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 إهــــــــــــــــداء

 هللا الرحمن الرحيم بسم
 ."وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه و بالوالدين إحسانا"قال تعالى

 .إلى التً لو قدمت ذرة من فضلها علٌا إلى التً حملتنً وهنا على

 .وهن وغمرتنً بحنانها *أمً* العزٌزة أطال هللا عمرها

 .ٌبخل على بكل إلى الذي تعب من أجل سعادتً و نجاحً ولم

 .ما عنده*أبً*حفضه هللا و رعاه و أطال عمره  

 .إلى سندي القوي أخً" دمحم" وأخوتً"دلٌلة"و"أسٌا"حفضهم هللا

 .إلى شرٌك حٌاتً الذي كان لً نعم السند فً مشواري الدراسً

 إلى جدتً رحمها هللا و جدي أرجوا له الشفاء العاجل إن شاء هللا.

 .ان"إلى شمعة العائلة "غفر

 .2إلً كل صدٌقاتً: نصٌرة ، نجاة ، آمال ، أسماء و كل دفعة الماستر 

 إلى كل من ٌعرفنً"نادٌة".

 إلى كل من أحب "طواهري"

 أقدم لهم ثمرة جهدي و نجاحً.



 .رشكــــــــــــــر و تقــــــــــــدي

 أوال نشكر هللا سبحانو و تعالي الذي أتم علينا جزيل نعمتو.

 وعظيم فضلو في إتمام ىذا العمل.

 كما نتوجو بجزيل الشكر إلى األستاذ المشرف:

 سباعي لخضر و ىذا لوقوفو معنا و مساعدتو من بداية العمل حتى أخره

 توجيياتو وسعة أفكاره.من خالل نصائحو و  

 وإلى كل األساتذة الذين لم يبخلوا علينا بنصائحيم

 ومالحظاتيم النيرة طيلة السنوات الدراسية

 وإلى أساتذتي "طمار نادية و عواد و ىيبة"

 وإلى كل األصدقـاء من قريب أو بعيد. 
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احلياة تساؤالت خمتلفة حول طبيعة الكون و اإلنسان و  طرح اإلنسان منذ العصور القدشنة
إىل ظهور ما يعرف بالفلسفة يف العصر اليوناين، فاشتغل  ىذه التساؤالت البشرية، وقد أدى تطور

تفسري الظواىر اليت حتدث يف الطبيعية وإرجاعها إىل إىل  ،إىل أن وصلواحوذلمالفالسفة بتفسري ما رنري 
 تفسري غييب السبب الذي أدى للمزج بني الفلسفة و الدين  و معرفة األمور ادليتافيزيقية و الغيبية .

الوسطي وجد مثل ىذا الطرح حول ىذه العالقة واعتمادىم على براىني وأدلة و جود  حىت يف العصور
وتدابري الكون،وجند كذلك الفالسفة ادلسلمني اشتغلوا على ىذه العالقة من خالل مناقشتهم اهلل،

دلسألة من تأمل و تفكري يف هبذه ا كما كان جندىم اىتموا ألسباب البعث،و ثنائية "ادلوت و احلياة"
،و مشاركتها يف الدين و البحث يف ادلسائل نسانية و استعماذلم للعقلحلياة اإلل اليت ختص اادلسائ

 ادلتعلقة بالروح واالستفسارات حول ىذه القضية أن كانت فانية أو ال.

 حول ىذا الكون و من ىو خالقو،و ىذهالتأمالت ىذه  الفالسفة و علماء الدين يف اخنرط 
ين ال تكون لى أن الفلسفة مل هتمل اجلانب الديين،و أن ىناك حقائق يف الدعالتفسريات إدنا تدل 
ىذه العالقة و خري دليل على عقل و حده ،و حىت ادلسلمني أكدوا على أذنية ىل المعرفتها إال بالرجوع إ

و مقولتو الشهرية "احلكمة أخت الشريعة من الرضاعة"،بالرغم من  ارتباط الفلسفة  "رشدذلك"ابن 
 العالقة . ى وجود ىذهين،إال أن ىناك من نفبالد

نتيجة التطور يف القراءات اليت ،فقد ظهرت  أما احلديث عن الدين يف ادلقاربات ادلعاصرة 
كان من بينها يف ىذه ادلرحلة، فلقد اىتم هبذا اجلانب من الفلسفة الغربية تيارات خمتلفة   صاحبت العلم

الذي عاجل الظاىرة الدينية و اعترب الدين رلرد و ىم ،أما التيار  ادلقاربة التحليلية عند سيغموند فرويد
و الًتكيز الوضعي فلقد عاجلها  من زاوية اجملتمع ودراسة الظواىر و الكشف عن ماىيتها و تفسريىا،

 و ماعلى ادلرحلة الالىوتية والنظر إىل الظواىر مبنظار غييب ،وإرجاعها إىل العلل األوىل ادلفارقة لإلنسان .
سنص النظرة السوسيولوجية دتثلت يف االىتمام باإلنسان و اجملتمع  الذي ال يكون مبعزل عنو، ألن الدين 
ىو الذي يفرض القوانني و التنظيمات االجتماعية النامجة على ما يسمى بالطوطم،كما كان ذلذا التوجو 

 ألمور الالىوتية فالفلسفة رؤية فلسفية جتسدت يف دراسة الدين من خالل إعمال العقل و التأمل يف ا
،ألن الفكر يوحد بني شنثل مرحلتني ،أما الفلسفة تشكل مرحلة واحدة  ذلا موضوع ذاتو يف الدين،فالدين
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نثربولوجية اليت اىتمت بالظاىرة الدينية من خالل فهم ىل ادلقاربة األادلضمون و ليس الشكل.باإلضافة إ
 س ، و البحث يف العالقات اليت جتمعهم.ثقافة اجملتمعات و تأثري العقائد على النا

هبدف فهم ما يعانيو اإلنسان من ضغوطات ناجتة عن الدين الذي  وقد جاءت مقارنة فرويد 
أي اىتمام بالدين،ىدفو كان الكشف عن األوىام باعتبار أن األفكار  مل يعطاألفراد ،ألن فرويد  يعتنقو

الدينية مهمة جدا دراستها بالنسبة لإلنسان ،ألن ىذا األخري رسخ معتقدات خرافية ف حياة الناس ، و 
النفسي دلعرفة ما ولده من عصاب مجاعي و وسواسي خصص لو فرويد منهج علمي دتثل يف التحليل 

و ادلوضوع الذي عاجلناه و ادلتمثل شعوري اخلفي يف مرحلة الكمون ،الطابعو ال عنأسبابو و الكشف 
لنا من خاللو اإلجابة على اإلشكالية احملورية حاو يف دراسة الدين دراسة علمية مبنظار التحليل النفسي 

ق للموضوع و التساؤل من خالذلا:كيف فهم فرويد الظاىرة الدينية؟ و ما قيمة ىذه النظرية يف سيا
 ادلقاربات الوضعية؟.

 عديد من ادلشكالت اجلزئية أذنها:الو تتمخض عن ىذه اإلشكالية 

 الدين ؟و ما ىي أىم ادلقاربات اليت عاجلت الظاىرة الدينية ؟ومن أي منطلق؟. ماىو

 تتمثل النظريات اليت طرحها فرويد حول الدين ؟و ىا ىي عالقتو بنظرية التحليل النفسي؟. فيم

وما ىي أبرز القراءات النقدية ذلذه لألطروحة؟وكيف ؟األطروحة الفرويدية وكيف مت تلقيهاىو مصدر ما 
 ؟. ينظر إىل األطروحة الفرويدية للدين يف السياق اإلسالمي

دين من منظور التحليل النفسي ىي:حب و لعل من بني األسباب الذاتية اليت شدتنا الختيار موضوع ال
الفالسفة العلماء حول إشكالية الدين ،و الدور الذي لعبو سيغموند فرويد طالع على أراء و اإل ادلعرفة 

يف رلال علم النفس و توسيع نطاق ادلعرفة حول أىم النظريات اليت قدمت يف دراسة الدين ،أما عن 
إمجاذلا ،يف األذنية اليت بلغتها دراسة الظاىرة الدينية و اقتحامها ألىم األسباب ادلوضوعية فيمكن 

ىم ادلعارف اليت جاءت هبا مدرسة صا يف الثقافة ادلعاصرة ،و كذلك أيات أو ادلقاربات الغربية خصو النظر 
 التحليل النفسي عن الدين.
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ودوره يف تفسري الظواىر  ي رافق سري العملوقد أستدعى معاجلة البحث استحضار ادلنهج التحليلي الذ
الظاىرة الدينية ،أيضا اعتمدنا على ادلنهج التارسني الذي عاجلنا من خاللو  النفسية و حىت االجتماعية و

 و ظهور الديانة الطوطمية.تاريخ الدين منذ البدايات األوىل للحياة البشرية 

ثة فصول زنمل كل فصل ثالثة للموضوع و ثال وفقا خلطة حبث تضمنت مقدمةوقد ىيكلت ادلذكرة 
ب"الدين يف ادلقاربات الغربية "ىدفنا من ىذا البحث معرفة أىم  ، فكان الفصل األول معنونمباحث

:ادلبحث األول جتسد يف ادلقاربة السوسيولوجية للدين الدين و اليت أمجلناىا يف  اليت عاجلتالنظريات 
، أما ادلبحث الثاين عاجلنا فيو ادلقاربة االنثروبولوجية كونت،دوركامي، ماكس فيرب"  تعند كل من " أوغس

حول ادلقاربة الفلسفية  "كليوفريد غرتريز،ولودفيغ فيورباخ"،فيما سنص ادلبحث الثالث :فكانل منمع ك
 سبينوزا،دافيد ىيوم ،كانط"."مع كل من

ادلبحث لذي تشكل بدوره على ثالثة مباحث،وعاجل الفصل الثاين مسألة الدين و ادلقاربة التحليلنفسية وا
ادلبحث الثاين: فتجسد يف مسألة الدين عند سيغموند فرويد،و األول :مفهوم التحليل النفسي، أما 

احتوي ادلبحث الثالث :على منهج التحليل النفسي يف فهم الظاىرة الدينية ، حاولنا من خالل ىذا 
 الفصل معاجلة ظاىرة الدين ومعرفة البدايات األوىل ذلا و كيف عاجل فرويد ىذه ادلسألة.

اليت جاء هبا  من خالذلا تبيان أذنية األطروحةمبثابة مقاربة نقدية حاولنا األخري فهو الث و أما الفصل الث
لدين يف فكان عنوان الفصل:أطروحة فرويد حول ا نظرة الفكر الغريب ادلعاصر ذلافرويد عن الدين ،و 

ميزان النقد و زنمل ىذا الفصل ىو اآلخر ثالثة مباحث عاجلنا يف ادلبحث األول :اخللفيات الدينية 
روحة الفرويدية ،مث ادلبحث الثاين امتداد ىذه األطروحة يف الثقافة ادلعاصرة،و ادلبحث األخري جتسد لألط

 .يدية و يف موقف علماء ادلسلمني من األطروحة الفر 

أما عن أىم الدراسات اليت عاجلت إشكالية الدين لقد كان لنا حملة عن الدين أننا سبق وأن درسنا 
ىل دراستنا لعام النفس ، باإلضافةإ رويد و التحليل النفسي وىذا راجعا إىلفلسفة الدين ،و أيضا حول ف

و ادلتمثلة يف كتبو"الطوطم والطابو،قلق يف  الدراسات اليت قدمها سيغموند فرويد حول الدين
ادلتمثلة يف كتابة اإلنسان احلضارة،مستقبل الوىم،وموسى و التوحيد،وجند كذلك دراسة فيصل عباس 

لتحليل النفسي الفرويدي،وحنو نظرية جديدة يف علم االجتماع الديين:الطوطمية و اليهودية ادلعاصر يف ا
 .و النصرانية و اإلسالم و اليت قدمها يوسف شلحت
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و كأي حبث منهجي ال سنلو من الصعوبات و لعل من بني ادلعيقات اليت و اجهتنا يف سري الدرس ىو 
ليست باألمر اذلني ألن الدين موضوع متشعب جدا باإلضافة  األذنية اليت زنملها ىذا ادلوضوع فدراستو

و مبسطة كما ينبغي ، قلة ادلصادر و ادلراجع يف بداية  واضحةتكن و  أن الفكرة يف البداية مل إىل
ال أهنا ني علم االجتماع و علم النفس،ورغم كل ىذه الصعوبات إالبحث و إن و جدت فهي منقسمة ب
ألن الرغبة ىي اليت تولد اإلرادة ادلستمرة يف البحث و االجتهاد من مل دتنع من مواصلة البحث و التطلع 

 أي عمل مهما كان صعبا .  إجنازأجل 

وضوعي  ادلىذا البحث من أجل الفهم العلمي و ىو إمكانية تعميق ومن أفاق ادلوضوع الذي عاجلناه، 
 اقع ادلعيشي، و فهمها من خالل التجارب اليت يعيشها اإلنسان.للظاىرة الدينية و ربطها بالو 

، و كل ىذا يفتح ية أو ادلساس مبعتقداهتا لظاىرة الدينتناولنا دلوضوع الدين مل سنلل بالطابع القدسي ل
 للبحث و التعمق أكثر يف اجلانب الديين،أو عالقة الدين بالتحليل النفسي . رلاال

  



 

 

مدخل مفاهيمي

حول الدين  

 إشكالية التعريفو
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 . أوال :تعريف الديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

تعود إىل الديان:اهلل عز وجل و الديان:القهار و قيل احلاكم  الدين:إن كلمة الدين لغة-1 
 والقاضي و ىو فعال من "دان" الناس أي قهرىم على الطاعة ويقال"دنتهم فدانوا أي قهرىم فأطاعوا.

"االسم دانتو الدينأيضا اجلزاء و ادلكافأة و "دنتو"بفعلو ديننا جزيتو، وقيل الدين مصدر و " الدين و
الطاعة وقد دنتو و  الدينان كذاك أيضا و يوم الدين يوم اجلزاء ودانو دينا أي جازاه و مداينة و الدي

 . 1العادة و الشأن" والديندنت لو أطعتو 

"مجعو األديان، و الدين اجلزاء ال غلمع ألنو مصدر،كقولك:دان اهلل العباد بدينهم  الدينوصلد كذلك 
بفالن أي أطاعوه، ويف ادلثل:كما  ا: الطاعة، و دانو الدينيوم القيامة أي غلزيهم ،وىو ديان العباد.و 
     . 2: العبادة"الدينتدين تدان أي كما أيت يؤتى إليك )...(و 

تعود إىل "دان:دينا،و ديانة:خضع و ذل و أطاع و يقال دان لو،ولو  الدينوصلد كذلك كلمة  
 ض فهو دانن دبعٌت مدين و كثر دينو منو:اقتص ولكذا ازبذه دينا وتعبده بو،فهو دين وفالن دينا:اقًت 
، العبادة و الطاعة ويقال الدينو  الدينواعتاد خَتا أو شرا,وفالنا دينا،و دينا:أخضعو و أذلو و "الدينة":

يعبد بو اهلل و ادللة و اإلسالم  :رأى فالن بفالن دينو ،رأى سبب ادلوت .و الدين :الديانة واسم جلمع ما
 .3قرار باللسان و عمل اجلوارح باألركان السَتة"و االعتقاد باجلنان و اإل

، بالكسر،و ما ألجل ة:مالو أجل, كالدينالدينومن بُت ادلعاين اليت يأخذىا الدين صلد كذلك "
مدان،و تشدد دالو:عليو دين،أو أكثر.و أدان  نلو، و دان ىو :أخذه.ورجل دانن،و مدين و مدينو 

 وأدان و استدان وتدين :أخذ دينا.

                                                           
 .448-447صص،، 2008، 1ابن منظور، لسان العرب، الجزء الرابع، دار األبحاث )الجزائر(، ط -1

بشارة، الدٌن و العلمانٌة فً السٌاق التارٌخً،  الجزء األول، المركز العربً لألبحاث و دراسة عزمً - 2
 307، ص2013، 1السٌاسات، ط

 .307، ص2004، 4شوقً ضٌف، المعجم الوسٌط، مكتبة الشروق الدولٌة، القاهرة، ط- 3
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، بالكسر:اجلزاء، وقد دنتو، بالكسر،دينا،و يكسر،و اإلسالم،وقد دنت لو بالكسر،و العادة،و الدينو 
 .1العبادة،و ادلواظب من األمطار، أو اللُت منها.و الطاعة.و دان بدين:عز،وذل،وأطاع"

كلمة عامة تشمل    الدينمن خالل التعريف الذي تطرقنا إليها يف ىذا السياق ا صلد كذلك أن "
ملة يدان هبا،و ساسو ،و دبره و حاسبو فهي دبعٌت احملاسبة و اجلزاء،و منها قولو تعاىل"مالك يوم  كل

الدين"، أي يوم احملاسبة و اجلزاء.و كلمة )الدين هلل(أي)احلكم هلل(،فنقول:دان لو،أي أطاعو وخضع، 
 .2فهو ىنا دبعٌت اخلضوع و الطاعة،فالدين هلل جاءت ىنا اخلضوع هلل "

ىو العادة و احلالة اليت يكون عليها اإلنسان  الدينمن كل ىذه التعريفات اللغوية أن ويتضح 
 مطيعا و ذليال أمام داننو، ينتظر منو اجلزاء حبسب عملو.

 :الدين اصطالحا -2

من بُت الظواىر اليت يصعب وضع مدلول زلدد ذلا نظرا لتعدد وجهات النظر فيها  الدينإن  
وضع إذلي يدعو أصحاب العقول إىل قبول ما ىو عند  الديناالصطالحية أن"فنجد من بُت التعريفات 

الرسول صلى اهلل عليو و سلم،كذا عرب ابن الكمال،وعبارة غَته:وضع إذلي سانق لذوي العقول 
قال  :دين اهلل ادلرضي الذي ال لبس فيو و ال حجاب عليو وال عوج  باختيارىم احملمود إىل اخلَت بذات .

إطالعو تعاىل عبده على قوميتو الظاىرة بكل باد ويف كل باد و أظهر من كل باد و عظمتو اخلفية لو،ىو 
 .3اليت ال يشَت إليها اسم و ال غلوزىا رسم، و ىي مداد كل مداد"

كما Religion"الدينأما يف اللغة اإلصلليزية و الفرنسية و األدلانية صلد أن اشتقاق كلمة 
 الدينفيستخرج معظم القدماء)اللتانس،أوغسطُت،سرفيوس( يقول الالند موضع اجلدل.

Religonre ويرون فيو فكرة الربط:سواء ربط الواجب ذباه بعض ادلمارسات،أو الرابط اجلامع بُت،

                                                           
 بٌروت للطباعة و النشر و التوزٌع،آبادي،القاموس المحٌط، موسوعة الرسالة مجد الدٌن محمد ٌعقوب فٌروز- 1
 .1198،ص2005، 8ط،

 .25،ص2014، 3ط محمد أحمد خطٌب،مقارنة األدٌان،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة )عمان(،- 2
   20001 ط(،-محمد عثمان الخشت،مدخل إلى فلسفة الدٌن،دار قباء للطباعة و النشر والتوزٌع،القاهرة،)د- 3
 . 18ص  
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" دبعٌت ذبديد الرؤية relireالناس،أو بُت البشر و اآلذلة،من جهة ثانية يشتق شيشرون الكلمة من" 
 .1بدقة"

ترجع Religionوغَته من اعترب كلمة R-Bostide جيه باستيدرو أما ما ذىب إليو "
 .2دبعٌت العبادة ادلصحوبة بالرىبة اخلشية االحًتام"Religioأصال إىل الفعل الالتيٍت 

أن ىذا اللفظ مشتق من الفعل  Guyou"جييورأسهم""ويرى البعض األخر و على 
أن كلمة   إىلGevonsجيفونزؽلثلو  دبعٌت مجع أو ربط،بينما ذىب فريق آخر Religareالالتيٍت

Religere ترجع إىل الفعل الالتيٍتReligiere  إىل مفهوم العبادة القانمة على اخلشوع الذي يشَت
  .3و الرىبةو االحًتام"

  الدين في علم االجتماع الديني:-ثانيا  

الذي يقوم  ؽلكن القول أن علم االجتماع ىو حبث ودراسة تفاعل اجلماعات اإلنسانية و الدور 
بو يف التأثَت على أنظمة اجملتمع العامة و السلوك الفردي خاصة و صلد أحد فروعو ىو علم االجتماع 
الديٍت الذي يتناول الظاىرة الدينية من حيث ظلوىا و تطورىا و خضوع اجلماعات الدينية للقواعد 

 االجتماعية الساندة يف اجملتمع.

على أنو"عبارة عن رلموعة متماسكة من  الديناًن حيث يعرف الفيلسوف الفرنسي "دوركه 
العقاند العبادات ادلتصلة العامل ادلقدس و  اليت تنظم سلوك اإلنسان حيال ىذا العامل حبيث تؤلف ىذه 

. أي أن الدين عند غالبية الناس ىو العقيدة و ىذه 4اجملموعة وحدة دينية تنظم كل من يؤمنون هبا"
 غ االىتمام هبا حدا كبَتا و قد هتمل.العقيدة قد تضعف و قد يبال

ىو ذبربة ادلقدسات،فال ؽلكن بالتايل تفريقو عن ذبربة  الدينكما يرى دوركهاًن كذلك "أن 
يولد التجمعات شلا يزيد من صفتو اجلماعية و ىذا ما يفرقو عن السحر و ينتج  الديناجلماعة كما أن 

                                                           
 .13،صمرجع السابقثمان الخشت،مدخل إلى فلسفة الدٌن،محمد ع  - 1
 .179ص 2011، 11العددفضٌل حضري،مستوٌات الدٌن و التدٌن،مجلة الواحات للبحوث و الدراسات،- 2
حسن على مصطفى حمدان،نشأة الدٌن بٌن التصور اإلنسانً و التصور اإلسالمً:دراسة فً علم االجتماع - 3

 . 09،ص1991، 1،ط،قسنطٌنةاء للنشر و التوزٌعالدٌنً،مؤسسة اإلسر
 .33ص ،1190، 2متان ، السعودٌة، طار ، الدٌنً االجتماععلم  ،ألخرٌجًعبد هللا  - 4



  حول اندين و إشكانية انتعريف           مدخم مفاهيمي :                                   
 

 
12 

 ةقدات و ادلمارسات ادلتعلقة بادلقدسات،أي ادلنفصلعبارة عن نظام متضامن من ادلعت الدينمن ىذا أن 
.1و ادلتنوعة إن ىذه ادلعتقدات و ادلمارسات توحد مجيع ما يعتنقها يف رلتمع معنوي واحد  الكنيسة "

على حد تصوره ىو شعور باطٍت للمجتمع مهمتو إحالل التماسك و االنسجام  الدينأي أن  
 بُت أفراد اجملتمع 

نظر للدين ألنو "اىتم وجهة الذي لو  كونت أوغستخر ىو للفيلسوف كما  صلد رأي آ
بالناحية الدينية يف اجملتمع ،ألن اجملتمع يف أمس احلاجة إىل رلموعة منظمة من العقاند يتفق عليها 
األفراد مجيعا م ىذا ال يأيت إال إذا ألغينا الديانات القانمة م حصرناىا يف دين جديد ىو الدين 

الدين يتطور كم يتطور الفكر إنساين ألن يف نظره "العلم و ادلعرفة  كونتعلى حسب . ف2الوضعي"
اإلنسانية يف تطورىا مرت دبراحل ثالث ، ادلرحلة الالىوتية)الغيب حيث يتحكم بادلعرفة الساحر و 

مل غَت الكاىن ،و الشامان ادلداوي وغَتىم و الذين كانوا غلدون ادلسببات يف اخلوارق الطبيعية أو يف عا
ألهنا كانت تفسر الظواىر من خالل  اىذا العامل ادلادي(،مث جاءت الفلسفة اليت تعاملت مع ادليتافيزيق

ألنو يعترب  .3عن طريق االستدالل وىذه الفئات ادلفاعلية ال وجود دلدلوالهتا يف عامل ادلادة" فئات مفاعلية
 ،ةفاىيم ادليتافيزيقييف ىذه ادلرحلة كان اختالط بُت ادلفاىيم الغيبية مع ادل

"أما  ادلرحلة القادمة فهي مرحلة العلم و خباصة علم اجملتمع حيث سيكون العلماء ىم كهنة 
ليبُت كونت من كل ىذا أن التفكَت اإلنساين عليو أن يرتقي من إرجاع تفسَت  4الدين اجلديد العلم"

ليخلص يف األخَت إىل ظلط جديد م ىو التفكَت الوضعي  ةالظاىرة إىل أمور  غيبية مث إىل أمور ميتافيزيقي
ادلبٍت على أسس علمية .و طلرج يف النهاية إىل "اعتبار الدين شريعة و عقيدة أي كنظام اجتماعي ػلكم 
حياة كل فرد م ػلدد لو قواعد سلوكو م كيفية معيشتو يف أسرتو و كيفية تربية أوالده و كيفية تعاملو مع 

الفضيلة حىت يقوم اجملتمع على أساس متفاىم و متعاون  على أداء الواجبات و احلقوق الناس بالعدل و 

                                                           
بدران،مجد المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر و  ًم اإلجتماع ،تر:بسمة عللجان بول وٌلم،األدٌان فً ع- 1

 .26،ص2001، 1ط التوزٌع،بٌروت،
2
 .169محمد سٌد إبراهٌم،علم اإلجتماع الدٌنً،دار الفكر العربً ،)د،ط(،)د،س(,صمدٌحة - 

مهنا ٌوسف حداد، األنثروبولوجٌا الدٌنٌة أو العالقة التبادلٌة بٌن ظاهرتً الحضارة و الدٌانة،مؤسسة حمادة - 3
 .18،ص2011 ،1معٌةو النشر و التوزٌع،األردن،طللدراسات الجا

 ..18صالمرجع نفسه،- 4
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و احللول اليت تعاجل قضايا اجملتمع العامة  مث يتكامل ىذا النظام االجتماعي بوضع أسس و قواعد
 .1اقتصادية  أم أخالقية"

 الدين في علم النفس الديني: 

ث صلد لو امتداد يف مجيع الفروع 'كعلم موضوعاتو حي فباختال الدينزبتلف رلاالت 
دراسة  الديناالجتماع، و الفلسفة ' وعلم النفس الديٍت ىو فرع من فروع علم النفس حيث يدرس 

دراسة العامة للسلوك،يف دراسة ادلستخلصة من علمية كما يسعى إىل استخدام قواعد علم النفس 
السلوك الديٍت،ذلذا صلد "عامل النفس الديٍت يدرس الدين ليس كي يكشف أنو حقا أو باطال بل جملرد أنو 
معٍت برفاقو من البشر و بأعمال عقوذلم، أما الباحث النفساين فيكون لو دينو أو فلسفتو اخلاصة ،و 

دراسة شعانر الفرق األخرى،وعقاند األجناس األخرى و لكن ذلك ال ينبغي أن يكدر عليو نزاىتو يف 
ذلذا يستوي عنده الظالل الوثٍت الذي يركع أمام اخلشب و األحجار و أول مسألة يواجهها ىي كيف 

؛ أي أن عامل النفس يتطرق إىل دراسة الدين على أساس أنو 2ينشأ الدين؟ و كيف يتطور و ينموا ؟" 
 و ربليل .ظاىرة نفسانية ربتاج إىل و صف 

ومن ىذا فقد ظل "الباحثون يفًتضون أن التصورات الدينية األوىل عند ادلتوحشُت نبتت من  
 تايلوراعتقادىم يف األرواح اليت قد يتخذ الكثَت منها )أو واحد منها( آذلة تعبد و ضلن مدينون للعامل 

E-Taylor  3زًن"ينأن"بلفظة Aninizm"4ء دبا فيها .و ذلك العتقادىم أن مجيع األشيا
)اجلماد،اخلشب،احلجارة،النار،الشمس...(. ذلا أرواح و ذلا قوى خارقة يهابون غضبها ذلذا يعبدوهنا مثل 
مكان يف احلضارة اذلندية القدؽلة" فقد نظر اذلنود األوانل إىل الظواىر و القوى الطبيعية نظرة إجالل و 

ا كامنة فيها ربركها و تسَتىا، لذلك تقربوا تقديس و شكر ،و اعتقدوا أن ذلذه الظواىر أروحا و نفوس
من مظاىر الطبيعة و عبدوىا و قدموا ذلا القرابُت،و اعتربوىا آذلة ؽلكن اسًتضانها و دعوهتا دلساعدهتم 

      . 5م"يف حل مشكالهتم و رفع األسى و الشقاء عنه

                                                           
 .38،ص ،مرجع سابقالدٌنًعلم اجتماع عبد هللا الخرٌجً،- 1

 1985، 1سٌرٌل بٌرت ،علم النفس الدٌنً،تر:سمٌر عبده،منشورات دار األفاق الجدٌدة ،بٌروت،ط- 2
 .09،ص

 معناها القول بحٌوٌة األشٌاء.انٌنزٌم:  -3
 .10صالمرجع نفسه ،- 4
 . 339،ص 3،2014و التوزٌع و الطباعة ،األردن،ط للنشرمحمد أحمد خطٌب، مقارنة األدٌان،دار المسٌرة - 5
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ف شلكن للدين وىذه وىي النظرية اليت تذىب إىل أن االعتقاد يف األرواح يعطينا أضيق تعري  
التصورات الدينية تكاد تبدو عامة يف مراحل معينة من تطور اإلنسان حبيث كانت "عالقة  البشر باآلذلة 
ىي عالقة استمالة و اسًتضاء من قبل البشر،وعطف من قيل اآلذلة. فالبشر يقيمون ذلا ادلعابد، و 

 مأمامها،و قبل كل شيء يقربون إليها القرابُت من أفضل حيواناهت نالصلوات،و يتضرعون إليها،و يتضعو 
أو زلاصيلهم بل ردبا عمدوا أيضا إىل األضاحي البشرية و ادلقابل فإن اآلذلة تلىب ذلم مطالبهم و سبن 

. وىناك اعتقاد أخر و من الغالب "ينبع من احلقيقة ادلعروفة أن ادلتوحشُت  1عليهم على قدر تقرهبم"
واضحة ،فهم كمثل "ىاملت" يرون صورا غريبة بعيون  و العرافُت ذو صور ذىنية بصرية كاألطفال

عقوذلم.و دلا مل تكن لديهم كلمة سيكولوجية مناسبة تصف مثل ىذه الصور الذىنية، ربدثوا عنها كأهنا 
الو أطياف ففي الغالب  أو بُت القبور . حيث ؼليم الظالم فيمنع رؤية األشياء، يرى الفطري يف خي

لو أن أصدقاءه غليئون لزيارتو وىو نانم ليال .حىت إذا صحا و  لأولئك الذين غابوا عنو أو، أنو، و يتخي
 .2فكر يف تلك الرؤى الغريبة بدأ ؽلأل الدنيا  بأطياف و أشباح و ما ىذه األشباح إال كاننات وعلية "

الفطري راجعة إىل غرانز و  ومن خالل ما تقدم نالحظ أن األمور الغريبة اليت يعيشها اإلنسان
دوافع شخصية و غامضة تتجسد يف خيالو على شكل أوىام و ىذا راجعا إىل "أن الدين مدين دبيالده 
،كما إىل بعض الغرانز الغامضة، و لكنها عامة يشًتك فيها اجلنس البشري كلو،ىي غرانز اخلوف و 

يف كلمة واحدة)الروع( العجب و اخلضوع و اإلعجاب ،بشيء خارج،أؽلا يصح أن نسميو 
أو)التقي(.فهذا ادلعٌت ،معٌت الشيء الرانع، يغمرنا قبل أن نكون ألنفسنا رأيا واضحا عما فوق اإلنسان  

 .3أو فوق الطبيعة بأمد طويل"

وىكذا فإن مفهوم الدين ارتبط بفكرة اإللوىية ومن ىنا "يرى بعض الباحثون أن فكرة اإللوىية  
فإهنا تًتك الكثَت من األديان خارج دانرة التعريف و ىي األديان اليت تضع يف إذا أخذت مدلوذلا الضيق 

بؤرة معتقدىا كاننات روحية من سلتلف األنواع.كأرواح ادلوتى و أرواح احلالة يف مظاىر الطبيعة ادلختلفة 
 تايلور واردإد.وصلد يف ىذا السياق الفيلسوف األنثروبولوجي 4اليت ال تنضوي ربت مفهوم اآلذلة ادلعتاد"

                                                           
1
                                                      ،دٌن اإلنسان:بحث فً ماهٌة الدٌن ومنشأ الدافع الدٌنً،دار عالء الدٌن للنشر و التوزٌع وفراس السواح- 

 .158،ص2002، 4الترجمة،دمشق،ط
  .10،صلدٌنً، مرجع سابق علم النفس اسٌرٌل بٌرت ،- 2
 .10ص،المرجع نفسه- 3
 .160سابق،صمرجع  ،دٌن األنسان ، فراس السواح - 4
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الذي يرى بأن التعريف ألمشل ينبغي أن يستبدل مفهوم اآلذلة دبفهوم الكاننات الروحية األكثر عمومية  
فيقول:"إن ادلتطلب األول يف الدراسة ادلنهجية ألديان الشعوب  البدانية،ىو تعريف بداني للدين.ذلك 

دات البدانية من دانرة الدين ،ألن مثل ىذا أن التوكيد على اإلؽلان بكانن أعلى،من شأنو أن ؼلرج ادلعتق
اإلؽلان هنو مرحلة متطورة من احلياة الدينية و من ىنا،فإن األفضل أن نضع حد أدىن لتعريف يقتصر 

 .1على األؽلان بكاننات روحية"

وكل ىذا يدل على أن الدين ستجسد من خالل التقدم بالقرابُت و طلب العون من الكاننات 
 جيمسلك القدرة تفوق قدرة البشر و صار يف نفس االذباه الفيلسوف األنثروبولوجي األعلى اليت سبت

حيث يقول":إننا نفهم الدين على أنو عملية  تايلورالذي قدم تعريفا أمشل للدين مكمال لتعريف  فريزر
وىذه  اسًتضاء و طلب العون من قوى أعلى من اإلنسان. يعتقد أهنا تتحكم بالطبيعة و احلياة اإلنسانية

 العملية تنضوي على عنصرين،وأحد نظري و األخر تطبيقي عملي.وىناك أوال االعتقاد بقوى عليا، تليب
زلاوالت السًتضاء ىذه القوى و ال يصح الدين بغَت توفر ىذين العنصرين،ذلك أن االعتقاد الذي ال 

 2س من الدين يف شيء".تتلوه شلارسة ىو رلرد الىوت فكري،أما ادلمارسة اجملردة عن أي اعتقاد فلي

 الدين في الفلسفة 

يتنوع تعريف الدين بتنوع الفالسفة حبيث يوجد اختالف يف ربديد ادلاىية اليت ينسب ذلا ىذا  
 التعريف حبيث كل فيلسوف لو وجهة نظر خاصة بو و من بُت ىذه التعريفات صلد :

تاريخ البشرية حبسب قوانُت  :"الدين بنية فوقية دوهنا العامل االقتصادي الفعال يفكارل ماكس
ادلادية اجلدلية ،و ىو أي الدين)أفيون الشعوب(و ؼلفي وراء فًتة أيديولوجية االستغالل الطبقي لصاحل 

 .3الفئة احلاكمة"

 divineكلها باعتبارىا أوامر إذلية duites واجباتالدين ىو معرفة :"كانت
commandas"4. 

                                                           
 .24،صنفسهمرجع ال- 1
  .25،صنفسهالمرجع  - 2
 .15صالح الدٌن شروخ، علم االجتماع الدٌنً العام،دار العلوم للنشر و التوزٌع، الجزائر،)د،ط(،)د،س(،ص- 3
 .16المرجع نفسه،ص- 4
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جبوىره،ىو ارتفاع الروح من ادلتناىي إىل الالمتناىي ,وىكذا فإن الدين ىو الروح واعيا  " هيغل:
مفهوم الدين عنده يتحدد باختصار على أنو حبث ادلتناىي عن الألمتناىي ،حبث اإلنسان عن ادلطلق 
،ولقد أودعت اإلنسانية فيم يعتقد ىيغل  أفكارىا اليت كونتها عن ىذا ادلوضوع يف األديان باإلضافة إىل 

 .1موقف الروح اإلنساين من اإللوىية و اخللود" أرانها عن

الدين حسبو إما دين وضعي ،مست احلاجة إليو لقصور مجهرة الناس عن :سبينوزاباروخ 
مطالعة أوامر اهلل يف نفوسهم ،و إما ىو دين اذلي تشرحو الشريعة اإلذلية و جوىرىا معرفة اهلل و زلبتو 

مشًتكة بُت الناس مجيعا و ال تقتضي اإلؽلان بقصص  ،وىي شريعة يدركها اإلنسان يف نفسو ،فهي
تارؼلية أيا كان موضوعها و ىذه الشريعة اإلذلية الطبيعية تقتضي شيئا من الطقوس،ليست خَتا و ال شرا 

 .2يف ذاهتا ،وليست تزيد العقل كماال "

  الدين في األنثروبولوجيا الدينية 

دلسألة نشأة الدين،و تتبع تطوره يف الدراسات  قدم األنثروبولوجُت مناىج تقدم حلوال سلتلفة 
وكان األنثروبولوجيُت ؼلصصون وقتا كبَتا لدراسة الدين وللفكر  األنثروبولوجية يف احلقبتُت األخَتتُت

الذي يعترب قوتو على انو طبيعة الدين،فدراسة دين الرجل القدًن نظرا إليها على أهنا غاية البدانية ألن 
      لى أهنا متماثلة مع األصل طبيعة الدين فهمت ع

يوضح "زلاولة العلماء تفسَت النظام الديٍت و اإلؽلان بالكاننات  تايلورومن خالل ىذا صلد  
الغيبية،فكان العامل األنثروبولوجي ػلاول أن يتقمص شخصية الرجل البداني،ويتصور نفسو يف موضعو 

ليت يتعر ض ذلا ذلك الرجل، مث يسأل نفسو عن داخل رلتمع بداني.وؼلضع لكافة الظروف و ادلالبسات ا
اخلطوات الذىنية اليت ؽلكن أن تصل بو لنفس ادلعتقدات  اليت يؤمن هبا الرجل البداني،ويقول أخر فقد 
حاول العلماء الوقوف على طبيعة التصورات اليت حثت البداني على اعتناق أفكار تتعلق بادلقدس و 

 .    3الكاننات الروحية"

                                                           
 .18،صسابق مرجع مدخل إلى فلسفة الدٌن ، محمد عثمان الخشت ،- 1
2
 16مرجع السابق،صعلم اجتماع الدٌنً العام ،صالح الدٌن شروخ،- 

 السمالوطً،الدٌن و البناء االجتماعً،الجزء األول،دار الشروق للنشر و التوزٌع و الطباعة توفٌق نبٌل محمد- 3
 .69،ص1،1981،ط،جدة
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لو دراستو الشهَتة حول احلضارة البدانية اليت "حاول أن يقدم فيها تفسَتا لنشأة  كما صلد 
الفكر الديٍت،حيث ذىب إىل أنو ظهر عندما حاول اإلنسان األول أن غلد تفسَتا عقليا مقنعا لو وإن  
كان غَت صحيح من الناحية ادلوضوعية لبعض الظواىر الطبيعية اليت كانت مفهومة من قبل 

 ض،األحالم ،النوم ،ادلوت...(و افًت ض اإلنسان البداني و جود نفس األرواح ادلستقلة عن مثل)ادلر 
اجلسم،مث عمم ىذه الفكرة حيث تصور أن كافة ادلوجودات ذلا أرواح كاإلنسان واحليوان وحىت النباتات 

 .1و األشياء اجلامدة ذلا نفوس"

باألرواح الفعالة و تأليهها ترجع إىل  ىو أن نشأة الدين تكون باإلؽلان تايلورأي أن ما قدمو  
يف مجلة ما قدمو من تفسَت لنشأة  تايلورذبارب واقعية يف حياة الرجل البداني،كما "يتمثل تصور 

:أن ىناك كاننات روحية مديدة أوالالظاىرة الدينية تعٍت أن اإلنسان البداني تصور أمرين أساسُت علا 
ال ادلباشر هبا سواء كان مصدرىا نفوس إنسانية ربولت أرواحا عالقة ال ؽلكن إدراكها باحلس أو االتص

:ىذه الكاننات ذلا قدرة   ثانيامن خالل ادلوت أم كانت أرواحا مستقلة منذ البداية كاجلن و ادلالنكة و
روحية غيبية خارقة على االتصال بعامل اإلنسان الفردي االجتماعي و التأثَت فيو،خَتا أم شرا وىذا ىو 

 . 2ة التأليو و العبادة عند أنصار ىذه النظرية"منشأ فكر 

الذي أخذ نفس تصور تايلور  الذي أكد" أن الفكر  فريزركما صلد دراسة أخرى قام هبا    
الديٍت ظهر عندما اتضح لبعض األذكياء من البشر عدم جدوى السحر،وعدم وجود أثار موضوعية ذلا 

خالل  ميف حياهتم،فاستبدلوا اإلؽلان بقوى غيبية كتفسَت لوجودىم،و كتفسَت إلمكانية مواجهة مشكالهت
يقدم تفسَتا للظاىرة الدينية حيث"يشَت أن التجارب اإلنسانية لدي  تايلور.كما صلد 3التأثَت عليها"

البدانيُت كافية إليقاظ االعتقاد بروح قادرة جديرة بالعبادة و التأليو ويؤكد أن أقدم الديانات ىي عبادة 
أرواح األسالف و االعتقاد يف النفس اإلنسانية  و يتساءل تايلور كيف أصبحت النفس اإلنسانية 

موضوع عبادة و قد أدرك البداني أن روح اإلنسان الرفيع زبتلف  و كيف صارت عند البدانيُترواحا؟

                                                           
 .69ص،السابقالمرجع  - 1
2
نبٌل محمد توفٌق السمالوطً،الدٌن و البناء االجتماعً،الجزء الثانً،دار الشروق للنشر و التوزٌع و - 

 .73،ص1981، 1الطباعة،جدة،ط
 .71،صسابقبناء االجتماعً ،الجزء األول ، مرجع نبٌل محمد توفٌق السمالوطً،الدٌن و ال- 3
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عن روح اإلنسان و احليوان فالنانم و اجملنون واحليوانات تتغذى و سبشي و تتنفس،فهم يفعلون ذلك من 
 .1خالل األرواح أما التفكَت ادلنظم فال ػلدث ال لإلنسان السليم حال اليقظة"

"أن  تايلوريف نظريتو الدينية إىل أن الرجل البداني يشبو الطفل ومن ىنا يرى  تايلورشَت وذلذا ي
العقلية اخلاصة للرجل البداني تشبو  عقلية الطفل يف أن كلتا العقليتُت ال تستطيع التمييز بُت احلي وغَت 

 بقية األشياء.فيتصور احلي،إن الطفل ليس لو أية قدرة على التمييز بُت مالو من طبيعة إنسانية و بُت
،و البداني يفكر كطفل.ومن مث يبدأ ينسب األشياء غَت احلية لطبيعة مشاهبة األشياء على مثالو اإلنساين

لطبيعتو،فاألشياء الطبيعية إذن أرواح كاألرواح اإلنسانية و األرواح قسمان،إنسانية ليس ذلا تأثَت مباشر 
باألشياء، وقد خضع اإلنسان ذلذه األرواح الكونية أكثر من إال على العامل اإلنساين، وطبيعية متصلة 

.ذلذا 2خضوعو ألرواح أسالفو ،بينما تتطلب القوى الطبيعية أمور مادية حبتة،لذلك تقرب إليها بالقرابُت"
فالظواىر الدينية تفهم من خالل الدراسات األنثروبولوجية على أساس األساطَت و الشعانر كشكل ديٍت 

 أويل.

 ف األنثروبولوجي للدينالتعري 

لقد كان ىدف األنثروبولوجيا دراسة اجملتمعات البدانية من خالل معرفة عوامل و مراحل  
تطور اإلنسان دلعرفة األسباب اليت نشأ منها التفكَت الديٍت وانتقال اإلنسان من اجملتمعات البدانية إىل 

عندما بدأ االىتمام بدراسة اإلنثروبولوجيا رلتمعات أعلى وكان النصف الثاين من القرن الثامن عشر 
اليت قامت بدراسة الدين على يد رجال عصر  احيث ارتبطت ىذه النشاطات "بنشأة العقالنية يف أوروب

التنوير، و لقد كانت السمة ادلميزة لذلك العصر رفض الدين باسم التقدم العلمي و الفكري،ولقد كان 
األوىل لنشأة الدين، و لقد كان األنثروبولوجية األوانل مثل اذلدف من ذلك كلو البحث عن األصول 

معظم ادلفكرين يف القرن التاسع عشر،يعتقدون أن كل اجملتمعات البشرية ؽلكن ترتيبها تارؼليا،فبعض 
اجملتمعات يف القمة والبعض يف الوسط،وكل اجملتمعات البشرية مرت لديهم بعمليات التطور إال أن 

 .3و عقالنية وأقل بدانية"أصبحت أكثر تعقيدا 

                                                           
 73،صسابق البناء االجتماعً،الجزء الثانً،مرجع نبٌل محمد توفٌق السمالوطً،الدٌن و - 1
،ضمن مجلة كلٌة ،المناهج األنثربولوجٌة فً دراسة األدٌان :دراسة تحلٌلٌة نقدٌة عبد الرزاق أحمد محمد جاد- 2

 .44،ص 2007دار العلوم،عدد خاص،القاهرة،
 .07،صالمرجع نفسه- 3



  حول اندين و إشكانية انتعريف           مدخم مفاهيمي :                                   
 

 
19 

   الدينفالدراسة األثروبولوجية ترى بأن اإلنسان يتطور من مرحلة إىل أخرى  الكتشاف أصول  
إىل ما يلي"الدين ػلدد على أنو ما يتصل باإلنسان يف اجملتمع مع  الدينوقد قامت ىذه األخَتة بتعريف 

م على أهنا على عالقة بادلوجودات و القوى غَت الغايات اإلنسانية األساسية،و معايَت القيم اليت تفه
األنثروبولوجي تفهم على أساس األساطَت و الشعانر،ولقد كان ىناك ادلنهج البشرية و الظاىرة الدينية يف 

جدال حول العالقة بُت األساطَت والشعانر،ىل الشعانر جاءت أوال،مث جاءت يف مرحلة متأخرة 
 .1ها "يغألساطَت اليت نشأة بعد ذلك لتوسا

يفهم من خالل عالقة اإلنسان باجملتمع و مدا تعاملو وفق معايَت القيم كما أن  فالدين 
"الدراسة األنثروبولوجية تتضمن عمليتُت علا األوىل:ربليل نظام ادلعٌت ادلتضمن يف الرموز،و اليت ذبعل 

الدينية  الدين صحيحا و الثانية:عالقة ىذه األنظمة االجتماعية والعمليات النفسية وإذا كانت الرموز
مفهومة، من خالل التماثل مع الكلمات، باعتبارىا أداة لنقل ادلعٌت و حدث نوع من التحول يف 
الدراسات األنثروبولوجية للدين من التفسَت احلريف إىل التفسَت الوظيفي أو الرمزي للظاىرة الدينية،و فتح 

 . 2لشخصية البشرية "الباب لقبول العناصر غَت العقالنية جبانب ادلكونات العقلية يف ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .98ص،السابقالمرجع أحمد محمد جاد عبد الرزاق، - 1
2
 .10ص،المرجع نفسه- 
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 تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ظاىرة ثيولوجية ارتبطت باإلنسان منذ األزل. واحلاجة إىل الدين و التدين حاجة فطرية  الدين
عند اإلنسان العاجز الفاين الذي يتطلع، دائما ضلو خالقو، يستمد منو العون، فيبدأ دبمارسة الطقوس و 

العديد من  ادلعتقدات، وينظر إليها على أهنا السبب الذي غلعلو دائم الصلة دبفارقو)اإللو(. ويرى
الباحثُت أن الدين ىو النواة اليت تشكل اجلماعات اإلنسانية بل و يذىب الكثَت منهم العتبار أن" 
اإلنسان حيوان متدين"ألنو يتبع تعاليم و يعتنقها حبكم الطبيعة اليت ينتمي إليها.كل ىذا جعل الدين 

مام الباحثُت و الدارسُت،يف  يكتسب أعلية قصوى،و يشغل رلاالت كربى، األمر الذي جعلو زلل اىت
كل اجملاالت، فهو مل يكن حكرا على رلاال واحدا فقط بل شغلت كل اجملاالت)الفلسفة ، الالىوت، 
السوسيولوجيا ،األنثروبولوجيا(؛ففي فصلنا ىذا تناولنا موضوع الدين يف مقاربات وضعية أساسية يف 

وجية ، و أنثروبولوجية" و فة منها "سوسولالفكر الغريب ندرجها ربت مباحث معنونة دبفارقات سلتل
 ، حبيث تكون كل مفارقة موضوعا دلبحث مستقل.فلسفية
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 المقاربات السوسيولوجية للدين  :األول المبحث      

ما ؽلكن قولو عن علم االجتماع ىو ذلك العلم الذي يقوم بدراسة الظواىر االجتماعية وتفاعل 
عالقة التأثَت والتأثر بُت بعضها البعض وصلد كأحد فروعو علو االجتماع الديٍت اجلماعات اإلنسانية و 

الذي يعاجل الدين كظاىرة اجتماعية و الدور الذي يلعبو يف التنشئة اجملتمع و من بُت علماء االجتماع 
 الذين برز و يف ىذا اجملال صلد:

ع بل أعطاه مكانة كونت من مكانة يف علم االجتما   أوغستمل يقلل أوغست كونت:-1 
و ماكس فيرب وذلك من خالل إعطاءىم دورا كبَتا  كدوركهايممتميزة باإلضافة إىل العلمانيون اآلخرين 

لدين يف اجملتمع البشري و العالقة اليت ذبمع أنظمتو حيث "درس كونت الدين كما يًتاء لو،ال كجهاز 
واعي ميل الناس إىل الدين،إلضفاء عقلي و مكون اجتماعي كما ىو عليو،فهو مهتما أساس بتفهم د

تفسَت موحد و مقنع عقليا على التنظيم االجتماعي ادلتعدد و ادلعقد، للمجتمع الذي يعيشون فيو و 
بالتايل الدين ىو إسًتاتيجية اجتماعية زبلق الوفاق فكل رلتمع كشأن أي تنظيم، يبحث نقطة إتفاق 

 .1"حول القيم ادلشًتكة و حول رؤى جامعة عن العامل

ينظر إىل الدين دبنظار صباعي ػلقق االنسجام و الوفاق و كانت  كونتومن ىذا نفهم أن  
نظرة أخرى يف ىذا السياق و ىي نظرة الذي قال:"الدين قاعدة و رابطة تشد أزر اجملتمع، يوحي بقوة 
االعتقاد و جود رلموعة من القيم ادلتعالية اجتماعيا، وفقها يتأسس نظام ادلوجودات.و من ىنا تكمن 

  .2دورىا يف بث اليقظة الدائمة يف ىذا الوعي اجلماعي األصيل " أعلية الطقوس و
"ربديد خصائص علم حيوي  دروس في الفلسفة الوضعيةمن خالل مؤلفو  كونتكماقدم  

اجتماعي يف أساس تبٌت فكرة اجملتمع فيو على ما يشبو النظام ادلعقد ادلكون من خاليا و أنسجة 
معتربة.كان سبثل الجتماع البيولوجي الذي سيسميو كونت الحقا اجتماعية تتطور وفق قوانُت ذبريبية 

علم االجتماع دبثابة العلم اجلديد القادر على توحيد كافة ادلعارف البشرية،بعيدا عن تفرعات شىت حقول 

                                                           
التراث و هٌئة أبوظبً للثقافة ،السٌاقاتاإلشكاالت و جتماع الدٌنً:علم اال ،إنتروباتشًابٌنو أكوافٌفا وس- 1
  .32،ص2001، 1أبوظبً،ط،  الكلمةو

 .38،صنفسهمرجع ال - 2
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 ،يف ثالثة مستويات للكائن)بيولوجيالبحث العلم.ؽلكن بلورة توحيد ادلعرفة كما فعل كونت بالتفكَت 
 .     1عي("عقلي ،اجتما

"أن الظاىرة االجتماعية نوعيتها ىي نوعية  الذي يرى سيمون لسانكما صلد رأى آخر ىو  
كانت مرادفة لعلم االجتماع بوصفها دراسة   سيمون سانبيولوجية، فالفسيولوجية االجتماعية عند 

"العلم اجلديد" على غرار الفسيولوجية، و يف مذكرتو عن  اجملتمع خالل عملو، فقد تصور ما أطلق عليو
علم اإلنسان ؼللص إىل أن الفسيولوجيا اليت يكون علم اإلنسان جزء منها، غلب أن تدرس تبعا للمنهج 

حيث أكد   كونتشبيو دبوقف  سيمون سان.فلقد كان موقف 2الذي تسَت عليو الفيزيقية األخرى"
شلا يشَت إىل  كونت"أن الطبيعة االجتماعية شيء أخر ؼلتلف سباما عن كونو رلرد ملحق للفسيولوجيا،

فإن  كونتوحسب  الطابع الذي ؽلكن اختزالو للواقع االجتماعي، فإن فكرة النوع لديو بيولوجية.
ظواىر إنسانية غلب بال شك أن تدرج بُت الظواىر الفسيولوجية)...(إن الظواىر االجتماعية، باعتبارىا 

 .3الفيزياء االجتماعية البد أن ذبد انطالقتها يف فسيولوجيا األفراد"

"يستند االفًتاض  ألن الظواىر االجتماعية يقوم تفسَتىا على أساس مقوالت بيولوجية و ذلذا 
 :و علم األحياء لذلك يقسم علم االجتماع إىل فرعُت الكوين إىل وجود قياس رلرد بُت علم االجتماع

رلال الثبات االجتماعي م رلال احلراك االجتماعي. فحسب قانون احلاالت الثالث يتطور اجملتمع 
انطالقا من مستوى أول )الىويت أو خرايف أو وعلي(، إىل ثاين أوسط )غييب أو رلرد(، إىل ثالث هنائي 

 . 4ىي ادلرحلة)الوضعية أو العلمية(" ية، االختتام بالتأكيد،يتوج بانتشار العقالنية العلم

ما نفهمو من ىذا التقسيم الذي قدمو كونت ىو أن نظرية التطور يف العلم و ادلعرفة اإلنسانية  
يف  ةمرت هبذه ادلراحل الثالث و اليت بينها على ىذا الشكل يف ادلرحلة األوىل" شاعت الرؤى الالىوتي

ويستند  حيث ينبٍت اجملتمع على نظام يستمد و جوده من كائن إذلي متعايل، م،اجملتمعات بشكل عا
، على أوجو كونتو يشرط الدافع اإلنساين بالنسبة إىل -اجتماعي-النظام االجتماعي على نظام فوق

                                                           
  .30ص  ،سابقال مرجعال - 1

      الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب البنٌوٌة،ٌة علم االجتماع بٌن الماركسٌة والوظٌفٌة ومنهج ر،أحمد قصٌ- 2
 .22ص1،1985طالقاهرة،

 .19،ص المرجع نفسه  - 3
 .31، صمرجع سابق ،اإلشكاالت و السٌاقات :علم االجتماع الدٌنً- 4
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 احلياة البشرية االجتماعية دبعٌت أن الدين يتيح للناس، الذين يعيشون يف مرحلة التطور األوىل للمجتمع،
 .    1يليب حاجة حيازة رؤية موحدة عن األشياء" سَتا عقليا،تف

، أي على ضوء ةإما ادلرحلة الثانية فتتميز :"بالتوجو لتفكك ادلكون الواقعي يف حدود ميتافيزيقي 
يف غياب االستناد إىل كائن أعلى أو إىل األلوىية . يفتش الناس تعبَت موحد  ادلبادئ الفلسفية اجملردة،

لكن انطالقا من عناصر بسيطة حاضرة يف الطبيعة)ادلاء و النار و الًتاب(  اوز العامل،للكائن ال يتج
 .2جاءت فكرة تأسيس النظام االجتماعي على نظام الطبيعة"

"يكون اإلنسان قد ترك البحث عن  يف ادلرحلة الثالثة و األخَتة فيها كونتأما ما أدرجو  
ادلفاىيم اجملردة م ادلطلقات ،ومنها أصل الكون و مصَته ،لكي ينصرف إىل دراسة القوانُت العلمية 

أي عالقات ادلتشاهبة و التتابع بُت األشياء، وما ؽليز ىذه ادلرحلة عن سواىا أن كل التفسَتات  الصارمة،
قابلة لالختبار ألهنا نتيجة ادلراقبة .وال مكان يف ىذه الطريقة للتفسَتات السببية الالىوتية و  فيها
إىل أن تصَت الطريقة العلمية أو اإلغلابية طريقة كل  كونت ىودع ،تافيزيقية ألهنا سابقة للعلمادلي

 .3لفلسفة دراسة علمية للمجتمع"الدراسات ،وإىل أن تأخذ الفيزياء و اجملتمع مكان ادليتافيزيقا ،فتغدوا ا

،"مسألة ادلقدس، و دور  فيبر ماكس ،كونت ،دوركهايم لقد عاجل ادلفكرين الثالثة العلمانيون،
بغرض فهم  بعيون متيقظة، الدين يف اجملتمع البشري كما حللوا األشكال األساسية للتنظيم الديٍت،

بُت  وبُت الرموز و ادلؤسسات، موع القيم،العالقة اليت توجد بُت النظام االجتماعي و االقتصادي م رل
ادلعاين و آليات الوفاق االجتماعي و حىت يف اللحظة اليت كان فيها موقف علماء 

  .4، نقديا أساسيا استمر االىتمام، فقد ظل االنشغال دبعاجلة الدين كبَتا"االجتماع)الكالسيكيُت

الدينية بطريقة علمية عرب اقًتاح  :الذي حاول اإلحاطة بدراسة الظواىر دوركهايم إميل -2
يف هناية بلورة تدرغلية لفكرة  تعريف للدين و سبحور ىذا التعريف حول التفريق بُت "ادلقدس و الدنيوي"

 .   5ادلقدس عند دور كهاًن و تالميذه"

                                                           
 .31،صسابقالمرجع ال- 1
 .31المرجع نفسه،- 2
 .125،ص 2015، 1ر النهار للنشر ،بٌروت ،طدا ،دراسات نقدٌة فً فلسفة الدٌن صعب،أدٌب - 3
 .28ص  سابق،مرجع  علم االجتماع الدٌنً، ،عبد هللا الخرٌجً - 4
 .24،صمرجع سابق ، األدٌان فً علم االجتماع،جون بول ولٌم - 5
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"إن  فمن خالل ىذا التفريق الذي قدمو بُت ادلقدس و الدنيوي صلده يقول عن فكرة ادلقدس: 
فهي تفًتض ترتب  أنراع اإلؽلان الديٍت ادلعروفة سواء كانت بسيطة أو معقدة تتمتع دبيزة مشًتكة،صبيع 

األمور احلقيقية أو ادلثالية اليت يتصورىا اإلنسان يف طبقتُت أو نوعُت متعاكسُت يعرفان عادة بتسميتُت 
قدسات إذن بطريقة  ايمية سلتلفتُت يعرب عنها بادلقدس والدنيوي بشكل كايف وإن دوركهاًن ال يعرف ادل

 .   1بل ؽليزىا بتعارضها مع الدنيويات "

و الذين "ربطا تعريف  سريمو و  هوبيرتوصلد يف ىذا السياق التطور الذي جاء بو كل من  
يف أن ادلقدسات ىي األشياء و األفراد الذين  ألمانا،حبيث يلتقي ادلقدس و 2"الماناادلقدس بتعريف "

.وعلى أساس ىذا 3الذين يبتعدون و ينفصلون عن النطاق الدنيوي" ،ماناألالتصقت هبم خاصية 
يف ىذا الصدد "يؤكد أن ادلقدس وحده ال يدل على الدين بل إن  دوركهايمالتعارض الذي قدم صلد 

 . 4تعارضو مع الدين تعارض بنيوي فالدين ىو ما ينشئ ابتعادا عن األشياء العادية و احلياة اليومية "

اىتم بدراسة الظاىرة الدينية وذلك من خالل الدور الذي لعبو يف احلضارات  دوركهايمكما أن  
البدائية من خالل نظرة اجملتمع لو و الصورة اليت يتعاملون هبا و الوظيفة اليت جاء ىذا الدين للقيام هبا 

اعي لألفراد، يتجاوز فيو الوعي االجتم "درس الدين كمثال يعرب عن كيفية تشكلو و تبلوره يف الزمن،
 .5الصورة اليت ؽللكها اجملتمع عن نفسو و ذلذا يساىم  الدين  يف بناء الوعي اجلمعي و يف احلفاظ عليو"

 .5عليو"
لنا خاصيتو ادلميزة حول ادلقدس و الذي يعتربه دبثابة "اجتثاث جلي ألشياء من   دوركهايمقدم  

من العامل الدنيوي أزلت طبيعتو ادلقدس ىو شيء  ىذا العامل مقدر ذلا أن تلعب وظائف غَت مدنسة.
األوىل و تغَتت مالزلو ربت رغبت البشر أنفسهم، فالناس ىم منتجو ادلقدس ،مثل أذلتهم مث يقدرون 

 ليصَت ادلعتاد خارقا و بالتايل ؽلكن للمعتاد  أن ذلك الشيء أو تلك األشياء ،باتت مستقلة عن إرادهتم،

                                                           
  .25،ص،مرجع سابق، األدٌان فً علم االجتماعجون بول ولٌم - 1
هً القوة الخفٌة فً األدٌان البدائٌة المرتبطة باألشٌاء، و باألفراد و بالشعائر و الطقوس التً  "ألمانا":- 2

 تجعلها ذات فعالٌة.
، المجلس األعلى للثقافة سوسٌولوجٌا الدٌن،تر:دروٌش الحلوجً، وٌالم، بول وجان دانٌال هٌرجٌه لجٌٌه- 3

 .209، ص2005، 1،ط لقاهرةا
  .25،صألدٌان فً علم االجتماع، مرجع سابق، جون بول ولٌم - 4
 . 37ص مرجع سابق، ،اإلشكاالت و السٌاقات :االجتماع الدٌنً علم- 5
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 .1قابل للتجاوز "أن يدعي تضمنو العلوي ال يعلو عليو، وغَت 

ميز بُت ادلقدس و الدنيوي و بُت الديٍت و غَت الديٍت وذلذا وجدت اختالفات   دوركهايمويعٍت ىذا أن  
متنوعة يف وجهات النظر بُت الناحية الدينية و النواحي الفكرية األخرى وأن ادلقدس ما ىو إال رلموعة 

ألن الدين يعترب شكل من أشكال الوعي  حدة،من األفكار اليت تبقي العامل وحدة منسجمة و كتلة وا
 اجلماعي بفضل رلموعة من الطقوس ادلعينة .

دبثابة إطار منظم و مؤسسايت للمقدس، شكال من إنتاج القواعد  دوركهايميتجلى "الدين مع  
 بعد لنقل يأيت الدين على إثر ادلقدس، اجلماعية و الوعي االجتماعي، بالتايل أداة لتفسَت وظيفة جامعة.

أن ذباوز الناس مرحلة الفوران اخلالق للنظام االجتماعي اجلديد،و تأكدت ذلم حاجة للتحكم 
 .2بادلقدس،الذي يضفي شرعية على النظام االجتماعي نفسو"

يف عملية الفصل أو التمييز بُت ما ىو مقدس  دوركهايموعلى أساس ىذه النظريات اليت قدمها  
يرى بأن ادلقدس ىو تلك  األشياء اليت قام اجملتمع بإعدادىا بنفسو وذلذا ينسب إىل  و ما ىو دنيوي،

فكرة ادلقدس"يذىب إىل أن ادلعتقدات تنتج  دوركهايممفهوم ادلقدس أصل اجتماعي و من خالل طرح 
ودبعٌت أخر فإن الدين واجملتمع يعتمد كل منهما على  الرتباط،من احلياة اجلماعية وترتبط هبا أشد ا

األخر اعتمادا متبادال.و ال تقتصر العالقة بُت الدين و اجملتمع على اجملتمعات التقليدية بل سبتد إىل 
 .     3اجملتمعات العلمانية ادلعقدة "

عدة دراسات و مقاالت حول نظرتو للدين و ما ػلتويو فرأى بأن"الدين ػلتوي  دوركهايمقدم  
يف طياتو،انطالقا من ادلبدأ ولكن يف حالة غامضة على صبيع العناصر،اليت يف تفوقها وربديدىا لذاهتا،و 

.وىذه النظرة اليت قدمها 4"،ولدت ربليالت احلياة اجلماعية.صيغة مع بعضها البعضتركيبها بألف 
"إن الدين ىو عبارة عن نظام متضامن من ادلعتقدات و  ركهاًن أعطي للدين تعريف وىو كالتايل :دو 

ادلمارسات ادلتعلقة بادلقدسات،أي ادلنفصلة و ادلتنوعة إن ىذه ادلعتقدات و ادلمارسات توحد صبيع من 

                                                           
 .37،صسابقالمرجع ال- 1
 .38نفسه،ص  رجعالم- 2
امعً ،دار المكتب الجاتجاهات النظرٌة فً علم االجتماع،الفلسفة االجتماعٌة ورشوانحسٌن عبد الحمٌد أحمد - 3

 .83،ص2011 ،اإلسكندرٌة،طالحدٌث، 
، الجزائر إبن ندٌم للنشر و التوزٌع،مٌلود طواهري،:ر فاٌل،علم االجتماع المعاصر،ترجان بٌان دوران وزبٌ- 4
 .114، ص1،2012ط
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ذبميع  :أوال يعتنقها يف رلتمع معنوي واحد يسمى الكنيسة ويرى أن للدين وظيفتُت أساسيتُت علا
وسيلة إلدراك العامل ورؤيتو،ألن اذلوايات :ثانياالناس،وكأنو  يشبو الصمغ الذي ؼللق التضامن االجتماعي،

معا ذبعالن اجملتمع قابال للعيش  الدينية ىي اليت جعلت للناس ىوية اجتماعية ويرى أن ىاتُت الوظيفتُت
           . 1فيو "

وبُت لنا من ىذا التعريف أن الدين عنده يعترب شكال من أشكال الوعي اجلماعي الذي يبقي  
يف نظرية حول ادلقدسات و تعترب ىذه  الدوركهايميةاجملتمع وحدة متجانسة وكاملة و ىنا"تندرج ادلقاربة 

وم،أما اجملتمع حول األقن راألخَتة وحدة اعتالء للشعور اجلمعي،إن الدين ىو الشعور اجلمعي ادلتمحو 
فيجمع أعضاءه شعورا ب االرتباط واالحًتام وما غلعلو مولدا للدين وإن دوركهاًن يعتمد على رؤية الدين  
كبعد باطٍت للمجتمع "فكرة اجملتمع ىي روح الدين"وعلى الشديد على قوتو يف التعبَت وتوطيد الرابط 

ل االنسجام و اإلقرار بالنظام  االجتماعي،وبالتايل على وظيفة مهمة للدين وىي وظيفة إحال
 .    2االجتماعي"

من خالل دراستو للمجتمعات البدائية،كانت الفكرة اليت صاغها يف ىذه اجملتمعات  فدوركهايم 
ىي فكرة"الطوطم" الذي ؽلثل الشكل ادلنظم للمقدس  الذي ينعكس عربه و معًتفا بو ككيان اجتماعي 

الرموز اليت ػلتاجها اجملتمع للتماسك و التأسيس ىويتو اخلاصة.إنو و يعرفو بأنو"رلموعة من العالمات و 
نظام ،طورتو تقريبا كافة األديان العادلية الكربى وصاغت حولو مركبا من الطقوس و األقداس،عائدة 

 .     3باألساس إىل فًتة التأسيس،تتميز بإرساء العالمات شليزة للجماعة،مثل اخلتان يف بعض األديان"

م يف نظره ىو شعار الذي ؽلنح للعشَتة و ىو نظام عرفتو الشعوب القدؽلة و ميز بُت فالطوط 
أنواع الطوطم"كالفردي، اجلنسي، اجلماعي "ويقول أن الطوطم ىو"اسم أو رمز،أو شعار العشَتة الذي 

أو يعرب عن شخصيتها و شليزىا عن غَتىا ،و االسم الذي ربملو العشَتة،ىو اسم لنوع معُت من النبات 
 .   4احليوان أو اجلماد، نوع تعتقد العشَتة أن ذلا بو أوثق الصالت)...(وىذا النوع ىو الطوطم"

                                                           
 .26،صسابقمرجع علم اجتماع األدٌان،جون بول ولٌم،- 1
 .27،ص المرجع نفسه- 2
 ، 39،صسابق،مرجع :اإلشكاالت و السٌاقاتماع الدٌنًعلم االجت- 3
حسٌن على مصطفى حمدان، نشأة الدٌن بٌن التصور اإلنسانً و التصور اإلسالمً:دراسة فً علم االجتماع - 4

 . 26، ص1991، 1الدٌنً،مؤسسة اإلسراء للنشر و التوزٌع،الجزائر، ط
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اعترب أن الدين يدخل يف دائرة ادلقدس كما  دوركهايموبناء على كل الدراسات اليت قام هبا  
تمع كما اعترب ربطو باسم الطوطم الذي ؽلثل شعار لكل عشَتة بدائية ألنو ؽلثل نظام الذي ؽليز كل رل

أن الدين لو وظيفة تعمل على شد أزر اجملتمع و تفككو و جعلو وحدة متكاملة و يف نظره اجملتمع ػلتاج 
 إىل الدين ألنو يفرض قواعد و ضوابط ربكم األفراد يف اجملتمع.

إن ما يثَت ماكس فيرب يف بداية دراستو للظاىرة الدينية ىو أن الباحث يف ماكس فيبر: -3 
العلوم االجتماعية غلب عليو دراسة السلوك االجتماعي و الدوافع اليت تقوده إىل دراسة ذلك السلوك 

الدين "ىو نوع خاص من التصرف يف اجملتمع،أي يف رلتمع ينبغي دراسة ظروفو و  فيبر ماكسفحسب 
،و يتضمن اجملال اخلاص بالنشاط الديٍت تنظيما لعالقات القوى اخلارقة مع اإلنسان.كما يؤكد تأثَتاتو 

فيرب الذي يبقى شديد احلذر يف تعريفو التمهيدي للظاىرة الدينية كما يراه.كما أنو يرفض بشكل خاص 
 .  1التحدث بدقة عن جوىر الدين "

يؤديها و السلوك الديٍت الذي ينجم ركز على الدين من خالل الوظيفة اليت  فيبر ماكس 
عنو،كما يرى أن "الدين ليس رلرد انعكاسات للظروف ادلادية و مصاحل ادلكونات االجتماعية،ويرى أن 
العناصر االجتماعية مهما كانت ذات تأثَت على التعاليم األخالقية الدينية يف جانب ما،إال أن تعاليم 

ا حيث سبثل ادلضامُت التبشَتية معظم كياهنا كما غلد فيرب الدين تبقى منتمية إىل مصدرىا اخلاص هب
الدين،يف الوقت ذاتو جوابا لظلم احلياة و قسوهتا من حيث تربيره ذلذه اإلخفاقات،كما يسهل تعامل 

     .2اإلنسان معها فيمنحو الثقة بالنفس يف ىذا االذباه"
ًتتب عنو من "حصولو على الراحة و ىو الدور الذي يقوم بو الذي ؽلارس السلوك الديٍت وما ي 

النفسية و ادلادية و الصحة و غَتىا،وحىت احملرقات و التضحيات اليت كان يقوم هبا الفينيقيون يف الدول 
البحرية، كانت غَت موجهة ضلو عامل أخر أو حياة أخرى غَت العامل ادلادي و احلياة على األرض،ومثل 

ا ىو موجود للوصول إىل اذلدف وخباصة يف تظاىرتو األكثر ىذا السلوك ىو سلوك عقالين ألنو يسخر م
بذلك ىو أن سلوك الساحر  فيبرقدما أو بدائية،فقد كان اإلنسان  يقبلو بناءا على قواعد ما ،يقصد 

                                                           
 .39،صسابقولٌم،األدٌان فً علم االجتماع،مرجع  جون بول- 1
جدلٌة سوسٌولوجٌا المعرفة:أحمد هاشمً،)ماكس وٌبر(وسوسٌولوجٌة المعرفة فً تداعٌاتها العملٌة،ضمن - 2

 . 174ص2011، 1طو النشر و التوزٌع،بٌروت، غدٌر للدراساتالعالقة بٌن المجتمع و العالقة الدٌنٌة،مركز ال
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ىو سلوك أية مهنة أخرى. فكما أن النجار ػلف ليصنع شيئا ،كذلك يلوح الساحر بعصا مربوطة بو 
 . 1َت السماء كي سبطر"قطعة قماش مبتلة بادلاء ليث

يف دراستو للظاىرة الدينية أنو "يقسم الدين إىل"دين تقليدي سحري"و"دين  فيبركما صلد  
عقالين"و رأى أن األديان التقليدية ىي من سلتصات البدائية،أما األديان العقالنية فهي متعلقة 

زلفزات  السلوك الديٍت ففي ىذه باجملتمعات ادلتقدمة اليت الرغبة فيها البقاء و امتالك العامل من 
   . 2اجملتمعات ال فصل بُت فكرة الدين السحري و احلياة اليومية"

فهدف السحر ىو ربقيق اذلدف االقتصادي من خالل شلارسة ذلك السلوك السحري لتحقيق  
مصاحلو ادلادية وذلذا"يبدي الدين البدائي سبايال للسحر الذي يقوم على أساس ذبربة العناصر أو القدرات 

تكون على  "عنده ؽلكن أنالكاريزما"و"االكاريزماسم أو يشَت إليها باسم " فيبراخلارقة اليت يعطيها 
نوعُت نوع موجود يف ذات الشيء أو الشخص تكون الطبيعة قد أضفتو عليو من خالل تكوينو الطبيعي 
و النوع األخر ؽلكن إنتاجو وإضفاؤه على الشيء أو شخص بواسطة وسائل مصطنعة م ىي كاريزما 

 .     3مصطنعة"

الدين"سواء كان الدين  برأي مفاده ىو أن فيبرفمن خالل ىذه النظريات حول الدين ؼلرج  
طريقة للتصرف يف اجملتمع أو شكال من أشكال السيطرة على اإلنسان،فإن أكثر ما يركز عليو ،ميزتُت 
أساسيتُت يتمتع هبا الدين كونو ظاىرة اجتماعية أي الرابط االجتماعي الذي يولده و نوع السلطة الذي 

اصة بتعريف أنواع الضم إىل طائفة دينية و أنواع يسمح لو.كما أن علم االجتماع الدين الفيربي يتعلق خ
 . 4السلطة الدينية"

"بدراسة البَتوقراطية داخل اجملتمعات الغربية ويف احلضارات العادلية القدؽلة،و قد فيبروذلذا اىتم   
 ، رأي أن االذباه الديٍت الذي يغلب على البَتوقراطية يتمثل من ادلنظور الكالسيكي يف الكنفوشيوسية

يث ساد بينهم االذباه ضلو اإلفادة من الظروف و انتهاز الفرص و النفعية،وافتقد البَتوقراطيُت الشعور ح

                                                           
 .189،ص سابق مرجع،االنثربولوجٌا الدٌنٌة مهنا ٌوسف حداد،- 1
 .175-174صص،،هاشمً،)ماكس وٌبر(وسوسٌولوجٌة المعرفة فً تداعٌاتها العلمٌةأحمد - 2
3
 .190سابق، صمرجع االنثروبولوجٌا الدٌنٌة،  مهنا ٌوسف حداد،  - 

  .42،ص  األدٌان فً علم االجتماع، مرجع سابق جون بول ولٌم،- 4



 الدين في المقاربات الوضعية الغربية الفصل االول :                                       
 

 
30 

باحلاجة إىل اإلخالص أو إىل الديانات أو األخالقيات ادلتعالية أو ادلتجاورة،فهم يستبعدون الدين 
      . 1الشخصي الذي يتسم بطابع انفعايل أو عاطفي"

و فكرة  اتأثر بأفكار كارل ماركس حول الدين،فماركس يعترب الدين إيديولوجي فيبر فماكس
زائفة تسيطر على الطبقة الضعيفة يف اجملتمع و كانت السبب يف الصراع الطبقي ألن الدين يشوه احلياة 

الرغم  الفعلية اليت يعيشها العامل يف اجملتمع من خالل أعلية ادلصاحل االقتصادية على مصاحل الناس فعلى
من أن فيرب قام بدحض أفكار كارل ماركس إال أنو تأثر بو بشكل كبَت، حيث يرى أن "الظروف احلياتية 
تؤثر يف ادليول الدينية للناس و ترتبط بالظروف احلياتية ارتباطا جوىريا حبقائق التدرج االجتماعي الطبقي 

افتو ادلعينة فإهنم يتعلمون قبول قيمو و داخل رلتمع لو ثق يف كل اجملتمعات)...( فعندما ينشأ األفراد
أفكاره السائدة و النموذج الديٍت الذي يسود داخل ىذا اجملتمع.و خباصة الذي يسود داخل  أسرة 

       .2شخص إذا كان باجملتمع أكثر من الدين"
عيشة يرى بأن الظروف ادلوجودة يف اجملتمع كالعادات و التقاليد ىي اليت تفرض ظلط ادل فيبرألن  

داخل اجملتمع أو األسرة، فالدين يعترب مقيد حلرية األفراد خصوصا يف اجملتمع االقتصادي، ألن حسب   
كارل ماركس "إن التعامل مع الدين باعتباره أداة سيطرة إيديولوجية على الناس البسطاء بواسطة 

ذىان الناس دلصلحتهم أو اخلرافات.دبعٌت أنو خداع و تضليل منظمان يقوم بو رجال الدين لسيطرة على أ
       3دلصلحة الطبقات الدينية األخرى"

من خالل دراستو "لتاريخ األديان )ادلسيحية و اليهودية و اذلندوسية البوذية و  فيبرويذىب  
الكنفوشيوسية و ادلانوية و ىو يضيف اإلسالم(ليشَت إىل وجود عالقة واضحة ومالحظة بُت ادلركز 

 . 4لتقبل وجهة نظر دينية سلتلفة" االجتماعي و االستعداد

االقتصادية ذلذه األديان وأن  قمن خالل ىذه الدراسة إىل"اإلحاطة باألخال فيبروكان ىدف  
ادلراد ليس تعاليمها العقدية،و لكن حوافزىا العملية اليت تشحذ هبا أفعال الناس اليومية و ما يًتتب عنها 

غياب أية أخالق اقتصادية ربدد خطرا بالدين، فأمام  فيبرمن أثار نفسية و نفعية على مساعيهم.وبُت 

                                                           
 .148سابق،ص االجتماعً ،الجزء الثانً، مرجع نبٌل محمد توفٌق السمالوطً،الدٌن و البناء - 1
 .151،ص المرجع نفسه - 2
 .280،صالدٌن و العلمانٌة فً السٌاق التارٌخً،مرجع سابق - 3
 .146،ص سابق االجتماعً ،الجزء الثانً، مرجع نبٌل محمد توفٌق السمالوطً،الدٌن و البناء - 4
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ادلواقف اليت يتخضها اإلنسان اذباه العامل،فإن األخالق االقتصادية تتمتع بدرجة متفاوتة باستقاللية 
 .1حقيقية"

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
، 1،بٌروت،طدٌن عناٌة،المركز الثقافً العربًتر:عز ال،علم االدٌان:مساهمة فً التأسٌس، نمٌشال مسال- 1
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  المبحث الثاني:المقاربة األنثروبولوجية للدين 

يتوقف الباحث من اعتبار الديانة على أهنا تنتمي إىل وحي تصبح شلارسة األديان شلكنة عندما  
إذلي.وطادلا اعترب الديانة نتيجة الوحي فإن االنشغال هبا ينتمي إىل علم الالىوت،وقد يتمكن الباحث يف 
الالىوت من اعتبار الديانة ظاىرة إنسانية و إن ذلك مل ػلدث بعد، و مل يكن علماء الالىوت أيضا 

الديانة هبذا ادلنطلق و لقد ظهر رلموعة من االنثروبولوجيُت يف ىذا اجملال صلد  أول من تعامل مع
 االنثروبولوجي .

الذي اعترب الدين"زلورا أساسيا ؽلثل صلب كتاباتو صبيعها فيقول:إن  خبا لودفيغ فيور  -1
شغلي دائما و قبل كل شيء أن أنَت ادلناطق ادلظلمة للدين دبصابيح العلم حىت يتمكن لإلنسان أن ال 
يقع ضحية للقوى ادلعادية اليت تستفيد من غموض الدين لتظهر اجلنس البشري فهو يهدف كما ؼلربنا 

 زلو الدين أو إلغاءه بل إيل الوصول بو إىل حالة الكمال حيث يعتقد إن الفلسفة نفسها إصلاز ال إىل
 .    1غلب أن تدخل حظَتة الدين و أن ذبعلو زلورا ذلا فالدين مازال قائما باعتباره أبدية للروح اإلنسانية"

ذبعل منو لو الرأي يف ىذه  النظرية حينما وصف"جوىر الدين دبواصفات  فيورباخكما صلد  
أشبو بفلسفة علمية مقًتحا يف شكل موارب يف الوقت نفس يف الوقت نفسو أن الفلسفة ؽلكنها إذا أن 

حاول أن غلعل مهمة اليت تقوم هبا   خ. أي أن فيور با 2تتحول إىل فعل،تشابو الدين يف وظيفتها"
    الفلسفة تشبو إىل حد بعيد الوظيفة اليت يقوم هبا الدين يف جوىره.

و اىتماماتو الدينية منذ البداية،حيث كان الدين و الالىوت علا طريقاه إىل  فيورباخكن تتبع "وؽل
الفلسفة وؽلكن قبول سبيز فيور باخ إىل الدين و الالىوت و تقبلو لألول و رفضو للثاين كما بُت 

بقولو: بالرغم من معارضة فيور باخ دلا يتضمنو الالىوت و باإلضافة إىل شعوره   M-cherniكرنو
بأنو خطر على التفتح البشري و الرفاىية اإلنسانية، فإنو أشار إىل تعاطف ملحوظ لوجهة النظر الدينية 

 .3و جوىر ادلسيحية"

                                                           
1
 .09،ص،مرجع سابق، أصل الدٌنلودفٌغ باخفٌور- 

  .01، ص2003أكتوبر،  10فلسفة المستقبل لفٌور باخ،القناة العربٌة،الخمٌس  إبراهٌم العرٌس، مبادئ- 2
/http://www.alarabiya.net/ar/last-page/2013/10/10 

 10،صمرجع سابق ، أصل الدٌنفٌور باخ ،- 3
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ويعترب مستقال عنو قدم يف جوىر ادلسيحية "أن الكائن الذي ؼلتلف عن اإلنسان  فيورباخوصلد  
أو ىي نفس الشيء بالنسبة هلل و الكائن الذي ليس لو طبيعة بشرية،وليس لو صفات البشر،وبدون 
فردية بشرية ليس شيئا إال الطبيعة فالشعور بالتبعية عند اإلنسان ىو مصدر الدين و لكن موضوع ىذه 

إال الطبيعة، فالطبيعة ىي ادلوضوع التبعية ، أي اليت يكون اإلنسان بتبعيتو ذلا ىي يف األصل ليست 
 .1األصلي األول للدين، كما يربىن على ذلك تاريخ كل األديان"

يتحدث  يف ىذا السياق عن التبعية  ذباه الطبيعة وعالقتها باإلنسان  فيورباخكما صلد  
زائف إذا  مصدرا للدين فيقول:" التأكيد بأن الدين فطري و طبيعي بالنسبة لإلنسان)تأكيد(  اباعتبارى

كان الدين يتطابق مع التأليو ، لكنو صحيح سباما إذا كان الدين ال يعترب شيئا سوى ىذا الشعور بالتبعية 
الذي يكون فيو اإلنسان مدركا تقريبا بأنو ال يوجد و ال يستطيع الوجود بدون كائن أخر سلتلف عنو و 

ن ضروريا لإلنسان كضرورة النور للعُت أو إن وجوده ال ينشأ يف ذاتو . و إذا كان فهمنا ىكذا فأنو يكو 
 . 2اذلواء للرئتُت أو الطعام للمعدة "

ادلصدر الديٍت ذلذا يقول يف  اأن اإلنسان يكون يف تبعية دائمة للطبيعة باعتبارى فيورباخوبُت 
ىذا الصدد:"الدين ىو إظهار مفهوم اإلنسان لنفسو ولكن عالوة على ذلك فإن اإلنسان ال يوجد دون 

ء،دون ىواء،دون ماء ،دون أرض ، دون طعام إنو باختصار كائن يعتمد على الطبيعة و ىذا ضو 
االعتماد موجود لدى احليوان و يف اإلنسان طادلا انو يتحرك داخل اجملال احليواين و ىو اعتماد غَت واع 

 .  3لكن بارتفاعو للوعي و التخيل و عند التفكَت فيو و االعًتاف بو يصبح دينا"

قدم مراحل التفكَت يف الدين واليت قسمها إىل أربعة مراحل وكانت ادلرحلة  فيورباخصلد  كما 
األول سبثل "جوىر ادلسيحية الذي تصور فيها أن اهلل ىو نتيجة لتجريد اإلنسان من يمات الطبيعة 

ول البشرية اخلاصة ومن شليزات العيش ككل و ذلك غلعلها كينونة حقيقية، فقد حاول البشر كما يق
ربقيق مثلهم العليا وصفات الكمال و نظر لعدم ربقيقها كاملة يف كائنات البشرية زلددة و صلد ىذا 

                                                           
1
 .42،صسابقال رجعمال- 

 .42صنفسه ، رجعالم- 2
 .28،صالمرجع نفسه- 3
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التصور يف عرضو لفكرة ادلرآة أي اهلل باعتباره مرآة تنعكس فيها صفات النوع البشري ويقول حىت لو مل 
 .1ي يف الزمان و ادلكان"تكن عندك فكرة عن اهلل فأنت ال ذبهل الوجود بال حدود، الوجود الالهنائ

أما ما تطرق لو يف ادلرحلة الثانية سبثل يف"جوىر اإلؽلان ادلنتقل من جوىر ادلسيحية إذا حاول  
تعميم ىذا خالل عبارة لوتر حُت اذبو الدين ضلو اإلنسان، ويتخذ من سعادة اإلنسان ىدفا و  فيورباخ

مقصدا لو و ربول ادلصدر اإلنساين للدين و إن اإلذلة يف النهاية سبثل مشاعر و أفكار اإلنسان الداخلية 
لثة و ما ميزهتا ىو  "تطور يف ادلرحلة الثا فيورباخأما ما تطرق إليو 2.و تعد تعبَتا عن أحالمو و أمانيو"

يف ادلرحلتُت األوىل و الثانية من جهة،حيث أصبح الدين مستمدا من شعور اإلنسان  فيورباختفكَت 
بالتبعية يف ادلراحل األوىل،و باالبتعاد على الطبيعة يف ادلرحلة الثالثة و لذا يقول يف زلاضرات يف جوىر 

ادلعٌت احلقيقي ال اجملازي ىي الطبيعة احملسوسة الواقعية اليت الدين:اهلل ىو الطبيعة اجملردة و الطبيعة ب
تظهرىا لنا احلواس و إن كل االنطباعات اليت تنتجها الطبيعة على اإلنسان بواسطة احلواس ؽلكن أن 

 .   3تعترب بواعث عبادة دينية "

ذلذا يظهر"موقف أما ادلرحلة الرابعة ففيها بُت االرتباط الذي أقامو بُت األخالق و الدين .و  
فيور باخ من الدين واضح وصريح فهو يبقي على العكس من موقفو من الالىوت،إن غاية فيور باخ ىي 
الوصول بالدين إىل أيمى درجات الكمال،يبقي فيور باخ على الدين الذي يشتق من العالقة ادلستندة 

 الكشف عن حقيقتها يف إىل القلب بُت إنسان و أخر وىي العالقة اليت ظلت حىت اآلن تسعى إىل
انعكاسات وعلية للحقيقة،أي يف ذلك اإلنعاس الوعلي للصفات اإلنسانية عن طريق تصور إلو واحد أو 

 .4أذلو كثَتة ،ولكنها ألن صلد حقيقتها مباشرة،و دون أي واسطة يف احملبة بُت األنا و ألنت "

حيث ليس أن إدراك الذات اإلنسانية من خالل الوعي بالذات الذي يعد "نشاط إنسانيا  
على أساس يهدف إىل معرفة الذات ، وبالتايل فهم الطبيعة اإلنسانية وىذا الفهم ال يكون إال 

، وليس على أساس الدين فادلاىية ادلوضوعية للدين وبشكل خاص الدين اإلنثروولوجية الفلسفية

                                                           
1
 .19،صسابقالمرجع ال- 
 .28،صالمرجع نفسه-2

 .29،صالمرجع نفسه- 3
 .32،صمرجع نفسهال- 4
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.ومن خالل كل ىذه الدراسات و النظريات 1،ليس شيئا أخر سوى ماىية القلب اإلنساين" ادلسيحي
يتضح لنا أن من موقف فيور باخ صلده "غلعل من احلب أيمى أشكال الدين الذي يشَت بو أن مل يكن 

يف مقالتو )ضرورة إصالح الفلسفة( أن )عصور اإلنسانية ال تتميز إال  فيورباخأيماىا صبيعا،ويرى 
بتغَتات دينية وال تكون احلركة التارؼلية أساسية إال إذا كانت جذورىا متأصلة يف قلوب البشر( مع 

 .2مالحظة أن القلب عند فيور باخ ليس فقط صورة من صور الدين بل جوىر الدين "

ادلفهوم اإلنساين كما يتجاوز الدين  يف كتابو جوىر ادلسيحية ربدث فيو عن فيورباخوصلد  
باإلضافة إىل أنو ربدث عن االغًتاب الديٍت و يرى"أن الكشف عن االغًتاب ال يتم إال من ادلسيحي 

خالل فلسفة الدين ، فاالغًتاب أساسا ىو اغًتاب ديٍت ، و االغًتاب الديٍت ىو أساس كل اغًتاب 
قالب فلسفي أو اجتماعي ، نفسي أو بدين.فإذا كان االغًتاب ىو إنقالب)األنا(إىل أخر فإن ىذا االن

ػلدث أساسا يف ربول اإلنسان إىل اهلل قبل أن يتحول إىل عمل أو نظام وإىل مؤسسة أو كون، 
 .3فاالغًتاب الديٍت ىو أسهل اغًتاب و أسرعو و أكثره مباشرة"

ربدث عن الدين الذي أعلى صورة من صور الوعي بالذاهتا و الذي على  هيجلكما صلد  
عرب من الدين قائال": يعترب الدين ذايت وىو ما يستحق فقط أن  هيجلأساسو عاجل فيور باخ الدين ف

يطلق عليو اسم الدين ألنو يتعلق بالقلب وما ػلصل بالعواطف و ادلشاعر ويتحول إىل أفعال و أعمال . 
و عندما يتحدث ىيجل عن الدين فهو يقصد ذلك اجلانب الذايت و ىذا ادلفهوم يعد البداية اليت انطلق 

.وعلى ىذا األساس نسب فيور باخ "الديانة إىل الغريزة اليت تدفعنا ضلو 4يف تفسَته للدين"  فيورباخمنها 
 5.السعادة"

اىتمت الدراسة االنثروبولوجيا بدراسة الظاىرة الدينية اليت اعتربت الدين غيرتز:كليفورد   -2 
نسان يف اجملتمع كالعبادات رلموعة من الرموز و األنظمة كما ؽلثل رلموعة من األنشطة اليت يقوم هبا اإل

و الشعائر و األساطَت عند اجملتمعات البدائية وصلد من بُت االنثروبولوجيُت غَتتز الذي قدم نظريتو 
                                                           

1
المطبوعات  الالعقالنٌة،دٌوانعبد الوهاب مطاري، مقدمة فً االنثروبولوجٌا الفلسفٌة:الذات بٌن العقالنٌة و - 

 134،ص 2011ط(، ،الجامعٌة، الجزائر،)د
 .33،صأصل الدٌن، مرجع سابقفٌورباخ،- 2

ول،المجلد العاشر،وزارة العدد األ ،عالم الفكراإلغتراب الدٌنً عند فٌورباخ،ضمن مجلة ،حسن حنفً- 3
 .44،ص1979الكوٌت ،  ،اإلعالم

 .13ص، أصل الدٌن،مرجع سابق ،باخفٌور- 4
 .49،ص،مرجع سابقٌة جدٌدة فً علم االجتماع الدٌنًنحو نظرٌوسف شلحت،- 5
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نظاما ثقافيا ،فقد الحظ أن الدراسة األنثروبولوجية للدين ثابتة ال حركة  هاخلاصة حول الدين "باعتبار 
فيها، و أقًتح من أجل تنشيطها العودة إىل مفهوم الثقافة، اليت ىي عبارة عن النموذج التارؼلي ادلتحول 

وسائل اليت للمعاين ادلتضمن يف الرموز و نظام ادلفاىيم ادلوروثة اليت عرب عنها يف أشكال رمزية ،وذلك بال
 1يستخدمها البشر يف التواصل والسردمية وتطوير ادلعرفة عن احلياة ".

فالثقافة يف نظره ىي اليت سبكن الناس من التواصل وادلشاركة كما تعمل على تطوير ادلعارف ذباه  
ؼليا،وىي تار  تاحلياة ،كما أنو أن الثقافة يف تصوره "تشَت إىل ظلط من ادلعاين ادلتجسدة يف رموز تنو قيل

نظام من ادلفهومات ادلتوارثة يعرب عنها بأشكال رمزية بواسطة ىذه األشكال لتواصل الناس ،وهبا 
 . 2يستدؽلون ويطورون معرفتهم حول احلياة ومواقفهم منها "

لقد اىتم العلماء األنثربولوجيُت كثَتا بدراسة الرموز ألهنا يف نظرىم ، اإلنسان ىو وحده من  
فة ،ومن خالل استعمالو ذلذه الرموز كطريقة للتعامل يف احلياة ،وقد رأى بأن الدين يغَت ينفرد هبذه الص

رلموعة من الرموز والعالمات اليت كانت تتجسد يف اجملتمعات البدائية و ادلتمثلة يف الطقوس والشعائر 
أسيس القوة و اليت كانت تقام يف كل رلتمع  فقد عرف الدين فقال:"بأنو نظام من الرموز يعمل على ت

األمزجة ادلديدة الثابتة ،ودوافع الرجال بصياغة مفاىيم النظام العام للوجود،وإلباس ىذه ادلفاىيم ىالة 
حقيقية واقعية تبدو و األمزجة و الدوافع حقيقية فريدة ـوعندما جاء ليشرح الدوافع و األمزجة الدائمة 

 .3رة ثقافية"ادلديدة ،اليت تؤسس معا وضع الدين على أساس أنو ظاى

الطقوس و الشعائر تشكل إطارا مفاعليا ثقافيا من شأنو أن يؤثر بقوة على  غيرتزكما رأي 
حياة األفراد و نظرهتم إىل العامل ألن األثروبولوجيُت يعتربون "الرموز مقولة ثقافية و يهتمون بدراسة الرموز 

الرموز ،وربليل زلتواىا  اإلنساين وتصنيف و الرمزية يف اجملتمعات البدائية للتعرف على زلددات التفكَت
، و قد ظهر منذ القرن ادلاضي علماء كبار أسهموا يف ىذا اجملال إسهامات كربى)...( حبيث قايفالث

                                                           
 .76ص مرجع سابق،الدٌن األسس،-1

 ،1،2009طمحمد بدوي،مركز دراسات الوحدة العربٌة،بٌروت،تر:كلٌوفٌرد غٌرتز،تأوٌل الثقافات،- 2
 . 227ص

 .26مرجع سابق،ص، راسة األدٌانأحمد محمد جاد ،المناهج األنثروبولوجٌة فً د- 3
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أصبحت دراسة الرموز دراسة منهجية ىامة توجهت االىتمامات فيها ضلو دراسة الرموز و العالمات 
 .1 نتائج التجربة"الرمزية و تقدًن تفسَتات مقنعة تستند إىل

صلد من بُت الذين اىتموا أيضا بدراسة الرموز دوركهاًن خصوصا يف دراستو حول الديانة  
وقد وضح يف دراساتو  الطوطمية فرأى "أن الرموز و شعائر الطوطمية لدى سكان أسًتاليا األصليُت

ياء ادلقدسة عالقة رمزية وليست العالقة بُت الرموز و العاطفة الدينية و اجملتمع و أن العالقة بُت األش
عالقة طبيعية أو فطرية ، ألنو بدون الرموز تكون الشعائر الدينية عرضت للضعف والزوال وإن  احلياة 

تارؼلها ربتاج إىل ىذه الرمزية الواسعة حىت تستثمر يف  تاالجتماعية  بكل مظاىرىا و يف حلظة من حلظا
 .   2الوجود"

كننا القول بأن الدين يعترب رلموعة من الرموز و الشعائر و ومن خالل ىذه النظريات ؽل 
الطقوس اليت زبص رلتمع معُت كما أنو يشكل" بادلعٌت الواسع للكلمة ما يتصل بو من طقوس و شعائر 
و شلارسات و ما يدور حولو من أساطَت رلاال خصبا للدراسة الرمزية االجتماعية العامة، و قد أصبح 

اذباىُت رئيسيُت يتبعها العلماء عادة يف دراسة األساطَت و االذباه الرئيسي األخر التفسَت الرمزي أحد 
ىو التفسَت احلريف و الذي ينظر إىل األساطَت آما على أهنا أسلوب عام للتفكَت نشأ يف األصل من رغبة 

 . 3اإلنسان يف اإلؽلان إزاء أزمات الطبيعة و أحداثها"

حول الدين تتمثل يف أنو اعترب الدين نظاما ثقافيا وذلك الن الغربيُت كانوا  غيرتزوكانت نظرية  
يواجهون ثقافات غريبة و لذلك كانوا يرجعون غرابتها و اختالفها إىل الدين  فحسبهم الدين مقيد 

اجملتمعات و طقوسهم  فبدالالت رمزية )أو كما يطلقون عليها اسم طقوس( ألن الدين ؼلتلف باختال
ر ادلفاىيمي لإلؽلان و ادلعرفة ، وصبيعها تشكل نظاما ثقافيا من شأنو أن يؤثر بقوة يف رؤية واإلطا

 . 4اإلنسان وحياتو يف عادلو اخلاص "

الوحيد الذي ربدث عن الرموز الدينية دوركهاًن كذلك عندما درس الطوطمية   غيرتزمل يكن  
ا أيضا ، وقد ذىب إىل أن كل أسرة أسًتالية  اعترب الطوطم كرمز"  ليس الطوطم ايما فحسب بل إنو رمز 

                                                           
 ،،دمشقعباس ،دار دمشق للطباعة و النشر تر:عبد الهاديرموز فً الفن و األدٌان و الحٌاة،فلٌٌب سبرنج،ال- 1
 .07،ص 1992، 1ط
 07صالمرجع نفسه ، - 2
 .08صمرجع نفسه ،ال- 3
 .77، ص سابقمرجع الدٌن األسس ،- 4
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أيضا،و ىو  schoolcrafكانت تأخذ حيوانا أو نباتا أو إشارة  ذلا واألسرى ىذه ىي األسرة بعينها 
يصف طوطم اذلنود يف أمريكا الشمالية ،فقد رأى أن الطوطم عندىم  رمز أو إشارة كتلك الرموز اليت 

    .     1تتخذىا األمم ادلتحضرة اآلن"

و من ىذه النظرية  اليت طرحت حول الرمز و عالقتو بالدين ربدث غَتتز من خالل تأوليو   
للرموز الدور الذي يقوم بو  فيقول:"أن الرموز ادلقدسة تعمل يف تركيب روح اجلماعات أو اخلاصية ادلميزة 

ونظرهتم إىل -اجلمال  ذلا،نعمة حياهتم وطبيعة احلياة و نوعيتها ، و أسلوهبم ومزاجهم يف األخالق و
الصورة اليت تتكون عندىم عن طريق عمل األشياء  يف الواقع ،و أفكارىم األكثر مشوال عن -العامل

النظام، ففي اإلؽلان و ادلمارسة الدينيُت تكتسب روح اجلماعة مربرا فكريا عرب إظهارىا بأهنا  سبثل طريقة 
 .2وضعية يف نظرهتم إىل العامل "حياة متكيفة بشكل مثايل مع احلالة الفعلية الالم

أعلية كبَتة للرموز يف فهم حقيقة النظام الوجودي عند البشر وذلك من خالل  غيرتزأعطى   
أن"الدين يعتمد على الرموز ،ويف معظم األحيان تكون األشياء مادية ذلا معٌت )أو معاين( مرتبطة هبا 

يرى أننا نعيش كلنا يف عامل مليء بالرموز ،سواء تتجاوز اخلصائص ادلادية الظاىرة ذلذه األشياء فهو 
دينية أو غَت دينية إذا  يعترب غَتتز أن الدين يشمل على رموز و أفعال)طقوس دينية و شلارسات 

.ومن خالل نظرتو للدين يعتربه "نظام من الرموز يفعل إلقامة حاالت نفسية وحوافز قوية 3أخرى("
اغة ادلفهومات عن نظام عام للوجود ،و إضفاء ىالة من الواقعية وشاملة و دائمة يف الناس عن طريق صي

 .    4على ىذه ادلفهومات حبيث تبدو ىذه احلاالت النفسية و احلوافز الواقعية بشكل فريد "

فكلمة رمز مثلها مثل كلمة ثقافة تلعب دورا ىاما يف اجلانب الديٍت و تتمثل "وظيفة الرموز  
الدينية عند غَتتز يف أهنا تظهر يف الشعائر،و اإلقناع التام بأن ادلفاىيم الدينية ،و التوجهات الدينية تامة 

للمنظور الديٍت ،ويعطى لذلك على األعلية ادلركزية للشعائر  غيرتزو كاملة و منتجة ومن أجل ىذا يلح 

                                                           
المؤهلة،دار السالم للطباعة و النشر و التوزٌع و الترجمة، نشأة الدٌن:النظرٌات التطورٌة سامً علً النشار،- 1

 .106،ص 2008، 1القاهرة ،ط
 .225ص تأوٌل الثقافات،مرجع سابق، ،زورد غٌرتفٌلك- 2
 .77،صسابق،مرجع مالوري ناي،الدٌن األسس - 3
 .227ص ،سابق رجعم،تأوٌل الثقافاتكلٌفورد غٌرتز،- 4
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ظلاذج شلتدة يف اذلند و بايل ،ووظيفة النقوش ىنا أهنا تعطي االقتناع الديٍت ادلشروط ، وػلاول غَتتز أن 
 .  1يربط بُت ادلنظور الديٍت و الوعي اجلمعي ،ونتيجة لذلك الغموض الذي يشمل  كل منهجو"

نظاما ثقافيا علينا أن "نفهم الدين بوصفو  الذي أعترب فيها أن الدين غيرتزفمن خالل نظرية  
شكال من أشكال الثقافة و دراسة الدين ىي شكل من أشكال دراسة الثقافة ،إال أن  ىذا االذباه ال 

 . 2يسهل من أمر دراسة الُت ألن فكرة الثقافة تعد متعددة األوجو و لكنها أداة مفيدة للتحليل"

تنقو و الذي ربطو بالبعد الديٍت و بالطقوس و الشعائر يرى يف مصطلح الثقافة الذي يع فغيرتز 
مصطلحا ىاما ألنو غلسد الًتاث و ادلعارف اليت  نقلها البشر عرب التاريخ و ىي ذبسد اجلانب الديٍت 

 الذي عرب عنو بالرموز اخلاصة بأي رلتمع من اجملتمعات البشرية  

عرفت مرحلتُت ىامتُت سبثلتا يف "ادلرحلة  فما ؽلكننا قولو ىو أن الدراسة األنثروبولوجية للدين 
األوىل:ىي ربليل لنظام ادلعاين ادلتجسدة يف الرموز اليت تشكل الدين دبا ىو ،آما الثانية :الربط بُت ىذه 
األنظمة و الًتكيب االجتماعي و العمليات النفسية.وأنا لست راضيا عن الكثَت شلا غلري من البحث يف 

 .  3ية ادلعاصرة يف احلقل الديٍت "األنثروبولوجية االجتماع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .28،صسابق مرجع فً دراسة األدٌان :دراسة نقدٌة، وجٌة،المناهج األنثربولأحمد محمد جاد- 1
 .87،صابقمرجع سالدٌن األسس،- 2
 .288،ص ، تأوٌل الثقافات،مرجع سابقغٌرتز ٌفوردكل- 3
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  المبحث الثالث:المقاربة الفلسفية للدين 

إن مشكلة الدين من ادلشاكل اليت دار حوذلا اجلدال و النقاش ، حيث تعددت إذباىاتو بتعدد 
ادلشتغلُت عليو،ذلذا صلد نظريات سلتلفة يرجع الفضل فيها إىل فالسفة كبار إىتموا بظاىرة الدين و 
عاجلوىا ،فتوجو كل واحدا منهم حسب توجهو اخلاص يف دراسة الدين و من بُت ىؤالء الفالسفة صلد:

الذي يعد فيلسوف الىويت وذلك من خالل كتابو الشهَت "رسالة يف سبينوزا  باروخ-1 
الالىوت و السياسة" و أساس ىذا الكتاب ىو " أن لغة األصليل قد جاءت كلها رلاوزات و إستعارات 

: بسب النزعة الشرقية إىل األدب الرفيع وميلو إىل تزويق اللفظ ، أوالذا التزويق البياين متعمد فيو ، ،وى
ألن األنبياء و القديسسُت البد لكي ػلملوا الناس على إعتناق مذاىبهم ، فقد كتب كل كتاب  وثانيا:

ما فيو عقلية الشعب ،وما  منزل لشعب بعينو أوال ، و اجلنس البشري كلو ثانيا ، فيجب إذن أن يالئم
 .1وجد السبيل إىل ذلك"

بدراسة الدين وكان من بُت ادلدافعُت عن نقد الالىوت و التحرر منو ربدث عن  سبينوزاإىتم        
عن " اإلصالح الديٍت ، الذي إنطلقت شرارتو بُت فساد الكنيسة نفسها ،و إستطاع من خالل تبسيط 

سو درجة من التعاطف الشعيب دبا أنو حطم وحدة أوروبا الدينية من العقيدة ادلسيحية ، أن ػلقق لنف
ادلمارسات ، كما نشأت بسببو الكنيسة الوطنية وظلا معو شعور وطٍت فضال عن عقد ربالفات مع 

.2الربجوازية الفتية الناشئة ىذا أتاح أن ترى فيو صيغة من صيغ التحفيز على التحرر من رقبة الالىوت"
لو ما يربره وذلك من خالل األمور اليت تقوم هبا الكنيسة  سبينوزاي جاء بو وىذا النقد الذ 

بعتبارىا سبلك الشرعية الدينية " وىذا ما غلعلنا نفكر يف الطابع األصلي للدين ادلسيحي حىت يظهر لنا 
لرعية السبب الذي نبحث عنو بوضوح تام ،فلم يكن الذين دعوا إىل ادلسيحية ملوكا ،بل كانوا أفراد من ا

،إعتادوا طويال أن يتجمعوا ضد إرادة السلطات السياسية احلاكمة ، يف كنائس خاصة ،و أن ينظموا 
.  3شؤون الدين و يصرفوىا ، ويضعوا األنظمة ، و يتخذون القرارات دون عمل حساب للدولة "

لقهر و يوجو نقده إىل الكنيسة ادلسيحية اليت رأى بأهنا سبثل كل أشكال ا سبينوزاكما صلد  
التسلط يف إطار الشرعية الدينية كما أصبحت ىذه الكنيسة تتدخل يف أمور الدولة وذلك من خالل 

                                                           
1
 .140ص،1932رجمة و النشر،القاهرة،)د،ط(،زكً نجٌب محمود ،قصة الفلسفة الحدٌثة،لجنة التألٌف و الت- 

2
 .;0،ص 9002الالهوت،منشورات وزارة الثقافة ،سورٌا،)د،ط(،منذر الشبانً، سبٌنوزا و - 

3
و النشر و التوزٌع، بٌروت  السٌاسة،تر:حسن حنفً،دار التنوٌر للطباعةاروخ سبٌنوزا،رسالة فً الالهوت وب- 

 . 431، ص2008،  ،)د،ط(
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"احلصول على ادلال شرعت الكنيسة كل ما ىو غَت شرعي ،وحللت احلرام ، و أباحت احملظور ،وعقبت 
ك بكثَت كانت يف أرجائها رائحة الفساد ووصل هبا األمر أخَت إىل بيع صكوك الغفران ، وقبل ذل

الكنيسة قد استخدمت الرشاوى، و يمحت هبا للحصول على ادلناصب البابوية ،فرجاذلا الذين ربولوا 
                                                                         .     1إىل رجال دينا ال دنيا "

لنظرية ادلتمثلة يف ثنائية الدين و الدولة وذلذا يعد من ادلدافعُت عن ا سبينوزااألمر الذي جعل من  ىذا
إىل "الفصل بُت الدين و الدولة يف نظام احلكم اإلذلي حىت يعم السالم يف كليهما ، فإنو  سبينوزايدعوا 

يعود ويوحد بينهما يف نظام حكم الدؽلقراطي ، فإن اهلل يوزع بالسلطان ما ال يوزع ب القرآن ، ضمن 
 ءح القوانُت يف األمور الدينية و إال انقسمت السلطة السياسية ومت االستيالحق السلطة أيضا لتشري

عليها ، و من أجل ذلك ػلاول سبينوزا إثبات ثالثة أمور ال يصَت للدين قوة القانون إال بسلطة احلاكم 
،وال ػلكم اهلل منفصال عن السلطات السياسية ، و غلب اتفاق الشعائر الدينية مع سالمة الدولة 

          . 2آمنها"
وظيف النص الالىويت داخل السياق تطرق إىل مشكلة النقد اإليديولوجي و ت سبينوزاكما صلد  

الالىويت وخضوعو للسلطة الالىوتية وذلذا " كان البد خلضوع بنية النص الالىويت ،جلدلية السلطة و 
الثقافة ، أن غلعلها بنية تتضع باإليديولوجيا ،وأن تغدو بالتايل متناغمة مع طموحات السلطة الالىوتية 

ن تطويعهم ،فالسلطة الالىوتية ، اليهودية يف حاذلا ىنا ، دبن الرامية إىل بسط سلطتها على من البد م
ؽلثلها من القائمُت على الالىوت ،منطلقة من تلك البنية ستجد نفسها قادرة على السيطرة بفضل نشر 

 . 3القيم اليت تسهل ىذه السيطرة ، مثل حرية ادلواطنُت يف الدولة إزاء غَتىم من األخريُت"
نو نظر إىل ألىي إعطاءه أعلية للعقل مقارنة بالدين ، سبينوزاإىتم هبا  ومن بُت األمور اليت 

الدين نظرة سلبية ىذا ما دفع بو إىل استخالص نظرية حول العقل فَتى "أن العقل يستطيع أن يفهم 
العقائد من حيث صحتها أو كذهبا ، فهو النور الفطري الذي ػلمي الذىن من الوقوع يف اخلطأ و 

ويف غايتو  وهبذا ادلعٌت يكون الوحي متفق مع العقل يف موضوعو ،وىو احلقيقة ، حالم ،األوىام و األ
          .4ىي السعادة"

                                                           
1
 .21- 20صص،منذر الشبانً،سبٌنوزا و الالهوت،مرجع سابق، - 

2
 .98فً الالهوت مرجع سابق،ص باروخ اسبٌنوزا،رسالة - 

3
 .56منذر الشبانً،سبٌنوزا و الالهوت،مرجع سابق ،ص   - 

4
 .21-20صص،مرجع سابق،وت،رسالة فً الالهباروخ سبٌنوزا،- 
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الفصل بُت الدين و الدولة وترك شؤون العبادة لألفراد  سبينوزاوصلد الغاية النهائية من رسالة  
 حرية العبادة و التفكَت. وعدم تدخل الدولة يف األمور النظرية ،ويتم ىذا الفصل من أجل تأكيد

إىتم كذلك بفكرة الطبيعة ، حيث قدم أفكار سلتلفة حول ىذه القضية اليت  سبينوزاكما أن  
يربىن فيها على أن العامل ؽلثل نظاما أخالقيا ألن نظرتو حول فكرة الطبيعة ، أن الناس واجهوا الظواىر 

قول أن العامل ؽلثل نظاما أخالقيا ؟ال جدال يف الطبيعية بتأويالت أخالقية و الذي نقصده ىو " عندما ن
أن الفكرة ، على ضلو ما يعرب عنها هبذا الشكل ، باللغة الغموض ، و مع ذلك فلها أعلية بالغة يف 
التاريخ العقلي و الروحي للجنس البشري؛وىي جزء من النظرة الدينية للعامل، و ىي تتغلغل  ال يف 

يف صبيع الديانات الكربى ،ويف صبيع الديانات اليت ربمل طابع  الديانة ادلسيحية فحسب ، و إظلا
              . 1التأليو"

ذبد كتابو الثاين حول  "رسالة في الالهوت و السياسة"إىل جانب ماقدمو سبينوزا حول كتابو  
"إىل أن يف الكون حقيقة شاملة يسميها  سبينوزاالذي عاجل فيو مسألة اجلوىر ، فذىب  األخالق

اجلوىر ،وليس يعٍت هبذه الكلمة مدلوذلا ادلباشر الذي يفهم منها ، و ىو مادة الشيء أو عنصره ،  
                                                                            .          2كقولنا مثال إن اخلشب مادة ىذا القلم ، ولكنو يقصد هبا احلقيقة الكائنة وراء األشياء"

كما أنو يرى أن ادلسألة ادلتعلقة باألخالق ال ؽلكن تفسَتىا إال إذا جلأنا إىل ادلبدأ األنطولوجي  
أسس نظريتو األنطولوجية على فكرة اجلوىر " الذي يرى بعض الباحثُت بأنو مل يبق لو  سبينوزاألن 

كان   سبينوزاقة مع مفهوم اجلوىر األرسطي ، و السبب يف ذلك أن بإستثناء مفهوم اإلستناد ، أي عال
قد طور مفهوم اجلوىر إىل احلد الذي مل يعد فيو إمكانية للحديث عن تعدد اجلواىر وال حىت ثنائية 

لو يكون اجلوىر ما يوجد يف ذاتو و  سبينوزا،حيث مل يعد ىناك إال جوىر واحد فبحسب تعريف 
 .3 يتوقف"يتصور بذاتو ، أي ما ال

بفكرة اجلوىر ىي اليت تتمثل يف اهلل الذي ىو مصدر نشأة كل األشياء  سبينوزاويقصد 
    ادلوجودة يف الطبيعة و ادلصدر األول لقوانينها بإعتباره حقيقة كاملة.

،اىتم بالبحث يف منشأ الدين  : الذي يعترب من بُت الفالسفة التجربتُت دافيد هيوم-2 
                                                           

1
، :للطباعة و النشر و التوزٌع،بٌروت،طولتر ستٌس،الدٌن و العقل الحدٌث،تر:إمام عبد الفتاح إمام،التنوٌر - 

 .2;، ص9002
2
 .1;8نجٌب محمود ،قصة الفلسفة الحدٌثة، مرجع سابق،ص زكً - 

3
 .66منذر الشبانً،سبٌنوزا و الالهوت، مرجع سابق،ص - 
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من بُت  هيومضرورتو و حقيقتو كما اعترب أن فلسفة الدين مبحث فلسفي يف رلال الدين ،كما "يعترب 
الفالسفة الذين أسهموا يف اجلانب الديٍت ،وكان لو تأثَت سليب ،شكي يف فضاء الدين ،حيث ذىب إىل 

يف الشك و إلنكار إثبات قضايا الدين من خالل االستدالل العقلي التجرييب ،شلا أدي بو إىل الوقوع 
 .1بعض األدلة. و رأى بأن ادلعتقدات الدينية ؽلكن تقييمها كباقي ادلعتقدات"

بأن ادلعرفة الدينية واقعية القضايا للدينية وغَتىا من ادلباحث الفلسفية ،فذىب  هيومورأى 
ُت أوال:عن لدراسة ىذه ادلعارف و ادلعتقدات "يذىب إىل أن دراسة ادلعتقدات الدينية ادلمكنة بطرقت

طريق البحث عن علل ذلا ،و ثانيا: عن طريق دراسة األدلة ادلقامة ، بتعبَت أخر يف الدراسات من 
باالستدالالت القبلية ،وشبة من جلأ إىل االستدالالت التجريبية . و البحث عن علل لدين  ةاالستعان

 .        2بواسطة منهج االستنتاج العلي"

من خالل الفالسفة الذين سبقوه و تأثر هبم و اتفاقو معهم من  إىل تفسَت الدين هيومذىب  
"يف أن الشرك كان ادلظهر األول للدين ،ولكنو ؼلتلف معو يف ربديد  هيومالذي يتفق معو   لأمثال فونتي

أن يكون التأمل النظري يف انتظام علل  هيوماألسباب اليت أدت باإلنسان إىل الشرك. إذ يستبعد 
الطبيعة من بُت االىتمامات اليت شغلت تفكَت اإلنسان البدائي هبمجيتو و بربريتو. و ذىب إىل أن 

 . 3الشرك كان الدين األول لإلنسان "

يف دراستو حول الدين عن ادلراحل اليت مر هبا عرب تاريخ البشرية و ذلك من  هيومربدث   
ىل و ىي ادلرحلة البدائية إىل مراحل أخرى أرقي . من تلك ادلرحلة األوىل حيث رأى "أن ادلرحلة األو 

:إذا وضعنا يف اعتبارنا هيومالدين األول للبشرية كان ، يف أدىن صورة لو ، و ىي التعددية الوثنية ، يقول 
إليها ، فإنو يبدو أن  ارتقاء اجملتمع اإلنساين من بداياتو اجلاىلية إىل حالة الكمال األعظم اليت وصل

.4الشرك أو الوثنية كانت ، أو ينبغي أن تكون الدين األول و األبعد قدما يف تاريخ النوع اإلنساين "
بدراسة الدين أو تقدًن نظرياتو حول الدين باعتماد ادلنهج االستداليل العلي من  هيوموقام  

                                                           
اإلسالمً للدراسات  ،تر:حٌدر نحٌف،المركزخانً،فلسفة الدٌن عند دافٌد هٌوممحمد فتحً على - 1

 . 63،ص 2016)د،ب(،)د،ط(،  ،اإلستراتٌجٌة
  .65،صنفسهالمرجع  - 2
 )د،س(،،)د،ط(،،القاهرةٌن و المٌتافٌزٌقا فً فلسفة هٌوم،دار قباء للطباعة و النشرالد،عثمان الخشت محمد- 3

 . 14ص 
 .15،صنفسهمرجع ال- 4
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الدراسات اليت اختصت يف البحث من  أجل معرفة مصدر ىذه ادلعتقدات الدينية حيث يرى"أن من بُت
أدلة الدين و اليت اعتمدت على االستدالالت القبلية بقيت عميقة غَت رلدية .ويشمل حكم ىيوم ىذا 
االستدالل من قبيل الربىان الوجودي و اإلمكان .فهي استدالالت غَت رلدية. آما الدراسات ادلختصة 

.    1ية فيجب النظر فيها و فحصها إذ ال ؽلكن احلكم مسبقا"باألدلة اليت تستند إىل االستدالالت التجريب
على دراسة تاريخ النوع البشري يف القدًن ،أي منذ البدايات األوىل لظهور  هيومكما ركز  

اإلنسان انطالقا من تسليمو أن حركة اجملتمع اإلنساين ىي حركة تطور و ارتقاء و ذلذا "فإذا كانت حركة 
ىي حركة تطور و ارتقاء ، فإن الدين بوصفو نشاطا إنسان  قد مر دبختلف احلضارة البشرية عامة 

مراحل التطور و االرتقاء من أدىن إىل أعلى)...(بدءا من النظرة التعددية إىل اآلذلة مرورا بالنظر إليها 
ذا نظرة ىَتاركية أو ىرمية ،حىت وصلت اإلنسانية إىل الوحدانية ،ومع اتفاق النظريات التطورية حول ى

  .   2ادلعٌت حلركة الدين ،فإهنا تعود لتختلف يف  ذبديد طبيعة كل مرحلة من مراحل التطور"

أن الدين ينشأ من الشرك وذلك حسب ادلبادئ اإلرتيابية اليت كانت عند  هيوم دافيدويرى  
لعصور بعض الفالسفة منذ العصور القدؽلة ويصرح بذلك فيقول :"إننا إذ نرجع إىل الوراء يف أعماق ا

القدؽلة ،و كلما توغلنا صلد النوع اإلنساين غارقا يف الشرك ، و ليس ىناك ما يدل على أن اإلنسانية يف 
ذلك التاريخ السحيق ، قد عرفت أي دينا أخر  يتسم بصورة أكثر كماال من الشرك . و معظم 

عقيدة شائعة و راسخة  ادلدونات القدؽلة عن النوع اإلنساين ال تزال تقدم لنا ىذه ادلنظومة بوصفها
 .  3فالشمال و اجلنوب و الشرق و الغرب ، يقدمون دليلهم االجتماعي على الواقعة نفسها "

ركز جل اىتماماتو على ظاىرة الشرك عند الشعوب و توصل إىل نتيجة مفادىا " أن  هيومو  
أفكار الدين األول مل تنشأ من التفكَت يف أعماق الطبيعة ،وإظلا نشأت من القلق إزاء أحداث احلياة ، و 

وعي ما من اآلمال و ادلخاوف ادلستمرة اليت ربرك العقل اإلنساين فلم يكن اإلنسان البدائي ؽللك ال
غلعلو يفكر نظريا يف الظواىر الكونية  و مل يكن مشغوال بالتفسَت العقلي ألعمال الطبيعة دلعرفة العلل 

 . 4احلقيقية اليت تكمن وراءىا"

                                                           
 .66ص،مرجع سابقفلسفة الدٌن عند دافٌد هٌوم،،محمد فتحً على خانً- 1
 .66،ص،مرجع سابقالدٌن و المٌتافٌزٌقا فً فلسفة هٌوم،محمد عثمان الخشت- 2
 .16-15،ص،صنفسه المرجع- 3
 .16،صسابقمرجع ،ٌن و المٌتافٌزٌقا فً فلسفة هٌومالد- 4
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من خالل حبثو حول الدين و مصدره و البحث يف العلل و  ادلعتقدات  هيومو ما توصل إليو  
لظاىرة الدينية حيث يرى "أن ىناك علة واحدة كربى ن و الدينية  عن ادلنهج الذي استخدمو يف فهم ا

تكمن يف ادلنبع احلقيقي للشعور الديٍت القائم على الشرك يف مشاعر القلق و اخلوف و األمل اليت كانت 
تسيطر على اإلنسان البدائي فيقول: ينشأ الدين البدائي للنوع اإلنساين من اخلوف و القلق من أحداث 

 .  1فكار اليت يعمرىا اإلنسان عن القوى غَت ادلرئية ،و غَت ادلعروفة "ادلستقبل ، من األ

يف تتبعو دلعتقداتو غَت التجريبية اخلفية غَت  هيوم دافيدويربز ادلنحي ادلناىض للدين عند  
 ادلكتوبة و سلالفتو للمنهج الذي تبناه.

ين صلد ،فيلسوف أخر للد هيوم دافيدو من خالل ما مت ذكره حول نظرية  :إيمانيول كانط-3 
عقالين أىتم بالظاىرة الدينية كل االىتمام خصوصا يف كتبو النقدية و ما قبل النقدية كما نرى "حظي 

يف كتبو النقدية و ما قبل النقدية ،إال أن اىتمامو ىنالك انصب خاصة على اهلل  كانطالدين باىتمام 
قد اىتم بو أوال بوصفو وظيفة  ،ال على الدين من حيث ىو نظام عقدي و سلوكي متكامل، و 

كويمولوجية يف كتابو نقد العقل النظري ،مث باعتباره وظيفة أخالقية يف نقد العقل العملي ، أخَتا بوصفو 
وظيفة غائية يف كتاب قوة احلكم .آما يف كتاب الدين يف حدود العقل ، فقد نظر إليو نظرة زلايثة  يف 

 .2عجزاتو ،دبعتقداتو و طقوسو ،بدنياه و آخرتو"معظم أبعاده بوجبو وشرائعو ،برموزه وم

أعطى أعلية بالغة للدين ألنو ربط بُت اجلانب ادلثايل و اجلانب الديٍت و أن اإلنسان  كانطكما  
خلق حرا يف ىذا العامل يبحث عن السعادة  اليت يراىا متجسدة يف اهلل "إن أصل البشر إىل الدين ال 

ل يف قدرهتم على ربديد حرية ادلصَت ،واقًتاح غاية هنائية لوجودىم تكمن يف أي نوع من العبودية ،ب
على األرض تليق بعقوذلم أي قدرهتم إعطاء قيمة لسَتهتم اخلاصة يف تدبَت أنفسهم ، ومن شبة فاحلاجة 

 .  3إىل الدين ال تأيت إىل األخالق من اخلارج بل ىي فكرة نابعة .أو تنبع من األخالق و ليس ذلا أساس"

                                                           
 .17،صالمرجع السابق- 1
محمد مصباحً،كانط:من العقل الخالص إلى اإلٌمان الخالص قراءة فً كتاب الدٌن فً حدود بساطة  - 2

العقل،ضمن فلسفة الدٌن :مقول المقدس بٌن اإلٌدٌولوجٌا و الٌوتٌوبٌا و سؤال التعددٌة)مؤلف جماعً( 
 .69،ص2012، 1،منشورات ضفاف،بٌروت،ط

، 1،2012،ط،لبنانحً المسكٌنً،جداول للنشر و التوزٌعت،تر:فاٌمانٌول كانط،الدٌن فً حدود مجرد العقل- 3
 .12ص
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يف نظريتو حول الدين ربط اجلانب األخالقي  باجلانب الديٍت يف عالقة قائمة على  كانطوصلد  
" مل ينكر العالقة ادلتينة بُت األخالق و الدين ،  فكانطمفهوم اإلنسان باعتباره كائن حر يف ذاتو 

لو ، و موازاة فاألخالق تقود حتما إىل الدين ، أي إىل مشروع أخالقي خارج عن اإلنسان بوصفو غاية 
لذلك مل ينكر العمق األخالقي للدين ،ألنو بدون األخالق ال غناء يف الدين ،ىكذا آل التفكَت يف 
أخالق خالصة إىل االعًتاف بوجود مبدأ فاعل ، ىو اهلل ،لكن ليس الفاعل بادلعٌت احلق للكلمة ، أي 

 .1الفاعل للقوانُت األخالقية "

وجودة بُت الدين و األخالق عالقة ضرورية متكاملة مفادىا كما صلد كذلك أن ىذه العالقة ادل
ربقيق السعادة لإلنسان باعتباره كائن فاضل ذلذا يرى كانت أن ىذه العالقة"بُت الدين و األخالق 
تتجلى دبجرد النظر دلسلمة وجود اهلل تعاىل ،دبا أهنا مسلمة ضرورية ،ترتبط بفكرة االجتهاد اإلنساين يف 

، فهذا االجتهاد يدفعنا إىل التفكَت يف كائن كامل طيب تكتمل فيو الفضائل وؽلكنو أن رلال األخالق 
ػلقق اإلنسان اجملتهد تلك السعادة ، فاهلل ىو الذي يضمن لنا السعادة و ىو غاية الفعل األخالقي أوال 

 .      2ىل الدين"و أخَتا. وىكذا يشَت إىل العالقة ادلتينة بُت األخالق والدين، فاألخالق تقود حتما إ

على األخر، لكي يفهم اإلنسان  االدين بالعقل و رأى بأنو غلب أنفتح كل واحد كانطوربط  
األمور ادلتعلقة بالدين ،ػلتاج إىل عقل من أجل شرح و فهم ما ػلتويو"ال ػلتاج الدين إىل عبيد 

نعيم أخروي مث ربويلو إىل  يستعملون الشعائر دوظلا فهم دلعناىا يف نطاق نسقي إللو الغائب ،من أجل
جهاز ابتزاز أخالقي على األرض ،بل إىل أحرار يؤمنون بأنفسهم بناءا على ما ؽلليو العقل دبقتضى 
الطبيعة البشرية ،دبجردىا بذلك ، حىت يف الدين ال أحد يكون عبدا إال الذي يريد و طادلا ىو يريد أن 

 .    3يكون كذلك "

قد وضع ضوابط من أجل عقلنة الدين يف حدود العقل وحده " ألن كانت مل  كانطكما صلد  
يضع العقل يف أطر دينية ،و أظلا وضع الدين يف أطر العقل وحدىا ،و الشك أن عقلنة الدين وحصره يف 
نطاق العقل وحده بادلعٌت الكانطي أمر يستبعد دين الوحي ادلتعارف عليو لكي يسود العقل الذي 

                                                           
 .70،ص مرجع سابق،محمد مصباحً،كانط بٌن العقل الخالص و اإلٌمان الخالص - 1

           وغٌضان سٌد علً،الدٌن األخالقً فً مقابل الدٌن التارٌخً،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات - 2
       محمل من (pdfملف بصٌغة  ).05)د،س(،ص،الرباط،)د،ط(، األبحاث

www.mominoun.com 
 .21،ص ،الدٌن فً حدود مجرد العقل،مرجع سابقاٌمانٌول كانط- 3
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فاىيم الدين الرئيسية مثل الوحي و ادلعجزة و الغيب ،وىي تلك ادلفاىيم اليت يزخر هبا يقتضي على م
عامل األشياء يف ذاهتا ،ومع ىذا فثمة إؽلان ينبغي عند كانت ، ىو اإلؽلان األخالقي، إؽلان العقل  

  .   1العملي احملض ،وليس إؽلان الوحي التقليدي"

بُت اجلانب العقلي و اجلانب الديٍت غلب أن يقام الدين  يؤكد أنو يف نظريتو حول ربطو كانطو  
على أساس العقل العملي أو األخالق التطبيقية ألن ىذه األخالق قائمة على مفهوم اإلنسان باعتباره  
كائن حر حيث يقول كانط يف ىذا الصدد:"أنو ال غلوز أن يقام الدين على أساس من العقل 

الق العملية، و معٌت ذلك أن أي كتاب من الكتب ادلقدسة وكل النظري،بل غلب أن ينبٍت على األخ
وما ينزل بو الوحي غلب أن ػلكم عليو دبا لو من قيمة أخالقية،وال ينبغي أن يكون ىو نفسو احكم 
الذي يرجع إليو يف صياغة قانون األخالق،أي غلب أن تأيت الكتب ادلقدسة متمشية مع ما ؽلليو الشعور 

. فكانت من خالل ىذا لو ينفي اإلؽلان الديٍت وإظلا أعطي األسبقية و 2 اإلنسان"األخالقي ادلفطور يف
 الصدارة لألخالق اليت تسمح باإلؽلان الديٍت .  

إىل ربديد ظلط ىذا الدين و كيف نعتربه ألنو يوجد دين واحد و ىو الذي يعتنقو  كانطوذىب  
اجلميع لكن التسميات والصفات اإلنسانية زبتلف ذلذا يرى كانط أنو "ينبغي تعليم اإلنسانية أنو ال 
يوجد إال دين واحد ،إال أنو ؽلكن القول أن شبة ضرب من ادلعتقدات لذلك ينصحنا كانط بأن ال 

مل عبارة "الدين" حُت طلاطب اجلمهور ، بل فقط أن نكتفي باإلشارة إىل ادلعتقد وحرية ادلعتقد ال نستع
تكفي كي يكون ىناك فهم للدين ،بل إن حرية التفكَت ىي الضامن األكرب إلصالح أي استعمال غَت 

  .   3مفيد لعقولنا يف مسائل الدين"

العالقة اليت ذبمعهما م ربديد الدور الذي  كذلك ذىب إىل ربط الدين بالدولة و  كانطوصلد  
يلعبو الدين بالنسبة للدولة وكيف يتم اعتباره بالنسبة ذلذه اذليئة أو ادلؤسسة ألن" وحدىا الدولة اليت 
تعامل الدين بوصفو مؤسسة ريمية للطاعة ، و ىي من شأهنا أن ربول الدين إىل جهاز عنف قابل 

                                                           
 .04،ص سابق مرجع،،الدٌن االخالقً فً مقابل الدٌن التارٌخًغٌضان سٌد علً- 1
 .304،ص مرجع سابقد ،قصة الفلسفة الحدٌثة ،زكً نجٌب محمو- 2
 .28،ص مرجع سابق،،الدٌن فً حدود مجرد العقلكانط اٌمانٌول- 3
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الدين ليس مؤسسة بالضرورة ،وحده الدين العبادات يقبل ىذا لالستعمال بُت أو ضد اجلموع ،لكن 
 .      1النوع من االستعمال العمومي"

تكمن يف ربطو بُت اجلانب الديٍت و اجلانب األخالقي ونظرتو إىل  كانطالدراسات اليت قدمها  
س يعتقدون أن الدين نظرة عقلية يعٍت الدين يف حد ذاتو أي بأبعاده و واجباتو "ألن الكثَت من النا

الدين شعور بلغز أو سر خفي ال تدركو عقولنا البشرية ،لكن ادلشاعر ليست معارف.وبالتايل ال ؽلكن 
أن تكشف لنا عن أي سر ال نعرفو.بل وعلى العكس من ذلك فإن أصل الدين ليست ادلشاعر السرية 

رية يشكل كوين يف ما يتخطى  اليت تفرق بُت الناس حبسب تباين ادلعتقدات ،بل قدرة البشر باستعمال احل
 .     2كل معارفهم النظرية عن الطبيعة من حوذلم "

فما ؽلكننا قولو حول ادلسألة الدينية ىو أن ادلتدين احلقيقي ىو الذي يؤمن بدين العقل ال ػلتاج  
 إىل معتقد أو أي شيء أخر ليؤمن بطريقة صحيحة و حسنة ألن اإلؽلان العقلي ىو الذي ؽلنح لإلنسان

 حريتو يف ىذا العامل و يبُت لو اذلدف للبحث عن السعادة احلقيقية عن طريق العقل وحده. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .29-28ص،ص،المرجع السابق - 1
 .34،ص المرجع نفسه - 2
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 ـــــــــــــــةــــــــــــخالصــــــــــــــــــــــــ 
بل شغل كل اجملاالت) االجتماعية و االقتصادية و ،مل يكن الدين حكرا على رلال معريف دون آخر

تطرقنا إليو يف ىذا الفصل ىو دراسة الدين كموضوع دلقاربات غربية سلتلفة، بدأ حىت النفسية( وما 
بادلقاربة السوسيولوجية اليت ىي بدورىا اختلف فيها علماء االجتماع"كدوركاًن و ملكس فيرب و 
أوغست كونت"،باختالف دراستهم للظواىر الدينية اختالفا واضحا ،فعاجلو البعض من جانب تطوري 

آلخر من اذباه وظيفي،كما صلد لو كذلك دراسات من جانبو ادلادي اخلالص،مرورا بادلقاربة و البعض ا
األنثروبولوجية اليت كانت اإلرىاصات األوىل ذلا و للمعتقدات الدينية و ادلمارسة ادلرتبطة هبا يف سياق 

قاربة الفلسفية مع نظرية تطورية و اليت ظهرت مع الكتابات األوىل "الدوارد تايلور" ، وصوال إىل ادل
 لة جوىرية موجهة لتفكَت العقالين."سبينوزا و كانط و دافيد ىيوم"العتبارىم أن الدين مسأ
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 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

يعترب علم النفس من العلوم ادلهمة حديثا، و من العلوم اليت ال تكون دراستو سهلة،وشهد ىذا 
احلديث من خالل اشتغال الفالسفة هبذا اجملال،بداية مع ديكارت و نظريتو  يف  العلم تطور كبَت يف العصر

الفصل بُت "النفس و اجلسد"،مث ادلدرسة االصلليزية و مؤسسها"جون لوك"ذلا دورا بارزا يف دراسة الظواىر 
لعلم النفسية،و بعدىا تطور علم النفس مع "دارون"ونظريتو يف التطور،مث" فونت"الذي أسس أول معمل 

النفس التجرييب.وأخَتا جاء"فرويد"وإثباتو لوجود حياة الشعورية .وتفرع عن علم النفس عدة مدارس صلد من 
بينها مدرسة التحليل النفسي اليت تزعمها"سيغموند فرويد"وانشغلت ىذه األخَتة بالدين  من خالل تركيز 

يعاين منها اإلنسان،كما ارجع فرويد  ادلوضوعات اليتالصراع الذي ػلدث يف العقل و تناول  مؤسسو أعلى
نشأة الدين إىل مرحلة الطفولة أو ما عرف "بعقدة أوديب"،ليت نظر إىل الدين نظرة سلبية أو اعتربه وىم أو 
زيف،إىل جانب نظرة ماركس و نيتشو و كانظ حول السلوك الديٍت و ىذا ما عاجلناه يف ىذا الفصل من 

النفس،ونشأة الدين عند فرويد ، و دور منهج التحليل النفسي يف خالل مباحث الثالث"مفهوم التحليل 
 فهم الظاىرة الدينية".
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 المبحث األول: مفهوم التحليل النفسي 

ؽلكن القول بأن من أىم النظريات اليت عرفت ضجة كبَتة ىي نظرية التحليل النفسي الذي تقوم 
كل ما يؤدي يف اجملتمع إىل تشويو اإلنسان كما ينبغي   بالغوص إىل األعماق إىل عامل الالوعي اخلفي،وينتقد

اخلوف  ، عليو أن يفحص الظواىر السيكولوجية اليت تشكل مرض اجملتمع ادلعاصر:االغًتاب، القلق،الوحدة
 من األحاسيس العميقة.

كما ؽلكن إعتبار" التحليل النفسي نظرية راديكالية وحتريرية،من حيث أنو يكشف للناس تأثَت 
هم وإيديولوجياهتم اليت ختفي وتعقلن غايتهم احلقيقية،السيطرة،إن التحليل النفسي يعلمنا أن نشك يف أوىام

 . 1ما ؽلكن لإلنسان قولو، ألن ما يقولو عادة، و يف أفضل األحوال ال يكشف سوى وعيو"

لنفسي ىو وصلد يف ىذا الصدد رلموعة من اآلراء اليت تتمثل يف"ما ؽلكن عملو إلختيار التحليل ا   
ترك الكالم دلن ضلت ىذا ادلصطلح يف الفًتة نفسها اليت أبرز فيها اكتشافو، لقد أطلقنا اسم التحليل النفسي 
على العمل الذي جتلى من خاللو إىل الوعي ادلريض ذلك احملتوى النفسي ادلكبوت لديو ،فلماذا استخدمنا  

مع العمل الذي يقوم بو عامل الكيمياء على ادلواد  كلمة حتليل اليت تنفي الفتيت والتفكيك وتوحي بالتشابو
اليت غلدىا يف الطبيعة واليت ػلملها إىل سلتربه ؟ لقد مت ذلك ألن ىناك ما يربر ويدعم فعليا مثل ىذا التشابو 

. ألن ىدف التحليل النفسي ىو معرفة " أعراض ادلريض وحتاليلو ادلرضية ىي ذات طبيعة 2،يف نقطة ىامة "
عالية يف تركيبها ،شأهنا يف ذلك شأن كل النشاطات النفسية ،وال تغدو عناصر ىذا الًتكيب يف  تبلغ درجة

هناية ادلطاف أن تكون دوافعا ، وحركات ترويو إال أن ادلريض ال يعلم إال القليل ،أو ىو ال يعلم شيئا عن 
 .3ىذه الدوافع الولية "

                                                           
بٌروت، ،النشرللطباعة و دار المنهل للبنانًاصر فً التحلٌل النفسً الفروٌدي،االنسان المعفٌصل عباس،- 1
 .96،ص1،2004ط
2
مجد مؤسسة ،تر:مصطفى حجازياند بونتالٌس،معجم مصطلحات التحلٌل النفسً،رجان ال بالنش و جان برت- 
 . 166،ص 2002، 4ط،،بٌروتجامعة للدراسات والنشر و التوزٌعال

 . 167،صالمرجع نفسه- 3
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،فكانت قرن التاسع عشر وأوائل ىذا القرنال "لقد نشأ التحليل النفسي يف أحضان الطب يف أواخر 
ما يلم تعديل جوىري يف فلسفة البحث فينشأتو إبراز ثورة على ادلفاىيم الطبية ،واليت كان ميالده مبثابة 

 .  1اإلنسان "

 التحليل النفسي: ىو مذىب أسسو فرويد ، حيث ؽلكننا أن ظليز فيو ثالثة مستويات : 

يقة يف االستقصاء تتلخص أساسا يف تبيان معٌت الالوعي لكالم وأفعال "فهم على الصعيد األول:طر -1
ذات ما ،وكذلك معٌت إنتاجها اخليايل من أحالم وىوامات وىذيانات ... حيث تقوم ىذه الطريقة بشكل 
رئيسي على التداعيات احلرة للذات ،واليت تشكل ضمانة صدق التأويل ،وؽلكن أن ؽلتد تأويل  التحليل 

.أي أن التحليل النفسي ىو 2يشمل إنتاجيات إنسانية ال دتتلك تداعيات حرة يف صددتو" النفسي كي
 طريقة أو تقنية يتم من خالذلا حتديد بنية الظاىرة النفسية و الكشف عن العمليات الالواعية.

وىو على الصعيد الثاين:"طريقة يف العالج النفسي تقوم على ىذا االستقصاء وتتخصص ب تأويل -2
توى للمقاومة، و النقلة، الرغبة ،ويرتبط هبذا ادلعٌت استخدام التحليل النفسي مبثابة مرادف للعالج احمل

 التحليلي النفسي مثل ،االطلراط يف التحليل النفسي .

وىو على الصعيد الثالث: رلمل النظريات النفسانية والنفسية ادلرضية اليت تنظم من خالذلا ادلعطيات اليت -3
 .3الطريقة التحليلية النفسية يف االستقصاء و العالج"تقدمها 

يف مقالتو بعنوان مالحظات جديدة  1981كما أن كلمة "التحليل النفسي ظهرت ألول مرة عام  
وتعٍت  analyseوتعٍت النفس و psycheحول حاالت نفاس الدفاع ،وتتكون الكلمة األجنبية من 

يائي الذي يقوم بتفتيت ادلركبات اليت يشتغل عليها يف ادلخترب إىل التحليل،وذلك بادلقارنة مع التحليل الكيم
عناصرىا ادلكونة اليت تضيع من خالل اندماجها يف ادلادة الكيميائية ،يرى فرويد أن التكوينات النفسية  

                                                           
 ،دار المعارف اإلسكندرٌة ،عبد المنعم الملٌجًو مصطفى زٌور،تر:،حٌاتً والتحلٌل النفسًسٌغموند فروٌد 1
 . 10،صس(،)د،ط(،)د
2
 294ص،سابقمرجع معجم مصطالحات التحلٌل النفسً، - 
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كيانات بالغة التعقيد وبالتايل ػلاول التحليل ردىا إىل عناصرىا األساسية من رغبات وصراعات ودفاعات 
 .   1سويات ىي اليت تشكل األعراض النفسية"وت

"وقد كرس استخدام مصطلح التحليل النفسي ترك التفريغ بتأثَت من التنومي أو اإلػلاء واللجوء إىل   
عديدة للتحليل النفسي  قاعدة التداعي احلر وحدىا للحصول على ادلادة التحليلية وقد قدم فرويد تعاريف

حيث يرد التحليل  1822ف يف بداية مقالو "ادلوسوعة " اليت ظهرت عام .وصلد واحدا من أوضح التعاري
 النفسي وىو اسم يطلق على:

 أوال :عملية الستقصاء  العمليات العقلية اليت ال ؽلكن النفاذ إليها بوسيلة أخرى . 

 ثانيا :طريقة تقوم على ىذا االستقصاء بغية عالج االضطرابات العصبية .

 .2اىيم تنمو معا كي تشكل تدرغليا مذىبا علميا جديدا  "ثالثا :سلسلة من ادلف

وتتمثل من خالل ىذه الدراسات الغاية من التحليل النفسي واليت تتمثل يف "مساعدة ادلريض على  
فهم ىذه التكوينات بالغة التعقيد وحتويل مصادرىا وصوال إىل استيعاهبا يف وعيو و بالتايل السيطرة عليها ،شلا   

الشفاء الذي ال يقتصر على زوال األعراض و إظلا يرمي إىل استعادة القدرات على الفعل و يؤدي إىل 
 .3االستمتاع بالوجود تبعا لقول فرويد ذاتو "

إن التحليل النفسي أعاد النظر يف كثَت من ادلفاىيم و ادلعتقدات السائدة، اليت كانت هتيمن على  
يل النفسي من انقالب فكري يعود إىل دعوة اإلنسان  للتحرر اإلنسان منذ عهد طويل ."إن ما أحدثو التحل

من ادلفاىيم ادلكبوتة و األحكام السابقة ، وتبديد األوىام اليت ختفي عن اإلنسان وضوح احلقيقة ،و كان 
التحليل النفسي ىو الثورة الفكرية اليت طبعت ىذا العصر بطابعها اخلاص و قد جتلى تأثَتىا يف كل ميادين 

 . احلياة

                                                           
 .14،صسابقمرجع معجم مصطلحات التحلٌل النفسً، - 1
 .298ص،نفسهمرجع ال - 2
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فموضوع التحليل النفسي أوال ىو تطوير الوعي النقدي ،و كشف العقلنة و األوىام احلتمية اليت  
 .1تشل القدرة على احلركة "

و مر التحليل النفسي "بعملية تطوير مل تكن ذتة جدوى يف معارضتها ،حىت أصبح لفظ التحليل  
لة عالجية خاصة ،أضحى اآلن فضال عن ذلك النفسي ذاتو لفظا مبهما ،فبعد أن كان يف األصل امسا لوسي

 .2امسا لعلم ،ىو علم العمليات النفسية الالشعورية"

ومن خالل كل ما قدمو يف ىذه الدراسات ادلمهدة ذلذه الوسيلة العالجية النفسية اليت اصطلح  
إلسهامات  ىذا التحليل النفسي باستطاعتو أن يقدم"عليها باسم التحليل النفسي ىو ما ؽلكن القول أن 

ىامة لقضايا الوجود اإلنساين ،وذلك من خالل نظرية نقدية وحتريضية ضمن فكر إنساين جذري "ىذا 
التحليل النفسي سيستمر يف الغوص إىل األعماق إىل عامل الالوعي اخلفي ، وينتقد كل ما يؤدي يف اجملتمع 

مع حلاجات اإلنسان  ، ال تكيف إىل تشويو اإلنسان ، ويهتم بالسَتورات اليت تؤدي إىل تكيف اجملت
اإلنسان للمجتمع.ينبغي على التحليل النفسي بشكل خاص، أن يتفحص الظواىر السيكولوجية اليت تشكل 
مرض اجملتمع ادلعاصر:االغًتاب،القلق،الوحدة و اخلوف من األحاسيس العميقة .ىذه األعراض احتلت 

و على النظرية التحليلية النفسية أن تصاغ بطريقة تسمح ادلكانة ادلركزية اليت كان يشغلها القمع اجلنسي ، 
 .     3بفهم اجلوانب الالواعية ذلذه األعراض و الشروط  ادلرضية للمجتمع و للعائلة اليت تولدىا"

 النفسي التحليل أهمية 

تو طربات اليت يعيشها اإلنسان يف حيايلعب التحليل النفسي دورا ىاما يف عالج ادلشاكل و اإلض   
النفسية كمل يكشف فرويد من خالل كتابو تفسَت األحالم" بأن التحليل النفسي ىو اكتشاف أالشعور أو 
أنو نظرية قوامها تفسَت األمراض النفسية بأسباب جنسية ،ىذا فضال عن كونو كتابا ينبغي أن يقرأه كل 

                                                           
 .96-95ص ص،،ابقمرجع س،االنسان المعاصر فً التحلٌل النفسً الفروٌدي،فٌصل عباس- 1
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عية أو تاريخ احلضارة أو النقد طبيب نفسي وكل مشتغل بعلم النفس أو الًتبية أو األنثروبولوجيا االجتما
 . 1األديب أو فقو اللغة وما ذلك من خالل علم اإلنسان"

كما ؽلكن فهم الدور الذي يلعبو التحليل النفسي يف أنو عملية ضرورية ألنو"يسعى إىل فهم  
و  االضطرابات ادلسماة باالضطرابات العصبية وإىل شفائها ،وقد كان من ضروري التصدي ذلذه ادلشكلة ،

العثور عنها يف احلياة الغريزية للنفس ،وىذا أضحت رتلة من الفرضيات اليت تتعلق حبياة اإلنسان الغريزية 
 .    2،ىي األساس الذي قام عليو تصورنا عن احلالة العصبية"

وصلد للتحليل النفسي دورا بارزا يف علم النفس من خالل حتليل شخصية اإلنسان أو العقد و اآلالم  
يشعر هبا ولكن سلبأة يف الالوعي ، أو تفسَت األحالم كما قامت مدرسة التحليل النفسي مبعاجلة اليت 

السلوكيات غَت السوية أو غَت العادية اليت جتاىلتها العديد من ادلدارس األخرى " فادلعاجلة التحليلية النفسية 
يض، ويروى أحداث حياتو ادلاضية ال تشمل إال على تبادل الكالم بُت احمللل و الطبيب ،إذ يتكلم ادلر 

وانطباعاتو احلاضرة ، ويتشكى ، و يعًتف برغباتو ، وانفعاالتو. ويسعى الطبيب إىل توجيو مسار أفكار 
ادلريض، و يوقظ ذكرياتو ،ويوجو انتباىو يف وجهة معينة،ويقدم لو تفسَتات ويرصد ما يثَته على ىذا النحو 

 .3و عدم فهم"لدى ادلريض من ردود فعل مث عن فهم أ

كما صلد اذلدف الذي يسعى إليو التحليل النفسي ىو معرفة اجلانب ادلكبوت من احلياة النفسية  
لإلنسان وتفسَت تصرفاتو و معرفة الدوافع اليت أجربتو على اإلقدام على أفعال غَت واعية ألن التحليل النفسي 

و ،ويأمل أن يكتشف ادلضمار ادلشًتك الكفيل "يوفر لألمراض العقلية األساس السيكولوجي الذي يفتقر إلي
بتحليل الًتابط بُت االضطراب البدين و االضطراب النفسي. وتوصال إىل ىذا اذلدف ، عليو أن يبتعد عن  
كل مسلمة ذات صفة تشرػلية أو كيميائية أو فيزيولوجية ،و أال يعول يف عملو على ادلفاىيم سيكولوجية 

 . 4بدو لكم ألول وىلة غريبا"حبتة،وذلذا حتديدا أخشي أن ي

                                                           
 .10)د،س(، ص،2مصطفى صفوان،دار المعارف،القاهرة،ط :تر،ٌغموند فروٌد،تفسٌر االحالمس- 1

    (،ط،)د،،بٌروترالنششً،دار الطلٌعة للطباعة ومدخل إلى التحلٌل النفسً،تر:جورج طرابٌ،سٌغموند فروٌد- 2
 .15، ص1995
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وما ؽلكننا قولو من خالل كل ىذه الدراسات اليت قدمت يف نظرية التحليل النفسي باعتباره طريقة  
يف ادلعاجلة العصبية لألشخاص ادلصابُت بأمراض نفسية عصابية وذلا فإن"تاريخ التحليل النفسي ىو قبل كل 

،ألنو ػلمل يف طياتو معرب التباساتو و أخطائو وحىت صلاحاتو شيء عملية تأريخ لالكتشاف الفرويدي العظيم 
أساس كل ما سوف يبحث فيو كل زللل نفساين يأيت بعد فرويد ،إذ يتوجب على كل واحد من ىؤالء أن 
يعيد التجربة بنفسو ،وؽلر من نفس الطريق اليت مر هبا فرويد ،ولو تطلب األمر احتمال ىدم و إعادة بناء 

جديد ، وىو شيء ليس بادلستحيل ألن ىذا النظام ادلتمثل يف اجلهاز النفسي كفيل بأن  سَته النفسي من
 .   1غلد الوسائل الالزمة لفهم ذاتو بذاتو"

وما ؽلكننا استخالصو ىو التحليل النفسي تكمن مهمتو يف "أهنا تبدأ مبا يسمى اآلليات الالشعورية للحياة 
 .  2مثل التداعي احلر وطريقة تفسَت األحالم "العقلية ، ويستخدم وسائل لذلك التحليل 
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 "األسطورةالمبحث الثاني : نشأة الدين عند فرويد "المقدس و 

ىذا  أرجعهاعلماء النفس الذين قاموا مبعاجلة الظاىرة الدينية, حيث  من أبرز فرويد سيغمونديعد 
سباب تتعلق بدراسة الشخصية و السلوك الفردي و اجلماعي, الن فرويد يربط الشعور أإيل عدة  األخَت

انو يشبو عبادة الفرد  أيمهيب , أليصورة  إالما ىو  اإللوالعصبية للفرد, الن  األمراضالديٍت مبجموعة من 
 أوكل حاجة   صلأالوحيد و  األساس اباعتبارى. ذلذا صلده يرجع لعقدة أوديب ألبيوما بطاعة الفرد  إللو

تدور حول " البشر البدائيون يعشون يف شكل  األسطورة أحداثفان كانت  فرويدعاطفة دينية, و حسب 
ب كل االمتيازات لو األب". ػلتكر ىذا األرلموعات, و يرأس كل رلموعة ذكر قوي و مسيطر يسمى "

و تنمو و تشب, فتشعر برغبتها  موعة الذكور تًتعرعحق معاشرة اإلناث. يولد يف كل رل وحده, مبا يف ذلك
يف كل رلموعة, فيطردوهنم بكل قسوة,  باءباألرغبتها اجلنسية, فتصطدم  إشباعيف شلارسة حقها الطبيعي يف 

 . 1بعيدا عن رلموعتهم" نادلطرودو و يبقى ىؤالء الصعاليك 

الدين هبذه  نشأة, حبيث يفسر الرأيالذي يوافق فرويد يف ىذا  داروينو صلد يف ىذا موقف 
 أبيهمجبوار  صدورىمقويت سواعدىم و ضاقت  األوالدالطوطم حيث "  نشأةفكرة  إىلالنظرية, اليت ترجع 

أكلوا حلمو ليستمدوا شيئا من قوتو. عليو يوما و قتلوه و شربوا من دمو و  فتألبواو استغالذلم دوهنم بالنساء 
من ىذا ادلستبد حدث ذلم ما ػلدث عقب كل عمل  ن قاموا هبذه اجلرؽلة, و شفوا غليلهميف أهنم بعد أ

و حرموا عليها االقًتاب من نساء فات)...(  شكاذلا و ندموا على مابأشنع أسوء. فقد ظهرت ذلم جرؽلتهم 
     . 2"أبيهم, تنفيذا ألوامر ادليت, و عكفوا على الطوطم

ادلقام سلف العشَتة ,ويف  نات اليت ِيؤكل حلمها فهو يفاوالذي يقصد بو ذلك احليوان من احليو  
 األشياءمقامها الثاين, جانبها الروحي احلامي كما انو ػلرم قتلو فهو يكون مبثابة ادلقدس ,واليت تتمثل يف 

 باالمتناعللطوطم بصور شىت, احًتاموهبا وزتايتها "فالطوطم ػلمي اإلنسان,واإلنسان يظهر  االلتزامالواجب 
  . 3يلة"بيف الق بقداستوعن قطفو,إذا كان نباتا ,ويتميز الطوطم  واالمتناععن قتلو إذا كان حيوان,
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عجاب يف ولت إليو العاطفة, احلسد و اإلالذي حت كان ىذا الطوطم مبثابة ذلك " الشيء ذلذا  
الدينية, يعبدون فيها ذكر ىذا  احلفالتيف بعض  إال أكلوو امتنعوا عن قتلو و  فأكرموهاحلياة و الدىم, 

 األوالدشيئا من القوة الكامنة فيو, و عليو فهي جرؽلة  أجسادىمطوطمهم ليدخلوا يف  أكلونياالنتصار و 
العشَتة و االمتناع عن قتل الطوطم, و دلل ظهرت ذلم شناعة جرؽلتهم  يف النفس حترمي الزواج إىلاليت دعت 

لتحرمي صبح امع الوقت أو حرم الواحد منهم على نفسو قتل أخيو, تعاىدوا فيما بينهم على صيانة حياهتم, 
    . 1خذ شكل الوصية ادلعروفة " ال تقتل""عاما يشمل الناس كافة و يأ

ة اليت يشكلها قتل األب من طرف أبناءه, كانت دتثل ادلنشأ األول و ففي عملية التحرر البدائي 
 إىلن ىؤالء القتلة " حترك بداخلهم شعور احلاجة األقدم للدين, الن من خالل ىذه األسطورة يتبُت لنا أ

مستحيلة,  لألبالستعادة النظام الذي ارتبط بو, و الن االستعادة ادلادية  األبالتفكَت  بضرورة استعادة 
 أو, يف البداية مثل "عُت ما" األشياءجتسيده يف ابسط  إىلاستعادتو وعليا. فيسعون  إالفال حل ذلم. حينها 

عبادة  أول, و ىكذا ظهرت األب, و يصَت ذلك الشيء الرمزي مليء بروح أخرعنصر طبيعي  أي أوحيوانا 
يف التاريخ تسمى  الديانة أشكال أوليف التاريخ و كانت عبادة العناصر الطبيعية البسيطة )...( و 

 .2عها ادلقدس و الطوطم"ضو و "الطوطمية" و م

سقاط لدينية و اليت تتمثل يف عملية إا من ىنا تنجم خصائص الطوطمية, كجذور للمعتقدات 
يف احلياة النفسية اجلماعية, و ذلذا جاءت نظريات سيغموند فرويد صاحب نظرية  لإلنساناحلالة البداية 

 قلقنو من خالل مصادره ادلتمثلة يف " انب الالشعور ختدم ىذا ادلوضوع ألالتحليل النفسي و مكتشف ج
ثاره على احلياة ات اليت خصها يف مهارتة الدين و أراسدغَتىا من ال"  و الوهم مستقبلو  الحضارة في

 النفسية.

        موقف فرويد من الدين
ىل الدين تكون يف ادلستوى النفسي و الدين ح أن احلاجة ادللحة إمن خالل ادلشروع الفرويدي يل 
دلصاعب و ل فرويد او احلياة. و ذلذا يتنانسان من جراء صعوبة يت من وىم عن رغبات الالواعية لإلبكاملو يأ
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ن حياتنا كما ىي سية. و يضيف ذلا مسكنات فيقول:" أنسان و صحتو النفإلاادلشاق اليت تعكر على 
و ادلهام ... و حىت نستطيع ذلا  تاخليباَتة من ادلشاق و أعناقنا بكثرة كث، و تغل الوطءمفروضة علينا ثقيلة 

إن قوية تتيح لنا  إذليات أوذلاثالثة:  أنواعنات)...( و لعل ادلسكنات على احتماال فال غٌت لنا عن ادلسك
و و حساس بأخرىا سلدرات تفقدنا اإل، و وطأتوشباعات بديلة ختفف من نعترب بؤسنا ىينا أمره، و ثانيها إ
 . 1قل من ىذه الوسائل عناء"ليس لنا ... عن واحدة على األ

و يف رأيو مادة قادرة على تعطيل أو قطع شلاثل للمخدرات، وىنو مسكن يشبو الدين بأ فرويدإن 
 إذنو سم حلو و مر يف نفس الوقت، و ىو عبارة عن مادة غامضة تطمئننا وتعكرنا ،األعضاء احليوية.أل

ن يشفى منو وىذا ما يسبب لو القلق اعتاد عليو يف طفولتو ال يستطيع أيبدو كالوصفة السحرية ومن 
يتمسك هبذا القلق الذي تفرضو عليو حياتنا الصعبة  إن اإلنسانالل الدين يستطيع الطفويل وذلذا من خ

عن  اإلنسانادلتعبة، و دونو ال يقدر على ادلقاومة. و من ىذا يربط سيغموند فرويد بُت السعادة و ختلي 
، طريقة ترى يف طريقة أخرى أكثر جذرية وأبعد شأوا ذتةالدين ىذيان رتاعي، فيقول: "  إناعترب  ألنوواقعو، 

تطاق، فال بد من قطع كل صلة  الواقع العدو الواحد ينبوع كل أمل،فيما أن الواقع غلعل حياتنا مستحيلة ال
الكائنات البشرية بأعداد كبَتة إىل تأمُت  بو، إذ أننا ضلرص على السعادة بصورة من الصور)...(ما سعت

 و خرايف للواقع، و احلال أن األديان البشرية غلب أنويمل بواسطة تشالسعادة لنفسها إىل االحتماء من األ
 .                2تعترب ىذيانات رتاعية من ىذا النوع "

نو نتيجة األفراد كما بصيب اجلماعات ألاعترب فرويد أن الدين عبارة عن عصاب يصيب  
دة و يؤكد بشكل خاص ىل ماىية واحوالطقوس الدينية إ ةالو سواسي األعراضالنفسية و يرجع  لالنفعاالت

ىذا العمل حيث صلد مقولتو اليت يؤكد هبا ىذا ادلرض العصايب  افًتاضعلى الشعور بالذنب الناجع عن 
اإلنسانية، و حُت تبُت لنا ال عصاب تشكو منو ىو إ االستنتاج بان الدين ما إىل أحباثنافيقول:"فحُت تقودنا 

صايب لدى بعض مرضانا، ففي الذي نفسر بو الوسواس العن قوتو اذلائلة صلد تفسَتىا على نفس النحو إ
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    .  1نفسنا غل سلطات ىذا البلد و ضغينتها"وسعنا أن نطمئن أننا نستعيد على أ
و يربط  اإلنسانيةالدين عصاب رتاعي و ىو اعتقاد و حداين ناتج عن الرغبات  فرويدفحسب  

يتعلق بوىم، باعتقاد ناتج عن الرغبة. ىذا  نساناإل أن إذ، األملضد  بتأسيسو  باإللوىية باإلؽلانىذا 
رأيا منذ ربع قرن من  أغَتحُت يقول :" فانا مل  أيضااالعتقاد يؤسس لو نسقا سيكولوجيا حاميا و يضيف 

على  أزالسخي فانا ما  األثر، فاعتقادي مازال أيضاعلى العكس من ذلك  بل تابوالو  الطوطمالزمن، منذ 
اليت باتت معروفة لدينا حق  األعراضالفردية، ذلك  العصابية األعراضيقُت بأن الظاىرات الدينية دتاثل 

يف التاريخ البدائي لألسرة  أوقعتبعيدا  أمدىامة طواىا النسيان منذ  األحداث أصداءادلعرفة بوصفها 
 . 2البشرية"

، اإلنسانالدين يشوه الواقع، و يزجر العقل، و ال ػلقق السعادة اليت يرغبها  أن فرويدكما يؤكد 
  ، طرقوواحد نسقعلى اجلميع و على  يفرض إذو انتخاب تلك التكيف  بلعبة الدين يضر إنفيقول:" 

. و تقوم خطتو على ختفيض قيمة احلياة، و على األملالسعادة و للفوز بادلناعة ضد  إىلاخلاصة للوصول 
العقل و ختويفو، و هبذا الثمن  بالغا، و ىذا هنج يتخذ مسلمة لو زجر شويو صورة العامل الواقعي تشويهات

بقوة الثوب لطفا لو و يزجهم رتيعا يف ىذيان رتاعي، يفلح ف وقاية من  إتباعو بإلباسويفلح الدين، 
   3من عصاب فردي". اإلنسانيةالكائنات 

 إشباعة تفرض عليو مبادئها، و حترمو من زلروم من السعادة، الن احلضار  اإلنسان أن فرويديقرر 
عقالنية، و  أسبابعن ذلذا رفض فرويد الفرضية القاتلة بان حترمي القتل ينجم "رغباتو اجلنسية و العدوانية و 

نفعايل ال ، و ىذه العملية رد فعل ااألبقتل  إىلدى إال عن موقف عاطفي. الذي أىذا التحرمي ال ينجم  إن
 األخَتةالعشَتة الذكور، كبت ىذه ادليول، غلعل ىذه  أبناءالغرائز اجلنسية لدى  إشباعيقهر، الن استحالة 

. و صلد 4احملبوب و ادلكروه يف نفس الوقت" باألب األبناءبشكل عالقات عاطفية تربط  تتسامىتنتقل و 
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ي يتمثل يف رد الفعل األبناء و ارتكاهبم تلك فرويد من خالل كتابو قلق يف احلضارة يدافع على الرأي الذ
حاجتهم النفسية و جانبهم الغريزي و الشهواين.يف ىذا  إشباعاجلرؽلة الشنعاء يف حق األب و ذلك بدافع 

فحسب بل    اجلنسية ألعلىكانت احلضارة تفرض مثل ىذه التضحيات الباىظة،   إذاالصدد يقول فرويد:" 
غاية العسر ان صلد يف  اإلنسان، دلاذا يعسر على أحسننفهم يف ىذه احلال فهما  فإنناعلى العدوانية،  أيضا
ما كان يعرف أي تقييد  ألنون البدائي زلظوظ القسمة يف الواقع. انسها سعادتو، و هبذا ادلعٌت كان اإلظلم

ادلتحفز  اإلنسانايض ىل التمتع مطوال مبثل ىذه السعادة واىيا للغاية، و قد قان اطمئنانو إلغرائزه بادلقابل ك
      . 1"األمانقسما من السعادة ادلمكنة بقسط من 

 و سبب، ىو مشكلة احلضارة األديانالشعور بالذنب الذي جاءت بو  أن فرويد سيغمونديرى  
تصور الشعور بالذنب  إننقص يف شعورنا بالسعادة، فيقول يف ىذا السياق :" كان قصدنا رغم كل شيء 

تقدم ذا يتوجب علينا دفع فاتورة افضال عن ذلك، دل نبُت إنلتطور احلضارة، و  ةالرئيسيعلى انو ادلشكلة 
 .2خَتة بنقصان يف السعادة ناجح تعزيز ذلك الشعور"ىذه األ

فتهم ؽلثلون بص األبناءىل سبب جتاىل كانت يف الديانات البدائية ترجع إبان اجلرؽلة اليت   فرويدرأى  
احلامي و العطوف  األباليت تقوم بدور  اآلذلةىل زتاية عليا، و ىذا ىو سبب وجود الطفولة و ىم حباجة إ

 " التحليل النفسيإن:نظر فرويد، و الذي ينب ىذا بقولو  يف أخرىمن جهة، و القاىر ادلهاب من جهة 
طفل، و ىو نفسو كما ىو متوقع، ادلساعلة يف تعليلو الظاىر)...( حيث يتبُت لل األديانلتكوين  التحليلي

يستغٍت  أن أبداحياتو طفال، و انو لن يكون يف مقدوره  أبداعليو بان يبقى  مقضىىو يشب و يًتعرع، انو 
آذلة، ، ليبتدع لنفسو األبعن احلماية من القوى العليا اجملهولة، يضفي عندئذ على ىذه القوى قسمات وجو 

مع ما ػلس بو  األب إىلحنُت الطفل ػلضى بعطفها )...( و ىكذا يتفق  أنىل ؼلشى جانبها و يسعى إ
و األب ىو يف جذر احلاجة الدينية  .، و ذلذا كان "احلنُت إىل3"زتاية حبكم الضعف البشري إىلن حاجة م
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أن عامل الضعف و الضائقة البشرية، ذلك العامل اليت جرت العادة بالفعل على غزو الدور األول يف تكوين 
 .1األديان"

دون  التصعيدزلوال بواسطة  أبامل يكن  إنفما اهلل  األبغلسدان  فرويدحسب  اإللون الدين و أل
فريسة  دون مقدس غلد نفسو فاإلنسانو حامية، و ىذه طريق وعرة  أولية أبويومن قوة  اإلنساندين يفرغ 

 األسباب، ىي األوليةب، و الندم على عملية القتل اإلنساين و احلنُت إىل األللقلق و احلَتة. "لعل الضيق 
عالقة لو  ال أويلديٍت  إحساسالقائلة بان الدين ينبع من  األطروحةالنفسية احملددة للدين، انو يهمل بذلك 

طلقة يف الطفولة، و  حبالة التبعية ادل اارتباطهديب، فنسبة للحاجات الدينية و بعوامل نابعة من عقدة أو 
ىل بقايا ىذه ال يرجع فقط إحساس ادلذكور ا ىذا اإلَته  احلالة و السيما أنب الذي تثكذلك احلنُت إىل األ

أمام قوة القدر القاىرة يرعاه بطريقة  اإلنساناحلاجات من مرحلة الطفولة، بل الن القلق الذي يشعر بو 
        .2" األبزتاية  إىلدائمة،ال أعرف العثور احلاجة الطفلية أخرى قوية قوة احلاجة 

          الوهم الديني
توعلات و أن الظاىرة الدينية ىي نوع من"فكرة الوىم" اليت يتم التشكيك  األديانأن  فرويديؤكد  

يف صدقها، و ذلك  حتت إحلاح  مطابق ووجدانيتو اخلالصة.ويقول فرويد يف ىذا الصدد"حُت نوجو أنظارنا 
اليت تطرح نفسها على أهنا معتقدات ليست خالصة يف  األفكارضلو التكوين النفسي لألفكار الدينية ، فهذه 

النتيجة النهائية لتأمل و التفكَت إظلا ىي توعلات ،ألقدم الرغبات البشرية وأقواىا و أشدىا التجربة أو 
ادلرعب بالضائقة الطفلية  فاإلحساسضلن نعلم ذلك ،  وباألصلإحلاحا.وسر قوهتا ىو قوة ىذه الرغبات ، 

ىذه الضائقة تدور احلياة كلها  أن اإلنساندرك األب وأاحلماية باحلب ،و ىي حاجة لبها  إىلأيقظ احلاجة 
 3أب أعظم قوة و أشد بأسا ىذه ادلرة". جعلو يتشبث بأب ،

وىم، حُت لدين النو اعتربه من ىذه دراسة الدين يف احلضارة البدائية، ىو نقده ل فرويدكان دافع 
ن احلضارة حرمت التعبَت عن احلياة اجلنسية هبدف االستفادة من طاقة ادليول اجلنسية ادلقموعة، كما قال:"أ

                                                           
1
 -S-Freud"l'avenie d'une illusion  " -tord,bonopaten- éd, p u f,paris1976,p31. 

  .119-116صص،،سابق مرجع،سٌغموند فروٌد مكتشف الالشعور،إدغارٌش - 2
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   . 1نسان"ليس اال وىم، تولد عن قلة اإلالدين، و معتقداتو، و زلرماتو،  يرى بان
                      فَتى         عن الدين، ةإغلابيألغى كل وظيفة ىذه النظرية كارل ماكس الذي  أنصاروصلد من  

إن الشقاء الديٍت ىو من جهة تعبَت عن الشقاء الواقعي ، و من جهة أخرى احتجاج على الشقاء الواقعي ، 
الدين  ىو تنهيدة الكائن ادلقهور ،قلب العامل العدمي القلب ، كما ىو روح األوضاع العدؽلة الروح :"إنغ 

 ،أبينا آمدائما ذا مستقبل زاىر شئنا الوىم الديٍت يبدوا ف.2"أفيون الشعوب")...(،أي إنو سلدر فحسب 
نعًتف  أنغلب على العقالنية اليت تبناىا فرويد  لإلنسانية عز قابل ما يقدم الوىم الديٍت من تففي ادل

 بضعفها.

يربط بُت ادلشكالت النفسية، و بُت التدين و ىي العجز و الشعور بالتفاىة، الن  فرويدصلد  كما        
ال يزال "، و ذلذا صلد قول فرويد يف ىذا اجملال لإلنسانالديٍت يؤدي من وىم الرغبات الواعية  اإلحساس

و  لإلنسانيقر مبا يراوده من شعور بتفاىتو  إنسانصفة التدين العميق على كل  إطالقالنقاد يصرون على 
 وإظلاقوم على ذلك الشعور، جوىر التدين ال ي إنالكون، وىذا بالرغم من  بالعجز البشري يف مواجهة

 التقائوإنساين على ذلك الشعور، يف زلاولة رد فعل  أيعلى ادلسعى الذي يعقبو، ويتفرع منو  باألحرى
يف  اإلنسانما من يسلم بكل تواضع بالدور الضئيل الذي يلعبو أىل ابعد من ذلك، أما من ال يتوغل إضده. 

   . 3عٌت الكلمة"صدق ادلال متدين بأ باألحرىفسيح الكون، فهو 
و احلتمية يف نظر  ةاإلطالقيها الدينية تكون متعلقة بسلطة فوق البشرية اليت دتنح األفكارن أل        

إال خياالت و الدينية ما ىي  األحاسيسيعترب الدين وىم، و كل رغبات و  فرويد أنادلؤمنُت هبا، كما 
اإلنسان فلهذا يقول:" فمن ادلشكوك فيو اليت يبحث عنها  األخالقوىام، ذلذا فالدين مل ػلقق السعادة و أ
ن يكون البشر قد عرفوا يف رلملهم يف العهد الذي كان الدين يسود فيو بال منازع، سعادة اكرب من تلك أ

 .4خالقية"أكثر أ بالتأكيدا اليوم، و على كل حال ما كانوا اليت يعرفوهن

                                                           
 .98ص، ،مرجع سابقفً التحلٌل النفسً الفروٌديالمعاصر  اإلنسانفٌصل عباس، - 1
 .17،ص2002،)د،ط(،دمشقلنشر،للدراسات وا مسألة الدٌن،دار كنعان سربست نبً، كارل ماركس - 2
 .45، صابقسمصدر ،سٌغموند فروٌد،مستقبل الوهم- 3
 .45صنفسه، المصدر  - 4
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 قلق الذي ادلرحلة الطفولية اليت كانت تتجسد يف أب قوي و اشدالدين يف نظر فرويد يسبب حَتة و        
دينية  ضوابطعن طريق و رغباتو من تلبية غرائزه و شهواتو  اإلنسانعت باسا يف نظره احلضارة ىي اليت من

يف احلضارة، عدد كبَت جعلتو احلضارة تعيسا، ػلسها و   مستاءينة عدد ىائل من الناس ذتحيث يقول :" 
الكهنة ما استطاعوا احلفاظ على اخلضوع جلموع الدين  أن)...( انو من الشائع  غلب خلعو كأهنا نَت

السعادة للناس و جعلهم  إعطاءمل يتمكن الدين من  إذنرائز الناس، األعلى حساب تنازالت كبَتة لصاحل غ
ة اليت كانوا يعانون الت ادلعانااو بالتايل مل يتمكن من تعويضهم عن ح األخالقتالؤما مع احلضارة  و  أكثر

  . 1"احلياةمنها يف 

 األعضاءدور الدين بالعمل الذي تقوم بو ادلسكرات و ادلنبهات، وذلك بتعطيل  فرويدو ذلذا يشبو        
ن اعتاد على ىذا السم منذ طفولة. و م اإلنسانواحد يغرس يف  نأسر حلو و مر يف  ألنو، لإلنساناحليوية 

الذي يقدمو لو الوىم الديٍت، و يقوم برأي مدعم ذلذه  العزاءو االستغناء عن أ منوى فن يشال يستطيع أ
ؽلكن ادلقايسة بينو و بُت مفعول  لإلنسانو السلوان الذي يقدمو الدين  العزاءبان مفعول "النظرية 

ن ػلرموا الناس، حتت مثال على ذلك، فهم يريدون ىناك أ يف أمريكا اسطع اآلنادلمنوعات، و ما غلري 
 .2قابل ورعا و تقوى"من كل شراب مسكر، و ػللفنهم بال سيطرة النساء بالطبع من كل منبو و تأثَت

 األمل صتناق أو تقليلو  اإلنسانية األخوةو العقل يف حتقيق يربط بُت دور الدين  فرويدكما صلد        
 أرجحالعقل ستنشد يف  أولية، فهو يرجح العقل على الدين، فيقول:" دلا كانت اإلنسانالذي يعًتض لو 

 م)...( انت األمل صو تناق اإلنسانية األخوة. يبلغكم إياىان إذلكم أاليت يفًتض يف  األىدافالظن نفس 
العقل، فلن ، إذلنا ضلنما بون منو أن ػلقق ادلستحيل )...( آاذلناء بعد ادلوت مباشرة، و تطل يبدأن تردون أ

طبعة اخلارجية، و سيتم ذلك رويدا رويدا، و يف مستقبل ستمتع بو الال بقدر ما تػلقق من ىذه الرغائب إ
 .3غَت منظور"

                                                           
 .52ص،سابق مصدر،سٌغموند فروٌد،مستقبل الوهم - 1
 .67ص المصدر نفسه، - 2
 .74ص ،نفسهالمصدر  - 3
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الن  األملن البشر يبحثون عن حتقيق سعادهتم، و ذلك عن طريق البحث عن اللذات و ترك إ      
 إشباعذا يكون علينا  تسمح لنا بتلبية ىذه احلاجات ذلشديدة، لكن الواقع و الظروف ال احلياتيةاحلاجات 

ادلرعب  اإلحساسو وعلية. "حيث اعترب فرويد الدين مبثابة وىم، و انو نشأ نتيجة احلاجات بطريقة خيالية 
اية باحلب، و ىي حاجة لبها األب. و إدراك اإلنسان احلماية، احلم إىلاحلاجة  أيقظبالطائفة الطفلية، الذي 

وة، و خاصة الوىم انع متفرغ عن رغبات عظم قاب أب يتشبث تدوم احلياة كلها جعلو الضائقةن ىذه إ
نقصو يف عامل الواقع ،فإن ( غلد يف ادلتخيل ما يشبع رغبتو وما يالعصايبذيان ن العصايب )اذلإنسانية فكما أ

          1يضا ىو عامل وعلي يتوىل إشباع رغبة ال يلبيها الواقع ادلعاش".الدين أ

 الدين عصاب

رحلة نارتة عن الشعور بالذنب يف ادلعصابية  بأمراض اإلنسان يصيبن الدين أ فرويديؤكد          
ين" عصاب وسواسي رتاعي خلفتو أسطورة ذبح األب يف الزمن الغابر،و الد نويفسر ذلك بقولو إ ،البدائية

كانت حادثة واقعية، تركت أثار و بقايا و ندوبا يف تاريخ البشرية، ال ؽلكن زلوىا ، جتلت شعورا باألمل و 
رؽلا للزنا باحملارم و غَت ذلك،و دلواجهة الشعور األمل جاء التوجو إىل عبادة اهلل)األب نفسو الذي ضلا منحى حت

 .2إذليا("

ن الدين " مبثابة ب عصاب الوسواس فَتى أم يسب  ين و ى  الد إنكما يدعم نظريتو الدينية باعتبار 
مكان استبعاد التصورات تركة ادلاضي العصابية، فان إترب عصاب البشري التسلطي العام، و التعاليم الدينية تع

لالوعي و استبدالو بالنشاط  التدرغليي االستبعاد اإلنسان يرتبط بعملية التحليل النفسي، أالدينية من وعي 
و البشرية ، من اعي لإلنسان. إن ىذا العمل ؽلكن أن يودي إىل موقف واع ، من جانب الفرد، أالو 

نو حان الوقت حضارية عقالنية، و يعتقد فرويد أ ساس، اليت أقيمت على أالعقائدب و ادلعتقدات ، و الذاى
الستبدال نتائج الكتب بنتائج العمل الذىٍت العقلي. دتاما كما ػلدث يف ادلعاجلة النفسية التحليلية 

                                                           
 .169-168صص،،ٌل النفسً الفروٌدي،مرجع سابقاإلنسان المعاصر فً التحلعباس، فٌصل - 1
 ونغ ضمن مجلة اإلستغراب،العدد الثالثوٌ روٌد،قراءة تحلٌلٌة فً تنظٌرات ف،علم نفس الدٌنذربٌجانًا مسعود- 2

 .71ص، 2016عن المركزاإلسالمً للدراسات اإلستراتٌجٌة، بٌروت، ،صدرت
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   . 1للعصابيُت"
شباع رغباتو طفولة من إمرحلة ال وىام و ذلك بسبب حرمانو يفأ إىلن اإلنسان حباجة ذلذا نقول بأ          

ىل الوىم الديٍت الذي يكون مبثابة تفرضها عليو احلضارة ذلذا يلجأ إ و القواعد اليت الضوابطاجلنسية، بسبب 
احلياة، و مشاقها، و  دلتاعبمن حتملو  اإلنسانالعزاء الوحيد لو يف ىذه احلياة، و لوال ىذا العزاء دلا دتكن 

        قساوهتا.

     

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .170، صسابقمرجع اإلنسان المعاصر فً التحلٌل النفسً الفروٌدي،فٌصل عباس، - 1
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 المبحث الثالث: دور التحليل النفسي في فهم الظاهرة الدينية 

حيث اىتم  فرويد سيغمونديعرف التحليل النفسي على أنو: "مدرسة يف علم النفس أسسها  
بالبحث يف كيفية عمل العقل لدى اإلنسان وتفسَت سلوكاتو، وقد رأى أن الوعي ال يشكل إال مساحة 
ضيقة يف حياتنا النفسية، وأن الالشعور)الالوعي( ىو احملرك احلقيقي للفرد، فكل سلوكاتو الراشدة، سوية  

والفن والرياضة)...( تعترب رلرد مظاىر  كانت أم مرضية، وكل جوانبو الفكرية الواعية وكل رلاالت الثقافة
سطحية ترجع البناء الالشعوري العميق الذي تشكل عند الراشد منذ أيام الطفولة، من مكبوتات وعقد قد 

         . 1دتتد وراثيا إىل أسالف البشر"

حيث بُت فرويد من خالل منهج التحليل النفسي اجلانب الالوعي أو ادلكبوتات عند اإلنسان 
اشد من خالل رغباتو وأىوائو اليت تشكلت عنده منذ مرحلة الطفولة كما بُت من خالل ىذا ادلنهج الر 

" واليت حتدث عن "أصل تكون اجملتمع والمحرم الطوطمالدالالت الرمزية لألسطورة اليت ذكرىا يف كتابو "
لى كل نساء الرىط، إىل أسطورة الرىط البدائي الذي كان ػلكمو أب قوي قاسي متسلط، استحوذ لنفسو ع

ومنع أبناءه من إشباع رغباهتم اجلنسية وبالطبع، مل يؤدي ىذا ادلنع سوى ادلزيد من تأجيج ىذه الرغبات، 
وتصاعد احلسد والكراىية، والعدوانية النارتة عن اإلحباط جتاىو. ويف وقت ما، رفعت أحداث ادلأساة 

رىط البدائي يف صرع كان دافعو احلصول على نساء األوديبية عندما تعاون األوالد على قتل أبيهم يف ال
 .2األب، وعندما مت ذلم ذلك قتلوا األب وإلتهمواه"

وكان ذلك بدافع شهواين متمثل يف إشباع رغباهتم وميوالهتم بأي ذتن وكان الثمن يف ىذه األسطورة  
حرموا على أنفسهم زوجات األب ولكن بعدما قتلوه األبناء "انتاهبم اإلحساس بالندم واإلمث واخلطيئة، ف

                                                           
فً دراسة قضاٌا العقٌدة والتراث،مركز التأصٌل مناهج الفكر العربً المعاصر:شاكٌر أحمد السحمودي، -1

 .114، ص2010، 1طللدراسات والبحوث،جدة،
، 2005، 1طللطباعة والنشر،بٌروت،المنهل اللبنانً دار لفروٌدٌة ونقد الحضارة المعاصرة،افٌصل عباس، -2
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المقاربة التحليلنفسية فيالدين                                                       الفصل الثاني:  
 

 
69 

األب، وكان ذلك أول قانون وضع للبشر، فكان فجر الضمَت اإلنساين ىو األساس وراء اإلحساس ادلتوارث 
 .1باخلطيئة"

ومن خالل ىذا تبُت أن أول مأسات لتاريخ البشرية دتثلت يف العنف اجلسدي، من خالل اخلطيئة  
احلياة االجتماعية والدينية أصوال ترتكز على عقدت األوىل)قتل األب(، ومن ىذا يفًتض فرويد أن "

أوديب،)...( والذي ؽلثل حترمي قتل الطوطم بديل رمزي يعتقد أعضاء القبيلة أنو حاميها ومؤسسها 
. ومن ىذا كان التقدير للوليمة الطوطمية، واليت كانت 2ومرجعها، والذي حتول يف الوعيهم إىل صورة األب"

تاريخ اإلنسانية اليت انبثقت عنها أفعال أخرى مثل الديانات والتنظيمات تعرب عن أول احتفال يف 
االجتماعية والقيود األخالقية ومن ىذا التحليل استنتج "روبرنسون مسيث، أن القتل وااللتهام الدوري 
للطوطم كان يف أزمنة ما قبل عبادة اآلذلة ادلؤنسنة جزءا ىاما من الدين الطوطمي، وىو يرى أن طقس 

 .3وليمة قد حوفظ لنا عرب وصف للتضحية يف أزمنة متأخرة"ال

بُت من خالل ىذه الدراسة أن الدين أثر رتاعي، من اآلثار اليت خلفها ذبح األب  فرويدحيث أن  
يف القبائل البدائية، واإلحساس بالذنب الناجم عن ذلك، وعبادة اإللو )األب نفسو الذي اكتسب صفة 

، جبلين و سبانسرة سيكولوجية صاغها فريزر قبل أن يطلع على مشاىدات األلوىية( "وكانت أول نظر 
ترتكز على االعتقاد بالنفس اخلارجية فالطوطم ؽلثل ملجأ أمنيا تلوذ حبماه النفس لتنجوا من األخطار اليت 

ن ؽلكن أن هتددنا، وحينما بعهد البدائي نفسو إىل طوطمو يغدوا غَت قابل لألذى وؽلتنع بطبيعة احلال ع
تسبيب أي أذى حلامل نفسو، ولكن مبا أنو ال يعرف أي أفراد النوع احليواين ىو ىذا احلامل فإنو كان يلتزم 
باالمتناع عن ادلساس بالنوع كلو، ويف وقت الحق اطلع فريزر نفسو عن ربط الطوطمية باالعتقاد 

 .4بالنفوس"

 

                                                           
 .41ص ، السابقالمرجع  - 1
 .42سابق، صمرجع ،فٌصل عباس،الفروٌدٌة ونقد الحضارة المعاصرة - 2
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 العودة الطفلية للطوطمية

تيارات علم النفس الذي دخلت مضمار الفكر الفلسفي عند مطلع يعد التحليل النفسي من أىم  
القرن العشرين، وأثرت فيو وغَتت الكثَت من نظرتو إىل الوجود اإلنساين وبعدما "أكتشف التحليل النفسي 
أعمق حتمية وأبعدىا مدى لألفعال والتشكيالت النفسية، ال داعي للتخوف من أن يشتد بو اإلغراء إىل 

ة مبثل تعقيد الدين إىل مصدر واحد أوحد فحينما يضطر، وجوبا أو ضرورة إىل وقوف موقف إرجاع الظاىر 
أحادي اجلانب فال يربز للعيان سوى مصدر واحد لتلك ادلؤسسات، فإنو ال يطمح أن ىذا ادلصدر وحيد 

 .1فريد وألنو يشغل مكانة الصدارة بُت سائر ادلصادر األخرى"

أي أن التحليل النفسي قام بإرجاع ظاىرة الدين إىل ادلراحل األوىل اليت كان يشهدىا اإلنسان  
البدائي وإىل العقيدة األوديبية اليت اعتربىا فرويد مصدر نشأة أول ديانة يف تاريخ البشرية واليت أطلق عليها 

إىل خنق ىذا الشعور وإىل احلصول واليت "نشأت عن شعور األبناء بذنبهم، كمحاولة ترمي  2اسم الطوطمية*
على الصلح مع األب ادلهاب عن طريق طاعة مرجأة، ولن تكون رتيع األديان الالحقة إال زلاوالت تبتغي 
حل ادلشكلة عينها، زلاوالت تتنوع تبعا للحالة احلضارية اليت رأت يف ظلها النور وال ختتلف واحدهتا عن 

ول إىل ذلك احلل: لكنها رتيعها دتثل ردود فعل على احلدث العظيم األخرى إال باالجتاه الذي سلكتو للوص
 .3الذي بو بدأت احلضارة والذي ما وين منذ ذلك العهد يقضي مضاجع البشرية"

وحسب فرويد بأن عقدة أوديب كانت دتثل البدايات ادلتعلقة بالدين واألخالق واجملتمع حسب  
"من األنا فصاعدا  فرويددة سبب األعصبة رتيعا وذلذا يقول نتائج التحليل النفسي الذي يرى يف ىذه العق

سينهض اجملتمع على أساس خطيئة مشًتكة، على أساس جرؽلة اقًتفت بالتواطؤ، وسينهض الدين على 
أساس الشعور بالذنب والندامة، وستنهض األخالق على أساس ادلتطلبات الضرورية لذلك اجملتمع، وعلى 

                                                           
، (د س)، 2طبٌروت،،جورج طرابٌشً،دار الطلٌعة للطباعة والنشر:حرم،ترالطوطم والمفروٌد،موند غسٌ - 1

 . 131ص
انات فً المجتمع البدائً لفظ مؤخوذ من)طوطم(، والطوطمٌة هً من أقدم أشكال الدٌا هذا الطوطمٌة:-* 2

ٌن المجموعات األمرٌكٌة و األسترالٌة المنقسمة إلى عشائر ، و ٌكون هذا ،حٌث نشأ هذا المصطلح بالمشاعً
 الطوطم على شكل نباتات أو حٌوانات ترمز إلى اسم العشٌرة .  

 .189صمحرم،مصدر سابق،موند فروٌد، الطوطم والغسٌ - 3
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. ومن ىنا تعد النقاط احلورية يف 1ادلتولدة عن الشعور بالذنب من ناحية أخرى"أساس احلاجة إىل التفكَت 
مبثابة آراء تتجلى يف إرجاع األمراض العصبية إىل التجربة اجلنسية الطفلية،)عقدة  فرويدالنظام الفكري ل

اىلها أو أوديب(. كما كانت آراءه ادلتعلقة بالدين من أشهر نظريات التحليل النفسي واليت ال ؽلكن جت
التغافل عنها خصوصا يف حتليل ادلعتقدات الدينية واحلقول الفنية واألدبية "ولقد كان ادلؤيدون يعتربون 
التحليل النفسي نظرية نقدية، تساعد على حترير اإلنسان من قيود أوىامو)...( كما وجد بعض ادلفكرون أن 

اجملتمع القوية. فادلعٌت الذي أعطاه ادلناصرون التحليل النفسي ىو رسالة حترير واعًتاض جدري على زلرمات 
 .2للفريدية كان كالتايل: اإلقرار باجلنسية الطفلية، إنطاق اجلزء ادلبهم والصامت يف اإلنسان)الالوعي("

 من الوعي إلى الالوعي

إىل فك رموز آثار الالوعي وإظهار مغزى الالوعي النفسي للنشاط البشري إىل  فرويدولقد توصل  
حل مسألة إمكان فهم الالوعي النفسي وإدراكو. "حيث تشكل احلياة الالواعية الوجو اخلفي للتجربة 
الوجودية لإلنسان، وتكتسب كل تأثَتىا من خاصيتها األساسية وىي اإلفالت التام من سيطرت الوعي 

دة من ناحية ومن شدة ومدى الضغط الذي دتارسو ادلكبوتات على أوجو النشاط احليايت من جهة واإلرا
أن يكشف عن ادلادة الالواعية ادلختزلة يف أعماق النفس البشرية، وتوصل من  فرويد. فقد حاول 3ثانية"

ة التحليل النفسي كما خالل التجربة البشرية إىل نظرية الكبت اليت دتثل مركز تتجمع حولو رتيع عناصر نظري
على أن تقسيم احلياة النفسية إىل نفسي واع ونفسي ال واع يشكل ادلسلمة اجلوىرية للتحليل  فرويد"يؤكد 

النفسي اليت بدوهنا ال ؽلكن فهم السَتورات النفسية ادلرضية، حيث يلعب الكبت األساس يف تشكيل 
 .4الالوعي كمجال منفصل عن باقي اجلهاز النفسي"

أن الالوعي ىو األساس العام للحياة النفسية وىو الواقع النفسي احلقيقي وأن واقع الالوعي  نقول 
ىو واقع جنسي ألن الطفل يف اذلط البدائي قام بكبت مشاعره من طرف احلضارة اليت كانت تفرض عليو 

                                                           
 .289سابق، صمرجع الفروٌدٌة و نقد الحضارة المعاصرة،فٌصل عباس، - 1
 .280مرجع السابق، صالفروٌدٌة و نقد الحضارة المعاصرة،فٌصل عباس، - 2
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 l’inconscientقيودىا باسم القواعد والتنظيمات ونتيجة الكبت كانت هناية األب. وذلذا"فالالوعي
 .1يتغلغل يف كل ما ػليط حبياتنا، واإلنسان مغمور بالالوعي من كل جانب"

من إظهار اآلثار ادلتعلقة "بالالوعي يف النشاط البشري ألنو ال ؽلكننا من التعرف  فرويدلقد دتكن  
إن ىذا  عليو يف حالة الوعي، أي عندما يتحول أو يًتجم إىل وعي، ويشف لنا يوميا عمل التحليل النفسي

التحول شلكن، ويقتضي ذلك بأن يتغلب التحليل على بعض ادلقاومات، ىي بالتحديد تلك اليت أدت يف 
. أي أن التحليل النفسي حسب فرويد قام بإظهار آثار 2وقت معُت إىل دفع ما أصبح مكبوتا خارج الوعي"

لشهواين بطرق واعية، ومن ىنا وفك رموز الالوعي ادلكبوت وإخراجو إىل الوعي وذلك من أجل ضبط البعد ا
تكمن ادلهمة األساسية يف التحليل يف تأويل األحالم "وفك رموز وآثار الالوعي، ألنو يستحيل على التحليل 
غَت ىذه الوسيلة إىل إعادة تركيب احلياة النفسية الالواعية للفرد والتعرف على النزاعات اليت جتري يف أعماق 

لالوعي بالنسبة إىل فرويد ىو اذلدف الرئيسي الالواعي يف أساس نظريات النفس البشرية، وىكذا يصبح ا
 .3التحليل النفسي، فقد اعترب فرويد الالوعي جزءا مركزيا، وىو جوىر النفس اإلنسانية"

فرويد يرى يف مسألة تأويل األحالم جتلي ادلكبوت وذلك من خالل تقنيات التحليل النفسي ألن  
ل إىل وسيلة الوعي بادلكبوت "ويتناول مسألة استخدام تأويل األحالم يف عالج يف احللم يستطيع أن يتوص

التحليل النفسي، فهو يبُت لنا أن تأويل األحالم رلرد وسيلة لتحقيق غاية أساسية ىي غاية طبية 
وعالجية)...( فليس من الضروري أن يؤول احمللل كل ىذه األحالم، ذلك أن ادلكبوت قد يتجلى يف أشكال 

. وذلذا كان 4رى سلتلفة، وأن وإن كان احللم كما اعتربه فرويد الطريق ادللكي الذي يؤدي إىل الالوعي"أخ
الغرض من التحليل النفسي الفرويدي ىو زلاولة اكتشاف الالوعي وكان احللم ىو الطريقة الوحيدة يف معرفة 

 اجلانب الالشعوري يف احلياة النفسية.

                                                           
 .323، صالسابقالمرجع - 1
 .340،صمرجع سابقاصر فً التحلٌل النفسً الفروٌدي،اإلنسان المعفٌصل عباس، - 2
 .340، صنفسه المرجع- 3
 ،   1،1996طالعربً،بٌروت،  الفكر ،دارالمقاربة العٌادٌةالفروٌدٌة: عباس،التحلٌل النفسً واالتجاهاتفٌصل  - 4
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لسريرية، يثق بالقدرة على معرفة الالوعي، وكان يرى أن وظيفة "من خالل جتاربو ا فرويدكان  
التحليل النفسي تقوم على نقل ادلادة الالواعية للنفسية البشرية إىل ساحة الوعي، حبيث أن الكشف عن 

. وىكذا  1طبيعة الالوعي يساعد اإلنسان على توجيو رغباتو وشهواتو بصورة واعية، يف احلياة اليومية الواقعية"
نت مهمة منهج التحليل النفسي الفرويدي يف حترير اإلنسان من ادلفاىيم ادلكبوتة ومعرفة الطبيعة احلقيقية كا

الكامنة يف أنفسنا واليت تكون بطريقة معرفة الالشعور يف اجلانب النفسي لإلنسان وإذا "اعتربنا أن ىدف 
. ويعود الفضل يف  2ئو بواسطة العقل"حركة التحليل النفسي كانت مساعدة اإلنسان على السيطرة على أىوا

كل ىذه اآلراء إىل فرويد من خالل اكتشافو جلانب آخر يف احلياة النفسية والذي يؤثر على السلوك 
اإلنساين ومشاعره وىو اجلانب الالشعوري الذي يظهر يف نظرية الكبت وذلذا حاول فرويد أن "يفسر أولية  

يتولد يف نفس اإلنسان دافع نفسي ال يقاوم، ولكن تظهر معو  كبت األفكار والنزوات على النحو اآليت:
. ألن احلضارة تتطلب كبت 3نزاعات أخرى قوية معارضة لو على أساس أنو دافع فاضح ومرفوض اجتماعيا"

النزوات اجلنسية ونكراهنا فهي ضرورة قمعية يف وجو الرغبات الغريزية ذلذا يصف فرويد الدين بأنو وىم ألن 
 يد احلياة اجلنسية بشكل ال يطاق.احلضارة تق

ظاىرة الكبت "مبجملها ىي ظاىرة اجتماعية ففي أي رلتمع كان يكبت ادلرء أحاسيسو وأىوائو اليت  
ال تتوافق مع أفكار ذلك اجملتمع وإن القوة اليت تؤثر يف ذلك  الكبت ىي اخلوف من العزلة، ومن أن يصبح 

ال يود أحد مشاركتو فيها)...( ويصبح من الضروري للتحليل  اإلنسان منبوذا ألنو ػلمل أفكار وأحاسيس
النفسي أن يتجاوز أفكار رلتمعو، وأن يتفحصها بنظرة نقدية وأن يتفهم احلقائق اليت تولد مثل ىذه األفكار 

. ويشَت فرويد إىل أن 4إن معرفة الوعي الفرد تتطلب وتقتضي حتليال نقديا للمجتمع الذي يعيش فيو"
 ادلوجودة يف اجملتمعات البشرية ىي ظاىرة قمع احلياة اجلنسية خصوصا منذ قمع اجلنسية الطفلية.الظاىرة 

                                                           
 .141،ص340صر فً التحلٌل النفسً الفروٌدي،مرجع سابق،اإلنسان المعاصفٌصل عباس، - 1
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بنظرية التحليل النفسي ليست احلاجة إىل الدين الذي يظهر يف ادلستوى النفسي ادلتمثل  فرويدجاء  
ان ففي مقابل يف اإلحساس الديٍت والدين بشكل عام الذي يتأتى عن وىم وعن رغبات ال واعية لإلنس

صعوبة احلياة صلد "التحليل النفسي من حيث ىو نظرية نقدية يف احلضارة يكشف عن األوىام واالختالالت 
النفسية الداخلية لإلنسان يف ضل ادلدينة القائمة، ويعمل على حترير اإلنسان من األوىام والقيود اليت تقيده 

لسفية اليت ػلاول شلثلوىا، اجلمع بُت منهج التحليل هبا تلك ادلدينة، فهو يرتبط مبختلف االجتاىات الف
النفسي يف دراستو للشخصية وبُت األنثروبولوجيا يف رلال الفرد الروحية وكذلك بينو وبُت التحليل الوجودي 

. ومن نظرية التحليل النفسي اجتو الفالسفة وعلماء النفس إىل النظر للظواىر 1لوجود اإلنسان يف العامل"
زاوية الوعي إذ أهنم كانوا يعتقدون بأن كل ظاىرة نفسية واعية بطبيعتها، فقد كان كل اىتمام العقلية من 

علماء النفس متجها إىل دراسة الظواىر العقلية الواعية ومل يكن أحد منهم يهتم بالبحث عن العمليات 
 الالوعي ادلكبوت عند العقلية الالواعية اليت حترك السلوك اإلنساين وذلذا جاء " التحليل النفسي ليعاجل

تزال موجودة يف الطفولة وىي رغبات دائمة التوثيق، متأىبة  الراشد، من خالل رغبات اإلنسان وميولو اليت ال
يف كل وقت ألن تشق طريقها إىل التغيَت إذ هتيأت ذلا الفرضة، إن هبذه الرغبات ادلاثلة يف ال شعورنا متوثبة 

 تذكر ادلرء بتتنات لألساطَت)...( إن ىذه الرغبات الرازحة حتت وطأة أبدا، إن جاز التعبَت، خالدة واليت
 .2الكبت ىي ذاهتا رغبات طفلية ادلنشأ"

فدافع التحليل النفسي ىو تبيان ادليول اجلنسية اليت كانت عند الطفل وادلتمثلة يف العقدة األوديبية  
ك اإلنساين ادلتولد عنها "واليت اىتدى من من خالل الكبت ذلذه الرغبات يف مرحلة الطفولة ومعاجلة السلو 

خالل عقدة أوديب إىل البدايات للدين واألخالق واجملتمع والفت معا، وىذا بالتوافق بالطبع مع معطيات 
 .3التحليل النفسي الذي يرى يف ىذه العقدة نواة لعصاب األفعال القهرية"
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 بنية النفس البشرية

على معرفة شخصية اإلنسان و ذلك من خالل دراسة  ويدفر تقوم نظرية التحليل النفسي عند 
اجلهاز النفسي وأقسامو الوظائف اليت يقوم هبا كل قسم حيث أن  "اجلهاز النفسي يف نظرية التحليل النفسي 

" ثالثة أنظمة تشمل رتيع جوانب احلياة اإلنسانية النفسية وال يقتصر األعلى، األنا األنا، الهويتشكل من "
كشف قيام ىذه األنظمة بوظائفها، بل ػلاول كشف كيفية حدوث دينامية النشاط النفسي فرويد على  

. 1وعملية صراع الالوعي وبطرحو ذلذه ادلسألة أصبح التحليل النفسي أساسا لعلم جديد بالنفس أكثر عمقا"
عية كقوة ويتبُت من خالل عقدة أوديب اليت عاجلاىا فرويد يف الكشف عن تلك الرغبات اجلنسية الالوا

       زلركة حتدد مسبقا النشاط البشري.

وصلد من "زاوية التحليل النفسي لعمل اجلهاز النفسي الثالث: اذلو)منظمة الليبيدو والغرائز( واألنا 
األعلى)منظمة ادلراقبة وادلثل األخالقية والدينية( األنا)منظمة التفكَت واحلَتة والتوفيق( وىذا الصراع احلاد ال 

. ألن الالشعور ػلتوي على الغرائز والدوافع البدائية اجلنسية اليت تكبت يف اجملتمع 2لالنسجام زلال"يًتك 
بدافع قمع وتقييد احلضارة وذلك حتت قواعد وتنظيمات ومعايَت خلقية واجتماعية ودينية وتبقى ىذه الدوافع  

 تو أو حتقيق ىدفو يف رلال الوعي.كامنة يف أعماق النفس البشرية كجانب ال واعي وال يستطيع إشباع رغب

        البناء النفسي ومهمة التحليل النفسي  
عرف التحليل النفسي أعلية بارزة يف احلضارة ادلعاصرة وذلك من خالل العمل الذي قام بو الذي دتثل يف 

سطة سلطة حترر اإلنسان من ادلكبوتات اليت كانت السبب يف قلقو باإلضافة إىل السيطرة على أىواءه بوا
العقل فبالنسبة إىل"ادلكبوتات عند فرويد ىي تلك الرغبات اجلنسية غَت احملققة يف حياة الطفل، فقد قسم 
فرويد البناء النفسي إىل ثالثة أقسام أوال اذلو أي الدافع الفطري الغريزي، وىو من طبيعة جنسية، ويرى فرويد 

    . 3اللذة"أن كل إنسان ولد بغرائز متنوعة يسيطر عليها مبدأ 

                                                           
 .359صر فً التحلٌل النفسً الفروٌدي،مرجع سابق،اإلنسان المعاص،فٌصل عباس - 1
 .176ص،مرجع سابق،اإلبداع البشري للظاهرة الدٌنٌةلطفً حجالوي،فروٌد و  - 2
 .114صمرجع سابق،مناهج الفكر العربً المعاصر،شاكٌر أحمد السحمودي، - 3
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أن جانب اذلو ىو الذي يسيطر على اإلنسان ألنو جانب غريزي فطري حتكمو  فرويدويقصد هبا 
ميول وأىواء يف اجلانب النفسي لإلنسان. كما أن ىذا اذلو يتمثل يف صدوره عن النزوات اجلنسية اليت تبحث 

ات والغرائز ويقوم بتزويد الالشعور عن اإلشباع، كما أن ىذا اذلو "ؼلتفي يف األسفل، فهو مصدر كل الرغب
 . 1بالطاقة وػلتوي على ادلواد ادلكبوتة إال أنو ليس كل شيء يف اذلو يعترب مكبوتا"

باإلضافة إىل ىذا صلد ىذا اذلو يقوم بعملية خفض التوتر ليعود إليو توازنو، وفرويد يسمي ىذا مببدأ 
مل ألن ىذه اللذة ىي اليت حتقق سعادة اإلنسان اللغة، ومبقتضاه حتقيق أكرب قدر من اللذات وجتنب األ

وراحتو كما أنو ؽلثل "ذلك القسم من اجلهاز النفسي الذي ػلوي كل ما ىو موروث وما ىو موجود منذ 
الوالدة، وما ىو ثابت يف تركيب البدن وىو ػلوي الغرائز اليت تنبعث يف البدن، كما ػلوي العمليات النفسية 

ادلقاومة عن األنا وىو ال يراعي ادلنطق أو األخالق أو الواقع، والالشعور ىو الكيفية ادلكبوتة اليت فصلتها 
. كما ؽلثل ىذا اذلو اجلانب اخلفي اجملهول الذي ال نعلم عنو إال من خالل 2الوحيدة اليت تسود يف اذلو"

 تأثَتاتو وىو يعٍت ادلاضي ادلوروث.

الذي ؽلثل جانب اإلدراك احلسي والشعور وىو جزء  وصلد يف القسم الثاين من اجلهاز النفسي األنا 
من "حياتنا النفسية ويشرف على احلركة اإلرادية ويقوم مبهمة حفظ الذات، وىو يقبض على زمام الرغبات 
الغريزية اليت تنبعث عن اذلو فيسمح بإشباع ما يشاء منها ويكبت ما يراه ضرورة مراعيا يف ذلك مبدأ 

           . 3الواقع"

ونقصد بو اجلانب الواعي اخلاضع بشكل منطقي دلبادئ الواقع وقوانينو، كما أنو يواجو اجملتمع 
والناس، ويتدبر األمور، ويرسم اخلطط، وتتحقق بو الصور الذىنية واألحالم ويتوسط "األنا بُت اذلو واالنا 

و ػلاول األنا إذا كان األعلى ويعمل بتدبَت شؤون الواقع، ويف الوقت الذي يصرح فيو اذلو عن رغبات
. واخلطة اليت يتبعها األنا 4باستطاعتو أن يرضي رغباتو واختياراتو العملية تواجو قيودا من قبل األنا األعلى"

باختيار الواقع، وىو ؽلثل جهازا إداريا تنظيميا فيدبر ىذه ادلطالب رتيعها وينظمها كما يقوم  فرويديسميها 
                                                           

 .186صمرجع سابق،ر،سٌغموند فروٌد مكتشف الالشعومكنهوبت،  مرغرٌت - 1
 .16ص،1982، 4تر: محمد عثمان نجاتً،دار الشروق، بٌروت،طو،اله األنا وسٌغموند فروٌد، - 2
 .17ص،نفسهمصدر ال- 3
 .186صمرجع سابق،سٌغموند فروٌد مكتشف الالشعور،- 4
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وغلعلها يف متصرفات اجتماعية أي أنو " ؽلثل الوعي أو العقل وىو يكون  بإضفاء الشرعية على مطالب اذلو
. أي 1من تفاعل الطفل مع الواقع ومهمتو حتقيق التناسق بُت الدوافع اجلنسية ومقتضيات الواقع االجتماعية"

 أن األنا يكون ضروريا بالنسبة إىل اذلو ألنو يضبطو ويقوم بعقلنتو.

ات العليا أو األنا األعلى واليت "دتثل قانون أخالق اجملتمعات كما يتلقاه ويأيت يف القسم األخَت الذ 
الطفل من والديو، إهنا تتحكم يف السلوك اخللقي وهتدف الذات العليا إىل احلد من السلوك القائم على 

ادات . أي أنا ىذا األنا األعلى ؽلثل القيم االجتماعية وادلثل الدينية كما يكمن يف الع2دوافع الذات"
والتقاليد واألعراف، وؽلثل األوامر والنواىي من الوالدين كما يدعوا باألنا ادلثايل باإلضافة إىل ذلك صلد ىذا 
األنا األعلى "ال ؽلثل الضمَت األخالقي دتاما، إذ يتشرب التعليمات واألوامر األبوية ادلتنازعة مثل عليك أن 

بديال عن أبيو فإنو من ادلمكن أن ال تشابو أباك، مبقدور األنا تشابو أباك، ومبا أنو ال ؽلكن للطفل أن يكون 
األعلى أن ػلدث مشاعر ال شعورية بالذنب تصبح ىذه ادلشاعر واضحة فقط يف الظروف اليت تبدوا 

         .3سعيدة"

وما نستنتجو ىو أن ىذا األنا األعلى ؽلثل ادلكون االجتماعي والطاقة اليت تشحن األجهزة كلها  
مد أساسا من اذلو ويسميها فرويد بالطاقة النفسية "ومهمتها كبت عقدة أوديب ويف احلقيقة إن األنا ويست

ادلثايل يدين بوجوده ذلذا احلادث الثوري، ومن الواضح أن كبت عقدة أوديب مل يكن أمر سهال، فقد كان 
ألوديبية ولذلك قام األنا الطفل يدرك أن الوالدين، وخاصة األب، يقفان عقبة يف سبيل حتقيق الرغبات ا

الطفل بتقدمي معروف لتحقيق ىذا الكبت، وذلك بإقامة نفس ىذا العائق يف داخل نفسو، وقد استعار 
الطفل قوتو على القيام هبذه ادلهمة من األب، فاألنا األعلى يقوم باإلبقاء على خلق األب، وكلما اشتدت 

 .4ت تأثَت السلطة والتعاليم الدينية"وطأة عقدة أوديب، كلما كان كبتها يتم بسهولة حت

                                                           
 .114صمرجع سابق،مناهج الفكر العربً المعاصر،- 1
  .114صالمرجع نفسه، - 2
 .186صمرجع سابق،،رسٌغموند فروٌد مكتشف الالشعو- 3
 .58صالهو،مصدر سابق،األنا وسٌغموند فروٌد، - 4
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وىنا تكمن أعلية التحليل النفسي يف الكشف عن السلوكات والكشف عن البنية الالشعورية  
العميقة اليت تتحكم فينا.و يعمل ىذا التحليل النفسي على التخفيف من القلق الذي يصيب اإلنسان جتاه 

 .فرويدلك من خالل آلية التداعي احلر اليت جاء هبا حياتو النفسية و التحكم فيها بطريقة عقالنية وذ
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 خالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

كان الكتشاف نظرية التحليل النفسي تأثَتات قوية و عميقة يف شىت أصناف و ميادين العلوم اإلنسانية 
و االجتماعية،خاصة اكتشاف الالشعور، الذي أتاح أبعادا أخرى يف دراسة الشخصية و السلوك الفردي و 

تلك االكتشافات أيضا و ىذا اجلماعي لإلنسان باعتباره يقوم على اإلنسان و يدور حولو،ولقد تأثر الدين ب
ما صلو عن الفيلسوف سيغموند فرويد زعيم ىذه النظرية اىتم بدارسة الدين من خالل جتليو يف عقدة أوديب 
اليت رأى فيها فرويد أصل نشأة الدين خاصة الدين الطوطمي و ما زتلو من أسرار غامضة يف اإلنسان،و 

جتماعية،ذلذا وصفو بالعصاب و الوسواس اجلماعي،فكانت اآلثار اليت خلفها على جوانبو النفسية و اال
مهمة منهج التحليل النفسي ىي معرفة اجلانب الالواعي يف ادلرحلة الطفولية اليت كانت مبهمة ادلعاين و اليت  

 كانت أول شكل للديانات البدائية. 
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 يدـــــــــتمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، إىل إسهاماتو يف رلال علم النفس فرويد  مكانة كبَتة يف الفكر الغريب ادلعاصر ، و ىذا راجعا احتل
و اعتمد يف تأسيسو لنظرية التحليل النفسي بشكل كبَت على فهمو للعقل البشري و على طرق تفسَتية، 
و اكتشافو للمشاعر اخلفية، و تناولو دلوضوع اجلنس، الكبت،و العقل وتأكيده على العمليات العقلية و 

، وهبذا أحدث زحزحة يف ما ربدثو من أثار يف العقل،األمر الذي أدى بو لبلكتشاف اجلانب البلشعوري
التعامل مع الظواىر النفسانية ،فأطروحة فرويد حول التحليل النفسي كانت ذلا أمهية كبَتة يف دراسة 
الظاىرة النفسية و ما تعلق باجلانب ادلكبوت عند اإلنسان، كما أهنا مل تقتصر على اجلانب النفسي فقط 

حىت الفن.وبرغم من  كل ىذه األمهية اليت تشكلت  بل كانت ذلا امتدادات حىت يف الثقافة واجملتمع و
إزاء االذباه الفرويدي،إال أن ىناك بعض القراءات النقدية خاصة فيما يتعلق بالظاىرة النفسية، وىذا ما 
تناولناه يف ىذا الفصل من خبلل ادلباحث التالية"اخللفيات الدينية لؤلطروحة الفرويدية "و"إمتدادىا يف 

 "،وأخَتا "موقف ادلسلمُت من ىذه األطروحة".     الثقافة ادلعاصرة
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 الفرويدية لألطروحة الدينية الخلفيات :األول المبحث  

لقد أرسى فرويد نظرية أو أطروحة متميزة يف ربليل و فهم الظاىرة الدينية،كان ذلا كبَت األثر ال  
وبطبيعة احلال كان ذلذه النظرية دارسون  يف علم النفس فقط، بل يف سائر رلاالت الفكر و الثقافة،

قدموا نظرهتم حول ىذه األطروحة من خبلل تقدًن رؤيتهم ووجهة نظرىم، إن كانت علمية أو 
دينية.فمثبل صلد إيريك فروم يرى أن أطروحة فرويد علمية حيث يقول فروم :"إن فرويد مؤسس علم قائم 

 .  1يف احلقيقة على العلم"

لتحليل النفسي تقنية أو منهجية يعتمد صاحبها على تطبيقها من أجل و يوجد من رأى أن ا 
العبلج ،أي عبلج ادلرضى أو األشخاص الذين يعانون من ضغوطات نفسية على فإن االعًتاض الذي 

االعًتاض األساسي على العبلج باستخدام التحليل  "أن قدم على مدرسة التحليل النفسي سبثل يف
نظرية علمية أو ذبارب تؤكد إثباتات علمية ، وكان ىناك الكثَت من االدعاءات  النفسي وىو االفتقار إىل

اليت تؤكد حدوث شفاء ناجح ، لكنو كان ىناك أيضا الكثَت من احلديث عن الفشل ادلروج الذي 
 .     2حدث دلرضى أصبحوا يف حالة أسوأ بعد تعرضهم للعبلج "

ليت لوحظت وأكد عليها العلماء و الباحثُت كما أن وجهات النظر اختلفت إال أن الرؤية ا 
تتمثل تأكيدىم على عدم علمية نظرية التحليلي نفسي"فاعتربوا أن ىذه النظرية اليت قدم فيها فرويد 
أفكاره الرئيسية،نوعا من العلم الزائف الذي ال يعتمد على األدلة العلمية ادلعروفة ،لذا ينبغي عدم 

ستنتاجاتو قامت على أساس عينة صغَتة من مرضاه الذين عاجلهم االعتماد على ما جاء فيها.وأن ا
مستخدما أسلوب ادلبلحظة غَت ادلراقبة، و من ىنا فهي غَت صاحلة لتعميم بأي حال من األحوال.و أنو 
استخدم مفاىية غامضة وأطلق عليها صفة العلمية حىت يقنع اآلخرون هبا، مع وضع نفسو  ادلفسر 

 .3سلم لو اآلخرون دبا ورد فيها"الوحيد دلعانيها حىت ي

                                                           
1
، 2005، 1المنهل اللبنانً للطباعة و النشر،بٌروت،طفٌصل عباس،الفروٌدٌة و نقد الحضارة المعاصرة،دار - 

 .349ص
2
هانز.ج.أٌزك،تدهور إمبراطورٌة فروٌد وسقوطها،تر:عادل نجٌب بشرى،دار الكتاب والوثائق والقومٌة  - 

 .11،ص3112، 1القاهرة،ط
3
 ،1للثقافة والنشر،السعودٌة ،ط صالح بن إبراهٌم عبد اللطٌف الصنٌع،التدٌن و الصحة النفسٌة،اإلدارة العامة- 

 .11،ص 3111



األطروحة الفرويدية حول الدين في ميزان النقد                            الفصل الثالث:  
 

 
83 

كما أن كل عامل أو دارس لنظرية التحليل النفسي لو نظريتو اخلاصة حول ىده النظرية  ووجهة 
نظر يتميز هبا يف عرضو ذلذه النظرية إن كانت علمية أو دينية أو فنية ،حيث اعتمد فرويد ىذه التقنية 

األفكار ادلشوىة اليت يتناوذلا احمللل واليت تتجلى يف باعتبارىا فنا لعبلج ادلرضى فهو يرى "إن أمهية 
التداعيات واألحبلم وزالت اللسان )...(تقوم على عبلقتها بادلواد النفسية ادلكبوتة ،وهتدف تقنيات 
التداعي احلر وتقنية تاويل األحبلم للوصول إىل ادلكبوت انطبلقا من ىذه ادلواد،ويكون فرويد بذلك قد 

 . 1تأويل "أسس فنا جديدا لل

ودعوى علمية اطروحة فرويد فللقول أن أطروحة فرويد علمية ىي أعمالو اليت قام هبا فيما خيص  
الطب النفسي أو طب األعصاب والتغَتات اليت حدثت بسبب العلم فقد رأى العلماء أن ىذه 

يد اليت األطروحة نبعت من اجلانب العلمي "فقد درج معظم القراء على اإلطبلع على مؤلفات فرو 
 ،ا بلغو التحليل النفسي من التقدمأصدرىا يف احلقبة األخَتة من حياتو العلمية على اعتبار أهنا غاية م

فكان من نتائج ذلك ان خرج معظم القراء بفكرة خاطئة مؤداىا أن التحليل النفسي ضرب من اجلدل 
العنان يف مؤلفاتو ادلتأخرة دليلو إىل النظري يف طبيعة النفس وأمراضها،ذلك أهنم مل يدركوا أن فرويد أطلق 
 .2اجلدل الفلسفي طادلا كبح صباحو يف الفًتة األوىل من حياتو العلمية "

وبالنسبة خللفية األطروحة الفرويدية أكد العديد من الباحثُت وادلفكرين أن ىذه النظرية اعتمدت  
د يف التحليل النفسي تقوم على حقائق علمية ومنهج علمي وىذا ما أكده الباحثُت "أن نظريات فروي

احلقائق العلمية ادلرتبطة بالعلوم الطبيعية ،واليت انطبعت بطابع أساليب البحث العلمي السائدة يف 
عصره.والبد أن تكون ادلمارسة السريرية دلرضى العصاب قد رسخت يف نفسو مفاىيم معينة حىت 

وذلك على الرغم من التعديل اجلوىري الذي أصبحت مقوالت ال غٌت عنها يف صياغة النتائج العلمية ،
 . 3أحدثو يف مذاىب البحث والتصور"

يوجد من ذىب لرؤية جانب آخر غَت اجلانب العلمي لؤلطروحة الفرويدية ، و ىو اجلانب  
الديٍت الذي يرى أن الدين بالنسبة للتحليل النفسي ديثل عصاب صباعي و ادلتمثل يف عقدة أوديب اليت 

طفل و ميوالتو اجلنسية ألن "تفكَته حول الشعور الديٍت ،شديد االرتباط بالفكرة القائلة ذبسد حياة ال
                                                           

1
 .61،صمرجع سابقات الفروٌدٌة :المقاربة العٌادٌةفٌصل عباس،التحلٌل النفسً واالتجاه- 

2
 .10،صموند فروٌد،حٌاتً والتحلٌل النفسً،مصدر سابقسٌغ- 

3
 .65-65صص،،صر فً التحلٌل النفسً الفروٌدي،مرجع سابقفٌصل عباس،اإلنسان المعا- 
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بأن ادلواقف الدينية شلاثلة للمسار العصايب التايل :إصلراح منسي أثناء فًتة الكمون يعاود الظهور ربت 
أبناءه يكمل  شكل عقدة أب مهيب )...(ففي عملية التحرر البدائية اليت يشكلها قتل األب من جانب

 .1األصل األكثر قدما للدين "

وذىب فروم إىل دراسة النظريات والدراسات اليت قدمها فرويد ،ألن فروم عامل من علماء   
التحليل النفسي ،فذىب لتقدًن رأيو حول األطروحة الفرويدية وىو كالتايل :"التحليل النفسي تطور  

بيقها بطريقة عبلجية ،وىذا يف حد ذاتو أمر مشروع كحركة شبو دينية ،قامت على نظرية نفسية مت تط
سباما ،أما اإلنتقادات فقد عاىن التحليل النفسي من العلة نفسها اليت ادعى عبلجها ىي الكبت ،فلم 

 .2يقبل فرويد وال أتباعو اإلصلازات العلمية والعبلجية ،لقد كبتوا طموحهم"

فس إىل تقدًن نظرهتم حول األطروحة كما ذىب العديد من الباحثُت والدارسُت لعلم الن 
الفرويدية إن كانت علمية أم دينية ،فهنا نبلحظ أن ىناك موقفُت سلتلفُت ،موقف يراىا دينية وآخر 

يلي:"إن نظريات فرويد يف التحليل النفسي تقوم على احلقائق العلمية ادلرتبطة بالعلوم  علمية يتمثل فيما
ب البحث العلمي السائدة يف عصره ،والبد أن تكون ادلمارسة الطبيعية ،واليت انطبعت بطابع أسالي

غٌت عنها يف  السريرية دلرضى العصاب قد رسخت يف نفسو مفاىيم معينة حىت أصبحت مقوالت ال
يف مذىب البحث  أحدثتو الذيصياغة النتائج العلمية ،وذلك على الرغم من التعديل اجلوىري 

  3والتصور".

يل النفسي قدموا آراء زبتلف من باحث إىل آخر فهناك من رآىا رلرد والدارسُت لنظرية التحل 
خرافة وأسطورة ال ديكن اعتمادىا" ألن فرويد اعتمد على الًتاث الصويف اليهودي احملرف يف كثر من 

" و ادعى صلاح التحليل اليهودي الصوفي والتراث فرويديف كتابو" باكان دافيدطروحاتو،و ىذا ما أثبتو 
ميدان العبلج،لكن الدارسات العلمية اليت أجريت على فعالية التحليل النفسي يف عبلج   النفسي يف

 .4كانت نكسة على مدرسة التحليل النفسي حيث ثبت فشلها الذريع"

                                                           
1
 . 11،ص،مرجع سابقالن،علم األدٌانمٌشال مس- 

 .108صمرجع سابق،،اٌرٌك فروم،مهمة فروٌد،تحلٌل لشخصٌته وثأثٌره- 2
3
 .65-65صص،،صر فً التحلٌل النفسً،مرجع سابقفٌصل عباس،اإلنسان المعا- 

4
 .13،صحة النفسٌة،مرجع سابقصالح بن إبراهٌم عبد اللطٌف الصنٌع،التدٌن و الص- 



األطروحة الفرويدية حول الدين في ميزان النقد                            الفصل الثالث:  
 

 
85 

ودليل على أن فرويد أطروحتو علمية وليست دينية ىو توجهو الذي قام بو ،فقد اذبو إىل دراسة  
البحوث العلمية كالعلوم والبيولوجيا  شلا أدى إىل تأكيدات الباحثُت األمراض السريرية واعتماده على 

على مايلي "ىناك تساءل حول تأكيد فرويد الطابع العلمي وادلبلحظة السريرية  ألحباثو ادلرتبطة بادلمارسة 
العيادية وربدث  فرويد عن ابتعاده من التأمبلت الفلسفية عن اإلنسان ووقوفو ضد  سباثل التحليل 

نفسي ومبادئو مع أي نظام فلسفي ،أي لقد سعى فرويد يف أعمالو ومؤلفاتو االبتعاد عن  أي منظومة ال
 .1فلسفية معلنا أن نظريات التحليل النفسي شامبل"

من يرى أن التحليل النفسي ليس منهج علمي ،أو طريقة علمية ، بل رلرد منهج  يعتمد  يوجد 
ئف يدعي فهم ما يوجد بداخل الذات يعٍت البلشعور كما قال على نظرية التحليل النفسي .وىو علم زا

ايزيك :"لقد كان التحليل النفسي عند فرويد عقيدة لكنها نوع من العلم الزائف واليت أضرت بعلم 
النفس وكذلك بالعبلج العقلي والنفسي على حد سواء .كما كانت ضارة بنفس الدرجة باآلمال 

 .2ى الذين وثقوا دبا ادعتو من قدرة على عبلج حاالهتم "والتطلعات لعدد ال حيصى من ادلرض

وبالرغم من االنتقادات  اليت وجهت لعلم  النفس بأنو فرع من فروع العلوم اإلنسانية ،إال أننا  
صلد آخرون يعتربونو كعلم لو منهج خاص بو ."فمثبل مكتبة األستاذ زلمد قطب ،تتحدث عن ىيمنة 

يدية على علم النفس و تأثَتىا على اجلزء الشائع خارج التخصص من نظريات التحليل النفسي الفرو 
ىذا العلم وىذا صحيح ،ونظرتو من خارج التخصص هتتم باآلثار السيئة لعلم النفس على اجملتمع الغريب 

 .3ادلعاصر فيصعب أن نستنتج من أن ىذا األستاذ يهاجم علم النفس كعلم "

ب يف الطابع العلمي الذي أثر يف حياتو ويف توجهو كما أن جل اىتمامات فرويد  كانت تنص 
وأفكاره حول علم النفس والتحليل النفسي حيث أن مؤسس التحليل النفسي جل اىتماماتو تركزت 
حول العلوم الطبيعية "قد أعار فرويد جل اىتمامو دلواد العلوم الطبيعية .وتتسم دراسات فرويد يف معهد 

ل اسم "بروكو"بتحول فرويد ضلو معارف العلوم الطبيعية ،من حيث أن "الفزيولوجي الذي حيمىلموىلنز"
ىذه ادلدرسة تقوم على التفسَت الفيزيائي الكيميائي لظواىر احلياة )...( وقد اعتنق فرويد مبادئ ىذه 

                                                           
1
 . 12،صصر فً التحلٌل النفسً،مرجع سابقعباس،اإلنسان المعافٌصل - 
 . 13صالح بن إبراهٌم،التدٌن والصحة النفسٌة،مرجع سابق،ص -2

3
اإلنسانٌة والمنظور محمد عز الدٌن توفٌق،التأصٌل اإلسالمً للدراسات النفسٌة،البحث فً النفس - 

 . 23،)د،ط(،ص3السالم للنشر والتوزٌع،مصر،ط  ،داراإلسالمً
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ادلدرسة يف حبثو العلمي .والشك أن آثار مفاىيم الفيزيولوجيا الفيزيائية قد انعكست يف بعض مفاىيم 
 .1ل النفسي "التحلي

وىناك من رأى أن دراسات فرويد علمية تتسم بالطابع التجرييب وذلك من خبلل توظيفو ادلنهج  
العلمي يف أحباثو ويف نظرية التحليل النفسي اليت اعتمدىا لعبلج مرضاه من خبلل ادليل للجانب 

نفسو هبذه ادلباحث مل يكن يعٍت  التجرييب ،وعدم اعتماده على اجلانب الديٍت النظري "إن فرويد
الفلسفية النظرية ،وإمنا كانت تعرض لو حاالت معينة فيدرسها ويستنتج من دراستها آراء معينة ،يسجلها 

 2على أهنا ذبارب علمية بصرف النظر عن مدلوالهتا من الناحية الدينية أو األخبلقية أو االجتماعية "

"يف تقدديو  زيور مصطفى محمد"وخبصوص أطروحة فرويد علمية أم دينية يقول األستاذ  
حول "تطور الشعور الديٍت " كالتايل:"إن أسلوب التحليل النفسي يشتمل على  مليجي الدكتورلكتاب 

صبيع شروط البحث العلمي التجرييب ،ولذلك فإن نتائجو تكون صحيحة وموثوقا هبا مثل صبيع األعمال 
مصادر ادلشاعر الدينية وتطور د شك يف أن التحليل النفسي يظهر التجريبية .)..( إنو لذلك ال يوج

 3الشعور الديٍت يف اإلنسان بأوضح صورة "

يعترب التحليل النفسي مدرسة من مدارس علم النفس حياول فهم الدوافع اليت تتعلق باإلنسان  
فسي ")..( يتعامل علم وغَتىا من أمور كدراسة مرحلة الطفولة ألهنا يتم الًتكيز عليها يف العبلج الن

النفس األكادديي بطريقة علمية حبتة مع أمور يعتربىا الفرد أمورا متخصصة ال يستطيع فهمها إال 
اخلرباء.)...( يعترب التحليل النفسي طريقة لعبلج ادلريض والتعامل مع  األعراض اليت يشكو منها .وقد 

 .4("ana oيف عبلج  ادلريضة )أنا أو  رويرببدأت ىذه العملية عندما تعاون فرويد مع صديقو جوزيف 

وذىب فرويد يف تأكيداتو من خبلل أحباثو اليت أقامها يف أساليبو العبلجية وعبلج ادلرضى  
والوقائع السريرية ،إىل استخدام ادلنهج أو البحث العلمي يف أحباثو حيث يقول:"إذ رجع اىتمامي ،بعد 

                                                           
1
 .11،صصر فً التحلٌل النفسً،مرجع سابقاإلنسان المعا،عباسفٌصل - 

2
    .15، ص11،1555دار الشروق للنشر والتوزٌع،بٌروت،ط ،،اإلنسان بٌن اإلسالم والمادٌة محمد قطب- 

 ،سبتمبر 11،اإلثنٌن16المسلم المعاصر،العدد(،مجلة 1،علماء النفس المسلمٌن فً حجر ضب )مالك بدري- 3
 .62صلبنان،

4
 .21،صها،مرجع سابقتدهور إمبراطورٌة فروٌد وسقوط- 
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عية ،والطب والعبلج النفسي ،إىل أن الثقافة اليت طادلا جولة دامت عمرا بأكمل خبلل العلوم الطبي
اجتذبتٍت من قبل حينما كنت ال أزال يافعا ،مل يكن بعد للتأمل .فكنت قد حاولت بالفعل،و أنا يف 

 1قمة التحليل النفسي أن أستفيد من أحدث كشوف التحليل النفسي  "

لمي ،وذلك من خبلل اتباع فرويد لقد ذىب العلماء إىل اعتبار أن التحليل النفسي منهج ع 
ادلنهج العلمي يف عبلجو ادلرضى الذين كانوا يأتوا عنده ،إال أن ىناك من يرى أن التحليل النفسي ليس 
علم بل رلرد فن يتم اعتماده "لكن ادلنشغلُت بالتحليل النفسي يسخرون من أي زلاوالت علمية  ذبري 

وبات ،ولكنو حىت حيُت الوقت الذي يتم فيو إجراء ذبارب للتأكد من صحة النظرية  متعللُت هبذه الصع
ناجحة تثبت النظرية ،فإن التحليل النفسي ال حيق لو اإلدعاء بنجاح نظريتو يف العبلج ، ورلرد حقيقة 

 .2أهنم رفضوا مثل ىذا الواجب ينعكس سلبا عليهم كأطباء و علماء "

علمي يهدف إىل دراسة الظواىر العلمية وقدمت عدة أراء حول التحليل النفسي إن كان منهج  
أو خيتص يف فهم الظاىرة الدينية .فلكثَت أكد ادلنهج العلمي إال أن البعض األخر أكد على التفسَت 
الديٍت للتحليل النفسي "إنو لذلك ال يوجد شك يف أن التحليل النفسي يظهر مصادر ادلشاعر الدينية و 

صورة، وإن الطفل يضع أباه يف قالب مثايل ويراه كأقوى الناس  تطور الشعور الديٍت يف اإلنسان بأوضح
و أكثرىم معرفة ...ولكنو بإسبامو ادلرحلة األوديبية ادلعروفة ، و اكتشافو نقاط ضعف أبيو فإنو ال يستطيع 
أن يفعل أي شيء أال أن يضفي تلك الصفات مثل كمال ادلعرفة و القوة إىل كائن جديد أعلى و ىو 

 . 3اهلل"

اعترب التحليل النفسي دبثابة العبلج ادلرضى العصابيُت وظفو األطباء النفسانيُت من أجل عبلج و 
مرضاىم من خبلل توظيف ادلنهج العلمي بعيدا عن الدين "التحليل النفسي قادر على عبلج ادلرضى 

األطباء  العصابيُت بنجاح و بأنو الوحيد القدر على الوصول إىل الشفاء الدائم ،كانت مقبولة بُت
النفسيُت و االختصاصيُت النفسيُت، وبالرغم  من أنو كانت ىناك أصوات ترتفع بالنقد لنظرية التحليل 

                                                           
1

 .13،ص سان المعاصر فً التحلٌل النفسً،مرجع سابقاإلنفٌصل عباس،-
2
 . 53-51صص،سابق،مبراطورٌة فروٌد و تدهورها،مرجع تدهور إ- 

3
 .106ابق،ص ع س(،مرج1مالك بدري،علماء النفس المسلمون فً حجر الضب،)- 
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كان تيارا رئيسا يف التفكَت النفسي فما خيتص بالشخصية و العصاب و كل ما يتعلق بعلم النفس 
 .1االجتماعي عموما"

ضايا علمية و ال غٌت عنو يف دراساتو وىذا من بُت القضايا اليت اىتم هبا التحليل النفسي ىي ق 
ما لوحظ من خبلل النظريات و ادلبادئ اليت قدمها " مبادئ و قضايا التحليل النفسي ال تقتصر على  
كوهنا إضافات إىل الًتاث العلمي ، و إمنا دبثابة صرح من صروح العلم احلديث يلقي ظبللو على كثَت 

فكار يف مل تًتك أي أثر على فرويد من مث فإن التحليل النفسي من من نواحي احلياة ،آما يف ما خيص األ
جهتو ديكن أن يرفض التأسيس ادلشكل للعقبلنية الفلسفية )...(أقدم فرويد على البحث العلمي لكي 

  .2يبُت اخللفية العلمية يف اكتشاف التحليل النفسي "

ال أن ىناك من يرى أن التحليل بالرغم من التأكيدات على أن التحليل النفسي منهج علمي ،إ 
النفسي لو عبلقة باجلانب الديٍت و سبثل ىذا من خبلل ما قدم من تفسَتات لعقدة أوديب وما نتج 
عنها ")...( لنمعن النظر أوال يف األسرتُت اللتُت يتقرر بينهما ،طبقا للخرافة مصَت الطفل فهاتان 

النفسي فبل تفًتقان إال يف التسلسل الزمٍت وأوىل ىاتُت  األسرتان تتداخبلن وزبتلقان تبعا لتأويل التحليل
األسرتُت ، أي األسرة اليت يولد فيها الطفل طبقا للخبلفة أسرة نبيلة و األسرة الثانية اليت ربتضن الطفل 

 . 3ىي وضيعة أو ساقطة "

ا و درس فرويد الطب و زبصص يف عبلج ادلرضى من احلاالت اليت يعانون منها خاصة اذلستَتي 
لكنو وظف ادلنهج العلمي يف ىذه العملية معتربا الدين رلرد نفاق و وىم وزيف "و فرويد عندما يضع 
مبادئ مذىبو ال يضعها من فراغ ، فالفكر العلمي و الفلسفي قبلو و يف زمنو حيفل باألفكار اليت استقى 

طريقتو للعبلج النفسي منها فرويد ، و ضلن إذ فوسعنا أن ضلدد إسهامات فرويد السيكولوجية يف 
 . 4بالتحليل النفسي ورفض التداعي احلر يف تفسَت األحبلم"

وىناك سباثل بُت النظرة اليت جاء هبا العلماء ادلسلمُت ، ونظرة كارل بوبر ، حول نظرية التحليل   
النفسي باعتبارىا رلرد علم زائف ال يعتمد أي طابع علمي ،من حيث دراسات فرويد اليت اعتمد 

                                                           
1
 .113سابق،صتدهور إمبراطورٌة فروٌد و سقوطها،مرجع - 

2
 .59،صسابقاإلنسان المعاصر فً التحلٌل النفسً الفروٌدي،مرجع فٌصل عباس،- 

3
 .11صغموند فروٌد،موسى و التوحٌد،مصدر سابق،سٌ- 

4
 .22فٌصل عباس،التحلٌل النفسً و االتجاهات الفروٌدٌة،مرجع سابق،ص- 
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بيقها على البعض وليس اجلميع و تتمثل فيما يلي "ىناك نقطة مهمة تثار ضد مكانة التحليل تط
كثَت من فبلسفة العلم .من أمثال كارل بوبر، فقد اقرح أن ادلعيار  النفسي على أنو علم حقيقي أثارىا 

دم فروض يكون من الذي ديكننا من التمييز بُت العلم احلقيقي و العلم الزائف ىو أن العلم احلقيقي يق
ادلمكن إثبات صحتها أو خطأىا من خبلل التجارب أو ادلبلحظات ، و قدم بوبر ثبلثة أمثلة على 

 . 1العلوم الزائفة وىي:"التحليل النفسي، ادلاركسية ، و التنجيم""

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .29-28صص،فروٌد،مرجع سابق،تدهور إمبراطورٌة - 1
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 المبحث الثاني:امتدادات أطروحة فرويد في الثقافة المعاصرة

امتدادات يف الثقافة الغربية ادلعاصرة ،خاصة يف رلال الفلسفة فهناك من لؤلطروحة الفرويدية  
يرى أن فرويد يف ىذه الدراسة مل يعقد عبلقة بُت التحليل النفسي و الفلسفة ألن التحليل النفسي و 
نظرة الفلسفة سلتلفة بالنسبة لفرويد ، و البعض اآلخر يرى أن الفلسفة ديكن أن تأثر على التحليل 

ي ، وشبة من يرون وجود عبلقة بيت التحليل النفسي و الفلسفة "أكد الكثَت من الباحثُت الغربيُت النفس
أن تعاليم فرويد يف التحليل النفسي تقوم على حقائق ادلراقبة السريرية دلرضى اذلسًتيا،وعلى دراسة 

ت هناية القرن مؤسس التحليل النفسي ألحبلمو الذاتية.إذ تكمن مصادر التحليل النفسي يف تصورا
التاسع عشر و مفاىيمها النفسية العقلية،أما ما خيص الفلسفة يف مل تًتك أثر على فرويد.وال يعود 

 .1السبب إىل انعكاس ينظر بتحيز مسبق إىل تأمبلت الفيلسوف اجملردة"

رأى بعض الباحثُت أن ىناك سباثل بُت أفكار نظرية التحليل النفسي و األفكار الفلسفية  
و، و بأن ىذه األفكار ،سامهت يف تطوير ىذه النظرية"تكمل نظرهتم يف أن بعض األفكار لنيتش

الفلسفية كان بإمكاهنا أن تؤثر يف نشؤء مفاىيم التحليل النفسي ادلختلفة ،و من ىؤالء الفبلسفة الذين 
، ونيتشو و أعطت تأمبلهتم عن اإلنسان دفعا ضلو تشكل تعاليم فرويد يف التحليل النفسي)...(شوبنهور

           .2غَتىم  "
و ما نريد اإلشارة إليو ،ىو أن أطروحة فرويد ذلا أثر يف الفلسفة و علم االجتماع ،فمثبل صلد  

"فروم"ذىب إىل ربليل بُت فرويد و ماركس من خبلل الرابط بُت التحليل النفسي و علم االجتماع، و 
دف منها ىو بناء منهجية تفيد يف معرفة العامل نظرة فروم إىل للفيلسوفُت كانت نظرة نقدية و اذل

االجتماعي النفسي أو ما عرف بعلم النفس االجتماعي"فالنظرية فروم النقدية تطرح فهما ديزج التحليل 
الفرويدي و ادلاركسي معا، و تطمح إىل ربقيق رلال توفيقي بُت فرويد و ماركس يتجاوز النقص 

و النقص السوسيولوجي الذي يعانيو التحليل النفسي الفرويدي ، لذا السيكولوجي الذي تعانيو ادلاركسية 
تستخرج دالالت نفسية متناثرة يف نصوص ماركس لكي يعوض النقص السيكولوجي ادلوجود يف دراسة 

                                                           
1
 فالٌري لٌبن،التحلٌل النفسً والفلسفة الغربٌة المعاصرة،تر:زٌاد المال تٌسٌر كمنقش،دار الطلٌعة الجدٌدة،- 

 .1997، 1سورٌا،ط
2
 .12المرجع نفسه،ص- 
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البنية االجتماعية و االقتصادية،كذلك احلل مع فرويد ال يلغي احلس االجتماعي يف دراسة الظواىر 
 .    1النفسية"

النسبة للفرويد و ماركسية صلد"وليم رايش"توجو يف حبوثو إىل دراسة االضطرابات العصابية و ب 
عند العمال و احلديث عن الطوطمية،أي نظام األسرة األبوية و عبلقتو باإلنسان "رأى أن التحليل 

لئلنسان ، النفسي ديكن أن يشغل أرضية دلساعدة النظرية االجتماعية و االقتصادية على التطور النفسي 
و لذلك فهو يرى أن التحليل النفسي و النظرية االجتماعية ادلاركسية يستطيعان الكشف عن الصراعات 
الداخلية و النزاعات ادلتناقضة القائمة بُت اجلوانب ادلختلفة من احلياة االجتماعية أي أن كبلمها يساعد 

 .2على ربليل البٌت االجتماعية و الشخصية"

رؤية فرويد و ماركس حول الدين،دين الطبيعة،و اإلنسان زلكوم و مقيد  ونبلحظ تقارب بُت
، وىذا ما قام بعرضو فبلسفة الشك أو كما يصفهم البعض بفبلسفة مزيفو عيو  اذباه الطبيعة، و حىت

االرتياب نيتشو، ماركس،فرويد فيما خيص تزييف الوعي، ضلن ندرك فورا أن دين الطبيعة ىذا،أو ىذه 
دودة اذباه طبيعة زلكومة بشكل اجملتمع و ظروفو و العكس، بالعكس)...(تبدوا أيضا اذلوية العبلقة احمل

بُت اإلنسان و الطبيعة هبذا الشكل احملدود الذي جيعل التصرف زلدود األفق للبشر حيال الطبيعة، و 
 .  3حيال بعضهم،و يكيف بالتايل عبلقتهم احملدودة بالطبيعة"

لتحليل النفسي الفرويدي ،و التحليل ادلاركسي ىو أن "دلا  كانت و ما نبلحظو من تقارب ا 
ادلاركسية سوسيولوجيا ىي التعبَت عم وعي قوانُت االقتصاد و قوانُت استغبلل األكثرية من قبل األقلية 
،كذلك التحليل النفسي الفرويدي)...(و من ىنا نتوصل إىل نتيجة مفادىا أن علم االجتماع ادلاركسي 

النفسي ديكن أن يكمل الواحد منها اآلخر ليساعد معا على ربليل البٌت االجتماعية و  و التحليل
 .4الشخصية اإلنسانية "

                                                           
1
أكرم مطلك ،ولٌم جٌمس و الفلسفة البراغماتٌة،ضمن الفلسفة الغربٌة المعاصرة،صناعة العقل الغربً من - 

 . 43،ص2013، 1مركزٌة الحداثة إلى التشفٌر المزدوج ، مجموعة باحثٌن،دار رمان، الرباط،ط
2
 .134-133صص،مرجع سابق،فٌصل عباس، التحلٌل النفسً و االتجاهات الفروٌدٌة ،- 

3
 .65،ص3،1551ن الحافظ ،دار الطلٌعة،بٌروت،ط،تر:ٌاسٌماركس،فرٌدرٌك إنجلز ،حول الدٌن ارلك- 

4
 .349الفروٌدٌة و نقد الحضارة المعاصرة،مرجع سابق،صفٌصل عباس،- 
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كما صلد ىناك سباثل بُت عامل النفس و الفيلسوف )نيتشو(يتفقان أو يشًتكان يف االعتقاد حول  
ادلعاصر"كل تفكَت اإلنسان و رؤيتهما لئلنسان ، و ىذا من بُت امتدادات األطروحة الفرويدية يف الفكر 

فعلو و كل أشكال التعبَت عن احلياة البشرية عند الفرد و اجلماعة ،إمنا ىي مظاىر معربة عن عمق 
باطن، و أن البلوعي ىو الذي يقوم يف ذلك بالدور األول األكرب لبلوعي، إذ تكون السيطرة لقوى 

ي أقوى ، أو طاقات تعد أقدم من الوظيفة الدوافع اليت تأيت من ادلناطق البلواعية يف النفس، وى
 .1العقلية"

و فرويد ال خيفي ىذا بل يعًتف و يصرح بأن كتابات نيتشو تتطابق مع نظرات حدسية صلدىا  
يف أغلب األحيان تتطابق مع نظرات حدسية صلدىا يف أغلب األحيان مع بعض النتائج التجريبية 

 للتحليل النفسي

فرويد و ماركس" من بُت الفبلسفة الغربيُت الذين قاموا بعدة دراسات و يعترب كل من "نيتشو و 
األوىام اليت تتعلق بو،و احلديث عن و ىي تزيف الوعي، خبصوص العقل و  سلتلفة و شاركوا يف نظرية

 نشأة،و نيتشو أس المالر اصر،فماركس لو كتاب التأويل وكل واحدا أحدث ضجة يف العصر الغريب ادلع
ما أحدثتو ىاتو و  .للتأويلالنصوص تطرح أمامنا تقنيات  كل ىاتو"إن  تأويل األحالمد: و فروي ألخالقا

ا قد أقامت أمام أنظارنا شيئا  ،ردبا يعود إىل كوهنح يف الفكر الغريبوما خلفتو من جر ادلؤلفات من صدمة،
د أخذنا نؤول قو ىاتو التقنيات زبصنا ضلن،ألنناضلن مؤولُت،كان ماركس ذاتو مساه"ىَتوغليفيات")...(

علينا أن نفحص ىؤالء ادلؤولُت أنفسهم ،سواء فرويد،نيتشو، أو ماركس ،و التقنيات ذواتنا عن طريق ىذه
 .  2عن طريق تقنياهتم ذاهتا"

و يتمثل رأى كل من ماركس و فرويد يف تقدًن رأي عن اإلنسان و ىو:"فهما يتصوران أن،  
يولوجيا الزائفة نتيجة عوامل و قوى تعمل فعلها من الناحية اإلنسان زلكوم عليو بالوىم و اخلداع و األيد

الفلسفية و الفسيولوجية عند فرويد، و اجتماعيا و اقتصاديا و تارخييا عند ماركس، و لقد بُت لنا األصل 

                                                           
 .61-62صص،،3111، 1أحمد عبد الحلٌم عطٌة، نٌتشه و جذور ما بعد الحداثة،دار الفارابً ،لبنان،ط-1

2
 3طم بنعبد العالً،دار توبقال للنشر،المغرب،فوكو،جٌنالوجٌا المعرفة،تر:أحمد السطاتً وعبد السالمٌشال - 
 .11،ص3115،
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البلوعي ادلتحكم بسلوك و فكر اإلنسان ، مع االعتقاد الواىم أن كل ما يصدر عن اإلنسان نابع من 
 . 1احلرة البلعقبلنية" وعيو و إرادتو

كما أن فرويد يف أطروحتو  ذىب إىل اعتبار أن الدين رلرد وىم و زيف، و ىذا لو مقاربات  
تتماثل مع األفكار اليت جاء هبا كارل ماركس الذي اعترب "أن كل دين رلرد زيف ، إذ أن الدين و إن  

يعكس مصاٌف اقتصادية ألحدى كان ال يعرب عن رؤية جامعة للوقائع ، فهو ليس باطبل ألنو ال 
الطبقات االجتماعية ادلخطوطة ،فأي اختزال قصري للظاىرة الدينية حبسب الكيان الذىٍت للربوليتارية 
من شأنو أن حيجب العبلقات احلقيقية بُت اجملتمع و الدين )...(فالنظرية ادلاركسية إلعطاء الواقعة الدينية 

 . 2تفسَتا ذا طابع نفسي وحىت اقتصادي"

و ما يبلحظ أن فبلسفة الشك أحدثوا ضجة كبَتة يف الفكر ادلعاصر ، من خبلل انطبلقهم  
 يف إحدى مؤلفاتو فرويد" يقول من تأويل الذات ، ووجود ادلفكر الغريب نفسو ضمن انعكاسات مرآتيو

ي تركو "و ذاك الذكوبيرنيكإن الثقافة الغربية قد عرفت ثبلثة جروح نرجسية كبَتة:اجلرح الذي فرضو"
ذاتو،عندما بُت  فرويدأخَتا اجلرح الذي خلفو القردة،و عندما كشف بأن اإلنسان ينحدر عن "داروين"
 .3أن الشعور يقوم على البلشعور" دورهب

آما فيما خيص الدين و التحليل النفسي ،سواء يف ربديد العبلقة أو تبيان االمتدادات  فعامل 
كانت لو منطلقات تأثر هبا سواء علماء الدين أو البلىوتيُت أو التحليل النفسي مل ينطلق من العدم بل  

علماء االجتماع، و غَتىم من العلماء الغربيُت و كانت نظرة فرويد بالنسبة للدين غَت إجيابية ، و ىذا 
و و يشاطر العامل إىل ما صلده عند فيورباخ الذي"ينطلق من واقع أن الدين جيعل اإلنسان غريبا عن نفس

موضوع للتمثل، و عامل واقعي دنيوي و أن عملو يقوم على جر العامل الديٍت إىل قاعدتو ٍت عامل دي
الدنيوية)...( جيب إذن أن نفهم ىذا األساس الدنيوي يف تناقضو ، و من مث أن تقلبو ثوريا يف العمل 

                                                           
1
قاسم جمعة ،إٌرٌك فروم نحو علم النفس اجتماعً تحلٌلً، ضمن الفلسفة الغربٌة المعاصرة ،صناعة العقل - 

 . 531الغربً من مركزٌة الحداثة إلى التشفٌر المزدوج ، مجموعة باحثٌن ،الجزء األول ،ص
2
 .51-52صص،مٌشال مسالن ،علم األدٌان ،مرجع سابق،- 

3
 .46فة ،مرجع سابق،صمٌشال فوكو،جٌنٌالوجٌا المعر- 
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ننتقد األول حبذف التناقض، فما أن تكشف أن األسرة األرضية سر األسرة السماوية،حىت ينبغي لنا أن 
 .  1يف رلال النظرية وأن نقلبها ثوريا يف رلال ادلمارسة"

توجد عبلقة ذبمع بُت فرويد و فيورباخ حول رؤيتهما للدين يعتمد عبلقة اإلنسان  
بالتبعية عند اإلنسان ، ىو مصدر الدين لكن موضوع ىذه التبعية، أي اليت يكون و  بالطبيعة"الشعور

ا يف رلال األصل ليست إال الطبيعة، فالطبيعة ىي موضوع األصلي األول يشعر اإلنسان بالتبعية ذل
 .2للدين، كما يربىن على ذلك تاريخ كل الديانات و األمم بدرجة كافية"

و ما صلده يف أطروحة فرويد ىو نقده للدين و عدم إعطاءه أمهية، باعتباره رلرد وىم، ىذا صلد  
حيث وجو انتقادا للدين"مل يكن معنيا باحلقيقة ادليتافيزيقية لو مثيل أو ما يقاربو يف فلسفة نيتشو،

للمسيحية أو أي دين آخر،لكونو معتقدا بأنو ال دين صادق يف الواقع ، و ىو حيكم على صبيع األديان 
بآثارىا االجتماعية و ىو يتفق مع الفبلسفة يف اعًتاضهم على اخلضوع إلرادة اهلل ادلزعومة و لكنو 

 .3دة الطغاة الفنانُت، الذين يعيشون يف األرض"يستبدل هبا إرا

" نيتشه فريدريكو صلد أفكار عامل النفس فرويد سبق دلا و أن عرضت سابق عند الفيلسوف" 
يف مراسبلت نقبنا  من خبلل عاًف نظرية تزييف الوعي، كما أن نيتشو مهد للتحليل النفسي"وإذا ضلن

ن يف على الدوام،منذ أن اكتشف التحليل النفسي ، يكو فرويد عن االىتمامات اليت كانت تشغل بالو 
شبيهة بتلك اليت عاشها نيتشو،فادلقصود   تكن ذبربة فوريد يف العمقمل إمكاننا أن نتساءل عما إذ

)...( وقد أقام تلك النقطة اليت ينتهي إليها التأويل ليصبح مستحيبلبالنقطة اليت ينقطع عندىا التأويل،
 .4"طيلة حيلتو اليت كافح ضدىا فرويد ذاهتاالتجربة  شد مقاومة إهنانيتشو ىاتو التجربة أ

و التحليل النفسي الفرويدي و التحليل ادلاركسي االجتماعي،يتقاربان أو يلتقيان يف نقاط  
متشاهبة ، شلا يدل على التداخل فيما بينهما ، و التأثَت الذي يلعبو على الفكر الغريب ادلعاصر أو العقل 

فة عامة ، و عبلقتهما باإلنسانية " ادلاركسية و التحليل النفسي الفرويدي ، مها وسيلتان دلعرفة الغريب بص

                                                           
1
 .61حول لدٌن،مرجع سابق،صفرٌدرٌك أنجلز،كارل كاركس و- 

2
 .11أصل الدٌن،مرجع سابق،ص- 

3
براتراند راسل، الفلسفة الغربٌة ، الكتاب الثالث،الفلسفة الحدٌثة،تر:محمد فتحً الشنٌطً،المصرٌة للطباعة و - 

 .36،ص1500النشر،)د،ط(،
4
 .51-50المعرفة، مرجع سابق،ص،ص،جٌنالوجٌا مٌشال فوكو- 
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اإلنسان،باعتبارمها واحدا مكمل لآلخر، ويشَتان معا علينا بطرق عبلجية و عبلمات للتوجو يف حل 
سبة للتحليل النفسي مشكبلتنا و يدرسان معا ما ىو ال معقول اجتماعيا بالنسبة للماركسية و فرديا بالن

لذلك فإن ما يربر األمهية العلمية التنويرية للماركسية و التحليل النفسي، ىو أن العامل الذي يسوده 
بلمعقول ، و ىو العمل الفكري  الذي البلمعقول نفسيا و اجتماعيا يتطلب من العلم حبث ىذا ال

 .1التحليل الفرويدي و ادلاركسية"تصدق لو 

ظر فرويد حول الدين و عبلقتو باجملتمع و األساطَت اليت تتعلق بو،و ما تعلق بالنسبة لوجهة ن 
بوعي اإلنسان ذلا مثيل يف الفلسفة الوضعية عند أوغست كونت "إن أي دين ال يزيد على كونو ذبمعا 
لتصورات إنسانية سلتلفة عن ادلقدس ،فهو يشكل أحد أمناط التاريخ اإلنساين إذ يبُت كونت أن ىذا 

و ليس مدركا إال باعتباره العلة األوىل، و عرب سبعن فيو ىو ليس سوى إسقاط ألحاسيس اإلنسان األل
على وجوده اخلاص ، و إذا ما استطعنا عمليا تبيان أن فكرة العلة األوىل ليست سوى خداع، فإن اهلل و 

 . 2أي نوع من الدين سيعرف االنقراض بسبب زيف ادلعٌت و عدم الصحة"

اليت جاء هبا فيورباخ القائلة بأن اإلنسان ىو دائم التبعية للطبيعة باعتبارىا األصل األول و الرؤية  
للدين ، ىذا ادلعٍت صلده عند فرويد يتجلي من خبلل توضيح أن كل شخص أو إنسان لو دينو اخلاص ، 

 و ذلك بالنسبة للطبيعة اليت ينتمي إليها و الطوطم الذي يعتنقو و ينتمي إليو.

التشابو ال صلده يف الفلسفة الوضعية فقط بل لو مقاربات أخرى ، و ىذا ما يتمثل يف  و ىذا 
التسمية اليت أطلقها "ميشال فوكو"على الفبلسفة الثبلث"نيتشو و ماركس و فرويد" فبلسفة الشك ، و 

م النفس اىو اخلاص، األخبلق، علقد اتفقوا على البعد الباطٍت يف حياة اإلنسان و كل واحدا ربطو باذب
علم االجتماع"مع فرويد و ماركس و نيتشو أصبحت الدالئل و العبلمات تتدرج يف مكان متفاوت 
األجزاء، و حسب بعد ديكننا أن نطلق عليو بعد األعماق شريطة أال نفهم من ىذا البعد الباطٍت، و إمنا 

األقنعة.حبيث س فاق ولبتشو كيف نفضي ىذه األعماق إىل اخلنوع و النني بعد العمق اخلارجي)...(بُت

                                                           
1
 .051-056صص،،،مرجع سابقفروم نحو علم نفس اجتماعً تحلٌلًاٌرٌك - 

2
 .02مٌشال مسالن،علم األدٌان،مرجع سابق،ص - 
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أن ينزل ضلو أسفل  ،ويكون عليوليفضحهايكون على ادلؤول إذا ما ىو استعراض عبلمات ىاتو األعماق 
 .1اخلط العمودي ليبُت أن ىذا العمق الباطٍت ىو خبلف دلا يعنيو و يدعيو"

كنو قام بربطو ذىب كارل ماركس إىل اعتبار الدين وىم مثل فرويد زعيم النظرية التحليلنفسية ،ل 
بعلم االجتماع أي حسب توجهو ، آما اآلخر فربطو بعلم النفس )...(إن ىذا ادلفهوم ديٍت يفًتض حقا 
و يفًتض أن اإلنسان الديٍت ىو اإلنسان البدائي الذي منو ينطلق التاريخ كلو، و ىو حيل يف سليلة زلل 

 . 2ينيا ألشياء و مهية"اإلنتاج الواقعي لوسائل العيش و زلل احلياة نفسها إنتاجا د

و ذىب فرويد من خبلل نظريتو اليت جاء هبا حول الظاىرة الدينية إىل وصف الدين بأنو رلرد  
وىم و ىذيان صباعي كما و صفو أيضا بأنو زيف ، فلقد سبق ذلذه الفكرة أكثر من ربع قرن يف الًتاث 

، بذلك فإن كل اعتقاد فهو وىم ، ما  اليهودي ادلسيحي" يؤكد أن اليمان الديٍت ىو عبارة عن وىم،عن
دام مدفوعا بتحقيق لذة.ولكن ال ينجر عن ىذا أن ادلسألة الدينية ىي أمر باطل ألن احلقيقة النفسية 

 .3ىي ربتية لذلك النمط من الوىم إذ أهنا واقعية  و ىي بنفسها ليس ذلا أي حقيقة"

ي و التحليل االجتماعي لعلم النفس يف يتقارب ربديد مفهوم اإلنسان بالنسبة للتحليل الفرويد 
 رؤيتها اخلاصة لئلنسان يف الفلسفة الغربية ادلعاصرة.

وفروم قدم نظريتو ادلتمثلة حاول يف زلاولتو للتوفيق بُت التحليل الفرويدي و التحليل ادلاركسي   
فصام ادلزمن جبعل كل و احد يكمل األخر فرأى "بأن يدرس التحليل النفسي علم أمراض السوي و اإلن

غَت احلاد يف شخصية الذي يتبلزم مع اجملتمع التكنولوجي و ادلصنع اليوم وغدا.ويرغب فروم بتحويل 
التحليل الفرويدي فلسفيا ، و أنثروبولوجيا إلخراجو من الدوغمائية و اجلمود ،لكي يستوعب مساحات 

وسيلة أو فن لفهم اإلنسان  أوسع ، دبساعدة التحليل االجتماعي،لذا فإن التحليل ال بد أن يكون
 .4لوجوده و حياتو النفسية"

                                                           
1
 .10صمرجع سابق،مٌشال فوكو،جٌنالوجٌا المعرفة،- 

2
 .11كارل ماركس ،فرٌدرٌك إنجلز،حول الدٌن،مرجع سابق،ص- 

3
 .112مرجع سابق،صاألدٌان،مٌشال مسالن،علم - 

4
 .513 مرجع سابق،ص،اٌرٌك فروم نحو علم نفس اجتماعً تحلٌلً- 
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كل واحدا من الفبلسفة ذىب إىل تفسَت الوعي و تزييفو و األوىام اليت تتعلق بو حسب اذباىو  
و نظريتو اخلاصة، ففرويد عرض تزييف الوعي من خبلل األوىام اليت تعًتض التحليل النفسي من)فلتات 

 اللسان و زالت القلم(.

كس قال بتزييف الوعي االجتماعي و الطبقات االجتماعية ،آما نيتشو فلقد عرض تزييف ومار  
الوعي من خبلل األخبلق، و فرويد تأثر بكل من نيتشو و ماركس، و بٌت نظريتو يف التحليل النفسي 

قابليتو التأويل و ،حىت يقال أن نيتشو ىو الذي مهد لنظرية التحليل النفسي وذلذا فإن" عدم اكتمال 
الدائمة للفحص، و كونو يظل دوما تأويبل معلقا، كل ىذا صلده بصفة متماثلة سواء عند ماركس أو 

"حي بٍت يقظان"،  حياة نيتشو أو فرويد، وذلك يف صورة رفض للبداية فماركس كان يرفض احلديث عن
رويد فإنو كان يلح ما فونيتشو كان يعطي أمهية شديدة للتمييز بُت البداية و األصل و الفصل بينهما،آ

عند نيتشو و  أكثر جدة كتملة للطريقة الًتاجعية التحليلية، و نبلحظ ىذه التجربةمعن الصيغة البل
 .   1فرويد باخلصوص أكثر شلا نبلحظها عند ماركس"

وفبلسفة الشك أحدثوا ضجة كبَتة فيما خيص التأويل و عبلقتو بتزييف الوعي يف الفلسفة الغربية 
ذلذا "إن فرويد و ماركس و نيتشو عندما أقحمونا يف مهمة تأويل ينعكس دوما على  ادلعاصرة

ذاتو،شكلوا من حولنا ، و بالنسبة لنا ضلن تلك ادلرايا اليت تعكس عنا صورا ال تصمد جروحها ،فتشكل 
،إمنا نرجسيتنا اليوم)...(يظهر يل أن "ماركس و نيتشو و فرويد"مل يصفوا دالئل جديدة للعامل الغريب 

 .2غَتوا يف احلقيقة طبيعة الدليل"

وىكذا نكون قد أشرنا إىل ادلقاربات اليت وجدناىا تتماثل مع األطروحة الفرويدية يف الفكر الغريب 
 ادلعاصر ،حيث كانت ذلذه األطروحة مؤثرات و تأثَتات على من حلقها من النظريات.

 

 

 

                                                           
1
 .15مٌشال فوكو،جٌنٌالوجٌا المعرفة،مرجع سابق،ص- 

2
 .213مرجع نفسه،صال- 
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 الفرويدية المبحث الثالث:  موقف علماء المسلمين من األطروحة

 سيغموندللعلماء ادلسلمُت نظرة خاصة اذباه التحليل النفسي ، أو اذباه مؤسسو الذي ىو 
، كون الديانة اليت يعتنقها و األفكار اليت يتبناىا حول الدين ، ألنو وصف الدين بأنو وىم و  فرويد

زيف و عصاب على عكس ذلك صلد ادلسلمُت ،أعطوا أمهية جد كبَتة للدين باعتباره األمسى و 
دين فردي     األعلى،لذا ذىب علماء اإلسبلم لنقد فرويد و األفكار اليت جاء هبا ألنو اعترب العصاب بأنو

و الدين بأنو عصاب صباعي "العصاب اجلماعي الذي ديكن استقراؤه  من ربليل اخلطاب العريب ادلعاصر 
ال يعٍت حبال من األحوال أن كل من مارس ىذا اخلطاب اجلماعي ىو بالضرورة على الصعيد الفردي 

إلسقاطات وجدانية لفاعلو إنسان عصايب)...( و اخلطاب العريب ادلعاصر غَت قابل ألن يتخذ ركيزة 
الفردي اجلزئي.بيد أن مثل ىذا الربط بُت عصابية اخلطاب اجلماعي و عصابية الفاعل الفردي ال يكون 

 . 1مشروعا "

كما أن تطبيق نظريات التحليل النفسي على الدين اإلسبلمي أو من طرف ادلسلمُت لو 
اإلسبلمي و االىتمام باإلنسان و  خصوصيات، ألنو يتعارض يف بعض النظريات مع تعاليم الدين

اإلنسانية " أن يقحم اإلسبلم يف رلرى العلوم اإلنسانية اليت تنظر إىل اإلسبلم دبنظار اإللو بل دبنظار 
اإلنسان ،ىو ينتج خطابا عن اإلسبلم سلتلفا من خطاب الذين يضعون أنفسهم يف مكان اإللو،وينظرون 

 .2و اإلسبلمولوجيا و السوسيولوجيا والسياسة" تشراقاالسبنظرتو ولكنو سلتلف أيضا عن خطاب 

وادلسلمون رفضوا التحليل النفسي لكونو علم غريب يهودي يتعارض مع النظريات اليت دع إليو 
ادلسلمون أو نظريات اإلسبلمية ويف ىذا الصدد ذكر أحد ادلربيُت السعوديُت "أن ىذا ادلوضوع بكل 

ت و ادلمارسات الغربية الناصبة عن ادلدينة الغربية الكافرة وطلب فروعو ما ىو إال رلموعة من النظريا
بشدة أن يستبعد ىذه ادلادة من مناىج كليات  التدريب ،ادلعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية إىل أن 

                                                           
1
 ،التوزٌعً لعصاب جماعً،رٌاض الرٌس لنشر والتراث:التحلٌل النفسجورج طرابٌشً،المثقفون العرب و- 

 .02،ص1،1551)د،ب(،ط
2
 ،مة،دار الساقً للطباعة و النشر والتوزٌعالتحلٌل النفسً،تر:رحاب بن سالفتحً بن سالمة،اإلسالم و- 

 .16،ص1،3115ط،بٌروت
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جيئ الوقت الذي يتمكن فيو العلماء ادلسلمُت من كتابة مراجع جديدة يف علم النفس ترتكز على 
 .  1مية"العقيدة اإلسبل

كما أن العلماء النفس ادلسلمُت قدموا نظرة خاصة اذباه مدرسة التحليل النفسي و عبلقتها 
و سوا بالشهوات ، فينشأ بذلك الكبت بالكنيسة .ألن الكنيسة من تعاليمها منع الناس أن حي

اقة الغريزية يف االضطراب النفسي ناتج عن االمتناع عن القيام هبذا العمل الغريزي الذي تدفع إليو الط
اإلنسان ،لكن عكس ذلك اإلسبلم صرحيا باالعًتاف بالطبيعة البشرية" اإلسبلم  مزيتو الكربى يف ىذا 

ث و ال يًتك فرصة مهيأة  حلدوثو اجملال ، أنو منذ البدء ال يفتح الطريق أمام الكبت،بل يزيلو قبل أن حيد
من النساء والبنُت ،والقناطَت ادلقنطرة من الذىب من خبلل قول اهلل تعاىل :"زُّين للناس حب الّشهوات 

والفضة واخليل ادلسومة ،واألنعام واحلرث"* دبعٌت أن الناس حيبون الشهوات .وأن ىذه الشهوات مزينة ذلم 
فحُت يرى  ادلسلم أن ىذا أمر واقع ،وأن شرائع السماء تعًتف بوجوده ، ال جيد يف نفسو النفور من 

 .2ىذه الشهوات "

د العلماء ادلسلمُت أن الدين ىو أفضل عبلج لكل األمراض و حىت األمراض النفسية و و يؤك
(                              يونغ غوستافأمهيتو بالنسبة لئلنسان و ىذا ما صلده عند فبلسفة التحليل النفسي)أشار ذلذه الفكرة 

اإلنسانية ال ديكنو إغفال حقيقة أن الدين "أنو ال واضح يف أي علم نفس ديس البناء النفسي لشخصية 
ليس فقط ظاىرة نفسية اجتماعية،ولكنو كذلك يعترب شيئا مهما لذات الشخصية لعدد كبَت جدا من 

 . 3الناس)...( و ازدياد ارتباط الفرد بالدين يزيد صحتو النفسية "

و أخذ علماء اإلسبلم ينظرون إىل التحليل النفسي نظرة سلبية و خاصة شلارستو على ادلرض  
من حيث اجلانب العبلجي ألن تعاليم التحليل النفسي اليهودي ال تتوافق مع ما يقول بو اإلسبلم أو 

ظرة ادلسلمون وذلذا "فأخصائي علم النفس ادلسلم جيب أن ينظر إىل العبلج النفسي من خبلل الن
الضيقة للمدارس العبلجية بل ديكن أن يضع نصب عينيو اخللفية ادلسلمة دلريضو و إال يساق وراء 
شلارسات علم النفس الغريب ادلبٍت على نظرية فرويد اليت تصف الدين على أنو عصاب قهري عام للجنس 

                                                           
1
،  1والتوزٌع األردن،ط دٌبونو للطباعة و النشر،أبوقرجةمالك بدري،أزمة علماء المسلمٌن،تر:منى كنتابً  - 

 .62ص ،3111
2
 .01صٌن المادٌة واإلسالم،مرجع سابق،اإلنسان ب- 

3
 .35،صنفسهالمرجع - 
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و الشعائر والسَت  البشري ، و قد أورد ادلؤلف بعض احلاالت اليت يتم عبلجها مستعينا ببعض الطقوس
 .1و التعاليم اإلسبلمية إلديانو بأن اإلسبلم  ديكن أن يكون نبعا يف معاجلة اإلضطربات "

وصلد و ما يعاب على فرويد أيضا يتمثل فيما يلي :"تعميم أحكامو ادلستمدة من جيل معُت و 
اخلاصة بالدين ادلسيحي يف  رلتمع معُت على البشرية كلها يف صبيع أجياذلا و صبيع أمناطها ، و األحكام 

صورتو الكنسية على الدين عامة دبا فيع الدين اإلسبلمي ، الذي خيتلف اختبلفا أساسيا يف نظرتو إىل 
 . 2النفس اإلنسانية عن كل ما عداه من العقائد و النظم ، فليس يف اإلسبلم ابن قاتل و أب مقتول"

بالغم من االختبلف الواضح فيما بينهم، وقد قدم العلماء ادلسلمُت نظرة حول ىذه ادلدرسة 
فهناك من دعى إىل تقبل ىده النطرية وتوظيفها وىناك من رأى عكس ذلك حبكمها أهنا ال دينية وال 
تتماشى مع تعاليم الدين اإلسبلمي "جيب أن ندرس ىذه النظرية بشكل بطريقة نقدية تعريها من 

تقدًن نظرية زلايدة بديلة أو نظرية إسبلمية .ولكن، وجهات النظر العلمية واإلسبلمية وديكن بعد ذلك 
بالرغم من موقف تلك النظرية البلدينية فبل بد من بذل اجلهود إلنصافها وبيان اجلانب الصحيح منها 
واخلطأ منها .وكما يقول ايزنك فإن السمات النظرية ليست جديدة، كما ديكن ألخصائي النفس ادلسلم 

ذه اجلوانب يف اإلسبلم و يف مسامهات ادلفكرين ادلسلمُت األوائل و أن جيد يكل تأكيد،جذورا ذل
 .3ادلعاصرين "

وأنتقد علماء الدين ادلسلمُت عقدة أوديب أي فيما خيص عبلقة األب باالبن و الرابط الذي 
جيمعهما بالنسبة لفرويد من خبللو أخذ موقف سليب اذباه الدين و تأثَته على احلياة النفسية للفرد شلا 
يفرضو من ضغوطات شلا يقده من التعبَت عن رغباتو و نزواتو الذي قد كان يف ادلرحلة الطفولية.واإلسبلم 
يطلب بذلك أمرا يتناىف و احلاجات النفسية لئلنسان " ىذه اآلراء اليت طرحها فرويد سبثل موقفو من 

ط بُت السلوك الديٍت غَت فطري الدين و أثره يف احلياة و كذلك أثره يف سلوك اإلنسان، و تبُت فيها الرب
و دخيل على األنسان جاء من خبلل عقدة ورضية مرت باإلنسان يف طفولتو)عقدة أوديب(و أنو جيب 

 . 4ذباوزىا و التخلص من الدين و إحبلل العقل زللو"

                                                           
1
 .10سابق،ص،مرجع (1)فً حجر الضب المسلمٌن النفس علماءمالك بدري،- 

2
 .11سابق،صاإلنسان بٌن المادٌة و اإلسالم،مرجع - 

3
 .104مالك بدري،أزمة علماء النفس المسلمٌن،مرجع سابق،ص- 

4
 .11،صسابقٌن و الصحة النفسٌة،مرجع التد- 
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واإلسبلم رفض صورة األب البدائي اليت قالت هبا اليهودية و ادلسيحية ألن األب كان دبثابة 
و رب العشَتة الذي يسيطر،فإن "اإلسبلم منذ بدايتو ،و خبلفا لليهودية و ادلسيحية جيعل اهلل اإللو أ

دبعزل عن منطق األبوة فالقرآن يبدي حرصا خاصا على إبعاد تصور اهلل عن اإلحالة إىل األب ، و لو 
 .1ة و أبوة"من الناحية الرمزية، حبيث يقوم اإلعبلن عن وحدانية اهلل على إبطال صارما لكل والد

لقد استخدم فرويد كلمة العصاب اجلماعي أو العصاب الكوين عندما وصف العصاب بأنو 
دين فردي و الدين بأنو عصاب صباعي ، وىناك من رأى بأن ىذا ادلفهوم رلرد ىرطقة ، وصلد للعرب 

من ربليل  وجهة نظر يف ىذا الشأن"ال بد أن نبادر القول بأن العصاب اجلماعي الذي ديكن استقراءه
اخلطاب اجلماعي ىو بالضرورة على الصعيد الفردي إنسان عصايب ،فاخلطاب العريب ادلعاصر ، من 
حيث  ىو خطاب ال شخصي يتمتع بقدر من االستقبلل الذايت عن فاعلو اجلماعي ، وفضبل عن ذلك 

يقتضيها سباسكو  فإن لو ككل خطاب معقوليتو اخلاصة ومنطقو القائم بذاتو ، وتربيراتو العقلية اليت
 . 2الذايت"

وىناك رأي أخر يرى أن اإلسبلم تصدي لعلم النفس و لفرويد أسباب متعددة و سلتلفة من 
بينها " التشكيك يف عملية النفس و تبيُت أن درجة اليقُت يف علم النفس مثلما يف العلوم الطبيعية ، و 

نبيُت أن علم النفس أصبح متأثرا  ال أحد اآلن يتحدث عن موضوعية مطلقة ،ومادية علم النفس و
باالذباه اإلنساين الذي يرى أن أولوية العقل، و أن ادلادية نظرة سادت يف العلوم كلها وليس يف علم 
النفس وحده،ألهنا كانت نظرة العامل ،لكن نظرة جديدة للعلم بدأت ربل زلل النظرات القددية ، بناء 

 . 3علم النفس على حيوانية اإلنسان"

لمُت دلا أخذوا موقف من أطروحة فرويد ىذا ال يدل على أهنم رفضوا التحليل النفسي أن ادلس
علم النفس،ال بل يوجد أخصائيُت نفي مسلمُت ،لكن لديهم انتقادات خاصة هبم "أخصائي النفس 
ادلسلم ال ينظر دلسألة العبلج النفسي من خبلل النظرة الضيقة للمدارس العبلجية بل ديكن أن يضع 

ب عينيو اخللفية ادلسلمة دلريضو وأال ينساق شلارسات علم النفس الغريب ادلبٍت على نظرية فرويد اليت نص

                                                           
1
 .102اإلسالم و التحلٌل النفسً،مرجع سابق،ص- 

2
 . 74،صالنفٌس للعصاب الجماعً،مرجع سابق التراث:التحلٌلجورج طرابٌشً،المثقفون العرب و- 

3
 .21صاإلسالمً للدراسات النفسٌة،مرجع سابق،التأصٌل - 
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جيب عليو االستعانة بالطقوس و الشعائر للجنس البشري و التعاليم الدينية اإلسبلمية ،إلديانيو بأن 
 .1اإلسبلم فياضايف معاجلة األعراض االضطرابية و النفسية "

ادلسلمُت انتقادات أخرى حول علم النفس و لفرويد أيضا خبصوص أطروحتو و كما للعلماء 
أفكاره اليت جاء هبا ،" الرابط بُت علم النفس و التحليل النفسي :و التحليل النفسي ليس ىو فرويد 
فحسب ، و فرويد ليس علم النفس ، و رفض التجريب يف علم النفس، و التجريب أوسع من التجريب 

اك ادلبلحظة الطبيعية و ادلبلحظة اإلكلينيكية،والتهوين من شأن االكتشاف يف علم النفس ادلعملي، فهن
و الظواىر اليت تكون معروفة، فيأيت العلم فيكشف القوانُت اليت ربكمها، فبل تكون لتلك ادلعرفة أي 

 .2قيمة علمية قبل اكتشاف العبلقات الوظيفية و القوانُت اليت تفسرىا "

بو اإلسبلم يتناىف مع أطروحة فرويد بل يوجد ىناك سباثل بُت نظرة علماء ليس كل ما جاء 
اإلسبلم فيما خيص فكرة البحث يف النفس البشرية"إن اإلسبلم ال ينصر بإنكار ىذه العلوم ، و ال 
بإعبلن سلالفتها لئلسبلم إصباال من غَت تفصيل؛ فاإلسبلم كما سنرى ىو الذي يأمر بالبحث يف النفس 

ية و يأمر بتزكيتها و عبلجها،وحيث على استعمال الطريقة العلمية يف كل ذلك)...( إن احلكم اإلنسان
العام على ىذا العلم بالرفض، وإصدار الفتوى بتحرًن االشتغال بو ال ديثل بالضرورة موقف اإلسبلم 

إطبلع و فيها حبث و دراسة و :األولىالذي يدعوا دائما إىل دراسات تفصيلية تتم على مرحلتُت:
 . 3الثانية: فيها فرز و نقد و تقييم"

وآما بالنسبة للعرب أو ادلسلمُت كل واحد لو رأيو اخلاص اذباه فرويد و حول نظرية التحليل 
النفسي وتطبيقها على ادلسلمُت ويف اإلسبلم ، ألن فرويد كان يهوديا ،لذا نظرتو اخلاصة و نظرة 

ذا ديثل مشكلة كبَتة يف رلال علم النفس العبلجي، إذ أن ادلسلمُت زبتلف يف أن "التحليل النفسي ى
الكثَت من احملللُت النفسانيُت ادلسلمُت يتحمسون لنظرية فرويد اليت تسخر عبلنية من الدين و تعترب 
اجلنس احملرك األساسي للسلوك البشري، كما أن ادلعاجلُت النفسانيُت األقل تدينا يقدمون دلرضاىم من 

                                                           
1
 .11سابق،ص،مرجع (1)فً حجر الضب علماء النفس المسلمٌنمالك بدري،- 

2
 .38سابق،صالتأصٌل اإلسالمً للدراسات النفسٌة،مرجع - 

3
 .22،صالمرجع نفسه- 
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ت و مقًتحات تتسم بالصراحة اجلنسية شلا يزيد الشعور بالذنب لدى بعض ادلرضى الراشدين تفسَتا
 .  1بدال من عبلجهم"

كما أن ىذا التحليل النفسي اعترب بأنو ربدث عن اجلروح النرجسية للمجتمع واإلنسان بصفة 
ر سبلح من عامة وأنو رلرد وىم فَتي زلمد أركون "أن الًتاث الذي يدعوا إليو الفكر العريب ادلعاص

أسلحة الكفاح أكثر مفهوما ثقافيا ذو أبعاد تارخيية معرفية ،فإننا سنبلحظ مع ذلك أن الرد دلا ىو 
إيديولوجي يقف من منظورنا التحليل النفسي ، يف منتصف الطريق إىل ما ىو إيديولوجي قابل ىو نفسو 

 .2ريفا ربليليا نفسيا"للرد إىل ما ىو نفسي على اعتبار أن اإليديولوجيا قابلة للتعريف تع

وقد قدمت انتقدات من طرف علماء ادلسلمُت لفرويد خبصوص التحليل النفسي وذلك من 
خبلل أن " التحليل النفسي معروف كأداة و طريقة تستخدم لعبلج العصاب وبعض األمراض الذىانية، 

بغرض عبلج مرضاه،  وشلا ال شك فيو أن فرويد قد أضاف و طور يف نظرية التحليل النفسي و طرائقها
غَت أنو بالغ يف اآلثار اإلجيابية ، ذلذه الطرق و كانت أوىل ىذه ادلبالغات ىي االدعاء بأن التحليل 
النفسي قادر على عبلج ادلرضى العقليُت  شفائهم من كل مشاكلهم ،آما ادلبالغة الثانية فهي إدعاؤه بأن 

 .3التحليل النفسي ىو وحده القادر على فعل ىذا"

اك من ادعي إىل تقبل التحليل النفسي و توظيفو يف البيئة اإلسبلمية شلا حيتوي من نظريات ىن
تتعلق باإلنسان و النفس البشرية و غَتىا و ىذا ادلوقف قدم دالئل تتمثل يف"أن ىذا ادلوقف يرفض 

يدرسوا  التحليل النفسي باسم اإلسبلم ، ويرى أن ادلسلمُت يف عٌت عنو و ىو موقف أولئك الذين مل
علم النفس دراسة متخصصة ومل تسمح ذلم ثقافتهم التقليدية أن حييطوا دبوضوعاتو، أو أهنم الذين نظروا 

 . 4"بية يف أوساط الشباب و ادلثقفُت يف بعض النظريات اليت قالت هبا مدارس نفسية و رأوا آثارىا السل

عبلقتو باجلنس و احلياة وقدمت الكثَت من االنتقادات فرويد بسبب حديثو عن اإلنسان و 
اليومية وكان ىذا النقد حول "نظرياتو ، و خاصة بسبب إصراره على زج اجلنس يف كل رلاالت النشاط 
احليوي لئلنسان وقيل يف ىذا الصدد"أنو تأثر بدراسة الشواذ الذين كان يفحصهم ، مث أخطأ يف تعميم 

                                                           
1
 .15سابق،ص،مرجع (1)علماء النفس المسلمٌن فً حجر الضب- 

2
 .01جورج طرابٌشً،المثقفون العرب و التراث،مرجع سابق،ص 

3
 .01صا،مرجع سابق،تدهور إمبراطورٌة فروٌد و سقوطه- 

4
 .111صالنفس المسلمٌن،مرجع سابق،زمة علماء مالك بدري،أ- 
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اء ، و نظرتو إىل اإلنسان على أنو كائن أحكامو ادلستقاة من حاالت شاذة على بقية البشر األسوي
 .1أرضي حبت ،ال يرتفع دبشاعره و عواطفو عن عامل األرض يف حاالت شذوذىم"

وازبذ ادلسلمون موقف عدائي أو مغاير دلا جاء بو فرويد حول فكرة اهلل و اإلنسان ، ألن فرويد 
رحلة التاريخ البدائي للعائلة اإلنسانية ، و اعترب أن الظاىرة الدينية منوذج لبلضطرابات العصبية اليت سبثل م

اإلسبلم يرى عكس ذلك ألنو قدس اإلنسان و أعطاه أمهية كبَتة "ويشَت اإلسبلم بأن دور اإلنسان يف 
احلياة كما ىو معروف جيدا ىو عبادة اهلل،كما جاء يف قولو تعاىل "و ما خلقت اجلن و اإلنس 

م واسع جدا حىت إنو يشمل صبيع األنشطة ، و ادلشاعر، و حىت ؛إن مفهوم العبادة يف اإلسبل2ليعبدوين"
الرغبات اليت يطلق ذلا اإلنسان العنان يف سبيل اهلل، و نستطيع يف ىذا الشأن نرى ادلفاىيم ادلتعارضة 

 . 3لئلنسان ، و سلوكو ووضعو يف العامل"

سماء و الطبيعة ىي علماء اإلسبلم رفضوا فكرة فرويد القائلة بقطع الصلة بُت اإلنسان و ال
العمل األساسي حلياة اإلنسان ، من خبلل ما يرتبط بالطوطم و غَته،فنظرة ادلسلمُت واضحة وىي أن 
اإلنسان دائما يف عبلقة مع خالقو "فأما قطع الصلة بُت األرض و السماء،أو بُت اإلنسان و 

ي اليت تتدخل يف عملية خالقو،على أساس أن الطبيعة ىي اليت تشرف على احلياة يف األرض ، و ى
النشوء و االرتقاء ،وأهنا ىي اليت خلقت اإلنسان ، فتلك مغالطة مضحكة)...(فليس لنا ضلن أن نؤمن 
دبا آمنوا بو .و لقد جلأ إليها األوربيُت ألهنا زبلصهم من سلطان لكنيسة ادلرىق، و تردد إليها إذلها الذي 

 . 4يعيش معهم على األرض"تستبعد الناس بامسو ، و تستبدل بو إذلا آخر 

بالرغم من االنتقادات اليت وجهها علماء اإلسبلم لتحليل النفسي إال أنو وجد من يستخدم 
التحليل النفسي وذلذا فإن "الكثَت من األطباء النفسيُت و العلماء اإلكلينيكيُت ادلسلمُت يبجلون 

اط السلوك اإلنساين الطبيعي و التحليل النفسي و يستخدمون مفاىيمو و نظرياتو يف شرح صبيع أمن

                                                           
1
 .15، ص1،1555اإلنسان بٌن المادٌة و اإلسالم،دار الشروق،بٌروت،ط- 

2
 .61سورة الذارٌات،اآلٌة - 

3
 .66،مرجع سابق،ص(1)ضبمالك بدري،علماء النفس المسلمون فً حجر ال- 

4
 .31مرجع سابق،ص ،اإلنسان بٌن المادٌة و اإلسالم- 
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الشاذ، و عندما تتحدث معهم تشعر و كأن تلك التعبَتات ادلرنة مثل عقدة أوديب و الليبيدو دبثابة 
 . 1ظواىر مادية واقعية و ليست مفاىيم غامضة غَت قابلة لئلثبات العلمي كما ىي يف الواقع"

الشهوانية اليت تسعى لتحقيق رغباهتا ، وقد قسم فرويد النفس البشرية و ركز بكثرة على النفس 
و ىذا يعاب عليو من طرف ادلسلمُت" و لكن األمر الذي ما زال نأخذه على فرويد ىو أن النفس 
البشرية ال تنتهي عند ىذا احلد الذي يقف هبا عنده ، و أن ىناك تطوعا حقيقيا ال مظهريا ،ال يدعوا 

جز عن ربقيق رغبة معينة، و إمنا يدفع إليو الًتفع و التطهر إليو قهر القاىرين من ذوي السلطات و ال الع
، و العظمة النفسية اليت سبتنع سلتارة عن إجابة دفعة الطاقة الشهوانية ، مث ال يصيبها بعد ذلك عقد و ال 

 .2اضطراب عصيب"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 110مٌن،مرجع سابق ،صعلماء المسلمالك بدري،أزمة - 

2
 .26اإلنسان بٌن المادٌة و اإلسالم،مرجع سابق ،ص- 
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 خالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

خاصة حول الدين باعتباره مذىب جيب إتباعو، أو أوحي بو من طرف قدم علماء الدين نظرة 
قوة غيبية،فهو يقدم مسائلة على أهنا عقائد جيب اإلديان هبا ،أي جيب أن يتقيد هبا العقل .ما يدل على 
أن الدين عبارة عن وحي ال يستطيع اإلنسان إدراك معانيو.ففي ىذه احلالة اإلنسان مقيد ألنو مرتبط 

ذه الفكرة صلد ذلا ما يقارهبا يف نظرية التحليل النفسي و نظرتو للدين،العتباره أنو دخيل عليها باهلل،و ى
يتداول من اإلدراك ادلغروز يف فًتة اإلنسان العلية و ادلعلولية بُت األشياء،وىناك من يرى أن الدين ىو 

بالنسبة للوحي و التحليل  الشعور بأنو غَت حر و مستقل ، وىذه الفكرة اليت يشًتك فيها معٌت الدين
 النفسي ، وىي أن طبيعة اإلنسان مقيدة و غَت مستقلة
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يف خادتة حبثنا ىذا الذي حاولنا فيو معاجلة إشكالية الدين من منظور التحليل النفسي و اليت 
كبرية ألن الدين الزم ظهوره نشأة التفكري عرفت ىذه األخرية منعرجات كثرية و قطعت أشواطا  

اإلنساين،ألن الدين يعد روح األمة ،و السبب من أسباب و حدهتا ،و دتسكها، و علة يف اختاذىا و 
جهة تشكيلها و تطبع سلوك األفراد على ىيئة خاصة حبسب كل دين يعتنقونو،وليست ذتة أمة ختلوا من 

يها أفرادىا خيضعون إىل الطبيعة و يعبدون ما فيها دين،حىت يف العصور البدائية اليت كان ف
من)حجر،وشجر و مشس و قمر( و غريىا من ادلظاىر األخرى .ألن الدين عبادة تقتضي عابد و 

 معبودا، و تستلزم أن يكون ادلعبود مقدسا.

ود مسة الظاىرة الدينية البارزة على ىذا ادلعٌت، ىي أن اإلنسان يعترب نفسو كأنو على صلة مبوج 
أعلى كثريا أو قليال،و منو يرتقب حتقيق بعض رغباتو، و ىذا االعتقاد األول يضفي على اجلميع 
انفعاالتو و جتاربو لونا و معٌت.كل ىذه األمهية اليت كسبها الدين جعلتو موضوع دلختلف مقاربات غربية  

لفة و مغايرة للسوسيولوجية و رغم اشًتاكها يف إشكالية وحدة إال أن اآلراء اختلفت.فالنظرة الوضعية خمت
 األنثروبولوجية و الفلسفية  حىت نفسية.

الدين جند علماء النفس و من بني علماء "سيغموند ني احلقول ادلعرفية اليت تناولت من ب  
فرويد"و نظرتو السلبية إىل الدين باعتباره إعتقاد و مهي و انطالقتو كانت من أن البشرية بدأت جبرمية 

رتاعي و اليت نشأت جراءىا شعور بالذنب الذي ولد تنظيمات اجتماعية ، و قيود  إرتكبت بشكل
أخالقية و دينية ادلتمثلة يف عقدة أوديب و تشكل العقدة البانية للحياة االجتماعية و الفردية على حد 

ريزية السواء،فنظرة فرويد للدين كانت من عجز اإلنسان على مواجهة قوى الطبيعة يف اخلارج و القوى غ
من داخل نفسو،و يرجع سببو يف أن اإلنسان كان عاجز عن استخدام عقلو.و بني منهج التحليل 

 النفسي أن العصاب وسواسي يعد شكل من أشكال الدين.

و ما نستخلصو أيضا أن األطروحة الفرويدية كانت ذلا امتدادات يف الفلسفة و الثقافة   
ن أسرارىا إن كانت علمية أو دينية فوجهت ذلا عدة قراءات ادلعاصرة،األمر الذي جعل الباحثني يكشفو 

نقدية خمتلفة من طرف فالسفة و حىت علماء اإلسالم فلم تكن النظرة مقتصرة على الغرب فقط بل و 
 حىت العرب.
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و أخريا ما ميكننا قولو ىو أن ذلذه األطروحة الفرويدية أمهية كبرية يف الثقافة ادلعاصرة ،بسبب ما  
،و كذلك ادلنهج التحليل النفسي و ما كشفو من أسرار غامضة يف حياة اإلنسان الفردية و دعت إليو

اجلماعية ، وتبيان أمهية الوظيفة اليت يقوم هبا من معاجلة األمراض النفسية ، و الكشف عن اجلوانب 
دي للميتافيزيقا يف ،وتتمثل أمهية األطروحة الفرويدية يف الفكر النقالالواعية يف احلياة اإلنسانية اخلفية

نقده ذلذه اجلذور من خالل قطع الصلة مبا كان مرتبط سابقا للخرافات و األساطري ترتبط بالدين و 
مراحل تطوره،وتعلقها مبرحلة الطفولة،آما احلديث عن الزحزحة اليت أحدثتها يف العلوم اإلنسانية من 

 النفسية عند ادلرضى و األسوياء.خالل تأكيده على الالشعور باعتبارىا جلانب اخلفي للحياة 
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 freud sigmend(:6581-6391) فرويد سيغموند-1

ولدت "تطرق يف كتابو الشهًن حيايت و التحليل النفسي إىل التحدث عن سًنتو الذاتية فقال: 
ادلدينة الصغًنة اليت توجد فيما يعرف ربغ مبوراقيا ، تلك ، يف فري6581يف السادس من مايو عام 

بتشيكوسلوفاكيا ،وكان والدي يهوديٌن وبقيت أنا كذلك ، من األسباب ما حيملين على االعتقاد أن 
أسرة أيب أقامت زمنا طويال على شاطئ الراين )عند كولونيا( و أهنا ىربت صوب الشرق نتيجة اضطهاد 

شر ، ويف السنة الرابعة من عمري نزحت إىل فيينا وىناك اليهود إبان القرن الرابع عشر أو اخلامس ع
تلقيْت تعليمي بأسره ،ويف ادلدرسة بقيت سبعة أعوام على رأس فرقيت ، وىناك كنت أنعم ببعض 

          . 1االمتيازات "
ألتحق جبامعة فيينا و درس الطب ، و على  6589سنة  "يف فرويدآما ما ميكن إضافتو ىو أن  

"ادلتخصص باألمراض شاركو"طب األعصاب"، مث سافر إىل فرنسا واتصل ىناك بالدكتور " وجو التحديد
"، وأخذ عنهم العالج النفسي بطريقة التنومي ادلغناطيسي ، مث جانييه وبيير النفسية وكذلك اتصل ب"

يعرف  يعاجل ما شاركومعانا إرساء مدرسة التحليل النفسي ، وكان  "بييرو  شاركوطور أحباث "
،وأقام منهج التحليل   hypnoseب"التخشب"وبعض أنواع الشلل اذلستًني بطريقة التنومي ادلغناطيسي

 . 2"الليبيدوالنفسي وذلك من خالل تفسًن االضطرابات النفسية على أساس من ادليل اجلنسي 

جند أنو "اىتم اىتماما خاصا باألحباث الفسيولوجية و التشرحيية  فرويدومن بٌن اىتمامات  
" الفسيولوجي ، وقام  بروك إرنستادلتعلقة باجلهاز العصيب ، واشتغل وىو ال يزال طالبا يف معمل "

حصل على الدكتوراه يف الطب،وعٌن مساعد  6556بعدة أحباث يف تشريح اجلهاز العصيب ، ويف عام 
يف تلك  اشتغل طبيبا يف ادلستشفى الرئيسي بفيينا ونشأت 6551يف معملو ، ويف عام بروك ألرنست

 .3"كثًناتأثرا  أحد أطباء فيينا ادلشهورين ،وقد تأثر فرويد بو  "بروير جوزيف"و "فرويدالفرتة صداقة بٌن "

                                                           
1
 والتحلٌل النفسً،تر9مصطفى زٌور،عبد المنعم الملٌحً،دار المعارف،سٌغموند فروٌد،حٌاتً - 

 . 02،)د،ط(،)د،س(،صاإلسكندرٌة
نً،دار المحجة البٌضاء للطباعة والنشر و ،الجزء الثاالفلسفً الشاملالدلٌل الموسوي رحٌم أبو رغٌف،- 2

 .383-383صص،،3،0225بٌروت، طع،التوزٌ
لجمٌع ،مهرجان القراءة ل9سامً محمود علً،عبد السالم قفاش،ترالنفسًد فروٌد ،موجز فً التحلٌل سٌغمون- 3

 .02-28صص،،0222)د،ط(، للطفل،الشاب،األسرة،)د،ب(،
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رحل إىل باريس للدراسة يف جامعة  6558يف "عام  فرويدوما ميكن كذلك قولو ىو أن  
بنفسو بعض ىذه األحباث  فرويد" يقدم أحباثو يف اذلستًنيا،وشاىد شاركو" ، حيث كان "سالبتريير"

باإلحياء التنوميي ،وإمكان إزالتها باإلحياء أيضا، مث عاد إىل ذلستًنيا االيت أثبتت إمكان إحداث أعراضا 
بتطوير  فرويدبداء ؛ولكن دلا 1واشتغل طبيبا خاصا مع استمراره يف وظيفتو التدريسية " 6551فيينا عام 

وأول خالف كان ،فدب بينهما خالف ، وانقطعت بينهما الصلة، برويرأفكاره الطبية ، اختلف مع أراء 
حينما حاول تفسًن العوامل النفسية ادلسببة للهستًنيا بانقطاع الصلة بٌن حاالت النفس الشعورية ، كما 

بناء كون فرويد نظريتو اذلامة يف الكبت اليت قال عنها أهنا احلجر األساسي الذي يعتمد عليو مجيع 
  .2ي وأىم جزء فيو"التحليل النفس

 أهنا اختلفت و تنوعت أذا جند من بينها " فرويدوأخًن ما ميكن قولو عن مؤلفات  

 .6396علم األحالم 

 .6361الطوطم و احملرم   

 .6365مدخل إىل التحليل النفسي    

 .التوحيد"موسى و  ،، مستقبل الوىم6313احلضارةقلق يف     

 

 

 

 

                                                           
 .00،صسٌغموند فروٌد،الموجز فً التحلٌل النفسً،المصدر السابق- 1
 .03-00صص،،المصدر نفسه- 2
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(أوغست إيزيدورماري 6835-6588)conte –Auguste:أوغست كونت-1 
كزافييييو كونت ،كان والده مستخدما يف كتب حتصيل الضرائب ، أنشأتو والدتو على الديانة   -فرانسوا

   .1" 6596،ادلبحث الفلسفي يف الفلكيات الشعبية دروس يف الفلسفة :الكاثوليكية ،من مؤلفاتو 

(فيلسوف وعامل اجتماع 6585-6368)Durkheim Emile:إميل، كايم دور-9 
جتماع يف فرنسا،حصل على شهادة التدريس يف الفلسفة من معهد مؤسس مدرسة علم اإلفرنسي وىو 

    .2" 6361،الصيغ األولية للحياة الدينية 6538اإلنتحار،من مؤلفاتو:6583ادلعلمٌن العايل سنة 

إقتصادي أدلاين، (فيلسوف إجتماعي و 6511-6319)weber-masc:فيبر ماكس-4 
، بدأ فيرب تعليمو الثانوي يف برلٌن،من وصفو بعض الباحثٌن بالعامل ،كان أبوه سياسيا بروتستانتيا 

 .3" 6311،اإلقتصاد و اجملتمع 6396مؤلفاتو:علم مبادئ األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية

....(عامل إجتماع و -6395)livi-strouss-choude:كلود-سترواس ليفي -8  
الرئيسية يف علم اإلجتماع ،آما مؤلفاتو عامل إنسان أنثولوجي فرنسي وىو أحد أصحاب ادلناىج ادلعرفية 

 .4"6389،علم اإلجتماع و علم اإلنسان 6313فهي: البىن األولية للقرابة 

ادلتحدةاألمريكية،يعد من (ولد بالواليات 6311-1991) cliford Geertz:كيلفورد غرتًنز
   .5أبرز أعالم األنثروبولوجيا ،من مؤلفاتو"تأويل الثقافات""

 feurbeck-Ludwig-Andrea (6591-6581)أندرياس:-لودفيغ–فيورباخ-1 
ىايدلربغ ،درس لودفيغ الالىوت يف كان أبوه من مشاىًن رجال القانونأدلاين ،   اجتماعفيلسوف وعامل 

                                                           
لطباعة والنشر و )الفالسفة،المتكلمٌن،الالهوتٌٌن،المتصوفون(،دار الطلٌعة لجورج طرابٌشً ،معجم الفالسفة - 1

 .433،ص3،0225التوزٌع،بٌروت،ط
ول،دار المحجة البٌضاء للطباعة والنشر و ،الدلٌل الفلسفً الشامل،الجزء األالموسوي رحٌم أبو رغٌف- 2

 .406،ص0،0203ط،بٌروت،التوزٌع
 .304الفلسفً الشامل الجزء الثانً ، المرجع نفسه،صالموسوي رحٌم أبو رغٌف، الدلٌل - 3
 .358الموسوي رحٌم أبو رغٌف، الدلٌل الفلسفً الشامل ،الجزء الثالث، المرجع نفسه ،ص- 4
5
 الموسوعة الحرة،وٌكٌبٌدٌا،الصفحة الرئٌسٌة ،- 

hatt://ar .wikibidia.org. - 
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،ماىية الدين ونظرية نشأة 6586من مؤلفاتو:مبادئ فلسفة ادلستقبل الفلسفة يف برلٌنو 
 .1"6588الكون

أبوين (ولد يف أمسرتدام من 6191-6188)Spinoza-Baruch:باروخ-سبينوزا-7 
جند من كتبو:رسالة يف الالىوت و السياسة و كتاب مبدرسة يهودية عالية يف أمسرتدام، التحقيهوديٌن ،

                                                                                                                                                                              .2إصالح العقل"األخالق،ورسالة     يف 
ولد و  فيلسوف أدلاينKant-Emmanuel (6811-6591 ): عمانويل- كانط-5 

جبامعة كوجنسربغ من  التحق؛"3يف كونيغسربغ بروسيا الشرقية ، من أسرة برجوازية صغًنة "مات 
 .4"6838، ميتافيزيقا األخالق6855،نقد العقل العملي6858مؤلفاتو:تأسيس ميتافيزيقا األخالق

و  اقتصاد(فيلسوف مثايل و عامل 6866-6881) hume-devid:دافيد-هيوم-3 
مؤرخ إجنليزي، توجو إىل قراءة الفلسفة وحتديدا قراءة نظرية ادلعرفة، كتب أول عمل وىو مؤلفو 

عن الدين  ،وحماورات6886مبادئاألخالق يف استقصائيةالشهًن:رسالة يف الطبيعة البشرية ،دراسة 
 . 5الطبيعي"

( مفكر اقتصادي و نظر سياسي و 6565-6559:)marsc-Karl:ماركس كارل-69 
، كان والده يهوديا يعمل حماميا،بدأ تعليمو اجلامعي يف بون و برلٌن ( ترييرفيلسوف أدلاين ولد مبدينة )

 .6"6519قتصاد السياسي،"نقد اال6513تويف مبدينة لندت، من مؤلفاتو:"العمل ادلأجور و رأس ادلال"

 .6"6519السياسي
 

 

                                                           
 .380جورج طرابٌشً ، المرجع السابق ،ص- 1
2
 ،)د،ط(،)د،س(،بٌروت ،دار القلم ،تر9فؤاد كامل و أخرونالموسوعة الفلسفٌة المختصرة ،محمودزكً نجٌب - 

 .  037ص
3
 .403جورج طرابٌشً ،المرجع السابق،ص- 

4
 .111الموسوي رحٌم أبو رغٌف،الدلٌل الفلسفً الشامل ، الجزء الثالث، المرجع السابق ،ص- 

5
 .322الشامل ، الجزء الثانً،المرجع نفسه ، صالموسوي رحٌم أبو رغٌف،الدلٌل الفلسفً  - 

6
 .303،ص 300الموسوي رحٌم أبو رغٌف، الدلٌل الفلسفً الشامل،الجزء الثالث، المرجع السابق،ص- 
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   Nietzche-Friedrich Willem (:6511-6399):     فلهام-فريدريش نيتشه-66
 فيلسوف أدلاين مهم ،ولد يف مدينة روكن،و عاش يتيما يف سن مبكرة ، درس يف جامعيت )بون،اليبتزيغ(

  .1،"ما وراء اخلًن و الشر"6558مؤلفاتو:"إرادة القوة"،"أصل األخالق" من

 

                                                           
1
 .455،ص،مرجع سابقالشامل وي رحٌم أبو رغٌف، الدلٌل الفلسفًالموس- 



 

  فهرس
 المراجعالمصادر و 
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 :فهرس المصادر و المراجع 
 65ريات،األيةاسورة الذ-

 :باللغة العربية قائمة المصادر  أ/

، ،تر:مصطفى زيور وعبد ادلنعم ادلليجي،دار ادلعارف"التحليل النفسي"حيايت و ،سيغموند فرويد-1
 اإلسكندرية،)د،ط(،)د،س(.

و  للطباعة والنشرتر:جورج طرابيشي،دار الطليعة ،"مدخل إىل التحليل النفسي"سيغموند فرويد،-2
 .1995التوزيع،بًنوت،)د،ط(،

       4،ط،تر: جورج طرابيشي،دار الطليعة للطباعة والنشر،بًنوت"الطوطم احلرام "سيغموند فرويد،-3
 1996. 

 4النشر، بًنوت،ططرابيشي،دار الطليعة للطباعة و  ،،تر: جورج "قلق يف احلضارة"سيغموند فرويد، -4
،1996. 

 4النشر،بًنوت، ططرابيشي، دار الطليعة للطباعة و  ،تر: جورج"مستقبل الوىم"،سيغموند فرويد  -5
،1998. 

 4طوالنشر،بًنوت،تر:جورج طرابيشي،دار الطليعة للطباعة  ،"التوحيدموسي و "سيغموند فرويد، -6
،1986. 

  1التوزيع،سوريا،ط:بوعلي ياسٌن،دار احلوار للنشر،و ،تر"الطوطم و الطابو"فرويد، سيغموند -7
1983. 

 .1982، 4بًنوت،طتر:زلمد عثمان جنايت،دار الشروق،،"األنا و اذلو"فرويد، سيغموند -8

 ، )د،س(.2،القاىرة،ط،تر:مصطفى صفوان،دار ادلعارف"تفسًن األحالم"فرويد، سيغموند -9

عبد السالم قفاش،مهرجان ،تر:سامي زلمود على و "موجز يف التحليل النفسي"فرويد، سيغموند -11
 .2111القراءة للجميع)الطفل، الشاب، األسرة(،)د،ب(،)د،ط(،
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يسي،رلد ادلؤسسة العربية للنشر ، تر:طالل عت "تأثًنهمهمة فرويد وحتليل لشخصيتو و "إريك فروم،-11
 .2112، 2التوزيع،لبنان،طو 

 قائمة المصادر باللغة الفرنسيةب/

1-s-freud :l’avenir d’une illusion,trad-bonoparten-ed p,u,f paris,1976,p31. 

 قائمة المراجع باللغة العربية:

،تر:عادل جنيب بشرى،دار الكتاب و "سقوطهاتدىور إمرباطورية فرويد و "ىانز،-ج-أيزيك-1ت/
 .2113، 1القومية،القاىرة،طالوثائق 

،مركز "مناىج الفكر العريب ادلعاصر:يف دراسة قضايا العقيدة و التاث"السحمودي أمحد شاكًن،-2
 .2111، 1البحوث،جدة،طالتأصيل للدراسات و 

 .1191، 2النشر،السعودية،طمتان للطباعة و ا،ر "علم االجتماع الديين"أخلرجيي عبد اهلل،-3

النشر و للطباعة و  دار الشروقل،اجلزء األو ،"الدين و البناء االجتماعي"زلمد نبيل،السمالوطي توفيق -4
 .1981، 1التوزيع،جدة،ط

النشر و ،اجلزء الثاين،دار الشروق للطباعة و "الدين و البناء االجتماعي"السمالوطي توفيق زلمد نبيل،-5
 .1981، 1التوزيع،جدة،ط

،دار عالء الدين للنشر والتوزيع، "الدين و منشأ الديين دين اإلنسان:حبث يف ماىية"السواح فراس،-6
 .2112، 4،طدمشق

 ،)د،ط(القاىرة، النشر"،دار قباء للطباعة و ة ىيومالدين و ادليتافيزيقا يف فلسف"اخلشت عثمان زلمد،-7
 )د،س(.

 .2119،منشورات الثقافة،سوريا،)د،ط(،"سبينوزا و الالىوت"الشباين منذر،-8

 ،التوزيع،دار السالم للطباعة والنشر و "نشأة الدين النظريات التطورية و ادلؤىلة"سامي،النشار على -9
 .2118، 1القاىرة،ط
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 ،اإلدارة العامة للثقافة"التدين و الصحة النفسية "الصنيع عبد اللطيف بن إبراىيم صاحل،-11
 .2111، 1النشر،السعودية،طو 

 ،دار الفكر العريب،بًنوت،)د،ط(،)د،س(."الديينعلم االجتماع "إبراىيم سيد زلمد مدحية،-11

القاىرة، ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،"مدخل إىل فلسفة الدين"اخلشت عثمان زلمد،-12
  .2111)د،ط(،

 ،ىيئة أبوظيب "السياقاتعلم االجتماع الديين:اإلشكاالت و "،أكوافيفا سابينو و إنتوباتشي -13
 .1،2111والكلمة،أبوظيب،طالتاث و  للثقافة

،لبنان التوزيع،تر:فتحي ادلسكيين،جداول للنشر و "الدين يف حدود رلرد العقل"إمانيويل كانط،-14
 .2112، 1،ط

 زيع،النشر والتو اجلامعية للدراسات و تر:جوزيف عبد اهلل،رلد ادلؤسسة  ،"فرويد"فكر إدغاريش،-15
 .1986، 1،طًنوتب

دراسة ،ادلركز العريب لألحباث و ،اجلزء األول"العلمانية يف السياق التارخييالدين و "بشارة عزمي،-16
 .2113، 1السياسات،ط

فتحي الشنيطي،ادلصرية  برنتاند راسل،"الفلسفة الغربية "،الكتاب الثالث،الفلسفة احلديثة،تر:زلمد-17
 .  1977النشر،)د،ط(، للطباعة و 

، 1بًنوت،طده، منشورات دار األفاق اجلديدة،عب ،تر:مسًن"علم النفس الديين"بًنت سبًنيل،-18
1985. 

النشر والتوزيع :حسن حنفي،دار التنوير للطباعة و تر"رسالة يف الالىوت و السياسة،"باروخ سبينوزا،-19
 .2118،بًنوت،)د،ط(،

 ،تر: عبد الرمحن الواقي،دىر األفاق، اجلزائر،)د،ط(،)د،س(."تاريخ التحليل النفسي"بًنون روجي،-21
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مة،دار الساقي للطباعة والنشر ،تر:رحاب بن سال"اإلسالم و التحليل النفسي "بن سالمة فتحي،-21
 .2118، 1التوزيع،بًنوت،طو 

التأصيل اإلسالمي، للدراسات النفسية:البحث يف النفس اإلنسانية و  "توفيق عز الدين زلمد، -22
 )د،س(.، 2التوزيع،مصر،طدار السالم للنشر و ،"ادلنظور اإلسالمي

" ظاىريت احلضارة و الديانة أو العالقة التبادلية بٌن الدينية األنثروبولوجية"حداد يوسف مهنا،-23
 .2111، 1التوزيع ،األردن،طمحادة للدراسات اجلامعية للنشر و ،مؤسسة 

نشأة الدين بٌن التصور اإلنساين و التصور اإلسالمي:دراسة يف علم "محدان مصطفى على حسن،-24
 .1،1991ط ،اجلزائرالتوزيع،،مؤسسة اإلسراء للنشر و "االجتماع الديين

 .2114، 3،طدار ادلسًنة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان"،مقارنة األديان"خطيب أمحد زلمد،-25

،تر:حيدر جندة،ادلركز اإلسالمي للدراسات "فلسفة الدين عند دافيد ىيوم"على فتحي زلمد، خاين-26
 .2116اإلستاتيجية،)د،ب(،)د،ط(،

  تر:ميلود طواىري،ابن ندمي للنشر ،"علم االجتماع ادلعاصر "زبًن، فآيلدوران بيان جان و -27
 .2112، 1التوزيع،اجلزائر،ط

،دار "النظرية يف علم االجتماع االجتاىاتالفلسفة االجتماعية و "رشوان أمحد عبد احلميد حسن،-28
 .2111، 4،طاإلسكندرية ادلكتب اجلامعي احلديث،

 .2112ط(،،دار كنعان للنشر، دمشق،)د،"كارل ماركس مسألة الدين"سربست نيب،-29

 بد اذلادي عباس،در دمشق للطباعة ،تر:ع"احلياةالرموز يف الفن واألديان و "سربنج فلييب،-31
 .1992، 1النشر،دمشق ،طو 

التوزيع، إمام،التنوير للطباعة والنشر و  د الفتاح،تر:إمام عب"الدين و العقل احلديث"ستيس ولت،-31
 .2119، 3بًنوت،ط
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النصرانية  تماع الديين:الطوطمية،اليهودية،حنو نظرية جديدة يف علم االج"شلحت يوسف،-32
 .2113، 1،دار الفارايب شركة ادلطبوعات اللبنانية،لبنان،ط"اإلسالم

 التوزيع،اجلزائر،)د،ط(،وم للنشر و ،دار العل"علم االجتماع الديين العام "شروخ صاحل الدين،-33
 )د،س(.

 .2115، 1،بًنوت،ط،دار النهار للنشر"الدين دراسات نقدية يف فلسفة "صعب أديب،-34

،رياض الريس للنشر "ادلثقفون العرب و التاث:التحليل النفسي للعصاب اجلماعي"طرابيشي جورج،-35
 .1991، 1و التوزيع،)د،ب(،ط

النشر و ،دار ادلنهل اللبناين للطباعة و "ادلعاصر يف التحليل النفسي الفرويدياإلنسان "عباس فيصل،-36
 .1،2114ط،بًنوت،

 النشر،بًنوت،،دار ادلنهل اللبناين للطباعة و "الفرويدية و نتقد احلضارة ادلعاصرة "عباس فيصل،-37
 .1،2115ط

 عيادية،دار الفكر العريب :مقاربة"االجتاىات الفرويدية ادلعاصرةالتحليل النفسي و "عباس فيصل،-38
 .1996، 1ط

 .2111، 1،دار الفارايب للنشر،لبنان،ط"نيتشو و جذور ما بعد احلداثة"عطية عبد احلليم أمحد،-39

 .11،1989طالتوزيع،بًنوت،الشروق للنشر و ،دار "سالم و ادلاديةقطب زلمد،"اإلنسان بٌن اإل-41

اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، ،"البنيويةادلاركسية والوظيفية و ية علم االجتماع بٌن منهج"قصًن أمحد،-41
 .1985، 2القاىرة،ط

 .1981، 2ياسٌن حافظ،دار الطليعة، بًنوت،ط،تر:"حول الدين"ز فريدريك،كارل ماركس وإجنل-42

، 1بًنوت،ط،مركز الدراسات الوحدة العربية، ،تر:زلمد بدوي"الثقافاتتأويل "كليوفًند غًنتيز،-43
2119. 
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و طية،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،تر:أمحد عبد احلليم ع"أصل الدين"ليودفيغ فيورباخ،-44
 .1991، 1التوزيع،بًنوت"ط

احللوجي،اجمللس األعلى ،تر:درويش "سوسيولوجيا الدين"ليجيو ىًنقيو دانيال و ويالم بول جان،-45
 .2115، 1طالقاىرة،للثقافة،

عة تيسًن كم نقش،دار الطلي،تر:"الفلسفة الغربية ادلعاصرةالتحليل النفسي و فرويد "لينب فالًني،-46
 .1997، 1طللنشر،سوريا، اجلديدة

 .2111التوزيع،بًنوت،)د،ط(،،التنوير للطباعة والنشر و "األسطورة و اإليديولوجيا "مربوك أمل،-47

 عناية،ادلركز الثقايف العريب،،تر:عز الدين "علم األديان:مسامهة يف التأسيس"مسالن ميشال،-48
 .2119، 1بًنوت،ط

،ديوان "دمة يف األنثروبولوجيا الفلسفية:الذات بٌن العقالنية و الالعقالنيةمطاري عبد الوىاب،"مق-49
 .2111ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،)د،ط(،

 .2119 ،سوريا،)د،ط(،،منشورات وزارة الثقافة"قصة الفلسفة احلديثة"،زلمود زكي جنيب-51

 .2119، 1النشر،بًنوت،طالشبكة العربية لألحباث و "،الدين األسس"مالوري ناي،-51

النشر و للطباعة و  ،تر:مىن كنتايب أبوقوجة ،ديبونو"أزمة علماء النفس ادلسلمٌن"مالك بدري،-52
 .2111، 1التوزيع، األردن،ط

اليوتيوبيا وسؤال التعددية،منشورات رلموعة مؤلفٌن،فلسفة الدين مقول ادلقدس بٌن اإليديولوجيا و -53
 .2112، 1ضفاف،بًنوت،ط

رلموعة من الباحثٌن،سوسيولوجيا ادلعرفة:جدلية العالقة بٌن اجملتمعو العالقة الدينية،مركز الغدير -
  . 2111، 1للدراسات والنشر والتوزيع،بًنوت،ط

ادلؤسسة اجلامعية للدراسات  رلد،تر:بسمة على بدران،"األديان يف علم االجتماع"ويالم بول جان،-54
 .2111، 1التوزيع،بًنوت،طوالنشر و 
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 قائمة المعاجم و الموسوعات:ج/

 .2118، 1،اجلزء الرابع،دار األحباث،اجلزائر،ط"لسان العرب"ابن منظور،-1

 ،،موسوعة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع"القاموس احمليط"فًنوزبادي يعقوب زلمد رلد الدين،ال-2
 .2115، 8بًنوت،ط

ول،دار احملجة البيضاء للطباعة والنشر ،اجلزء األ"الدليل الفلسفي الشامل"،ي رحيم أبو رغيفادلوسو -3
 .2113، 1التوزيع،بًنوت،طو 

حملجة البيضاء للطباعة والنشر ،اجلزء الثاين،دار ا"الدليل الفلسفي الشاملادلوسوي رحيم أبو رغيف،" -4
 .3،2116التوزيع،بًنوت،طو 

الث،دار احملجة البيضاء للطباعة   ،اجلزء الث"الدليل الفلسفي الشامل"ادلوسوي رحيم أبو رغيف،-5
 .2115، 1التوزيع،بًنوت،طالنشر و 

 .2114، 4طمكتبة الشروق الدولية،القاىرة،،"ادلعجم الوسيط"ضيف شوقي،-6

،دار الطليعة للطباعة و "معجم الفالسفة)الفالسفة،ادلتكلمٌن،الالىوتيٌن،ادلتصرفٌن("طرابيش جورج،-7
 .2116، 3التوزيع،بًنوت،طالنشر و 

 معجم مصطلحات التحليل النفسي،تر:مصطفى حجازي،"البالنش جان و بونتاليس برتراند جان،-8
 .2112، 4التوزيع بًنوت،طادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر و  رلد

 آخرون،دار القلم،بًنوت،)د،ط(كامل و ،تر:فؤاد  "ادلوسوعة الفلسفية ادلختصرة"زلمود زكي جنيب،-9
 )د،س(.

رلوعة باحثٌن،موسوعة األحباث الفلسفية،الفلسفة الغربية ادلعاصرة،صناعة العقل الغريب من ادلركزية -11
 .2113، 1احلداثة إىل التشفًن ادلزدوج،اجلزء األول،دار رمان،الرباط،ط

 قائمة المجالت:د/

 .1979الكويت،  وزارة اإلعالم،تصدر عن ،11، اجمللد1،العد"عامل الفكر"رللة-1
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  .2116،صدرت عن ادلركز اإلسالمي للدراسات األستاتيجة،بًنوت،3،العدد رللة االستغراب-2

 .2111، 2119،،لبنانصدار شبكة العلوم النفسية العربية،إ7رللة ادلسلم ادلعاصر،العدد3-

 .2111، 11رللة الواحات للبحوث و الدراسات،العدد-4

 . 2117كلية دار العلوم،عدد خاص، القاىرة،رللة  -5

  قائمة المواقع اإللكترونية:ه/

 ."مبادئ فلسفة ادلستقبل لفيورباخ "العريس إبراىيم،-1

http://w.w.w al arabiya ,net.  / 

 ".الدين األخالقي يف مقابل الدين التارخيي"غيضان سيد علي،-2 

w.w.w.mominoum.com. 
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  الفهـــــــــــــــــــــــــــرس

 إهداء 
 كلمة شكر 

 أ( مقدمة(............................................... 

 (99-9..........................)مدخل مفاهيمي:الدين كموضوع حلقول معرفية خمتلفة 
  (99-19.............................).الفصل األول:الدين يف ادلقاربات الوضعية الغربية 

 متهيد
 .(19-11..........................)ادلبحث األول :ادلقاربة السوسيولوجي لدين 
 .(19-11...........................)ادلبحث الثاين :ادلقاربة األنثروبولوجية لدين 
 :(94-94..............................)ادلقاربة الفلسفية لدين. ادلبحث الثالث 

 خالصة

 (99-19.................................)ادلقاربة التحليلنفسية . الفصل الثاين: الدين يف 
 متهيد
 .(19-11...............................)ادلبحث األول: مفهوم التحليل النفسي 
 .(79-14........................)ادلبحث الثاين:نشأة الدين عند سيغموند فرويد 
 .(94-74......)ادلبحث الثالث:دور منهج التحليل النفسي يف فهم الظاهرة الدينية 

 خالصة

 (947-49........................)للدين يف ميزان النقد. دالفصل الثالث :أطروحة فروي 
 متهيد
 . (49-41..................)ادلبحث األول :اخللفيات الدينية األطروحة الفرويدية 
  (99-94...........)ادلبحث الثاين:امتداد األطروحة الفرويدية يف الثقافة ادلعاصرة  
 . (941-94.......)ادلبحث الثالث :موقف علماء اإلسالم من األطروحة الفرويدية 
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 خالصة
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