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چکیده
تجربه دینی یعنی مواجهه با موجود مقدس یا ماورایی و به بيان دیگر درک حضور و وجود او .این
بعد از دین به صورت فردی و گاه جمعی و غالباً در درون افراد تجلی میکند ،و با عقاید و مناسک
خاص هر دین مرتبط است .این تجربه ،در روانشناسی نوعی گرایش درونی به شمار می رود برای
گریز از شرایط دشوار زندگی و همين درون گرایی است که به انسان دیندار توان ایستادگی
میبخشد ،زیرا دستگاه شناختی در سنگری نفوذناپذیر قرار میگيرد .ویليام جيمز ،نخستين کسی
است که واژه تجربه دینی را به کار برده است .گفتوگو دربارۀ پيشينه تجربه دینی و تعریف آن و
آشنایی با ماهيت و انواع تجربه دینی از نظر یونگ از مسائل مورد بحث در این نوشتار است .یونگ
بر این نكته پا می فشارد که دین در بنياد خود مبتنی بر تجربه قدسی یا نومينوس و به معنای تسليم
شدن در برابر نيرو یا نيروهای برتر است .این نوع از تجربه در ضمير ناخودآگاه و عمدتاً در ضمير
ناخودآگاه جمعی ریشه دارد و همين بخش از ناخودآگاه جمعی است که کهن الگوها را در خود
جای میدهد .تجربه دینی نمودی بيرونی نيز دارد .این نمود بيرونی همان عقاید جزمی است که
متناسب با هر دین خاصی از دل تجربه بيرون کشيده میشود.
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مقدمه
پس از دور ه روشنگری ،دین پژوهان به بُعد تجربی دین توجه زیادی نشان داده اند به شكلی
که سخن گفتن از آن به بخش مهمی از تحقيقات دین شناسی در دوره مدرن بدل شده است.
به گواهی تاریخ دین ،این نوع از تجربهها پيوسته با بشر دیندار همراه بوده است .تمامی
ادیانی که بنيادگذار تاریخی داشتهاند از این نقطه آغاز شده اند که فردی با روحيات ویژه
نوعی تجربه با واقعيت بنيادین را از سر گذرانده است.
در ابتدا تعریفی از تجربه دینی به دست می دهيم .تجربه دینی در وسيعترین تعریف
آن به انواعی از تجربه گفته می شود که هر فرد در ارتباط با زندگی دینی خود واجد آن
است ،از جمله شادیها  ،ترسها و آرزوها  .6این تجربه با سنت دینی و با عقاید و مناسک
خاص هر دین مرتبط ،و معموالً زایيده تربيت دینی و حالتهای معنوی و دعا و نيایش
است .تجربه دینی ،آن گونه که گذشت ،ممكن است جمعی و یا فردی

باشد2 .

ویليام جيمز در سلسله درسهایش در گيفورد درباره دین طبيعی( )6312- 6316که
بعداً با عنوان انواع تجربه دینی منتشر شد «گرایشهای دینی را نه عادتهایی ماللآور بلكه
هيجانهایی نيرومند» دانست 9 .او دین را به دو بخش کليسایی یا رسمی و فردی یا تجربی
تقسيم میکند .همين بخش دوم است که موضوع گفتوگوهای او در گيفورد

است4 .

دینداران غالباً با به جا آوردن اعمال دینی ،اعتقادات خود را در واقعيت و در بيرون
تجربه میکنند .بسياری احساس میکنند که با موجود مقدس در ارتباطند .بدون این تجربه،
نظام اعتقادی معنای خود را از دست می دهد و دیگر نمیتواند دوام آورد 5 .به باور ویليام
جيمز همه تجربههای فردی دینی در حالتهای عرفانی ضمير انسان ریشه دارد .درباره

1. Alston, William P., Perceiving God The Epistemology of Religious Experience,
Cornell University Press, Ithaca and London, 1993, p.34.
2. Rankin, Marianne, An Introduction to Religious and Spiritual Experience,
continuum, 2008, p.11.
9. James, William, The Variaties of Religious Experience, Routledge, London and
New York, 2002, p.11.
4. Ibid, pp.29-30.
5. Rankin, Marianne, p.12.
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تجربه های عرفانی نيز دو مكتب بزرگ فكری وجود دارد :ذاتگرایی  6و تجربهگرایی 2 .از
نظر گروه نخست همه تجربههای عرفانی یكسانند یا از یک واقعيت متعال ناشی میشوند،
درحالی که گروه دوم معتقدند که عارفان با یكدیگر تفاوتهای بنيادین دارند ،زیرا از نظر
آنها هيچ واقعيت بیواسطه ای وجود ندارد و عارفان از شرایط فرهنگی و زبانی متفاوتی
تأثير

میپذیرند9.

تجربه دینی در واقع ،تجربه همه عناصر دین است .این تجربه را بعضی به پنج بخش
تقسيم کرده اند :تجربههای دینی تقویتکننده؛ تجربههای دینی نجات بخش؛ تجربههای دینی
تكليفآور؛ تجربههای دینی تسخيرکننده؛ و تجربههای دینی عرفانی 4 .در این تقسيمبندی،
تجربههای عرفانی بر خالف نظر جيمز بخشی از تجربههای دینی به شمار میروند.
تفاوت تجر به دینی با تجربه عرفانی در این است که اولی نوعی مواجهه با موجود
مقدس است و دومی نوعی محو شدن در ،و یگانه شدن با اوست .این یگانگی یا یگانگی
در اراده است و یا یگانگی در هویت .در تجربه دینی آگوستين که به تغيير دین او کشيده
شد « طوفانی با شكوه برخاست و باران اشک سرازیر کرد» 5 .آگوستين در حالی که
میگریست صدای کودکی را شنيد که میگفت « :برگير و بخوان» .تجربه دینی تجربه حضور
موجود مقدس است ،در حالی که تجربه عرفانی تجربه اتحاد با او است .سخن گفتن در این
باره را به زمان دیگری واگذار میکنيم.
اصطالح تجربه دینی گرچه اب داع ویليام جيمز است ،کاربرد آن به زمانی پيش از او باز
می گردد .پس از رنسانس و در دوره روشنگری که سنت نقادی از کتاب مقدس به اوج
رسيد و اعتبار علمی ،منطقی ،و عقالنی آن به چالش کشيده شد ،متألهان مسيحی دیگر
نمیتوانستند از کتاب مقدس دفاع کنند و بنابراین استدال ل به آیات آن برای تبليغ دین دیگر

6. Essentialism
7. Empiricis m
9. Kripal, Jeffrey, “Mysticism”, The Blackwell Companion to the Study of
Religion, Blackwell Publishing, 2006, pp.324-25.
4. Schmidt, Roger, Exploring Religion, 2nd ed., U.S.A, Wadsworth Publishing
Company, 1980, pp.352-59.
5. Malony, H. N., “Religious Experience”, Abingdon Dictionary of Living
Religions, General Editor, Keith Crim, Abingdon, U.S.A, 1982, p.613.
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کارایی نداشت .این دوران فكری در اواخر سده هجدهم با پایان روشنگری و آغاز
رمانت يسيسم همراه بود .متأله مدرن و رمانتيست این دوره فردریک شالیرماخر  6بود .او
کشيش پروتستان و کسی بود که االهيات مدرن مسيحی را پایهگذاری کرد.
شالیر ماخر از یک سو ،االهيات عقلی را بنبستی می دانست که نمی خواست وارد آن
شود و از سوی دیگر احساس میکرد که نمیتواند کتاب مقدس را که تا آن زمان بهترین
راه شناخت خدا و ایمان به آموزههای مسيحی بود (زیرا بيانگر مكاشفههای مسيح و پيامبران
بنی اسرائيل است) به عنوان مجموعهای از سخنان خداوند بار دیگر اعتبار بخشد .به اعتقاد
او کتاب مقدس ثبت تجربههای دینی پيامبران و قدیسان بود و تجربه دینی کليدی بود که
آن را در حل همه مسائل االهيات ،غير از اموری که درک آنها برای بشر ممكن نيست،
راهگشا می دانست .از این رو  ،با طرح این مسئله که دین عبارت است از احساس وابستگی
مطلق ،مسيحيت را از بن بستی که گرفتار آن شده بود رهایی بخشيد .به نظر او تجربه  ،و نه
اصول جزمی  ،است که هسته دین را تشكيل می دهد و اگر بتوان به تجربه ناب دست یافت
بار دیگر میتوانيم شاهد شكلگيری تجربه عيسی مسيح و حتی شكلگيری کتابی دیگر
باشيم 2 .اهميت شالیر ماخر تا مدتی پس از مرگش پوشيده ماند ولی رفته رفته دانشمندان
بعدی و از جمله رودولف اوتو به ارزش علمی او پی بردند به گونه ای که اوتو نظریه
مشهور خود در باره امر قدسی را بر اندیشههای او و کتاب مهمش درباره دین مبتنی ساخته
است9.

بحث و گفتوگو درباره تجربههای دینی و عرفانی با سه رویكرد و رهيافت کالمی،
روانشناختی ،و فلسفی ادامه یافت .این جریان به کوشش دانشمندان و متألهانی چون ویليام
جيمز ،پراود فوت ،استيفن کاتس ،ابلينگ ،کالينگ وود ،پل تيليش و کير کگارد ادامه یافت و
به این ترتيب جنبش تجربهگرایی دینی که با عنوان پدیدارشناسی تجربه دینی آغاز شده بود،
در قرن حاضر با توسعه و گسترش فزایندهای دنبال شد.

)5. F.D.Ernst Schleiermacher(1768-1834
2. Livingston, James C. , Modern Christian Thought, vol. 1 Prentice Hall, New
Jersey, 1988, pp.94-105.
9. Gooch, Todd A. , The Numinous and Modernity, an Interpretation of Rudolf
Otto,s Philosophy of Religion, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2000, p.28.
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از شخصيتهای مهم در رویكرد روانشناختی ،ویليام جيمز است .سخنرانیهای وی
که در سالهای  6312- 6316ایراد شده بود ،در سال  6312با ع نوان تنوع تجربه دینی انتشار
یافت .از دیگر روانكاوانی که به پژوهش روانكاوانه درباره دین و تجربه دینی پرداختند ،
یونگ روانكاو معروف سوئيسی بود که به مطالعه تطبيقی دین پرداخته است .یونگ بيش از
هر روانشناسی دیگر از سنتهای مذهبی شرق و غرب شواهدی در تأیيد مفاهيم و
نظریههای خود عرضه کرده است .موضوع «ضمير ناخودآگاه جمعی»  6و نيز «کهن

الگوها» 2

 مفاهيم و تصوراتی مشابه با موضوعات دینی و اساطيری مشترک در همه انسانها که درضمير ناخودآگاه نهفته شدهاند  -از مفاهيم اساسی در روانشناسی دین یونگ به شمار
میروند .این کهن الگوها برای حفظ تعادل روانی باید به سطح آگاهی یا ایگو  9منتقل شوند.
پرسونا یا نقاب  4و سایه  5از کهن الگوهایی هستند که برای حفظ تعادل روانی و رسيدن به
خود واقعی ،باید بر آنها غلبه کرد .نقاب صورتكی است که به چهره میزنيم تا تأثير
مشخصی بر دیگران بگذاریم و سایه جنبه منفی یا پست (یعنی رشد نيافته و نامتمایز)
شخصيت است.
تعریف تجربه دینی
تعریف لغوی و دقيق تجربه دینی مشكل است و این به همان اندازه که ناشی از واژه
«تجربه» است ،معلول ارتباط تجربه با دین نيز میباشد« 1 .تجربه» اصطالح دقيقى نيست  ،این
واژه برگرفته از واژه التين " "experientiaاست که مىتوان آن را چنين تفسير کرد« :آنچه
برآمده از سير و سياحت در سراسر زندگى است» .در این معناى عام ،تجربه عبارتست از
«مجموعهاى فراهم آمده از دادهها ،که ناشى از مواجهه مستقيم با زندگى

است»7 .

1. collective unconscious
2. archetype
3. ego
4. persona
5. shadow
 .1پراودفوت ،وین ،تجربه دینی ،ترجمه عباس یزدانی ،چاپ دوم ،انتشارات کتاب طه 6989 ،ش ،ص .244
 .7هود ،رالف« ،تجربه دینی روانشناسی دین و االهيات » ،قبسات ،ترجمه و تدوین احد فرامرز قراملكی،
شماره 8و  6977 ،3ش ،ص .9
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تجربه دینی را نمیتوان برای دیگران توصيف کرد ،ولی شرایطی را که این تجربه در
آن رخ میدهد میتوان توصيف کرد .تجربه دینی گاه در جریان نيایش دست میدهد یا در
هنگام خلسه و یا تأمل درونی یا مدیتيشن .برای بعضی دیگر ممكن است در حين برگزاری
مناسک و خواندن سرودهای دینی و یا حتی در لحظه سكوت مطلق اتفاق افتد و گاهی نيز
هنگام قرائت متون دینی ،پرداختن به هنر مرتبط با دین یا در رؤیا .تجربه دینی آن گونه که
گذشت ممكن است نه لزوماً به صورت فردی بلكه در جمع نيز اتفاق

افتد6 .

تجربه دینی اصوالً دارای سه ویژگی است:
 .6عموميت .تحقيقات بيشمار ثابت کرده است که تجربه دینی حتی در جوامع سكوالر
در بين مردم زیادی رواج دارد.
 .2تنوع .تجربه دینی منحصر به فرد است و نمیتوان انتظار داشت که برای همه به طور
یكسان رخ دهد.
 .9اهميت .تجربه دینی برای انسان بيشترین درجه اهميت را داراست و تجربههای دیگر
معموالً نمیتوانند با آن برابری

کنند2 .

اوتو و امر قدسی
اوتو از دینشناسانی است که درباره جوهر و حقيقت تجربه دینی و امر قدسی مطالعات
فراوانی انجام داده است .از نظر او ،امر قدسی اینگونه توصيف میشود :رازآلود ،تأ ثيرگذار و
پر کشش .اوتو چنين تجربهای را که عميق ولی کمتر عقالنی است ،نومن و صفت آن را
نومينوس  9مینامد .از نظر او همه ادیان واجد این هسته مرکزی هستند و بدون آن ،دین
معنا و مفهوم نخواهد داشت .تعریف اوتو را گرچه دینشناسان متأثر از مسيحيت دانسته اند،
در اینكه تجربه دینی به هر شكل آن ،با تجربه امر قدسی در ارتباط است تردیدی نيست.

1. Momen, Moojan, Understanding Religion a Thematic Approach , Oxford,
Oneworld Publications, 2009, p.187.
 .2هود ،رالف ،ص .88
3. numen/numinous
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اوتو ،مانند بسياری دیگر از دانشمندان ،معتقد است که تجربه دینی تجربهای نيروزا،
رهاییبخش ،شادیآور و آرامکننده و البته خارج از محدوده زمان و مكان

است6 .

اما همانگونه که گذشت ،تجربه امر قدسی گاه فردی است و گاه جمعی .نوع فردی
آن به صورت تجربه خدا یا موجودی فراطب يعی است و اگر تشدید یابد و عميق شود به
اتحاد با موجود مقدس منجر میشود؛ تجربهای که به آن تجربه دینی عرفانی

میگویند2 .

تجربه جمعی بيشتر در مناسک اتفاق می افتد و به گونهای است که همه حاضران آن را
کمابيش یكسان درک میکنند ،مانند تجربه همگانی حضور روح القدس در روز

پنتيكاست9.

نگرش روانشناسانه
رویكرد روانشناسانه به تجربه دینی در پی اثبات این نكته است که تجربه دینی زمانی رخ
میدهد که انسان دیگر نتواند یا نخواهد درباره مشكل وجودی که با آن درگير است اندیشه
کند .در این هنگام مشكل از سطح ظاهر روان به الیههای زیرین و پنهان منتقل میشود و
بدین ترتيب دستگاه شناختی  4میتواند در برابر نامالیمات تاب بياورد .در این صورت
ساختارهای شناختی روان از نو شكل میگيرند تا مشكل را بازنگری کنند و راه حل مناسبی
برای آن بيابند .تجربه دینی در این هنگام نوعی بازسازی شناختی است که برای مقابله با
بحران یا معضل وجودی  5پدید

میآید1 .

برای بررسی دیدگاه یونگ درباره تجربه دینی ابتدا الزم است به تعریف او از دین
توجه کنيم .یونگ مینویسد« :دین برای من یک گرایش خاص و عجيب از ذهن است که

6. Otto, Rudolf, The Idea of the Holy, transl.J.W.Harvey, London, Oxford
University Press, 1923, pp.5-7, 12-41.
2. Markham, Ian.S, Understanding Christian Doctrine, Australia, Blackwell
Publishing, 2008, pp.39-40.
9. Schmidt, Roger, Exploring..., pp.351-62; Meister, Chad and J.B. Stump,
Christian Thought,a Historical Introduction, London and New York, Routledge,
2010, pp.51-52.
4. cognitive structure
5. existential problem
1. Momen, Moojan, Understanding Religion ..., pp.99-100
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میتواند در مطابقت با ریشه کلمه دین  6بيان شود ،و به معنی توجه دقيق و مشاهده عوامل
پویای معين است .عواملی که به شكل "نيروها"یی اعم از ارواح ،شياطين ،خدایان ،قوانين،
عقاید ،آرمانها ،یا هر آنچه که انسان به چنين عواملی در جهان خود نام داده است ،تصور
میشوند .من می خواهم اعالم کنم که اصطالح "دین" را اعتقاد معنا نمیکنم ،با این حال
درست است که هر اعتقادی اساساً از یک سو مبتنی بر تجربه نومينوس است و از سویی
دیگر مبتنی بر ایمان یا وفاداری ،ایمان و باور به یک تجربه خاص در مورد ماهيت
نومينوس و اعتقاد به تغيير آگاهی و شعور که به دنبال آن میآید .بدین سان ممكن است
بگوئيم ،که اصطالح "دین" دیدگاهی خاص را نسبت به آگاهی که توسط تجربه نومينوس
تغيير کرده است ،مشخص

میکند»2 .

با توجه به این تعریف میتوان فهميد که تجربه دینی و نومينوس نقشی محوری در
دیدگاه یونگ نسبت به دین دارد .بنابراین به نظر فروم میتوان تعریف وی را اینگونه
خالصه کرد که جوهر تجربه دینی تسليم و تمكين در برابر نيروهایی است که نسبت به ما
برتری دارند 9 .یونگ در این جا دین را نه با اعمال و آیينهای آن ،بلكه به وسيله تجارب
دینی بنيادین مربوط به آن ،تعریف میکند .یعنی میگوید «دین گرایش خاصی از ذهن
انسان است» که در آن «عوامل پویا» به قدری زیبا و معنادار نگریسته میشوند که باید مورد
ستایش و مهر قرار گيرند« .این گرایش از رفيعترین و قویترین ارزش برخوردار است و
حتی میتوان گفت که به لحاظ روانی ،بسيار پراهميت و پر شور است» .به عالوه ،دو دليل
واضح برای خاصيت ویژه این فعاليت وجود دارد :نخست آن که از کيفيت خاص فرد
تجربهکننده منشأ میگيرد و دوم ،در کيفيت خاص شیء تجربه شده ،ریشه دارد 4 .لذا آشكار
 .6ماکس مولر معتقد است ریشۀ واژه انگليسی "  ،" religionواژۀ التين  ،religioدر ابتدا تنها در معنای
«احترام به خدا و الهه ،اندیشۀ محتاطانه دربارۀ موضوعات الهی ،تقوا» ( که بعدها سيسرو آن را ریشهیابی کرد
که داللت بر " پشتكار " داشت ) به کار میرفت.
2. McGuire, William, The Collected Works of C.G.Jung, Vol.11, 2nd ed.,
Routledge & Kegan Paul, 1963, p.8.
 .9فروم ،اریک ،روانكاوی و دین ،ترجمه آرسن نظریان ،انتشارات پویش 6953 ،ش ،ص .28
 .4پالمر ،مایكل ،فروید یونگ و دین ،ترجمه محمد دهگانپور -غالمرضا محمودی ،انتشارات رشد 6985 ،ش،
صص .637- 631
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است که تعریف یونگ از دین آشكارا کثرتباورانه ،گوهرمآبانه و مبتنی بر ارجاع دین به
تجربه

است6 .

با توجه به تعریف یونگ از دین ،یكی از نكات مهم در ت بيين دینشناسی یونگ،
تجربههای قدسی و دینی است .بدین ترتيب ،یونگ در روانشناسی دینش ،بر تجربيات
خودانگيخته و طبيعی تمرکز میکند  -به ویژه در رؤیاها و تخيالتی که به نظر میرسد با
یک ویژگی خاص (قداست) تقویت

میشوند2 .

تجربه دینی و فرآیند روانی آن
با عنایت به این که نگاه یونگ به تجربه دینی روانشناختی است ،سعی میکنيم فرایندهای
روانی در ارتباط با این موضوع را بررسی کنيم.
به باور یونگ «پایه و اساس شناخت روان آدمی و حلقه ارتباطی انسان و جهان ،فقط
از راه قلمرو ناخودآگاه ،صورت تحقق به خود میگيرد» 9 .از نظر یونگ ،ناخودآگاه متشكل
از دو بخش است که میباید از یكدیگر متمایز شوند :ناخودآگاه شخصی و ناخودآگاه
جمعی .ناخودآگاه جمعی ،الیه عميقتر روان است که کلی ،جمعی و غيرشخصی است و با
آن که از خالل آگاهی شخص خود را فرا مینماید ،در همه آدميان مشترک است .محتویات
این الیه خاص  ،شخصی نيست و به هيچ فرد بخصوصی تعلق ندارد ،بلكه از آنِ تمامی افراد
بشر

است4 .

در نظریه یونگ ،ذهنهای خودآگاه و ناخودآگاه در ارتباطی مكمل قرار دارند و
بهداشت و سالمت روانی در حفظ تعادل ميان این دو نهفته است  ،و این به معنی به
رسميت شناختن و کنترل ناخودآگاه از سوی خودآگاه است .بدون این بازشناسی،
ناخودآگاه هميشه در معرض منفجر شدن در خودآگاه ،به شيوهای غيرقابل پيشبينی و غير
قابل کنترل ،قرار میگيرد 5 .خودآگاهی پيش شرطِ «بودن» است .حامل این خودآگاهی ،فرد
 .6قراملكی ،احد فرامرز « ،درآمدی بر دین شناسی یونگ» ،قبسات ،شماره 5و  6971 ،1ش ،ص .651
2. Main, Roderick, “Psychology of Religion”, The Blackwell Companion to the
Study of Religion. First ed. by Robert A.Segal, 2006, p.157.
 .9یونگ ،کارل گوستاو ،انسان و س مبولهایش ،حسن اکبریان طبری ،تهران ،نشر دایره 6989 ،ش ،ص 61
 .4مورنو ،آنتونيو ،یونگ خدایان و انسان مدرن ،ترجمه داریوش مهرجویی ،نشر مرکز 6971 ،ش ،صص .1- 5
5. Sharpe, Eric, Comparative Religion, A History, Lasalle, illioniois, 1986, p.205.
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است که روان را در اختيار خود ندارد و نمیتواند بگيرد ،بلكه برعكس ،تحت اختيار روان
عمل میکند و با بيداری تدریجیِ خودآگاهی در دوران کودکی ،تغذیه میشود .لذا وی
متذکر میگردد که اگر روان باید از لحاظ تجربی اهميتی چشمگير یابد ،پس فرد نيز که تنها
تجلی بی واسطۀ روان است ،باید دارای چنين اهميتی باشد .علم به بهانۀ ذه نيتگرایی  6 ،از
فردیت ارزشزدایی میکند و کليسا به لحاظ اخالقی این را نوعی بدعتگذاری و غرور
معنوی می داند .در هر دو مورد ،خواستِ فردیت به صورت لجاجتی خودبينانه تلقی
میشود.
فرد زمانی میتواند ادعا کند از یک شیء در واقعيت آگاه است که «منِ» او در تجربۀ
عينی ،آن شیء را بشناسد و از آن آگاه شود .اگر شما با دیدن یک نقشه جغرافيایی به وجود
یک جزیره در اقيانوس پی ببرید« ،منِ» شما از وجود آن جزیره به واسطۀ تجربه دیدنِ نقشه
آگاه شده است اما تا زمانی که به آن جزیره نروید و مصداق عينیِ مفهوم آن « جزیره» خاص
را توسط «من» خود تجربه نكنيد ،از لحاظ روانشناختی به «بودن» آن جزیره معرفت نيافته
اید ،گویی چنين جزیرهای از اصل وجود خارجی نداشته است .چنانكه اگر این جزیره قبل
از آگاهی یک فرد از وجود آن به زیر آب رفته باشد ،دیگر هيچ کس نمیتواند حتی از خبر
وجود چنين مفهومی آگاه شود.
حال جهان «هستی» را بهمثابۀ آن جزیره در نظر بگيرید .اگر روان شما معرفت
خودآگاهانه از عالَمِ وجود نداشته باشد ،یا اصالً روانی وجود نداشته باشد که از تجربه آن
آگاه شود به این معنی است که اصالً جهان وجود ندارد .پس تا وقتی میتوان ادعا کرد
چيزی «وجود» دارد که دستکم یک فردیت خاص در تمام جهان وجود داشته باشد ،که از
تجربه خودآگاهانه آن چيز آگاه شود .از این روست که کارل یونگ ،بارها و بارها بر اهميت
فرد فرد یک جامعه در باب هر آنچه به مسير فردیت و رشد وی مربوط میشود ،تأکيد کرده
است و بزرگترین وظيفه انسانِ غایتمند را آگاه شدن از « خود» او میداند .مسيری به

 .6ذهنيتگرایی ( )subjectivismعبارت است از دریافتها ،باورها ،احساسها ،و یا عقایدی که وابسته به
ذهنند و بنابراین شخصی؛ زیرا ذهنيت هر شخص بر اساس عالیق و سالیق فردی متمایز از ذهنيت اشخاص
دیگر است .در این تلقی ،احكام و گزارهها نهایتاً به رهيافتها ،عالیق و سالیق ذهنی فرد بازمیگردند.
ذهنيتگرایی در مقابل عينيتگرایی (ابژکتيویسم) قرار میگيرد.
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اندازه عمر که در آن هر فرد مسئوالنه قدم در راه تجربۀ آنیِ خدا میگذارد و به اخبار تجربه
شدۀ فردیتهای دیگر بسنده

نمیکند6 .

ناخودآگاه جمعی از دو محتوای به هم بسته ولی گوناگون تشكيل شده که کهن
الگوها و غرایز نام دارند« 2 .کهن الگوها ،نيروهای حياتی روان هستند که توجهی جدی
میطلبند ،چون اعتبار خود را به شگفتآورترین شيوه ممكن به رخ میکشند .آنان هميشه
حامی و نجات دهنده بوده اند و نادیده انگاشتن آنان برای روح " خطرآفرین" خواهد بود و
روانشناسی جوامع بدوی نيز به آن کامالً آگاه است .کهن الگوها در واقع میتوانند ایجاد
کننده هميشه حاضر اختالالت عصبی و حتی روانی باشند و رفتاری دقيقاً مشابه رفتار
اعضای بدن و یا سيستمهای حياتی داشته باشند که مورد مسامحه و عدم مراقبت قرار
گرفته اند» 9 .یونگ معتقد است که تعداد کهن الگوها به اندازه اشخاص و موقعيتهای
معمول در تجربه انسان است 4 .نقاب ،سایه ،آنيما ،آنيموس ،مادر ،کودک ،پيرخردمند و خود
از کهن الگوهای مهم نزد یونگ میباشند.
یونگ با چنين پيشزمينه ای در مورد روان ،به بحث تجربه دینی میپردازد« :تجربه
دینی زمانی رخ میدهد که جامعه آبستن بحرانها و تحوالت بيرونی و درونی باشد .در
طول دوران سرگشتگی و فشار روانی گسترده ،داستانهایی معجزهآسا درباره مداخله
قریب الوقوع موجودات فرازمانی یا قدرتهای "آسمانی" ساخته میشود .زیرا فرافكنی
پندارهای بصری در آسمان ،پدیده تازهای نيست .به عقيده یونگ بخش قابل مالحظهای از
طالعبينی بر پایه فرافكنیهای ناخودآگاهانه و احتماالً هم زمان انگارانه تصاویر بسيار عاطفی
در آسمان شب بوده و در برهههای مختلف در طول تاریخ رخ داده

است»5 .

به طور کلی میتوان گفت ،در طول این دوران سرگشتگی و فشار روانی ،وقتی انرژی
روانی ناشی از ضمير ناخودآگاه فرصت و توان ظهور و بروز پيدا نماید ،خالقيتهای
درونی ضمير ناخودآگاه ،محتویات و حقایق بزرگ روانی را آشكار مینماید که از
 .6یونگ ،کارل گوستاو ،ضمير پنهان ،ترجمه ابوالقاسم اسماعيل پور ،انتشارات کاروان 6985 ،ش ،ص .49
 .2مورنو ،آنتونيو ،یونگ خدایان و  ،...ص .1
 .9یونگ ،کارل گوستاو ،روح و زندگی ،ترجمه لطيف صدقيانی ،انتشارات جامی 6987 ،ش ،ص .11
 .4وولف ،دیوید ام ،روانشناسی دین ،ترجمه محمد دهقانی ،انتشارات رشد 6981 ،ش ،ص .581
 .5اودانينگ ،والتر ،یونگ و سياست ،ترجمه عليرضا طيب ،نشر نی 6973 ،ش ،ص .646
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کهن الگوهای ناخودآگاه سرچشمه گرفتهاند .اگر این انرژی روانی نتواند آزاد شود و عوامل
مختلف بيرونی و درونی آن را سرکوب نماید ،فرد دچار بحران و خودتخریبی و گسستگی
شخصيت میشود .نتيجه اینكه با الهام و مكاشفه ،گنجينههای ذخيره شده در ژرفنای روان
انسان گشوده و سرریز میشوند و به حيطه آگاهی نفوذ میکنند .آنگاه ناخودآگاه جمعی ،به
صورت چيزی آکنده از قدرت ،با حسی از رمز و راز و با احساسهای قوی ،خود را آشكار
میکند .یونگ این گونه تجربه انسانی را تجربه دینی مینامد ،و عواملی که این تجربه را
سبب میگردند ،کهن الگوهای ناخودآگاه جمعی میداند .درونهها و اندیشههایی که در
آگاهی پدیدار میشوند خدایانند « :خدایان تشخص یافتههای ناخودآگاه جمعی اند ،و از
خالل کرد و کار ناهشيارانه روان آدمی خود را به ما مینمایانند» 6 .پس میتوان گفت که به
نظر یونگ تجربه دینی خصلتاً نوع ویژهای از تجربه عاطفی است و به معنی تسليم شدن در
برابر یک قدرت برتر است ،خواه این قدرت خدا ناميده شود ،خواه ناخودآگاه .بدون شک
این کيفيت مربوط به نوع خاصی از تجربه دینی

است2 .

بنابراین ،یونگ ،سرمنشأ تجربه دینی و مقر و مأوای تصویر خدا را ناخودآگاه
می داند 9 .او نظریه ناخودآگاه جمعی را میپذیرد و از این رو تجربه دینی را به هيچ یک از
دو حيطه عقل محض یا دانشهای تجربی متعلق

نمی داند4 .

با توجه به رأی یونگ در این باب ،تجربه دینی یک تجربه معنوی است و تجربه
معنوی نيز با فرآیندهای روانی فرد تجربهکننده مرتبط است« 5 .تجربه دینی ،تجربه معنوی
فرد از جنبهای از روانش است که کهن ،باستانی ،و جمعی است؛ تجربهای فراروانشناختی،
ماندگار و متعالی و تجربه خدا در درون ماست» 1 .پس یونگ تجربه دینی را محصول
تجربه می داند ،یعنی نتيجه خود کهن الگو است که از طریق نمادها بر افراد اثر میگذارد.
 .6مورنو ،آنتونيو ،یونگ خدایان و  ،...ص .34
 .2فروم ،اریک ،روانكاوی  ،...ص .91
 .9همان ،ص .49
 .4آذربایجانی ،مسعود -موسوی اصل ،مهدی ،درآمدی بر روانشناسی دین ،چاپ اول ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه و سازمان سمت ،6985 ،ص .11
 .5پالمر ،مایكل ،فروید یونگ  ،...ص .638
 .1همان ،صص .262- 266
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یونگ این تجربه را روبه روشدن با «تقدس»  6توصيف میکند« .تقدس» یعنی آن که
اندیشهای یا چيزی دارای باالترین ارزش باشد و در حضور این ارزش ،انسانها از هيبت
آن ،خموشی بگزینند .تقدس نيز خاصيت جلوهگرسازی دارد :تقدس ،قدرتی روشنی بخش
است که از یک کهن الگو نشأت گرفته است .هيچکس خود را فاعل چنين فرآیندی
نمی بيند ،بلكه هميشه هدف آن فرض میشود .انسان قداست را دریافت نمی دارد ،قداست
او را تسخير و در خود غرق میکند؛ او در فرایند تجلی ،دارنده قداست نيست ،بلكه تقدس
خود را در او متجلی میسازد .انسان حتی نمیتواند ادعا کند که آن را به خوبی فهميده
است .همه در خارج از اراده او رخ میدهند و این رخدادها محتویات

ناخودآگاهند2 .

طبق عقيده یونگ ،در تجربه امر نومينوس ،آن چه احساس میکنيم ،تأثيرات آن بر
نفس ماست .ما «خود» را حس میکنيم ،سنگين همچون سرب ،که ما را از همذات پنداری
ناآگاهانه با توافقات اجتماعی (پرسونا یا نقابی که ما را برای کارکرد اجتماعی سازگار
میکند) باز می دارد ،و ما را به شناخت آن بخشهایی از خودمان مجبور میکند که کمابيش
انكار و طرد میکردیم ،آن بخشهایی که در آن چه یونگ سایه مینامد ،قرار

میگيرند9 .

تجربه امر قدسی همچنين در کانون روان درمانی یونگی قرار دارد .یونگ مینویسد:
«اما حقيقت این است که رویكرد به امر قدسی ،درمان واقعی است و هر اندازه شما به
تجربيات امر قدسی دست مییابيد ،از جریان آسيب رهایی مییابيد» .وقتی تجربه امر
نومينوس هم اساس دین و هم اساس «درمان واقعی» قرار میگيرد ،تمایز ميان نظریه یونگ
درباره تجربه دینی و عمل دینی از بين میرود 4 .این حقيقت که یونگ تجربه نومينوس را

1. holiness
 .2همان ،ص .638
9. Unalov, Ann, “Jung and Religion: The Opposing Self”, The Cambridge
Companion to Jung, ed. by Polly Young-Eisendrth-Terence Dawson, 1997,
p.304.
4. Dourley, John, Jung and the Recall of the Gods, Journal of Jungian Theory and
Practice, Vol.8, No.1, 2006, p.43.
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با فرآیند شفابخش مرتبط میکند ،یک بخش کليدی از نظام درمانی اوست و ما باید آگاه
باشيم که نظریه یونگ درمورد قدرت شفابخش امر نومينوس در واقع نظریهای دینی

است6 .

به طور کلی میتوان گفت که یونگ ،دور از هرگونه تقليل تجارب دینی ،نه تنها کنش
مذهبی را در افراد انسانی نشان میدهد و طریقی برای استنباط آن «با برهان و دليل،
همچنان که با احساس» میگشاید ،بلكه اصرار میورزد که «نخستين و عالیترین وظيفه
همه تعليمات ( بزرگساالن) انتقال سنخ باستانی تصویر خدا ،یا تجليات و تأثيرات آن ،در
خودآگاه میباشد» 2 .او میگوید« :ما در دنيایی جدید زندگی میکنيم که در آن ،همه
چيزهای غایی ،تردید برانگيزند ،و انسانها کامالً آگاهند که اگر تجربهای مقدس وجود
داشته باشد ،باید آن را در تجربه روان جستوجو کرد .از این پس ما دیگر نمیتوانيم
قلمرویی را که به دور بارگاه خدا می چرخد مجسم کنيم و هيچ کس به فكر جستوجوی
خدا در جایی ،پشت کهكشانها نيست» ؛  9در واقع کسی که تجربه دینی به او دست داده
باشد صاحب گوهر گرانبهایی است 4 .چنين انسانی ،ایمان دارد و از آرامش برخوردار است.
به راستی معياری که جواز اظهار این مطلب را اعطاء کند که چنين حياتی بر حق نيست و
چنين تج ربهای معتبر نيست و چنين ایمانی فریب و پنداری بيش نيست ،کدام است؟ آیا
واقعاً ورای حقایق مرتبط با مسائل بنيادی ،حقيقتی وجود دارد که یاریمان کند تا زندگی
کنيم؟ 5

هيچ کس نمیتواند بداند امور متعالی چيستند .بنابراین باید آنها را چنان که تجربه
میکنيم در نظر آوریم .و اگر چنين تجربهای باعث میشود که زندگی برای خودمان و برای
آنان که دوست میداریم سالمتر ،زیباتر ،کاملتر ،و رضایتبخشتر باشد ،میتوانيم با

6. Corbell, Lionel, The Religious Function of the Psyche, First ed. Routledge,
1996, p.13.
 .2فوردهام ،فریدا ،مقدمه ای بر روانشناسی یونگ ،ترجمه مسعود ميربهاء ،سازمان انتشارات اشرفی،2591 ،
ص .692
 .9یونگ ،کارل گوستاو ،روح و  ،...ص .469
 .4همو ،روانشناسی و دین ،ترجمه فؤاد روحانی ،شرکت سهامی کتاب های جيبی 6952 ،ش ،ص .217
 .5همو ،جهان نگری ،ترجمه جالل ستاری ،انتشارات توس 6972 ،ش ،ص .219
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اطمينان بگویيم« :این توفيق الهی بود» 6 .چرا که انسان ،به عنوان موجودی اجتماعی،
نمیتواند مدت زمانی دراز ،بدون رشتههای پيوند با جامعه زندگی کند؛ همچنين فرد ،بدون
رجوع به مبدأیی که دنيوی نيست و قادر به تعدیل تأثير بس قدرتمند عوامل خارجی است،
حقانيت و مشروعيتی واقعی برای وجود و استقالل معنوی و اخالقی خویش نمیتواند
بيابد .انسانی که در حق ریشه نداشته باشد ،نمیتواند تنها به حكم رأی و عقيده شخصی
خویش ،در برابر قدرت مادی و اخالقی صادره از جهان خارج ،مقاومت کند .انسان برای
اثبات و تأیيد وجود خود در برابر جهان خارج ،محتاج بداهت تجربه باطنی و احساسات
متعالی خویش است .چون تنها تجارب زیسته و دریافته به آزمایش وجدان ،میتوانند مانع
از لغزیدن اجتنابناپذیرش در دامان تودههای خلق

گردند2 .

پس به نظر یونگ ،حيات روانشناختی فرد ،نه فقط به نفس (ایگو) و آراء و عقایدش
یا به تعينات و موجبات اجتماعی ،بلكه به همان اندازه به مرجعيتی متعال نيز وابسته است.
نه شعارهای اخالقی ،هرچند واال باشند  ،و نه اظهار ایمان ،هر اندازه شكوهمندانه و با اعتقاد
راسخ بيان شده باشد ،پایهگذار استقالل و آزادی فرد نمیتوانند بود؛ آنچه این آزادی را پی
مینهد ،تجربه وجدان یعنی تجربه بی چون و چرای مناسبات متقابل شخصی ميان آدمی و
مصدری است که دنيوی نيست ،و تنها این رابطه قادر به تعدیل وزن « جهان و احكام آن»
است9 .

پرسشی که مطرح میشود این است که اعتقادات دینی در انگيزش یا منع تجربه دینی
چه نقشی دارند؟ به نظر یونگ « اعتقادات ،اشكال مدون و جزمی تجربه دینی اوليه هستند.
مضامين و محتویات تجربه ،تقدس مییابند و معموالً در ساختاری از عقاید خشک ،منجمد
میشوند .سپس تكرار تجربه اوليه ،به آئين و نهادی تغيير ناپذیر بدل میگردد .این امر
ضرورتاً به معنی تحجر بیروح نيست؛ برعكس ممكن است ثابت شود که یک شكل از
تجربه دینی برای ميليونها انسان و طی هزاران سال معتبر باشد ،بدون وجود هيچ ضرورت
حياتی برای جایگزین کردن آن .مسلماً درست است که نه تنها بودا ،محمد ،کنفوسيوس و

 .6وولف ،دیوید ام ،روانشناسی دین ،... ،صص .142- 146
 .2یونگ ،کارل گوستاو ،جهان نگری ،... ،ص .628
 .9یونگ ،کارل گوستاو ،جهان نگری ،... ،ص .621
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زرتشت بلكه همچنين مانی ،هرمس و...و خدایان بسيار در فرهنگهای اسرارآميز دیگر،
ارائهکننده پدیده دینی هستند .روانشناسی باید چشم از روی جنبه بشری مسئله دینی بر
ندارد ،چرا که با تجربه دینی اوليه ،کامالً جدا از آن چه که این اعتقاد از آن به وجود آمده،
مربوط میشود» 6 .پس همانگونه که یونگ میگوید« :باور ،جانشين مناسبی برای تجربه
درونی نيست و وقتی این گونه نباشد ،حتی ایمانی راسخ نيز که به طور معجزهآسایی توفيق
الهی فرض شده باشد ،اعجازش را از دست میدهد» 2 .اما اگر اعتقاد و جزم همراه با تجربه
دینی باشد ،وضع فرق میکند .یونگ مینویسد« :من در حرفه ام مردم بسياری را که تجربه
بیواسطه به آنها دست داده و نمی خواستند یا نمیتوانستند به مرجعيت تصميم کليسایی تن
دهند ،تشویق نمودهام .من آنها را در بحران تضادها و تعارضات پرشور ،در برابر
ترسهایشان از جنون ،در سراسر سردرگمیها و افسردگیهای نااميد کننده که مضحک و
در عين حال ترسناک بودند ،همراهی کردهام .بنابراین از اهميت فوق العاده جزم [داگماهای
دینی] و مناسک ،حداقل به عنوان شيوههای بهداشت روانی ،کامالً آگاهم .اگر بيمار
کاتوليكی است که به تكاليف دینی خود عمل میکند ،من به او توصيه میکنم تا اعتراف
کند و عشای ربانی را به منظور حمایت خودش در برابر هجوم تجربه مستقيم انجام

دهد»9 .

نقش حمایتکننده جزم به این مسئله بر میگردد که یونگ تجربه روانپریشی را در بسياری
موارد ،به صورت تسليم شدن غيرارادی به هجومی از سوی ناخودآگاه (=نومينوس)
توصيف میکند .در این مواجهه است که عملكرد سودمند جزم را میتوان مشاهده کرد.
جزم جانشينی نمادین برای تجربه مستقيم فراهم میکند و به عنوان سپری ميان ذهن
خودآگاه و نيروی اجتنابناپذیر ناخودآگاه عمل

میکند4 .

رؤیا ،اسطوره ،تجربه دینی

6. McGuire, William, The Collected Works of ..., p.9.
 .2پالمر ،مایكل ،فروید یونگ  ،...ص .229
9. McGuire, William, The Collected Works of ..., p.43
4. Connolly, Peter, Psychological Approaches, First ed. by Peter Connolly,
London: Continuum, 1999, p.14.
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از نظر یونگ هم رؤیاها و هم تجربيات دینی نمونههایی از تجلیهای مستقيم و بیواسطه
تصاویر هستند .اگر چه رؤیاها جبرانکننده هستند ،اما غير منطقی و نامعقول اند ،در حالی که
تجربيات دینی شامل هراسها و ترس از جنون  ،آشفتگیها و افسردگیهای شدید و در عين
حال مضحک و وحشتناک هستند 6 .رؤیاها میتوانند منجر به تجربه دینی بیواسطه و مستقل
از نظام اعتقادی شوند« .من اعتقاد دارم که رؤیاهای ما واقعاً از دین صحبت میکنند و این
که رؤیاها ،می خواهند که چنين کاری را انجام دهند .از آنجایی که رؤیا ساختاری منسجم و
معين دارد ،نشان دهنده یک هدف و یک منطق خاص است ،یعنی رؤیا انگيزهای هدفمند
دارد و در محتوای خود به آن هدف ،دست مییابد» .بدین ترتيب ،اگر رؤیاها از دین
صحبت میکنند ،نباید توهم محسوب شوند و نباید انكار یا سرکوب

شوند2 .

اسطوره و دین نيز ،به طور سنتی با هم تعامل دارند .اسطوره بر خالف اعتقاد که تنها
آگاهیبخش است ،سازنده تجربه است .دینی که نتواند با جذب اسطوره موافق با خود،
تفسير تازهای از امور به دست دهد ،مرده است .حيات معنوی دین به استمرار اسطوره
بستگی دارد و این در صورتی ممكن است که در هر دورهای اسطوره را به زبان آن دوره
تفسير کنند و مسائل آن را در متن جهانبينی آن عصر قرار دهند 9 .قلب و مرکز دین از نظر
یونگ ،نه ایمان و نه عمل ،بلكه تجربه است ،و اسطوره بهترین زمينه را برای تجربه
خداوند ،که به معنی ناخودآگاه است ،فراهم میکند .بدین ترتيب یونگ مسيحيت اوليه را
هم به سبب اقتباس اساطير گوناگون و هم مطابقت یافتن با آنها ،تحسين میکند« :همچنان
که اسطوره [ی ققنوس  ]4پذیرفته شده در مسيحيت ،اول از همه گواه حيات و بقای اسطوره

6. Merkur, Dan, “Psychology of Religion”, The Routledge Companion to the
Study of Religion, first ed. By John.R Hinnells, London and New York:
Routledge, 2005, p.176.
2. Shamdasani, Sonu, Jung and the Making of Modern Psychology, first ed.,
Cambridg University Press, 2003, p.173.
 .9زروانی ،مجتبی« ،یونگ و دین » ،مجله دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،شماره  6984 ،66ش ،ص .622
 : Phoenix .4پرندهای است افسانهای و بسيار زیبا که بنا بر افسانهها  511یا  111سال در صحاری عرب
عمر میکند ،خود را بر تلی از خاشاک میسوزاند ،از خاکسترش دگر بار با طراوت جوانی سر بر میآورد و
دور دیگری از زندگی را میگذراند و تمثيلی است از فناناپذیری و حيات جاودان .خاستگاه اسطوره ققنوس
تمدن قدیم مصر بوده و بعدها به ترتيب در تمدنهای یونانی و رومی و مسيحی درباره آن سخن گفتهاند.

614

تجربه د ینی از د یدگاه یونگ  /پژوه شنامۀ ادیان  ،سال  ، 66شمارۀ  ، 26بهار و تابستان 6931

است؛ اما حيات مسيحيت را نيز ،که قادر به تفسير و جذب چنين اساطير بسياری بود ،اثبات
میکند .یونگ میگوید که مسيحيت مدرن با جدا کردن ایمان از عمل و کوششِ بدون نتيجه
برای تكيه بر ایمان محض ،به بيراهه افتاده است .اعتراض یونگ در اینجا این است که حتی
ایمان هم برای خودش نيازمند تجربه است .اسطوره برای تجربه و بنابراین ،برای دین
ضروری

است6 .

یونگ به صراحت ادعا میکند که کارکرد عمده روانشناسی او ایجاد ارتباط ميان
حقایق نهفته در نمادهای دینی سنتی و تجربه روانيمان است .زندگی دینی ،تكوین ما را در
پی دارد ،یعنی توجه عميق به آنچه که خود را ،در آن لحظات تجربه معنوی که وقتی ایگو و
خود یكدیگر را مخاطب قرار می دهند ،مشخص

میکند2 .

همانگونه که یونگ میگوید« :روان نمیتواند به فراسوی خود حرکت کند و نيز
نمیتواند حقایق مطلق را وضع کند» .این بدان معنا نيست که هيچ چيزی جدای از روان
وجود ندارد و بنابراین به معنای آن نيست که هيچ خدایی هم وجود ندارد ؛ بلكه به این
معنی است که تجربه روانی تنها تجربهای است که ما داریم و «ما نااميدانه در دنيایی کامالً
روانی گير افتادهایم» و بر همين اساس ،هيچ توضيحی در این مورد وجود ندارد که آیا اینها،
تجاربی هستند درباره موجودی که دارای هستی عينی است و جدای از این تجربهها وجود
دارد .بنابراین ،همه افراد میتوانند وجود خداوند را به عنوان پدیدهای روانی تأیيد کنند؛
خداوند واقعيت بالواسطه است و خود معرف تجربه روانی است که در اعماق وجود افراد،
با آنها ارتباط برقرار میکند .او واقعيت روانی تأیيد شده و شناخته شدهای است که با پاسخ
فرد به تصاویر کهن الگوی خدا مشخص

میشود9 .

یونگ در مورد وجود خداوند نيز از تجربه (خداوند) صحبت میکند ،در حالی که
نسبت به موجودیت یک خدای برین الادری است .میگوید که برایش پرسش در باب این

ادبيات قرون وسطی ،به ویژه متون کليسا ،نيز سرشار از اشارات و مضامين مربوط به ققنوس است و طول
وتفصيلی که طی قرون به آن دادهاند اصل اسطوره را دو چندان شگفتآور جلوه می دهد.
6. Segal, Robert. A, Jung on Mythology, London, Routledge, 1998, p.35.
2. Unalov, Ann, The Cambridge..., p.300.
 .9پالمر ،مایكل ،فروید یونگ  ،...ص .686
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که اصالً خدائی وجود دارد یا نه بيهوده است چون نگرش متافيزیكی او در اساس کانتی
است« :در نقادی از دیدگاه شناختشناسی امكانناپذیر بودن شناخت خدا را ثابت میکند
ولی روان آدمی پا پيش مینهد و اعالم میکند که تجربه خدا وجود دارد .خداوند یک
واقعيت روانی است که بی ميانجی تجربه میشود» .این مطلب در فهم اندیشه یونگ اساسی
است .تمامی اندیشه خدا استوار است بر تجربه (انسان)  ،نه بر موجودیت خدایی برین و
انسانوار که به نظر وی دستنيافتنی

است6 .

بنابراین شيوه یونگ برای رهایی از آشفتگی عصر جدید ،دست یافتن به منبع همه
ادیان است .این دستیابی میتواند نيروهای حياتی تجربه دینی را احيا کند و میتواند
موجب نگرشی دیگرگونه در مورد سنتها ،نمادها و مناسک آنها

شود2 .

نتیجه
یونگ از لحاظ معرفتشناختی کانتی است و در عين حال که برای دین و تجربه دینی
نقشی مثبت قائل است اما نسبت به منشأ این تجربه دینی موضعی الادریگرایانه دارد.
دغدغه و دلمشغولی او در پرداختن به تجربه دینی ،نه دین و نه تجربه دینی ،بلكه انسان
است .تجربه دینی او را در شناخت اعماق روان انسان یاری میکند .هر آنچه که انسان را از
سردرگمیها ،رنجها و بیمعنایی برهاند ،مفيد و قابل توجه است .دین از فعاليت ضمير
ناخودآگاه انسان سرچشمه میگيرد و محتویات آن با کشف و شهود عيان ،و سپس به زبان
نمادین بيان میشود تا انسان سرگشته و حيران را با سرچشمۀ زندگی و زیبایی و معنا آشنا
نماید .به همين سبب تجربه دینی سرشار از عالئم حياتی و معنا بخشی به زندگی است تا
انسان ازسرگردانی و شرور و رنجها قدری رهایی یابد و زندگی قابليت و ارزش زیستن
داشته باشد .لذا تجربه دینی که معنابخش زندگی بشر است از اهميتی فراوان در
روانشناسی او برخوردار بود و حتی به عنوان درمان نيز مورد استفاده قرار میگرفت.

 .6مورنو ،آنتونيو ،یونگ خدایان  ،...ص .619
2. Dourley, John, Jung and the ..., p.44.
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