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  مقدمه .1
 گوسـتاو  كارل دستاوردهاي تا است شده تالش ،پيداست آن عنوان از كه چنان ،مقاله اين در

 يونـگ  فلسـفي  يها ايده را آن نتوا مي چه آن مقابل در را دين شناسي روان ةحوز در يونگ
 ديـن  ةفلسـف  قلمـرو  تعميـق  جهـت  در نتايجي تقابل، اين از ،و دهد قرار ناميد دين ةدربار

 نشـان  تا است اين دين فيلسوف و فلسفه ةعمد رسالت و دغدغه كه يمدان مي .كند استخراج
 از حـوزه  ايـن  در .برخوردارنـد  اي معرفتـي  ارزش چه از ديني باورهاي يا ها گزاره كه دهد

 خويش ادعاهاي عليه يا له بر دينان بي يا اندار دين كه داليلي اعتبار تا شود مي تالش معرفت
 ةعمـد  معرفتـي  توجيـه  و صـدق  اثبـات،  ةمسـئل  ترتيـب  بدين .شود بررسي كنند مي مطرح
 را دين ةفلسف نتوا مي اساس همين بر و دهند مي تشكيل را آن مباحث محور كه اند مسائلي
 تـأثير  بـا  دين شناسي روان ،ديگر سوي از .دانست ديني مسائل در محورانه حقيقت پژوهشي

ـ  از شـدن  متأثر چگونگي حوزه اين در .دارد كار و سر آدمي روان بر الوهي امر  امـر  ةتجرب
 ،حقيقـت  در .دشـو  مـي  گرفتـه  پرسـش  بـه  آن احتمـالي  مخـرب  يـا  سودمند آثار و الوهي
 ،ردگيـ  مـي ن شـكل  »حقيقـت  ةمسئل« محوريت با دين باب در دين شناسي روان هاي بررسي
 بـراي  مبنـايي  كاركردهـا  همين و ردگي مي قرار اولويت در باورها اين آثار و كاركردها بلكه

  .ندشو مي واقع دين نقش ارزيابي
 يا رشـته  يـدايش پ از تـر  يطـوالن  ياربسـ  يقـدمت  يـن د از يفلسـف  پرسش كه گونه همان
 از يشناخت روان پرسش است، بوده فلسفه زاد هم يباًتقر و دارد »يند فلسفة« نام به يتخصص

 بتـوان  اگر .دارد »يند يشناس روان« نام به يمعرفت يستأس از تر كهن ياربس يا يشينهپ يزن يند
 قـرون  تا يروم دورة از يند از يفلسف پرسش از كوتاه هرچند يشرح ذكر از نوشته ينا در

 او يآرا يبررسـ  كـه  يكسـ ( يونگ كه جا آن از اما كرد، نظر صرف مدرن عصر تا و يوسط
 اسـت،  يند شناس روان يبعد درجة در و كاو روان اول درجة در )است نوشته ينا موضوع
 كه آن يژهو به ،گذاشت مسكوت را يند و يشناس روان رابطة يخيِتار مقطعِ سه بتوان مشكل

ـ  يمـ  معنا يختار ينا سوم مقطع متن در فقط يونگ يدستاوردها  يرزهـا م كـه  يا دوره ؛دياب
 از كـه  دانـد  يمـ  مجاز را خود يند شناس روان و است يزيفرور حال در ها رشته ينب يسنت

 و يـن د رابطـة  .كنـد  هـم  يورز فلسفه يند باب در و رود فراتر خود يمعرفت ثغور و حدود
ـ  يزمتما يخيتار مقطع سه در نتوا يم شد، گفته كه چنان را، يشناس روان  در ؛كـرد  گيـري  يپ
 وجـود  علـم  يك عنوان به يشناس روان و( گردد يبازم ييابتدا اعصار به يعتاًطب كه اول دورة

 يرفتار و يذهن لحاظ به افراد با مواجهه نحوة در يند نهاد دقت ينوع تر يشب بلكه ،نداشت
ـ  امـر  بـا  يـن د نهـاد  يانم مناسبات يناول را امر ينهم ما و بود نظر مد ناتوان  نظـر  در يروان
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 .بـود  برقـرار  سازنده و مثبت ينسبت ناتوان يروح لحاظ به افراد و يند نهاد يانم ،)گيريم يم
 اداره و يستأسـ  ينـي د ينهادهـا  را افـراد  يـن ا از مراقبت مراكز ينبهتر و يناول يقت،حق در
 يمـذهب  مقامـات  فرمـان  بـه  و يماورشل در افراد ينا يبرا ها يمارستانب يناول از يكي .نددكر
 يمـذهب  يهـا  خانـه  يـا  يسـاها كل در اغلب افراد ينا آن از پس و ششم قرن در .شد يستأس
 يا سـازنده  نحو هب ،رنسانس دوران در يكوتاه دورة در جز ،ارتباط ينا .شدند يم يدار نگه
 يـن ا در يقت،حق در .شد يتتقو يپروتستان يكردهايرو ظهور با و آن از پس و يافت ادامه
 قـرار  نهادها ينا كار دستور در )moral treatment( ياخالق درمان نام هب درمان ينوع دوران
 از را يمـار ب فـرد  ،)occupational therapy( ياشـتغال  يدرمان يقطر از يد،كوش يم كه گرفت
 يزندگ به او كردن  مشغول با ،و بكشد يرونب ناسالمش و يمارگونهب افكار و يالتتما سلطة
 يزنـدگ  امكان يمارب فرد به يحيت،مس يلفضا و اصول يماتتعل تحت گرفتن قرار و يزراع

 كـه  يكسـان  و سرپرستان و بودند ينيد اغلب امر ينا يمتول ينهادها .بدهد را مندانه شرافت
 ينـي د نحو هب را خود كه بودند يافراد داشتند عهده بر را افراد ينا آموزش و مراقبت ةيفوظ
 يارتبـاط  به را خود يجا كم كم سازنده ارتباط ينا اما .بودند كرده متعهد يفهوظ ينا دايا به

  .)Koeing and Larson, :2001 68( داد خصمانه
 تـأثير  تحـت  روان سـالمت  و دين ميان ارتباط از مثبت تلقي سو اين به 1800 اواخر از

 گيـري  شـكل  بـراي  سرآغازي و شد معكوس كم كم و تضعيف او اخالف و فرويد نظريات
 از فرويـد  جنجـالي  هـاي  تبيـين  دوره ايـن  در .شـد  شناسـي  روان و دين ةرابط از دوم فصل

 برخـي  تأييـد  بـا  نظريـه  ايـن  و شد مطرح دين استمرار و گيري شكل از او مرضي رويكرد
 ةنشـري  1960 اوايـل  در كـه  جـا  آن تـا  .شـد  تقويت شده انجام باليني و تجربي هاي پژوهش
ـ  به دين كه ادعا اين« كه كرد اعالم پزشكي روان ييامريكا  و تحقـق  جهـت  در نهـادي  ةمثاب

 عمـل  روانـي  و روحـي  سـالمت  فاكتورهـاي  ساير و صداقت زيستي، به خالقيت، پرورش
 ارتبـاط  بـاب  در منفي موج ،حقيقت در .)ibid( »نيست دفاع قابل تجربي يها داده با دكن مي
 تحقيقات نتايج كه داد نشان بعدي مطالعات و نپاييد ديري آن با مرتبط رواني پديدار و دين
 بعدي مطالعات و است شده اعالم ناكافي آماري ةجامع داشتن دست در با گرفته انجام باليني
  .)Lawenthal, :2000 9( داد نشان را دين و سالمت ميان خنثي ارتباط نوعي
 مـرور  بـه  و آورد فـراهم  سـوم  مقطـع  بـه  ورود يبـرا  را عرصه ،اندك اندك مطالعات، ينا

 ينا البته .دهد نشان را روان و يند يانم مثبت ارتباط ينوع بود قادر كه گرفت شكل يمطالعات
 هب توان ينم كه داشت يدتأك يقتحق ينا بر همواره و بود شكننده و يمرز ياربس بار ينا ارتباط
 ،ارتبـاط  يـن ا بلكـه  ،گفـت  سـخن  روان سـالمت  و داري يـن د يانم مثبت ارتباط از يكل نحو
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 گونه هر يقت،حق در .باشد يمنف يا مثبت ندتوا يم ،او داري يند نحوة و معتقد شخص نسبت به
 حكـم  ارائـة  و يردگ صورت )patient-centered( يمارمحورانهب يدبا رابطه ينا باب در يابيارز
  ).Koeing and Larson, :2001 73( يستن ممكن سالمت و يند يانم نسبت دربارة يكل

 و قطعي طور به ديگر سالمت و يدار دين ميان مثبت نسبت باب در ادعا سوم مقطع در
 بـا  كـه  اي مرضـي  رويكـرد  ديگر كه بود اين از عبارت آن مهم ويژگي اما ،نبود مطرح كلي

 قابل تجربي نحو هب بود گرفته شكل ها آن باليني تحقيقات و اليس آلبرت و فرويد محوريت
 و ديـن  ارتباط به مثبت حتي و غيرمرضي نگاه( حيث همين از يونگ ،درحقيقت .نبود دفاع

 بـاب  در الزم احتيـاط  و تواضع يونگ هرچند .دشو مي شناخته سوم مقطع متن در )سالمت
 اسـت  تاريخي مقطع همين مشخصات از كه را مثبت ارتباط اين بودن مشروط و شكنندگي

 نحو به را سالمت و دين ميان مثبت نسبت ةدربار خود مدعاي و دهد مي قرار نظر مد تر كم
 در كنكـاش  هـا  سال از هايش آموخته به توجه با ،كاو روان عنوان به او .كند نمي بيان مشروط
 ما باور به كه ييافت ره .دشو مي نمون ره مثبت و كلي يافت ره اين به ،افراد رواني ساختار مورد
 مؤيـدهاي  واقـع  در و نـدارد  همـراه  به دين باب در فلسفي پژوهش براي چنداني وردادست

 شـناخت  نقادانـه  نگـاه  ايـن  بـه  رسـيدن  ةالزم اما ؛دياب مي خويش تأييد براي اندكي تجربي
  .است روان سالمت و دين ارتباط از يونگ رويكرد

  
  روان سالمت بر دين تأثير و يونگ .2

ـا  تقابـل  در ،او يقتحق در .ددان ينم مقبول را انهدار يند رفتار و يند از يدفرو يِمرض يلتحل يونگ  ب
 )a non-pathological account of psychological life( يروان يزندگ از يمرضيرغ يينيتب يد،فرو
 يونـگ  ؛دارد تقدم خودآگاه بر ناخودآگاه وجود كه است باور ينا بر او .دكن يم عرضه افراد

 يفرافـرد  و شـمول  جهـان  يامـر  كـه  ي،فرد ناخودآگاه نه را موجود يشپ از ناخودآگاه ينا
ـ  ،بشـر  يونگي يينتب در معنا ينبد .ددان يم  واجـد  ي،فـرد  ناخودآگـاه  يـا  خودآگـاه  از يشپ

 بـر  مقـدم  ناخودآگـاه  ينا كه جا آن از ).6 :1392 ،مورنو( است يشينيپ و كهن يناخودآگاه
 يـده نام )collective unconscious( يجمعـ  ناخودآگـاه  است، افراد يشخص ياتح و تجربه

 يـات حتوم .دكنـ  يمـ  يتلقـ  بشـر  نـوع  در مشـترك  يعناصر واجد را آن يونگ كه دشو يم
 سـال  ها يليونم تجربة فشردة ؛ماست ياكانن تمامي يروان كاركرد محصول يجمع ناخودآگاه

 از يا يختـه آم يـرا ز انـد،  يننمـاد  رو ينهم از و يا اسطوره يرتصاو ينا .يانسان ةيستز تجربة
  .),Hull :1982 20( ندكن يم يانب را درآمده تجربه به ابژة و كننده تجربه سوژة
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 حقيقت در ؛نيست محتوا گونه هر فاقد و سفيد لوحي نوزاد روان رويكرد، اين اساس بر
 جهان ادراك به آغاز است، شده متعين گذشتگان ميراث پاية بر پيشاپيش كه ذهني با ،كودك

 .انجامد مي خاص ادراكي الگوي و طبيعي گرايش نوعي به او در پيشيني آمادگي اين .دكن مي
 ذاتـي  و طبيعـي  ميلـي  بر كه اند ادراك صوري هاي شرط پيش و پيشيني صور ها گرايش اين

  .):ibid 23( استوارند
 تر يشب كه )روان يوراثت يمحتوا به نه( يونگي يالگو كهن كه گفت نتوا يم يبترت ينبد

 كـه  محتـوا،  نـه  اسـت  يونگ يدتأك مورد چه آن يقتدرحق .دشو يم يكنزد 1يزهغر مفهوم به
 ،اسـاس  ينهمـ  بـر  .اسـت  جهـان  به مشابه ييگو پاسخ و يرسازيتصو يبرا يصور يتقابل

 بـه  ؛دشـو  يم قائل يزتما ها آن ي)content( محتوا و الگوها كهن )form( صورت يانم يونگ
 را آن يمحتوا و بشر يجهان و يجمع ناخودآگاه عنصر را الگو كهن صورت كه صورت ينا

 در الگوهـا  كهـن  پـس  .دكن يم يتلق افراد خودآگاه و يفرد جهان يستز يا تجارب محصول
 از برگرفتـه  هـا  آن يـادين بن صـور  امـا  ،ندشـو  يمـ  يهتغذ خودآگاه از خود ينمضام و محتوا

  .است ناخودآگاه
 پاسخ كه است باور اين بر زيرا ،پردازد نمي الگوها كهن اين پيدايش منشأ تحليل به يونگ

 ايـن  زيـرا  ؛نيسـت  ممكـن  هـا  آن پيـدايش  ةنحـو  و الگوهـا  كهـن  اين سرآغاز از پرسش به
 اگـر  و اند ازلي ،اند انسان نوع مختص كه جايي تا ،و دارند بشر قدمت به عمري الگوها كهن

 اين از و باشد انسان نوع پيدايش با زمان هم بايست مي خاستگاه اين باشند داشته يخاستگاه
 و شـده  داده پيش از امري ساختار اين .جواب بي و است متافيزيكي پرسشي پرسش اين رو

  .)i/ ix, 1975: ,Jung 101( دشو مي يافت اي تجربه هر در كه است شرطي پيش
 از )جمعـي  ناخودآگـاه ( روان بـراي  تري عميق ةالي به شدن قائل با يونگ ،ترتيب بدين
 و آزردگي روان تحليل در را خود فاصله اين .ردگي مي فاصله روان ساختار از فرويدي تحليل
 ناخودآگـاه  بـر  را تأكيـد  فرويد كه جا آن از .دهد مي نشان نيز يونگ منظر از آن درمان ةنحو

 امـا  ؛دشـو  مـي  ممكن عرصه اين به پرداختن با او نظر از نيز درمان ،دهد مي قرار افراد فردي
 اعم كه( جمعي ناخودآگاه محتويات به دهي مجال در تفريط يا افراط حقيقت در يونگ براي
 ليبيدو مفهوم ،رو اين از .دشو مي دانسته آزردگي روان مهم عوامل از )اند جنسي هاي تكانه از
)libido( اي روانـي  انرژي .دارد فرويد نزد آن مشابه مفهوم از تر عام معنايي يونگ ةانديش در 
  .دهد مي قرار خويش ذيل در نيز را الگو كهن و نيست جنسي يها تكانه به منحصر فقط كه

 يروهاين بر حاكم قواعد و شناسد يبازم يروان ساختار در يونگ كه ييالگو كهن يمبنا بر
 نتوا يم ،)principle of entropy( يآنتروپ و )principle of equivalence( تعادل اصل ي،روان
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 بـه  منجـر  را )الگو كهن( يروان ساختار يمحتوا از يبخش انكار يونگ چگونه كه يدفهم
 محقـق  يزمـان  يقـي حق تـوازن  و تعـادل  مبنـا  يـن ا بر يقت،حق در .دانست يآزردگ روان

 انجـام  .باشـد  ناخودآگـاه  و خودآگاه يروهاين به برابر يده سهم به قادر فرد كه دشو يم
 يا يختگيگسـ  هم از موجب آن دادن انجام از يناتوان و سالمت ضامن امر ينا موفق دادن
 مختلـف  سـطوح  يونگ درواقع .ددان يم يآزردگ روان علت ينتر مهم را آن يونگ كه است

 را مـا  روح سـاختار  يرتصـو  او .دهـد  يم قرار هم با ياپو يارتباط در را روان ساختار يانم
  :دكن يم يفتوص گونه ينا

 كـف  هـم  ةطبقـ  .اسـت  شده ساخته 19 قرن در آن فوقاني ةطبق كه داريم بنايي كنيد فرض
 مصـالح،  با ساختمان كه دهد نشان بنا معماري در تر دقيق بررسي و است 16 قرن به متعلق
 معمـاري  سـبك  بـه  هـايي  پي زيرزمين در بعد .شده ساخته 2 قرن به متعلق بارويي و برج

 زمـين  كـف  فوقـاني  هاي اليه در و باشد دربسته اي دخمه آن زير در و كنيم كشف روميان
 شـود  كشـف  الجثـه  عظـيم  حيوانـات  از هايي فسيل تر عميق هاي اليه در و سنگي ابزارهايي

  .)42 :1384 ،يونگ(

 تـر  كهن يها اليه تشبيه نبايد كه دكن مي تصحيح طور اين را تشبيه در نارسايي اين او البته
 بلكـه  ،اند هافتاد بيرون تأثر و تأثير ةچرخ از ها آن كه كند ايجاد را تصور اين ها فسيل به روان
 )فسيلي( مرده عناصري ما رواني ساختار محتويات از يك هيچ كه داشت نظر در همواره بايد

 قطـع  كـه  يطور به ؛ينداجزا رساي با پويا ارتباطي در و زنده غايت به ها آن ةهم بلكه ،نيستند
 از محروميـت  گونه هر ،ترتيب بدين .زاست آسيب شدت به اجزا اين از يك هر ميان ارتباط
 و شـود  معلـق  آسـمان  و زمـين  ميان فرد كه دشو مي سبب رواني دستگاه در زيرين طبقات
  .)40 :1390 ،يونگ( است شرايط همين محصول آزردگي روان

 اند، بوده فرد روان مقوم اندازه يك به آگاه ناخود و خودآگاه ياتمحتو كه جا آن از ،پس
ـ  هـاي  يـه ال يـن ا از يكـي  يافراط انكار يا يبخش يتاهم مثابة به يك هر از غفلت  و يروان

 از اسـت  عبـارت  يآزردگ روان پس .شد خواهد فرد يروان يختگيگس هم از و يچندپارگ
ـ  )dissociation( يختگيگسـ  هـم  از و ناخودآگاه و خودآگاه نبودن هپارچ يك  فـرد  يدرون

)129 vi/ 1975: Jung,( ـ  انسـجام  يـن ا يبـازگردان  يـد با يگـر  درمـان  روان هـدف  و  يروان
)psychic conjunction( و خودآگـاه  يـات محتو يسـاز  مواجـه  يـق طر از درمان يعني ؛باشد 

 اسـت  باور ينا بر يونگ يقت،حق در .دو ينا يانم توازن و تعامل يجادا منظور هب ناخودآگاه
 ينتـر  مهـم  با را ارتباطمان ما اغلب اما ،است )whole( كل يك يشخو ذات بر بنا انسان كه

  .),Daniels :2011 2( است يآزردگ روان عامل امر ينهم و يما داده دست از يشخو ياجزا
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 مخـاطره  ايـن  معـرض  در تـر  بـيش  را غربـي  انسان و جهان يونگ كه است ذكر شايان
 بـه  علمي و مادي بينش ةسيطر تحت شرق از بيش غرب كه است باور اين بر زيرا ،بيند مي

 خويش روان اي اسطوره بخش انكار مستعد تر بيش رو همين از و شده واقع جهان و انسان
 روح و ذهـن  ةدوبـار  اتصـال  بـراي  كوششي را يونگ يكاو روان برخي ،رو همين از .است
  .),Dourly :2008 128( اند هدانست خود دروني بخش قوام هاي ريشه با غربي

 يختار يرس در يصعود يحركت تنها نه يعلم ينيب جهان ةيطرس يونگ در كه بينيم يم پس
 كـه  فراينـدي  ؛اوسـت  يآزردگـ  روان عوامـل  و علل ينتر مهم از بلكه يست،ن يبشر ةيشاند
 .انـد  شـده  انكـار  يرمسـ  يـن ا در كه است يزهاييچ آن ياياح يبرا يبازگشت يحركت يازمندن

 يونگ در واژه ينا .برد يم نام )anamnesis( يادآورندگي يرتعب با دوباره يابيباز ينا از يونگ
 امـا  ،بـود  يزآنال تحت فرد ةشد فراموش يشخص و روزمره خاطرات يادآوري يمعنا به ابتدا

 و ييابتدا يعتطب يابيباز يمعنا به كه گرفت كار هب يزن يتر عام يمعنا در را آن يونگ بعدتر
 اسـت  بـاور  ينا بر يونگ يقت،درحق .است يالوه امر از افراد يشخص تجارب و افراد بكر
 با يشخو ةياول )oneness( اتحاد كه بود خواهد قادر يجتدر به فرد يادآورندگي، ةيجنت در ،كه

  .):ibid 129( يابدباز را يشخو در )image-God( خدا يرتصو
 موجـود  الگوهاي كهن جمله از را »خدا« يونگ كه دهيم قرار نظر مد را امر اين اگر حال

 يونـگ  بـراي  چرا كه يافت درخواهيم د،دان مي روان زيرين يها اليه و جمعي ناخودآگاه در
 دانسـته  روان سالمت در مخرب نقشي واجد و يتوازن بي نوعي موجب الگو كهن اين انكار
 تـا  آورد مي شمار به الگو كهن )را خدا جمله از( را امري يونگ چگونه كه آن شرح .دشو مي

 در كـه  نمادهـايي  مـورد  در وي كـه  اسـت  اي تجربـي  هـاي  بررسي به وابسته زيادي حدود
 و تكـرار  همـين  وي بـراي  و داده شـرح  دشو مي بازسازي مختلف اشكال به افراد يهارؤيا
  :دهد مي توضيح طور اين را امر اين يونگ .است آن دانستن پيشيني مؤيد بازسازي در تداوم

 ذهنـي  آن وجود شود پيدا واحدي فرد ضمير در فقط انديشه يك اگر شناسي روان لحاظ از
 گيـرد  قـرار  معتنـابهي  ةعـد  جمعيِ دسته موافقت و تصديق مورد انديشه آن وقتي اما ،است
 و ندشو مي يافت ها زمان ةهم و جا همه در تقريباً افكار بعضي ... دارد عيني و واقعي وجود
 بـه  محلـي  از اًمطلق كه اين بدون يعني آيند؛ وجود به خودي به خود نحو به نندتوا مي حتي
 افراد ةپرداخت و ساخته افكار اين .باشند شده منتقل سينه به سينه يا كرده سرايت ديگر محل
 را خود كه گفت نتوا مي حتي ،آري .ندكن مي بروز و آيند مي وجود به ها آن در بلكه ،نيستند

 اسـت  عملـي  شناسـي  روان بلكـه  ،نيسـت  افالطوني ةفلسف اين .ندكن مي تحميل وجدان بر
  .)3 :1390 ،يونگ(
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 ينبد ؛است يروان يقيحقا منزلة به ينيع و يواقع »ينيع و يواقع« از يونگ مقصود البته
 بـه  پـذير  يلتقل يا يدنيپوش چشم كه دارد وجود روان در يروان يقتيحق مثابة به خدا كه معنا
 كـه  يقـت حق ينا و است يرتصو ينا يروان يقتحق بر يو تمركز نقطة .يستن يگريد يزچ

 ساير چون هم( خدا يالگو كهن و يجمع ناخودآگاه با اتصال به سالمت، حصول براي ،فرد
 بـه  قـادر  را فـرد  ناخودآگـاه  و خودآگـاه  يروهـاي ن يـان م تـوازن  .است يازمندن )الگوها كهن
 را آن يونـگ  كـه  اسـت  يـزي چ همـان  كه دكن يم يا يروان انسجام و يتتمام به يابي دست
 مجمـوع  و دارنـد  يجـا  ناخودآگاه در الگوها كهن ،واقع در .نامد يم »يشتنخو« يالگو كهن

 پـس  .سـازد  يمـ  را »يشـتن خو« يالگـو  كهـن  كـه  است يزيچ همان خودآگاه و ناخودآگاه
 يتمـام  يحـاو  الگـو  كهـن  يـن ا .ناخودآگـاه  و خودآگاه مجموعة از است عبارت يشتنخو
 معـادل  را آن گـاه  يونـگ  كـه  اسـت  كامـل  يحد به يشتنخو يالگو كهن ؛الگوهاست كهن
 يجنتـا  نهايـت  در يونـگ  امـا  ؛),i/ ix, 1975: Jung 275-330( برد يم كار هب خدا يالگو كهن

 يـن ا درست جذب يندفرا كه يحال در ،ددان يم مترتب آن با يانگار يكي بر را يناك وحشت
 يـت فردان ينـد فرا در كـه  اسـت  يـزي چ همـان  يـن ا و اسـت  سـازنده  و يضرور الگو كهن

)individuation( عناصـر  جـذب  مسـتلزم  يـت فردان فراينـد  كـه  جـا  آن از پس .دهد يم رخ 
 يامـر  هـم  يتفردان يسو به يزآم يتموفق حركت كه گفت يدبا هست يزن )يجمع( ناخودآگاه

 آن مستلزم آن تحقق امكان يراز ؛است )transpersonal( يفراشخص هم و )intimate( يشخص
  .),Hull :1989 4( شوند ادغام و جذب ديگر يك با تعامل در ناخودآگاه و خودآگاه كه است

 قائـل  افـراد  روانـي  حيـات  در ديني يها آموزه براي را مهمي نقش يونگ ،ترتيب بدين
 يهـا  مايـه  درون ميـان  هماننـدي  كشـف  بـا  ،كـه  اسـت  كسـي  نخستين حقيقت در و است

  :گويد مي و ددان مي نزديك ديگر كي به را دين و يكاو روان اديان، و ناخودآگاه اي اسطوره
 بيمـاران  كـه  روسـت  همـين  از ... انـد  روانـي  اخـتالل  بـه  شفابخشي براي ييها نظام اديان
 كه دارند تقاضا و انتظار او از و گيرد قرار كشيش گاه جاي در كه دارند وامي را گر درمان روان
 مسـائلي  بـا  اغلب انگر درمان روان ما كه است دليل همين به .كند رها شانها رنج از را آنان
  .),Jung :1993 240( دارد تعلق الهيات علم عالمان ةحوز به كه داريم كار و سر

 حـال  هر در رواني هاي انرژي كه است معتقد )تعادل اصل مبناي بر( يونگ كه جا آن از
 بـه  بـاور  كـه  اسـت  بـاور  ايـن  بـر  ،دهنـد  مي انجام توازن به يابي دست براي را خود تالش

 ديگـر  كه است خدايي الگوي كهن تجلي براي بري ميان بشري خدايان يا مدرن هاي اسطوره
 كـه  شرايطي در دكن مي ادعا يونگ .كنند متجلي الوهي و متعال شكل در را خود نيست قادر
 بـر  را الگـو  كهـن  ايـن  دهد، نسبت اي بيروني متعلق هيچ هب را الگو كهن اين نباشد قادر فرد
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 است شرايط اين محصول كه اي آزردگي روان ينتر شايع و كند مي فرافكني خويش شخص
 خدا الگوي كهن فرافكني حاصل كه اي رواني تورم ؛است )psychic inflation( رواني تورم
 گفـت  چنـين  كتـاب  در را نيچـه  تحليـل،  همين مبناي بر ،يونگ .است فرد شخصيِ منِ بر

  .)373 :1390 ،يونگ( دكن مي تلقي خويش كردنِ الوهي بحرانِ همين دچار زرتشت
  

  دين زبان نمادين فهم و يونگ .3
 كـه  دشو مي مدعي صراحت به او .است اديان از زدايي اسطوره منتقدان ترين صريح از يونگ

 بنيادين كاركرد بردن بين از حقيقت در ها آن از زدايي اسطوره پاية بر اديان ساختن خردپذير
 ادعا اين او .ستها آن از غرض نقض نوعي به و )بشر روان اي اسطوره بخش يارضا( اديان

 ندتوا مي كاركردي چه اسطوره از عاري دين يك« :كه دكن مي مطرح پرسش اين طريق از را
 بـا  ما ةدوبار اتصالِ در بايد را معنا اين باشد، داشته معنايي اساساً اگر دين زيرا باشد؟ داشته

  .),Hull :1982 30( »كرد وجو جست سرمدي يها  اسطوره
 از و الگوهاسـت  كهن ابراز دين بنيادين ويژگي كه جا آن از يونگ، رويكرد طبق پس

 عقالني بندي نظام فاقد و اي اسطوره عناصر حاوي همواره الگويي كهن محتواي كه جا آن
 در سازد خردپذير و معقول را خويش يها آموزه كوشد مي كه ديني گفت توان مي ،است

 چنـين  زيرا ؛كوشد مي خود تضعيف در و است داده دست از را خويش كاركرد حقيقت
 كـه  روسـت  همـين  از .بـود  نخواهد افراد روان زيرين يها اليه با يابي ارتباط به قادر ديني
 پروتسـتان  از برتر آييني كاتوليك آيين كه دكن مي مطرح را برانگيز مناقشه ادعاي اين يونگ
 بـود  خواهد خويش نامعتقد رواني نيازهاي برآوردن به قادر پروتستان از بيش زيرا ،است

)22 ix/ 47, xi/ :7519 Jung,(.  كـه  نيسـت  سـاده  ادعـاي  ايـن  صـرفاً  يونـگ  مـدعاي  پـس 
 آن انكـار  و گيـرد  قـرار  تصـديق  مورد بايد رواني كهن تمايالت از يكي مثابة به ورزي دين

 تلقي ابتدايي و بديهي امري حقيقت اين ي،كاو روان گفتمان در ؛است آزردگي روان موجب
 كـاركرد  بـاب  در يونگ ادعاي ،واقع در .انجامد مي آزردگي روان به سركوبي هر كه دشو مي

 اي اسـطوره  تمـايالت  يارضـا  بـراي  مجرايي را دين او ؛است اين از بيش امري دين مثبت
 بـراي  را خطرنـاكي  يهـا  راه مسير اين شدن مسدود اثر رب ،كه ددان مي فرد روان در موجود
 برابر در را فرد ندتوا مي كه ددان مي عاملي را يمذهب يها دگم او .يافت خواهند ظهور و بروز

 ديـن  درحقيقت ؛كند محافظت آن زاي آسيب اشكال در الگوها كهن هجوم از ناشي خطرات
 اديـان  ةهمـ  .دانست ناخودآگاه محتويات ريزي برون و ظهور براي وسيله بهترين نتوا مي را
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 بـه  نيـاز  بـدون  را ناخودآگـاه  قادرنـد  رو همـين  از و دارنـد  خود در را ناخودآگاه نمادهاي
  .درآورند سخن به مجرا ينتر آسيب كم از و سركوب

 درك ناخودآگـاه  ديگر باشيد، داشته اختيار در ناخودآگاه براي نمادهايي يا نظام چنين وقتي
 نابسـاماني  دچـار  نظـام  ايـن  كه هنگامي ولي د؛كن مي زندگي شما با و درآمده بيان به شده،
 شـما  ناخودآگاه بدهيد، دست از آن با را ارتباطتان نتيجه در و خود ايمانِ كه هنگامي شود،
  .)529 :1390 يونگ،( آمد برخواهد ديگري بيان ةشيو پي در

ـ  اهميـت  روانـي  نيروهـاي  قواي توازن در جمعي ناخودآگاه پس  ايـن  ؛دارد سـزايي  هب
 مضـامين  ايـن  يونـگ  .دارد خـود  در جمعي ناخودآگاه كه است مضاميني از ناشي اهميت
 مختلفي تعابير از آن تشريح در و نامد مي الگو كهن را جمعي ناخودآگاه در موجود پيشيني
  :دكن مي استفاده

 و سـان  يـك  اسـاطيري  هاي انديشه پي در پي توليد براي آمادگي نوعي ذهن كلي تمايالت
 رسـم  و راه آفريننـدگي،  جمعـي،  يهـا  انديشـه  جمعـي،  روان از اي گنجينـه  اسـت؛  مشابه

 اشكالِ ؛آيند مي پديد سنت از فارغ زمان هر و كجا هر كه كردن تخيل و احساس انديشيدن،
 و تصاوير و ها انديشه تئهي در رسند مي آگاهي سطح به گاه هر كه كردار و رفتار وارِ نمونه
 جريـان  در پيوسـته  زنـدگي  مسيرشان در كه مجراهايي يا ها قالب ؛ندكن مي پيدا نمود انگاره
  .),ix/ 1975: Jung 519( است بوده

 حقيقـت  ايـن  بـر  مؤيـدي  الگوها كهن اين ةهموار تكرارِ كه است اين يونگ مدعاي
 امـا  ؛انـد  هداشت وجود بشر ميان مشترك فكري الگوي ةمنزل به و پيشاپيش ها آن كه است
 مضـامين  ايـن  كـه  دكنـ  مـي  تصـريح  امـر  ايـن  بـه  صراحت به يونگ كه داشت توجه بايد

 )نـد بود كـرده  تأييـد  را آن تر پيش فرويد و المارك كه( وراثتي انتقال مفهوم به يفروكاستن
  .)148 :1388 ،پالمر( نيست

 زبـانِ  بـا  و نمادها قالب در را خود كه دارند بر در را مفاهيمي مجموعه الگوها كهن پس
 يهـا  ايـده  از يكـي  ناخودآگـاه  ساختاِر بودنِ نمادين ،ترتيب بدين .دزنسا مي نمايان نمادين
 زبـان ( آن زبـان  با آشنايي ناخودآگاه با ارتباط برقراري راه و است يونگ ةانديش در كليدي
 :گويـد  مي انسان روان ساختار در نمادها مطالعات به ورودش شرح در يونگ .است )نمادها

 را بيمارانم يها رنجوري روان نمتوا مين كه شدم آگاه حقيقت اين از كه بود 1909 اوايل در«
 در تأمـل  بـه  كـه  بـود  جا اين از و باشم ها آن سمبوليسم درك به قادر كه آن مگر ،كنم درمان

 كليدي به شناسي اسطوره كه بود پس آن از ؛),Jung :1961 131( »آوردم روي شناسي اسطوره
 ميان قرابت نوعي به امر اين و ):ibid 171( شد تبديل ناخودآگاه يها دروازه كردن باز براي
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 از يونـگ  كه مهمي ةيافت ،حقيقت در .انجاميد يونگ ةانديش در يكاو روان و شناسي اسطوره
 مضـامين  بـودن  نمـادين  همـين  رسـيد  بـدان  بيمـارانش  بر خويش تجربي مطالعات طريق

 ايـن  تشـريح  بـراي  هـا  مثال از يكي .بود دين زبانِ دانستنِ نمادين آن ةنتيج در و ناخودآگاه
 ؛اسـت  »چهار عدد رمزي اهميت« باب در وي تبيين يونگ ةانديش در دين نمادين بازنمايي

 يـا  »محـراب « بـه  نمـادين  رمـز  ايـن  كـه  دهد مي نشان ما به شناسي اسطوره ،يونگ باور به
 مـتن  در را نمـادين  تبيـين  ايـن  او .اسـت  چهارگوشـه  محلـي  كـه  دارد اشـاره  »گاه عبادت«

 نيز قدما ميان در كه گيرد مي نتيجه و دهد مي قرار دانشمندان و فيلسوفان باستاني يها انديشه
 بدين .است شده تبديل مربع به كم كم نماد اين و است شده مي دانسته الوهيت معرف دايره

 بـه  اي اشاره مثابة به را تربيع نمادهاي و چهار عدد نيمتوا مي ما كه دكن مي ادعا يونگ ترتيب
 امر با رويارويي انتظار انسان كه ستا محلي محراب كه جا آن از و بگيريم نظر در گاه عبادت
 داشت چشم به اي اشاره را بيماران هاي خواب در نماد اين ظهور نتوا مي كشد، مي را قدسي

 بـر  مضـاف  سـاحتي  گـرفتن  مفروض ،درحقيقت ).60 :1390 ،يونگ( كرد تلقي قدسي امر
 )فيزيكـي  جهان فراسوي جهاني( ديگر جهاني از غيرمادي اي عرصه وجود و فيزيكي جهان
 .انـد  ديگـري  بـه  يكي از ما انتقال ةواسط واقع به نمادها و است اديان اصلي مضامين از يكي

 مـادي  جهـان  از را خـود  هـاي  مايـه  جـان  )قهرمان مادر، دانا، پير چون هم نمادهايي( نمادها
 هـا  نمـاد  .شـوند  نمون ره فيزيكي جهان فراسوي و ديگر جهاني به را ما قادرند اما ،گيرند مي

 نشـدني  بازنمـايي  امر بازنمايي با« كه آيند مي ميان به زماني و اند قدسي امر بيان براي ابزاري
  .),Rolf :2006 7( »باشيم رو هروب

 را ،ناخودآگاه ياصل ينمضام از يكي عنوان به ين،د زبان نظرية به يننماد نگاه ينا يونگ
 هـا  آن در را خود كوشند يم ينمضام ينا كه ددان يم ياشكال اختالف و تعدد يبرا يحيتوض
 و )يرتصـاو  و نمادهـا ( صـورت  يـان م يونـگ  كـه  را يزيتما اگر يقت،درحق .كنند ييبازنما
 )ندشو يم گرفته كار به يشينيپ ينمادها آن ييبازنما يبرا كه يميمفاه( الگوها كهن يِمحتوا
 ينمادهـا  اخـتالف  و تعـدد  يحتوضـ  در يونگ يكردرو كه يدد يمخواه يريم،بپذ است قائل
 نقـش  ينـي د ينمادهـا  يـب، ترت ينبـد  .بـود  خواهـد  يـاب  كام ياربس مختلف ياناد در ينيد

 انـد  منطبـق  هـا  آن بـر  كـه  ييالگو كهن ينمادها يقطر از كه داشت خواهند را ييها سرمشق
 يتالوه در كثرت قبول بر يديمؤ او يسو از يسمسمبول ييدتأ كه آن يب ،ندشو يم ياندهبازنما
 بـر  كه بود خواهد ينيد امر به يننماد يكردرو با تقابل در يقاًدق كثرت قبولِ يراز ؛شود يتلق
 يالـوه  امر ييبازنما يبرا تالش از يحاك ينيد ينمادها در كثرت وجود كه است باور ينا

 يـا  خـدا  در تكثر قبول جز( يگريد يها راه واقع در .يزدگر يم كامل يگر ياننما از كه است
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 در .دارد وجود يند زبان و ياناد در موجود يسمسمبول در موجود تكثر يينتب يبرا )يتالوه
 يعوامل يرِتأث گرِ ياننما ندتوا يم ها آن تكثر و هستند )contextual( محور متن ها نماد يقت،حق
 شـدن  برسـاخته  كه است آن از يحاك ياجتماع يها يبررس كه جا آن تا ود؛ش دانسته يرونيب

 امـر  ييبازنمـا  در يشـين پ يِنمادهـا  يِنـاتوان  معلولِ اغلب مختلف ياناد در يددج ينمادها
 يزمتمـا  ييتوانـا  و )state religion( يدولتـ  ينـي د درونِ يپارچگ يك و اتحاد به يازن ي،الوه

 بوده يزمتما و يدجد يفرهنگ يها يتهو با تعامل و تهاجم هنگام در يگريد از خود ساختن
  .),Beyer :2013 9( است

 احيـاي  نـه  اسـطوره  بـه  مربـوط  مباحـث  از يونگ هدف كه گفت نتوا مي ،ترتيب بدين
 كـه ( آن مضـامين  و ناخودآگـاه  زبـان  از رمزگشايي براي آن لزوم كه نمادين، زبان و اسطوره
 يافتن پيوند و بازشناسي اين او .است آن ةواسط هب انسان نجات و )اند آن اهم از ديني مفاهيم

ـ  مـي  خويشتني از شدهجدا انسان راه چراغ و دين شناخت ةالزم را انسان نمادين ابعاد با  ددان
  .نباشد نيز خويشتن كامل فهم به قادر حتي ديگر كه شده موجب اش بيگانگي خود از كه

  
  گيري نتيجه .4

 اين در يونگ يآرا با عناصر اين نسبت و شناسي روان و دين ةفلسف نسبت ةمطالع از هدف
 اًعميقـ  رويكـرد  دو كـه  اسـت  بـوده  پرسـش  ايـن  بررسي طريق از نتايجي بركشيدن حوزه

 تمايز اين چرا و ندشو مي متمايز ديگر يك از كجا در دين به فلسفي و شناختي روان متفاوت
 مركـزي  پرسش اين بررسي از كه نتايجي است؟ اهميت حائز شناسي دين ةمنظوم كل براي

 چـرا  نخسـت،  :كـه  ايـن  آن و داد نشان تر مشخص پرسش سه قالب در را خود شد حاصل
 ثغـور  و حـدود  كـه  بـرود  متفكراني و علما يآرا بررسي دنبالِ به بايد دين فيلسوف اصوالً
 ةنحـو  ،دوم اسـت؟  متفـاوت  شـده  تعريـف  دين ةفلسف براي كه قلمروهايي با آنان معرفتي
 و رسـاند؟  ياري فلسفي يها بصيرت تقويت به ندتوا مي صورت چه در آرا آن با او ةمواجه
 مشخصـي  دسـتاوردهاي  چه يونگ هاي ديدگاه فلسفي قرائت )انضمامي نحوي به و( سوم،
ـ  قسـمت  ايـن  در نوشته تالش آورد؟ فراهم دين ةحوز در ورزي فلسفه براي تواند مي  ةارائ

 پرتـو  بـراي  هـا  آن مجمـوع  از استفاده و اخير پرسش سه براي كوتاه ولي روشن هايي پاسخ
  .است مقاله اصلي پرسش بر افكندن
 ةرشت« نام به اي رشته ميشيگان دانشگاه علوم و هنرها كالج در 1944 سال از كه يمدان مي
 مطالعـات « بـه  تيـب تر بـه  1980 و 1970 هـاي  دهـه  در بعـدها  و آمـد  پديد »علوم تقسيمي
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 تغييـر  )interdisciplinar( »اي رشـته  بـين  مطالعـات « و )multidisciplinary( »اي چندرشته
 ،اي رشـته  بين مطالعات دانشگاهي ةرشت يعني اخير، ةرشت اين تاكنون هنگام آن از و داد عنوان

 ).440- 140 :1392 ،مصـباحيان ( دشـو  مـي  تـدريس  دكتـرا  تا كارشناسي از دانشگاه 818 در
 امـري  بـه  معـارف  و علـوم  ميـان  تعامل از پرهيز و تخصصي ةرشت يك در ماندن محصور
 مسـائلي  سـپردن  »علـوم  تقسـيمي  ةرشـت « تأسـيس  از هدف .است شده تبديل محال تقريباً

 .بـود  تأسيس تازه ةرشت اين به اجتماعي علوم مسائل از )هويت و مهاجرت جنگ، چون هم(
 از نسـتند توا مـي ن زمان آن در موجود تخصصي يها رشته از يك هيچ حقيقت در كه مسائلي
 مرزهـاي  فروريـزي  ينا از نيز پژوهي دين كه نيست ترديدي .برآيند آن به گويي پاسخ ةعهد
 يهـا  يافتـه  و نمانده محصور دين ةفلسف نام به معرفتي ارچوبهچ در و نمانده بركنار علوم
 بـه  پاسـخ  بنابراين، .است افكنده جديدي پرتوهاي دين فيلسوفان يها انديشه بر ديگر علوم

 و نقـدها  بـه  نبايـد  و ندتوا مين دين ةفلسف :كه كرد خالصه نتوا مي گونه اين را اول پرسش
 رو، اين از ؛باشد اعتنا بي آورند مي فراهم دين با مرتبط علوم و معارف ساير كه دستاوردهايي

 در را نـزاع  محل و دانست مختومه بايد را علوم ميانِ تعاملِ بودن ناپذير اجتناب سر بر بحث
 جـا  ايـن  در و( ديگر معرفت دستاوردهاي با معرفت يك ةمواجه ةنحو به كه داد قرار جايي
 رويكـرد  دو .دشـو  مـي  مربـوط  )دين شناسي روان دستاوردهاي با دين ةفلسف ةمواجه ةنحو
 ؛فرصـت  را دومـي  و خوانـد  تهديد نتوا مي را اولي كه دارد وجود اي مواجهه چنين ةدربار
 و شناسـي  جامعـه  تـاريخ،  فلسـفه،  نظيـر  معـارفي ( تاريخي و دار ريشه معارف تهديد چه آن

 اسـت  امكـاني  است فرصت چه آن و است اي رشته بين مطالعات تهديد است )شناسي روان
 نـد توا مي اي رشته چند مطالعات ارچوبهچ در كه آيد مي فراهم گوهاييو گفت طريق از كه

 در فلسـفه  بـه  رجعـت  نـوعي  حقيقت در اي رشته بين مطالعات نوپايِ ةرشت .گيرد صورت
 يـا  موضـوعات  تمـام  كـه  دشـو  مـي  ادعا رشته، اين در .است يونان در آن آغازين بنيادهاي
 ةرشت يك ارچوبهچ در بتوان كه اند آن از تر بزرگ است مواجه آن با امروز بشر كه مسائلي

 را علـوم  ةشد شناخته و سنتي مرزهاي بايد رو اين از .كرد بررسي را آن ابعاد تمام تخصصي
 بر آن طريق از و آورد پديد ها آن از سنتزي و تنيد هم در را گوناگون يها رشته فروريخت،

 مثال يك قالب در هافرايند اين تمام باشد قرار اگر .افكند پرسش تخصصي يها رشته اعتبار
 شـود،  داده توضـيح  آميـز  اغـراق  عامدانـه  نحوي به نوشته اين موضوع با مرتبط و مشخص
 اي رشـته  بـين  مطالعـات  نظـر  از »ديـن « ةمسـئل  .نـدارد  وجـود  دين خود از بهتر موضوعي

 ايـن  از هريـك  كـه  چـرا  ؛شـود  سپرده موجود تخصصي يها رشته از يك هيچ به ندتوا مين
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 تخصصي يها رشته از چه آن .بشكافند را آن هزارتوي معماي از بخشي قادرند فقط ها رشته
 و كليـت  بـر  پرتـوي  كـه  آن بـي  اسـت،  ديـن  از پراكنـده  و تكـه  تكه معارفي آيد مي حاصل

 از نـد توا مـي  كه است مدعي مقابل در اي رشته بين مطالعات .شود افكنده دين پارچگي يك
 موضـوع  يك ابعاد ةهم و كند جلوگيري شده ناشي علوم ةتجزي از خود كه موضوع ةتجزي
 يهـا  رشـته  موجوديـت  اي رشـته  بـين  مطالعات اگر .كند گزارش را )دين جا اين در( واحد

 منـد  روش تعاملِ براي فرصتي تواند مي اي رشته چند مطالعات د،كن مي تهديد را دار شناسنامه
 بـر  اي رشـته  هـر  مـذكور  مطالعـات  در كه چرا ؛آورد فراهم ديگر يك با علوم دستاوردهاي
 ديگـر  ةرشـت  نفع به اي رشته هيچ و ورزد مي اصرار خود شناسي روش و معرفتي مفروضات

 :همـان ( كنـد  نمـي  تجـاوز  ديگـر  ةرشت حدود به خود، ةتوسع مسير در ،يا و يابد نمي تقليل
 ةنحـو  ينتر اصيل كه كرد خالصه نتوا مي گونه اين را دوم پرسش به پاسخ پس .)640- 540

 )ديـن  شناسـي  روان جا اين در( ديگر معرفتي با )دين ةفلسف جا اين در( معرفت يك ةمواجه
 دسـتاوردهاي  و نشـود  خـارج  خـود  معرفتي ثغور و حدود از نخست معرفت كه است اين

 تقويـت  بـه  نتـوا  مـي  كه است مواجهه نوع اين در فقط .كند فلسفي قرائت را دوم معرفت
 پـل  فلسفه و فرويد كتاب رويكرد اين از درخشاني ةنمون .رساند ياري فلسفي يها بصيرت
   .است شده فلسفي قرائت فرويد يآرا آن در كه است ),Ricoeur 1970( ريكور
 مشخصـي  يها گشايش چه يونگ هاي ديدگاه فلسفي قرائت كه سوم الؤس به پاسخ در

 قـادر  قرائـت  نـوع  اين كه گفت بايد د؟نكن ايجاد دين ةحوز در ورزي فلسفه براي نندتوا مي
 تقويت براي را آن معتبر يها بخش دهد، قرار فلسفي سنجش مورد را او دستاوردهاي است

 كـاركرد  به را دين كه را او ادعاهاي از بخش آن اعتباري بي و بگيرد خدمت به خود مباحث
   .كند آشكار ،خويش هاي استدالل با كاهد، فرومي آن رواني

 تمايـلِ  نـوعي  و غريـزي  ةحيطـ  به فردي انتخاب و اختيار ةحوز از را ورزي دين يونگ
 به تمايل كه نيست فرد شخصيِ منِ اين ،يونگ رويكرد مبناي بر .كاهد فرومي دروني ناگزيرِ
 الـوهي  امـر  بـه  بـاور  سـوي  به را او كه اوست درون ناگزيرِ تمايلِ بلكه ،دارد بودن مذهبي

 هويت كه اند مقوالتي )الگوها كهن( آن محتويات و جمعي ناخودآگاه ،حقيقت در .كشاند مي
 ةمشخصـ  و مميزه از را دين يونگ تبيين ،رو اين از .دشو مي مشخص و تعريف ها آن با فرد

  .كند مي تهي ،است »گري انتخاب« كه ،آن اصلي
 پيونـد  جمعـي  ناخودآگاه به متعلق دينيِ الگوهايِ كهن به يونگ نظر از ناخودآگاه يدار دين

 ،اسـت  مربـوط  فرد شخصي تصميم به ندرت به يدار دين ،يونگ تعبير به بنا .است خورده
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 بـراي  ... دكنـ  مـي  بـروز  انسان در كه است ويژه و جمعي غيرشخصي، اًاساس پويشي بلكه
 باقي غريزي بيش و كم چيزي صورت به هميشه ناخودآگاه يِدار دين او اصحاب و يونگ
  .)90 :1375 ،فرانكل( ماند مي

ـ  مي ارزش فاقد درستي به را، يدار دين در اجبارگونگي اين فرانكل  امـر  ايـن  بـر  و ددان
 »دادگـي  سوق« نه و است آن »گيرندگي تصميم« در ورزي دين ارزشيِ ةمميز كه دكن مي تأكيد

  .)91 :همان(
 تجربـي  يهـا  داده ظاهراً كه است اين كشد مي نقد به را يونگ رويكرد كه دومي چالش

 اي بنيادگرايانه هاي گرايش نوع از هم آن( يدار دين ميان مثبت نسبت مؤيد معناداري نحو  به
 مـدعاي  خـالف   بـر  ،و است شكننده اغلب نسبت اين و نيستند سالمت و )مسيكاتول نظير

 تر بيش يمشو مي تر نزديك يدار دين و دين به بنيادگرايانه هاي گرايش به كه هنگامي يونگ،
  .)730 :1390 ديگران، و اسپيلكا( است منفي

 ايـن  دكنـ  مـي  اعتبار بي دين فيلسوف براي را دين از يونگ دفاع كه اي نهايي چالش
 ةنتيجـ  كه آن از بيش ،ديني يها آموزه و دين از يونگ مثبت ارزيابي واقع در كه است مهم
 اسـت  گر درمان او .است درمان به او تعهد محصول باشد، باورها اين حقانيت به وي يقين

 ديـن  بـه  وي اقبـال  و نـدارد  موضوعيت او براي ديني باورِ شناختيِ هستي مدعايِ اًاساس و
 يـافتن  را پزشك ةوظيف او .است دين از پراگماتيستي ةاستفاد و دانستن سودمند ةنتيج فقط
 شـد با بيمـارش  عـاطفي  نيازهـاي  و احـواالت  با متناسب كه داند مي اي ديني ةآموز و دين

)80 xvi/ :1975 Jung,(.  
 و مركـزي  پرسش بر افكندن پرتو براي شد گفته چه آن ةهم از كه است آن هنگام اينك

 بـه  فلسـفي  و شـناختي  روان متفاوت عميقاً رويكرد دو كه ناي آن و شود استفاده مقاله اصلي
 شناسـي  ديـن  ةمنظومـ  كل براي تمايز اين چرا و ندشو مي متمايز هم از اي نقطه چه در دين
 كاركردگرايانـه  رويكـردي  با اولي كه است اين در ديدگاه دو اين تمايز است؟ اهميت حائز
 در كـه  ديـن  فيلسـوف  بـراي  اين و كاهد فرومي انسان رواني سالمت بر آن تأثير به را دين

 فيلسـوف  كـه  است پرواضح .است اهميت كم و كشش كم است دين حقيقت يوجو جست
 بـراي  يونگ كه را اي درماني سودمنديِ ندتوا مين دارد دين باب در معرفتي ةدغدغ كه ديني
 نه يونگ نظر در سودمندي اين كه چرا ؛كند تلقي خويش مدعاي بر مؤيدي است قائل دين
 و اسـت  فـرد  روانِ رسـاندنِ  تـوازن  بـه  در آن توانايي حاصل كه ديني، باور حقانيت ةنتيج

ـ  بـه  يونـگ  اصـليِ  ةدغدغـ   رويكـرد  از كـه  اي دغدغـه  .اسـت  همـين  كـاو  روان يـك  ةمثاب
 از فلسـفي  خوانشـي  امـا  .اسـت  دور غايت به دين باب در فلسفي پژوهش ةمحوران حقيقت



  »فلسفة دين«تا  »دينشناسي  روان«از ؛ يونگ در برابر يونگ   116

  

 برخي بر افكندن پرتو ةماي دست كه كند عرضه يتر فلسفي هاي مايه جان است قادر او يآرا
 يآرا فلسـفي  قرائـت  كه كرد ادعا توان مي ،رو اين از ؛گيرد قرار دين از فلسفي رويكردهاي

 كـل  بـراي  اصـوالً  بلكه ،دين فيلسوفان براي تنها  نه »دين زبان نمادين فهم« مورد در يونگ
 ثيرگـذاري أت يهـا  چهـره  كنـار  در را او ندتوا مي كه است مهم حد آن تا شناسي دين ةمنظوم
 كمپبـل  جـوزف  و )پـژوه  دين و شناس اسطوره( الياده ميرچا ،)فيلسوف( ريكور پل چون هم

 يهـا  پـژوهش  تعميـق  بـه  و دهد قرار )اجتماعي علوم و هنر بر ثيرگذارأت و شناس اسطوره(
  .شود سپرده بعدي مطالعات به بايد كه مسيري ؛رساند ياري پژوهي دين ةحوز در موجود
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