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  2زینت حسینی ،1*جواد فیروزي
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  )28/9/91: بیخ تصوی؛ تار10/4/91: افتیخ دریتار(

  دهیچک

اي  کننـده  هایش پاسخ قـانع  اي از پرسش انسان پس از گذشت هزاران سال از تاریخ حیات خود هنوز نتوانسته براي پاره

رویم و در اقیانوسی پر از رمز و راز،  ایم و به کجا می دانیم از کجا آمده هاي علمی، هنوز نمی با وجود همه پیشرفت. بیابد

اي خـود   اما این مفهوم و وجود چنـین آفریننـده  . رویم فریننده این اقیانوس میعاجز از یافتن پاسخی مناسب، به سراغ آ

  . اي پیچیده و دشواري است مسأله

هاي مختلـف   هاي متفاوتی بدان پرداخته شده و سنت از جمله مفاهیمی است که در عصر حاضر از دیدگاه» خدا«مفهوم 

شناسی، زیگموند فروید به طور مفصل به این موضوع پرداخته و  در حوزه روان. اند تعبیرهاي گوناگونی از آن ارایه کرده

  . مسأله خدا را با توجه به نظریه عقده ادیپ تبیین کرده است

شناسی دین دارد، از این مفهوم در بیان آراي خود با احتیاط و  کارل گوستاو یونگ نیز که آثار چشمگیري در زمینه روان

هـایی   اي از اندیشـه  ظر او خدا در جان آدمی است و تصویر خدا مجموعـه پیچیـده  از ن. گاه متناقض استفاده کرده است

  . نمایانند است که سرشت کهن الگویی دارند و میزان معینی از انرژي به کار رفته در فرافکنی را باز می

قرار دهد و رویکـرد   گیري از آثار و سخنان وي مورد بررسی کوشد تا اندیشه یونگ درباره خدا را با بهره این مقاله می 

  .شناختی او را در این زمینه روشن سازد روان

  يدیواژگان کل

  .خدا، تصویر خدا، ضمیر ناخودآگاه جمعی، کهنْ الگو
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  مقدمه

ویژگی هر یـک  ترین  که در واقع بنیانی طور همان. مفهوم خدا است، مفهوم دینیترین  بنیانی

  . دنبال کرداز ادیان را باید در کیفیت درك مفهوم خدا 

هـاي   انسان از آغاز آفرینش همواره از تسلط نیرویی برتر بر زندگی خود آگاه بوده و نام

اما همواره از چیستی و هویـت ایـن نیـروي برتـر یـا خـدا       . استنهاده گوناگونی براي آن 

  . درمانده شده و آن را همچون رازي در سرتاسر تاریخ با خود همراه داشته است

فلسـفی  ، پدیدارشـناختی ، شـناختی  در هر یک از رویکردهاي جامعه مختلفهاي  مکتب

اسـت  هـایی   دین از حوزه شناسی روان. اند دهکر ارایهمتفاوتی از مفهوم خدا هاي  تحلیل، ...و

، فرویـد بـاور  بـه  . زیگموند فروید است، آنپرداز  نظریهین تر مهمکه بدین مفهوم پرداخته و 

بـه لحـاظ   ، عقـده ادیـپ ریشـه دارد و خـداي شخصـی     داري به هر صورت عمیقـاً در   دین

دیـن   ، عالقه به پدر که ریشه هربه اعتقاد وي. چیزي نیست جز پدري متعالیشناختی،  روان

 از جمله احساس تـرس و گنـاه را آشـکار   ، کور عقده ادیپهاي  گره، ناگزیر است یو مذهب

 . دکن می

ی دینـ  مسـایل در مـورد دیـن و    که یشناس رواننیز به عنوان ، کارل گوستاو یونگ يآرا

یونگ ناخودآگاه جمعـی . استتوجه قابل ، انگیزي دارد بحث هاي نظریهها و  تحلیل
1
را بـه   

الگوها شناسد و نظریه کهنْ رسمیت می
2
دینی خود را بـر آن هـا بنـا     هاي نظریهرا مطرح و  

بلکـه  ، صـی فـرد  مفاهیم و تصوراتی هستند که نه در طول زندگی شخ، الگوها کهنْ. کند می

شـباهت ایـن تصـورات بـا     . اند گذرد شکل گرفته می در طی هزاران سالی که از حیات بشر

که در طول قرن ها در نـواحی جغرافیـایی بسـیار مختلـف     اي  موضوعات اساطیري و دینی

الگوهاي اساسـی   باعث شد که یونگ آنها را تصاویر ازلی بداند و وجود کهنْاند  پدید آمده

                                                        
1. Collective unconscious 

2. Archetypes 



خدا در اندیشه یونگ

»خـود « الگوي کهنْ، الگو ین کهنْتر مهم. )586ص، 1386، وولف(ارد را مسلم بشم
1
اسـت   

 کـه  ناخودآگـاه  و خودآگـاه  میان یعنی جایی؛ شود می در نظر گرفته شخصیت وسط حد که

، ندهسـت  روان دهنـده  تشـکیل  کـه  را گوناگونی و متضادي ها ویژگی میان تعادل و هماهنگی

  . دارد برعهده

مفهـوم خـدا را نـوعی فرافکنـی انـرژي روانـی       ، از فرویـد أثیرپذیري یونگ در آغاز با ت

رفت مـنظم   رفت و پس به ویژه اسطوره خداي آفتاب را توصیف فرافکنده پیشپنداشت؛  می

و جایگـاه   »خود«با کشف مفهوم  1918سال در . دانست می این انرژي در طول زندگی فرد

دینی را نه تنها فرافکنی هاي  پیچیده پدیدهیونگ مفهوم خدا و کل جهان ، آن در روان آدمی

کننـد و بـه سـوي     مـی  ها را تبیـین  که نمادهاي الزمی دانست که انسانبل ،فرایندهاي روانی

  .)598ص، 1386وولف، (دهند  می کمال روانی سوق

در این نوشتار فرایندهاي روانی مرتبط با مفهوم خدا در دیـدگاه یونـگ مـورد بررسـی     

  . به شکل علمی روشن شود مسألهنگاه وي بدین تا ، گیرد می قرار

  خدا و ضرورت شناخت او

 تصـویر  اصـطالح  بـردن  کـار  به از وگوید  سخن می خدا از کمتر خود علمی آثار در یونگ

 و درونی تجربه بر مبتنی و ذهنی او زبان مورد یک در. پرهیزد می انسان روان در خدا ذهنی

 سـخن  فـردي  عنـوان  به اول مورد در. است علمی پژوهش بر مبتنی و عینی دیگر مورد در

هـاي   تجربـه  و، شهود و کشف، نیرومند و تند هاي احساس تأثیر تحت افکارش که گوید می

 کـه  عـالمی  عنـوان  بـه ، دوم مورد در و، دارد قرار غنی غیرعادي طور به و دراز زندگی یک

 تأییـد  و بیـان  مدرك و دلیل با را آن بتوان شاید که کند می محدود چیزي به را خود آگاهانه

  :نویسد می او. )14ص، 1370، یونگ( کرد

 و تسلسـل  نمـودن  بیـان  بـراي  فقط طبیعی علوم و تاریخ و ادیان تاریخ و فلسفه از من«

 خـدا  مفهوم تصادف برحسب اگر. کنم می استفاده روان پدیدارشناسی نیز و نفسانیات توالی

 سـر  از، بـرم  می کار به است مابعدالطبیعی اندازه همان به که را "انرژي" کارمایه مفهوم یا و

                                                        
1. Self 
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 مـن . هسـتند  و  بوده روان در ازل روز از که هستند کمیاتی و مقادیر آنها زیرا؛ است ناچاري

 بـرون  از، مـذهبی  هیچ نه و خدا مفهوم نه، اخالقی قانون نه که ندارم ابا سخن این تکرار از

 انسـان  بـرعکس  باشند؛ افتاده آسمان از گویی که چنان، نینداخته چنگ و نپرداخته انسان به

 خـود  بطـن  از را همـه  آن علـت  همـین  بـه  و، دارد خـویش  درون در را آنهـا  تمام آغاز از

 در اندیشـی  تاریـک  با است کافی که اندیشه این، بنابراین. آفریند می مدام کند و می استخراج

، 1372، یونـگ (» اسـت  عبـث  کـامالً ، گـردد  ناپدیـد  اشـتباهی  چنـین  تا شویم آویز و ستیز

  .)182ص

 قایـل  تفـاوت  آن فلسـفی  کـاربرد  و »خـدا « واژه از شناسی روان کاربرد بین اغلب یونگ

 شـناختی  روان مفهومی نفسه فی منظورش، »خدا« گوید می وقتی که دهد می تذکر و شود می

، 1384، زروانـی ( نـدارد  کالمـی -فلسفی موجود پیش از خداي به ربطی مفهوم این و است

  . )115ص

 انسـان  روح نرفتنـی  میـان  از الیه به خداوندي نظام و اخالقی نظام آرمان«: نویسد می او

 بـرق  و زرق پـرُ هـاي   اندیشـه  با که، متعارف شناسی روان نوع هر، دلیل همین به. دارد تعلق

 بـدون  تـوان  می فیزیک دانش در. بپردازد حقایق این به باید، بسته را هایش چشم روشنگرانه

 آن بایـد  قطعاً که استاي  مسأله خداوندشناسی،  روان در اما، پرداخت کار به خداوند انگاره

. بشناسـیم  بایـد  را غیره و مادر، غریزه، عشق چون مفاهیمی که این مثل درست؛ شناخت را

 خدا تصویر و خدا بین توانند نمی مردم که است انگاره و شیء همیشگی آالیش تقصیر این

 سـخن  خـدا  تصـویر  از کسـی  وقتـی  کـه  کننـد  مـی  فکر ترتیب این به و، شوند قایل تمایز

 بـه  شناسـی  روان. دهـد  می ارایه »خداشناسانه« توجیهات و گوید می سخن خدا از، گوید می

 بـا  حقـایق  کـه  آن با اما. باشد خداوند تصویر انگاري ذات خواهان تواند نمی علم یک عنوان

 شـناخته  غریـزه  طریـق  همـین  به. شناخت را خداوند انگاره وجود باید، اند یگانه خود ذات

 جـا  ایـن  در کـه  شـناختی  روان عامـل . چیست غریزه که بگوید تواند نمی واقعاً اما، شود می

 فی عامل این که داند نمی کسی نیز اندازه همین به نیست؛ پوشیده کسی بر، شده اشاره بدان

 حقـایق  از پیچیـده اي  مجموعـه  به خدا تصویر که است آشکار، نحو همین به. چیست نفسه

 عمـل  بـه  دست آن کمک به توانیم می که است تیکمی، بنابراین و است مربوط شناختی روان
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 پاسـخ  بـدان  توانـد  نمـی  شناسـی  روان که استاي  ، مسألهچیست خدا ذات که این اما زنیم؛

  . )87 ص، 1385، یونگ( گوید

  الگو خدا به عنوان کهنْ

الگوهـا   کهـنْ  تر بیش بلکه، شود می شخصی شامل مضامین تنها نه ناخودآگاه، یونگ نظر از

 خدا الگوي کهنْ اصلی در اینجا کلید. گیرد می نیز در بر، موروثی هستند کلی طور که به، را

. (Main, 2006, p157)دهـد   مـی  نشـان  ناخودآگـاه  بـا  معـادل  را گـاهی یونـگ آن   که است

 در. اسـت  الگـو  کهـنْ  یـک  خداوند که است آن خدا مفهوم از یونگ اصلی منظور، بنابراین

. الگوهاسـت  کهن همه ویژگی که صفتی، شود می قایل خدا براي خاص صفتی، دیدگاه این

 ذهـن  سـطح تـرین   عمیـق  تجلـی ، الگـو  کهـنْ  یک مقام در، خداوند که است آن صفت این

 کهنْ یک خداوند« که ادعا این از ما، این وجود با. است جمعی ناخودآگاه یعنی، ناخودآگاه

 الگوها کهن سایر میان در هم آن که کنیم استنتاج را دیگري مهم تمایز توانیم می »است الگو

 عنـوان  بـه  خـدا  و الگـویی  کهـن  شـکل  عنوان به خدا بین است تمایزي این. است مشترك

 ر همـه خدا به عنوان شکل کهـن الگـویی د  . )178ص، 1385، پالمر( الگویی کهن محتوایی

گونـاگون متفـاوت   هـاي   ها و زمـان  ها یکسان و مشترك بوده اما محتواي آن در سنت انسان

  .کند می تجلی... کریشنا و، تائو، برهمن، یهوه، زئوس به صورتاست و 

 مهم بسیار صورتی خدا تصویر الگوي کهنْ. داند می الگو کهنْ هم را خدا تصویر یونگ

 و قدسـی « خاصـیتی  داراي روحـی  حاالت در الگو کهنْ اینپیدایش  چون و است بانفوذ و

 کـرد  محسـوب  دینـی هـاي   شمار تجربه در را آن باید درجهدر باالترین  گاه، است »نورانی

  : نویسد می وي. )11ص، 1373، امید(

 سـان  بـه  ، داشـت  منظور را آن باید که است ثابتی وزنه، الوهیت مفهومشناسی،  روان در

، آن محمول و) imago( تصویر ابتدایی خلط، و غیره مادر مفهوم و غرایز و ابتدایی عواطف

 کـه  دارند می متهم را شما علت بدین. سازد می زایل را خدا تصویر و خدا میان تمیز هرگونه

 يمعنـا  بـه  را مفهـوم  آن، گوییـد  می سخن خدا مفهوم از که بار هر و اید پرداخته الهیات به

، شـود  اقنوم معناي به خدا تصویر گیر گردن نباید، علم عنوان به شناسی روان. گیرند می خدا

 و باشـد  داشته نظر در را خدا تصویر و مذهب ویژه کار، واقعیات طبق است الزم فقط بلکه

  . )181ص، 1372، یونگ( آورد حساب به
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 الگـو  کهنْ یک خدا که گویم شناس می روان یک عنوان به من وقتی: دهد می ادامهسپس 

تیپـوس  از تیـپ  واژه. اسـت  روانی) سنخ( تیپ یک که است آن منظورم، است
1

 معنـا  بـه ، 

 دربـاره  فرضـی  پـیش ، الگـو  کهـنْ  یـک ، بنابراین .است شده مشتق، کردن منقوش یا وزیدن

، الگـو  آگاهی ما در باره سرچشمه اصلی کهنْ... است کننده منقوش یا گذار نشانه یک وجود

 عنوان به شناسی روان شایستگی. دانیم می بیش از آن چیزي نیست که درباره سرچشمه روان

 نمونـه  آیـا  که کند تعیین، اي مقایسههاي  پژوهش پایه بر که جاست آن تا فقط تجربی علمی

 پـی  در نیـز  خـدا  الگوي کهنْ. نه یا نامید »خدا ذهنی تصویر« توان می را روان بر شده حک

 در یمهمـ  نقـش  خـدا  ذهنـی  تصـویر  که دانیم می ما... نیست خدا واقعی وجود رد یا اثبات

، 1385، پـالمر ( کنـیم  اثبـات  را خـدا  فیزیکی وجود توانیم  نمی ولی، کند می ایفا شناسی روان

  . )179ص

 هـا  آن عقیده بر مبتنی، کلیسا آباء ازبرگرفته  است اصطالحی خدا ذهنی تصویر، در واقع

 تصویر. )408ص، 1370، یونگ( است بسته نقش انسان روح در خدا ذهنی تصویراینکه  به

 و، دارد غیرعقالنـی  ماهیتی که است ضروري مطلقاً و شناختی روان عملکردي به پاسخ خدا

 مـورد  ایـن  در. ندارد خدا وجود زمینه در خدا وجود رتصو با مشترکی چیز هیچ تصور این

 هـم  آن از خدا وجود زمینه در دلیل عرضه و نیست پاسخ به قادر هرگز انسانی شعور، اخیر

 و الهی وجودي تصور زیرا است؛ فایده بی کامالً دلیلی چنینافزون بر این، . است تر ناممکن

 جـا  همـه  در ناخودآگـاه  صـورت  به کم دست، نباشد خودآگاه صورت به اگر، مطلق تواناي

 خـود  خـودي  به تصویر این وقتی شناسی روان لحاظ از. )395ص، 1387، یونگ( دارد رواج

 تمامیـت  مظهـر  یعنـی  ،»خـود « مظهر، شود می پیدا غیره و رؤیایی حاالت، اوهام، رؤیاها در

  :یونگ بیان به. است روانی

 تـوانیم  نمـی  لیکن، کند می عمل ما بر خدا بگوییم توانیم می که است روان واسطه به تنها

 که بگوییم توانیم نمی. ناخودآگاه از یا شود می ناشی خدا از اعمال این آیا که دهیم تشخیص

 مفـاهیم  آنهـا  دوي هـر  حسـی  يماورا مفاهیم براي. ندا متفاوت جوهر دو ناخودآگاه و خدا

                                                        
1. Typos  
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 کهـنْ  ناخودآگـاه  در که گفت زیاد احتمال به توان می تجربی لحاظ از هذا مع. هستند مرزي

 نیز و، کند می متجلی غیره و رؤیاها در خود خودي به را خود و دارد وجود تمامیت الگوي

 مربـوط  مرکـز  ایـن  بـه  را الگوهـا  کهـن  سایر که دارد وجود آگاهانه اراده از مستقل تمایلی

 کـه  آرد پدیـد  را نمـادین  کیفیتـی  الگـو  کهـنْ  کـه  نماید نمی غیرمحتمل ،نتیجه در. سازد می

 بـا  بلکـه  ،کنـد  نمـی  تطبیـق  الگـو  کهن خود با خدا تصویر... است کرده بیان را خدا همیشه

 اسـت  الگـو  کهن همان این. مثالی "خود" با مثالً؛ کند می تطبیق آن از خصوصی به محتواي

 تـوان  مـی  بنابراین. دهیم تمیز خدا ذهنی تصویر از تجربی طور به را آن توانیم نمی دیگر که

 تصـویر  بازتـاب  را "خـود " بـالعکس  یـا  و "خود" بازتاب عنوان به... را خدا ذهنی تصویر

  . )408ص، 1370، یونگ( کرد تعریف انسان در خدا ذهنی

 مجسـم  خـود  ذهـن  در خـدا  از مـا  کـه  تصاویري برابر در بخواهداي  خواننده اگر حال

 و تجربـه  بـا  کلـی  بـه  ایـراد  ایـن  گـوییم ؛ نیست ما تصور جز چیزي این که بگوید کنیم می

 داراي تصـاویر  این که دهد می نشان شک ینتر کم بدون تجربه زیرا؛ دارد منافات ما مشاهده

 مقـدس  نورانیـت  یعنی ،تصاویر این مانند بی خاصیت. باشند می روحانیت و نورانیت صفت

 مطلـق  حقیقتـی  وجـود  بـه  اشـاره  هـا  آن که کنیم می احساس تنها نه ما که است نوعی ،آنها

 از. کنند می اثبات را آن وجود و بیان را حقیقت آن عین که شویم می متقاعد بلکه، نمایند می

 انسـان . شـود  مـی  غیـرممکن  بلکـه  ،دشـوار  انـدازه  بـی  موضـوع  اطراف در بحث جهت این

 از اسـتفاده  بـا  مگـر ، سـازد  مجسـم  خـود  براي را خدا حقیقت و کیفیت تواند نمی الواقع فی

 شـعور  بـا  که کسانی اما، اند شده پذیرفته سنت راه از یا کرده بروز خوده ب خود که تصاویري

 اثـر  و ماهیـت  یعنـی ؛ شـوند  قایـل  تفکیکاند  نتوانستهاند  کرده قضاوت لوحی ساده و عادي

، یونـگ ( کننـد  جـدا  آنهـا  ناپذیر شناخت و طبیعی فوق اساس و پایه از را تصاویر آن روانی

  . )19ص، 1377

 مـنعکس  خـارج  بـه  دیگر مستقل موجودي صورت به خدا تصویر وقتی، از سوي دیگر

 انسـان  یـک  تصویر ناخودآگاه ضمیر در که است قرار این از ناخودآگاه روحیه، پاسخ نشود

 معمـوالً  و محفـوظ  و مخفـی  و محبوس که بندد می نقش خدایی صفات به متصف یا الهی

 اشـاراتی  متضـمن  غالباً رمزها این. است آن نماینده انتزاعی رمز یک و است شخصیت فاقد
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، 1352، یونـگ ( نمـا  جهـان  سـاعت  رمـز  مثـل  ،هسـتند  صغیر عالم وسطایی قرون مفهوم به

 بـا  را آنهـم خـوانی    و کنـد  تجربـه  خودش در را خدا تصویر تا دارد نیاز انسان. )194ص

 دو طبیعـت  او درنیافتد،  اتفاق امر این اگر. کند احساس دهد می آن به دین کههایی  صورت

 و تحـت  وحشـی ، درون در امـا  باشد فرهیخته و متمدن او ظاهراً است ممکن شود؛ می نیم

  . (Fordham, 2004, p3) ابتدایی و قدیمی خدایی حاکمیت

 هـر  در، انسـانی  هر که گرفت نتیجه توان می، خداوند الگوي کهنْ از یونگ تفسیر بر بنا

 ناخودآگـاه  در، فرهنگـی  و نـژاد  هر زمینه پس با و، زمان از مقطعی هر در، جهان از اي نقطه

 خـویش  ذهنیت در -گوناگون و متفاوتتعبیرهاي  با البته- را الگو کهن این خویش جمعی

 تنهـا  نه که هستند بسیاريافراد  دانیم می البته. )61 - 60ص، 1375، نوربادي، هال(داراست 

 منکـر  را او موجودیـت  ندارند و اعتقاد خداوند وجود به بلکه، نیستند پایبند مذهبی هیچ به

 درمسـئله   این کهگفت  اطمینان با توان می یونگ هاي نظریه دادن قرار مدنظر با اما. شوند می

 "خـدا " الگوي کهنْ تصویر ها انسان تمام شک بی زیرا است؛ بشري طبیعت و غریزه با تضاد

 بـه . کننـد  مـی  حمـل  خویش جمعی ناخودآگاه در تولدآغاز  از ـ  الگوها کهن سایر مثلـ  را

 یـا  آگاهانـه  افـرادي  چنـد  هـر ، اسـت در انسان  غریزي امري خداوند به اعتقاد ،دیگرسخن 

 ایـن  کـه بگوینـد   یا و کنندتظاهر   غیره و شکاکیت، انکار، الحاد به و باشند ملحد ناآگاهانه

  .ندارد استدالل و ارزش تفکر و است اهمیت بی کامالً برایشان مسأله

 و مـذهب  مسـأله  تحلیـل  بـه  دیگـر  یقدم را شناسی روان علم، یونگ، توضیحات این با

 بـه  -ناآگاهانـه  مـواردي  در و -بـالقوه  انسانی فرد هر که این آن و، کند می تر نزدیک خداوند

 آن دلیـل ، باشند کافرو  منکر، ملحد، مشرك افرادي اگر صورت این در، دارد اعتقاد خداوند

 همـه  وجـود  در اولیه ایمان زیرا؛ کرد جوو جست ها آن گذشته زندگی و ها تجربه در باید را

  . )61 - 60ص، 1375هال، نوربادي، ( هست

 درونـی  خـدایی  تصور از باز، باشند داشته ایمان نیز آسمان خداوند به اگر حتی ها انسان

 را تصویر این همواره که استاي  گونه بهآنها مذهبی  تربیت زیرا؛ شوند میپریشان  و رمیده

 اندیشـه  ایـن ، ها رؤیت و رؤیاها تحقیقاً اما. دانند می ارزش بی، »عرفانی«اي  اندیشه عنوان به

 حقــایق کــه چــرا ؛)184ص، 1372، یونــگ( کننــد مــی الــزام خودآگــاهی بــر را »عرفــانی«
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 و احسـاس ، تفکـر آشـناي  هاي  روش ها آن نیستند؛ مابعدالطبیعیهاي  بصیرتشناختی،  روان

هـایی   گوید تکانـه  می وقتی یونگ بنابراین. مفیدند و مناسب دهد می نشان تجربه که رفتارند

 میل را آنها نباید که کند تأکید خواهد می، کنیم تعبیر »خدا اراده« باید یابیم می خود در که را

 بگیـرد  یـاد  بایـد  فـرد  که آوریم حساب به هایی مطلق باید بلکه ،کنیم تلقی بخواه دل اراده و

 شـان  طبیعت تواند نمی اما، کند آنها را سرکوب بتواند شاید. کند اداره درست را آنها چگونه

 سـر  اي یافتـه  شـکل  تغییر شکل به، دیگر جایی در شده سرکوب که چیزي و، دهد تغییر را

 و طبیعـی  صـورت  ایـن  غیـر  در که را اي تکانه که نفرتی از، سرشار بار این ولی، آورد برمی

» خدا اراده« عبارت در را »خدا« کلمه که باید توجه کرد ضمناً. گرداند ما دشمن، بود آزار بی

 کـه  گرفـت  نظـر  در مفهـومی  بـه  بایـد  بلکه، فهمید آن مسیحی مفهوم به قدرها آن نباید را

دیوتیما
1
. اسـت  نیرومنـد  دمـونی ، عزیـز  سـقراط ، اروس«: گفـت  که گاه آن ،داشت نظر در 

daimon و daimonion یونانیهاي  واژه
2

 بیرون از که کنند می بیان رااي  کننده تعیین نیروي، 

 خـود  به اخالقی گیري تصمیم گرچه، سرنوشت یا الهی مشیت مانند، شود میچیره  آدمی بر

 الگـویی  کهـنْ  محتویـات بنابراین . )37-8صالف،  1383، یونگ( »است شده واگذار انسان

، حـد  این در و دهند نمی توضیح ،است ها خالق آن که، خدا روانی تجربه جز چیزيرا  خدا

 کـه  اسـت  آن مهـم  نکتـه  دومـین . هستند شناسی روان بررسی مورد اصلی موضوع تنها آنها

 انسـان ) اصـلی ( پیشـینی  گـرایش  عینـی هـاي   جلـوه  همانند، را خدا الگویی کهنْ محتویات

 اسـتنباط  شـان  تجلـی  شـیوه  طریـق  از، تنهـا  انـد  ناشـناخته  خود خودي به که) خدا"شکل"(

هـاي   ممکن اسـت تجربـه   خدا از ذهنی تصویرهاي گیري شکل در که نیست مهم. شوند   می

 بـه  کـه  هسـتند  چیزيهاي  جلوه اساساً ها تجربه این .باشند داشته دخالت اجتماعی یا فردي

 خدا الگویی کهنْ »محتویات« که است خاطر همین به فقط وشوند  آشکار نمی مستقیم طور

 محتـواي  تجلـی  از خاصـی  شکل، نماد، دیگرسخن  به .نمایند رخ می نمادین شکلی به تنها

                                                        
  .است دانسته خود عشق معلم را او »عشق ضیافت« کتاب در سقراط که اي کاهنه زن. 1

 ایـن . دارد اشـاره  یونان فلسفه و مآبانه یونان دین باستان، یونان دین دیوهاي یا اجنه به اصطالح دو این. 2

 نام Daimonion. گیرند می قرار خدایان و انسان مابین که فراطبیعی موجوداتی شریر، یا هستند خوب یا دیوها

  .است دیوها این دیگر
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 تنهـا  یعنی؛ است دین زبان، نمادین زبان بنابراین. آید میشمار  به خدا شکل ارایه براي خدا

 دارد مناسـبت ، درونش در خدا از فرد قطعی و واسطه بی روانی تجربه تجلی براي که زبانی

  . )185ص، 1385، پالمر(

بـه   تلویحی طور به، است الگویی کهنْ »شکل« یک خدا که ادعا این گفت توان می پس

 تمایـل  یـا  اسـتعداد « یـک  مثابـه  به و روان در اولی ساختاري مؤلفه یک خدااین معنا است 

 کـه  شود می باعث و کند می فعالیت به شروع، انسان ذهن تحول از معینی زمان در که است

 مفـاهیم  تمـام  کـه  نـدارد  اهمیتـی بنابراین . »شوند مرتب، مشخص الگویی در هشیاري مواد

 مکتـب  حیـوانی  خـدایان  یـا  تثلیث مکتب ظریف تفکر به یا، اند پیچیده یا ساده چقدر، خدا

، خدا باستانی شکل از یعنی، ادراك نخستین و ذاتی سبک از یا، شوند می مربوط چندخدایی

 سـایر  هماننـد  بایـد  خـدا  از الگـویی  کهن شکل این. نیست ماجرا همه این. گیرند می منشأ

 در بلکـه ، فـرد  بیـرون  در نه که چیزي یعنی، »روانی واقعیت« یک عنوان به، باستانی اشکال

 هـم  اینجـا . شـود  گرفتـه  نظر در، روانی انسان زندگی درون فعال بعدي مثابه به و او درون

 طـور  بـه  کـه  چیـزي  عنـوان  به نهسخن بگوییم،  »خدا به مربوط غریزه« مورد در توانیم می

 در بنیـادین  نیرویی یعنی کند؛ می عمل جهانی شکل به که چیزي بلکه، شود می کسب فردي

 و هـا  اسـتعاره  وسـیله  به غیرمستقیم شکلی به و آثارش طریق از فقط که ما از یک هر درون

 این تجلی شیوه دیگر. (Clark, 1941, p26) است ادراك قابل، الگو کهن در موجود نمادهاي

 یـا  شخصـی  صـورت  بـه  مفهـوم  ایـن  اسـت  ممکـن  هرچنـد ، است دینی بازخورد، مفهوم

 گیرد می نشئت واقعیت این از ولی، نباشد مربوط مکان و زمان به و شود شناخته، اجتماعی

 غیـر  طرز به که دارد وجود خدا از باستانی شکلی، ما وجودي سطحترین  عمیق درون در که

 روان درون فعالیـت  عنـوان  بـه  دینـی  گرایش این. است شده حک ما روان بر، تغییري قابل

، دیـن  گونـاگون  و مرئـی هـاي   پدیـده  شـکل  به را خودش به منحصر انرژيو  کند می عمل

  . (Clark, 1941, p178-9)سازد  می گر جلوه

  وجود خداوند

 ناخودآگاه اگر: نویسد می دارد؟ وجود روان وراي خدا آیا کهپرسش  این به پاسخ در یونگ

. داشـت  نخواهـد  وجود روان وراي خدایی کردن فرض به نیاز، است نومینوس تجربه منبع



خدا در اندیشه یونگ

. بدانـد  مسلم را خدا واقعیت تواند می فرد پس، است نومینوس تجربه وسیله ناخودآگاه اگر

، آفریننـده خـود   عملکـرد  در خـدایی  چنین چرا که شد خواهد منجرپرسش  این به امر این

 نشـان  را حضـورش  تـا  کـرد  خواهـد  استفاده را ناخودآگاه همچون وجهی دو وسیله چنین

 مفهـومی  بـه  کـه  اسـت  یـونگی  گـران  تحلیـل  در برابـر  قـوي  ادعانامـه  یک تقریباً این. دهد

 و روان وراي خـارجی  و عینـی  وجـودي  عنوان به الوهیت از طبیعی يماورا و یکتاپرستانه

  . (Dourley, 2006, p46-47)هستند  وابسته، آن خالق عنوان به معموالً

 انسـان  غیرتعقلـیِ  سرشت ضروريِ کامالً شناختی روان کنش الزمه را خدا مفهوم، یونگ

 ایـن  بـه توانـد   نمـی  هرگـز  انسان خرد. ندارد خدا وجود مفهوم با ربطی هم این که داند می

 کـامالً  دلیلـی  چنـین ، وانگهی. است ممکننا خدا وجود براي دلیل اقامه. دهد پاسخپرسش 

 ناخودآگاه کم دست، نباشد آگاهانه اگر، مایشاء قادر خداگونه موجود فکر زیرا ؛است بیهوده

 مـا  روح در چیـزي ، درحقیقـت . اسـت  دیرینه نمونه یک فکر این و دارد وجود جا همه در

 کـه  اسـت  ایـن  منطقـی  کـنم  می فکر دلیل همین به. است برتر قدرتی داراي که دارد وجود

، یونـگ ( شـود  مـی  خدا دیگري چیز صورت این غیر در چه، بپذیریم آگاهانه را خدا مفهوم

  . )96صب،  1383

، حالـت  ایـن  در. اسـت  جمعی ناخودآگاه در باستانی پدر، خداوند واقعیت: گوید می او

 که شود می پنداشته گریز غیرقابل و) ناپذیر استحاله( کاهش غیرقابل روانی واقعیت یک خدا

، وي نظـر  به. )166ص، 1385، پالمر( کند می تجربه وجودش سطحترین  عمیق در را آن فرد

اي  ، مسـأله طبیعی ماوراي یا فراروانی الوهیت یک وجود اثبات، است فراگیر خدا باورچون 

است  واقعی نیز روان و شناختی روان حقیقتی "خدا". است درمانگر روان براي غیرضروري

ایـن  ، دارد وجـود  Selfبـه نـام    خـدا  مورد در روانی درون تصویري که یونگ این عقیده و

 شـخص  جـوهر  در، ازلـی  و متعـالی  چیـزي  که کند می منعکس را قدیمی] شهود[ احساس

  . (Corbell, 1996, p39)دارد  وجود

 را خـدا  کـه  متعصـبی  دیـد  آن یونگ و ،دارد جاي آدمی جاندر  یونگ خداي، بنابراین

 بـه  کـه  اسـت  آدمی جان درون رو آن از خدا. نامد می اصولی نابینایی، بیند می بشر از بیرون

 الگـویی  کهنْ سرشت که استهایی  اندیشه پیچیده مجموعه خدا تصویرشناختی،  روان زبان

 خـدا  بنـابراین . نمایاننـد  مـی  بـاز  را فرافکنـی  در رفتـه  کار به انرژي از معینی میزان و دارند



13، شماره نیفلسفه د

 حیـات . )104ص، 1376، مورنـو ( اسـت  آدمی روح محرومیتترین  میانجی بی وترین  ژرف

 این ما، کند می جلوه، یابد نمی در را آن نخست انسان کهاي  سه گانه فرایند همچون خداوند

، کنـیم  مـی  درك) انسـان ( خود روح در تصاویري توالی و تسلسل صورت به فقط را فرایند

 کـه  آن بـراي  شـخص  سه: گفتند، گوید می و اندیشد می قدیس آگوستین که بدانسان اندکی

ایـدولن  صـورت  بـه  را حق ذات باید، دیگرسخن  به. ماند مسکوت که آن نه، ماند مکتوم
1
 

ایدوس همانا که افالطونی مثال همچون یعنی ؛کنیم فهم
2
 فناناپـذیري  وجـاودانگی   نمـود  ،

 آور الـزام  ضرورتاً که چیز هیچ مؤیدـ   تصویر این یعنیـ  ایدولن این، مورد این در و، است

 شناخت غیرقابل، خداوند یعنی، دلیل این زیراباشد، نیست؛  آدمی براي تعهدي گذار بنیان یا

 باشـد  همانند او که بشناسدآن را  نداتو می کسی فقط که است این سخن این معناي و است

  . )183ص، 1372، یونگ(

 و پرشورزمینه  این در ويتعبیرهاي  برخی. یابد نمی خدا از جداي را خود هرگز یونگ

 روان، یونـگ بـاور   به. است شخصی قدسی تجربه مبین که استهایی  ویژگی همه متضمن

 چیـزي «. کند نمی جدا خدا از را انسان امري هیچ و سازد می مذهبی محتواي باتصویرهایی 

 بـه  ،حقیقـت  در. است آدمی مختص فقط بودن گونه خداي که بقبوالند من به توانست نمی

 از بـیش  بسـیار  حیوانـات  و هـا  گل، درختان، ها دریاچه، ها رودخانه، مرتفعهاي  کوه من نظر

 آن هـر «. )145ص، 1376، یونـگ  :از نقل به قراملکی( »است پروردگار ذات نمونه زاد آدمی

 بـه  قدم ها آموختنی و تجارب این ـ  ام گرفته فرا آنچه هر از، ام آموخته تجربه و دانش از چه

 فقـط  مـن «. »است شده رهنمون خداوند وجود به نسبت تزلزل غیرقابل اعتقادي به مرا قدم

 وجـود  بنـابراین . نمایـد  مـی  حـذف  را دانـایی  بدون اعتقاد، این و معتقدم دانم می چه آن به

اردوبادي بـه  ( »دارد وجود خداوند که دانم می بلکه ،نیست اعتقاد برحسب من براي خداوند

کنـیم   مـی  انتخـاب  را او بلکه، کنیم نمی خلق را خدا ماپس . )109ص، 1354، یونگ :نقل از

(McGuire, 1963, p87) .  

 نظر طبق بر« بینند؟ می پدر عنوان به را خدا] مسیحی[ مذهبی عقیده داراي افراد چرا، اما

                                                        
1. Eidolon  

  .است انسان شبیه شبح یا سایه یک مرده، یا زنده شخص یک روح تصویر باستان، یونان تفکر در

2. Eidos 
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 فعالیـت  از یعنـی  ؛اسـت  الگویی کهنْ، پدر عنوان به خدا مفهوم که است آن جواب، یونگ

 گـواهی ، شکل این به خدا گرفتن نظر در. گیرد می سرچشمه ذاتی و ناخودآگاه گرایش یک

 از یکـی ، پـدر  از ذهنـی  تصـویر  کنـد  مـی  تعیـین  که او الگویی کهنْ شکل عملکرد بر است

 شـود  می برده کار به، خداوند ستایش به باور در که است گریزي غیرقابل و جهانی نمادهاي

  . )183ص، 1385، پالمر(

 مثابـه  بـه  خـدا  الگـویی  کهـنْ  شکل شامل که – خدا مورد در روانی دانش از جنبه این

 سـایر  -نیسـت  ذهنـی  محصـول  کـه  ایـن  و اسـت  خودمختار و ازلی، غیرشخصی عنصري

 مردم چرا که دهد می توضیح، مثال براي ؛دهد می توضیح نیز را دینی تجربه مهمي ها ویژگی

 خـارج  در کـه  است چیزي آنها ایمان که معتقدند تغییر غیرقابل شکلی به حد این تا دیندار

ـ  خـود  که است چیزي و، آمده پیش ها آن براي که است چیزي، دارد ریشه ها آن از  خـود  هب

 حـد  بـی  تکـرار  چنـین  ، هـم ویژگـی  ایـن . اسـت  معتبـر  و ابدي ارزشی داراي و دارد وجود

هـایی   چهره، دهد می توضیح دینی تصورات درون در را خودمختار و مستقلهاي  شخصیت

 و شـاهزادگان ، شـیاطین  و فرشـتگان . هسـتند  هـدف  و اراده آزادي، خرد، وجدان داراي که

 همـه  دیـونیزوس ، خـدایان  آسـمانی  مراتـب  سلسله، اسرارآمیز عرفاي، پل سنت قدرتمندان

، 1385پـالمر،  ( اسـت  خداونـد  الگوي کهن خودمختاري کشیدن تجسم به برايهایی  تالش

  . )183ص

 کـه  اسـت  چیـزي  دشـوارترین  وتـرین   حیـاتی ، یکباره به »خدا نقش« استنباط و تجربه

 از اسـت  ممکـن ، باشد لنگر و گاه تکیه بدون انسان اگر و، آید پیش انسان براي است ممکن

 بـه ، باسـتانی  سـنخ  ایـن  تظـاهر  و بیـان  چگـونگی ، ایـن  از گذشـته . شـود  کنده خود جاي

 تلطیـف  و گسـترش  نهـایتی  بـی  نحو به تواند می بنابراین و، دارد بستگی گیرنده خودآگاهی

 همـان ، باشد کهنه و ساده است ممکن باز و، شود می دیده متعالی ادیان در که چنان ؛ همیابد

 تواند می چنین ، همباستانی سنخ تظاهر گونه این. آید می پیشتر  بدويهاي  آئین در که گونه

 باعـث  که این نه ترتیب بدین و، گردد آن فساد و تباهی موجب ضعیف خودآگاهی یک در

 بـاور  که زنی، مانند انجامد می مرضی تظاهرات و جنون به هکبل، شود مذهبی تکامل و رشد

 کـه  فرتـوتی  پیرمرد یا و کند تکرار را ـ  مقدس مریمـ  باکره از تولد معجزه باید وي داشت
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 اسـت  شـده  "رسـتگار "، او واسـطه  بـه  وي آیـا  که پرسید می کسی هر از، خود مالقات در

  . )132ص، 2536، فوردهام(

هـاي   مکـان  و هـا  زمـان  در او از کـه  تصویري با ایم برگزیده که ي"رب"، یونگباور  به

 عظمتـی  همچـون ، آن از پـس  چـه  و پـیش  چه ؛نیست یگانه و همانند، ایم زده رقم مختلف

اي  اندیشـه  گـوهر  و ذات حتـی  مـا . است کار در، درون ژرفاي در، سنجش و تمیز غیرقابل

. را روان عالیـه  اصـول  گـوهر  و ذات، آن از تر کم بسیدر نتیجه،  و شناسیم نمی نیز را ساده

 حیـات  چـون  و. نیسـتیم ) خود( روان باطنی زندگی اختیاردار، آزادانه وجه هیچ بهبنابراین 

، کند می عمل آزادانه ما قبال در و است خارج ما نیت و اراده و اختیار حیطه از، روان باطنی

، شـده  سـاخته  بشـر  دسـت  بـه  که تصویري چارچوب از، ما رغم به، حی ذات است ممکن

: بگـوئیم  نیچـه  چـون  کـه  باشـیم  داشته حق شاید صورت آن در. بگریزد یعنی، شود خارج

 مـا  کـه  را تصـویري  پوسته خدا«: شود گفته که است آنتر  درست اما. »است مرده خداوند«

 دوره. »یافـت؟  خـواهیم  بـاز  کجـایش  پـس . است کرده رها ایم پوشانده وي بر و ایم ساخته

 توقعـات  و مطالبـات ، طبیعتپنهان  قواي و ها داده زیرا؛ است خطر و خوف از آکنده فترت

 فقـط ، هـا "ایسـم " ایـن  نتیجـه  اما. آورند می زبان به مختلفهاي  "ایسم" صورت به را خود

 و بینـی  خـودبزرگ  کـه دسـتخوش  ، آدمی تفرعن و غرور زیرا؛ است ویرانی و مرج و هرج

 برمی عالم رب عنوان به ،مضحکش نوایی بی و فقر رغم به را انانیت و منیت، رعونت است

  . )183ـ  182 ص، 1372، یونگ( گزیند

  نتیجه

او در مـورد خـدا   هـاي   اسـت و نوشـته  پریشـان  یونـگ  هاي  نوشته ارتباط انسان و خدا در

رسد و این امر بدین سبب است که او خود معتقد است خداوند غیرقابل  می متناقض به نظر

، شـناختی  است که یونگ بـه لحـاظ فلسـفی و معرفـت    از آن رو این امر نیز . شناخت است

ناپـذیر   امکـان ، نگـاه کـانتی  . الادري اسـت  ،کانتی و نسبت به وجود خداوند و عوالم قدسی

ایـن اسـت کـه    بیـانگر  روان آدمـی   ،ولی از سوي دیگر، کند می بودن شناخت خدا را ثابت

 . تجربه خدا وجود دارد

خدا واقعیتی روانی است و یونگ همچون فرویـد آن را  ، یونگ شناسی رواندر واقع در 
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. دانـد کـه جایگـاهش روان اسـت     مـی  عیتـی بلکه آن را واقکاهد،  فرو نمیدیگر اي  به پدیده

 واقعـی  امـري  را روان کـه  کنـد  مـی  تصویر روانی واقعیتی عنوان به را خدارو  این از یونگ

 که گیرد می نظر در الگو کهنْاي  گونه، روان دیگر الگوهاي کهن همچون را خدا او. داند می

 راه تنهـا  را روان دینـی  نیازهـاي  بـه  توجه و الگو کهنْ این با ارتباط و. کرد توجه بدان باید

، کنـد  دینـی  بی یا الحاد به تظاهر اگر حتی انسانی هر. داند می انسان روانی تعادل و آرامش

 داراي غریـزي  طـور  بـه در نتیجـه،   و دارد را الگـو  کهـن  این خود روان عمق در ناخواسته

 مثبـت  دیـن  بـه  را او نگـاه  برخـی  تـا  گردیده موجب یونگ دیدگاه این. است دینی روانی

 ناخودآگـاه  تجسـم  یک خدا که گرفت نتیجه توان می نیز، چنین او يآرا از اما. کنند ارزیابی

 تجربـه  بـر  خدا اندیشه تمام، بنابراین. است خارج جهان بر روان فرافکنی واقع در و جمعی

 را خداوند شناخت یونگ، دیگرسوي  از. برین خدایی موجودیت بر نهاستوار است،  انسان

 خدا تصویر که است الگویی کهنْ تنها »خود« الگوي کهن. داند می »خود« شناخت بر مبتنی

 خـارج  خداوند که است معتقد او. خداست ذهنی تصویر بازتاب، »خود«. است منطبق آن با

  . دارد جاي او درون در بلکه ،نیست انسان از
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