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Abstract 

Using the Quranic, philosophical, mystical heritage and modern sciences and 

philosophies, Motahari presents the most complete interpretation of the theory of 

Nature. He first considers temperament, instinct and nature for man three times. The 

order divides nature  into two parts, the nature of cognition and the nature of 

tendency, and mentions five tendencies for the nature of tendency. Influenced by 

other psychologists and philosophical and mystical traditions, Jung proposes the 

unconscious theory. He first divides the human psyche into two parts: the conscious 

psyche and the unconscious psyche. He then divides the unconscious into two types, 

the individual unconscious and the collective unconscious, and mentions different 

archetypes for the collective unconscious. The purpose of this study is to investigate 

and apply the general framework of these two theories, which has been followed by 

descriptive, analytical and comparative methods. The anthropology of both theories, 

the correspondence between the nature of cognition and the conscious, and the 

nature of tendency with the unconscious, the equivalence of individual nature with 

the individual unconscious and general nature with the collective unconscious, the 

similarity of the five nature tendencies with archetypes, carrying both theories to 

explain religious phenomena is one of the similarities of these two theories. 

Dedicating the theory of nature to the positive and transcendent aspects and 
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addressing the unconscious theory to the positive and negative aspects of the spirit 

are the differences between these two theories. 
Keywords: Motahari, Nature of Cognition, Nature of Tendency, Jung, Individual 

Unconscious, Collective Unconscious 
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  چكيده
هاي جديـد، تقريـر    مطهري با بهره گيري از ميراث قرآني، فلسفي، عرفاني و علوم و فلسفه

دهد. وي در ابتدا سه مرتبه طبيعت، غريـزه و فطـرت را    تري از نظريه فطرت ارائه مي جامع
گيرد. مرتبه فطرت را به دو بخش فطرت شناخت و فطرت گـرايش   براي انسان در نظر مي

كند. يونگ تحـت   اي را ذكر مي هاي پنج گانه كند و براي فظرت گرايش، گرايش تقسيم مي
نمايـد. او   هاي فلسفي و عرفاني، نظريه ناهشيار را مطرح مي شناسان و سنت تاثير ديگر روان

كنـد. سـپس    در ابتدا روان انسان را به دو بخش روان خودآگاه و روان ناخودآگاه تقسيم مي
كنـد و بـراي    ه را به دو قسم ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعي تقسيم ميروان ناخودآگا

كند. هدف اين پژوهش بررسـي و تطبيـق    ناخودآگاه جمعي كهن الگوهاي مختلفي ذكر مي
باشد كه به روش توصيفي، تحليلي و تطبيقي ايـن هـدف    چارچوب كلي اين دو نظريه مي

ظريه، تناظر فطرت شـناخت بـا خودآگـاه، و    دنبال شده است. انسان شناسانه بودن هر دو ن
فطرت گرايش با ناخودآگاه، همسنگي فطرت فردي با ناخودآگاه فردي و فطرت عمومي با 

هاي پنج گانه فطري با كهن الگوها، محمل قـرار گـرفتن    ناخودآگاه جمعي، شباهت گرايش
ت. اختصـاص  هاي ايـن دو نظريـه اسـ    هاي ديني از شباهت هر دو نظريه براي تبيين پديده

هـاي مثبـت و    هاي مثبت و متعالي و پرداختن نظريه ناهشيار به جنبـه  نظريه فطرت به جنبه
 باشد. هاي اين دو نظريه مي منفيِ نفس از تفاوت
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مطهري، فطرت شناخت، فطرت گرايش، يونگ، ناخودآگاه فردي، ناخودآگـاه   ها: دواژهيكل
  جمعي

  
  . مقدمه1

هاي خـود دائمـاً در يـك     كه فيلسوفان در فلسفه ورزي دهد تاريخ انديشه فلسفي نشان مي
اند. بدين معنا كـه   وآمد داشته ديالكتيك ميان قواعد عام فلسفي و اطالعات ديگر علوم رفت

هاي فلسفي به كار گرفته شده است و قواعد عام  هاي علوم تجربي در محتواي استدالل يافته
رو بسـياري از فالسـفه    بوده است. ازاينهاي علمي تاثير گذار  ها و روش فلسفي در حركت

انـد. از قضـا چنـين فيلسـوفاني توفيـق       هاي علوم بـوده  دانشمنداني برجسته در ديگر شاخه
سينا دانست. امـروزه   توان ابن اند كه نمونه بارز آن را مي بيشتري در فلسفه ورزي خود داشته

اختيـار فيلسـوفان قـرار     با پيشرفت و توسعه علوم الزم است تا محتواهاي جديد علمي در
هـاي وارد بـر    دور از ابطـال   روز، كارآمد و به ها نيز ناظر به واقع، به گيرد تا فلسفه ورزي آن

هـاي   علوم گذشته باشد. پيشرفت، تكثر و تعدد علوم اجازه اشراف يك نفر به تمامي رشـته 
اي  رشـته  دهد، از همين رو امروزه مباحث فلسـفي بـه سـمت مطالعـات ميـان      علمي را نمي

)Interdisciplinarity    هـاي   ) متمايل شده است و گاهي چنـدين متفكـر و دانشـمند از رشـته
  دهند. اي را مورد پژوهش قرار مي فلسفه و ديگر علوم در يك كار جمعي، مسئله

گيـرد. وي داراي يـك روش    مطهري متفكري است كه در سلسله نوصدراييان قرار مـي 
ه بر فلسفه، عرفان و قرآن، كـه حكمـت متعاليـه بـر آن     تركيبي و چندضلعي است كه عالو

ها و علوم جديد نيز در حد بضاعت خود توجه دارد. در سنت فلسفي  تأكيد دارد، به فلسفه
ها، رويكرد لمي و از علت به معلول است امـا مطهـري    و كالمي رويكرد عمده در استدالل

و نيز رويكرد فطري و دروني استفاده  عالوه بر اين رويكرد از رويكرد انّي و معلول به علت
هـاي جديـد را    كرده است. همين روش امكان گفتگو ميان فلسفه اسالمي و علوم و فلسـفه 

اي كه به صورت مستقيم و غيرمسـتقيم مـورد توجـه اسـتاد      ترين نظريه آورد. مهم  فراهم مي
ت. اين نظريه مطهري بوده است و بر ديگر نظريات وي تاثير گذاشته است نظريه فطرت اس

كنـد و   در يك تطور تاريخي مبتني بر مباني و آثار فلسفي، عرفاني و ديني تكـون پيـدا مـي   
رسـد. ايشـان از وجـوه     جانبه خود مـي  سرانجام در آثار استاد مطهري به بلوغ و تكامل همه

/ 6: ج 1392است (مطهـري،    متعدد و با جامعيت بيشتري به اين نظريه و لوازم آن پرداخته
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شود كـه   )، همين امر باعث مي486/ 3: ج 1392، مطهري، 82/ 22: ج 1392؛ مطهري، 253
  حساب آيد.  ايشان بهترين گزينه براي بررسي نظريه فطرت به

مطهري در مواضع متعددي با استناد به نظريه يونگ در باب ناخودآگاه، شواهد علمي و 
؛ مطهري، 43 /4 ج :1392د (مطهري، كن اي را براي طرح نظريه فطرت فراهم مي شناسانه روان

).  قراملكي در كتاب مطهري و كـالم جديـد بـه ضـرورت انجـام يـك       643 /15 ج :1392
كنـد   پژوهش مستقل و تطبيقي در زمينه نظريه فطرت با نظريـه ناهشـيار يونـگ اشـاره مـي     

شناسـي ديـن بـه ضـرورت تحقيـق       ). آذربايجاني نيز در كتاب روان286: 1386(قراملكي، 
: 1387ورزد (آذربايجاني و ديگران،  مستقل در زمينه ناهشيار يونگ و نظريه فطرت تأكيد مي

شود. روانشناسي تحليلي  شناسي تحليلي مطرح مي ). نظريه ناهشيار يونگ در سنت روان69
هاي نظريه ناهشيار يونگ هم بيشتر از  عالوه بر تجربه به شدت عقلي و فلسفي است و مايه

). يونـگ در ابتـدا   130: 1393، عرفاني و ديني گرفته شده است (مورونو، هاي فلسفي سنت
شاگرد، همكار و همفكر فرويد بود اما در ادامه با انتقاد از او و طرح نظرياتي جديد در باب 

ترين نظريـه يونـگ،    ). اصلي8: 1376ناخودآگاه، نظريات فرويد را به چالش كشيد (يونگ، 
  كه مورد توجه انديشمندان مختلف قرار گرفته است.  باشد نظريه ناهشيار جمعي مي

در زمينه تطبيق نظريه فطرت استاد مطهري و نظريه ناهشـيار يونـگ پـژوهش مسـتقلي     
الگوي خداوند  بررسي تطبيقي نظريه فطرت مطهري و نظريه كهن«انجام نگرفته است. مقاله 
تـرين مقالـه بـه پـژوهش      ) نزديك1396احمدي و ديگران،  (امير» يونگ در باب منشأ دين

الگـوي خداونـد    حاضر است. در اين مقاله فقط مسئله منشأ دين از ديدگاه فطـرت و كهـن  
جانبـه   دهنده اين است كه ظرفيت يك تطبيق همـه  بررسي شده است. البته همين مقاله نشان

 فضـايل  و رذايـل  از نفـس  تأثيرپـذيري  چگونگي«نامه  ميان اين دو نظريه وجود دارد. پايان
طـور كـه از عنـوان     ) همـان 1391(ميثـاقي نـژاد،   » يونگ و مطهري شهيد ديدگاه از خالقيا

نامه اخالق از ديدگاه مطهري و يونگ است.  نامه مشخص است، مسئله اصلي اين پايان پايان
ايشان براي جواب به اين مسئله به مسائلي همچون فطـرت، تربيـت و برخـي از نظريـات     

كه در اين پژوهش بررسي تطبيقي دو نظريـه اصـلي فطـرت و     ياند درحال كرده يونگ اشاره
  باشند مورد توجه قرار گرفته است. ناهشيار يونگ كه نقطه ثقل اين دو انديشمند مي

هـاي متعـددي    بررسي اين نظريه و مقايسه آن با نظريه فطرت نشان مي دهد كه قرابـت 
اين پژوهش مقايسه نظريه فطرت ترين مسئله  ميان اين دو نظريه وجود دارد. از اين رو مهم
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باشـد.   مطهري و نظريه ناهشيار يونگ و دست يابي به وجوه شباهت و اختالف آن دو مـي 
هاي ديگر قرار گيـرد. لـذا در    تواند نقطه عزيمت پژوهش اين مقايسه و دستاوردهاي آن مي

همـين امـر   دهـيم و   اين مقاله دو نظريه را از نظر ساختاري و كليات مورد مقايسه قرار مـي 
هـا   كند كه بايد در تحقيقات مستقلي به آن زمينه را براي مقايسه و تطبيقات جزئي فراهم مي

پرداخته شود. در اين مقاله ابتدا به روش توصيفي نظريه فطرت مطهـري و نظريـه ناهشـيار    
يونگ را بررسي خواهيم كرد و در ادامه به روش تحليلي و تطبيقي به مقايسه اين دو نظريه 

  اهيم پرداخت و وجوه اشتراك و اختالف را توضيح خواهيم داد.خو
  
  . نظريه فطرت مطهري2

شـود. مبـاني و    نظريه فطرت از دسـتاوردهاي مهـم سـنت فكـري اسـالمي محسـوب مـي       
: 1414) و روايات (سيد رضـي،  2/آيه 30هاي مختلفي از اين نظريه در آيات (سوره  قرائت

ـ  )، عرفان اسالمي (ابـن عربـي، بـي   43 ؛ 46: 1408)، فلسـفه اسـالمي (فـارابي،    70/ 2 ا: جت
) و 445/ 1: ج 1366؛ مالصـدرا،  137/ 2: ج 1375؛ سهروردي، 397- 373: 1400سينا،  ابن

)، امام خمينـي (امـام   45- 7: 1360آبادي،  آبادي (شاه اهللا شاه انديشمندان معاصر از قبيل آيت
) و اسـتاد مطهـري   118- 114/ 2: ج 1417)، عالمه طباطبايي (طباطبايي، 97: 1369خميني، 

شود اما استاد مطهري به نسبت ديگران توانسته اسـت   )، ديده مي253 /6 ج :1392(مطهرى، 
  ).305- 255: 1386تري ارائه نمايد (قراملكي،  تقرير جامع

توان فيلسوف فطرت دانست. ايشان نقطه عطفي در تبيين و اسـتفاده   استاد مطهري را مي
دهد كه اين نظريه و لـوازم آن   آيد. بررسي آثار ايشان نشان مي حساب مي از نظريه فطرت به

اي استاد ظهـور دارد. تقسـيم فطـرت بـه فطـرت شـناخت و        هاي مختلف انديشه در حوزه
؛ مطهـرى،  253 /6 ج :1392مطهرى، (هاي بديع  گرايش و تقسيمات فطرت گرايش با تبيين

)، باعث شده است كه اين نظريـه  503 - 492/ 3 ج :1392؛ مطهرى، 484 - 483/ 3 ج :1392
 /22 ج :1392شناسـي (مطهـري،    تأثير و تأثرات مختلفي با ديگر علوم داشـته باشـد. هسـتي   

 /3 ج :1392مطهـري،  ( شناسـي  )، معرفـت 468 /3 ج :1392(مطهـري،   شناسـي  )، انسان382
)، 43 /4 ج :1392شناسـي (مطهـرى،    )، روان157/ 1: ج 1392مطهـري،  ( شناسي )، دين483

) و ... از مواردي هستند كه در انديشه استاد مطهري بـا  739 /13 ج :1392اخالق (مطهرى، 
  كنند. فطرت ربط و نسبت پيدا مي
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دهد. هرچند در ابتدا اين  سير تطورات اين نظريه، روند پختگي و توسعه آن را نشان مي
گيـرد. در ايـن    ي به خود ميتدريج تدوين عقالني و علم نظريه بيشتر ذوقي بوده است اما به

  يافتگي و استمرار نقش دارد. ميان استاد مطهري بيش از ديگران در اين توسعه
گاه توسط خود ايشان  صورت پراكنده آمده است و هيچ ي فطرت در آثار ايشان به نظريه

تدوين نهايي نيافته است و كتاب ايشان به نام فطرت هم به داليلي ناقص مانده است. استاد 
انـد   ي فطرت را در ميان مسـائل كالمـي، ام المسـائل و اصـل مـادر خوانـده       مطهري مسئله

). و اين اصل براي ايشان، يك اصل پايه بنيادين بوده است كه بـر  63 /2 : ج1392 (مطهرى،
اند و بسياري معضالت فلسفي و كالمي را نيز  وفق آن بسياري از مسائل را تبيين نويني كرده

شك استاد مطهري اين نظريه را از متون دينـي اسـتخراج كـرده و بعـد      د. بيان گو بوده پاسخ
  اند. بندي فلسفي و كالمي كرده صورت

دانـد كـه سـاحت     ايشان در ابتدا انسان را داراي سه ساحت طبيعت، غريزه و فطرت مي
 امري ،»غريزه« و »طبيعت« مانند »فطرت«كند.  فطرت، انسان را از ديگر موجودات متمايز مي

اسـت؛ يعنـي انسـان بـه      تـر  آگاهانـه  غريـزه  از فطرت است. انسان سرشت و جزء تكوينى
فطريات خود علم دارد. همچنين غريزه ناظر به مسائل مادي و حيواني و فطرت مربوط بـه  

باشد. مسئله اصلي اين است كه آيا فطريات ريشـه در   هاي ماوراء حيواني و انساني مي جنبه
 :1392(مطهـري،   ري اكتسابي و برگرفته از اجتماع و تلقينات هستندذات انسان دارند يا امو

  )؟467- 466 /3 ج
  
  فطرت شناخت 2.1

مطهري براي توضيح نظريه فطرت، ابتدا فطريات را به دو بخش فطرت شناخت و فطـرت  
كند. مراد از فطرت شناخت، اصول و مفاهيم مشترك تفكر انساني اسـت   گرايش تقسيم مي

). منظور از فطرت شناخت، نـه  253 /6 ج :1392مطهرى، (شود  گفته مي» بديهي«كه به آنها 
) اســت و نــه معلومــات پيشــيني كانــت 374: 1391نظريـه يــادآوري افالطــوني (پــاپكين،  

آنهـا   متوجه دنيا همين در انسان مراد بديهياتي است كه ) بلكه255- 254: 1393(كاپلستون، 
 /6 ج :1392مطهـري،  (و صغرا و كبرا چيدن نياز نـدارد   به معلم ها اين فهم در ولى شود مى

253.(  
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  فطرت گرايش 2.2
شود در ميان عموم  ها ياد مي دسته ديگري از فطريات كه تحت عنوان فطرت گرايش از آن 

هـا اذعـان    ها دائماً وجود دارنـد و روان شناسـان هـم بـه اصـيل بـودن ايـن گـرايش         انسان
شناسـاني   ). تمسك استاد مطهـري بـه نظريـات روان   484 - 483 /3 : ج1392مطهري، (دارند

دهد كه ايشان در تبيين نظريـه فطـرت عـالوه بـر      نشان مي 2و يونگ 1همچون ويليام جيمز
: 1392قرآن، عرفان و فلسفه، سعي دارد از روانشناسي و علم نيز اسـتفاده نمايـد (مطهـري،    

ها معموالً كلي  ). اين گرايش509: 3: ج1392؛ مطهري، 4/43: ج1392؛ مطهري، 437 /13 ج
؛ مطهري، 400 /2 : ج1392و عمومي، ذاتي، بالقوه، غيرقابل تغيير و متعالي هستند (مطهري، 

  اند از:  ها عبارت ). اين گرايش36/ 22 : ج1392
 دريافـت « مقوله يا »دانايى« توان از مقوله جويي: اين گرايش را مي گرايش به حقيقت. 1

توان در حس پرسشگري كودكان و  بروز و ظهور اين گرايش را مي .ستدان »جهان واقعيت
  هاي علمي و عقلي دانشمندان و فيلسوفان مشاهده نمود. تالش
محسـوب  » خيرخـواهي «و » اخالق«اين گرايش از مقوله   فضيلت: و خير به گرايش. 2
هاي  ... از جلوههاي متعالي مانند نيكي به ديگران، راستي، ايثار و شود. احساسات و كنش مي

باشند كه به نوعي در آنها از منفعت شخصي و خـود محـوري صـرف نظـر      اين گرايش مي
  شده است.

ها و احساساتي  گرايش» زيبايي آفريني«و » زيبايي دوستي: « زيبايي و جمال به گرايش. 3
نري، است كه در نوع انساني وجود دارد. ميل به طبيعت زيبا، توجه به هنر و آفرينش آثار ه

  هاي زيبايي گرايي هستند. توجه به زيبايي ظاهر و لباس از مصاديق و جلوه
هاي  ها به ابتكار و نوآوري در عرصه ابداع: تمايل و عالقه انسان و خالقيت به گرايش. 4

مختلف قابل پيگيري است. از عالقه يك كودك به ساختن كار دستي تا ابتكـار در تـدريس   
هم مطلوب بالذات است و هم مطلوب بالغير. يعنـي هـم از آن   يك معلم. ابداع و خالقيت 

جهت كه خالقيت است مورد عالقه انسان است و هم از آن جهـت كـه يـك نيـازي را در     
  باشد. كند مورد توجه مي زندگي رفع مي

عشق چه به صورت مادي و چه به صورت معنوي دائما  گرايش به عشق و پرستش:. 5
اشته است. ادبيات عاشقانه و عارفانه در اعصار مختلـف گويـاي   ها بروز و ظهور د در انسان
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باشد. گذر از خود و فناي در معشوق وجه مشـترك عشـق مـادي و معنـوي      اين مطلب مي
  ). 509 - 492 /3 : ج1392مطهري، (است.

هاي فطـري ماننـد گـرايش بـه جـاودانگي،       مطهري و ديگران به برخي ديگر از گرايش
كند كه همـه   اند. البته ايشان در جاي ديگري تأكيد مي كرده يز اشاره گرايش به قدرت و ...  ن

قابـل  » كمـال اليتنـاهي خواسـتن   «ها به يك گرايش اصـلي و محـوري، يعنـي     اين گرايش
). هر چند كه ايـن مـوارد   61/ 11: ج 1391؛ مطهري، 31: 1398فروكاستن است (مطهري، 

هـاي خـود    ا توجـه بـه اسـتعدادها و تـالش    ها وجود دارد اما هر انساني ب براي عموم انسان
تـوان ميـان فطـرت عمـومي و      رو مي رساند. از اين ها را به فعليت مي قسمتي از اين گرايش

ها و كماالت  فطرت فردي تفاوت قائل شد. فطرت عمومي يعني استعداد كسب همه گرايش
اين استعدادها كه ها وجود دارد و فطرت فردي يعني آن دسته از  متعالي كه در تمامي انسان

توسط هر فردي از قوه به فعليت رسيده و باعث شكل گيري شاكله فطري فردي و شخصي 
  ).402- 401 /2 ج :1392شده است (مطهري، 

استاد مطهري بر اساس نظريه فطرت، بسياري از امور ديني ماننـد اصـل و منشـأ ديـن،     
ديني و ... را مورد توجـه و   گرايش به خداوند، گرايش به جاودانگي و معاد، وحي و تجربه

؛ مطهري، 471 /3 ج :1392؛ مطهري، 389- 388 /3 ج :1392تبيين قرار داده است. (مطهري، 
  )128 /4 ج :1392

  
  . نظريه ناهشيار يونگ3

باشـد. البتـه قبـل از وي ديگـران در ايـن زمينـه        نظريه ناهشيار ابتكار و نوآوري يونگ مـي 
در طرح نظريه خود متأثر از اين نظريات نيز بوده اسـت.   اند كه ظاهرا يونگ بحثهايي داشته

اي از روان آدمي است  كـه   كند؛ نيمه هشيار ناحيه ابتدا ويليام جيمز نيمه هشيار را مطرح مي
اي همگـون در   گونـه  ها و ... به ها، خياالت، خاطرات، ترس محتويات رواني همچون فرضيه

كند.  د در ادامه ناهشيار يا ناخودآگاه را مطرح مي). فروي20: 1393گيرند (جيمز،  آن قرار مي
گيرد  شده، خصوصاً اميال جنسي در آن قرار مي سطحي از روان كه افكار و عواطف سركوب

ي روان انسـان فراتـر از    تبع فرويد، اعتقاد داشت كـه گسـتره   ). يونگ به17: 1394(فرويد، 
ي كلـي خودآگـاه و    دو حـوزه ي آگاهي اوسـت. از ايـن منظـر روان آدمـي را بـه       محدوده

كرد اما وي ناخودآگاه را نيـز بـه دو بخـش فـردي و جمعـي تقسـيم        ناخودآگاه تقسيم مي
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هاي عاطفي و جنسي خودآگـاه   نمود و محتويات ناخودآگاه جمعي را بيش از واپس زده مي
  ).184- 88: 1372دانست (يونگ،  به ناخودآگاه مي

  
  )consciousخودآگاه ( 3.1
از حاالت، احساسات، عواطف، هيجانات، خاطرات، افكار و تمايالتي است كه اي  مجموعه 

تواند داشته باشد. اين قسمت از ذهن و روان مستقيماً در  و يا مي ها آگاهي دارد؛ يا فرد به آن
دسترس انسان است و براي او شناخته شده مي باشد. اين نوع آگاهي در زنـدگي جـاري و   

كـارگيري چهـار فعاليـت و     مشخص دارد. اين خودآگاهي با به روزمره انسان ظهور و بروز
- 36: 1375يابد (كـالوين و ديگـران،    كنش ذهني تفكر، احساس، درك و بينش افزايش مي

56.(  
  
  )unconsciousناخودآگاه ( 3.2

). در 5: 1376اند (مورنو،  هاي رواني است كه متعلق آگاهي واقع نشده ناخودآگاه تمام پديده
  نگ ناخودآگاه داراي دو قسمت است:اعتقاد يو

): ايــن ســطح از روان Individual unconsciousالــف. ناخودآگــاه فــردي يــا شخصــي (
اند و چـون داراي   ي تمامي حاالت ذهني و رواني است كه زماني خودآگاه بوده دربرگيرنده

ينحـل  كننـده، مشـكالت ال   اند. افكار ناراحـت  يا سركوب شده  اند واپس زده مطلوبيت نبوده
شده و ... را مي توان از اين امور به حساب آورد. ناخودآگاه در  هاي سركوب گذشته، غريزه

: 1375تعبير فرويد همين سطح شخصي ناخودآگاه در منظر يونگ است (كالوين و ديگران، 
آورد و  حسـاب مـي   ). البته يونگ برخالف فرويد ناخودآگاه را منبع رشد و نمو جديد به47

كند در  هاي ايجابي و زايايي كه موجبات رشد را نيز فراهم مي مور ذكر شده جنبهعالوه بر ا
  كند. ناخودآگاه، مطرح مي

): اين قسمت از ناخودآگاه از ابتكـارات  Collective unconsciousب. ناخودآگاه جمعي (
تر روان آدمي  عميق  كاوي است. ناخودآگاه جمعي اليه شناسي و روان يونگ در مباحث روان

است كه غيرشخصي است و به هيچ فرد خاصي تعلق ندارد و از آن تمامي افراد بشر است. 
داند بلكه بر اين  ييونگ برخالف تصور برخي منتقدان، ضمير ناهشيار جمعي را موروثي نم
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كنـد.   باور است كه يك صورت ازلي وجود دارد كه دائماً در افكار مختلف بازنمود پيدا مي
ديگر يك خاصيت يا شرط اساسي ساختار روحي است و به نحوي به مغز مربوط   عبارت به
).  اطالعات ناهشيار جمعي هوشمندتر و حامل قدرت و نفـوذ  205: 1352شود (يونگ،  مي

و داراي قدرت عاطفي هستند. ناهشيار جمعي بر تصاوير ازلي و نخسـتين مشـتمل    مقدس
ها شبيه مثل افالطوني يا مقـوالت پيشـيني    اند. اين آمده دست است كه از ماقبل تاريخ بشر به
شناسايي هستند و  ها را شناخت، بلكه از راه نمادها قابل  توان آن كانت هستند و مستقيماً نمي

  ).Argyle, 2000: 105شوند ( ربه شخصي گرفته مياز فرهنگ و تج

 اي اسـطوره  اشـكال  و هـا  صـورت  از جمعي آرشيوي جمعي، ناخودآگاه در بيان يونگ
 بـه  تـاريخي  مختلف ادوار تمام در و دارد خاصي ويژگي كه است مكنون تصاوير و قديمي
اوليـه   اسـت. محتـواي ناخودآگـاه جمعـي، الگوهـاي      داشته حضور آدميان روان در نحوي

)Archetypeهاي گوناگوني است كـه سـابقه   ي اساطير، اديان و فلسفه دهنده ) است كه شكل  
). بررسـي  101: 1352 گـردد (يونـگ،   بـاز مـي    هاي بسيار دور و قـرون اوليـه   ها به زمان آن

  ها را بالقوه، كلي و عمومي، ازلي، قابل دهد كه وي آن الگوها در انديشه يونگ نشان مي كهن
توانند بـه شـكل مثبـت و منفـي      الگوها مي ). كهن169: 1385داند (پالمر،  ر و متعالي ميتغيي

الگوهاي متعـددي   ). يونگ در آثار خود كهن589: 1386بروز و ظهور داشته باشند (وولف، 
الگوها را تعيين نكـرده اسـت    صورت مشخص همه كهن كند. هرچند كه يونگ به را ذكر مي

ايه، نقاب، آنيما و آنيموس، مادر، پير خردمند، خـدا و كـودك از   صورت كلي خود، س اما به
ها اشاره كرده است كـه در   الگوهايي هستند كه يونگ در آثار مختلف خود به آن جمله كهن

؛ فيسـت،  73: 1393مورونـو،   ؛176: 1387شـود (يونـگ و ديگـران،     ادامه توضيح داده مي
1388 :125(.  

وسط شخصيت آدمي. طي فرآيندي ديالكتيكي ميان  خود: مهم ترين كهن الگو و حد. 1
نمايد)، شخصيت جديدي به وجـود   ناخودآگاه (آنچه فرد هست) و خودآگاه (آنچه فرد مي

شود. اين شخصيت چيز سومي ميان ناخودآگاه و  آيد كه به آن خود يا خويشتن گفته مي مي
  )299- 295: 1395خودآگاه نيست، بلكه هر دوي آنهاست (يونگ، 

ايه: نماد قسمتي از شخصيت كه انسان از آن گريزان است. قسمت تاريك و پسـت  س.2
گردد و نوعي خودمختـاري دارد. صـفاتي    هاي حيواني او بر مي شخصيت انسان كه به جنبه
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: 1376گيرنـد. (يونـگ،    مانند كبر، حرص، خودخواهي، حسد از اين كهن الگو نشـأت مـي  
167(  

ميان من و دنياي واقعـي اسـت. رفتـار انسـان در     نقاب: شخصيت بيروني كه واسطه . 3
تنهايي و در جمع متفاوت است و به عبارت ديگر شخصيت غير رسمي افراد با شخصـيت  

هـا بـا نقـاب و     كنـد. انسـان   هاي مختلفي از آنها بروز مـي  رسمي آنها متفاوت است و كنش
كنند (بيلسـكر،   مي شان را پنهان هاي واقعي شوند و خصلت ماسك با دنياي واقعي مواجه مي

1388 :69(  
هاي روحي  آنيما: كهن الگوي زن در ناخودآگاه هر مردي. در روح هر مردي گرايش. 4

 منطقي غير هاي حساسيت دوستي، طبيعت بودن، احساسي مثال شود، و رواني زنانه ديده مي
 آنيمـا . شود مي ديده آن در مادينه و نرينه عنصر و است جنسي دو انسان روان واقع در... . و

  )283- 275: 1384(يونگ،  .كند بروز منفي و مثبت صورت به تواند مي
آنيموس: كهن الگوي مرد در ناخودآگاه هر زني. زنـان نيـز يكپارچـه روحيـه زنانـه      . 5

ندارند بلكه يك نيروي نهفته مردانـه در ناخودآگـاه او وجـود دارد. عناصـري ماننـد تفكـر       
هـا ماننـد جنـگ بـروز      ها شجاعانه كه در بـري موقعيـت   منطقي، افعال قهرمانانه و رشادت

  )290- 285: 1395تواند مثبت و منفي باشد (يونگ،  بيشتري در زنان دارد. آنيموس نيز مي
مادر: كهن الگوي مادر با صفاتي مانند شوق و شفقت مادرانه، مراقبت و نگهـداري و  . 6

كند. همچنين تجلي اين  هور ميهمدردي، ياري دهندگي، رشد ، تعالي و باروري، بروز و ظ
: 1376توان در مادر، مادربزرگ، دايه، پرستار و... پيگيـري نمـود. (يونـگ،     كهن الگو را مي

26 -27(  
پير خردمند: نماد تفكر، دانايي و صفات اخالقي مانند نيكـي و آمـادگي بـراي يـاري     . 7

ير خردمند نيـز داراي دو  كند. البته پ هدايت مي» خدا«را به سوي » من«رساندن. پير خردمند 
تواند آن را در جهت خير يا شر به كار  جنبه مثبت و منفي است و فرد با انتخاب خودش مي

  ).74: 1393گيرد (مورونو، 
خدا: قوي ترين كهن الگو كه در روحيه انساني وجود دارد و موجب ايمان و تـرس  . 8

وجود دارد كـه قـدرتي    ). در حقيقت چيزي در روح ما105- 103: 1352مي شود (يونگ، 
  ).96: 1372برتر دارد (يونگ، 
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. كودك: نماد ريشه هاي زندگي و خودشكوفايي. اين كهن الگو به نوعي حكايت گـر  9
باشـد كـه در هـر سـن و      حيات و بيداري دوباره، احساس نشاط و آزادي و خالقيـت مـي  

 )252: 1384ها وجود دارد (يونگ،  مقطعي در انسان

يونگ جايگاه دين و باورهاي ديني را در همين ناخودآگـاه جمعـي   شايان ذكر است كه 
داند و بسياري از امور ديني از قبيل خدا، اتصال به امر اليتناهي، تجارب عرفاني و ديني،  مي

؛ 4: 1352دهد. (يونگ،  جا مورد تحليل و تبيين قرار مي حالت مقدس، رؤيا و ... را در همين
  )94: 1393مورونو، 

  
  نظريه فطرت و نظريه ناهشيار مقايسه .4

همان طور كه قبال توضيح داده شد نظريه فطرت مبتني بر قرآن، عرفان و فلسفه مطرح شده 
كوشد تا عالوه بر اين سه خاستگاه، اين نظريه را مبتني بر علم و تجربـه   است و مطهري مي

شود. همان  طرح ميشناسي تحليلي م نيز تبيين نمايد. نظريه ناهشيار يونگ نيز در سنت روان
هاي عقلي، عرفاني و  طور كه گفته شد روانشناسي تحليلي عالوه بر تجربه تحت تاثير سنت

هـاي هـم سـنخ     شود اين دو نظريه داراي خاستگاه باشد. همان طور كه مشاهده مي ديني مي
  هستند كه همين امر زمينه مطالعات تطبيقي را فراهم مي آورد.

ها  هاي فراوان و برخي تفاوت نظريه ناهشيار يونگ شباهتميان نظريه فطرت مطهري و 
توان از نظر كلي و ساختاري و نيز از نظر جزئي  ها را مي ها و تفاوت وجود دارد. اين شباهت

هـا   هـا و تفـاوت   و محتوايي مورد مقايسه و تطبيق قرار داد. در ادامه به كليات اين شـباهت 
  شود. اشاره مي

ظريه فطرت ابتدا مراتـب وجـودي انسـان، يعنـي طبيعـت،      الف. مطهري براي توضيح ن
كند. بـر   دهد و در ادامه نظريه فطرت را با تفاصيل آن بيان مي غريزه و فطرت را توضيح مي
شناسـانه محسـوب نمـود كـه در      توان يك نظريه كالن انسان اين اساس نظريه فطرت را مي

ارد. يونگ نيز براي تبيـين نظريـه   مراحل بعد دائما در ديگر نظريات مطهري بروز و ظهور د
دهد و دو قسم روان خودآگـاه و روان ناخودآگـاه را    ناهشيار ابتدا روان انسان را توضيح مي

شناسـانه   كند. نظريه ناهشيار يونگ نيز به عنوان هسته فكري وي يك نظريـه انسـان   ذكر مي
گيـرد.   شكل ميشناسي يونگ  شود و بر اساس همين نظريه نظام فكري و روان محسوب مي
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از اين رو هر دو نظريه فطرت و نظريه ناهشيار به عنوان كالن نظريه و هسته فكري مطهري 
  شوند.  و يونگ از سنخ نظريات انسان شناسانه محسوب مي

كنـد. در   ب. مطهري فطرت انسان را به فطرت شناخت و فطـرت گـرايش تقسـيم مـي    
گيـرد و در   استداللي صـورت مـي   هاي عقلي و فطرت شناخت به صورت خودآگاه فعاليت

هـا   هاي فطري احساسات و كنش فطرت گرايش به صورت ناخودآگاه و تحت تاثير گرايش
هاي  كند. فعاليت پذيرد. يونگ نيز روان آدمي را به خودآگاه و ناخودآگاه تقسيم مي انجام مي

هـاي   باشـد و فعاليـت   خودآگاه از سنخ تفكر، شناخت و بينش و بـه صـورت آگاهانـه مـي    
ناخودآگاه از سنخ تمايالت و احساسات و به صورت ناآگاهانـه و تحـت تـاثير ناخودآگـاه     

گيرد. بر اين اساس تقسـيم فطـرت بـه فطـرت شـناخت و       جمعي و كهن الگوها شكل مي
تـوان متنـاظر بـا يكـديگر      فطرت گرايش و تقسيم روان بـه خودآگـاه و ناخودآگـاه را مـي    

هاي فكري و شناختي هسـتند   اه مربوط به فعاليتمحسوب نمود. فطرت شناخت و خودآگ
كنند و فطرت گرايش و ناخودآگاه مربوط به احساسـات و تمـايالت    كه آگاهانه فعاليت مي

هـاي فطـري و كهـن الگوهـا عمـل       باشند كه به صورت ناآگاهانه و تحت تاثير گـرايش  مي
  كنند. مي

عمـومي و فطـرت    ج. بنا بر تحليل، مطهري فطرت گـرايش را در دو سـاحت فطـرت   
كند. فطرت عمـومي همـان فطـرت كلـي اسـت كـه ايشـان بـا طـرح           شخصي بررسي مي

گرايي، خالقيت و عشق و پرستش ،  گانه حقيقت جويي، خيرخواهي، زيبايي هاي پنج گرايش
هـاي عمـومي را در وجـود     اي ايـن گـرايش   نمايد. حال هر فردي به گونـه  آن را ترسيم مي

گيـرد. يونـگ    بر اين اساس فطرت شخصي افراد شـكل مـي   رساند و خودش به فعليت مي
كند. كهن الگوهايي مانند سايه، نقاب، آنيما،  ناهشيار را به ناهشيار فردي و جمعي تقسيم مي

كننـد.   آنيموس، مادر، پير خردمند، خدا و كودك، شاكله ناخودآگـاه جمعـي را ترسـيم مـي    
ير اين كهن الگوها هستند و بـر ايـن   ها به انحاء مختلف و با شدت و ضعف تحت تاث انسان

گيرد. بـا توجـه بـه ايـن توضـيحات فطـرت عمـومي بـا          اساس ناخودآگاه فردي شكل مي
 باشند. ناخودآگاه جمعي و فطرت شخصي با ناخودآگاه فردي همسنگ مي

كنـد و يونـگ در    گانه فطري را مطرح مي هاي پنج د. مطهري در فطرت گرايش، گرايش
هـاي متعـددي ميـان     دهـد. شـباهت   الگوها را مورد توجه قـرار مـي   ناخودآگاه جمعي كهن

  الگوها وجود دارد: هاي فطري و كهن گرايش
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جويي را مي توان با كهن الگوي پير خردمند كه نماد تفكـر و   گرايش فطري حقيقت ـ
  دانايي است، مورد مقايسه قرار داد.

مراقبت و نگهداري  توان با كهن الگوي مادر كه نماد گرايش فطري خيرخواهي را مي ـ
  و همدردي است، تطبيق كرد.

گرايي را مي توان بـا كهـن الگـوي آنيمـا كـه نمـاد زنـانگي و         گرايش فطري زيبايي ـ
  احساس و لطافت است مورد مقايسه قرار داد.

هاي  توان با كهن الگوي كودك كه نماد ريشه ابداع را مي و گرايش فطري به خالقيت ـ
  بررسي قرار داد. زندگي و خودشكوفايي است مورد

تـوان بـا كهـن الگـوي خـدا كـه        خواهي و خداخواهي را مي گرايش فطري معنويت ـ
 ترين كهن الگو در روحيه انساني و موجب ايمان و ترس است، مقايسه نمود. قوي

ه. همان طور كه گفته شد مطهري در تبيين و توضيح بيشتر امور به صـورت مسـتقيم و   
كند. نظريه فطرت به عنوان يك كالن نظريه و هسته  فاده ميغير مستقيم از نظريه فطرت است

هاي ديني مورد استفاده قرار گرفته است. ايشان  فكري ايشان به شدت در تبيين دين و پديده
هاي ديني بيشتر به فطرت گرايش توجه دارد. نظريه ناهشيار يونـگ نيـز بـه     در تبيين پديده

هاي دينـي   از مسائل از جمله منشأ دين و پديدهعنوان هسته فكري ايشان در تبيين بسياري 
دانـد. از ايـن رو    گيرد و جايگاه امور ديني را در ناخودآگاه جمعي مي مورد استفاده قرار مي

هاي فطري و ناخودآگاه جمعي بـه روالـي    نظريه فطرت و نظريه ناهشيار با تكيه بر گرايش
  .دارند ديني هاي پديده و دين مشابه سعي در تبيين

هرچند مطهري در طرح نظريه فطرت از برخي مباحـث يونـگ در بـاب ناخودآگـاه      و.
) اما معموالً عناصر 4/43: ج1392؛ مطهري، 437 /13 : ج1392استفاده كرده است. (مطهري، 

دانـد. ايـن درحـالي     مثبت و متعالي را گزينش كرده و فطرت را يكسره مقدس و متعالي مي
الگوها  صورت كلي كهن داند و به در ناخودآگاه جمعي مي كه يونگ غرايز را نيز داخل است 

  نمايد. هم در جهت منفي تبيين مي را هم در جهت مثبت و
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  گيري . نتيجه5
خاستگاه فكري استاد مطهري سه منبع مهم قرآن و روايات، فلسـفه و عرفـان بـوده اسـت.     

المسائل فكري ايشـان  هاي روز نيز بهره برده است. ام  ايشان تا حد ممكن از علوم و فلسفه
نظريه فطرت بوده كه مبتني بر آن مسائل بسياري را توضيح داده است. ايشان در تبيين ايـن  
نظريه به روشي تركيبي از سه منبع فوق و مباحثي چون روان شناسي يونگ بهره برده است. 

ايـن  هاي كلي و ساختاري متعددي ميان  ها و شباهت دهد قرابت هاي بيشتر نشان مي بررسي
دو نظريه وجود دارد كه فهم آنها در تبيين بهتر نظريه فطرت و نيز به عنـوان الگـويي بـراي    

تواند مورد استفاده قرار گيرد. مطهري سه مرتبه طبيت، غريزه  ارتباط ميان فلسفه و علوم مي
و فطرت را براي انسان برشـمرده اسـت و يونـگ نيـز روان انسـان را بـه دو بخـش روان        

توان هر دو نظريه را نظرياتي  وان ناخودآگاه تقسيم كرده است. از اين حيث ميخودآگاه و ر
انسان شناسانه دانست. مطهري فطرت را به دو قسـم فطـرت شـناخت و فطـرت گـرايش      

 مباحث تحليل باشد. با تقسيم كرده است كه متناظر با خودآگاه و ناخودآگاه نظريه يونگ مي
 بـه  را آن انسـاني  فرد هر كه داريم عمومي و كلي فطرت يك كه شود مي مشخص مطهري
 بـا  فـردي  فطـرت  همسـنگي . شـود  مـي  حاصل فردي فطرت و رساند مي فعليت به نحوي

 فطري گانه پنج هاي گرايش شباهت جمعي، ناخودآگاه با عمومي فطرت و فردي ناخودآگاه
 از دينـي  هـاي  پديـده  و ديـن  تبيـين  بـراي  نظريـه  دو هر گرفتن قرار محمل الگوها، كهن با

 و متعـالي  و مثبـت  هـاي  جنبـه  به فطرت نظريه اختصاص. است نظريه دو اين هاي شباهت
 نظريـه  دو ايـن  هـاي  تفـاوت  از نفـس  منفـي  و مثبـت  هاي جنبه به ناهشيار نظريه پرداختن

  .باشد مي
رسد نظريه فطرت مطهري و نظريه ناهشيار يونگ از لحـاظ سـاختار كلـي و     به نظر مي

گيـري در   و اختالفات كمي دارند. كـاوش و نتيجـه   هاي فراوان مشابهتبرخي از جزئيات، 
هـا تحقيقـات مسـتقلي را     مورد هر يك از اين وجوه مشابهت و اختالف و داوري ميـان آن 

ها پرداخته خواهد شد و ثمرات اين  طلبد و مجال آن در تحقيقات ديگري است كه به آن مي
  ريه فطرت در سنت اسالمي منجر خواهد شد.تر شدن نظ مباحث به علمي، عيني و كاربردي
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  ها نوشت پي
تـوان آنهـا را بـا     كند كه مي يليام جيمز در كتاب اصول روانشناسي به دو دسته از امور اشاره ميو. 1

 هاي جسـماني، منـافع شخصـي، خودخـواهي، شـك و ... را      غريزه و فطرت تطبيق داد. خواسته
توان از سنخ  توان از سنخ غرايز و عواطف متعالي، از خود گذشتگي، انسان دوستي و ... را مي مي

شناسي خـود   ). يونگ نيز در كتب متعدد روانJames,1980: 398-411هاي فطري دانست ( گرايش
هـاي فطـري هسـتند و در     هايي اشاره كرده است كه به شدت قابل تطبيق با گرايش به كهن الگو

  شود. ه به آنها اشاره ميادام
  كند كه طهري از قول يونگ بيان مي. م2

 دهد؛ مى تشكيل را انسان انسانيت پايه و است فطرى ما ناخودآگاه روان از قسمتهايى گويد مى يونگ
 احساس خواهى، حقيقت و دوستى علم احساس پرستش، و عبادت احساس اخالقى، احساس يعنى
 هستند او سرشت و فطرت در اركانى انسان، انسانى احساسهاى همه]  كلى طور به[ و دوستى زيبايى

 روان از كـه  آن از قبـل  ناخودآگـاه  روان عناصـر  ايـن  ولى دارند؛ وجود انسان ناخودآگاه روان در و
: شـود  مى تشكيل قسمت دو از ما ناخودآگاه روان پس. اند داشته وجود شود رانده چيزى ما خودآگاه
 و - شـود  داده پـرورش  و باشد بايد اينها كه - انسانى متعالى خدادادى فطرى اساسى عناصر قسمت
  ).437 /13 : ج1392(مطهري،  .انسان خودآگاه روان از شده رانده عناصر قسمت

  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.الفتوحات المكيةابن عربي، محي الدين (بي تا). 

 ، قم: بيدار.سينا رسائل ابن). 1400سينا، حسين بن عبداهللا ( ابن

الگـوي   بررسي تطبيقي نظريه فطرت استاد مطهري و نظريـه كهـن  «)، 1396احمدي و ديگران ( امير
)، صص 14(پياپي  4شماره  1396 ، زمستانمجله فلسفه دين، »خداوند يونگ در باب منشأ دين

787 -806.  
  ، تهران: سمت.درآمدي بر روانشناسي دين). 1387سيدمهدي (وي اصل، آذربايجاني، مسعود؛ موس

  ، مترجم حسين پاينده، تهران: آشيان.انديشه يونگ). 1388بيلسكر، ريچارد (
  الدين مجتبوي، تهران، حكمت. ، دكتر جاللكليات فلسفه). 1391پاپكين، ريچارد (

محمودي و محمد دهگـانپور، تهـران:    ، مترجم غالمرضافرويد، يونگ و دين). 1385پالمر، مايكل (
  رشد.
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  ، مترجم حسين كياني، تهران: حكمت.تنوع تجربه ديني). 1393جيمز، ويليام (
: موسسـه مطالعـات و   تهـران  ،مجمـوع مصـنفات شـيخ اشـراق    ). 1375الـدين (  سهروردي، شهاب

  تحقيقات فرهنگي.
 جرت، مصحح صبحي صالح، قم: انتشارات هالبالغه نهج). 1414سيد رضي (

  ، تهران، نهضت زنان مسلمان.رشحات البحار (االنسان و الفطرة)). 1360آبادي، محمدعلي ( شاه
  ، قم: بيدار.تفسير القرآن الكريم). 1366صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم (

  ، بيروت: موسسة االعلمي للمطبوعات.الميزان في تفسير القرآن). 1417طباطبايى، محمدحسين (
  ، بيروت: درالمناهل.التعليقات). 1408ونصر (فارابي، اب

  ، مترجم امير پاشا صمديان، تهران: پندار تابان.ايگو و ايد). 1394فرويد، زيگموند (
، مترجم يحيي سـيدمحمدي،  نظريه هاي شخصيت). 1388فيست، جس و گريگوري جي. فيست (

  تهران: نشر روان.
، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و جديدمطهري و كالم ). 1386قراملكي، احد فرامرز (
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