .1 ٩ىع: الظاث ُٖجها ٦أزغ، ث ظىعط ٍػ  .3112، 0، ٍبحروثمغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بى٫ ٍع

ت ٖىض ؤلاوؿان، ث جهاص زُاَت، صاع الخىاع، ؾىعٍا، ، ٧اع٫ ٚىؾخاٝ ًىوٜ .2 ُّ ت الىٟؿ ُّ  .0661البي

 .0663، 0، ٍإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث، بحروثالخى٣ُب في ؤٚىاع الىٟـ، ث جهاص زُاَت، ا، -------------- .3

ت ألاها والالوعي، ظض، -------------- .4 ُّ  .0664، 0ث هبُل مدؿً، صاع الخىاع، ؾىعٍا، ٍل

 .0664، 3ٖلم الىٟـ الخدلُلّي، ث جهاص زُاَت، صاع الخىاع، ؾىعٍا، ٍ ،-------------- .5

ت في الىدذ الىهبي اإلاٗانغ، .6  .3112)،3()، الٗضص30(ممجلت ظامٗت صمك٤،ؤخمض ألاخمض: ألاق٩ا٫ واإلاًامحن الغمؼٍّ

 ألاعصن.  -انغ خؿحن: ْىاَغ التزامً ٦مشا٫ ٖلى ٢هىع ٖلم الىٟـ الُىوػي، ٖمانظما٫ ه .01

المـــي،  .00 ت الٗال٢ـــت مـــ٘ الخىمـــُِ، مجلـــت الباخـــض ؤلٖا ُّ ـــت وبقـــ٩ال ُّ ـــت الهـــىعة الظَى ىـــت ٖبضالؿـــخاع مجُـــض الهـــٟاع: هٓغٍّ ٍػ

 ).014-004، م م (3113)،  3ظامٗت بٛضاص، الٗضص (

، ث ؾــــمحر خماعهــــه، مجلــــت الهــــىجُاث، ٧لُــــت آلاصاب والٗلــــىم الاظخماُٖــــت، ٧ــــاع٫ ٚىؾــــخاٝ ًىوــــٜ: ٖلــــم الــــىٟـ وألاصب .03

 ظامٗت ؾٗض صخلب، الجؼاثغ.
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