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 کارل گوستاو یونگنظر 

  در مورد رنج! 
شتباه  نجاستیادر کنه.  تو را غمگین دینبا رنج  کهنیکند و ا اریرنج قرار است که تورا هوش می کنند!که اکثر مردم ا

سان زمانردا رییبه تغ ازیتو ن یزندگ رنج  د.کن شتریرا ب یچارگیب دیرنج نبا .شود زخمی که شودی آگاه م ید چون ان
  شودی ات تمام م یچارگیب يشوی م کهبیدار ي.داریب ياست برا یفرصت نیا .را درك کن رنجرا تحمل نکن 

 کارل گوستاو یونگ

 )1961 - 1875( ونگیکارل گوستاو  يو آرا نامهیبا زندگ ییآشنا

 يبرا دیتوسط فرو 1909است. هرچند او در سال  »يدیفرو« کی ونگیباور بودند که  نیبر ا 1950 ۀدر ده ياریبس
 کرد. فیروانکاو توص ایروانشناس  کیاو را تنها  دیحال نبا نیاز دانشگاه کالرك دعوت شد، اما با ا دیبازد

س کایشما در آمر امروزه ش ونگی ةاز کتابها را دربار ياریب مربوط  يهااز کتاب یکه حت افتی دیخواه هایدر کتابفرو
 است. شتریب اریبس زین دیبه فرو

که فهم و  نیمشکل وجود دارد و آن ا کیو متداول شده است. اما  جیرا یدر افواه عموم اریاو اکنون بس يهادهیا رایز
عمر  یانیسـال پا 25در  ژهیبه و -ونگینکته که  نیاسـت. غالباً ا دیدشـوارتر از فهم و درك آثار فرو ونگ،یدرك آثار 

 .شودیبوده است مورد غفلت واقع م »یشناساسطوره«و  »یشناس نید«ل مربوط به معطوف مسائ شتریب -خود

به  ونگی دگاهیهســتند. د تیحائز اهم یاز روانشــناســ شیب اریموضــوعات بســ نیمعتقد بود که ا ونگیخود  هرچند
به  یلیتحل -یفیتوص یۀبا رو ریدارد. مقاله ز ياریبس تیاهم یها، از منظر روانشناسو اسطوره انیمهم اد اریمسئله بس

 مسائل پرداخته است. نیا

 ونگی یزندگ

در  -ونگیپل  وهانی -متولد شد. پدر او سیسوئ (Kesswill( لیم در کسو1875 يجوال 26در  ونگیگوستاو  کارل
ــایکل ــوئ يس ــ سیس ــر عمر خود با  ونگی. هرچند ربودیوز کیدختر  -ونگی یلیام -بود و مادر او شیکش ــراس در س
 ۀبه مدرس یسالگ 11را رد کرد. او در  رشامثال پد یحیمناسک و آداب مس تاًیسروکار داشت، اما نها ینید يهادهیا
 اخذ کرد. یرفت و از دانشگاه بازل مدرك پزشک سیسوئ» بازل«در شهر  ومیمنازیژ

 یین بودند. از آنجا) در نوسایشناسو باستان یعیو فلسفه) و علوم (علوم طب خی(تار یعلوم انسان نیاو در آغاز ب قیعال
 یشغل يبه خاطر وجود فرصتها -را یگرفت که علوم انسان میاو از اقشار کم درآمد بودند، او سرانجام تصم ةکه خانواد

 رشته نداشت. نیا يبرا يااما شهربازل، دانشکده ردآو يرو یشناسرها کند. او به باستان -کمتر
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 نیاو به همراه داشت و هم يرا برا يشتریکار درآمد ب نیا رایبپردازد ز یگرفت که به پزشک میتصم ونگی تینها در
 شود. لیمتما -و اسطوره نید یروانشناس ژهیبه و -یمباحث روانشناس يشد تا او به سو یامر سرانجام عامل

ستجو ناخودآگاه ج ۀو بخصوص در عرص یمنشأ اسطوره را در اعماق ذهن آدم دیهمچون فرو زین ونگ،یگوستاو  کارل
ست. و سا يکرده ا سروان یۀدر  ص«: دیگویکرده و م يکاویناخودآگاه را پ يهاهیاعماق، درونما یشنا خودآگاه  ۀعر

 .»یناخودآگاهاز  یانوسیکوچک در اق اریاست بس يارهیهمچون جز یذهن آدم

ــل ۀگفت به ــک یاو جهان ناخودآگاه از دو بخش اص ــت:  افتهی لیتش ــحنه بروز و ظهور  يناخودآگاه فرد یکیاس که ص
نوع بشــر دارد و  خیدر تار شــهیکه ر یناخودآگاه جمع يگریاســت و د یآدم یدرون يهاهیماســتیو ز الیام ها،زهیانگ
 ها محو شده است.رفته و از خاطره رواز ابهام ف ياگذشتگان که در پرده يهاجز تجربه ست،ین يزیچ

فرهنگ در  ۀدر صـــحن -بارکیهر چند وقت  -خیتار ةفراموش شـــد (archetype( يهاســـرنمون نیا قتیحق در
سها سطوره -مبدل ییلبا ص يصورتها ایها سرنمون نی. اشوندیم داریپد -هاهمچون ا ضوح در  توانیرا نم لیا به و

ستعار یلیتمث یمشاهده کرد، بلکه به صورت یآدم یفرهنگ يتهایفعال در  -رفتار، گفتار و حاالت افراد جامعه در يو ا
 .شودیم یمتجل -اتیادب گریاشکال د ایقالب اسطوره و 

ـــخنران کیدر  ونگی ـــال  یس ـــطوره 1922در س مانند  يو هنر یآثار ادب یتمام یها و به طور کلاعالم کرد که اس
 خ،یتار یدر ط يااسطوره يو نهادها ادهای. در واقع بنشوندیو شکوفا م کنندیزنده در متن فرهنگ رشد م یموجودات

ستوارتر یهیو بد انددهیدرهم تن یگوناگون آدم يدر نمادها و باورها ست که ا سطوره وحدت جهان  ادها،یبن نیا نیا ا
 وجود ندارد. یگانگیو ب ییجدا گونهچیدو ه نیا انیم يریاساط نشیو انسان است. در ب

ـــتند و در واقع به هم گریکدیاز » نمود«اما در  اند،گانهیبا هم » وجود«در  آنها علت اســـت که در تفکر  نیجدا هس
ناخودآگاه را  ونگی. نامندیم -که بر اساس ناخودآگاه بنا شده است یجهان -ریانسان را عالم صغ یعرفان -يااسطوره
 جهان خارج قرار داد.با  وندیو در پ یرها ساخت و آن را در شناخت روان آدم يدیفرو يهاانگاره ياز تنگنا

ـــته به آن م دیفرو ما  دانســـت،یناخودآگاه را برآمده از خودآگاه و وابس را  یروان آدم انیبر آن بود که بن ونگیا
 کرد: میناخودآگاه را به سه بخش تقس ونگیراستا  نی. در اسازدیناخودآگاه م

 ناخودآگاه در دسترس. ۀ. عرص1

 است. یابیقابل دست شهیناخودآگاه که با اند ۀ. عرص2

 است. ریناپذیکه دسترس یناخودآگاه ۀ. هست3

ستاورد  نیمهمتر »یجمع یناخودآگاه« ص ونگید س ۀدر عر شنا را  ی. او ناخودآگاه جمعدیآیشمار ماعماق به یروان
 .ماندیم زیناچ یبر فراز آن به زورق یکه خودآگاه شماردیژرف م یانوسیاق

آن  يکه به جا نیو با علم به ا -اصــطالح ناخودآگاه را به منظور پژوهش«: دیگویخود م يهایاز ســخنران یکیدر  او
مانا، خدا و  م،یگویســـخن م ریکه به زبان اســـاط ییابداع کردم و در آنجا -رمیرا به کار گ» خدا« ةواژ توانســـتمیم



3 
 

www.kermanbabak.ir 

گاه ند، زبا هم مترادف یناخودآ خدا،  یعنی ،یکه از دو مفهوم اول رایا نا و  قدر بما مان  نا میخبریه  يکه از مع
 )1.(»يآخر

شگفت است که  ییها و نمادهاآن است که نهانگاه نگاره یناخودآگاه جمع یژگیو نیترمعتقد است که برجسته ونگی
 است. دهینام یصورت نوع ایو  یآنها را سرنمون، صورت ازل يو

گرفته شـــده و در فرهنگ غرب  یکهن و ازل ۀنمون يبه معنا  (arkhetuposتوپوس (آرخه یونانی ةاز واژ پیتآرکه
نور «خداوند  ،یهرمســـ ۀخوانده اســـت و در رســـال »یصـــورت اله«آن را  یاســـکندران لونیپربار دارد. ف ياکارنامه

 نام گرفته است. »یپیتآرکه

شمرده است که روان ) دهیساده (ا یذهن يهااز نگاره ياو آن را منظومه ادی پیتاز آرکه شیالك در فلسفه خو جان
. در دیکهن نام ۀآن را نمون توانیرا در بر دارد که م يزی. اما هرکدام از آنها در واقع چکندیم يآنها را گردآور یآدم

 )2(. اندختهیدرآم يبا تار و پود و یهستند که در نهاد آدم ییزلا يهاهمان نگاره ونگیکهن  يهاواقع نمونه

بلکه همواره در  د،یگویو برهنه با ما ســـخن نم پردهیآگاه، زبان نمادهاســـت. ناخودآگاه ب: زبان ناخوددیگویم ونگی
ش ياجامه ش سخن م ای. ناخودآگاه به زبان رؤگرددیاز نماد پنهان م یاز رمز و راز و در پو سطوره با ما  . او دیگویو ا

 .داندیرا در درون ناخودآگاه م ایزادگاه اسطوره و رؤ

اند. در و نماد باز گفته لیو به زبان تمث دهیاقوام و ملل آن را د خ،یتار یکه در ط نامدیرا اسطوره م یجمع يایرؤ يو
فرهنگ  ةدر گسـتر گرید ي. از سـوآوردیم دیرا پد یجمع ياسـت که نمادها یهمان عامل یناخودآگاه جمع قتیحق

ـــکار م يهاهیال نیژرفتر ،یجمع ينمادها ـــازدیناخودآگاه را اش ـــک یینمادها کالبدها نی. اس که  دهندیم لیرا تش
 )3. (شودیم داریو سپس پد ردیگیها در نهادشان شکل منمونه نیکهنتر

ـــوع دکنندیم فایا -در دوره متاخر ژهیبه و -ونگیدر آثار  ینقش مهم ینید دیو عقا هادهیا را  نی. او در ابتدا موض
شمند تجرب کیمانند  سوفیف کیو نه  -یدان س نیو به ا ردیگیمدر نظر  -ل  تیواقع« نیکه د دیبگو خواهدیم لهیو

سانه ست. » روانشنا ستفاده  نیآن چه که از د حیتشر يبرا (muminous( »ينویامرم«از مفهوم  ونگیا مراد دارد ا
 ابداع کرده است.» رُدلف اتو«است که  یمفهوم نیو ا کندیم

 شودیم اهایرو يمعطوف بحث از محتوا ونگی. سپس ردیگیرا در بر م یانسان دیاست که عقا يهمان راز ينویامر م 
 حیاما بالفاصله توض دهدیم یشخص يهادهیتعارضات و عق یبررس يبرا یبه ما فرصت اهایرؤ ۀدارد که مطالع دهیو عق

 .ستمتفاوت ا دیموضوع با فرو نیاو در ا کردیکه رو دهدیم

ندارد که  یلیمعتقد اســت که دل ونگیکه  یدر حال شــودیتفاوت قائل م اهایرو قیو عم یســطح یمعان نیب دیفرو
ندارد  یلیدارد دل یمذهب يما محتوا يایکه رو ی: زماندیگویم ونگی نی. همچنمیکن یتلق بندهیفر يرا امر اهایرو

که آنها به  پنداردیو م دهدیم تیاهم اهایاو به نقش روح و جســـم در اشـــکال رو نی. همچنمیریبگ يکه آن را جد
 .دهندیناخودآگاه ما چارچوب م

 



4 
 

www.kermanbabak.ir 

ــها نیرومندتریو ن نیتریبا عال یرابطه درون کی نیمعتقد اســت که د ونگی ــت. ا -یمنف ایخواه مثبت  -ارزش  نیاس
را در عملکرد ما دارد  ریتاث نیرومندتریاست که ن ياروانشناسانه تیواقع نیباشد. ا يرارادیغ ای ياراد تواندیرابطه م

 .میتا آن را خدا بنام شودیم دانیوارد م يدیشد یهمواره عامل روان رایز

ساس ز لیاز قب یعیطب يهابا احساس ينویم يهانظر اتو احساس به ساس یامر عال ای ییبایاح  يهاتفاوت دارد. اح
ــباهت دارند، ول یعیطب يهاهرچند با احســاس ،ينویم  يهاو منحصــر به فردند. آنها از احســاس گانهیدر واقع  یش

ـــاس امر ند،یآیبه وجود نم یعیطب ـــأت م ينویم يبلکه از احس  یحاالت عاطف قیآن از طر تیکه ماه رندیگینش
 بخشند.معرفت ينویم يهارو، احساس نی. از اشودیم انینما

ــا آنها ــند که به واقعمعنا معرفت نیبه ا دیش ــاره دارند که مواجه ياینیو ع ينویم یتیبخش باش  قیبا آن از طر ۀاش
جارب م ـــ یمفهوم ينویمفهوم امر م يمورد نی. در چنآوردیم دیرا پد ينویمفهوم امر م ،ينویت و متأخر  ینیپس
 آمده است. ودبه وج ينویو م ینیع یتیواقع ۀمعنا که از تجرب نیاست؛ به ا

هستند و  ينویمنشأ مفهوم امر م زیبخشند که آنها نو معرفت یمعنا ادراک نیبه ا ينویم يهااحساس گر،ید يسو از
 .سازدیم انینما شود،یمفهوم بر آن اطالق م نیرا که ا ينویو م ینیع تیحال واقع نیدر ع

ست. اتو برپا ینیشیپ یمفهوم ينویحالت مفهوم امر م نیا در س یۀو ماتقدم ا ساس یمدع ریهر دو تف ست اح  يهاا
) به 4. (ســازندیم انینما کند،یم رینفســه (نومن) تعب یف ءیرا، که او از آن به شــ ياينویو م ینیع تیواقع ينویم

 يمبنا نی) همچن5است. ( انیقرار دارد و گوهر همه اد یسامر قد ةدیدر کانون ا ينویامر م یعقالن رینظر او عنصر غ
 )6.(»ردیگید آن است نشأت مشناخت که نفس واج انیبن نیترژرف«است که از  ینید یمشترك خود آگاه

صل ۀدغدغ هرچند ساز یا صر غ ياتو از جدا  ست یو تلق ينویاز امر م یعقالن ریعن صر به عنوان ه مفهوم امر  ۀآن عن
س ساختار خودآگاه داریپد یلیفراهم آوردن تحل ،یقد سانه از  ست، ول ینید یشنا صر یا را که  يدر همان حال عن

 .دهدیاست، نشان م انیگوهر همه اد ایمشترك  يمقوم مبنا

بوده  تیتوجه دارند، حائز اهم ینیکه به تکثر د ياو بر افراد ریدارد و تاث انیمطالعه اد يبرا یموضــوع لوازم مهم نیا
شت ت صور و بردا ست. به عنوان نمونه ت سانه و پو کردیو رو نیاز د شیلیا شنا تا حدود  یپژوه نیبه د يو يایسنخ 

 نیگوهر د ایمشترك  يمبنا ین همه به زعم اتو، مفهوم امر قدسیاتو است. با ا ۀشناسان داریپد لیمرهون تحل يادیز
 .کنندیم یمعرف ینیبه تکثر د انیگوهر گرا کردیرو ۀبرجست ةندیاست. لذا او را به عنوان نما

 انیگونه ب نیو اعتقادش را با صــراحت ا کندیاتخاذ م نید ةدربار ینگرش مثبت دیبر خالف فرو ونگیگوســتاو  کارل
 است. يانسان ضرور یسالمت روح يانسان است و برا یزندگ یعیعنصر طب نیکه د کندیم

 کی یحت -سـال 35از  شیدر طول ب گریبه عبارت د -امیدوم زندگ ۀمیمن در ن مارانیب انیکه: در م کندیادعا م او
شکل او در نها سئله و م ست که م ستجو تینفر نبوده ا شد. با جرأت  یدر باب زندگ ینینگرش د ینوع يج نبوده با

ساس بد توانیم شتند برا يگفت که همه آنها اح صر به پ ةزند انیکه در اد یمیتعالکه از  نیا يدا خود  روانیهر ع
  )7است. ( افتهیواقعاً شفا ن اوردیخود را دوباره به دست ن ینیاز آنها که نگرش د کیمانده بودند و هر بهرهیاند، بداده
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 ينگرش الحاد ونگیاست که  نیتفاوت آنها در ا یدارند، ول نیدر باب د ياانهیگراعتیطب هیهر دو نظر ونگی و دیفرو
مطلق را  تیواقع تیکند که مسئله ماه دییرا تأ يگرياز الادر یصورت دهدیم حیو در عوض ترج ردیپذیرا نم دیفرو

 .کندیاتخاذ م نید ارزشنسبت به  يترمثبت یابیو ارز کندیرها م پاسخیب

سان همواره به کمک د یمدع ونگی ست ان ست و ا بوده ازمندین نیا ضوع نیا ست که روان یمو سان فروا  يدیشنا
و سپس انسان  رساندیم یرا به مرتبه آگاه یاست که ناخودآگاه روان آدم بیترت نیبد نیانگاشتند. کمک د دهیناد

 .دیوجه ممکن بر آن فائق آ نیتا به بهتر گذاردیرا آزاد م

شتن ناخودآگاه نظ ونگینظر  به ش ریآزاد گذا ست. به هم انیرها کردن گله وح شر اعمال د لیدل نیا سط  ینیب را ب
ــود و باز به هم دیتهد نیتا در مقابل ا دهدیم ــت که اد لیدل نیمجهز ش ــ امیدر الت انیاس  يهايماریبه ب دنیبخش

 صادق است. سمیو بود تیحیمس بزرگ نیمطلب خصوصاً در مورد دو د نیا شوند،یواقع م دیمف یروان

 ةرا که کامال به حوز ی) عمل کند و مسائل9(شیکش کی) اغلب مجبور است مثل 8معتقد است روان درمانگر( ونگی
به  دیام نیو با ا ردیبگ دهیمسائل را ناد نیا تواندیدرمانگر نمکند. به اعتقاد او روان یتعلق دارند، بررس اتیعالمان اله

 .کردیم دیمخرب تول يکه در قوا آورندیسر برم یشفابخش از اعماق روان يکار ادامه دهد که قوا

سرارآم نیتراز نهان یکی«به عنوان  یاز روان آدم ونگی شر تعب يهاساحت نیزتریو ا ) و در 10» (.کندیم ریتجربه ب
ـــت که و ياهیاعماق روان ناح را در بر  ی) کامل11(یآرمان يالگوها هیناح نی. اخواندیم یآن را ناخودآگاه جمع ياس

 بشر خدمت کنند. اتیدر ح يمعنو انیعنوان راهنا هرا فرض کنند و ب یموجود مستقل توانندیدارد که م

 نیاز اســتناد به ا مارانشیاکثر ب تیبا توجه به وضــع ونگیاو از جانب خدا اســت. اما  تیهدا دیگویم یمذهب انســان
 یآرمان يهانمونه نیآورد. ا انیسخن به م اشختهیخودانگ ینفس به زندگ یموضوع احتراز جست و در عوض از آگاه

از  ییعمل چنان اسـت که گو نی. اشـوندیانسـان م يماریب انیشـفابخش و پا يبه قوا رانگریو يروهاین لیباعث تبد
 .آوردیسر برم یشفابخش ندیو آغاز فرامواجهه با انسان  يبرا يزیاعماق روان چ

 نیاند؛ خواه ذهن خودآگاه ااز ارواح ییهاجلوه ،یآرمان يهاخود جوش الگوها و نمونه تیاســـت فعال یمدع ونگی
ـــوع را در ـــات درونجلوه نیا ابد،یدرن ای ابدیموض  یکپارچگیو موجبات  کنندیبه او کمک م ماریب یها در حل تعارض

 .آورندیاو را فراهم م تیشخص

که  کندیم قیتصد رایز رند،یپذیم یشفابخش فهیوظ نیرا نسبت به ا سایدرمانگران، برداشت کلمعتقد است روان او
 )12شوند. ( دیتکرار و تجد تیبشر خیدر تار توانندیو دائما م کنندیم رییتغ يزیانگروح به طور شگفت يهاجلوه

ـــت که  نیمورد توجه قرار داد ا نجایدر ا دیکه با يانکته ـــم ونگیاس  نیبه ا یناخودآگاه جمع رینظرش را درباره ض
 کند. نییرا تب انیو اد يها، آثار هنرها، افسانهدر خواب کسانیمنظور اظهار داشت که تکرار و بازگشت عالئم 
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ست که او م نیفرض ا کی ض یتکرار دائم لیدل خواهدیا صور مثال یبع و  یشرق ینیهنر، متون د ات،یرا در ادب یاز 
ناخودآگاه را نه تنها  ریاو ضم رسدیکه ظاهراً به نظر م رفتیپذ دیهمه با نیکنند. با ا نییتب مارانشیب يهادر خواب

ـــ  دهد،یثابت مدنظر قرار م يواقعاً وجود دارد و به عنوان امر که يزیبلکه به عنوان چ کننده،نییتب یبه عنوان فرض
ـــان م منطق منطبق  ایعلم  يارهایارائه کرد که با مع يابه گونه توانیناخودآگاه را نم تیواقع کندیلکن خاطرنش

 )13باشد. (

صاو ایکه در آن الگوها  یناخوداگاه جمع ریضم ونگ،ینظر  به شر در  یجمع ۀتجرب ةریوجود دارد، ذخ هیاول ریت نوع ب
اند است. آنها هم احساسات یآدم» صور فکر« نیرتریو فراگ نیتریمیقد« هیاول ریتصاو نیاست. ا ياعصار متماد یط

شان را دا یو هم افکار. به واقع آنها زندگ ستقل خود سط  حدیب توانندیم«) آنها 14» (.رندم صر ب  هیو تجز ابندیو ح
 نفس و خدا اشاره دارد. انیثابت ناظر به تصور خدا به مشابهت م نیو الگو و ع» شوند.

مدعاست  نیا ةعمد لیمطلب دل نیمطابقت دارد که ا زیمطابقت دارد، نفس با خدا ن دیطور که چشم با خورش همان
هرگز  »گریمطلقا د«که  نیا يباشــد. برا گریکه خدا صــرفا مطلقا د ســتیقابل تصــور ن یشــناختبه لحاظ روان«که 
 )15».(باشد -که خدا است يزیان چهم قایدق یعنی -روابط نفس نیترقیو دق نیترقیاز عم یکی تواندینم

 مانیا یدارد و صــرفاً صــورت خارج یدر روان آدم شــهی) اســت که ر16(یراز بزرگ نید ابدیدر تواندیکه نم یانســان
بلکه صرفًا  ست،یبت ساختن از نفس ن ایرساندن  ییبه مقام خدا يبه معنا نی) ا17( ست؟یچ نید داندینم ست،ین

به  یاساس وقت نیبر ا«شباهت وجود دارد.  یرونیآن و صورت ب انیدارد و م ینیاست که نفس کارکرد د نیا قیتصد
 )18».(در روان است» نمونه«است، مقصودم از آن  یصورت مثال کیخدا  میگویشناس معنوان روان

شباهت م نیا یشناختروان قیتحق کار ست که به  شاره کند، خواه آن ا ینید يهادهیو ا یصور مثال انیا به  هادهیا
ست شند  نیعنوان مثال با علت نخ شا( ایدر ارتباط با صورت خدا، پورو شند، 21تائو( ای) 20)، آتمن(19به  شته با ) دا

فهم  يبرا یو فرصــت مناســب کندیباز م ینید يدهااعتقا يچشــم و گوش انســان را نســبت به معنا یقیتحق نیچن
 .آوردیارائه کنند، فراهم م دیبا ینید میکه تعال يگرید یصور مثال ای هیتصورات اول

ست انیاد شرند،یم يپا شود،یم ریتعب رهیکه از آن به خدا، آتمن و غ ن،یبر علت نخ سروان یول ف صورت  یشنا بر 
سط ه کندیم دیتاک ياهیصورت اول ای یمثال ست 22» (خود«متناظر،  یصورت مثال چیکه ابهام آن تو ) [= نفس] ا

 نماد آن بشوند. توانندیم يادیز نیمبهم است که صور متع يکه به قدر

ـــ نماد ـــندیم» خود« ينمادها نیزتریمتکامل و متما يو نماد بودا هر دو نمادها حیمس  لیدل نی) و به هم23. (باش
ــبت به د ونگی ــورت نیاز نظر او د راینگرش مثبت دارد، ز نینس از روح  ياجلوه یعنی، »خود« یمثال ياز الگوها یص

دارند صرفا به  یدلبستگ کیکاتول يسایمردم به کل الاست. به عنوان مث دینفس مف يبرا ،یروان درمان ریاست و نظ
از  یتر اســت از هر صــورتمناســب هیمردم اول يبه وضــوح برا هیاول نیدارند و د یکه در آنجا احســاس خوب لیدل نیا

 )24است. ( گانهیآنها ب يکه برا تیحیمس
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 يابد قتیو آنها را مظاهر حق گذاردیفرق م داند،یم ینیصور مدون تجربه د يکه و د،یو اصول عقا نید انیم ونگی
ـــول عقا نی) با ا25. (داندینم تجربه  نیگزیمعنا که نمادها جا نیدر جامعه دارند و به ا یکارکرد مهم دیهمه اص

 )26. (شودیانجام م سایکل يهاقامم لهیکار به وس نیا تیحیر مورد مسکه د شوندیم میمستق

از آن هستند، سروکار  یحاک دیمناسک و اصول عقا ،یکه احکام جزئ هیبا تجربه اول ستیبایشناس مهمه روان نیا با
 داشته باشد.

 نیناخودآگاه آزاد نخواهد بود. ا ریضـم یخودجوش صـور مثال تیفعال ریملتزم باشـد، در تفسـ دیاو به اصـول عقا اگر
ــور مثال ــت ینید یاصــول جزئ يهامعادل یبه لحاظ تجرب توانیم«را  یص  دی) آنچه در مورد اصــول عقا27».(دانس

ست بر اد ست که صورت مع ریغ« ونگیاز نظر  میدیگونه که د. همانشودیاطالق م زین انیصادق ا صور ا  ینیقابل ت
 )28» (را برطرف کند. یبتواند ابهام صورت مثال

ــور و زباه تواندیخدا م ردیگیم جهینت او ــ يهادر ص ــود و به ه یمتجل اریبس ــتین نیوجه چن چیش جلوه  کیکه  س
 اند.ها صادقباطل باشند، بلکه همه جلوه هیصادق و بق

برخوردار  يادیز تیاز اهم حی: نماد مســدیگویم ونگیچه کرد؟  دیبا یســیخدا در ع یبودن تجل گانهی يبا ادعا یول
 یامر در مورد نماد بودا هم صــادق اســت. و تجربه صــورت مثال نیاســت، اما هم» خود«نماد  نیتراســت و متکامل

 )29بودا رهنمون شود. ( قتیرا به حق يگریو د حیمس قتینفر را به حق کی تواندیم» خود«

ــورت مثال ای تیخاتم يادعا تواندینم ینید چیآن که ه جهینت ــورت  یبرخ يبرا» خود« یمطلق بودن کند. ص به ص
) با توجه 31. (ردیگیبودا به خود م ای) 30(اگاربهایرانیصورت پوروشا، آتمن، ه گرانید يو برا شودیگر مجلوه حیمس
 نیبد ونگی اند،نیاســت که در ارتباط با علت نخســت ياینید يهادهیمتناظر با ا» خود« یکه صــورت مثال نیبه ا
وجه  چیکه به ه ابدییدست م يکردیمختلف جهان به رو ینید ينسبت به سنتها اشیشناختروان دگاهیاز د بیترت

 .ستیمتفاوت ن ینید ییبه تکثرگرا انیگوهر گرا ریسا يهابا پاسخ

 :هانوشتیپ
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