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استادیار گروه ادیان و فلسفه ،دانشگاه كاشان ،كاشان ،ایران
جواد روحانی رصاف
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عضو هيأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي ،تهران ،ایران
خدیجه كاردوست فينی
دانشجوي دكتري دانشگاه كاشان ،كاشان ،ایران

چکیده
علم روانشناسی جدید از آغاز تا امروز چهار موج مشخص و گسترده را پشت سر نهاده است :این
چهار موج از زمان فروید و روان تحليلگري در حدود سال 5311م آغاز میشود؛ حدود سال
5321م جنبش رفتارگرایی به وجود میآید؛ در سال 5311م رویكردهاي انسانگرایانه پدیدار
میشوند ،و باالخره در حدود سال 5391م ،دیدگاه فرافردي شكل میگيرد .از آن زمان به بعد نيز
ظاهراً موج پنجمی به وجود آمده است كه میتوان آن را رویكردهاي التقاطی وتركيبی بهشمار آورد.
این مقاله به بررسی جایگاه دین در نظرات روانشناسان كالسيک در دورۀ مدرنيته نخست ،بهویژه
فروید و یونگ ،و باور منفی رفتارگرایان در باب دین ،و همچنين روانشناسان جدید در مدرنيته از
جمله ویليام جيمز ،رولومی ،ویكتورفرانكل و اریک فروم میپردازد .سپس آراء روانشناسانه و
انسانگراي كارل راجرز و آبراهام مزلو را گزارش و تحليل میكند .در این جستار دیده میشود كه
برخالف نظرات فروید و پارادایم غالب در بين روانشناسان پيشين ،در نظرگاه آبراهام مزلو و دیگر
اندیشمندان روانشناسی انسان گرا ،معنویت ودین  -البته با قرائتی خاص -رابطۀ بسيار نزدیكی با
نيازهاي درونی انسان دارد و ذاتی بشر است و زندگی معنوي و دینی ،جنبهاي از زیست انسانی
است.

کلید واژهها
روانشناسی دین ،روانشناسی انسانگرا ،مدرنيته ،آبراهام مزلو ،خودشكوفایی ،هرم نيازهاي مزلو.
 .5تاریخ دریافت5939/3/21 :

تاریخ پذیرش5931/51/22 :

 .2پست الكترونيک(مسؤول مكاتبات)Golestan1387@gmail.com :
 .9پست الكترونيکJ.Rassaf@Imps.ac.ir :
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مقدمه
در سراسر تاریخ و در كهنترین فرهنگهاي بشري ،دین به عنوان یكی از برجستهترین و
فراگيرترین ویژگیهاي زندگی انسانی ،به اشكال گوناگون وجود داشته 5و در درازناي
تاریخ بشر ،هم نيروي نگهدارنده و هم نيروي تكاندهندۀ جهان بوده است 2،اما
دگرگونیهاي سدههاي  51و 59م در اروپا ،باعث ایجاد تحوالتی در عرصههاي فكري،
فرهنگی ،اقتصادي ،اجتماعی و سياسی شد و دریچهاي به سوي دنيایی جدید فرا روي
انسان گشود .این دوران كه با نام «مدرنيته» شناخته میشود ،به ویژه نگاه انسان مدرن را
نسبت به جهان و انسان تغيير داده است.
این پژوهش درصدد است از طریق چشمانداز روانشناسی ،نگاهی نو و متفاوت را در
حوزۀ روانشناسی دین مطرح سازد .هر چند عدۀ بسياري از برجستهترین روانشناسان
جهان سهمی در روانشناسی دین داشتهاند ،اما اگر نگویيم به این رشته به دیدۀ تردید یا
تحقير نگریسته شده ،دستكم میتوان گفت كه اغلب مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.
این نگرش منحصر به روانشناسان نيست؛ دینداران هم ،از جمله عالمان مطالعات دینی،
اغلب قائل به همين نگرشاند 9.البته امروزه عرصۀ بينالمللی روانشناسی دین براي

انگليسیزبانها بيشتر قابل دسترسی است .آنان میتوانند به مجلۀ بينالمللی روانشناسی
دین 1،كه در سال 5331م تأسيس شد ،رجوع كنند ،و از مجموعه مقاالت جلسات سه
ساالنۀ «روانشناسان دین اروپا» 1بهرهمند شوند.
اصطالح پارادایم یا الگوواره (از یونانی :پارادیگما ،)παράδειγμα, paradeigma
به انگليسی پارادایم 9،نخست در سدۀ پانزدهم و به معنی «الگو و مدل» به كار رفت .از سال
5391م كلمۀ پارادایم به الگوي تفكر در هر رشتۀ علمی یا دیگر متون شناختشناختی گفته
میشود .در این جستار منظور ما از پارادایم« :تصویري بنيادي از موضوع بررسی یک علم
1. Jojnstone, Ronald, Religion in Society: A Sociology of Religion, Englewood
Cliffs(ed.), London, 1988, p.3.
 .2هميلتون ،ملكم ،جامعهشناسی دین ،ترجمۀ محسن ثالثی ،تهران5931 ،ش ،ص.211
 .9وولف ،دیوید ام ،.روانشناسی دین ،ترجمۀ محمد دهقانی ،تهران5939 ،ش ،ص.11
4. International Journal for the Psychology of Religion
5. European Psychologists of Religion
6. paradigm
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است .پارادایم ،گستردهترین وجه توافق در چهارچوب یک علم است و در جهت تفكيک
یک اجتماع یا خرده اجتماع علمی از اجتماع دیگر عمل میكند .پارادایم ،سرمشقها،
نظریهها ،روشها و ابزارهاي موجود در یک علم را دستهبندي ،تعریف و مرتبط میكند».

5

 .1مدرنیته و روانشناسی دین
رابطه بين مدرنيته و تغيير جایگاه دین در دوران مدرن توجه بسياري از اندیشمندان
اجتماعی اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بيستم را به خود جلب نمود .بسياري از آنان ،از
جمله تایلر 2،فریزر 9،كارل ماركس ،فروید ،و فویرباخ پيشبينی میكردند كه با چيرگی علم
بر شيوۀ تفكر جامعۀ مدرن ،نخست دین نفوذ خود را در جامعۀ مدرن از دست میدهد و
سرانجام ناپدید خواهد شد .بر همين اساس ،آنان با رویكردهاي مختلف ،دین را به عوامل
انسانشناختی (فوئرباخ) ،اقتصادي (ماركس) ،روانشناختی (فروید) ،اجتماعی (دوركهایم)
فرو كاستند.

1

به هر روي ،موضوع جایگاه دین در جامعۀ مدرن و آیندۀ آن ،توجه بسياري از
روانشناسان را به خود جلب كرد و فضاي ضدیت با دین در مدرنيته از قرن  53تا اواخر
دهه 5391م بر آثار روانشناسان دین اثر گذاشت .فروید و یونگ از برجستهترین چهرههاي
تبيين روان شناسی دیناند؛ و رویكردهاي روانشناسی دین ،هنوز هم متأثر از اندیشههاي
این دو نظریه پرداز كالسيک روانشناسی است .اندیشههاي این دو روانشناس كالسيک
برجسته ،به نوعی شالوده و بنيان نظریههاي بعدي را تشكيل میدهد.
مدرنيته در ادوار بعد برخی از اصول مدرنيته و عصر روشنگري را زیر سؤال برد و به
نقد آنها پرداخت .در این دوره یكی از نظریات بازگشت به دین (از اواخر دهه 5391م تا به
امروز) بود .روانشناسانی كه در این دوره به تبيين و تعریف دین پرداختند ،نظریات مثبت و
سازندهاي در زمينۀ دین ارائه دادند .در این مقاله دگرگونی نظرگاه پيشگامان روانشناسانی
بررسی میشود .در ادامه ،آراء ویليام جيمز ،رولو مِی 1،ویكتور فرانكل 5،اریک فروم 2مرور
 .5ریترز ،جرج ،نظریۀ جامعهشناسی در دوران معاصر ،ترجمۀ محسن ثالثی ،تهران5913 ،ش ،ص.999
2. Taylor
3. Frazer
 .1ویلم ،ژان پل ،جامعه شناسی ادیان ،ترجمۀ عبدالرحيم گواهی ،تهران5939 ،ش ،ص.1
5. R. May
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خواهد شد .سپس دیدگاههاي راجرز و آبراهام مزلو ،از پيشگامان روانشناسی سالمت ارائه
و تطبيق میگردد.
 .2پارادایمهای اولیة روانشناسی دین در سدة اخیر
زیگموند فروید( :)1191-1581پدر روانشناسی جدید
فروید آخرین نمایندۀ بزرگ مكتب عقلگرایی عصر روشنگري است 9.روانكاوي محصول
نظام فروید بود كه تنها به او تعلق داشت .فروید به عنوان پدر روانشناسی جدید ،كار خود
را با مطالعۀ بيمارانش آغاز كرد و با توجه به پشتوانۀ مدرنيته و عصر روشنگري ،دین را به
عنوان یک پندار 1مطرح كرد كه نتيجه طبيعی آن این است كه از بين میرود و عقل و علم
جایگزین آن میشود« :اصول و معتقدات مذهبی جز اوهام و پندارهایی بيش نيستند ،چون
موارد و اصولی می باشند كه قابل اثبات نبوده و منطبق با تجربيات استداللی و اصول علمی
نمیگردند» 1.به بيانی دیگر« ،عقل و اندیشه و نيروي بينش و استدالل را درباره این
معتقدات نفوذ و راهی نيست و باید كوركورانه از آنها پيروي كرد و چشم خردهبينی و
كاوندگی را از آنها به دور داشت ،و دامنشان برچيده از هر نوع استدالل و شک و
اندیشهگري یا عقلگرایی است» 9.فروید بر این باور بود كه حذف حتمی دین از پيكرۀ
تمدن ،یكی از اصولیترین راههاي پيشرفت است و بی آن هر گونه ترقی و جهشی بی
مفهوم و فریبناك خواهد بود.

1

در واقع ،هر یک از ما ،با خلق یک آرزو ،از تحملناپذیري برخی از جنبههاي زندگی
میكاهيم و این رؤیا را به عنوان یک واقعيت جا میزنيم .مذاهب را نيز باید در زمرۀ این
پندارهاي گروهی به شمار آورد.

3

1. V. Frankl
2. E. Fromm
 .9فروم ،اریک ،روانكاوي و دین ،ترجمۀ آرسن نظریان ،تهران5933 ،ش ،ص.59
4. illusion
 .1فروید ،زیگموند ،آیندۀ یک پندار ،ترجمۀ هاشم رضی ،تهران5911 ،ش ،ص .929
 .9همان ،ص.923
 .1همان ،ص.131
 .3فروید ،زیگموند ،تمدن و ناخشنودیهاي آن ،ترجمۀ خسرو همایون پور ،تهران5931 ،ش ،ص.99
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از نظر فروید ،گاهی باورهاي دینی با نگاه داشتن جبري انسانها در یک حالت
روانی كودكانه و سوق دادن آنان به یک توهم گروهی ،موفق میشود بسياري از مردم را از
دچار شدن به رواننژندي فردي رهایی دهد ،اما نه چيزي بيش از آن 5.به زعم فروید ،دین
«تنها» در پاسخ به كشمكشها و ضعفهاي عميق عاطفی پدید میآید و در نتيجه ،زمانی كه
روان كاوي این مسائل را به صورت علمی حل كرد ،میتوان انتظار داشت كه پندار دین
كامالً به صورت طبيعی از صحنۀ انسانی ناپدید شود.
فروید ،این اندیشه را در سر داشت كه شعائر دینی را با نشانههاي مرضی وسواسی و
بی اختيار روانْپریشان 2مقایسه كند و دین را «ناخوشی روانی وسواسآميز جمعی» توصيف
كند 9.باید گفت كه اولين كسی كه رابطۀ ميان بيماري عصبی 1و دین را كشف كرد ،فروید
بود 1.فروید نمونهاي روشن از استراتژي تبيينی را معرفی كرد كه در قرن بيستم بسيار
تأثيرگذار بود ،یعنی رهيافتی كه نظریهپردازان آن را «تقليلگرایی یا كاركردگرایانه» 9مینامند.
در تحليل كلی باید گفت كه گرچه فروید دیدگاههاي خود را در مورد دین در چهار مرحله
و در چهار كتاب خود مطرح كرده است ،ولی حاصل مطالب وي به دو تبيين باز میگردد:

الف .تبیین مردمشناختی– روانشناختی :كه در دو كتاب توتم و تابو 1و موسی و
یكتاپرستی 3مطرح شده است؛ در تفسر وي ،ذبح دیرین پدر رویدادي واقعی بود كه بقایا و
آثار نازدودنی در تاریخ بشر به صورت احساس گناه ،حرمت زناي با محارم و غيره به جا
گذاشته است و انسان براي مقابله با این احساس گناه ،به عبادت و پرستش خدا (همان پدر
كه جنبه الوهيت یافته) روي آورده است .در نهایت ،فروید دین را «نوروز وسواسی

3

همگانی» میپندارد.

 .5فروید ،زیگموند ،تمدن و ناخشنودیهاي آن ،ص.91
2. psychotics
 .9الياده ،ميرچا ،دین پژوهی ،ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی ،تهران5919 ،ش ،دفتر دوم ،ص.915
4. Neurotic disease
 .1پالس ،دانيل ،هفت نظریه در باب دین ،ترجمۀ محمد عزیز بختياري ،قم5931 ،ش ،ص.513
6. reductionism
7. Totem and Taboo
8. Moses and Monothism
9. obsessional neurosis
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ب .تبیین صرفاً روانشناختی :كه در دو كتاب آینده یک پندار 5و تمدن و
ناخرسنديهاي آن 2مطرح شده ،منشأ دین را احساس درماندگی آدمی می داند؛ یعنی همان
احساس ترس كودك و نياز به حمایت پدر نيرومند كه حالتی مستمر و مداوم یافته است.
بنابراین ،در آینده دور عقل آدمی پيشرفت خواهد كرد و عقيده دینی متروك و منسوخ
خواهد شد.
کارل گوستاویونگ ()1111-1588
از ميان همۀ شاگردان فروید ،دو نفر به دليل اعراض فكري از او و تأسيس مكتبهاي
روانشناختی مستقل ،شایان ذكرند :یكی آلفرد آدلر )5391-5311( 9و دیگري كارل گوستاو
یونگ .یاريهاي آدلر به حوزۀ روانشناسی دین ناچيز بود ،اما یونگ در تقابل با فروید به
دليل توجه جدي و همه جانبه و پایندهاش به روانشناسی پدیدارهاي دینی ممتاز است 1.در
واقع ،یونگ اولين روانشناسی بود كه دریافت افكار و عقاید دینی ،مظاهر بينشها و
اندیشههاي ژرفی هستند.

1

دینشناسی یونگ به دليل مسبوقيت به دینشناسی فروید و عطف توجه به ابعاد
گوناگون در دین پژوهی نيز اهميت بسيار دارد .به نظر بسياري ،یونگ روانكاو مدرنی است
كه توانسته است عنصر دینی را به انسان بازگرداند و ميان روانشناسی و دین ،پلی را كه از
دیرباز چشم به راهش بودهاند ،بر پا سازد .البته در این دید خوش بينانه همگان سهيم
نيستند 9.برخالف فروید كه دین را توهم و ناشی از غرایز سركوب شده میدانست ،یونگ
به كاركردهاي مثبت دین پرداخت و براي دین خصلتی رواندرمانی اثبات كرد 1.بر این
اساس ،یونگ میگوید« :روانكاوي فروید گاه ناقص ،و گاه غلط است و در مجموع چيز

1. The Future of An Illusion
2. Civilization and Its Discontents
3. Alfred Adler
 .1الياده ،ميرچا ،ص.912
 .1فروم ،اریک ،روانكاوي و دین ،ص.25
 .9مورنو ،آنتونيو ،یونگ ،خدایان و انسان مدرن ،ترجمۀ داریوش مهرجویی ،تهران5933 ،ش ،ص.31
 .1قائمی نيا ،عليرضا ،درآمدي بر منشأ دین ،قم5913 ،ش ،ص.511
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ارزشمندي به ما نمیدهد» 5.یونگ پس از جدایی از فروید ،حتیترجيح داد به جاي
اصطالح روانكاوي یا روانتحليلگري (كه به روانشناسی وین موسوم بود) از اصطالح
روانشناسی تحليلی 2استفاده كند كه بعدها به «روانشناسی زوریخ» مشهور شد .از نظر
فروید ،دین ،پدیدهاي آسيب زاست ،ولی یونگ ،دین را پدیدهاي شفابخش میداند.

9

پيامدهاي مدرنيتۀ اوليه و عصر روشنگري ،راه یونگ را از فروید جدا ساخت.
ازاینرو ،وي در نوشتههایش روش علمگرایی و عقلگرایی را نقد میكند .به گفتۀ یونگ:
«نظریۀ علمی ،هر قدر هم كه فینفسه واال باشد ،از دیدگاه واقعيت روانشناختی ،داراي
ارزش كمتري از جزم مذهبی است ،به این دليل ساده كه ،نظریه ،ضرورتاً انتزاعی و منحصراً
عقالنی است ،در حالی كه جزم بيانگر تصویر مجموعهاي غير عقالنی میباشد».

1

در تحليل یونگ ،تجربۀ دینی به ناخودآگاه جمعی 1باز میگردد و عصر ما بیتردید در
جستوجوي روانِ ماورايِ خودآگاه وخواستار تجربه روح است 9.یونگ برآن بود كه غير از
ضمير ناآگاه شخصی هر فرد كه مربوط به گيرودارهاي روانی گذشتۀ اوست ،یک
ضميرناخودآگاه دیگر یعنی ضمير ناخودآگاه جمعی وجود دارد كه «كهن الگو»ها 1هستند .از
نگاه یونگ ،كهن الگو یا صور مثالی «صور و اشكالی است كه ماهيت دسته جمعی دارند و
تقریباً در همه جاي دنيا به شكل اجزاء تركيب دهنده افسانهها و به شكل پدیدههاي محلی
و فردي و ناشی از ضمير ناخودآگاه ظاهر میشوند .این مضامين مثالی احتماالً ناشی از
استعدادات روح بشرند» 3.از نظر یونگ ،وجود دین ،عالمت روانآزردگی نيست ،بلكه نبود
آن نشانه روانآزردگی است.

3

 .5یونگ ،كارل گوستاو ،مشكالت روانی انسان مدرن ،ترجمۀ محمود بهفروزي ،تهران5931 ،ش ،ص.559
2. analytical psychology
 .9آذربایجانی ،مسعود و سيد مهدي موسوي اصل ،درآمدي بر روانشناسی دین ،تهران5931 ،ش ،ص.91
 .1یونگ ،كارل گوستاو ،روح و زندگی ،ترجمۀ لطيف صدقيانی ،تهران5931 ،ش ،ص.122
5. collective unconscious
 .9یونگ ،كارل گوستاو ،مشكالت روانی انسان مدرن ،ص.532
7. archetype
 .3یونگ ،كارل گوستاو ،روانشناسی و دین ،ترجمۀ فؤاد روحانی ،تهران5911 ،ش ،صص.515-511
 .3پالمر ،مایكل ،فروید ،یونگ و دین ،ترجمۀ محمد دهگانپور و غالمرضا محمودي ،تهران5931 ،ش،
ص.593
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یونگ ،دین را چنين تعریف میكند« :تفكر از روي وجدان و با كمال توجه دربارۀ
نيرویی محرك یا اثري است كه علت آن را نمیتوان در عمل ارادي فرد پيدا كرد ،بلكه
برعكس ،این نيرو یا اثر فرد انسان را مقهور و مغلوب میكند ،چندان كه فرد همواره بيشتر
محكوم آن است تا موجد و مسبب آن .به بيان دیگر« ،دین یک حالت خاص روح انسان
است» 5.بنابراین ،تعریف یونگ از دین آشكارا كثرت باورانه ،گوهرمآبانه و مبتنی بر ارجاع
دین به تجربۀ دین است .میتوان گفت كه به اعتقاد وي ،اصطالح دین معرف حالت خاص
وجدانی است كه بر اثر درك كيفيت قدسی و نورانی تغيير یافته باشد.
دگرگونی در پارادایم روانشناسی دین
فرهنگ غرب ،عمدتاً در ربع آخر قرن بيستم با خيزش توجه برانگيز و پردامنۀ «جنبشهاي
دینی جدید» 2مواجه شد .در نتيجه ،تحول قابل توجهی در جایگاه دین در دورۀ مدرنيته رخ
داد و در سالهاي پایانی سدۀ بيستم ،پيش فرض یا پارادایم نظریۀ سكوالریزاسيون كالسيک
بيش از پيش زیر سؤال رفت ،زیرا واقعيت تجربی نشان میداد كه ظاهراً دین از افول و
مرگ سر باز زده است .پيدایش جنبشهاي دینی جدید در جوامع كامالً صنعتی و مدرن،
تحوالت سياسی و اجتماعی ملهم از دین و پيدایش بنيادگراییهاي دینی ،نشان میداد كه
دین هنوز هم عاملی قدرتمند در زندگی اجتماعی بشر به شمار میآید و تجدید نظر اساسی
دربارۀ نظریه سكوالریزاسيون ضروري به نظر میرسيد .در واقع ،ما بر خالف مدرنيتۀ اوليه،
شاهد نوعی تجدید حيات دینی یا گرایشهاي معنوي هستيم .روانشناسان این دوره نيز
بالتبع نظریات بازگشت به دین را مطرح كردهاند .امروزه روانشناسان در حال یافتن
امكاناتی از یک ایمان مثبت و طبيعی هستند؛ ایمانی كه جان دیویی 9آن را «ایمان عمومی»،
اریک فرم «ایمان انسان گرا» و بسياري دیگر ،روانشناسی انسانگرا مینامند.

 .5یونگ ،كارل گوستاو ،روانشناسی و دین ،صص.1-9
)2. New Religious Movements(NRM
3. J. Dewey
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ویلیام جیمز ()1111-1582
نخستين نقطۀ عطف در روانشناسی دین ،سخنرانیهاي گيفورد ویليام جيمزبود كه در سال
5312م تحت عنوان تنوع تجربۀ دینی 5انتشار یافت .جيمز به این نتيجه رسيده بود كه «دین
انسان ،عميقترین و خردمندانهترین چيز در حيات اوست» .وي كانون توجه خود را از
تحليل آماري و جست و جوي انگارههاي كلی ،به بی همتایی تجربههاي دینی و اخالقی
معطوف داشته بود.

2

جيمز آرزو داشت كه سخنرانیهاي او به ایجاد نوعی «علم االدیان» انتقادي بر اساس
تجربههاي شخصی كمک كند .چنين عملی ،به گمان او میتوانست گرد و غبارهاي تاریخی
را از جزم و عبادت بزداید و اميدوار بود كه از این طریق ،سرانجام اتفاق نظري بر سر
مسائل دینی به دست آید.

9

جيمز ،كه در واقع از مدتی پيش میدانست كه ورطۀ ناامنی در زیر پوستۀ زندگی
دهان گشوده است و باور داشت كه اعتقادات دینی میتوانند به زندگی اطمينان و جاذبهاي
جدید ببخشند ،مشتاق ایمان به جهانی معنوي بود 1.وي صریحاً خود را فردي معتقد و
دیندار معرفی میكرد و ایمان را عنصري حياتی و اساسی در زندگی میدانست« :اگر چه
نمی توانم عقيده مردم عادي مسيحی را بپذیرم یا طریقتی را كه دانشمندان اسكوالستيک در
قرون وسطی از آن دفاع میكردند ،قبول كنم ،اما خود را از فيلسوفان ماوراء الطبيعۀ جزمی
میدانم .پس بدون تردید ،گفتههاي آنان كه دین را پس ماندۀ افكار كهنه میدانند ،رد
میكنم؛ زیرا آن گفتهها نادرست است .ایمان جزو دستهاي از نيروها است كه آدمی با آن
زندگی میكند .فقدان ایمان ،سقوط كامل زندگی است».

1

جيمز ،گوهر دین را جنبۀ احساسى یا تجربۀ دینى به معناىخاص آن مىداند« :مذهب
عبارت از تأثرات و احساساتی است كه براي هر انسانی ،در عالم تنهایی و دور از همۀ
بستگیها ،براي او روي میدهد .به طوري كه انسان ،از این مجموعه مییابد كه بين او و آن
1. The Varieties of Religious Experience
 .2الياده ،ميرچا ،ص.233
 .9وولف ،دیوید ام ،روانشناسی دین ،ترجمۀ محمد دهقانی ،تهران5939 ،ش ،ص.919
 .1همان ،ص.919
 .1آذربایجانی ،مسعود و سيد مهدي موسوي اصل ،ص.91

11

از فروید تا مزلو  / . . .پژوهشنامۀ ادیان ،سال  ،51شمارۀ  ،21پایيز و زمستان 5931

چيزي كه آن را "امر خدایی" مینامد ،رابطهاي برقرار است» 5.به بيان دیگر ،جيمز مذهب را
حالتی درونی و باطنی به شمار میآورد« :ایمان مذهبی ،بر پایههاي احساسات مبهم و یا
احساس شدید و "وجدان جهان نادیدنی" قرار دارد .مذهب ،امري باطنی و شخصی است؛
حالتی روحانی است كه به قالب منطق و استدالل در نمیآید».

2

دین از دید جيمز حالتی سرشتی و فطري دارد ،به این معنی كه اعتقاد به خداوند ،به
اندازهاي در بشر عموميت داشته و ابتدایی است كه میتوان آن را جزو فطرت و سرشت
بشر میتوان دانست 9.او دین را «عامل هميشگی ،ابدي و ازلی روح بشر» میداند.

1

بنا به نظر جيمز ،تنسيقهاى فلسفى و كالمى جنبۀ ثانوى دارند و اساساً دین از مقولۀ
عواطف است نه عقل .از دید او ،براى درك ویژگى تجربۀ دینى و وجه مشترك سنن
گوناگون ،باید احساس و تجربه را بررسى كرد ،نه عقاید و تعاليم را 1.بر بنياد مبانی مذكور،
جيمز منحصراً به دین شخصی توجه داشت .به نظر جيمز ،دین نهادینه كه به روحيۀ تعصب
و سيطرۀ گروهی آلوده گشته ،امري كامالً دست دوم است ،نظامی از آميزههاي ثانوي است
كه از طریق تقليد و عادت مالل آور منتقل و حفظ میشود 9.جيمز تكثر ادیان را نيز
میپذیرد .وي بر این باور است كه اگر بنا بود همۀ فرقههاي مختلف دینی دنيا یک طور
فكر میكردند ،چقدر مفهوم الوهيت در نزد بشر محدود و كوچک مینمود.

1

از نظر جيمز ،گستردهترین لوازم و ویژگیهاي باورها وحيات دینی اینها هستند:
 .5دنيایی كه محسوس ماست و به چشم در میآید ،قسمتی از جهانی است كه به چشم
در نمیآید .این دنياي مرئی و محسوس ،ارزش و معناي خود را از آن عالم غيب
دریافت میكند.
 .2وحدت با این عالم و برقراري ارتباط مقرون به هماهنگی با آن ،هدف نهایی ماست.
 .5جيمز ،ویليام ،دین و روان ،ترجمه مهدي قائنی ،قم5931 ،ش ،ص.51
 .2همان ،ص.511
 .9همان ،ص.519
 .1همان ،ص.221
 .1همان ،ص.519
 .9وولف ،دیوید ام ،.ص.913
 .1جيمز ،ویليام ،ص.213
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 .9دعا و نماز و یا به عبارت دیگر ،اتصال با روح عالم خلقت و یا جانِ جانان ،كاري با
اثر و نتيجه است و نتيجۀ آن عبارت است از :ایجاد یک جریان قدرت و نيرویی كه به
طور محسوس ،داراي آثار مادي و معنوي است.
از آن گذشته ،آزمایشهاي زندگی دینی ،داراي دو صفت بارز و مهم دیگراند:
 .5زندگی ،داراي مزه و طعمی میگردد كه گویا رحمت محض میشود و به شكل یک
زندگی سرشار از نشاط شاعرانه و با سرور و بهجت دليرانهاي در میآید.
 .2یک آرامش باطنی ایجاد میگردد كه آثار ظاهري آن ،نيكویی و احسان بی دریغ است.

5

بنابراین ،دین فداكاريها و از خودگذشتگیها و خویشتنداريهایی كه در زندگی
ضروري و ناچاري است ،آسان و دلنشين میسازد و حتی پذیرفتن آنها را سعادت
میشمارد .اگر مذهب نتيجۀ دیگري جز این امر در زندگی بشري نداشته باشد ،باز هم به
اعتقاد جيمز مذهب مهمترین عامل زندگی بشري است 2و نيز ،مذهب بزرگترین عامل
زیستشناسی نوع بشر است.

9

ویکتور امیل فرانکل ()1118-1118
فرانكل از پيشگامان روانشناسی وجودي 1و از جمله كسانی است كه به امر دین و
روانشناسی دین پرداخته است .فرانكل ،لوگوس 1در زبان یونانی را معادل معنا میگيرد و
مكتب درمانی خود را بر پایۀ معناي هستی آدمی و تالش براي رسيدن به این معنا استوار
میكند .وي معنا را در مقایسه با منطق عميقتر میداند« :هر چه معنا فراگيرتر باشد ،كمتر
قابل درك است؛ و اگر به معناي غایی بپردازیم ،لزوماً وراي ادراك قرار میگيرد» 9.بنابر
اصول لوگوتراپی(معنا درمانی) 1،تالش براي یافتن معنا در زندگی ،اساسیترین نيروي
 .5جيمز ،ویليام ،صص.213-211
 .2همان ،ص.11
 .9همان ،ص.229
4. existential psychology
5. logos
 .9فرانكل ،ویكتور ،انسان در جستجوي معناي غایی ،ترجمۀ احمد صبوري وعباس شميم ،تهران5935 ،ش،
ص.593
7. logo therapy
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محركۀ هر فرد در دوران زندگی اوست.

5

به بيان وي ،اصالً جستوجوي معنا صفت مشخصۀ انسان است .هيچ یک از
حيوانات دیگر ،هرگز به این مسأله توجهی ندارند كه آیا در زندگی معنایی وجود دارد یا
خير؟ و تنها انسان است كه به این موضوع میپردازد 2.فرانكل نياز به معناجویی را ویژگی
یک انسان سالم تلقی میكند و این ویژگی ساختاري را «تعالی وجود انسانی» نام مینهد.
روش فرانكل ارادۀ معطوف به معنا است كه آشكارا در برابر دو تبيين فروید و آدلر ،یعنی
ارادۀ معطوف به لذت و ارادۀ معطوف به قدرت قرار میگيرد .فرانكل در این باره مینویسد:
«مكتبهاي مبتنی بر روانكاوي و رفتارگرایی ،انسانيت بشر را نادیده گرفتهاند .این مكتبها
هنوز هم به روانشناسی كاستی گردن نهادهاند .كاستی درست در نقطۀ مقابل انسانگرایی
قرار گرفته و دون انسانی است».

9

معنادرمانی سه محوري یا سه كانونی است و بر سه واقعيت بنيادین وجود انسان
تأكيد دارد:
 .5معناجویی  .2وجود معنا در رنجها و زحمتها  .9وجود ارادۀ آزاد و اختيار.

1

بر اساس معنا درمانی ،در دنيا چيزي وجود ندارد كه بيشتر از یافتن معناي وجودي
خود به انسان در زندگی یاري كند .كسی كه چرایی زندگی را یافته است ،با هر چگونگی
خواهد ساخت 1.فرانكل دین را پدیدهاي انسانی قلمداد میكرد و بر این باور بود كه دین
نتيجۀ چيزي است كه آن را میتوان انسانیترین پدیدۀ انسانی ،یعنی اراده براي كسب معنا
دانست .به بيان دیگر« ،مذهب ،به عنوان تكاپوي بشر براي یافتن معناي نهایی یا غایی،
است؛ و اعتقاد و ایمان ،اعتماد به معناي غایی و نهایی تعریف میشود».

9

 .5فرانكل ،ویكتور اميل ،انسان در جستجوي معنی :پژوهشی در معنی درمانی ،ترجمۀ نهضت صالحيان و
مهين ميالنی ،تهران5931 ،ش ،ص.519
 .2همو ،فریاد ناشنيده براي معنی ،ترجمۀ مصطفی تبریزي و علی علوي نيا ،تهران5939 ،ش ،ص.29
 .9همان ،ص.55
 .1همو ،خدا در ناخودآگاه ،ترجمۀ ابراهيم یزدي ،تهران5933 ،ش ،ص.513
 .1همو ،انسان در جستجوي معنی :پژوهشی در معنی درمانی ،ص.513
 .9همو ،خدا درناخودآگاه ،ص.51
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دین از دید فرانكل جستجو براي معناي نهایی است ،اما براي تعریف و تشریح دین،
اصطالح «ناهشيار معنوي» 5،را به كار میبرد .فروید با كشف ناهشيار ،فراخترین ساحت
وجودي آدمی را بر مال كرد و به خوبی نشان داد كه منشأ افعال آدمی ،برخاسته از بُعد
ناهشيار است .یونگ ناهشيار را از حالت شخصی -غریزي -بيرون آورد و به آن جنبۀ نوعی
بخشيد تا آن را گستردهتر سازد .با این همه ،ناهشيار جنسی فروید و ناهشيار جمعی یونگ
صرفاً تحليل تجربههاي این سویی آدمی است ،ولی فرانكل به افق دیگري از ساحت
وجودي آدمی چشم میدوزد كه معنوي -روحانی است.
بدینترتيب ،به اعتقاد فرانكل وجود انسان عادي ،همواره متوجه خود نيست ،بلكه
متوجه اشخاص یا اشياي دیگر است .فرانكل مدعی است كه انسانها از طریق این حركت
عمدي براي تعالی خود می كوشند تا به معنا و مقصود دست یابند كه براي رضایت و
خوشبختی انسان ضرورياند .چراغی كه آدمی را در جستوجوي معنا هدایت میكند،
«وجدان» 2است كه فرانكل آن را پدیدهاي كاهشناپذیر و داراي منشائی متعالی میداند .در
اینجا نوعی «دینداري ناهشيار» ،نوعی رابطۀ پنهانی با تعالی را مییابيم كه در فطرت همۀ
انسانها وجود دارد .بنابراین ،ناهشيار معنوي «ناهشيار متعالی» هم هست ،كه مدلول
مشخص آن را میتوان «خدا» ناميد.

9

فرانكل میگوید« :وجدان نه تنها واقعيتی در قلمرو روانشناختی ،بلكه ارجاعی به
تعالی است .تنها با رجوع به تعالی ،تنها به عنوان نوعی از پدیدارهاي متعالی است كه
میتوان وجدان را واقعاً فهميد .وجدان تنها در چارچوب و زمينۀ بعدي ماوراي انسانی قابل
فهم است» 1.به بيان صریح فرانكل« :یک احساس مذهبی عميق ریشهدار ،در اعماق ضمير
ناخودآگاه (یا شعور باطن) هرانسانی ،و همۀ انسانها وجود دارد».

1

1. spiritual unconscious
2. conscience
 .9وولف ،دیوید ام ،.ص.391
 .1فرانكل ،ویكتور اميل ،خدا درناخودآگاه ،ص.13
 .1همان ،ص.51
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اریك فروم ()1151-1111
یكی از تراژديهاي انسان این است كه هرگز رشد «خود» او كامل نمیشود .حتی در
بهترین شرایط نيز تنها قسمتی از نيروهاي بالقوه او متجلی میشوند و انسان هميشه پيش از
این كه تولد كامل یابد ،میميرد 5.فروم شخصيت مطلوب را «انسان بارور یا مولد» 2مىداند.
گذشته از این ،عنوان اولين كتاب فروم ،گریز از آزادي 9،دیدگاه او به شرایط انسان را
نشان میدهد .او تمدن معاصر غربی را تمدنی بسيار بيمار و بحران زده میداند« :امروز رنج
آدمی از تنگدستی نيست ،درد این است كه در یک ماشين كوه پيكر به صورت مهرهاي
درآمده و زندگيش از معنی تهی گشته است» 1.او معتقد است كه این بحران ،امري ذاتی
نيست ،بلكه عارضهاي است و با تكيه بر مبانی فلسفی ،دینی و اخالقی میتوان تعادل و
سالمت را به آن برگرداند.
فروم عقيده داشت كه نيازهاي فيزیولوژیكی انسان تأمين میشود ،ولی نيازهاي ذاتی و
ثانوي ،از جمله ناتوانی ،ناایمنی و تنهایی ،فرد را به سوي دین سوق میدهد ،ناتوانی و
ناایمنی فرد دورافتاده و مجردي كه در اجتماع نوین به سر میبرد و از عالیق یا بندهایی كه
زمانی زندگی را به معنی و ایمنی میآراستند ،رهيده است .تحمل این تجرد از توان فرد
بيرون است و هنگامی كه كسی در تجرد ماند ،در مقایسه با جهان برون به كلی ناچيز
میشود و ترسی عميق در دلش راه مییابد و به سبب این تجرد ،وحدت دنيا در نظرش از
ميان میرود و فاقد هر گونه نقطۀ عطف میگردد .آنگاه نسبت به خود ،نسبت به معناي
حيات و سرانجام نسبت به هر اصلی كه بر حسب آن بتواند افعال خویش را هدایت كند،
دچار تردید میشود .بيچارگی و تردید زندگانی را فلج میكند و براي اینكه آدمی بتواند
زنده بماند ،خواهد كوشيد تا از آزادي – و باالخص آزادي منفی -بگریزد و ناگزیر به سوي
بندهاي تازه میرود.

1

 .5فروم ،اریک ،انسان براي خویشتن ،ترجمۀ اكبر تبریزي ،تهران5931 ،ش ،ص.513
2. productive person
3. Escape from Freedom
 .1فروم ،اریک ،گریز از آزادي ،ترجمۀ عزت اهلل فوالدوند ،تهران5931 ،ش ،ص.213
 .1همان ،ص.295
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بر همين اساس ،به اعتقاد فروم براي پيشگيري از خطر دیوانگی ،خطري كه به ویژه
متوجه انسان است و ممكن است ناشی از احساس بی ریشگی ،درماندگی و انزوا باشد ،فرد
به نوعی چارچوب جهتگيري و به چيزي نياز دارد كه موجب عالقه و دلبستگی او باشد.
این نيازها از زمرۀ قويترین منابع انرژي در انسانهایند كه به شيوههاي مختلف برآورده
میشوند .سادهترین و رایجترین پاسخ به نياز جهتگيري ،سرسپردن به رهبري قوي نظير
یک روحانی ،شاه ،یا خداست.

5

به نظر فروم وجود دو نياز عمده در انسان موجب گرایش بشر به دین میشود:
 .1نگرش مشترک و همگانی :انسانها براي به دست آوردن زندگی اجتماعی سالم،
نيازمند وحدت دیدگاهها و آراء و نظریاتاند .اگر ميان دیدگاهها تفرقه و تشتت باشد،
زندگی اجتماعی از هم پاشيده میشود و افراد جامعه به تفاهم و ارتباط اجتماعی نخواهند
رسيد ،و افراد در تنهایی و انزوا خواهند ماند؛ پس براي تأمين این مقصود باید دید مشترك
و همگانی داشته باشد و دین به پيروانش دید مشترك میدهد .مردمان نخستين میكوشيدند
تا از حالت جدایی خود از طبيعت ،با همانند سازي كامل با قبيله یا طایفه خود بگریزند .در
واقع ،یكی بودن با طبيعت ،قبيله و دین به فرد ایمنی میبخشد .او به یک كل متشكل متعلق
است و در آن ریشه دارد .ممكن است از گرسنگی و اختناق رنج ببرد ،اما از بزرگترین
دردها مصون است 2.اما بشر جدید چون آگاهی و توانایی بيشتري براي غلبه بر طبيعت دارد
و از طبيعت فراتر رفته است ،با این كه در معرض قوانين طبيعی قرار دارد ،اما نمیتواند آنها
را تغيير دهد و در حالتی از در به دري و انزوا رها میشود.
 .2کانون سرسپردگی :نياز دیگر انسان این است كه دست به سوي كانونی دراز كند
كه سرسپرده به آن باشد ،زیرا انسان از آزادي مطلق وحشت دارد .به نظر فروم ،ما به دليل
تاریخچۀ خود از احساسهاي تنهایی ،جدایی و بیاهميتی رنج میبریم .بنابراین ،نيازهاي
اساسی ما این است كه از این احساس انزوا و جدایی بگریزیم و احساس تعلقی ایجاد كنيم
و براي زندگی خود معنایی بيابيم .آزادي زیاد ،وضعيت منفی است كه میكوشيم از آن

 .5وولف ،دیوید ام ،.ص.311
 .2فروم ،اریک ،گریز از آزادي ،ص.11
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بگریزیم.

5

در تعریف فروم «دین عبارت از هر سيستم فكري یا عملی مشترك بين یک گروه
است كه الگوي جهتگيري و مرجع اعتقاد و ایمان افراد آن گروه باشد .در واقع هيچ
فرهنگی در گذشته یافت نمی شود كه دین به معنی وسيع تعریف ما در آن جایی نداشته
باشد و به نظر هم نمیرسد كه در آینده نيز فرهنگی غير از این بتواند به وجود آید .نياز به
یک نظام مشترك جهتگيري و یک مرجع اعتقاد و ایمان داراي ریشههاي عميق در شرایط
زیستی انسان است».

2

با اتكا به تعریف فوق ،میتوان گفت كه فروم نياز به یک نظام جهتگيري و اعتقادي
را جزء ذاتی هستی انسان به شمار میآورد .در واقع ،از نظر وي نياز دینی به معنی نياز به
یک الگوي جهتگيري و مرجعی براي اعتقاد و ایمان است و هيچ كس را نمیتوان یافت
كه فاقد این نياز باشد.

9

در تحليلهاي فروم ،نياز به معنایابی زندگی نيز كامالً مشهود است .از دید وي ،ما
باید تصویري با ثبات و با معنی از جهان ایجاد كنيم ،تا بدین وسيله بتوانيم همۀ آنچه را كه
در اطراف ما میگذرد ،درك كنيم .افزون بر چارچوب جهتگيري ،ما به هدفی غایی یا یک
خدا نياز داریم كه از طریق آن بتوانيم براي زندگی خود معنایی پایدار پيدا كنيم .از طریق
این امر مورد تقدیس است كه ما احساس هدایت شدن به سوي آینده را كسب میكنيم.

1

فروم حتی به تأثير مثبت مذاهب پوچ هم قائل است .به گفتۀ وي ،دین ،هر رسم و هر
اعتقاد ،هر اندازه پوچ و باعث استحقار باشد ،اگر فرد را به دیگران وابسته كند ،پناهگاهی از
جدایی است كه آدمی بيش از هر چيز از آن هراسناك است 1.بدین سان ،به اعتقاد فروم تنها
تعلق به جا ،معنا و جهتی در زندگی است كه انسان را از این احساس كه چون ذرهاي خاك
باالخره مغلوب كوچكی خود خواهد شد ،به دور میدارد؛ و اگر نتواند خود را به نظامی كه

 .5شولتز ،دوان ،نظریههاي شخصيّت ،ترجمۀ یوسف كریمی و دیگران ،تهران5931 ،ش ،ص.533
 .2فروم ،اریک ،روانكاوي و دین ،ص.99
 .9همان ،ص.11
 .1شولتز ،دوان ،ص.213
 .1فروم ،اریک ،گریز از آزادي ،ص.11
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به زندگيش معنی و جهتی میبخشد مربوط كند ،درونش لبریز از تردید خواهد شد و همين
تردید سرانجام قدرت عمل یا ،به عبارت دیگر ،قدرت زندگی را در او فلج خواهد كرد.
فروم ،ادیان را به دو دستۀ خودكامه و نوع خواهانه تقسيم میكند .عنصر اصلی در
ادیان خودكامه و تجربۀ دینی خودكامه ،تسليم در برابر قدرتی مافوق انسان است .در این
ادیان ،فرمانبرداري تقواي اصلی و نافرمانی بزرگترین معصيت به شمار میرود .تسليم و
تمكين در برابر یک مرجع نيرومند یكی از راههایی است كه انسان از احساس تنهایی و
محدودیت خویش فرار می كند .او ضمن تسليم ،استقالل و تماميت خود را به عنوان یک
فرد از دست میدهد ،اما احساس حمایت شدن به وسيله نيرویی پر هيبت و شوكت در او
به وجود میآید و خود جزیی از آن میشود.

5

ادیان نوعخواهانه برخالف ادیان خودكامه ،بر محور انسان و توانایی او بنا شدهاند.
انسان باید نيروي منطق خود را جهت شناسایی خویشتن ،رابطه اش با همنوعان و همچنين
موقعيت خود در جهان توسعه دهد .تجربۀ دینی در این نوع ادیان ،تجربۀ یگانگی با همه بر
اساس پيوستگی فرد با جهان است كه از راه تفكر و عشق حاصل میشود .تقوي و فضيلت
به معنی تحقق نفس است نه اطاعت و فرمانبرداري 2.به نظر وي ،در ادیان توحيدي
نوعخواهانه خدا سمبل نيروهاي خود انسان است كه بشر میكوشد در زندگی خود به آنها
تحقق بخشد ،نه سمبل قدرت و نيرویی برتر از انسان .به هر حال ،در ادیان نوع خواهانه،
خداوند تصویري از خود عالیتر انسان ،و مظهر آن چيزي است كه انسان بالقوه هست و یا
باید باشد 9.فروم به دنبال نوعی دینورزي نوعخواهانه و به دور از تعصب ،و نهادهاي دینی
است كه كل زندگی اجتماعی را در برگيرد و جانشين دین خودكامه شود.
رولو مِی ()1118-1111
به گفتۀ مِی ،در نيمۀ قرن بيستم این امر بدیهی شمرده میشود كه دنياي نوین در ميانۀ
عصري از اضطراب ،روزگار آشفتگی معيارها و ارزشها ،و ناامنی دردناك به سر میبرد 1.به
 .5همو ،روانكاوي و دین ،ص.12
 .2همان ،ص.11
 .9همان ،ص.93
4. May, Rollo, Man’s Search for Himself, New York, 1953, p.7.

13

از فروید تا مزلو  / . . .پژوهشنامۀ ادیان ،سال  ،51شمارۀ  ،21پایيز و زمستان 5931

باور او اكنون اصطالح دوران اضطراب از حالت شعاري گذشته است .ما مانند شترمرغی كه
در مواجهه با خطر سر خود را در شنهاي بيابان فرو میكند ،چنان به زندگی در حالت شبه
اضطراب خو گرفتهایم ،كه از توجه به اوضاع و احوالی كه در آن هستيم و تفكر دربارۀ آن
سرباز میزنيم.

5

مِی در كتاب انسان در جستجوي خویشتن چنين میگوید كه ویژگی بارز انسان
تالش براي درك معنی و هدف در زندگی است .بیمعنایی در زندگی به پوچی و
بیمحتوایی منجر میشود و این وضعيتی است كه از احساس ناقص بودن یا پی بردن به
اینكه آن چيزي نيستيم كه باید میشدیم ،ناشی میشود .به گفتۀ مِی« :در دوران ما ،كه دوران
تغيير ارزشها و روشهاست ،هدفها ،معيارها ،اصول و عادات قدیمی ،كه با اوضاع و
شرایط تازه جور نيستند .هنوز در ذهن و رفتار ما جاي دارند .تضاد حاصل از تفاوت و
تغيير ،سرخوردگی میآورد و سؤالهایی را میانگيزد كه پاسخهاي درستی برایشان نمیتوان
یافت .وقتی ارزشها و هدفها چنين پارهپاره و تقسيمبندي شده باشند ،طولی نخواهد
كشيد كه وحدت و یكپارچگی شخصيت خدشهدار میشود و شخص در تعيين راه و روش
زندگی خود سردرگم و بالتكليف میماند» 2.بر این اساس ،مِی تصویري كه از انسان قرن
بيستم رسم میكند ،تصویر انسان تهی است.
بهزعم وي ،وقتی مردم راهنمایی در خود و از خود نداشته باشند ،بهتدریج این نبود
راهبر و راهنما به احساس تهی بودن ،وحشت و اضطراب ناشی از آن می انجامد.
اساسیترین مشكل مردم در قرن بيستم ،تهی بودن آنان است 9.وي معتقد بود كه تهی بودن
انسان امروز ،به احساس پوچی ،بيهودگی و بی معنایی رسيده است و این براي ما و جامعه
ما خطرناك است .وقتی انسان به سوي چيزي یا هدفی كشيده نشود ،مانند آبِ بیجریان و
بیحركت راكد میشود و تواناییهاي بالقوهاش رو به نيستی میگذارد و نااميدي حاصل از
آن او را به ویرانگري میكشاند.

1

 .5می ،رولو ،انسان در جستجوي خویشتن ،ترجمۀ سيد مهدي ثریا ،تهران5931 ،ش ،ص.93
 .2همان ،ص.13
 .9همان ،ص.51
 .1همان ،ص.29
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13

مِی راه برون رفت از این پوچی و بيهودگی را ،ارزیابی مجدد همۀ ارزشها و
خودنگري میداند« :وقتی ارزشهاي انسانی و دینی به مسخره گرفته شدند ،كابوس
هراسناك بربریت بر جان ما افتاد .راه حل پيشنهادي من ارزیابی مجدد همۀ ارزشها و
خودنگري و خودآزمایی نوع انسان در كل است».

5

بر بنياد نظریات مِی ،انسان از طریق خودآگاهی و خودشناسی ره به سوي ساحت
دینی میبرد .وي همواره نقش مثبت نگرش دینی را ارج مینهد .به گفتۀ او ،انسان در واقع
موجود ارزشگذار است .هيچكس نمیتواند بدون ارزش گذاشتن زندگی كند و ادامۀ
زندگی بسته به ارزشگذاري است .فقط با ارزشگذاري است كه ارزش بهوجود میآید و
بدون ارزشگذاري وجود پوستهاي خالی از مغز است 2.وي بر آن بود كه فلسفه و دین با
هم میتوانند به حل مسألۀ مهم ارزش براي انسان امروزي كمک كنند.
دین راستين ،به معنی یافتن و اثبات معناي نهایی و مقصود فردي در كل فرایند
زندگی ،براي شخصيت سالم ضروري است .از دید مِی« :دین پذیرش معنا براي زندگی
است .بود یا نبود دین را با كلمات و حرفهاي ظاهراً روشنفكرانه نمیتوان تبيين كرد ،بلكه
دینداري را با جهتگيري انسان در رویارویی با زندگی میتوان بيان نمود .دین توجه انسان
به باالترین و مهمترین رابطۀ شخص با زندگی و سرنوشت خویشتن است .دینداري از آنجا
آغاز میشود كه شخص به چيزي معتقد شده باشد كه برایش ارزش زنده ماندن یا مردن را
داشته باشد» .همچنين «از دیدگاه روانشناسی ،دین راه و وسيلهاي است كه انسان را با
وجود و هستی خودش مرتبط میسازد».

9

گذشته از این ،مِی از یكسان شمردن دین با شكلهاي سنتی آن سخت میپرهيزد،
زیرا به نظر او هر یک از آنها قالبی مشخص و فشرده از احكام جزمی است .با این همه ،به
گمان او شكلهاي سنتی دین بالقوه اهميت زیادي دارند :اگر حكمتی را كه از طریق
سنتهاي تاریخی در اخالقيات و دین به ما رسيده است نادیده انگاریم ،تنها خود را به

 .5می ،رولو ،ص.92
 .2همان ،ص.219
 .9همان ،ص.291
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افالس افكندهایم.

5

تنها مضمونی كه در همۀ آثار مِی دیده میشود این است كه دین یا منبع نيرو و قدرت
است یا پناهگاهی براي (توجيه) ضعف و ناتوانی .پس به نظر مِی ،دین مرجع یا پناهگاه
است .به تناسب استعداد روحی انسان براي گرایش به خير و شر ،دین ممكن است احساس
وقار و ارزش شخصی را در نظر فرد تقویت كند ،به تصدیق و تثبيت ارزشها در زندگی
یاري رساند ،و موجب رشد آگاهی اخالقی و مسئوليت شخصی گردد؛ یا آنكه دین ممكن
است احساس آزادي شخصی را زایل كند ،این توقع را در او برانگيزد كه همواره باید كسی
مواظبش باشد ،و موجب شود كه فرد از اضطرابی بگریزد كه ناگزیر در هرگونه رویارویی
راستينِ انسان با مشكالت به او دست میدهد .به نظر مِی ،روانشناسی میتواند با روشن
ساختن خطاهاي ایمان جزمی و هموار كردن راه براي اعتقاد درونی و اصيل ،جنبۀ مثبت
دین را تقویت كند.

2

بر این اساس ،مِی به دو جنبه و برداشت از دین اشاره میكند .این دو برداشت این
است كه آدمهاي دینی ،بيشتر از دیگران عالقهمنداند كه براي خود و زندگی خود نقشه و
برنامه داشته باشند ،اما در عين حال محافظت و حمایت خداوند را از خود حق مسلم و
خدادادۀ خود میدانند .گرایش اول ،یعنی عالقۀ شدید انسان به اینكه براي خود و زندگی
خود راه و روشی در پيش داشته باشد ،مطلبی است روشن كه نياز به توضيح و توجيه
ندارد .این گرایش نتيجۀ اعتقاد جدي انسان به لزوم وجود معنا و ارزش در زندگی است كه
جنبۀ مفيد و سازندۀ هر دینی است كه به كمال رسيده باشد 9.در تحليل مِی ،روانرنجوري
به واسطۀ دین هنگامی پيش میآید كه خداوند به صورت یک پدر كيهانی تصویر میشود؛
پدري كه در پناه او همۀ نيازها و خواستهاي انسان بدون هيچ رنج ،زحمت ،دلهره و
اضطراب برآورده میشود .چنين تصوري از خدا و دین ،نوعی دليلتراشی براي سبک كردن
دلهره و اضطراب ناشی از درك این واقعيت است كه انسان در عمق وجود خود ،خویش را

 .5وولف ،دیوید ام ،.ص. 399
 .2همان.
 .9مِی ،رولو ،ص.222
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تنها میبيند و میداند كه در نهایت هر امري باید خودش براي خودش تصميم بگيرد و
عمل كند.

5

کارل راجرز ()1158-1112
كارل راجرز یكی از پایهگذاران رویكرد انسانگرایانه بهشمار میآید .تأكيد راجرز بر
خودشكوفایی به عنوان انگيزش اصلی ،او را به نهضت استعدادهاي نهفتۀ انسان پيوند
میدهد .همچنين ،راجرز و مزلو نفوذي دو جانبه بر آثار یكدیگر داشتهاند .به یک معنی،
راجرز اصول روانشناسی انسانگرا را بسط داد و آنها را در رابطۀ درمانگر  -بيمار در درمان
شخص -محور خود به كار برد؛ این روش به عنوان یک روش درمان ،كامالً جدید بود.

2

راجرز نظریۀ خود را با مذهب و علم ،فلسفه و عملگرایی تركيب كرده است .در
نظرگاه وي ،انسان در ميان سایر انواع ،یگانه است و آنچه كه در این منحصر به فرد بودن
اساسی است ،آگاهی از خویشتن و حركت به سوي خودشكوفایی است .نحوۀ تجربۀ
رویدادها و به ویژه تجربۀ خویشتن ،محور نظریۀ راجرز را تشكيل میدهد.

9

نام روش درمانی راجرز ،دیدگاه او را نسبت به شخصيت انسان بيان میكند .راجرز با
قرار دادن مسئوليت تغيير درمانجو به دوش خود وي ،به جاي درمانگر فرض میكند كه
اشخاص میتوانند هشيارانه و بخردانه افكار و رفتار نامطلوب خود را به صورت افكار و
رفتار مطلوب تغيير دهند .راجرز دید خوشبينانهاي راجع به ماهيت انسان دارد .به اعتقاد او،
همۀ نيروهاي وجودي انسان در خدمت رشد و تعالی انسان است .او چيزي به نام غریزۀ
مرگ را كه فروید به آن اشاره میكند ،نمیپذیرد و مرگ را ضربهاي فيزیكی میداند كه به
صورت ناگهانی اتفاق میافتد.

1

از نظر راجرز ،انسان ذاتاً ماهيتی مثبت دارد و مسير حركت او در مجموع به سوي
خودشكوفایی ،رشد و اجتماعی شدن است .افزون بر این ،تصویري كه فروید و پيروان او
 .5مِی ،رولو ،ص.223
 .2شولتز ،دوان ،ص.932
 .9پروین ،الرنس ا ،.روانشناسی شخصيت ،نظریه و تحقيق ،ترجمۀ محمد جعفر جوادي و پروین كدیور،
تهران5919 ،ش ،ص.221
 .1دارابی ،جعفر ،نظریههاي روانشناسی شخصيت (رویكرد مقایسهاي) ،تهران5933 ،ش ،ص.39
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از انسان ،ناهشيار و نهاد ارائه میدهند این است كه در صورت امكان ،به اعمال خالف
اخالق دست خواهد زد .طبق این نظر ،انسان از بنياد غيرمنطقی ،غيراجتماعی و مخرب خود
و دیگران است .به نظر راجرز ،ممكن است گاهی انسان چنين باشد ،ولی این زمانی اتفاق
میافتد كه روانآزرده است و مانند یک انسان شكوفا شده عمل نمیكند .وقتی آزادانه عمل
میكنيم و در تجارب خویش مختاریم ،ماهيت اصلی خود را به عنوان موجودي مثبت و
اجتماعی ارضاء میكنيم ،موجودي كه میتواند مورد اعتماد باشد و اصوالً سازنده است.

5

از آنجا كه دیدگاه راجرز نسبت به ماهيت انسان خوشبين است ،برخورداري از
سالمت روانی را براي همگان ممكن میداند ،زیرا به نظر او آدمی ذاتاً تعالیخواه یا
تعالیجوي است ،و سائق خودشكوفایی تنها نيروي انگيزش و تنها هدف در زندگی است.
از اینرو ،انسان همواره در حال شدن است« :مهمترین هدفی كه فرد آرزومند دستيابی به آن
میباشد ،آماجی است كه او دانسته یا نادانسته به تعقيب آن میپردازد و آن عبارت از شدن
خودش» .به دليل مذكور ،وي ژرفترین شكل نااميدي را این میداند كه انسان انتخاب كند
كه شخص دیگري غير از خود اوست باشد.

2

آبراهام مزلو ()1181-1115
آبراهام مزلو یكى از متفكران پيشگام ،و از مؤسسان روانشناسى انسانگرا 9است ،جنبشى
كه آن را روانشناسى نيروى سوم 1مینامند 1.در عين حال ،مزلو روانشناسى انسانگرایى را
نيروى سوم ،روانكاوى 9را نيروى دوم ،و رفتارگرایى 1را نيروى اول میداند .مزلو
رفتارگرایی و روانكاوي ،و به ویژه رویكرد فرویدي در شخصيت را مورد انتقاد قرار
میدهد .وي به رغم فروید و دیگر نظریهپردازان شخصيت كه با مطالعه رواننژندان ،ماهيت
 .5پروین ،الرنس ا ،.ص.211
 .2راجرز ،كارل ،درآمدي بر انسان شدن ،ترجمه قاسم قاضی ،تهران5993 ،ش ،صص.553-551
3. humanistic psychology
4. the third force psychology
 .1جاللی تهرانی ،محمد محسن« ،تكامل انسان -مقایسۀ یک نظریۀ اسالمی با نظریهاي در روانشناسی
انسانگرا» ،حوزه و دانشگاه ،ش5911 ،3ش ،ص.93
6. psychoanalysis
7. behaviorism
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شخصيت انسان را بيان میكنند ،سالمترین نمونههاي شخصيت را به مثابۀ موضوع آزمون
شایستۀ تحقيق میداند.

5

نخستين گام علمی كه مزلو در مسير تقریب به معنویت و دین و فرامادي دیدن آدميان
برداشته ،نظریۀ مشهور هرم نيازها 2است .وي نخستين بار در نشریۀ روانشناسی از هرم
نيازها سخن به ميان آورد و بعدها ،یعنی یازده سال پس از آن ،در سال 5311م نظریۀ وي
در این مورد بهطور كاملتري در كتاب انگيزش و شخصيت منعكس گردید 9.آن چه در
ایران از هرم مزلو ارائه شده ،بيشتر پنج مرتبۀ دیدن نيازهاي انسانی است ،ولی در واقع با
تأكيد وي بر نيازهاي دانستن و زیبادوستی میتوان این نيازها را به هفت مرتبه افزایش داد.
بنابر سلسله مراتب هرم مزلو ،نيازهاي روي پلههاي پایين نردبان باید ارضا شوند تا
نيازهاي پلههاي بعدي خودنمایی كنند .وقتی نياز سطح دوم برآورده شد ،نياز سطح سوم
برتري پيدا میكند و به همينترتيب الی آخر .در پایينترین سطح ،نيازهاي فيزیولوژیكی

1

(از قبيل نياز به اكسيژن ،غذا ،آب ،سر پناه ،روابط جنسی ،خواب و پوشاك) غالباند .وقتی
این نيازها ارضا شدند ،نيازهاي ایمنی 1در برابر عوامل طبيعی (زلزله ،طوفان) ،امنيت (امنيت
اجتماعی ،مالی ،شغلی) ،نظم ،قانون و  ...خودنمایی میكنند؛ مرحلۀ بعد نياز به تعلق داشتن
و عشق( 9از قبيل نيازهاي عشقی و تعلقپذیري ،كار گروهی ،خانواده ،رابطه با دیگران،
غرور ،گریز از طردشدگی ،عشقورزي دیگران به فرد و برعكس) قرار دارد .سپس به دنبال
آن نياز به عزت و احترام 1رخ مینماید كه مواردي از قبيل عزت نفس ،موفقيت ،مهارت،
استقالل ،سلطهگري ،اعتبار ،شهرت ،قدر و منزلت ،نفوذ و اعتماد به نفس را در بر میگيرد.
رتبۀ بعد نياز به دانستن و فهميدن 3،سپس نيازهاي زیباییشناختی 3،و سرانجام نياز براي
خود شكوفایی 51تأثيرگذارخواهد بود.

5

 .5مزلو ،آبراهام ،روانشناسی شخصيت سالم ،ترجمۀ شيوا رویگریان ،تهران5991 ،ش ،ص.3
2. hierarchy of needs
 .9رحيمی نيک ،اعظم ،تئوريهاي نياز و انگيزش ،تهران5911 ،ش ،ص.55
4. physiological needs
5. safety needs
6. belongingness & love needs
7. esteem needs
8. need to know & understand
9. aesthetic needs
10. needs self-actualization
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به باور مزلو ميان آن دسته از نيازهایی كه عالی 2یا فرانيازها یا نيازهاي بودن ناميده
میشوند و آنهایی كه پست یا كاستی یا كمبود 9خوانده میشوند ،تفاوتهاي عملكردي و
روانی واقعی وجود دارد 1.نيازهاي باالتر یا رشد ،كه همان نياز عام به خودشكوفایی است،
نياز ویژۀ انسان به شكوفا ساختن استعدادهاي خود ،معموالً پس از ارضاي مناسب نيازهاي
دیگر پدید میآید و كمتر از سایر نيازها ضرورت دارد و اگر هم برآورده نشود ،مشكل
كمتري ایجاد میكند .برخالف نيازهاي كاستی ،كه وقتی ارضا شوند ،فروكش میكنند،
نيازهاي رشد در صورت ارضا شدن تشدید میشوند.

1

یكی از نگرانیهاي اصلی مزلو ،آن چنان كه اظهار میدارد ،این بود كه نشان دهد
ارزشهاى معنوى معنا و مدلولى طبيعىگرایانه دارند .از این رو ،معنویت مسئوليتى عمومى
است كه بر دوش همۀ افراد بشر است .باید اضافه كرد كه بسياري از مردم ظاهراً به دین
تشكيالتی به عنوان مكان ،منبع ،متولی ،قيم و تعليم دهندۀ زندگی روحانی مینگرند 9،اما
بنابر نظرات مزلو ،ما می توانيم معنوي و روحانی باشيم و گذشته از این ،حریم ارزشهاي
روحانی ،معنوي و دینی ،طبيعی است ،یعنی معنوي بودن و مذهبی بودن وجهی طبيعی از
وجوه انسانی است .وي میگوید« :بنيان مشترك تمام مذاهب انسانی ،طبيعی است و
ارزشهاي روحانی نيز به صورت طبيعی قابل اشتقاقاند».

1

 .5مزلو ،آبراهام اچ ،.انگيزش و شخصيت ،ترجمۀ احمد رضوانی ،مشهد5911 ،ش ،صص.31-11
2. b-needs, being-needs
3. deficiency needs
 .1مزلو،آبراهام اچ ،.انگيزش و شخصيت ،ص.513
 .1وولف ،دیوید ام ،.ص. 352
 .9مزلو ،آبراهام ،مذاهب ،ارزشها و تجربههاي واال ،ترجمۀ علی اكبر شاملو ،تهران5931 ،ش ،ص.21
 .1همان.
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به موجب این تحليل ،در واقع دین به یک معنا مستقيماً ریشه در بيولوژي ما دارد.
دین به دليل وجود ژنها ،به بخشی از طبيعت و ماهيت درونی ما مبدل شده است .به یک
معنا ،مزیتِ بيولوژیكی كه دین به همراه دارد ،هميشگی است 5.به همين دليل مزلو معتقد
است كه نياز به ارزشهاي معنوي ،اخالقی و روحانی هيچ ربطی به هيچ كليسایی ندارند.
آنها هستۀ مشترك تمام كليساها ،تمام ادیان و از جمله ادیان خداناگرا هستند.

2

با اتكا به نظریات فوق ،از یک سو میتوان گفت كه زندگی روحانی قسمتی از زندگی
بدنی و خصوصيات زیستی ،بلكه واالترین قسمت زندگی و خصوصيات زیستی است .باید
گفت كه زندگی بر اساس ارزش ها و زندگی حيوانی ما ،از هم جدا و هر كدام متعلق به
محدودۀ جداگانهاي نيستند 9.از آنجا كه زندگی روحانی بخشی از واقعيت وجود انسان و
شبه غریزي است ،وجود آن را با درون بينی همراه با تفكر درباره وجود خود میتوان درك
كرد 1بر این اساس ،مزلو معتقد است كه «زندگی ارزشی ،معنوي و مذهبی ،جنبهاي از
زیست انسانی است».

1

مبناي تأكيد مزلو این است كه «زندگی معنوي بخشی از ذات انسانی و ویژگی تعریف
كنندۀ طبيعت انسان است كه بدون آن طبيعت انسان كامل نيست .زندگی معنوي بخشی از
خویشتن واقعی ،هویت آدمی ،مغز درون آدمی ،انسانيت آدمی ،و انسان كامل بودن است».

9

مزلو دین را جزء ماهيت بشر تعریف میكند و آن را جزء عالیترین نيازهاي بشري میداند.
در واقع ،باید اذعان كرد كه مزلو سرسختانه معتقد است كه زندگی معنوي ریشه در طبيعت
زیستی نوع بشر دارد .زندگی روحانی و معنوي قسمتی از جوهر انسانی هر كس ،و

 .5ریوس ،مایكل« ،داروینيسم و الحاد» ،علم و كندوكاو معنوي ،تازهترین نوشتارها از پيشگامان علم امروز،
ترجمۀ محمد حسين مالیري ،تهران5939 ،ش ،ص.531
 .2مزلو ،آبراهام اچ ،.مذاهب ،ارزشها و تجربههاي واال ،ص.12
 .9همو« ،انسان سالم و خودشكوفایی» ،شعوري دیگر(چشم باطن) روانشناسی و مردم شناسی عرفانی ،ترجمۀ
سيد مهدي ثریا ،تهران5935 ،ش ،صص.19-11
 .1همان ،ص.13
 .1مزلو ،آبراهام اچ ،.زندگی در این جا و اكنون ،هنر زندگی متعالی ،ترجمه مهين ميالنی ،تهران5939 ،ش،
ص.129
 .9همان.

39

از فروید تا مزلو  / . . .پژوهشنامۀ ادیان ،سال  ،51شمارۀ  ،21پایيز و زمستان 5931

خصوصيتی است كه طبيعت انسان را با اشاره به آن باید تعریف و توصيف كرد ،طبيعتی كه
بدون آن انسان كامل نيست.
با هرم نيازهاي مزلو میتوان نشان داد كه دین جایگاهی در نهاد انسان دارد و دین را
جزء عالیترین نيازهاي بشري دانست و نشان داد كه دین همواره در وجود همۀ انسانها در
هر زمانی و مكانی وجود دارد .نتيجۀ چنين برداشتی این است كه دین و معنویت و نياز به
معنا همواره وجود خواهد داشت.
جایگاه دین در هرم نیازها
زندگی روحانی و معنوي قسمتی از جوهر انسانی هر كس است و در هر طبقه از سلسله
مراتب نيازها ،دین میتواند شكل خاصی به خود بگيرد و در هر مرحلهاي ،دین به نيازهاي
مشخصی پاسخ میدهد .به بيانی دیگر ،بشر در سير تاریخ خود گرایش به اصلی متعالی
داشته است و این گرایش نيز از نيازهاي درونی انسان ریشه میگيرد .بنابراین ،در اصل این
جوشش درونی نمیتوان تردید كرد ،اما در پياده كردن این جوشش و نياز ،در هر مرحله
دین خاصی شكل میگيرد .طبق نظریات مزلو میتوان نتيجه گرفت كه خداوند به قدر نياز
انسان فرود میآید و دین و مدینه فاضلۀ انسان مطابق با نياز انسان شكل میگيرد .بنابراین،
میتوان گفت كه آدم فقير هم معنوي و دینی است ،اما از دین و از خدا تنها میخواهد كه
نيازهاي اوليهاش تأمين شود.
از جمله نيازهاي فيزیولوژیكی ما نياز جنسی است .فروید از نظریهپردازانی است كه
نياز جنسی را از جمله دالیل شكلگيري دین میداند .او معتقد است كه دین ،پاسخ به نياز
جنسی است .در واقع ،فروید در اغلب آثارش بر آن است كه دین از ترسهاي اوليه و نياز
به حمایت بشر (و نيز كودكان امروزه) نشأت گرفته است.
ویليام جيمز از جمله افرادي است كه دین را پاسخ به نيازهاي احساسی و عشق و
عواطف میداند .در واقع ،به زعم وي ،این نياز عاطفی و عشق است كه سبب شكلگيري
دین میشود.
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به نظر اریک فروم نيز دین در پاسخ به نيازهاي تعلق و وابستگی شكل میگيرد .از
نظر یونگ نيز دین ،نياز احساس تكریم و فردیت و هویت ما را برآورده میسازد و
مهمترین كاركرد دین وحدت شخصيت است.
حال باید گفت كه دین مبتنی بر نفع (نياز فيزیولوژیكی) ،دین مبتنی برترس (نياز
ایمنی) ،و دین مبتنی بر فردیت و تكریم و تعلق (نياز عشق و تعلق و احترام) ،همه تسليح
عليه نيازهایی است كه ما در مقابل آنها باید خود را حفظ كنيم.
از مطالب فوق چنين نتيجه میگيریم كه نظریات اكثر اندیشمندان در زمينۀ دین را
میتوان در چهار طبقۀ اول سلسله مراتب نيازهاي مزلو جاي داد .این چهار سطح مجموعاً
نيازهاي پایينتر یا كاستی یا كمبود را تشكيل میدهند .پس نظرات فروید ،یونگ ،جيمز،
مِی و فروم در سطح نيازهاي كاستی و كمبود ارائه شدهاند و هيچ یک از این نظریات به
دین سطح باالتر و رشد توجه نكردهاند و از سطح دین كمبود یا كاستی قدمی فراتر
ننهادهاند.
در دینهاي طبقۀ كاستی و كمبود ،جهل ،ضعف ،ترس و نيازهاي مادي انسان با دین
درآميخته است ،اما آنچه كه پس از این مرحله مطرح میشود ،دین متعالی است و آن دینی
است كه براي فرد خودشكوفا جهان را توجيه بكند و به انسان و زندگی معنا ببخشد.
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نتیجه
جدول مقایسه دیدگاه پيشگامان روانشناسی در دو چهره مدرنيته نسبت به دین
پارادایم دورة نخست (قرن  15تا اواخردهه1111م)

پارادایم دورة متأخر (از اواخر دهه1111م تاکنون)

ضدیت با دین

بازگشت به دین و نوعی تجدید حيات دینی یا
گرایشهاي معنوي

از قرن  53تاربع آخر قرن  ،21روانشناسان دین

از ربع آخر قرن  ،21نزد روانشناسان دین نظریه

عمدتاً از سكوالرایزاسيون تأثير گرفتهاند.

سكوالریزاسيون كالسيک بيش از پيش زیر سؤال
رفت.

توجه به امكانات و جنبههاي خوشایند مدرنيته

توجه به سویۀ تاریک مدرنيته

فروید :دین را به عنوان یک پندار مطرح كرد كه

مزلو :تبدیل شدن آیندۀ یک پندار در دل نيازهاي

نتيجه طبيعی آن این است كه پندار از بين میبرد و

آدمی و اینكه دینداري همزاد وهمراه آدمی است.

عقل و علم جایگزین آن میشود.
فروید از ناهشيار جنسی ،یونگ از ناهشيار جمعی

فرانكل از ناهشيار معنوي ،مزلو از ساحت معنوي

سخن میگوید.

انسان سخن میگوید.

پيش بينی اسطوره زدایی از جهان و رد تأثير نيروهاي

باور به اثرات مثبت و كاركرد قطعی دین در انسان

فوق طبيعی بر امور زندگی
تحویل یا فروكاستن دین به عوامل روانشناختی و

توجه به جنبه ایجابی و واقعيت فی نفسه دین

روانی
فرافكنی دین به واقعيت فرضی ،ناشی ازترسها،

نياز به معنابخشی به زندگی و معنویت نيازي ذاتی و

روانپریشیها و نيازهاي مادون و پست انسان

عالی است .مزلو برآنست كه دین جزء عالیترین

(فروید)

نيازهاي بشري است.

دین ،غير ضروري و غير نافع است(فروید)

معناداري مستلزم نوعی نگرش دینی یا شبه دینی
است و دین پذیرش معنا براي زندگی است (می،
جيمز ،فروم ،فرانكل ،مزلو)

باور به خدا فقط یک پدیده روحی ،یعنی فرآورد

ارضاي كامل در انسان بسته و منوط به احساس

آرزو اندیشی ،و زاده توهم یا پندار است( .فروید)/

ارتباط او با چيزي است كه فراتر از او و متعالیتر از

خدا یک كهن الگوست(یونگ)

خود اوست.

رویكرد تشدیدزدا 5نسبت به خداباوري

رویكرد شخصی به خدا ،هستی محض و برین

فروكاهش مرتبت آدمی به جایگاه حيوانی(فروید)

توجه به جایگاه انسانيت بشر(جيمز ،فروم ،راجرز،

1. deintesificative attitude
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فرانكل ،می ،مزلو)
رابطۀ رواننژندي با دین

رابطۀ سالمت ذهنی با دین

فروید كامالً تحت تاثير مدرنيته و عصر روشنگري

نخستين نقطۀ عطف در روانشناسی دین با

بوده ،اما یونگ به منزلۀ پلی ميان روانشناسان دورۀ

سخنرانیهاي گيفورد ویليام جيمز به بار آمد و این

نخست و متأخر بوده است.

روند با آثار فرانكل ،فروم ،می و مزلو ادامه یافت.

سرگردانی و آشفتگی انسان ناشی از ایمان و تعبد و

بی معنایی زندگی انسان امروز ،عمدتاً ،معلول

تحكم است (فروید).

كسوف یا زوال اندیشه دینی است.

دین امري غير عقالنی ،عرفی و قابل تقليل است.

دین امري تحكمی ،اجباري و تعبدي و شخصی
است.

نگاه یونگ به دین ،به سودمندي آن

نگاه غالب روانشناسان به واقعيت دین

دین و احساسات دینی اموري عارضی و تحميل شده

دین یک حالت درونی و باطنی است (جيمز،

از بيرون هستند.

فرانكل ،فروم ،می ،مزلو).

میتوان انتظار داشت كه پندار دین كامالً به صورت

دین به شيوهاي كلی و در مجموع مقام شامخ خود را

طبيعی از صحنۀ انسانی ناپدید شود.

در تاریخ حفظ میكند.

فروید ناكامی را در زندگی جنسی میكند.

فرانكل ناكامی را در نرسيدن به معناطلبی میداند.

نياز به معنویت و آرامش روانی از ناتوانی كودك و

نياز به یک نظام جهتگيري و اعتقادي جزء ذاتی

حمایت خواهیاش از پدر سرچشمه میگيرد.

هستی انسان است.

(فروید)

منابع
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 مزلو ،آبراهام« ،انسان سالم و خودشكوفایی» ،شعوري دیگر (چشم باطن) روانشناسی و مردم شناسیعرفانی ،ترجمۀ سيد مهدي ثریا ،تهران5935 ،ش.
 همو ،انگيزش و شخصيت ،ترجمۀ احمد رضوانی ،مشهد5911 ،ش. همو ،روانشناسی شخصيت سالم ،ترجمۀ شيوا رویگریان ،تهران5991 ،ش. همو ،زندگی در این جا و اكنون ،هنر زندگی متعالی ،ترجمۀ مهين ميالنی ،تهران5939 ،ش. همو ،مذاهب ،ارزشها و تجربههاي واال ،ترجمۀ علی اكبر شاملو ،تهران5931 ،ش. مورنو ،آنتونيو ،یونگ ،خدایان و انسان مدرن ،ترجمۀ داریوش مهرجویی ،تهران5933 ،ش. می ،رولو ،انسان در جستجوي خویشتن ،ترجمۀ سيد مهدي ثریا ،تهران5931 ،ش. وولف ،دیوید ام ،.روانشناسی دین ،ترجمۀ محمد دهقانی ،تهران5939 ،ش. ویلم ،ژان پل ،جامعهشناسی ادیان ،ترجمۀ عبدالرحيم گواهی ،تهران5939 ،ش. هميلتون ،ملكم ،جامعهشناسی دین ،ترجمۀ محسن ثالثی ،تهران5931 ،ش. یونگ ،كارل گوستاو ،روانشناسی و دین ،ترجمۀ فؤاد روحانی ،تهران5911 ،ش. همو ،روح و زندگی ،ترجمۀ لطيف صدقيانی ،چ  ،9تهران5931 ،ش. همو ،مشكالت روانی انسان مدرن ،ترجمۀ محمود بهفروزي ،تهران5931 ،ش.- Jojnstone, Ronald, Religion in Society: A Sociology of Religion, London, 1988.
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- May, Rollo, Man’s Search for Himself, New York, 1953.

