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 نص سيجموند فرويد

 البنية النفسية الثالثية لمشخصية

مف السادة األشداء، وىو يبذؿ أقصى جيده لمتوفيؽ بيف مطالبيـ.  يخدـ ثالثةإف األنا مضطر اّلف 
بينيا ميمة عسيرة إف لـ تكف أقرب إلى أف تكوف  والتوفيؽوىي في الغالب مطالب متعارضة 

مستحيمة. فميس مف الغريب إذف أف يفشؿ األنا في أغمب الحاالت في ميمة التوفيؽ ىاتو. وىؤالء 
 ىـ:المستبدوف الثالثة 

 ( العالـ الخارجي1)

 ( واألنا األعمى2)

 ( واليو.3)

صد االستجابة ليذيف النوعيف مف المطالب بق ( األنا) ونحف عندما نتابع المجيودات التي يقـو بيا  
أي بطاعة أوامرىما في نفس الوقت، فإننا لف نأسؼ إذا ما كنا قد شخصنا ىذا األنا  واحد،في وقت 

ثالثة أنواع مف  طرؼ مفوقدمناه كحالة خاصة. فيو يحس بأنو معرض لثالثة ضغوط وميدد 
، ىو توليد نوع مف القمؽ. فيو، مف حيث إنو األخطار يكوف رد فعمو عمييا، عندما تشتد معاناتو منيا

يتجو إلى أف يتمثؿ متطمبات العالـ الخارجي لكنو يود أف يكوف  اإلدراكية،نفسو نشأ نتيجة التجارب 
في مجيوده  األنا،بنفس الوقت خادما لميو، ومتصالحا معو و مع حاجاتو المستمرة لإلشباع ... إف 

 متعددة،ضطر دوما إلى أف يموه عمى أوامر الالشعور بتبريرات والواقع، م والميمف أجؿ التوسط بيف 
لى التخفيؼ مف صراع اليو مع  عف طريؽ نوع مف التمويو الدبموماسي والرياء والتظاىر بأنو  الواقع،وا 

حتى ولو ظؿ اليو جموحا ومتصمبا في مطالبو الممحة عمى  ويراعيو،يأخذ الواقع بعيف االعتبار 
خرى، فاألنا ىو محط رصد مف طرؼ األنا األعمى الذي يفرض عميو باستمرار اإلشباع. ومف زاوية أ

المعايير التي يتعيف عميو اتباعيا في سموكو دوف أف تيمو العوائؽ و الصعوبات اآلتية مف اليو ومف 
ذا ما عصى األنا أوامر األنا األعمى وتعميماتو فإف ىذا األخير يعاقبو بأف يسمط  العالـ الخارجي . وا 

 بالذنب. يو مشاعر التوتر والقمؽ التي يشكميا لديو اإلحساس بالدونية أوعم
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الواقع ، مف أجؿ ينجز  وىو محاصر بيف ضغط األنا األعمى ومطالب اليو وقوة  وىكذا يصارع األنا
والمؤثرة عميو  والتأثيرات المتفاعمة داخمو ميمتو في إحداث نوع مف التوافؽ واالنسجاـ بيف ىذه القوى

   الخارج.مف 

 باريس زيتمين. األب. تراد 2991 الجديدة المؤتمرات فرويد.سيجموند  النص من كتاب )هذا
2996) S. Freud : Nouvelles conférences 1932 trad. Fr. Zeitlin Paris 

1936)  

 

 :النصب التعريف -2 

 فرويد النمساوي.االىتمامات المختمفة لنظرية التحميؿ النفسي مع عالـ النفس  إطار يندرج النص في
دقة وعممية فكيؼ تعامؿ فرويد  أكثرالذي حاوؿ دراسة شخصية اإلنساف بصورة مغايرة تعتمد طابع 

 الموضوع؟مع ىذا 

  النص التعريف بفيمسوف -1

اسمو بتأسيس التحميؿ النفسي تمقى نمساوي ارتبط  ولد سيجموند فرويد في فرايبورج وىو ييودي   
تعميمو في مدينة فينا في عمـ األعصاب وتحت تأثير الطبيب الفرنسي "شاركو" والطبيب "بروير" اىتـ 

 بالجوانب النفسية لإلنساف وطور أبحاثيما مف أىـ مؤلفات فرويد:

 .1111محاضرات تمييدية في التحميؿ النفسي سنة          -

 وىذا مف أشير الكتب. 1911حالـ تفسير األ         -

 الطوطـ والطابو مقاالت في عمـ النفس الجمعي.         -

ذاعت أراء فرويد بعد ىجرتو إلى إنجمترا مع بداية الحرب العالمية الثانية بعدما ضيقت النازية الخناؽ 
طالؽ نظرية عمى جؿ العمماء والفالسفة الييود خالؿ ىذه المرحمة، لعؿ أىـ نظريات فرويد عمى اإل



3 
 

غير السوي، فعوض أف يعتبر ىذا السموؾ ال معنى لو اتجو ور التي فسر بيا السموؾ البشري الالشع
نحو البحث في الظروؼ المنتجة لو وقاؿ انو سموؾ يعود إلى التجربة الجنسية لمرحمة الطفولة، مف 

صمة بيف مرحمتي الطفولة ىذا المنظور اقترح فرويد مفيـو الالشعور كفرضية ال يمكف بدونيا فيـ ال
 . 1131 سنة توفي فرويد سنة 93والبموغ. وبعد رحمة دامت حوالي 

 هدف من النصال -9

 في ىذا النص يحاوؿ فرويد طرح إشكاؿ عاـ كالتالي:

 ماىي العناصر األساسية التي تنبني عمييا الشخصية؟   (1)
 وما ىي الصيغة العامة التي مف خالليا يمكف تحقيؽ التوازف؟  (2)

 الهدف من النص -4

يرى فرويد في تصوره أف شخصية اإلنساف ىي عبارة عف صراع دائـ بيف مجموعة مف الغرائز  
، لذلؾ فاألنا ىو نتاج لمتوازف االجتماعي( والمثؿ األخالقية )األنا األعمى( وأيضا ضغوط الواقع والمي)

لذلؾ فوحدة الشخص وحدة دينامية  والتوفيؽ بيف ىذه القوى مثمما ىو أداة تحقيؽ ىذا التوازف والتوفيؽ،
 عسيرة وال متناىية التحقؽ.

  المفاهيم الواردة فى النص بعض -5

 * الالشعور.  * اليو. * األنا األعمى. اعتمد فرويد عمى مفاىيـ أساسية أىميا: * األنا 

 تفسير النص  -6

 ومحاولة التوفيؽ بينيما.يرى فرويد أف اإلنساف دائـ الصراع بيف عناصر ثالث ليحقؽ التوازف  -

التأكيد عمى أف ىذا الصراع في غالب األحياف ما يكوف محاصر بيف ضغط األنا األعمى مف جية  -
 ومطالب اليو والواقع مف جية ثانية. 
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 النص:قيمة  -7

إف قيمة النص تكمف بالدرجة األولى في كونو يقدـ لنا تصورا تفسيريا لمجموعة مف العناصر المشكمة 
لشخصية الفرد، وبالتالي فالرىاف لدى فرويد كاف ىو محاولة وضع تفسير دقيؽ لكيفية حدوث ىذا 

 التوازف.

 النتائج التى توصمنا اليها  -8 

 إف أىـ ما يمكف أف نحتفظ بو مف خالؿ نص سيجموند فرويد ىو عنصريف أساسييف:

حاوؿ التوفيؽ بيف أبعاد ال يمكف أف تكوف الشخصية سوية بالشكؿ المطموب إال حينما ت (1)
 الشخصية الثالث.

 (1)."ثـ أف ىذه العالقة حسب فرويد ىي عالقة صراع بالدرجة األولى (2)

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 http://www.thebeginnerguide.com/2015/04/blog-post_13.html                                   ( شرح النص 1
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 حول الدين  فرويد نص

وىكذا فأنا في تناقض معكـ عندما تقولوف إف اإلنساف ال يستطيع بصفة … الديف عصاب جماعي 
نو بدونو ال يستطيع تحمؿ ثقؿ الحياة  الديني،مطمقة أف يستغني عف العزاء الذي يقدمو لو الوىـ  وا 

أو السـ ذلؾ صحيح بالنسبة لرجؿ طبعتـ في ذىنو منذ الطفولة ىذا السـ الحمو  نعـ،والواقع الفظ. 
ذاؾ الذي  يكوف،رّبما لف  والرصانة؟ذاؾ الذي ترّبى في االعتداؿ  اآلخر،الحمو والمر. لكف ما شأف 

  إذف،في حاجة إلى السكر حتى ينسى ذلؾ. دوف شؾ  عصاب،ال يعاني مف أّي 

 ضيؽ،سيجد نفسو مجبرا عمى االعتراؼ لنفسو بكؿ  صعبة،سيجد ىذا الرجؿ نفسو في وضعّية    
موضوع االىتماـ الحنوف لعناية إليية  الخمؽ،لف يكوف كما كاف مركز  الكوف،بضآلتو في مجموع 

أيف كاف يحّس نفسو في رغد وأيف كاف  الوالديف،مجانية. سيجد نفسو في وضعية طفؿ غادر بيت 
ال يشعر بالدؼء. ولكف أليست الصبيانية مرحمة ُمقّدر تجاوزىا؟ فاإلنساف ال يستطيع أف يبقى طف

التربية في اتجاه »أف نسمي ذلؾ  ويمكفإذ يجب عميو أف يغامر أخيرا في كوف عدوانّي.  دائمة،بصفة 
أكوف في حاجة ألقوؿ لكـ أف ىدفي الوحيد مف كتابة ىذه الدراسة ىو أف ألفت االنتباه  ولف« الواقع

 إلى الضرورة التي تفرض تحقيؽ ىذا التطور. 

 تحميل النص

يمتنع اإلنساف العامي عف الحديث عنو بمغة خارج  ( الدينية الناحية)  بالمقدسعندما يتعمؽ األمر  
صيرورة التقديس إذ ىو ال يقبؿ مناقشة الفكر الديني، بؿ انو ينفعؿ وتكوف ردوده عنيفة إزاء كؿ تفكير 
نقدي يسعى إلى فيـ المقدس فيما موضوعيا. وىذا السموؾ في التعامؿ غير غريب عمى اإلنساف 

ي إذ أف المقدس ىو قبؿ كؿ شيء تجربة انفعالية تتجذر في اليومي. لكف المفكريف العقالنييف ال العام
يجدوف حرجا في البحث في أسس ىذا المقدس وفي الوظائؼ التي يضطمع بيا، بؿ إف البعض منيـ 
عمى غرار فرويد في ىذا النص المقتطؼ مف " مستقبؿ وىـ" يذىب إلى درجة التشكيؾ في الرؤية 

 لدينية، ا

حيث يقر فرويد أف الديف عصاب جماعي عمى اإلنساف أف يشفى منو. فما ىي وظيفة الديف إذف؟   
ىؿ انو رؤية تعبر عف واقع مرضي يجب التخمص منو أـ انو منظومة رمزية تمثؿ ضربا مف المعانقة 



6 
 

المنظومات  أحدالروحانية لمعالـ؟ ثـ ىؿ يجب فعال التحرر مف الديف أـ أنو يضطمع بوظيفة تجعمو 
بالتخمي عف القمؽ الطفولي  لفروديالمشكمة لإلنساني بحيث ال نستطيع تجاوزه؟ يتعمؽ األمر بالنسبة 

اإلنساف في اتجاه الواقع لكي يصبح سّيد قدره. لذلؾ يعمف فرويد منذ بداية النص انو  يتربىوأف 
اء الذي يقدمو الديف آلالـ تقضي باف اإلنساف ال يستطيع العيش دوف العز  أطروحةيناقض بصرامة 

. باأللوىيةيد ىو اعتقاد وجداني ناتج عف الرغبات اإلنسانية ويرتبط باإليماف و فالديف حسب فر  الوجود،
 واالعتقاد في اهلل، حسب فرويد، يتأسس ضد األلـ، 

حاميا. فمف إذ أف اإلنساف يتعمؽ بوىـ، باعتقاد ناتج عف الرغبة، اعتقادا يؤسس لو نسقا سيكولوجيا   
ـ، قوي وقادر. ذلؾ أف فرويد يصؼ الحياة بالثقؿ، فالواقع ز خالؿ الديف يتشبث اإلنساف القمؽ بأب حا

واإلنساف يجد نفسو في ىذا العالـ متروكا لوحده بفظاظة، وحالة القمؽ ىذه تمّيز مرحمة      فظ 
ف فرويد يقر باف الظروؼ الطفولة التي تمثؿ بمحيطيا مناخا خصبا لزرع الخوؼ فينا. ىذا يعني أ

والتي يفرضيا عميو العالـ الخارجي ىي ظروؼ صعبة، ودوف ديف ال      التي يوجد فييا اإلنساف 
يستطيع اإلنساف أف يتحمؿ ىذا العالـ الخارجي العدائي والصعب، تمؾ ىي عمى األقؿ األطروحة التي 

وقادر تبدد مخاوؼ  أف صورة أب قوييتبناىا ىنا مناقضي فرويد، فالديف يواسي، يعزي ويحمي، ذلؾ 
الطفؿ وقمقو. غير أف الديف بالنسبة لفرويد ىو سـ، مادة قادرة عمى تعطيؿ أو حتى قطع الوظائؼ 
الحيوية لمجياز العضوي. فالديف خطير، سـ حمو ومر في نفس الوقت فيو يمثؿ مادة غامضة 

ىذا السـ المعكر ذي الفضائؿ الغامضة تطمئننا وتعكرنا، إذ يبدو كالوصفة السحرية. ومف اعتاد عمى 
والمتناقضة في طفولتو ال يستطيع أبدا التخمي عنو ألنو يمكنو مف اإلفالت مف اإلحساس المميت 

 بالقمؽ الطفولي.

وبمغة فرويد مف اعتاد عمى ىذا السـ لف يشفى َأبًدا مف الطفولة وما طبعتو فيو. ولكف عمى خالؼ   
اكسيرا لينعشو ولكف يحطمو في نفس  ميدئا،إلى سـ أو  يعيش،ذاؾ الذي يكوف في حاجة لكي 

يرسـ فرويد صورة ذاؾ الذي تربى في االعتداؿ والرصانة. أف نتربى في االعتداؿ والرصانة  الوقت،
نوع مف صفاء الذىف وصفاء الجسد. فما  وباتزاف،ىو أف نتربى في حضف نوع مف التمنع دوف كحوؿ 

فولة في االعتقادات، ذاؾ الذي ال يعاني مف أي عصاب والذي لـ ىو حاؿ الرجؿ الذي لـ يعش ط
 ؟ وخطيرةيكف مثقال بأوىاـ محبذة 
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ليعيش  سما،حالة اعتداؿ اصطناعية ينتجيا خمرا أو  فرويد،انو ليس في حاجة إلى السكر يقوؿ    
انة وفي حتما إف ىذا الرجؿ الذي تربي دوف خمر، الذي تربي في االعتداؿ والرص ُعصابو،ويقتؿ 

، بإحساسو بالوحدة وبإحساسو بأنو متروؾ بقمقةسيكوف مجبرا عمى االعتراؼ  وىـ،الواقع بعيدا عف كؿ 
وبالتالي بضعفو في الوجود، سيعترؼ بأنو كائف إلى الموت وبضآلتو في خضـّ عالـ ال متناىي، 

ة "باسكاؿ". فدوف أٍب سيكوف مجبرا عمى االعتراؼ بكونو "عدـ بالنسبة إلى الالمتناىي" عمى حد عبار 
قوّي، أي دوف إلو لف يشعر ىذا الرجؿ بكونو محمّيا مف قبؿ العناية اإلليية، ىذا الفعؿ الحكيـ الذي 
يدّبر العالـ ومجمؿ الخمؽ سيكوف بمثابة الطفؿ الذي غادر بيت الوالديف ألف الديف واإللو يجّسداف 

واسطة التصعيد؟ دوف ديف يفرغ اإلنساف مف قوة حسب "فرويد" األب، فما اهلل إف لـ يكف أبا محّوال ب
أبوّية أّولية وحامية وىذه الطريؽ وعرة فاإلنساف دوف مقّدس يجد نفسو في وضعية صعبة، فريسة القمؽ 

 والحيرة، خبزنا اليومي وقدرنا في ىذا العالـ. 

قيا فال يجب أف لذلؾ يرى فرويد أنو عمى اإلنساف أف يفمت مف الوىـ الديني وأف يصبح كيال حقي   
يعّوض مأساة الظروؼ اإلنسانية بتصالح مع الواقع والوجود منجز في الخياؿ. ذلؾ أّف مرحمة 

ولو خصائص  الصبيانية يجب تجاوزىا، يجب أف نتجاوز حالة الفرد الذي ىو في سّف الكيولة
ساىرة أللوىية حامية، فيزيولوجية أو نفسية ترتبط بمرحمة الطفولة، لذلؾ يجب استبعاد الصورة القوية وال
ة الولي ال صديؽ لو واإلنساف عميو أف يدخؿ في العالـ الواقعي في كوف عدواني ألنو محرـو مف قو 

يية. أف يكوف كيال ىو أف يفمت اإلنساف مف األوىاـ التي ترتبط بضرورة وجدانية إذ يتعمؽ وال عناية إل
 األمر بالنسبة لفرويد بإنتاج تربية في اتجاه الواقع،

خمؽ مسار نطّور بو عند اإلنساف قدرات أو خصائص تراعي الواقع، تراعي الظروؼ التي يفرضيا   
العالـ الخارجي. ىاىنا يندرج المشروع الفرويدي الذي يقتضي تطيير اإلنسانية مف الوىـ الديني لذلؾ 

، في اتجاه الواقع، وتربية البشر في اتجاه الحقيقة اإللييةيجب استبعاد صبيانية االعتقاد في العناية 
في اتجاه الصعب والعقالني. وعندما يعمف فرويد أنو ييدؼ إلى أف يبّيف الضرورة في تجاوز اإلنساف 

ال يجعؿ مف نفسو فقط طبيبا معالجا بؿ وأيضا مرّبيا لإلنسانية. وىكذا فإف فرويد يقـو في  لصبيانية
ّح خاصة عمى الضيؽ الذي تتجذر فيو ىذا النص بنوع مف التشخيص التحميمي لمعقؿ الديني وىو يم

الحاجة إلى الديني، إذ يجّذر فرويد الديف في مستوى نفسي فاإلحساس الديني والديف بأسره يتأتى عف 
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وىـ وعف رغبات ال واعية لإلنساف ففي مقابؿ صعوبة الحياة، في مقابؿ األلـ وخاصة في مقابؿ 
اة. ومزية فرويد تتمثؿ في كونو كشؼ عف ىذا الموت ينحت اإلنساف اعتقادا معزيا يمكنو مف الحي

البعد السيكولوجي لمديف فاإلنساف يعبر عف حاجتو لمحماية في كامؿ ردىات حياتو ومف ىنا تنتج فكرة 
اإللو، العقدة األبوية والحاجة إلى الحماية تمثؿ المبادئ النفسية التي تمكننا مف فيـ ماىية الديف الذي 

 إلنساف فيعده بالبعث وبالجزاء وبأوىاـ أخرى معّزية، يضطمع بوظيفة تمطيؼ قمؽ ا

وباختصار إف الديف ال يتجّذر في الخطأ ولكف في وىـ وجداني عاطفي إذ ىو وىـ فاعؿ بالنسبة   
، ىو عصاب عمى اإلنسانية أف تشفى منو. قطعا أف فمسفة األنوار ورصانةلمف تربى في غير اعتداؿ 

، فػ"فيورباخ" في Ludwig Fuerbach "ذلؾ ىو شأف "فيورباخ سبقت فرويد في ىجوميا عمى الديف
( يبّيف أف الديف ىو "داخمية اإلنساف المسقطة في الخارج" ففي اإللو 1941كتابو "مػػاىية المسيحية")

يسقط اإلنساف ماىيتو الحقيقة و بالتالي في كّؿ مّرة نثري ماىية اهلل نفقر اإلنساف و الديف في ىذا 
نياية المطاؼ إاّل عالقة اإلنساف بذاتو، لذلؾ عمى اإلنساف حسب "فيورباخ" أف  المنظور ليس في

يقمب الديف وأف يستعيد ماىيتو المغتربة وىو تقريبا ما يقولو "فرويد" فاإلنساف عميو أف يصبح راشدا. 
 يولوجيااأليد"ماركس" أيضا غير بعيد عمى فرويد ينفي كّؿ وظيفة إيجابية عف الديف ويعتبره تعبيرا عف 

السائدة التي تسعى إلى تكريس الوعي الزائؼ لممحافظة عمى مصالحيا، فالديف "أفيوف"، "مخّدر"، يمنع 
والثورة عميو لذلؾ البّد مف تحطيـ الوعي الديني لتحرير  المزرىالطبقة الكادحة مف الوعي بواقعيا 

نتأمؿ حضارتنا المعاصرة اإلنساف مف كؿ أصناؼ االغتراب والتنميط. لكف عندما نتفّحص األمر و 
نتبّيف أف تجاوز الرؤية الدينية ليس أمرا ىينا فحضارتنا اليـو تتسـ بعودة الديني وحتى في البمداف 

نرى  أالالغربية أيف يبدو الديف في خسارة يعود الديف في فترات وبقوة، عودة الحّس الديني تقتضي منا 
      في الديف مجّرد وىـ يغرينا أو أفيونا يميينا. 

كاسيرار" إلى إبرازه عندما بيف أف العالـ اإلنساني تمكف مف تحقيؽ " E.Cassirer وذلؾ ما يسعى    
نقمة نوعية مكنتو مف التميز نيائيا عما سواه حيث أصبح اإلنساف قادرا عمى أف يكيؼ نفسو بحسب 

عا خاصا بو، واقعا يقـو مقتضيات المحيط الذي يعيش فيو ذلؾ أف اإلنساف عند كاسيرار أنتج لذاتو واق
عمى وساطة األنظمة الرمزية وقدرة اإلنساف عمى الترميز أي عمى أف يتواصؿ بواسطة ىذا الجياز 
الرمزي الذي ينتج دالالت يشكؿ بواسطتيا معنى العالـ جعمو يتميز عف بقية الكائنات ويتحّدد ككائف 
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مزية تضطمع بوظيفة روحية وينتج مف بيوثقافي، وىكذا يمثؿ الديف في منظور "كاسيرار" منظومة ر 
ىذا المنطمؽ تشكالت رمزية ال تختمؼ مف حيث قيمة مصدرىا الروحي عف رموز الذىف. فالديف مف 

 حيث ىو صيرورة ديناميكية لمترميز،

يحيؿ إذف إلى زاوية نظر روحية معينة، إذ ىو محاولة لتحويؿ العالـ السمبي، ىو أحد الشروط التي    
واقع الخارجي ممكنا، فالديف ليس عامال مرضيا ذلؾ أف المقدس ىو تجربة تنحو إلى أف تجعؿ تمثؿ ال

تتواصؿ في تمثالت وفي مقوالت ثقافية. وتجربة المقدس ليست أفيونا بؿ ىي ضرب مف المعانقة 
إنيا حس مؤسس لنوع مف الحضور  R.Meyer "الروحانية لمعالـ مثمما عبر عف ذلؾ "مايار

ذا كانت تجربة المقدس مرتبطة بالقدرة الغامض، لشيء يتج اوز الحدود المعتادة لمتجربة اإلنسانية. وا 
الرمزية لإلنساف والتي جعمت المغة والفف وكؿ الرؤى األخرى ممكنة، فاف كؿ تراجع لمفكر الديني قد 

ذا كاف فرويد يديف الصبيانية فيؿ أف تجاوز القمؽ  يؤدي إلى تراجع قدرة اإلنساف عمى تجربة المقدس وا 
الطفولي ىو أمر ىيف؟ السنا دائما ذلؾ الطفؿ القمؽ الباحث عف وىـ يعزيو؟ فالوىـ الديني يبدو دائما 

ففي مقابؿ ما يقدـ الوىـ الديني مف تعزية لإلنساف يجب عمى العقالنية  أبينا،ذا مستقبؿ زاىر شئنا أـ 
       التي تبناىا فرويد أف تعترؼ بضعفيا إف لـ نقؿ بعدـ قدرتيا. 

وىكذا نتبيف أف الفكر المنطقي الفرويدي قد أحاؿ العالـ الرمزي لمرؤية الدينية إلى العالـ البدائي، إلى 
عمى الديف الذي  إيجابيةعالـ األطفاؿ والشعراء بؿ إلى عالـ المجانيف والمرضى نافيا بذلؾ كؿ وظيفة 

موضوعية عمى األقؿ أخذ غدا في منظوره السيكولوجي عصابا جماعيا في حيف كاف مف باب ال
المقاربة السميولوجية بعيف االعتبار حتى نعترؼ بالوظيفة الروحية كوظيفة أساسية يضطمع بيا الديف، 

وأف النظر في الديف كنظاـ رمزي يمكننا ال فقط مف فيـ الظاىرة الدينية بؿ أيضا كيفية     خاصة 
استعماؿ الفكر العقالني والفكر اإلنساني بصورة عامة مف جية كوف الفكر يتشكؿ بفضؿ الوظائؼ 

 (2).الرمزية التي ينتجيا اإلنساف مثمما أكد ذلؾ كاسيرار
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