
                                      علم نفس الدین بمنظار فروید ویونغ

                                                               -كاتب المقالة بالفارسّیة مسعود آذربیجاني●

                                                                                     - ترجمة  أ.د. دالل عّباس.
 

 

ومن ومكانته، وتعریفه الدین، نفس علم تاریخ إلى عابرة بلمحة المقالة هذه ق تتطرُّ               الخالصة:
إجراء هدفنا لیس نقدیة. دراسًة الطرح هذا وتدرس للدین، ویونغ فروید من كلٍّ تفسیَر تطرُح                 ثمَّ
یونغ ونظرَة الدین إلى السلبیَّة فروید نظرَة الحسبان في أخذنا نحن إْن ذلك، مع مقارنة،                 دراسة
أنَّ نجُد النفسيّ ، التحلیل أي النفس علم مذاهب من واحٍد مذهٍب إلى الرجلین وانتماء إلیه،                 اإلیجابیَّة
التركیز سیتّم البحث هذا وفي اآلراء؛ عرض في بینهما والخالف التالقي وجوه من یخلو ال                 األمَر

 على نقاط االختالف.

في الواردة النفسّي، بالتحلیل الخاّصة القواعد على للدین فروید تفسیر طرح في اعتمدنا               لقد
) وُكروُبها والحضارة (1927م)، أخدوعة ومستقبل (1914م)، والمحّرم الطوطم األربعة:           كتبه
سنقوم تفسیران هذه كتبه من لنا ل یتحصَّ عام بشكل (1939م). التوحید وعقیدة وموسى               1930م)،
اآلثار من جماعيّ ، أثر وهو وسواسيٌّ عصاٌب الدین أّن األول، التفسیر نقدّیة: دراسًة               بدراستهما
ذلك، عن الناجِم بالذنِب واإلحساُس الغابرة، العصور في البدائّیة القبائل في األِب ذبُح خلَّفها                التي
أّن الثاني، التفسیر القتل؛ ذنب عن تعویًضا األلوهّیة) صفة اكتسب الذي نفسه (األب اهللا                وعبادُة
إلى والحاجة الطفولیّین، والخوف الضعف مخّلفات من بالضعف، البشرّي الشعور هذا هو              الدین

  حمایِة األِب ودعِمِه.

خلیٌط هو ، آثاريٍّ ه بتوجٍّ وأسِسه، النفسّي التحلیل دراسات من أیًضا مستمدٌّ للدین یونغ                تفسیر
مستقال كتاًبا الرؤیة لهذه وأفرَد المتعّددة، آثاره في آراءه یونغ أورد وقد والخیمیائیَّة. الفلسفة                من

اإللهّیة؛ بالعلَّة مسبوقا قدسیا، شافًیا إیجابیا، أمًرا الدین ُیعدُّ وهو النفس ، وعلم الدین               عنوانه:
الالوعي تكشف التي وهي النفس، وعلم الدین بین وسطى حلقة نظره في الفلسفّیة               والخیمیائیَّة
الروحيَّ البعَد أّن یرى یونغ أّن ومع الدینّیة، المواضعات عن الناجمَة المثالیَّة والصوَر               الَجَمعّي،
البعِد حوَل تتمركُز نفسیا عالمـًا بحوثه جمیَع لكنَّ والخارجّي، الفلسفّي ُبعَدیه عن مختلٌف               للدین
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نظریََّته عددنا وقد یونغ، إلى هْت ُوجِّ التي االنتقادات من عدٍد عن المقالة هذه في سنجیب                 األّول.
 مقبولًة بشكٍل عام؛ أّما الحكم على النقاط المتعّلقة بمنهجیَّته فمنوطٌة بالمزید من التحقیقات والبحوث.

 

 

 

 الكلمات المفتاحّیة: علم نفس الدین، تفسیر الدین، فروید والدین، یونغ والدین، التحلیل النفسّي.

  المقّدمة:

ل أوَّ العلمّي، النفِس علِم والدة مع بالتزامن الغرب في المیالديُّ عشر التاسع القرن               شِهد
الظواهر دراسة في المذهبیَّة وغیر الفئویَّة غیر المنهجّیة النظر ووجهات للمقاربات كبیر              ازدهار
إلى بینهم من نشیر الدینّیة، والظواهِر الدین لدراسة النفس علماء من كبیٌر عدٌد تطّرق لقد                 الدینیَّة.
Starbuck, j.r وستارباك (1896م)، الدینّیة الظواهر نفس علم كتاب صاحب ،(Leuba)             لیوبا
الحیاة في كتابین واضع ،Coe, G.A كو وجورج (1899م)، الدین نفس علم كتاب               مؤّلف
جیمس وویلیام (1916م)، الدین نفس و علم (1900م)، بالدین المتعّلق العلم في دراسات              المعنویَّة:
.Allport, G ألبورت وغوردون (1902م) الدینیَّة التجربة أنواع كتاب صاحب .James, W            
بحثه في اإلنسان مؤّلف: Frankle, W فرانكل وفیكتور نفسيٌ ، تفسیٌر ودینه: الفرد كتاب               صاحب
مازلو وآبراهام (1975م)، والّالهوت النفسّي العالج الالوعي ، في واهللا (1962م)، المعنى             عن

 Maslow, A.، مؤّلف كتاَبي  ا ألدیان  و القیم وتجربة التسامي (1946م).

من والموسوعّیة، الجمع بصفة بمعظمها تتمیَّز األخیرین العقَدین في صدرت التي الكتَب              إّن
،Wulff, D.M (1991م) وولف لدیفید والمعاِصرة ، الكالسیكّیة النظریات الدین ، نفس علم             بینها:
فروید أّن وبما (1996م). وزمالئه .Hood, R هود لرالف تجریبّي توّجه الدین : نفس علم                وكتاب
واألّول الدین، حول للبحث قوا تطرَّ الذین النفس وعلماء المنّظرین بین ممیزًة مكانًة یحتّالن               ویونغ
دراسة إلى المقالة هذه في سنتطّرق إیجابیًَّة، نظرة إلیه نظر والثاني سلبیًَّة، نظرًة الدین إلى                 نظر

 آراء عاِلَمي النفس َهذین، وقبل الشروع بالبحث، سنتطّرق إلى تعریف علم نفس الدین ومكانته.
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علم بمنظار علمّیة دراسًة الدین دراسة إلى یتطّرق النفس، علم فروع من فرٌع الدین نفس                 علم
الدراسة عن الناجمة النفس علم قواعد استخدام إلى یسعى الدین نفس علم أخرى بعبارٍة                النفس.
التي والمسائل القضایا أّما وتوضیحه. تفسیره من لیتمّكن الدیني، السلوك دراسة في للسلوك،               العاّمة
الّدین یبعث هل خاّصة؟ شخصّیة المتدّینین لألشخاص هل التدّین؟ مصدر هو ما فهي: دراستها                تتّم
والعمل؟ الزواج في أكبَر نجاًحا لهم یضمن وهل األفراد، لدى الحیاة عن الرضى من المزید                 على
نفس علم مكانة لمعرفة األسئلة 1. من ذلك وغیر أكبر، ونفسیَّة جسدّیة ة بِصحَّ المتدّینون یتمّتع                وهل
األولى، الرؤیة خالل من منهجیَّة: ورؤیة إبستیمولوجیَّة، رؤیة رؤیتین: من االنطالق یمكننا              الّدین،
األخرى الفروع بموازاة الدینّي، البحث فروع من واحد هو المعارف، من معرفة بصفته               الدین
أن الفارق، مع ،واإلَلهّیات؛ المقارن والفقه األدیان، وتاریخ الدین، اجتماع وعلم الدین، فلسفة               ومنها:
تحلیلیَّة، دراسة إلى أساسيِّ بشكل یتطّرق األدیان، وتاریخ الدین، اجتماع كعلم الدین نفس               علم
كذب أو صدق على اهتمامه ینصبُّ ال واإلَلهیَّات، الدین فلسفة من العكس على وهو للدین،                 وصفیٍَّة
على وهو الدینّي، البحث مناهج أحد الدین نفس علم الثانیة، الرؤیة خالل ومن الدینّیة.                المضامین
أساسيٍّ بشكٍل الدین یدرس الفلسفي-الكالمي، أو والعلم-إجتماعي، التاریخي : المناهج من             العكس
ودراسة نفسي تحلیل مختلفة: اتجاهات بواسطة الدراسة وتتّم نفسانیَّة، ظاهرة أّنه أساس              على

 مسلكّیة، ودراسة معرفّیة، وغیر ذلك 2 .

 1-سیغموند فروید (1856 – 1939م).

والدین، واألدب الفّن بینها ومن الثقافّیة، للظواهر نفسيٍّ تحلیٍل لتقدیم ًة جمَّ جهوًدا فروید               بذل
بسبب أیًضا، وإنما للّدین، السلبيِّ لتقویمه فقط لیس اإلشكاالت، من الكثیر أثار للدین، تفسیره                لكّن

 القضایا المنهجّیة المثیرة لعالمات االستفهام، التي انبثقت عنها معتقداُته الالأدرّیة.

ُأنجزت التي والتفاسیر القراءات وإّن معقَّدة، المسائل هذه إنَّ القول یمكن األحوال كّل               في
حصیلة هي إّنما وفاته، سنة أعقبت التي المّدة ونّیف،أي عقوٍد سّتة خالل فروید آثار                حول
في النفسّي التحلیل منهج الستخدام سعِیه في أخطَأ قد كان وإْن حتى أّنه بمعنى وثماُرها؛                 استنباطاته
التحقیقات وجعل جدیدة، احتماالٍت وطرِح جدیدٍة آفاَق فتِح في نجح لكّنه الثقافّیة، الظواهر               دراسة
إّن بالدین. 3 المتعّلقة وأبحاثه تحقیقاته الصدد هذا في األكمل واألنموذج وعمًقا؛ غًنى أكثر               واألبحات

  . كورسیني Corsiny، 2001م.1
 . إیالد Eilade  1374ش [1995م].2
 . میسنر Meissner، 1981م، نقًال عن  دائرة معارف فروید ، لـ إدِفن إروین Edvin Erwin، ص 3.473
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في تجاهلها یمكن ال والتي للدین، النفسّي التحلیل نظرّیات أشهر من بالدین، المتعّلقة فروید                آراء
في تغلغله ما حدٍّ وإلى الالحقین، النفس علماء في تأثیره بسبب وإّنما الدینیَّة، المعتقدات                تحلیل

 الحقول الفّنّیة واألدبّیة.

أّنه ومع الیهودّیة، والعبادات الطقوس مطلًقا یمارس لم لكّنه یهودّیة، عائلة إلى فروید               ینتمي
كان لكّنه الُعصابیَّة، األعراض من التخّلص في دوًرا أحیاًنا یؤدَّي أن یمكن الدین أّن یؤمن                 كان
بإبداعه فروید حّول لقد األمل 4. تحّقق إلى الطریق في وهٌم الدینّي اإلیمان أّن راسًخا إیماًنا                 یؤمن
األحكام، المطلقَة النظرة هذه إَن مهّمة. طاقة إلى النفسّي التحلیَل آرائه ة بصحَّ المطلق وإیمانه                األدبيِّ
من أّول وآخرین. ورانك یونغ و وستیكل كآدلر المقّربین زمالءه حتى أفقداه فیه، المبالغ                والتعمیَم
الدوغماتّیة القواعد من مجموعات لدیه شخص فروید "إّن یقول: الذي بروییر زمیله كان               عارضه
نحٍو على القضایا تعمیم إلى تدفعه لدیه، روحّیة حاجة هذه أَن أعتقد وأنا الحصرّیة.                الوثوقّیة
االمراض إرجاع منها آراٍء في تتجّلى لفروید الفكرّي النظام في المحورّیة النقاط إّن               مفِرط 5".
و الهو ثالثّیة أساس على الشخصّیة وبنیة أودیب، وعقدة الطفولّیة، الجنسّیة التجربة إلى               العصبّیة
(الحیاة وتناقض الجنسّیة الغریزة هما باثنتین الغرائز حصر على والتأكید األعلى، األنا و               األنا
الالوعي متناول في لیست والعقلّیة الروحّیة الحیاة جوانب بعض أّن على كذلك وبالتأكید               والموت)؛
مجاالت من الكثیر في اإلنسان لتصّرفات الالواعي والواقع المصدر هي عینه الوقت وفي               البشرّي،
والثقافّیة واألدبّیة الفّنّیة المجاالت في آرائه دخوُل بالتأّمل والجدیر لالنتباه والمثیر الالفت              الحیاة.
الفّن إنتاج إلى یؤّدي المكبوت، باللیبیدو االرتقاء أّن یعتقد فروید كان المثال سبیل فعلى                والدینّیة.
خالل من بالطفولة، المرتبطة الجنسّیة عقدهم من یتخّلصون الفّنانین أنَّ یؤمن كان أّنه أْي                واألدب؛
والفّنانین الفّن عن مقاالت عّدة كتب القاعدة هذه أساس وعلى غریزّیة. غیر صور إلى                تحویلها
وهو األب ؛ وقتل دستویفسكي و آنج میكیل و موسى طفولته ، وذكرى دوفنشي لیوناردو              أشهرها:
دوفنشي و آنج میكیل الثالثة النوابغ لدى الفّنّي اإلبداع مصادر ارجع قد الثالثة المقاالت هذه                 في

 ودستویفسكي إلى الدوافع الجنسّیة 6.

  یمكننا استخالص بعض قواعد فروید الفكرّیة والفلسفّیة كما یلي:

 . ستور ( Storr, Antony)، 1375ش [1996م]، ص 4.122
 . م.ن، ص 16 و 5.17

  . م.ن، ص 102- 6.114
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التفكیر من نوع خضمِّ في یعیش عشر التاسع القرن من الثاني النصف في فروید، كان -                  أ
یجب الكون أنَّ یعتقد والذي الماورائّیات، أنواع من نوع ألّي الرافض أوروبا، في الرائج                الفلسفّي
بالعلم واالكتفاء الوضعّیة، الفلسفة عن الناجمة المفرطة العلموّیة من نوع علمّیة؛ دراسة ُیدرس               أْن
النفس، علم من الروح إلغاء إلى النظرة هذه أّدت وقد العالم. لفهم التجریبیَّة العلمّیة                وبالوسائل
بوضوح نالحظ أخدوعة مستقبل فروید كتاب في التطور. من والغائّیة األحیاء، علم من               والحیوّیة

 خلیًطا من الوضعّیة والعلموّیة واإللحاد 7.

النفسّي. التحلیل إلى قرابتها و شوبنهاور بنظرّیة معرفَته الذاتّیة سیرته في فروید یذكر -                ب
نجاحه، قبل فروید أّن برغر، وهنري ریف، وفیلیب مان توماس بینهم من الكّتاب، من عدٌد                 یّدعي
ورّد اإلنسان، إلى نظرُتُه فروید مذهب في أّثرت التي العناصر من ونیتشه 8. بشوبنهاور متأثرا                كان
أصل هما والنفس اإلرادة أّن أیًضا شوبنهاور (یعتقد الجنسّیة التجارب إلى النفسّیة الظواهر               كّل

 العالم وحقیقته، والعلم والعقل فرعان وَعَرضان، والنفس تتغّلب على العقل 9.

بما تتراكم حین لكّنها ماّدّیة، لیست الحقیقّیة البسیطة (الجواهر نیتس الیب ُمنادولوجیَّة -               ج
  یكفي تخلق مصداًقا)، التي انتشرت من بعده على یِد كلِّ من هاربرت وفاغنر، قد ساعدت في تطور

كبیٌر جزٌء یقبع الذي السابح، الجلید جبل مفهوم بصراحة فاغنر استخدم فقد الالوعي.               نظرّیة
 منه تحت الماء، تعبیًرا عن ذهن اإلنسان أو نفسه 01.

أّیدها التي اللّذة، مبدأ على المبنّیة بنثام، اإلنجلیزّي للفیلسوف الُدغماتّیة النفعّیة نظرّیة              د-
اإلناسة مبادئ من المبدأ فهذا فروید. انتباه لفتت قد اإلنجلیز، األفكار تداعي نظرّیة أصحاب                بعض

 یؤّكد على أّن اإلنسان یسعى جاهًدا الكتساب اللّذة لیتخّلص من األلم 11.

 هـ-  مبدا الحتمّیة، الذي یؤكد على الجبرّیة العّلّیة والمعلولّیة، كان قد أّثر على فروید أیًضا.

  . مذاهب علم النفس ونقدها ، مج 1، ص 284 و 285 .7

  . ستور 1375ش [1996م]، ص 8.163-162

 . فروغي مج 3، ص 9.90-81
  . مذاهب علم النفس ونقدها ،  مج1، ص 10.280-279

  . م.ن، ص 11.286
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لإلرادة مجال أّي هناك ولیس والمعلول، العلَّة لقوانین كّلیا تابعة النفسّیة الظواهر أّن یعتقد                فهو
 الحّرة 21.

فمعظم آخر. عالم أّي من أكثر بداروین عمیًقا تأثرا تأّثر قد فروید إّن القول یمكن                 و-
التغییر، ومفهوم النضج، كمفهوم النفسي، التحلیل في المعتمدة األساسّیة المسبقة            الفرضّیات
علم داروین یعّرف أخرى ناحیة من التطّور. فكرة المباشر مصدرها واالرتكاس التثبیت              ومفهومي
أّن كما العشق 31. و العدوانّیة عزیزَتي على خاّص بشكل یؤّكد والذي الغرائز، على المرتكز                النفس
من قرابته إلى واإلشارة الحیوان، حیاة تطّور مسیرة في اإلنسان قیمة من حّطه في                داروین
یظّن مما أحقُر اإلنساَن أّن اّدعى الذي لفروید المناسبة األرضّیة مّهد قد زعمه)، (بحسب                الحیوانات
والفلسفّیة، الفّنّیة البشر منجزات أرفع وحتى وساوسه، أوامر إلى معلوم هو مما أكثر ویصغي                نفَسه،

 لیست سوى تسامي الغرائز البدائّیة الحیوانّیة 41.

في حاسم تأثیر لها كان والوسواسّیة، المفكِّرة وشخصّیته فروید نبوغ أّن أیًضا المؤكد               من
 نضج نظام التحلیل النفسّي واتساعه، وتفصیل قواعده ومبادئه.

 علم نفس الدین بمنظار فروید:

بعضها من ُتمّیزها مراحل، أربعة في الدین حول فروید نظریات تطّور تصنیف              یمكننا
الثانیة والمرحلة م)، 1984) والمحّرم 51 الطوطم كتاب األولى المرحلة المتتالیة: المحورّیة             مؤلُّفاته
م) 1930) وُكروبها 71 الحضارة كتاب الثالثة والمرحلة (1927م)، أخدوعة 61 مستقبل            كتاب
الجوانب تعكس المؤّلفات هذه م). 1939) التوحید 81 عقیدة موسى كتاب واألخیرة الرابعة              والمرحلة
األعراض بتراتبیَّة المتعّلقة األصلّیة بأفكاره تشّبثه إلى كذلك وتشیر فروید، تفكیر في              الجریئة

 األودیبّیة وتطّورها 91.

  . ستور 1375ش [1996م]، ص 12.158
  . مذاهب علم النفس ، مج 1، ص 13.285

  . ستور، ص 14.164
15Taboo And Toles  .  

16The Future of an Illusion .  

17Livrilisatior and its Discontents .  

18Moses and Monotheism .  

  . أروین، موسوعة فروید ،  ص 473- 19.375
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بعلم فروید شغف أحدهما أمرین: تزاوج من والمحّرم الطوطم كتاب ولد األولى:              المرحلة
مرتبطان الدینیَّین والسلوك التفكیر أّن على والمبنیَّة قبل، من وضعها التي نظرّیاته واآلخر،               اإلناسة،

 بأوالّیات القلق الوسواسّي الالإرادّي (1907م).

خاص بشكل ویؤكد واحدة، ماهّیة إلى الدینیَّة والطقوس الوسواسّیة األعراض فروید             ُیرجع
الخارجّیة، الضغوط لمواجهة األمان إلى والحاجة العمل، هذا صدور عن الناجم بالذنب الشعور               على
والدین الطقوس. لهذه الرمزّیة واألهّمّیة الزائد، التعقید نحو والمیل بالجزئّیات، الذهن             وانشغال
وقد اإلنفعالّیة، المشاعر من ونوٌع طفولّیة، وخرافة المقاومة، من نوٌع الفرویدّي التفسیر              حسب
لتوضیح مساعیه في استند قد فروید أن كما وفویرباخ. ماخر شالیر من النظرة هذه فروید                 ورث
هذا في افترضه ما إلى الدینّیة، التجربة منطلقات في لدورها البدائّیة األوالّیات هذه أداء                طریقة
ومن ومحّرماتها الطوطمّیة منطلقات رّد وقد والوساوس. البدائّیین البشر تفكیر بین شَبٍه من               الكتاب
فالقبیلة البدائّیة. للقبائل المتخّیلة األساطیر إلى بالغرباء، والزواج بالمحارم الزنا تحریم             ضمنها
زعیم لسلطة حصًرا أفرادها فیه یخضع لنظام محكومة كانت اإلناسّیة، مخّیلته أساس على               البدائّیة،
سّیما ال وقمعه، الزعیم سیطرة من للخالص القبیلة، أبناء من الشّبان وكان األب، لصورة أو                 القبیلة،
طور من یتعاضدون وحده، له ملك هّن اللواتي القبیلة نساء مع جنسّیة عالقات إقامة من لهم                  منعه
األّول الخالف بسبب بالذنب الشعور إّن األولى. الجنایة األب قتُل مّثل لقد والتهامه. األب لقتل                 آلخر
الطوطم الحیوان فأحّلوا منه، یتحّرروا أن األصل في أرادوا الذي التحریم یستعیدون األبناء               جعل
الشرعّي غیَر االرتباط وحّرموا الطوطم، الحیوان قتل عن وامتنعوا وعبدوه، األصلّي األب              مكان
الحیوان خاللها ُیقتل التي الطوطمّیة واألضاحي األعیاد باتت ذلك وعلى الطوطمّیة؛ القبیلة              بنساء
والتهامه. األِب بقتل المتمّثل التاریخيِّ الحدِث لهذا إحیاًء تمثُّل طقوسّي، نحٍو على ویؤكل               الطوطمّي
األودیبّیة الظواهر إلى جذوُرها تعود به، المتعّلقة الجنسّیة والمحّرمات الطوطم ظاهرَة فإّن علیه               بناًء
األب بقتل البدائّیة الرغبة على مبنّیة الظواهر وهذه البدائّیة. القبائل لدى موجودة كانت التي                األّولّیة،
الطوطم ارتقاُء منهم والخوف الطوطمّیین األجداد احترام عن أسفر لقد باألّم. الجنسّي              واالستمتاع

 األب إلى مقام األلوهّیة.

بذرها التي فالبذور جدیدة، خطوًة فروید خطا أخدوعة، مستقبل كتابه في الثانیة:              المرحلة
بالتجربة المتعّلقة أفكاره واضحًة تبرز حیث الكتاب. هذا في أثمرت السابقة، محاوالته في               ونبتت

 الدینّیة، وما یرافق ذلك من تأثیر تامٍّ لتعّصبه لرأیه المناهض للدین، والأدریِته.
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في فروید یزعم (كما فالدین السابقة؛ المسارات عن كثیًرا الكتاب هذا في البحث ینحرف                لم
لتلبیة المكبوتة الرغبات وفي لألّب، األصلّیة وتبعّیته اإلنسان، ضعف إلى جذوره تعود الكتاب)               هذا
والخضوع باهللا القلبّي تعّلقنا خالل من تعّلمنا قد فنحن اهللا. بصورة تتجّلى التي الطفولّیة،                الحاجات
أْن اإلیمانّیة، النظم في – المتعّددة األلهة أو – الرحیم القادر األب اهللا كان سواء إلیه والتضّرع                   له،
ُتركوا البشَر لكّن العالم، على وسیطرة سلطة وقوانینهم فلآللهة المخیفة. الدنیا وحشة من               نتخلَّص
اآللهة، تهدئة عن المسؤولّیة إّن مصائرهم. ترسم التي القوى مواجهة في أنفسهم عن للدفاع                وحدهم
والنواهي األوامر من مجموعة وإلى الدینّیة األخالق إلى تؤّدي السعادة، طریق على              والعثور
مرحلة في والتبعیَّة التعاسة فإنَّ لذا معها. ویتأقلَم الفرد، لها ُیذِعَن أْن یجب التي اإلَلهّیة،                 واألحكام
المؤمِن الفرِد َعالقُة محّلها وتحّل الكبار، حیاة إلى تنتقل وعقابه، األِب غضب من والخوف                الطفولة،
الدنیا الحیاة هذه في والتعاسة اآلخرة، وعود تسّكنه عنه، الناجم واأللم القبر عذاب حتى                برّبه،
طیلة والعجز بالتعاسة الشعور استمرار إن اآلخرة. الحیاة في المقّدسة باللّذة الوعد عنها               ُیعّوض
السماوّي األب أي وببدیله الطفولة، مرحلة مصطلح بحسب باألب نتوّسل أن علینا یفرض               العمر،
هذا شرور من یحمینا اإللهّیة، للعنایة الخّیرة بالسلطة اإلیمان إًذا والمعین. الناصر الحّي               القوّي،
محّبته على ونعتمد السماوّي، اهللا نطیع أّننا وطالما الضمانة، هذه ُیعطینا الذي هو الدین إّن                 العالم.
ونجدها تواجهنا، التي المصاعب على سنتغّلب فإّننا ، بوعوده ،ونثق الخیر، لنا ُیرید أّنه ونؤمن                 لنا،
فروید تفسیر بحسب واآلمال الرغبات هذه واآلن. هنا تنجینا التي والمحّبة الجالل عیَن               تالًیا
مع متالئمة غیر أنّها وطالما ذلك، من أكثَر ولیس األساسیة، رغباتنا تعكس طفولّیة،               اقتباسات
تتشارك Mass delusionالجمعّي الهذیان أشكال من وشكٌل الخیال فوق رأیه في فهي              الواقع،
أدرك "أنا ویقول: العلم، هو إّنما علیه االعتماد یجب ما أنَّ فروید صّرح وقد المؤمنة. الجماعة                  فیه
لكّنني أیًضا، وهٌم ماهیُّته حیث من الواقع هذا أّن قیل رّبما األوهام. تجّنب صعٌب هو حد أيِّ                   إلى
على محاسبة أّي إجراء عدم واقع عن النظر فبغّض الموضوع. إلى بالنسبة حكِم إصدار على                 مصرٌّ
لها لیس األوهام هذه التصحیح. على عصیة لیست الدینّیة كاألوهام أوهامي المشتركة، األوهام               هذه
یقدم والمهّمة، المتعّددة بنجاحاته العلم، لكّن كحالهم. فحالي وهًما، أعتقده ما كان إذا هذیانّیة...                میزة

 لنا شواهَد تؤّكد أّن العلَم لیس وهًما" 02.

فهم في انحرافاته على فروید، على ردوده في المسیحّیین)، القساوسة (أحد Fisher فیشر               أّكد
مرتبًطا موضوًعا الدین یعّد فروید كان إْن كلیّا متعارضة الدین حول الرجلین آراء إّن                الدین.
المتعّلقه األفكار وأسمى الجهود ألعظم مخزوًنا فیه یرى فیشر فإّن وضعفها، الطفولة              بحاجات

  . مستقبل أخدوعة ،  ص 20.54-53
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فإن النفسّي، والتحلیل الدین بین الجذرّي التمایز على ا مصر فروید كان وإذا اإلنسانّیة.               باألحوال
فروید نظرة كانت وإذا الواحدة، والحقائق األهداف ووجهتهما بعضهما، یدعمان أّنهما یرى              فیشر
والتناقض االختالفات عّد یمكن باألمل. ومفعمة جدا متفائلة فیشر نظرة فإّن وجبرّیة، تشاؤمّیة               اساًسا
العالقة عن البحث یجري حین باستمرار تنوجد ،التي التیارات من للكثیر انعكاًسا الرائدین هذین                بین

 بین التحلیل النفسي والدین.

كتابه في عاَد الذكر، السابق للكتاب فروید إنجاز من قصیر وقت بعد الثالثة:               المرحلة
نحو على ظهرت التي والمضمرات ّالطروحات إن المواضیع. هذه بعض إلى وُكروُبها              الحضارة
طرح وقد كلَّها. اإلنسانیَّتین والثقافة الحضارة حیاض لتحمل اتسعت أخدوعة مستقبل كتاب في               بارز
ناحیة من المدنّیة الحیاة وحاجات ناحیة من الغریزّیة الحاجات بین الحتميَّ واالختالف التضاّد               فروید
في أساًسا یتّم الذي األمر محیطه، مع الطفل تكیِّف أساُس الجنسّیة الغریزة بروز منَع إّن                 أخرى.
السعادة، عن یبحثون البشر إن العمر). من عشرة الثانیة حتى الخامسة (من الكمون               مرحلة
الواقع لكّن ، وملّحة شدیدة الحیاتیَّة الحاجات إّن األلم. وتجّنب اللذة عن البحث هو                ومحّركهم
على إشباعها على مجبرین أنفسنا نرى النهایة وفي الحاجات، هذه نلبَّي أْن لنا تسمح ال                 والظروف
الوقت وفي أخدوعة، مستقبل كتاب في الوارد بالبحث مرتبٌط الموضوع هذا . وهميٍّ خیاليٍّ                نحٍو
التكلفة إّن األحوال كّل في أیًضا. والثقافّیة االجتماعّیة الوحدة من أخرى جوانب لیشمل یّتسع                نفسه
البدائّي األنموذج نجد أن یمكننا األساسّیة. والغرائز الحاجات قمع هي األحوال هذه في نتحّملها                التي
"الشعور عن ناجمة غیر األوهام هذه ذلك مع والمذهبّیة. الدینّیة األوهام في الظاهرة               لهذه
روالند 22 رومین وصفه كما المحدود، وغیر المدى المّتسع Oceanic feeling             األوقیانوسيّ 12
الكینونة في الطفولة منذ الكامنین والتبعّیة بالتعاسة الشعور من ینبع وإنما ، Romain Roland              

 المحورّیة للتجربة اإلنسانّیة.

في كتبه الذي التوحید وعقیدة موسى كتابه الدین عن فروید مؤّلفات آخر الرابعة:               المرحلة
الطوطم كتاب في شرحها قد كان التي المواضیع إلى الكتاب هذا في فروید یعود عمره.                 أواخر
(الذي الفرعون قصر في یعیش كان مصريٌّ أمیٌر الحقیقة في هو موسى إّن فروید یقول                 والمحّرم.
العبادة مثل الفتة دینّیة مصطلحات إلى واهتدى المیالد، قبل 1375 العام حوالى الحكم               توّلى
عبارة خالل من العبرانّیین، إلى الدینّیة النظرّیة هذه موسى نقل ثّم .(aten آتین اسمه إلله                 التوحیدّیة
على ثاروا لهم، المقّید المعنوّي الروحانّي الدین هذا تحّمل یستطیعوا لم الذین الیهود لكّن یهوه،                 اإلله

  . أوقیانوس: إله النهر الخارجّي الكبیر الذي زعمت المیثولوجیا الیونانّیة أّنه یطّوق األرض.21
  . فروید، 1936م.22
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إلى بحاجة أنهم الیهود أدرك ذلك بعد وقتلوه. علیهم، األمَر هذا یعرض أن یرید كان الذي النبّي                   هذا
وإلى به، بّشر الذي النبيَّ قتلوا الذي نفسه، الدین إلى فعادوا المشترك، الجامع والدین القبلّیة                 الوحدة
اإلله أنَّ هو الیهودّي، الدین تطّور في المحورّي الحدث "إنَّ فروید یقول الجبَّار. الواحد اهللا                 عبادة

 یهوه فقد بمرور الزمان میزاته، وصار أكثر فأكثر أشبه بإل ٰ  ه موسى القدیم، آتین" 32.

 دراسة نقدّیة:

لكّن كتب، أربعة وفي مراحل أربع على الدین حول آراءه طرح قد فروید أّن من غم الرَّ                  على
كتابیه: في عرضه نفسّي – إناسيٌّ تفسیر األول، تفسیرین: إلى تعود طرحها التي المسائل                حصیلة
كانت الغابر، الزمان في األب ذبح أسطورة أ ّن أي التوحید ؛ وعقیدة وموسى والمحّرم ،               الطوطم
باإلثم شعوًرا تجّلت محُوها. یمكن ال البشرّیة، تاریخ في وندوًبا وبقایا آثاًرا تركت واقعّیة،                حادثة
نفسه (األب اهللا عبادِة إلى التوّجه جاء باإلثم الشعور ولمواجهة ذلك، وغیر بالمحارم للزنا                وتحریًما
الثاني، التفسیر أّما جماعّي". وسواسيٌّ "ُعصاٌب أّنه الدین یفّسر النهایة وفي إَلهیا)، منًحى نحا                الذي
مصدر أّن أي وُكروُبها؛ الحضارة و أخدوعة مستقبل كتابیه: في طرحه ِصرف نفسيٌّ تفسیٌر                فهو
األب حمایة إلى والحاجة الطفولّي، الخوف نفسه هو أخرى وبعبارٍة بالتعاسة، اإلنسان شعور               الدین،
تقدَّمه، البشريُّ العقُل سیثبُت البعید المستقبل ففي ودائمة. مستمّرة تكون لن الحالة وهذه               القوّي،
ویقول للعلم، معادًال البشريَّ العقَل فروید یحسب وُتنسخ. وسُتترك الدینّیة، العقائد عن التخّلي               وسیتُم
من الكثیر وبعد واعیة، أذًنا یجد لم ما یصمَت لن لكّنه ولطیف، ناعٌم العقل صوت إّن                  صراحًة:

 األخذ والرّد لمرات متتالیة ال عّد لها وال حصر، سیحالفه النجاح 42.

رفض وقد المفّكرین، من كبیر عدٍد من للنقد تعّرضت قد للدین، شرحه في فروید تحلیالت                 إّن
هي التحلیالت هذه في الواردة اإلشكاالت بعض إن وآدلر. یونغ ومنهم إلیه تالمیذه اقرُب                نظریِّاته

 التالیة:

اتباُعها یعّد التي الفلسفّیة النظرّیة على (بناًء طبیعیا تفسیًرا للدین فروید تفسیر إن               أوًال)
تفسیر هو إّنما اإلنسان، إلى والجبرّیة اإلوالّیة النظرة أساس على وأیًضا األّول)، المبدأ               الطبیعة
المبني االّدعاء هذا من غم الرَّ على فهو اعتمده؛ الذي الطبیعي الفلسفي األساس بسبب               مرفوض،
له. ركیزة ال االّدعاء هذا أّن الدراسة بعد نجد تها، ِصحَّ العلمّي البحث یثبت داعمة، معطیات                 على
على نتائجهم ارتكاز على النفسّي التحلیل شرح حول النفس علماء بین الخالف یدلُّ ناحیة                فمن

  . فروید 1939، ص 63 نقًال عن أروین، 2001 م، ص 23.475
  . ستور 1375ش [1996م]، ص 24.129-116
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التجربة من جزًءا الطبیعّیة الفلسفة تأخذ أخرى ناحیة ومن خاّصة، فلسفّیة ونظریٍّات              فرضیٍّات
مذهب إّن األحوال، كّل في كّله. الواقُع أّنه على وتعرضه الكّمّي)، وللتحلیل للقیاس القابل                (القسم

 فروید الوضعّي غیر مقبول الیوم ،وال یمكن إختصار اإلنسان بأبعاده المادیَّة وحدها 52.

 ثانًیا) یقول یونغ في نقده لنظرّیة فروید الجنسّیة، التي هي أساس تحلیله حول الدین ما یلي:

فقط یخضع ال اإلنساَن ألّن فحسب؛ الواقع جوانب من جانًبا تبّین المذكورة، العقیدة إّن ..."               
مهّمة الِغذاء غریزة أن مثًال، الحیاة علم وفي غیرها. أخرى غرائز فلدیه الجنسّیة، الغریزة                لضغط
أهم فهو أكبر، مكانة للغذاء الجنس، دور من الّرغم على البدائّیة، المجتمعات في الجنسّیة.                كالغریزة
المجتمعات المقصود أیًضا- قائمة أخرى مجتمعات هنالك میوله... وأقوى البدائّي اإلنسان             رغبات
التّجار من كبیًرا عدًدا أّن والمالحظ الجنس. دور من أكبر دوًرا فیها السلطة تؤّدي                المتحّضرة-
األعمال او التجارّیة األنشطة في طاقاتهم معظم یصرفون ألّنهم جنسي؛ عجز لدیهم              والصناعّیین

 اإلدارّیة، وهم یولون هذه األعمال أهّمّیة أكبر من األمور والقضایا المتعّلقة بالمرأة 62.

آثاًرا البشر في تركت واقعیة حادثًة كان األّیام من الغابر في األب ذبح أّن فروید یعتقد                  ثالًثا:
تفتقد التي بالوراثة، المتعّلقة المارك بنظرّیة مؤمًنا كان أخرى بعبارة تزول. وال تحول ال                وندوًبا
التطور نظرّیة أّن حین في وراثیَّة؛ المكتسبة الصفات أّن تزعم والتي واألهّمّیة، القیمة               إلى
یمكن ال ذلك، عن فضًال تقریًبا. الحیاة علماء جمیع اذهان من المارك أفكار محت قد                 الداروینّیة،
إّن بالبشر)، الشبیهة (القرود األوائل اآلباء ودراسة اإلناسة، علم شواهد على االّطالع بعد               القول،
والوالئم األزمان. من زمن في موجودًة كانت واحد، رجٍل لسلطة خاضعة كانت التي البدائّیة                القبائل
الطقوس مارست التي القبائل من قلیلة قّلة لدى إال ُتلحظ ولم أیًضا، الوجود نادرة                الطوطمّیة

 الطوطمّیة 72.

في صّحتها ومدى قیمتها في خاّصة سّنة أو عقیدة أيِّ منطلِق أو لمصدر تأثیر ال                 رابًعا:
ذات غیر ومنطلقات مصادَر إلى یعود والنشاطات الفاعلّیات من العدید أصُل وتالًیا الحالّیة،               صورتها
األمر هذا لكنَّ التنجیم، أحضان في نشأ ألّنه سلبّیة نظرًة الفلك علم إلى ننظر ال مثًال فنحن                   أهّمّیة.

 یتم تجاهله ونسیانه حین یتعلَّق األمر بالدین 82.

  . جان مك كواري، 1378ش [1999م]، ص 25.170
  . جونز، 1351ش [1972م]، ص 8، 26.9

  . ستور، ص 119 و 27.120

  . مك كواري، ص 28.172-171
11 

 



والتجاِرب والَوْجد، االنخطاف حاالت إدراك عن عاجٌز نفسه، هو یقّر كما فروید إّن               خامًسا:
حین الدینّیة. المشاعر مصدر الكثیرین بنظر هي التجارب هذه أّن حین في والعرفانّیة،               الروحّیة
صّرح روالن"، "رومان إلى الدین فیه ُینكر الذي أخدوعة ، مستقبل كتابه من نسخًة فروید                ارسل

 هذا األخیر أّن فروید لم یفهِم المصدَر الحقیقيَّ للمشاعر الدینّیة 92.

مرافعتین (1984) والدین النفسي التحلیل كتابه في قّدم فقد Erick from فروم إریك               أّما
التعبیر هذا متناولنا في وضع الرؤیا تفسیر بإشاعته فروید أّن یعتقد هو أوًال: فروید: عن                 دفاًعا
الرؤى لغة عن بالضرورة تختلف ال الدینّیة األساطیر لغة أّن على نفسه الوقت في ودّلنا                 المنسّي،
للرؤى فروید تفسیَر أّن من غم الرَّ وعلى األهّمّیة. الشدیدة لتجربتنا معنى ذي تجلٍّ هي                التي
الغرائز على مفرط نحٍو على كتابه في أّكد ألّنه األفق، ضّیق یبدو عنها وتعبیَره                واألساطیر
والشعائر الیقینیَّة والقواعد واألساطیر، الدینّیة الرموز لفهم جدیًدا اساٍس حجَر وضع فقد              الجنسّیة،
وللعلم للعقل جدید تقویم إلى یرِشدنا لكّنه الدین عودة خاتمُته تكن لم وإن االستنباط هذا إّن                  الدینّیة.
أي األخالق، باسم للدین معارض فروید إّن ثانًیا: رمزّیة 03. بلغة الدین بواسطة ظهر الذي                المعّمق،
من جانب عن فروید تحّدث أخرى، بعبارة دینیا. موقًفا یه نسمَّ أْن یمكن موقًفا الواقع في یختار                  اّنه
األخالقّیة األهداف تحّقق تعیق ألّنها الماورائّیة – الالهوتّیة جوانبه منتقًدا للدین، األخالقّیة              الكینونة
التطّور مراحل من مرحلة إلى تعود الماورائّیة - الالهوتّیة المفاهیم أّن یرى وهو               المذكورة.
"معاٍد" أو "معارٌض" فروید إّن القول فإّن لذا للتطّور. معیقة الیوم لكّنها ضرورّیة، كانت                اإلنسانّي

 للدین قوٌل مضلِّل، إّال إْن نحن بیَّنا أّي جانب من جوانب الدین یؤّید، وأيَّ جانٍب ُیعارض 13.

المقصودة غیر اإلیجابّیة النتائج عن دفاًعا فروم قاله الذي األول الكالم أّن من الّرغم                على
الرؤى تفسیر تبسیط في یونغ مساعي الحسبان في أخذنا نحن إْن سّیما ال ما، حدٍّ إلى مقبول                   لفروید
من نوٌع أوًال فهي كّلیا، مرفوضة الثانیة فروم مقولة الرمزّیة، األساطیر لغة وشرح               وتعبیرها،
نعّد أن وثانًیا، واإلیمانّیة 23، والعرفانّیة الشعورّیة أبعاِده وتجاهِل شأنه، من والحّط الدین              تحجیم
Don Cupit كیوبت دون أنَّ حتى بشّدة 33، انُتِقد أمٌر لها جا ومرو األخالقّیة القیم عن مدافًعا                 فروید
مساهمة أّي وجود ینفي فهو االستقامة، مفهوم رفض هي فروید لبحوث العاّمة الهیكلّیة "أنَّ                یعتقد

  . ستور، ص 29.126

  . إریك فروم ص 30.136
   . إریك فروم، ص 31.30
 

  . مك كواري، ص 253- 32.157
  . راجع في هذا الصدد أفول إمبراطورّیة فروید  لـ هاسن جي آنیذك ترجمة كریمي.33
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الفكرّي لنظامه تبًعا الِكَبر في الروحيَّ النموَّ ألنَّ األخالق)؛ (وضمًنا الروحي النمّو في للدین                قّیمة
 ضحٌل ال ُیعتّد به 43.

أحد للدین فروید تفسیر انتشار أّن الشهیر، الدین فیلسوف (J. Hick) هیك جان یرى                أخیًرا
فروید آلراء ودراسته نقده خالل من هیك ویتوصل المؤمنین)، غیر (لدى اهللا وجود إنكار                أسباب
"...على یقول: الدینّیة، المعتقدات عن النفس علم مباحث في منه االستفادة یمكن إیجابيٍّ انطباع                إلى
الجانب األرجح على وسیكون بامتیاز، ذهنيٌّ تصوٌّر بمجمله الدین عن فروید تصّور أّن من                الّرغم
من نوُع اّنه على اإلیمان موضوع إلى اإلجمالّیة نظرُته لقیت فقد تفكیره، جوانب من حیاًة                 األقصر
المؤّیدین النقاد من كبیر عدد من تأییًدا المتخّیلة، األفكار أشكال من شكَال ویتضّمن الروحي"                "الدعم
یسمیه أمٍر أيِّ على ُیطلق أْن یمكن التفكیر من النوع هذا أنَّ یرون الذین له، المؤّیدین وغیر                   للدین
من غریٌب تركیب للدین) الخارجي (المظهر العملي التجریبي، فالدین "الدین". الناس ة             عامُّ
أذهان في مهمٌّ عامٌل وهو ضمنه، التمنّیات إدخال في دوٌر للرغبات شّك دون ومن                العناصر،
أّنه هو فروید، نظر وجهة في الفت ( (الهوتيٍّ كالمّي تفسیر أكثر لعلَّ به. المؤمنین من                 الكثیرین
اإلَله ذلك خلقها التي نفسها األوالّیة عن األب صورة حول بحثه في اللثام أماَط قد األرجح                  على
– الیهودّیة السنن تعالیم بحسب بأوالده البشريِّ األِب عالقة ألنَّ البشر؛ أذهان في األلوهّیة                لصورة
أباه اَهللا ُیعدُّ الطفَل أّن مستغرًبا وال عجیًبا لیس علیه بناًء بالبشر؛ اهللا بعالقة شبیهة                 المسیحّیة
العائلة ورعایة للحّب، الفائقة والتجربة له، المطلقة تبعّیته تجِربة خالل من ویتعّرفه ،              السماويَّ

 وتربیتها 53.

((Carl Gustar yong 1961 – 1875 ب)كارل غوستاریونغ
 سیرته وآثاره:

بین من وكان الكنیسة. خدمة على حیاته وقف المذهب، كاثولیكيِّ سویسريِّ قّسیس ابن               یونغ
والخیمیاء، اآلثار وعلم الفلسفة دارًسا عمره قضى . الكاثولیك الرهبان من ثمانیٌة أیًضا یونغ                أقارب
یونغ وصف عنه. واستقلَّ عاد لكّنه آراءه، وأیَّد بفروید ُأعجب األمر أّول في النفس. علم                 وأخیًرا
mémoires, dreams, و األفكار والرؤى الذكریات كتابه: في وتجاربه وأفكاَره شخصّیته            معالَم
وشخصّیته ،ٍ أسرار حامل وأّنه والدینّیة، الروحّیة تجاربه فیه یروي الذي (reflections (1963             
كانط بأفكار معرفته وعن مقّدرة، األمور بأّن إیمانه عن وتحّدث وباطن، ظاهر وجهین:               ذات

  . بحر اإلیمان، 1376ش [1997]م، ص 34.99

  . فلسفة الدین ، 1372ش [1993م]، ص 35.81
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تدور "كما شاب: راهب إلى كتب 1952م، العام في وشوبنهاور 63. نیتشه وأفكار              الفلسفیَّة،
یمكن ال نحو على إلیه، وتنجذب اهللا، حول كّلها أفكاري تدور الشمس، حول جمیُعها                الكواكب
إثًما ارتكبت قد أكون المقاومة، من ٍ نوع أيَّ القّوة هذه تجاه أبدیت إْن أنّني أشعر                  مقاومته.
األقّل على – اهللا أّن الحین ذلك في "أدركت الكنیسة: على ثورته آونة في قال ومّرة                  عظیًما"...
إلى ینظر دائًما كان یونغ أّن من الّرغم على الواسطة" 73. إلى حاجة التجارب أقّل – إلّي                  بالنسبة
األیام أحِد "في یقول: باهللا، باإلیمان دائًما مقترًنا شّكه كان وترّدد، شكٍّ نظرَة المسیحّیة الدینّیة                 التعالیم
غیَر المسیح عیسى عن شیًئا ثنایاه في أِجَد باْن األمُل یحدوني الدینّیة، التعالیم كتاب أتصّفح                 كنت
التثلیث ، مبحث إلى وصلت الجاذبّیة. إلى نفِسه بالقدِر وتفتقد عادًة، ُتدرُك ال التي العاطفّیة،                العبارات
وانتظرت تناقض. من فیها لما جذبتني المسألة هذه التثلیث. في الوحدة انتباهي: لفت ما فیه                 فوجدت
أن یجب لكن التثلیث، إلى وصلنا اآلن أبي: قال وصلنا حین لكن الدرس. هذا إلى الوصول                  بشوق
قرارة في شعرت لكّنني أبي، صدَق قدُّرت شیًئا. منه الواقع في أفهم لم نفسي أنا ألّنني                  نتجاوزه،
فكیف فیها، یفّكرون وال القضّیة، هذه عن شیًئا یعرفون ال أّنهم طالما نفسي، في وقلت بالیأس،                  نفسي
قدر نفسي جاهْدُت ینتابني، كان الذي الملل من الرغم على سّري؟... عن أتحّدث أْن إًذا                 یمكنني
علیه عقدُت الذي الرّبانّي، العشاء لطقوس نفسي وحّضرت إدراك، دون من أؤمن أن               المستطاع
كنُت وكما خبزي، تناولت فجأًة، إلّي الدور وصل وحین المراسم، إحیاء اثناء في األخیر.                أملي
وخالصة الحموضة، إلى أقرب رقیقة، كانت شفتيَّ قاربت التي الخمر ورشفُة به؛ أستطِعْم لم                أتوّقع
عالئم من خالیٌة وسیماهم الناس، خرج وبعده الختامّي، الدعاء دور بدأ ثم شهیًَّة، تكن لم أّنها                  األمر
بالنسبة معلوًما باَت تلت التي األّیام طیلة األمر"... انتهى "حسًنا یقولون وكأّنهم الفرح، أو                الحزن
ال ما أمٌر یحدَث أن منتظًرا الدینّیة، المراسم آخر إلى وصلت قد كنت فأنا یقع. لن حدث أّي أّن                     إلّي
على دلیٌل نظري، في االقّل على الطقوس، هذه في كان إّنما یحدث... لم شیًئا لكنَّ كنَهه،                  أعرف
نفسي رأیُت لكّنني الَجماعّي، اإلیمان في المساهمة بإمكاني یعد لم اللحظة تلك منذ اهللا...                وجود
إیجابّیة حالٌة تعتوَرني أْن الممكن غیر من أجد یوم بعد یوًما كنت الوصف 83. یفوق شئٍّ من                  جزًءا
وبدأت عشرة، الحادیة في كنت مذ جذبني اهللا تّصور أّن أتذّكر ذلك مع المسیح، عیسى إلى                  بالنسبة

 أناجیه، وهذا األمر أسعدني، فلیس في هذه العبادة أّي تناقض 93.

  . الذكریات والرؤى واألفكار ،  1370ش [1991م]، ترجمته پروین فرامرزى، ص 36.38-8

  . یونغ، م.س، ص 13، 37.14

  . الذكریات والرؤى واألفكار ،  ص 38.67-64

  . م.ن، ص 39.40
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یَد احّس كنت البدایة منذ وقدره: اهللا لقضاء خاضع واّنه حیاته، في اهللا بوجود یشعر یونغ                  كان
أماًنا یمنحني ذلك كان إنجاَزها. عليَّ وأّن الحیاة، في مهّمتي عیَّن الذي هو اَلقَدَر كأنَّ                 األقدار.
"هو" إّنه یقّرر، من "أنا" لست نفَسه. لي أثبت الذي هو إنما لنفسي، أبًدا إثباَته أستطع لم                   داخلیا،
أن عليَّ المفروض من أّن اإلعتقاد عن یصرَفني أن بإمكانه كان أحٍد من ما ذلك. علّي یفرض                   الذي
في أّنني أحّس كنت ما غالًبا طریقي. ألكمَل ة القوَّ یمنحني كان ما وهذا بإرادتي، ال اهللا بإرادة                   أعمل
أكون ال حیث "هناك" أكون حین اهللا. مع وحیٌد أنا وإّنما البشر، بین لست الحاسمة                 المواضیع
قبل كان الذي هو ویكون. كان الذي هو یكون والعصور، القرون ابَن أكون، الزمان خارج                 وحیًدا،
تجاربي، أعمق شّكلت "اآلخر" ذلك مع الحوارات هذه هناك. كان وأبًدا، دائًما الموجود هو                والدتي،
أْن بعد ) غّرة حین على ساِمَیین... وشغٌف َوْجٌد أخرى ناحیة ومن عنیف، صراع ناحیة                 فمن
إلّي، بالنسبة االقّل على اهللا، أّن أدركت اهللا) عن الخیالّیة الفالسفة وفرضّیات الفلسفّیة الكتب                درست
خارجّي: ظهوٌر والمعتقد اإلیمان لهذا كان وسیط 04. إلى المحتاجِة غیر الموثوقة التجارب أكثر               أحُد
معه، مقابلٍة إلجراء یونغ بیت إلى ذهب قد كان الذي Miguel Serrano سیرانو میغیل                یقول

 إّنه رأى هذه العبارة تعلو مدخل منزله: "سواٌء قرأَت أو لم تقرأ فاهللا حاضر" 14.

الجّیدة معرفُته البارزین، النفس علماء لدى نوعها، من الفریدة ورّبما الالفتة، یونغ میزات               من
صور أربع كتابه في المثال سبیل فعلى الكریم. القرآن سّیما ال المختلفة، األدیان بنصوص                نسبیا
تعبیٌر هي إّنما السورة، هذه في المختلفة القصص أن یرى الكهف، لسورة شرحه أثناء في                 مثالّیة 24
كینیا إلى رحلته على كالمه أثناء وفي جدیدة". "والدًة اإلنسان لوالدة المثالّیة الصورة عن                رمزيٌّ
نظرهم في كنت لقد الكریم. القرآن على مّطلع أّنني وجدوا ألنهم بالقرآن، مؤمًنا عّدوني "لقد                 یقول:

ا 34. من أتباع محّمد (ص) سر 

مجموُع بلغ وقد والدین، والخیمیاء النفس علم في ومتنّوعة عدیدة ومقاالٍت كتًبا یونغ               خّلف
وأهم آخر، موضوع أيِّ من أكثر الدین عن تحّدث ربَّما مجلدا 44. عشرین اإلنجلیزّیة باللغة                آثاره
باراسلسیكا ،(psychology and religion (1938 والدین 54 النفس علم المجال: هذا في             آثاره

  . م.ن، ص 60 و 40.73
  . مع یونغ وهیّسه ، ترجمه بالفارسّیة سیروسى شمیسا، ص 41.105

  . یونغ، أربع صور مثالّیة ،  ترجمته بالفارسّیة پروین فرامرزى، ص 29- 42.102
  . الذكریات والرؤى واألفكار، ص 43.273
  . دائرة معارف الدین ، إلیان، 840، ص 44.213

  . ترجمه بالفارسّیة فؤاد روحاني.45
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النفس علم النفس؛ وعلم الدین بین الَعالقات إلى فیه تطّرق (paracelsica (1942            
answer to job أّیوب 74 جواب 46psychology ءایمیخالو)؛ and alchemy (1944         
four) والمخادع 84 الروح، الجدیدة، الروحّیة الوالدة األم، مثالّیة، نماذج أربعة            1952))؛
تطّرق ،(aion (1951 وإیون 94 ,Archetypes)؛ mother, rebirth, spirit, Trickster         
ومنها: األخرى آثاره في النفس 05 علم بمنظار السالم علیه المسیح السّید شخصّیة لدراسة               فیه
علم ومكانة الدین موضوع إلى إشارات (psycho analyses النفسّي1957) بالتحلیل            المعالجة

 نفس الدین بالنسبة إلى اإلنسان.

  علم نفس الدین بمنظار یونغ

تبَق لم والالوعي، فروید لدى الدین نفس علم بنظرّیة مسبوقٌة یونغ نظرّیة أّن من الّرغم                 على
هو والمنهجّیة. اإلبیستیمولوجّیة النظریات تتخّللها وإّنما النفسانّیة، التأّمالت حدود في            محصورًة
أو المجّرد العقل نطاق في محصورًة الدینّیة التجربة یعّد ال لكّنه الجمعّي، الالوعي نظرّیة                یتبّنى
اسطورّیة-رمزّیة، ما، حدٍّ إلى تعّددّیة نظرّیة بالدین، المتعّلقة یونغ نظرّیة إّن التجریبّیة. العلوم               نطاق
منه وضوًحا أكثر فروید، و یونغ بین الخالف فیه یظهر موضع او نطاق من ما المحور.                  وجوهرّیة
األدیان یولي الواقع في وهو الحاسم، فروید إلحاد یونغ رفض لقد الدین. إلى منهما كلٍّ رؤیة                  في

 كّلها قیمًة حقیقّیة. وفي حین یرى فروید أّن الدین ظاهرٌة مرضیَّة، یراه یونغ ظاهرة شافیة.

وإسقاًطا إزاحًة الدینیَّة العقائَد ُیعّد وكان فروید، بآراء شبیهًة األمر أّول في یونغ أفكاُر                كانت
تغّیرت ،colleclive unconscious الَجَمعّي الالوعَي اكتشَف حین لكْن الوالدین.           لصور
وتسامیها؛ اإلنسان شخصّیة لنمّو حاجٌة هو وإّنما ُعصاًبا لیس الدین نظره ففي كلُّها. هذه                تصّوراته
بكثیر. ذلك من أوسع اللیبیدو ألّن الجنسّیة، المسائل على مرتكز غیُر الدین أّن كذلك یرى                 وهو
) المثالّي األنموذج على وإّنما والده، صورة على مبنيٍّ غیُر هللا اإلنسان ر تصوَّ أّن كذلك                ویرى
التجاِرب أّن ویعتقد الدین، عن یونغ ُیدافع فروید من العكس وعلى لألب. العامِّ (Arche type               
لیونغ، األساسيَّ اإلكتشاف إنَّ للمجتمع. ضروريٌّ والدین واقعّیة، المعاني من بمعنى             الدینّیة،هي
عدد في المرضى، أحالم في والمشتركة الخاّصة الموضوعات مشاهدة الممكن من إّن القائلة               فكرتُه

  . ترجمته بالفارسّیة پروین فرامرزى.46

  . ترجمه بالفارسّیة فؤاد روحاني.47

  . ترجمته بالفارسّیة پروین فرامرزى.48

  . 49: ستور، 49.1983
     .   آرغیل  Argyle، 2000، ص 50.104
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ملكوتّیة، لحظات غالًبا تتضّمن بنظره فالرؤى الخیمیاء. علم وفي العالمّیة واألساطیر األدیان              من
بعض أّن رأیه وفي الالوعي، إلى طریٌق هذه الرؤیا ولحظاُت بالقدسّیة، اإلحساس الفرد لدى                تثیُر
هو اعتمده الذي النهُج كان والمألوفة. العادّیة تجاربهم من متأتّیة غیر ورؤى أفكار لدیهم                مرضاه
األدیان دراسة وكذلك التاریخّیة، الروایات في الواردة الرؤى و المرضى رؤى             دراسة
المتقهقرة الذكریات یتضمن فروید- لدى الفردّي كالوعي - الفرديُّ الوعُي إلیه بالنسبة              واألساطیر 15.
التي األجزاء وهذه الشخصّیة، عن ومنفصلًة مستقلة وأجزاًء العقدة، شكَل بعُضها اتخذ التي               المكبوتة
تقویمها إلى لجأ وقد الجدید، النمّو ومنبع النضج مصدر یونغ یحسبها الُعصاب، مصدَر فروید                عّدها
الالوعي تحت كامٌن الَجَمعّي الالوعَي أّن یونغ یرى (1918م). اهللا كلمات تداعي اختبار خالل                من
الالوعي عن الناجمة المعلومات عن تختلف الَجَمعّي، الالوعي عن الناجمة والمعلوماُت             الفردّي،
وتكون را، تبص أكثر الجمعّي الالوعي عن الناجمة المعلومات تكون ان الممكن ومن              الفردّي؛
یتضّمن عاطفّیة. بقّوة وتتمّتع الفرد، خارج من لة ُمحصٌّ كأّنها وتبدو قدسّیین، ونفوٍذ لقّوة نة متضم              
البشرّي. النوع تاریخ قبل ما منذ كالغرائز توافرت ،التي األّولّیة األزلّیة الصوَر الَجَمعّي               الالوعُي
ورّدة الخارجّي، العالم یب لتجر والمیل االستعداد هي (Archestypes) المثالّیة النماذج             هذه
األولّیة، كانط مقاالت أو األفالطونّیة المـُُثل تشبه .إّنها األجداد فعله الذي النحو على تجاهه،                الفعل
والتجربة الثقافة من ،وُتستمّد والرموز النماذج خالل من ُتعرف وإنّما مباشرًة، تعّرفها یمكن               وال
واألوهام، والرؤى األفكار، ببعض لالعتقاد مهیَّئین تجعلنا مجّردة أشكال إّنها .             الشخصّیتین
األب . والفردّیة الثقافّیة مؤثراُتها تتشّكل ذلك وحین والشمولّیة، واألسطورّیة، الدینّیة،             والمعتقدات
السحرّیة، القوى مصدر هي كّلیٍّة لحقیقة رمٌز هو بل الفرد، ألِب رمًزا لیس إّنما ورمز                 أنموذج

 ویمكن أن تكون أنموذًجا ورمًزا بأسالیب متنّوعة 25.

رّبما : المعاصر اإلنسان إلى بالنسبة الدین لمعرفة الوحید السبیل هو الالوعي أّن یونغ                یعتقد
التي األفكار آخذ أنا لذا، النفس، علم طریق سوى الیوم، الدینّیة القضایا إلدراك أمامنا سبیل                 ال
في وأصّبها المائّیة، حالتها إلى وأعیدها بها أذوَّ ألن وأسعى والتاریخ، الزمان مدار على               تجّمدت
بین واتصاًال ارتباًطا نوِجد أن نرید ألّننا شك، دون من صعٌب العمل وهذا المباشرة. التجاِرب                 قوالب
الالواعیة، الطبیعّیة الرموز دراسة و النفسانّیة، المثالّیة للصَوِر المباشرة والتجربة الدینّیة             المعتقدات

   . م.ن، ص 51.105
   .  یونغ، 1370 ش [1991م]، ص 52.182
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شكل على تظهر التي المثالّي لألنموذج الروحّیة الحیاة إّن العمل... لهذا األّولیة المواّد لنا                توّفر
 رموز في الرؤى، غیر مرتبطة بزمان معّین؛ على العكس من الحیاة الفردّیة أسیرة الزمان 35.

حالًة یعیشون كانوا بهم. المحیطة البیئة وبین ذواتهم بین یفصلون البدائیّون البشر یكن               لم
الخارج. في یحدث الداخل، في یحصل ما كلَّ أّن بمعنى فانّیة، العر المشاركة برول" "لویس                 یسّمیها
تطلع ما بمقدار وتصفه الداخل، في یحدث ما تعكس الحدوث، في آخذ هو عّما تعبیر فاالسطورة                  لذا
صناعة موهبة االنسان یفقد تجّلیها...حین تفقد المساء وفي بأكملها، السماء تطوي ثم              الشمس،
وأساطیر األجداد، وتقالید والشعر، فالدین، الخّالقة. وجوده بقوى اتصاله ینقطع            األسطورة،
شخصّیة لها األدیان، لكّل األساسّیة الهیكلّیة إن الموهبة، بهذه مرتبطة كّلها والجّن              الحورّیات
في الوعي مساهمة لكّن القضایا. تشكیل في دوًرا الوعي یؤّدي كاألساطیر إّنما المثالّي.               األنموذج

 الشعائر الدینّیة البدائّیة  أقل بكثیر منها في الشعائر الدینّیة  األرقى واألكثر تطّورا وانتشارً 45.

أّن یبدو وراثیا: أمًرا الجَمعّي الالوعّي یعّد ال الّنقاد 55، بعض من العكس على یونغ،                إّن
سنة األلفي خالل ومّرات مّرات ظهر الذي الفكري المسار خّط طوى المـََرضّي              الالوعي
حالَة هنالك أّن افترضنا حال في إّال موجودًة تكون أن یمكن ال السیطرة هذه مثل لكّن                  المنصرَمْین.
تنتقل التصورات أّن الفرضّیة هذه من أقصد ال أنا ومورث. قبليٍّ ومحّرك كعامل موجودة                الوعٍي
المتعّلقة فرضّیتي إنّما مستحیل؛ بل فحسب، صعًبا لیس األمر هذا مثل إثبات ألّن الوراثة؛ طریق                 من
مّرات المتشابهة أو كّلیا، المتماثلة األفكار تظهَر أْن إمكانیَّة أساًسا هنالك أن الوراثّیة المیزة                بهذه
المصطلح هذا من المقصود لذا ،(Arche type) المثالّي األنموذج سّمیتها أنا اإلمكانّیة هذه               عدیدة.

  سّمة خاّصة أو شرط أساسي للبنیة الروحّیة، مرتبط على نحٍو ما بالدماغ. 65

والذهب، األسد، الرؤى: خالل من وتظهر الدین، حیِّز هي یونغ بنظر المثالّیة النماذج               إن
األدیان بعض في والشمس والِصّحة. الحیاة قّوة على دلیل والشمس الشمس ، إلى ترمز               والملك
(القدرة مثالّي أنموذج موضوَع الشمس كون سبب مشاهدة بإمكاننا ونحن لها، ُیتعّبد معبودٌة               البدائّیة
دنیا إلى اللیلي والسیر والموت، الحیاة وفصلیا، یومیا والغروب الشروق الماورائّیة،             والطاقة
دنیا بمعنى أیضا لكْن الحیاة. وتجّدد والَحْمل، األمومّیتین، والمحّبة العنایة مبدأ بمعنى األم               الروح).

   . م.ن، ص53.24
   . جان مك كواري، 1378ش [1999م]، ص 54.167
   .  یونغ، م.س، ص 55.205
   .  آرغیل، 2000، ص 56.105
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رّبة اإللهة أنموذج مختلفة؛ بأشكال ورمًزا أنموذًجا ُعّدت وأألم األسفل. ودركهم التحتّیة              األموات
 النوع، والبتول العفیفة، والبحر، واللیل، أو البئر وجانبها الشریر بمائها العمیق الغائر .

أیًضا. العاقل العجوز كالرجل األب، غیر مذّكرة مثالّیة نماذج توجد إنما باألم، شبیه               ا ألب
 وهو رمز الفهم، والمعنى والصفات األخالقیة، ومن مصادیقه أیًضا الراهب، أو األستاذ وغیرهما...

یفوق لنضج الكامنة الموهبة وكذلك الذاتّي، والتفّتح والنضج، الحیاة، ینابیع رمز             الطفل
 المعتاد. نماذج الطفل هي: القرد والجواهر والكرة الذهبّیة.

والكنز الكنز، إلى ترمز التّنین أو األفعى تحرسها بئر في األخرى الثمینة واألشیاء               الجواهر
  في الواقع هو نفسه التفّتح الذاتّي، أو االصالح، أو اكتشاف الذات.

 النفس رمز اهللا واألنموذج المثالي للكمال، والنسجام الشخصّیة وسمّوها.

ومراقبة رعایة حالة التالي: النحو على نعّرفها أْن ویمكن اإلنسان، بروح خاّصة حالة               الدین
القاهرة"، "القّوة اسم البشر علیها ُیطلق التي المؤّثرة العوامل ببعض دقیق واهتمام              وتذّكر
وغیر األعلى الكمال و مثالّیة، ونماذج قوانین، و وآلهة، شیاطین، و أرواح، شكل على                ویجّسدونها
أمًرا لها االنتباه فیحسب مساعدة و قادرة یجدها بعوامل، تجربته، خالل من اإلنسان، یصطدم                ذلك.
لقد ویحّبها. بخضوع، عبادتها في فیرغب معنى، ذات و جمیلة، و جدا كبیرة یجدها أو                 ضروریا،
ما عمًال أو ما شیًئا یحّب الشخص إّن القول ُیراد حین باإلنجلیزّیة عدیدة. بأسماء العوامل هذه                  سّمى
لحقها خاّصة، وجدانّیة لحالة تعریف الدین، مصطلح دینیا... حبا یحبُّه إّنه ُیقال قلبه، صمیم                من
الشعور على ناحیة من ُیعتمد سلوك أّي إّن والنورانّیة... القدسّیة كیفّیتها إدراك أثر على                التغییر
العوامل بتاثیر الثقة و اإلخالص أي اإلیمان، على اخرى ناحیة ومن والنورانّیة، القدسّیة               بالحالة

  القدسّیة والنورانّیة والتغییرّیة المؤّثرة في وجدان اإلنسان 75.

الَعالقة هو الدین "إّن التالي: النحو على واهللا الدین یونغ یعّرف نفسه الكتاب من آخر مكان                  في
و سواء. حدٍّ على سلبیة أم كانت إیجابیة األقوى، و األعلى " value "القیمة بـ اإلنسان تربط                   التي
على بها یؤمن أن یمكنه اإلنسان أّن بمعنى دة؛ ُمتعمَّ غیر أو دة متعمَّ تكون أن یمكن أیًضا العالقة                   هذه
تلك الواعیة. بصورة علیه المسیطر القدرة، الفائُق وحيُّ الرُّ العامل ذلك أّنها أي كقیمة، واٍع                نحٍو
الروحيَّ العامل ألنَّ اهللا؛ اسُمها اإلنسان، وجود في األقوى السلطة تمارس التي النفسانّیة               الحقیقة

   . یونغ، 1991م، ص 7 و57.8
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روحیة في تأثیًرا واألشّد األقوى الفاعُل هو اهللا إّن اهللا... اسُم دائًما علیه ُیطلق الذي هو                  األقوى
الخوف هذا أو اإلیمان هذا مستلزماته من الفرد، روحّیة في تأثیًرا واألشّد األقوى والفاعُل                اإلنسان.
بهذا هو تجّنبه یمكن ال قاهر فاعٍل كلَّ إّن البشر. من اهللا یتوقعه الذي واإلخالص االنقیاد هذا                   أو
قراًرا اتخاذه خالل من اإلنسان استطاع إن إّال مطلقة، صورًة لنفسه یتخذ الفاعل وهذا اهللا ،                 المعنى
اآلمن المتراس هذا كان إذا منیًعا. سدا الطبیعّیة الظاهرة هذه لمواجهة یقیم أن بحّرّیة،                أخالقیا
أوجده الذي ألن الروحي"؛ "اهللا وباألخص "اهللا یه نسمَّ أْن حینئذ یمكننا بالمطلق، مؤثًِّرا               الروحيُّ

 قراٌر أخالقيٌّ حرٌّ نابٌع من ذهن البشر" 85.

إّن ..." الخیار: حرّیة من نوع المقصود إنما إلًها، ألنفسهم یصنعون البشر أَن یعني ال هذا                  
أْن علینا مفروض وال بمقدورنا، لیس ونحن وجودنا، في دائًما حاضرٌة القادرة والطاقات               القوى
أْن له خدمتنا خالل من َن لنتمكَّ ، نخدمه من نختاَر أن نستطیع أّننا في محدودة قدراِتنا إنَّ                   نوجدها.
وإّنما اهللا یخَلق ال اإلنسان إّن علیه. اختیاُرنا یقع لم الذي اآلخر، ذلك سلطة من أنفسنا                  نحمَي

 یختاره" 95.

القوانین إلى الحاجة ُتلبَّى "حین الحیاة معنى اإلنسان روَح یهُب الذي هو اهللا أّن یونغ                 یرى
الوعي بین التعاون من نابعًة كّله، بكیاننا تستأثر عقیدة لدینا ستتولَّد بالدنیا، المتعّلقة               األسطورّیة
المعنى إّن للمرض. مرادٌف الناحیة هذه من وهو غناها، الحیاة یسلب المعنى، فقدان               والالوعي.
األسطورة. محل یحّل أن یمكن علم من وما األمور، كّل ورّبما األمور، من الكثیر                یستوعب
التي هي إّنها األسطورة، ُیبدع من نحن لسنا اإلنسان. في یحیا الذي اإلل ٰ  ه من إلهاٌم                 األسطورُة

 تخاطُبنا بصفتها كالًما یوّجهه اهللا إلینا" 06.

لتجِربته: طریٌق إّنما الماورائّي، وجوده غیُر هو هللا المثاليَّ األنموذَج أّن كذلك یونغ               یصّرح
أّن هو نفهمه ما بل الحقیقّیة، طبیعته عن شیًئا قلنا قد نكون ال ، مثاليٌّ أنموذٌج هو اَهللا إّن قلنا                     "إذا
ال ولذا قبل، من مكانة له وكانت وعینا، إلى بالنسبة قدیٌم هو الذي روحنا من الجزء ذلك في                    اهللا
تجربًة. یصبح أن إمكانّیة من نقّربه وإّنما ُنلغیه، وال نستبعده ال نحن واعًیا. اختراًعا حسبانه                 یمكن
الظن هذا موجود. غیر أّنه الظّن یسُهل التجربة یقبل ال ما ألّن أهّمّیة؛ ذي بغیر لیس الوضع                   هذا
معرفِة سوى یرون ال البدائّي، وعیهم لتجدید سعیهم في باهللا، المؤمنین أّن علیه اصُطِلح فما                 مقبول،

   . یونغ، م.ن، ص 162، 58.174
  . یونغ، م.ن، ص 59.176

  . یونغ،  الذكریات  والرؤى واألفكار، ص60.348
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روحيٌّ واقٌع أمٌر اهللا یقّدره لم ما سوى شيء كّل أّن أي العرفان، یرون اهللا، معرفة َیَروا لم وإن                     اهللا؛
 مثله مثل الالوعي" 16.

القیود من اإلنسان یخّلص بالالمتناهي اتصاٌل أّنه الدین تفسیر في األخرى یونغ تعابیر               من
أن یمكننا فحسب، مهّمان موضوعان هو الالمتناهي أّن علمنا إن "فقط والتّرهات: التفاهات               ومن

م بنا التعّلق بالتفاهات وأنواع  األهداف التي لیس لها قیمة وال أهّمّیة حقیقّیة.  نحاذَر من أن یتحكَّ

وأحواُلنا. میوُلنا ستتغّیر بالالمتناهي، صلًة الحیاة هذه وفي هنا لنا أّن وشعرنا أدركنا نحن                إن
ُتصبح فقدناه وإْن الجوهر، ألنفسنا نضمن السبب لذاك حساًبا َحسبنا نحن إْن النهائّي، التحلیل                في
هذه في یتجلى له حّد ال جوهًرا أّن هي األساسّیة فالمسالة باآلخرین عالقتنا في أما تافهة.                  الحیاة
ودنیاه. اإلنسان لدى الشیطانیَّة األخالق وّلد مّما "اآلن" و "ُهنا" الـ على یّتكئ عصرنا إّن                 العالقة...
نظر ِقَصر بسبب اإلنسان أّن الحقیقّي مصدُرها مآٍس، من خّلفوه ما وكّل المستبّدین ظاهرة                إّن
النقطة في هو اإلنسان واجَب لكّن الالوعي؛ ضحیَّة مثَلهم أصبح لقد التسامي. من ُحِرَم قد                 المتنّورین

 المقابلة: االطالع على محتویات الالوعي التي تفور منه 26.

والدین. النفس علم بین وصٍل كحلقة الخیمیاء، علم إلى مجرى شّق هو یونغ فعله ما أهمَّ                  إّن
الخیمیاء علم صور بین التشابه على الخیمیاء، علم في الكتب من لعدٍد قراءته خالل من اّطلع                  فقد
األمر نهایة في تمّكنت "لقد الالوعي: خالل من الرؤى في غالًبا تظهر التي الدینّیة المثالّیة                 والنماذج
او النفس، وعلم الدین بین للعالقة الخیمیائیة الطبیعَة أبحَث أْن (1942) الباراسیلسیكا خالل               من
النفس علم كتاب في األمر هذا أنجزُت وقد الدین، فلسفة صور من كصورة الخیمیاء أخرى                 بعبارة
بالنسبِة مسألٍة أهمَّ أعّدها وإّنما فحسب، المسیحّیة الدعوة أمام الباب أفتح ال أنا (1944م).                والخیمیاء
روُح أحدثه لما مالئم جدیٍد بمنظار الدعوة هذه إلى النظر یجب األحوال كلِّ في الغربّي. اإلنساِن                  إلى
بطرح والمسیحّیة التحلیلّي النفس علم بین صلة إلیجاد مسعاي توُّجت ...لقد متغّیرات". من               العصر
من تمّكنت والخیمیاء النفس علم كتاب في النفس. علم نظر وجهة من كشخصّیة المسیح                قضّیة
الخاص الحجر أي للخیمیائیین األساسي المثالي واألنموذج المسیح شخصّیة بین الشبه على              الداللة
أدرك لقد العالم... مخّلص فصار البشارة، النجار ابن المسیح عیسى حمل لقد ... lapis                بهم
بل ذهب، إلى الرخیصة المعادن تحویل لیس عملهم، من الهدف أّن جدِّّیة أكثر نحو على                 الخیمیائّیون

    . یونغ، م.ن،  ص 61.355

   . یونغ، م.ن، ص 62.332
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منصبا، اهتماُمهم كان أخرى، بعبارة الفلسفّي). (الذهب العادّي الذهب غیر ذهب على              الحصول
 على القیم الروحّیة، ومسألة التغّیرات النفسانّیة 36.

والمعنوّیة القدسّیة الحالة وجود ویعّد الدینّیة، والطقوس اإلیمان بین وثیًقا ارتباًطا یونغ              یرى
هي سبُبها، كان أیا والنورانّیة القدسّیة الحالة "إّن إل ٰ  هّیة: بعّلة باإلیمان مسبوًقا والطقوس المناسك                في
التي الحالة هذه إّن األحوال، كّل في فیها. مداخلة إلرادته یكون أْن دوِن من اإلنسان، ُتصیب                  حالة
كّل في ظهرت أنها اإلعتقاد على كذلك واإلجماع الدینّیة، التعالیم بحسب هي الفرد، فیها                یستغرق
القدسّیة الحالة إّن الفرد. وجود عن خارجٍة علَّة إلى ُتنسب أْن یجب العصور، كّل وفي                 األمكنة
إلى یؤّدي مرئي، غیر إنما حاضٍر وجوٍد أثُر وإّما بالعین، ُیرى شيء خاّصّیة إّما هي                 والنورانّیة
ُتماَرس الدینّیة، والمناسك والطقوس العادات من الكثیر إّن الوجدان... في معّینة تغییرات              إحداث
السحر، أعمال بعض بواسطة أي ، إراديٍّ بعمٍل والنورانّیة القدسّیة الحالة أثر على الحصول               بهدف
التمارین هذه لكّن والریاضات، الیوغا تمارین وسائر واألذكار، واألضاحي، واألوراد            واألدعیة

 متكئٌة ومسبوقٌة باإلیمان بعلٍّة إل ٰ  هّیة، لها وجوٌد خارجّي وموضوعيّ 46.

من یقي الذي وهو الداخلّیة، اإلنسان جروح التئام هي التدیُّن، نتیجة أّن یونغ یرى النهایة                 في
المرضى جمیع بین من " والنفسي: الروحي األذى أنواع معالجة تتمُّ وبواسطته النفسّیة،               األمراض
والثالثین الخامسة أو الثالثین بعد أي عمرهم من الثاني النصف في هم والذین عاینتهم،                الذین
الحیاة. إلى دینّیة نظرة إیجاد مشكلة سوى األخیرة اللحظة في منهم أيٍّ مشكلة تكن لم ....                  تقریًبا،
أي في الحّیة األدیان تقّدمه الذي الشَئ فقدوا قد ألّنهم بالمرض یشعرون جمیًعا أنهم بثقة، القول                  یمكن

  عصر ألتباعها. ولم یتوّصل أيٌّ منهم إلى الشفاء الحقیقّي إّال بعد أْن استعاد رؤیته الدینّیة 56.

 تتلّخص آراء یونغ في علم نفس الدین بالنقاط التالیة:

التي الِبدئّیة، األزلّیة الصور ویتضّمن الفردّي، الالوعي تحت كامٌن الَجَمعّي الالوعي -1            
 انوجدت منذ ما قبل تاریخ النوع البشرّي.

   . م.س، ص 63.219-216

   . یونغ، علم النفس والدین ،  ص 64.6

65Modern Man in search of soul، یونغ،  اإلنسان الحدیث في بحثه عن الروح .   
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على تجعلنا الَجَمعّي الالوعي في مجّردة أشكال هي (Arche types) المثالّیة النماذج -2             
الشخصیاُت وتشّكل واألسطوریِّة؛ الدینّیة والمعتقدات والرؤى األفكار بعض لتقّبل           استعداد

 األنموذجّیة  المثالّیة الهیكلّیة المحورّیة لجمیع األدیان.

 3- بالنسبة إلى إنسان الیوم، الالوعي هو السبیل الوحید لمعرفة الدین.

البنیة میزات من أساسّیة میزة هي وإّنما وراثّیة، لیست المثالّیة والصور الَجَمعّي الالوعي -4              
 الروحّیة للبشر.

التي القوة هذه ُتقهر"، ال التي ب"القّوة واهتمام وترّقب حذر حالة التدّین) (أي الدین -5               
والتسامي المثالّیة، والنماذج والقوانین، واآللهة، والشیاطین األرواح بصور البشر           یجّسمها
أعلى إًذا فالدین منها، والحذر التیّقظ إلزامّیة أو لها، والتعّبد بالخضوع ذلك واقتران               المطلق...

 وأقوى القیم اإلیجابّیة أو السلبّیة (أقوى العوامل المؤّثرة في روحّیة الفرد).

 6- إّن اهللا النفسّي (حضور اهللا في نفس اإلنسان) یختلف عن اهللا الماورائّي الخارجّي.

من ویخلصه بالالمتناهي، ویصله المعنى، حیاته یمنح اإلنسان نفس في اهللا حضور إّن -7              
 القیود والتفاهات.

النفس علم بین وصل حلقة القدیم)، الكیمیائي بالمعنى ال الفلسفّي (بالمعنى الخیمیاء علم -8              
الرؤى في المثالّیة والنماذج الدینّیة للرموز مماثلة الخیمیائّیة والصور األساطیر من والكثیر              والدین،

 (الالواعیة).

خارجّي وجود ذات إلهّیة بعّلة باإلیمان مسبوقٌة والنورانّیة القدسّیة الطقوس حالة -9            
 موضوعّي.

األمراض یسّبب وفقدانه والنفسّیة، الروحّیة اآلالم من اإلنسان شفاء إلى یؤّدي التدّین -10             
 الروحّیة والنفسّیة...

  4- دراسة نقدّیة

اجتاز وإّنما اإلنسانّي، للوجود والراهنة المادّیة األبعاد في وأبحاثه یونغ دراسات تنحصر              لم
في نالحظ فإّننا اّتبعه، الذي المنهج حیث من أّما الغابرة. العصور أعماق في ونّقب الالوعي،                 حدود
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النفس علم یونغ بتعبیر (أو النفسي والتحلیل الموضوعّیة)، (الدراسة العیادّیة الخبرة من خلیًطا               آثاره
میله من الّرغم على فهو الموضوع، سعة حیث ومن األساطیر. وعلم الظواهر وعلم               التحلیلّي)،
ما إّن هو: تصریحه بحسب للكلمة، الواسع بالمعنى البشرّیة النفس بتحلیل باهتمامه المتمّثل               األساسّي
المریض داخل في فعًال یحدث ماذا السؤال: هذا هو یؤّرقني، وكان وأبحاثي، میولي على                یستحوذ
ا بمواضیع أخرى منها: الدین واألخالق واألساطیر وغیرها. النفسيّ 66؟ قد أولى كذلك اهتماًما خاص  

الالوعي مباحَث الدین یخّص ما في آرائه أهّم من فإّن أیًضا العلمّیة المعطیاُت حیث                ومن
للحیاة یهب الدین إّن وقوله النفسّي، واإلل ٰ  ه والدین، الخیمیاء بین والعالقة المثالّیة، للنماذج               الَجَمعّي
من بغیرها مقارنًة الدین، إلى وعمیقة إیجابّیة نظرة بمجملها وهي شافًیا، دوًرا له وإّن                معناها،

  النظریات.

 مع ذلك تعرضت نظرّیة یونغ المتعّلقة بالدین إلى انتقادات هي باختصار:

القائم الخارجّي الواقع إلى دائًما بشكٍّ ینظر وهو األساس، كانطّیة الفلسفّیة یونغ نظّریة إن -1               
كانطّیة األساس في كانت وإن األولى استنتاجاته أو یونغ نظرة "إّن الذهنّیة: الظواهر وراء ما                 في
وجود إمكانّیة ینكران ویونغ كانط إّن نفسه. كانط نظرة من ورادیكالیة حسًما أكثر أحیاًنا تبدو                 النهج،
اهللا وجود إن . البدیهّیة العملّي العقل مبادئ محلَّها أحلَّ األلمانّي الفیلسوف لكّن               المیتافیزیكا،
بالنسبة كذلك لیس األمر لكّن األخالقّیة؛ كانط منظومة في البدایة نقطة یشّكالن الروح               وروحانّیة
إلى العودة دون من باألخالق، یتعّلق ما في النسبّیة إلى یستند وكأّنه أحیاًنا یبدو الذي یونغ                  إلى
إلى بالنسبة كذلك لیس األمر لكّن وثیًقا، ارتباًطا ببعضهما یرتبطان واإلنسان اهللا أّن صحیح                المطلق.
التجربة حیاض من أبعَد الذهاب عن وعاجز النفس، علم بمنظار إّال الدین إلى ینظر ال ألّنه                  یونغ؛
یونغ نظریة تبدو هنا الواقعّي. النفسانّي اإلل ٰ  ه وإنّما المطلق، اهللا یعنینا ال نحن یونغ: یقول                 اإلنسانّیة.
الذي العلم ذلك دون من أي تام؛ وغیر ناقٌص المیتافیزیكا دون من النفس علم إّن وناقصة.                  قاصرة
الدینیَّة الممارسات علیه ترتكز الذي وذلك الدین، نفس علم بین االرتباط لیثبت النفس علم                یستخدمه

 أي اهللا 76.

  . یونغ،  الذكریات والرؤى واألفكار ، ص 66.124
 –هناك أوجه شبه (وفوارق أیًضا) بین الالوعي الَجَمعّي لدى یونغ وبین موضوع الفطرة في الثقافة اإلسالمّیة،

 وموضوع " السّر وسّر السّر" في العرفان اإلسالمي، وتحتاج الدراسة المقارنة بین هذه المواضیع إلى بحث مستقّل.
   . أنطونیو مورینو  Antonio moreno، ١٩٩٧م، ص67١٣٢
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النزعة بحسب الدین تفاسیر ضمن یونغ نظریة كواري مك جان صّنف المنطلق هذا               من
من نوًعا إلیه نسَب أّنه األّول).كما المبدأ الطبیعیة یعّدون الذین الفالسفة مذهب (أي               الطبیعّیة
الواقع لماهّیة تفسیَر ال أْن ترى التي الكانطّیة الالأدرّیة تشبه یونغ نظرة "إن واإللحاد:                الالأدرّیة
،Naturalistic النزعة طبیعّیة فروید كنظرة یونغ نظرة أنَّ كذلك نضیف أن یجب              الغائّیة...
الطبیعّیة. النزعة عن المنبثقة بالتغییرّیة یؤمن ال فیونغ أدنى. حدا الطبیعّیة النزعة معاني من                بمعًنى
ومن ذاتها؛ سوى أساٍس أيِّ على ماهیتها- عن النظر بغض - الروح تفسیر إمكانیة صراحًة                 وینكر
بإنكاره یونغ إّن التوحیدّیة. والمیتافیزیكا آرائه بین القرابة أنواع من نوع أّي ینكر أخرى                ناحیٍة
من سؤاًال تبقى التجربة فوق كواقع اهللا وجود إثبات مسألة أّن یعتقد كانط، بفلسفة متأثًرا                 المیتافیزیكا
كواقع َف ُیعَر أْن یمكن اهللا إّن النفس. علم بمنظار إثباتها یمكن ال مسألٌة هي وحتًما جواب،                   غیر
ضوء في إثباته. یمكن ال أمٌر منه، وأسمى متعالًیا غیَره آخَر واقًعا هنالك أّن اإلیماَن لكّن                  نفسانّي.
سئل حین أشهر؛ ببضعة وفاته قبل أجریت تلفزیونّیة مقابلة في لیونغ قوًال نفّسر أن یجب النقطة                  هذه
الدین أّن فكرة على مبنيٌّ بالدین یونغ رأي إّن یعرفه... ولكّنه به یؤمن ال إّنه قال باهللا، یؤمن كان                     إن
وإّنما میتافیزیكّیة، موضوعّیة حقائق لیست الدینّیة الحقائق وأّن الروح، حیاة في طبیعيٌّ              عنصر

  ُتحسب من ضمن األمور الواقعّیة في الحیاة 86.

كواري مك تفسیر لكن الكانطّیة، یونغ نظرة على مبنیٌّة مورنو طرحها التي اإلشكالّیة               إّن
إلى یونغ ُینسب أن وال كّلیا، النزعة طبیعّیة یونغ نظرّیة عّد یمكن وال صحیحین، غیر                 واستنتاجه
أنا نفسیا، جانًبا یتضمن للمالحظة قابل بمقدار الدین أّن بما " قائًال یصّرح یونغ ألّن أوًال:                  الالأدرّیة،
وأتحاشى الظواهر، مشاهدة على البناء أشّید أّنني أي التجریبّیة، النظر وجهة من فقط فیه                أبحث
مؤّهًال نفسي أجد ال لكنني المالحظات، هذه قیمة أنكر ال أنا حتًما الفلسفّیة. أو الماورائّیة                 المالحظات
ال وهو الدین، نفس وعلم النفسانّیة باألبعاد بحثه مجال حّدد لقد یجب" 96. كما حولها بحوًثا                 ألجري
انتقاده من غم الرَّ على بوبر، مارتین فإّن لذا المناسب. مكانها في إّنما الفلسفّیة، المباحث قیمة                 ُینكر
بأيِّ یرید ال أّنه بصراحة، اعلن ألّنه الدینّیة، شبه دراساته بسبب یونغ ُیالَم أن یمكن "ال یقول:                   یونغ،

 وجه من الوجوه أن یتجاوز ولو بخطوٍة واحده الحدوَد التي رَسمها بنفسه لِبنیة علم النفس" 07.

   . مك كواري، 1999م، ص 165- 68.166

   . ونغ،  علم النفس والدین ، 1991م، ص69.2

    .    بوبر Buber، ص70.100
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حرفیا: قال ألّنه صحیحین، غیر وتأویلها التلفزیونّیة، مقابلته في یونغ مقولة ترجمة إّن               ثانًیا:
الشهودّیة، المعرفة من نوع إلى إشارة الكالم هذا أعرف" 17. فأنا أؤمن، أن الضروري من                "لیس
قبل، من ذكرنا كما وجوده، في اهللا حضور تجربة یعّد وهو عینیه، نصب دائًما یونغ یضعها                  التي
مختلفة تصریحات شك دون من یونغ لدى الطفولة. مرحلة إلى تعود وسیط، دون من دینّیة                 تجربة
ُیحاول حین بالتجربة، الشهود حالة عاین قد أّنه ومع الكانطّیة. نظرته إلى رّدها یمكن                ومتعارضة،

 أْن یصبَّها في قالب تعالیم عقالنّیة واعتقادّیة، یقع في اإلبهام والترّدد، فعلى سبیل المثال یقول:

إّما األموات حضور قضیُة التجریبّي، النفس علم معطیاِت موضوُعه یتجاوز ما إَن ..."             
حیاة وجود على علميٌّ دلیل وهذا غیُرهم، أحٌد یعرفها ال أموًرا ینقلون وهم بالواسطة، أو                 بالروح
هو الشبح هل معّلقة: المسألة هذه تبقى أسانید، ذات الحاالت هذه أّن من غم الرَّ على إّنما الموت؛                   بعد
أو المتوّفى، مصدره به َصّرح ما وهل وإسقاط، إزاحة عملّیة أّنها أم صوته؟ الصوت أو المّیت                  نفسه

 معرفة كامنة في الالوعي" 27.

أن یمكن كیف عنها، ویخبر المتوّفى، سوى یعلمها ال التي األموَر إّن یونغ: نجیب أن                 یمكن
من نوًعا تقیم األدنى بالحّد هي األمور هذه األحوال، كّل في الواعیة؟ معرفة أو إسقاط، نتیجَة                  تكون
النقدّیة، األسئلة هذه إّن بالمر: قال كما وأخیًرا الموت). بعد الحیاة (وإثبات المتوّفى بروح                العالقة
أّنه أم فحسب، اإلنسان روح من جزٌء اهللا "هل یونغ: من ووضوًحا صراحة أكثر جواب إلى                  تحتاج
ر ُتفسَّ أن یجب أم هو، وصّدقها اإلنسان نفس خلقته شيٌء النفسانّیة الدینّیة التجربة وهل عنه؟                 مستقلٌّ
في تكون ولن ونفسنا، روحنا عن مستقلة الموجودة الموضوعّیة األلوهّیة عالم من جواب               بأنها

 المحّصلة معادلًة ألّي حالة نفسانّیة؟! 37.

نفسانیا. أمًرا جعله حّد إلى واختزله الدین اختصر أّنه هو یونغ، إلى ُوّجه الذي اآلخر النقد -2                 
وفي دنیا، نفسیًة ظاهرًة جْعِله حّد إلى الدین شأن من حّط قد یونغ "إنَّ بالقول: فروم إریك صّرح                    وقد
النظر وجهة أیًضا بالمر أبدى وقد دینّیة" 47. ظاهرة جعله حّد إلى الالوعي شأن من رفع عینه                  الوقت

71I don’t have to believe, I know :قال  .   

   .  یونغ، الذكریات والرؤى واألفكار، ص 72.309

   .  بالمر، ص 73.172

   .  التحلیل النفسّي والدین، 1984م، ص 74.31
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علم أصالة أو النفسانّیة 57 باسم االختزالّیة، من نوًعا النفسّي تحلیله فیعّد بیونغ، یتعلق ما في                 نفَسها
 النفس Psychologisme، التي تحّط من شأن الدین وتختزله كظاهرة ذهنّیة ذاتّیة ال أكثر 67.

الواقع ننكر أّننا معناها االختزالّیة ألّن یونغ، إلى االختزالّیة ننسب أن یمكن ال أّننا                یبدو
وجود في نفسانّیة ظاهرة بأّنه فقط ونؤمن واألنبیاء، كاهللا ورموَزه للدین، والخارجّي              الموضوعّي
وال للدین، الماورائّي الواقع ُینكر ال بأّنه ُیصّرح یونغ أّن حین في فروید؛ یعتقد كان كما                  اإلنسان،
قدسيٍّ أمٍر مواجهُة هو الدین أّن یرى أتو رودولف تعریف مستعیًرا وإّنما ومكانَته 77. فلسفیا                دراسته
اإلیمان على دائًما مرتكزٌة والطقوس والمناسك والعبادات الممارسات أّن ویصّرح            ونورانيّ 87،
لیس یونغ فإنَّ علیه بناًء اإلیمان 97. بهذا ومسبوقٌة وموضوعّي خارجيٌّ وجود له اهللا هو فاعل                 بوجود
بصفته أّنه إلیه ُینسب أن یمكن ما أقصى إّن للدین، والماورائي الخارجي للواقع اإلطالق على                 منكًرا
أبحاثه أسس إّن بصراحة یقول فهو ماورائیا 08، الدین على للحكم مؤهًال نفسه یعّد ال نفس،                 عالم
العوامل بعُض االنتباه ُتلفت الذي المتدّین، اإلنسان نفس علم وإّنما خاّصة، عقیدة مبادئ               لیست
ُیّتهم لكي متكلما، أو فیلسوًفا بصفته الدین إلى ینظر ال هو العاّمة 18. حالته وفي فیه                 المؤثرة
من على َیْصُدُق واختزاله الدین شأن من الحّط على الكالم إّن النفسانّیة. النزعة وتغلیب                باالختزالّیة
إلى شأنه من ویقّلل وجوانبه، أبعاده بجمیع عاّمة كظاهرة الدین إلى المتكلم أو الفیلسوف بعین                 ینظر
بصراحة أنكرا اللذین فروید أو فویرباخ من كلٌّ فعل كما نفسانّیة، ظاهرة بأّنه ووصفه اختزاله                 حّد

 الحقیقة الخارجّیة للدین.

باهللا، مباشر اتصال تجربة عن یتحّدث الذي یونغ إلى بالنسبة مقبول غیر التفسیر هذا مثل                 لكّن
قلب دقَّات في الدینّیة المعتقدات تأثیر أختبر أن أرید الطبیب: قول كَمَثل هذا مثُل مناجاته.                 وعن
بصراحة ینتقد نفسه یونغ إن اختزالّیة؟ الطبیب هذا عمل عّد یمكن هل وحیوّیته، وتنّفسه                المریض
التاریخّي التطّور كان "إذا یقول: ،psychologisme وبالنفسانیَّة باالختزالیَّة القائلین           اآلخرین
نفسه)، اإلنسان إلى الترّددات إرجاع (أي الروح وجود من العاَلم بتجرید الماضي في كما                سیستمر

   . نزعة تغّلب وجهة النظر النفسّیة على أّي وجهة نظر أخرى.75

     .  بالمر، 1997، ص 76.168

   .  علم النفس والدین ، ص 77.4

   . علم النفس والدین ، ص 78.6

   .  م.ن، ص 79.7

   .  م.ن، ص 80.2

    . م.ن، ص 81.11
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إلى أي الروحانّیة، إلى وجودنا، عن خارٌج ، شیطانيٌّ أو إلهيٌّ جانٌب فیه شيٍء أيَّ یعید أْن من بّد                    فال
الخطأ كان رّبما التجسیدات. تلك مصدَر یبدو ما على هو الذي لإلنسان، المجهول الروحّي                العالم
یجدوه لم ألّنهم موجود غیَر اَهللا أّن استنتجوا فقد تجّنبه؛ یمكن ال البدایة في المادّیون فیه وقع                   الذي
النفس؛ علم تأویالت إلى الرجوع في غلّوهم تجّنبه، بإمكانهم یكن لم الذي الثاني الخطأ مجّراتهم.                 في
الدوافع بعض عن ناجًما وهًما، یكون أن یجب موجوًدا، اهللا كان إْن األصل في التالي: االستدالل                  أي
ور تصَّ إذا أیًضا: یقول المكبوتة 28. الجنسّیة المیول أو والسلطة، القّوة امتالك في كالرغبة               والمیول،
الذي الوحیَد األمَر إّن فادًحا. خًطا ذلك سیكون اهللا، وجود على الداللة من نوّع مشاهداتي أّن                  أحٌد
علم بمنظار اهللا عن الحدیث یمكن ال اعتقادي وفي اهللا"، "صورة مثاليٍّ أنموذج وجود هو                 ُتثبته
ظهورها فإّن التأثیر، وشدیدَة جدا مهّمة المثالّیة الصورة هذه أّن بما لكن ذلك. من أكثر                 النفس
في لها المثالّیة الصورة هذه ظهور أّن وبما اإللهّیة، الحكمة بمنظار كثیًرا مالحظته یمكن                المتكّرر
أن یجب درجة)، أقصى إلى و(أحیاًنا (ملكوتّیة)، ونورانّیة" "قدسّیة خاصّیة الروحانّیة             األحوال
نفس علم استخدم یونغ أنَّ الكالم هذا من نستنتج أن یمكننا الدینّیة" 38. التجارب ضمن من                 ُتحسب

 الدین واسطًة وسلَّما إلى التجربة الدینیَّة والواقع الموضوعّي للدین.

نظرّیة إلى والوصول الَجَمعّي، بالالوعي المتعّلقة بحوثه في یونغ منهجّیة تعّرضت لقد -3             
كما منهجه بعرض أوًال سنقوم المنتقدین. إنتقاد إلى الدین النفس علم ركائز بصفتها المثالّیة                النماذج

  ورد على لسانه، ثّم نتطّرق إلى توضیح االنتقادات التي ُوّجهت إلیه:

األخرى العلوم یفوق لكّنه الطبیعّیة؛ العلوم من جزٌء األصل في هو التحلیلّي، النفس علم                "إّن
أقل ارتكاب تجّنب النفس عالم أراد إذا لذلك الفردّیة. بالعصبّیات عالقة ماله إلى النظر في                 بدرجات
األشباه على حّد أقصى إلى یعتمد أن علیه یجب ُیصدرها، التي األحكام في األخطاء من یمكن                  ما
مطابقة مطابٌق التحلیلّي النفس علم أنَّ جدا مبكٍّر وقت في اكتشفُت لقد واألدبّیة. التاریخّیة                والنظائر
لقد دنیاي... ودنیاهم نفسها، تجاربي هي ما بمفهوم الخیمیائّیین تجارب كانت لقد للخیمیائّیة.               غریبًة
بات وقد وتحقیقاتي، أبحاثي في األساسيَّ المكاَن المثالّي األنموذج وطبیعُة األزلّیة الصور              احتّلت
التاریخ. دون من الدین نفس علم شك دون ومن النفس علم لوجود إمكانّیة ال أّن إلّي بالنسبة                   واضًحا
إلى التطّرق بمجّرد لكن الشخصّیة، الحیاة من ُتستنتج بمواضیَع اإلكتفاء یمكن الالوعي نفس علم                في
الالوعي. من بدرجات أعمَق قاٍع من تنبثق وخواطر ذكریات إلى سنحتاج األعراق، نفس               علم
ما إلى تعبیُرها یحتاج رؤى تحصل فقد عادّیة، غیر قراراٍت اتخاُذ المعالجة أثناء في أحیاًنا                 یتوّجب

   . م.ن، ص 82.172

   . م.ن، ص 114 و83.115
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من وتحلیلها، الرؤى تعبیر في لتساعَده الخیمیائّیة إلى یونغ تطّلع لقد الشخصّیة 48. الذكریات               یفوق
مروّیات في والتدقیق النظر وإمعان بالخیمیائّیة، المرتبطة العدیدة للمخطوطات دراسته            خالل
وجد كما الرؤى، في الواردة والصور الخیمیائّیین صور بین الفًتا تطابًقا وجد رؤاهم، عن                المرضى
المختلفة، الشعوب بین مشتركة الصور هذه أّن استنتج لقد الدینّیة. والرموز الفریقین صور بین                شبًها

.Arche types في الحقب التاریخّیة المتعاقبة، وقد سّماها النماذج المثالّیة 

للبحث ُأخضعت الصور، هذه من أنموذًجا 238 والخیمیائّیة 58 النفس علم كتابه             یتضّمن
الروح، الجدیدة، الوالدة األم، المثالّیة : األربعة النماذج ومنها األخرى، كتبه بعض في              والتحلیل،

 المخادع 68،  اقتصرت بحوثه على هذه النماذج وحدها.

أّن هي بها أتى التي الجدیدة الفكرة أو األساسّي یونغ اكتشاف "إّن : أرجیل 78                یقول
واألساطیر المتعّددة األدیان وفي المرضى، أحالم في مشاهدتها یمكن المشتركة الخاّصة             المواضیع

  العالمّیة، وفي علم الخیمیاء".

الرؤیة لحظات بالقدسّیة. الشعور الفرد لدى تثیر ملكوتیة لحظاٍت الرؤى في أّن یرى               هو
عن ناجمة غیر ورؤى أفكار لدیهم مرضاه بعض أّن أیًضا ویرى الالوعي، إلى طریق                هذه،
والرؤى المرضى لرؤى دراسته في یتلّخص اعتمده الذي المنهج علیها. المتعارف العادّیة              التجارب
أو الرؤى هذه مثل لدیه من إّن واألساطیر. األدیان دراسة وكذلك التاریخّیة، الروایات في                الواردة
في ُتشبهها رموًزا هنالك أّن سیؤّكد فّنّیة عرٍض قاعة زار من أو بدائیا، دیًنا ما نوًعا یعرف                   من
الرموز بواسطته نحّدد معینا معیاًرا یضع لم یونغ لكّن ُیسترجع؛ بعضها وأّن والعادّي، العاّم                الواقع
علمّیة رؤیة بأّي لالختبار قابلة غیر أفكاره أّن كما العاّمة، العالمّیة المثالّیة النماذج من هي                 التي
العالج وفي العبادات، في وُتستخدم الدین، علماء تجذب األفكار هذه أخرى ناحیة من               معروفة.
المجتمعات في الغابر العالم في األساطیر دراسة خالل من كیرك 88 استنتج واسع. نحٍو على                النفسّي
أخرى بطرق ُتفّسر أن یجب تنوجد وحین عاّمة، وال عالمّیة لیست الموضوعات هذه أّن                البدائّیة،
المشتركة اإلنسانّیة للتجارب انعكاًسا تكون أن یمكن الرموز فهذه الَجَمعّي؛ الالوعي فرضّیة              غیر
المرضى إّن الثقافّي. التبادل بسبب أو ذلك، وغیر والموت والوالدة واألّمهات، اآلباء خالل               من

   . یونغ، الذكریات والرؤى واألفكار، ص 207  و84.212

  . یونغ، علم النفس والخیمیائّیة،  ترجمته بالفارسّیة پروین فرامرزى، 1994م.85

   . یونغ، النماذج األربعة المثالّیة ... ترجمته بالفارسّیة پروین فرامرزى، 1989م.86

   . أرجیل Argyle، 2000، ص 104 و 87.105

   . كیرك، 1970م.88

29 
 



الكتب. من الكثیر قرأوا قد مثّقفون، أشخاص األرجح على هم المضامین جّذابة رؤى یرون                الذین
مثًال یوجد أال منها. كلٌّ یرمز وإالَم المثالّیة، النماذج عدد لتحدید منهجّي أسلوب من هنالك                 ولیس
العمل وعن والعائلة، البیت وعن والفریق، األصدقاء وعن الزوج، أو العاشق عن مثالّیة               نماذج
بمنظار أرجیل 98 عاب آخر موضع في ." اإلنسان؟ حیاة في المحورّیة المواضیع من وكّلها                والتقّدم،
خالل من الناس یكتشفه ما على والمعتمدة بالدین، المتعّلقة نظرّیته یونغ على االجتماعّي، النفس                علم
النفس علم من جزٌء یونغ به قام ما إّن وقال وقاصرة. مستبعدة نظرّیة إّنها وقال الخاّصة،                  تجاربهم
ففي وزمالؤه. إلیاد أجراها التي الدین عن المقارنة األبحاث ما حٍد إلى تؤّیده إّنما علمیا، لیس                  وهو
كاشًفا، جهاًزا دینيٍّ موضوع أيُّ ُجعَل إلیاد، علیه أشرف الذي الدین 09 معارف دائرة الضخم                الكتاب
الغابرة البدائّیة للمعتقدات أیًضا وإّنما القدیم العهد أو الجدید، العهد في جاء لما فقط                لیس
الدینّیة الموضوعات هذه عن إضافّي إنسانّي توضیح أيَّ یعرض لم إلیاد لكّن              والمتعارضة؛

 المشتركة.

فیجب العلم، یّدعي یونغ أّن قائم. شك "هنالك لیونغ: حّدة أكثر انتقاٍد في كیوبیت 19 دان                 یقول
(النماذج القدیمة والنماذج الَجَمعّي الالوعي حول أحكامه ُتقّوم أْن یمكن حّد أّي إلى نسأله                أن
أسطوريٍّ تأویٍل محُض أّنها أو ما، بمفهوم واقعّیة، المعلومات هذه هل العلمّي؟ بالمنهج               المثالّیة)،
وبما اجتماعّي، ُمعطى اإلنسان إلى بالنسبة كلَّها األدیاَن أنَّ بما القائلة: للجدل، عرضة األقل                للمقولة
مشارب من ونرتوَي نشاء، حیث نجوَل أن من إًذا مانع فال حدا، یعرف ال المعاصر العلَم                  أّن

  مختلفة؟ هل یقول یونغ في الواقع شیئا أكثر من هذا؟".

" نتائجه: ثنایا في الفّذه شخصّیته إسقاطات بحشر ویّتهمه منهجیا، یونغ مورنو أنطونیو               ینتقد
لكّن الغربّي، العلمّي الموروث في رّبما مثیٌل لها یكن ولم الَحْیرة، تثیر ومعلوماته قراءاته سعة                 إّن
مسألة إلیه بالنسبة تكون أن یمكن مسألة كّل أّن بمعنى بمنهجه، أضّرت الواسعة المعلومات                هذه
آثار حوت لقد أفكاَره. علیها لُیسِقَط أكثَر مالئمًة أخرى مسائَل بها ویستبدل یهملها، بّناءة،                حیوّیة
والمعلومات الفلسفّیة، والصور الغریبة، والمشاهدات الكشف ومن الواقعّیة األمور من خلیًطا             یونغ

  المثیرة للحیرة، واإلسقاطات الدائمة لشخصّیته الفّذة وغیر العادّیة" 29.

   . آرجیل، م.ن، ص 89.109

   . إلیاد.  دائرة معارف الدین، 1987م90

   . دان كیوبیت Don Cupit، 1997م، ص 91.106

   . أنطونیو مورنو، 1997م، ص92.136
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اّدعاء اإلنسان، إلى بالنسبة اجتماعّي كمعطى الدین إلى یرى یونغ أّن كیوبیت دان اّدعاء                إّن
تحتاج یونغ منهجّیة فإّن ذلك مع نقول، ما على شاهد عدیدة مقوالت من عنه نقلناه وما                  مرفوض،
وأهم الدین، فینومینولوجیا ُیسّمى ما ضمن ُیصّنف فلسفیا فمنهجه والتدقیق. التأّمل من الكثیر               إلى
الموضوع، على والتركیز المفرط، اإلسقاط ومعارضة للظاهرات، الوصفّیة الماهّیة           خصائصه:
على أقبلت مختلفة فرق وهنالك معترضتیَن، بین الذاتّیة والمشاهدات الظاهرات على التعلیق              ووضع
الدینّي المعطى یعّدون الذین ضمن أي إلیاد، خانة في یونغ یوضع السیاق هذا وفي الظاهرات،                 علم
الرمزّیة یعیرون عینه، الوقت وفي قدسّي، أمٍر تجّلیات على دلیًال التاریخّیة، األسانید على               اعتماًدا

ا أي تفسیر الدین وتأویله على أساس دور األساطیر والرموز األسطورّیة 39. الدینّیة اهتماًما خاص 

مشاهدُتها الممكنِة النفسانّیة للحاالت والواضح المباشر وصفه في كائنٌة یونغ فینومینولوجیا             إّن
تجاهل یتّم ال الناحیة هذه من اآلن. حتى معروف هو مّما أكثر تكون أن شأنها من ظاهرات                   ضمن
والعقائد الجمال، علم وتجاِرب البعیدة، النظر ووجهات والتخّیالت والرؤى األوهام            معطیات
التفكیر في مفروض هو كما الخارجّي)، (العالم للواقع مالءمٍة أّي إلى تحتاج ال ألّنها                المختلفة.
األشكال بمعظم یتعّلق ما في حتى ذهنیا الواقع تصّور یتمَّ أن الممكن من أّنه حین في                  المباشر.

 الَمَرضّیة؛ فالواقع موجوٌد فقط بالنسبة إلى الفرد الذي خلقه 49.

وِصّحة ناحیة، من یونغ دراسات رقعة اتساع الحسبان في أخذنا إذا اإلجمال، في               یبدو
أو صعب أمٌر حاسم حكٍم تقدیم أّن أخرى، ناحیة من أسلوبه إلى ُوّجهت التي المنهجّیة                 االنتقادات
Arche المثالّیة بالنماذج یتعّلق ما في هذا والتحقیقات. الدراسات من المزید إجراء قبل ممكن                غیر
محافظة یونغ نظریة تزال فال األخرى، بآرائه یتعّلق ما في أّما خاص، منهج على المبنّیة types                
تصحیحها باإلمكان مرفوضة، المثالّیة بالنماذج المتعّلقة نظرّیته أّن افترضنا إن وحتى قّوتها،              على

 وتكملتها من زوایا وأبعاد أخرى.

 

 

 

   . إلیان، ص 176- 93.200
  . بالمر، 1997م ص 94.168
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