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  مقدمه
دين و عوامل پيـدايش مفـاهيم دينـي ماننـد خـدا، پرسـتش و ماننـد آن، آرا،         منشأدر باب 

كالم جديد ارائـه شـده اسـت. اگـر چـه      دين و  ةفلسفگوني در اگون يها هيفرضنظريات و 
 ،مسـئله ين ا از متأخر يها ليتحلبيشتري دارد، در  ةسابق مسئلهين ا خداباورانه از يها نييتب

، يشـناخت  روان، يشـناخت  جامعـه  يهـا  هيسـو خداناباورانه و ناهمدالنـه بـا    يها نييتبغلبه با 
  اقتصادي و غيره بوده است. 

ديـن و   ةفلسـف باحث و ثبات نسبي فضاي مباحـث  بعد از گذشت زماني از طرح اين م
 از هـا  نييتبپديدارشناسانه از مفاهيم ديني، سمت و سوي  يها نييتبكالم جديد و گسترش 

از  يا نمونـه تبيـين يونـگ   رسـد   مـي بوده است. به نظر همراه با همدلي بيشتري  مسئلهين ا
  .)1382(خاتمي،  همدالنه است يها نييتبهمين 

ديـن و ضـرورت تبيـين آن از منظـر      منشـأ  ةمسئلديشمندان اسالمي با پس از آشنايي ان
دين كساني چون عالمه  ةفلسفگرفته در فضاي  صورت يها نييتباز ديني و ناروايي بسياري 

در اين بـاب   ييها نييتب ةارائطباطبايي، استاد مطهري، استاد جعفري و ديگر انديشمندان، به 
با اين  يتر قيدق ةمواجهاستاد مطهري  ،انديشمندان اسالميدر ميان رسد  مينظر  پرداختند. به

  . اند داشته مسئله
  يونگ و استاد مطهري خواهيم پرداخت.  يها نييتبو  ها پاسخدر اين مقاله به نسبت 

  مدخل
  از بحث منشأ دين وجهدو 

  منشأ پيدايش دين
اس اديـان  گاهي مراد از بحث منشأ دين، سـخن از پديـدآيي اديـان مختلـف اسـت. در قيـ      

 امكانها  اي از تفاوت اي از عناصر متشابه و مجموعه مختلف نسبت به هم، در آنها مجموعه
هـا و تشـابهات پرداختـه     . در بحث منشأ دين به تبيين و چرايي اين تفاوتدارندبازشناسي 

  شود. در اينجا دو رويكرد كلي وجود دارد. مي
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 غيرالهي براي اديان و تدين اسـت و  أمنشمبناي اين نظريات لحاظ  گرا: نظريات تكامل
كنند، مانند توتميسـم   اديان ديگر معرفي مي ةعنوان پاي هاي اديان، يكي را به مجموعهاز ميان 

)Totemismكننـد   فرويد و ديگر اديان را تطورات بعدي همين دين پايه لحاظ مي ) در تبيين
  .)231 :1377، (هميلتون

در  الهي براي اديان و تـدين اسـت.   منشأات لحاظ مبناي اين نظري نظريات خداگروانه:
  :نظريات خداگروانه سه رويكرد اصلي وجود دارد

هاي اديان، قائل به تـرجيح   كه ميان مجموعه ):pluralismگرايانه ( ديدگاه كثرت )الف
اديـان   ةدانند و هم اديان را در وصول به اهداف و كاركردهاي تدين برابر مي ةنيستند و هم

اي از ايـن   يونـگ نمونـه   ةرستگاري، كمال و رهايي پيروان خود شوند. نظري ةد مايتوانن مي
  .)406 :1389رويكرد است (پترسون و ديگران، 

دوم اين است كـه در ميـان    ةرويكرد دست ):exclusivismديدگاه انحصارگرايي ( )ب
ك دين را دين زند و تنها ي بندي مي هاي گوناگون دست به رتبه لحاظ هاي اديان، به مجموعه

امـا   ،اي از حق داشته باشند اديان ديگر هم بهره شايدداند، هرچند  سعادت مي ةبرحق و ماي
  .)402 :1389توانند پيروانشان را به سعادت برسانند (پترسون و ديگران،  نمي

اين ديـدگاه يـك ديـن خـاص را حـق و راه       ):inclusivismگرايي ( ديدگاه شمول )ج
حال قائل است كه پيروان ساير اديان هم  عين اما در ؛داند اين دين ميرستگاري را از طريق 

چنـد كـه از    هـر  ؛توانند به رستگاري برسـند  مي ،آنچه در اين دين حق محقق است دليل به
  .)415 - 414 :1389د (پترسون و ديگران، نخبر باش اصول اعتقادي آن دينِ حق بي

  منشأ دينداري
شـود. چـه    ين، به بررسي منشأ دينداري و تدين پرداختـه مـي  در اعتبار دوم از بحث منشأ د

پديد آمدن باور به دين در اذهان متدينان شـده اسـت. در بررسـي ايـن مسـئله       سببامري 
اند و  مطالعاتي خود، نظريات گوناگوني را ابراز كرده ةمتخصصان گوناگون، با توجه به حوز

عنـوان منشـأ تـدين معرفـي      بـه  را ) امـري reductionismفروكاهشـي ( هر يك با رويكردي 
  .  كنند مي
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  رويكردهاي مختلف در باب بررسي منشأ دين
  مربوط به سه حوزه است. اند ترين نظرياتي كه در مورد خاستگاه دين بيان شده مهم

  .)Sociologicalشناختي ( . نظريات جامعه1
  .)Psychologicalشناختي ( . نظريات روان2
  .)Phenomenological. نظريات پديدارشناختي (3

  شناختي نظريات جامعه
مدعايش اين است كه دينداري فردي محصول زيست اجتماعي و پاسـخگوي بـه نيازهـاي    

نيسـت و بـراي تبيـين     پذير انسان در ساحت جامعه است. پيدايش دين از طريق عقل تبيين
هايي  نمونه م و ماركسيدنبال عوامل اجتماعي بود. نظريات كنت، دورك خاستگاه دين بايد به

  شناختي در باب منشأ دين است. نظريات جامعه از

  شناختي نظريات روان
وجـو   به اين قائل هستند كه تدين امري فردي است و منشأ آن را بايد در درون افراد جست

  :اند دستهشناختي خود دو  كرد. نظريات روان
  گرايانه. عاطفه )الف
  گرايانه. عقل )ب

جـويي   گرايشي و عـاطفي انسـان پـي    ةهاي دين را در جنب شهگرايانه، ري نظريات عاطفه
نظريـات   اي از نمونـه  ،دانـد  شـده مـي   فرويد كه منشأ دين را غرايز سركوب ةكنند. نظري مي

تـر بشـر بـه     گرايش افزون ةگرايانه دين را محصول و ثمر گرايانه است. نظريات عقل عاطفه
اي ازنظريـات   اسپنسر و فريزر نمونه ةريدانند. نظ او مي ةشناخت جهان و تأمالت خردورزان

  .)20 :1379نيا،  (قائمي هستندگرايانه در باب منشأ دين  عقل

  هاي پديدارشناسانه نظريه
مند در باب اديان است كه بـا توسـل بـه     اي از مطالعات تطبيقي و نظام پديدارشناسي ديني گونه

ـ  روش ن بـه امـور ديگـر و بـا نـوعي      هاي تاريخي، تجربي و توصيفي و احتراز از فروكاهي دي
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هـاي پديـدارهاي دينـي اسـت. نظريـات اوتـو و اليـاده از         مايـه درونصدد شناخت  همدلي در
  ).213 -  212: 1372ي، خرمشاه( هستندهاي مطالعات پديدارشناختي در باب منشأ دين  نمونه
اعتبـار   آيد كه ارتباطي ميان بحث منشأ دين در اعتبار اول آن و منشـأ ديـن در   نظر مي به

و در ديگـري سـخن از    بـوده . چون در يكي سخن از وجود خـارجي ديـن   يستدوم آن ن
  :ميشو يمدر پاسخ چند نكته را متذكر . وجود ذهني دين و علت دينداري افراد است

 يـد با يو امثـال و  يونگ ةيدو مطلب است؛ نظر ينا يندر اثر خلط ب خطاهااز  ياريبس
 الميبحث ك يك ينمبحث منشأ د ين؛نه منشأ دو شود  مطرح ينبه د يشدر باب منشأ گرا

همـان   يـن، د يمنشأ و علت فاعل ،مسلمان يلسوفانمتكلمان و ف از نظر مثالً. است يفلسف يا
به مردم ابالغ  يزآنان ن و و رسوالن خود الهام كرد يابه انب ياست كه در قالب وح ياله ةاراد
 باشـد  يفلسـف  يـا  يشناسـ  جامعـه  يـا  يناسروانشبحث  يك شايد ينبه د يشدند؛ اما گراكر

    .)47و  37 :1382 (جوادي آملي،
  يونگ در باب منشأ دين ةنظري

  ونگي
شاگرد و همكار  ييكاياالصل آمر يسييروانشناس سو) 1961 - 1875( ونگيگوستاو  كارل
ـ رشد كـرد كـه تعـداد ز    يا خانوادهپروتستان بود و در  شيكش كيپدرش  بود. ديفرو  يادي

 .بـود  منـد  عالقـه فلسفه  و نيابتدا به د از دليلبه اين وجود داشت و در آن  يذهبم يروحان
ـ ، با او اخـتالف پ ديبا فرو يهمكار يبعد از مدت ـ كـرد و از او جـدا شـد و نظر    داي را  اتشي

  مستقل دنبال كرد. صورت به
 ونگي. قرار داشت ديو البته فرو مزيج ن،يكانت، آگوست ريتأثتحت  اش شهيانددر  ونگي

ـ مـردم از د  يهـا  تجربهبه  شتريمعترف بود كه ب دارد تـا بـه مسـائل و     يو خـدا دلبسـتگ   ني
 ،ناظر به تصور خدا بـود  شتريو ب دارشناسانهيپد شيها ليتحلنظر  نيا و از يمشكالت كالم

  1او. يبه واقع خارج لزوماًنه 
                                                           

ة پـروين  ترجمـ ، هـا  شـه ياند. براي اطالع از زندگي و آثار يونگ ر.ك: يونگ، كارل گوستاو، خاطرات، روياهـا،  1
  فرامرزي.
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ـ او آن را  دانسـت  يمـ انسان  يدر زندگ يداريماندگار و پا ةجنبرا  نيد ونگي  گونـه  ني
عوامـل   يبعضـ بـه   قيدقحالت مراقبت، تذكر و توجه  كيعبارت از  نيد: «كرد يم فيتعر
  ).4: 1352(يونگ،  »كند يماطالق  آنهااست كه بشر عنوان قدرت قاهره را به  مؤثر
ـ گو يمـ و  گذارد يممختلف و مناسك آنها تفاوت  انيو اد ينيد ةتجرب نيب ونگي كـه   دي

ـ    ؛هسـتند  ديمف يت رواناز لحاظ بهداش ينيمناسك د ـ يد ةامـا طـراوت تجرب را  ميمسـتق  ين
  ندارند. 
ـ ام نيب حيترجو  زيغرا نيبتعادل  يةناحدر  ونگياز نظر  نيد يتيتربآثار  وحـدت  و  الي
همـة   ميخـواه  يمـ كـه در تعـادل مـا     خواهد بـود  نيفرق اثر اول و دوم ا است. تيشخص

دچـار   ز،يبرآوردن غرا نيدر ح ميخواه يم حيبرآورده شوند. اما در ترج يانسان يها خواسته
  .)4: 1377 (يونگ، مينشو رتيتعارض و ح

  ونگي ةمورداستفاد ميمفاه
الگوهـاي   ،جـاودانگي  و اي يونگ باورهـاي دينـي ماننـد خداونـد، شـيطان      در نظام انديشه

هـاي   اسـاطير، اديـان و فلسـفه    ةها پديدآورنـد  اي در ناخودآگاه جمعي هستند و همين اوليه
  .)111 :1377(يونگ،  اند ف در ادوار مختلف تاريخ بودهمختل

  سطوح روان
آگـاهي اوسـت. از    ةروان انسان فراتر از محدود ةتبع فرويد اعتقاد داشت كه گستر يونگ به

  كرد. كلي تقسيم مي ةاين منظر روان آدمي را به دو حوز
  خودآگاه. )الف
  ناخودآگاه. )ب

ت، عواطـف، هيجانـات، خـاطرات، افكـار و     اي از حاالت، احساسا مجموعه خودآگاه:
تواند داشـته باشـد. ايـن بخـش از ذهـن       تمايالتي است كه يا فرد به آنها آگاهي دارد يا مي

شده و در دسترس است. ايـن آگـاهي در زنـدگي     طور مستقيم براي خود شخص شناخته به
ار كـنش  كـارگيري چهـ   جاري فرد بروز و ظهور مشخص دارد. اين هشياري آگاهانه بـا بـه  

  .)56 - 36 :1375يابد (كالوين و ديگران،  ذهني تفكر، احساس، درك و بينش افزايش مي
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 ةوسـيل  انـد و بـه   هاي رواني است كه متعلق آگـاهي واقـع نشـده    تمام پديده ناخودآگاه:
  .)5 :1376اند (مورنو،  شناسايي ادراك نشده

  پاره و دو بخش است. در اعتقاد يونگ ناخودآگاه داراي دو
ايـن سـطح از روان    ):Individual unconsciousناخودآگاه فردي يا شخصـي (  )لفا

ولي به داليلـي   ،اند است كه زماني خودآگاه بوده  رواني و ذهني هاي تحال ةهم ةدربرگيرند
كننـده، مشـكالت    اند؛ ماننـد افكـار ناراحـت    چون داراي مطلوبيت نبوده ،اند واپس زده شده

ناخودآگاه در تعبير فرويـد همـين    موارد. گريد شده و ي سركوبها گذشته، غريزه ناشدة حل
  .)47 :1375سطح شخصي ناخودآگاه در منظر يونگ است (كالوين و ديگران، 

ناخودآگـاه جمعـي از ابتكـارات     ):Collective unconsciousناخودآگاه جمعـي (  )ب
تر روان آدمـي   عميق ةيونگ در مباحث روانشناسي و روانكاوي است. ناخودآگاه جمعي الي

كه غيرشخصي است و به هيچ فرد خاصـي تعلـق نـدارد و از آن تمـامي      شود محسوب مي
  ).88: 1372، ونگ(ي افراد بشر است

  ناخودآگاه جمعي
اي قديمي و  ها و اشكال اسطوره در بيان يونگ ناخودآگاه جمعي آرشيوي جمعي از صورت
نحـوي در   به ،دوار مختلف تاريخيتصاوير مكنون است كه ويژگي خاصي دارد و در تمام ا

  روان آدميان حضور داشته است.
ذهني، عينـي و حاصـل زيسـت شخصـي      هاي تاين امور و حال ،با توجه به بيان يونگ

ـ     فكـري ادوار   هـاي  تنيستند و در طول عمر شخص فراهم نيامـده و ظـاهراً رسـوبات حال
. البتـه  انـد  ر انتقـال يافتـه  ديگـ  ةاي بـه دور  مسبوق بر فرد است كـه از دوره  ةتاريخي گذشت

هـايي در واكـنش بـه     آورد و اين تصاوير در قالب گرايش شخص آنها را آگاهانه به ياد نمي
  د.شو جهان خارج ظاهر مي

جمعي ناخودآگاه در اين است كه ناآگـاهي فـردي، حاصـل     ةشخصي با الي ةتفاوت الي
ولي ناخودآگاهي جمعي  ،هاي پيشين به داليل گوناگون است واپس زده شدن برخي آگاهي

زدگـي و عـدم    و رسوبات پيشينيان و حاصـل واپـس   خواهد بودبه امور فراشخصي مربوط 
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حاصلِ تكامل نـوع انسـاني اسـت     ،نظر يونگ ضمير ناخودآگاه جمعي مطلوبيت نيست. از
  .)89 - 88 :1372(يونگ، 

  الگوها راه كشف و اثبات كهن
هـاي   اساطير، اديان و فلسفه ةدهند ست كه شكلمحتواي ناخودآگاه جمعي، الگوهاي اوليه ا

گـردد   ميالدي بـازمي  ةاولي هاي سدههاي بسيار دور و  آنها به زمان ةگوناگوني است كه سابق
  .)101 :1352(يونگ، 

تمـايالت  «كـرده اسـت.    هادفيونگ از عبارات مختلفي براي تعريف الگوهاي اوليه اسـت 
هـاي اسـاطيري يكسـان و مشـابه،      انديشـه  درپـي  كلي ذهن، نوعي آمادگي جهت توليد پـي 

هـاي جمعـي از آفريننـدگي، راه و رسـم انديشـيدن،       اي از روان جمعي، از انديشـه  گنجينه
وار  آيند. اشكال نمونـه  كجا و هر زمان فارغ از سنت پديد مي احساس و تخيل كردن كه هر

هـا   تصاوير و انگاره ها و ت انديشهأدر هي ،رسند رفتار و كردار كه هرگاه به سطح آگاهي مي
  .)7 :1376(مورنو، » كنند نمود مي

خدا، شيطان، مرگ، زندگي پـس از   ةتعداد الگوهاي اوليه فراوان است؛ مانند الگوي اولي
الگوها هستند كه چارچوب  كهن نظر يونگ اين مرگ، تولد دوباره، جادو، پدر، مادر و ... از

گونـه كـه    گذارند، به اين ل انسان تأثير ميكنند و در عم تفكر و ادراك انسان را مشخص مي
دهـد و   اين الگوها را بر مصاديق خارجي متناسـب آنهـا تطبيـق مـي     ،انسان در زيست خود

  عملش بر وفق آنهاست.
نظر روشني توسـط يونـگ ابـراز نشـده      ،الگوها در باب خاستگاه الگوهاي اوليه يا كهن

  :اند ات از وي نقل شدهياست. اين نظر
  هاي اوليه و بدوي. به انسان مربوط )الف
  سرآغاز بودن. ازلي و بي )ب
ناشناخته بودن منشأ آنها و اذعان به اينكـه ايـن سـؤالي متـافيزيكي اسـت (يونـگ،        )ج
  .)26 - 25 :1376مورنو،  ؛112و  125 :1377

هستند، امكان اثبات آنهـا از صـرف    ياز آن نظر كه الگوهاي اوليه امور غيرفردي و عام
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 ،افراد عادي ميسر نيست، از اين نظر تنها با اثبات اموري كه بسته به زمـان  ةمشاهده و تجرب
تـوان   ها بروز و حضور دارنـد، مـي   زمان ةافراد و هم ةمكان و افراد خاصي نيستند و در هم

  الگوها برد. راه به اثبات كهن
  الگوها بيان كرده است. دادن و اثبات اين كهن هايي را براي نشان يونگ راه

خـود را بـروز    ةتوجه به شرايطي كه در آن، ايـن مفـاهيم و الگوهـاي كلـي اوليـ      )الف
ـ   نظر يونگ واقع دهند. از مي هـا،   شـناختي خاصـي مثـل خـواب     روان هـاي  تشدن در حال

ري فراتـر از  هـاي كودكـان كـه اشـاره بـه امـو       اسكيزوفرنيا، تخيل فعال و ... مـثالً خـواب  
تواننـد از   نژندي نمـي  سن كودك دارند و رؤياهاي مبتاليان به روان ةهاي معمول دور آگاهي

ها تنها با ارجاع به تـاريخ عقـل انسـان و     گونه خواب خودآگاه سرچشمه گرفته باشند و اين
  .)12 - 10 :1376هستند (مورنو،  دادني و توضيح پذير تفكر اساطيري تبيين

سـاز   الگوهاي اوليه نيستند، بلكه زمينـه  ةشناختي خاص، پديدآورند روان هاي تاين حال
و زمينه بـراي بـروز    يابد ميپديداري آنها هستند. چون در اين حاالت سطح آگاهي كاهش 

  .)125 :1377شود (يونگ،  ناخودآگاه فراهم مي
ورد و شناسـانه هـم روي آ   هاي روانكاوانه، يونگ بـه مطالعـات مـردم    عالوه بر بررسي )ب

 ةهاي اقوام مختلف انجام داد و حتي بـه مطالعـ   رسوم و آيين ،ها اي در اسطوره مطالعات گسترده
اين مطالعات به نمادهاي مشتركي برخـورد كـه    ةنتيج كيمياگري و علوم غريبه نيز پرداخت. در

  .)115 -  113 :1352نسبت متشابهي داشتند (يونگ،  بهاعصار معناي  ةاقوام و در هم ةنزد هم

  الگوي خدا كهن
عنوان يكي از  خدا به ةنظر يونگ، تصوير خداست. از اين نظر انديش درالگوها  يكي از كهن

ديني و تمايلي كه در وجود انسان به اين امر بروز دارد، ناشي  ةامور محوري در نظام انديش
ـ   ةكننده به وجـود الگـوي اوليـ    از امري در سرشت و طبيعت انساني است و داللت ا خـدا ي

. به بيان خود يونگ هرگاه چشـم رو بـه خورشـيد    خواهد بودتصوير خدا در وجود انسان 
شناسد، خداي مافوق طبيعت و  كند، روح انسان نيز رو به خدا دارد. خدايي كه يونگ مي مي

  .)142 :1376الگوي خداست (مورنو،  كهن ،خداي برين نيست، بلكه مراد



796   1396زمستان ، 4، شمارة 14فلسفه دين، دورة 

 

اسـت،   نيديني و به تعبيري مكاشفه شناخت ةخداي يونگ امري است كه از طريق تجرب
كه برون از وجود انسان و بـرون از جهـان متحقـق    نيست ولي اين مكاشفه مستلزم خدايي 

  باشد.
 از ،ديني بروز محتواي ناخودآگاه جمعي يا تصورات مربوط بـه الگوهـاي اوليـه    ةتجرب

  :دهد انجام مي . يونگ دو تفكيك در اينجااست جمله الگوي خداوند به ساحت خودآگاه
كنـد. خاسـتگاه    يونگ ميان دين و عقايد تفكيك مـي  تفكيك ميان دين و عقايد: )الف

هاي ديني اسـت كـه    همان تجربه ،نظر يونگ ماهيت دين از وهاي ديني  عقايد ديني، تجربه
الگوهاسـت.   و ناخودآگاه جمعـي همـان كهـن    هستندبرگرفته از محتواي ناخودآگاه جمعي 

در برابر عقايـد و اعمـال دينـي كـه نمـاد آن       ،مستقيم و صريح بشر است ةدين همان تجرب
  مستقيم هستند. ةتجرب

ـ  تفكيك ميان دين و اديان: )ب اصـيل   ةدر نظر يونگ، اديان همانند عقايد، از آن تجرب
الگوي  تواند كهن اند و هيچ شكل خاصي از دين، يعني هيچ دين بخصوصي نمي گرفته نشأت

ديگـر    بيـان   يكسان است، به زمينه  اين ابراز كند و وضع اديان در يتمام نامتناهي خدا را به
  .دارد يبازشناس امكان الگوي خداوند  اديان ناظر به كهن ةرنگ كلي از دين در هم يك پي

  استاد مطهري در باب منشأ دين ةنظري
ـ   يةاستاد مطهري در باب منشأ دين نظر ةنظري ان فطـرت در آثـار ايشـ    ةفطرت اسـت. نظري
گاه توسط خود ايشان تدوين نهايي نيافته و كتـاب ايشـان بـه     صورت پراكنده آمده و هيچ به

فطرت را در ميان مسـائل   ةهم به داليلي ناقص مانده است. استاد مطهري مسئل »فطرت«نام 
اند و اين اصل براي ايشان، يك اصل پايـه و بنيـادين    المسائل و اصل مادر خوانده كالمي، ام
معضـالت  از اند و بسـياري   مسائل را تبيين نويني كردهاز كه بر وفق آن بسياري  بوده است

شك استاد مطهري اين نظريه را از متـون دينـي    اند. بي فلسفي و كالمي را نيز پاسخگو بوده
  اند. استخراج و بعد صورتبندي فلسفي و كالمي كرده

فراوانـي شـده اسـت.     ةدر منابع اسالمي، يعني در قرآن و سنت، روي اصل فطرت تكيـ 
اي ندارد و براي اولين بار قـرآن ايـن لغـت را در مـورد      ظاهراً اين كلمه قبل از قرآن سابقه

آمده است:  نيداو با  ةدر مورد انسان و رابط» فطرت«است. در قرآن لغت  برده كار بهانسان 
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» طْرَةَ اللَّهيالَّتف  لَفَطَرَ النّاسعمعناي ابـداع، خلـق و    طَرَ (ف، ط، ر) بهاين كلمه از فَ ةماد .»هاي
كنـد. پـس    مـي داللـت  بر نوع و گونه  ةو صورت آن بر وزن فعل استآفرينش بدون سابقه 

هـايي در اصـل خلقـت     از آفرينش در انسـان و ويژگـي   يخاص ةفطرت در انسان يعني گون
  .)455 :3 ج، 1391انسان (مطهري، 

  اقسام فطريات
  كنند. را به دو قسم بينش و گرايش تقسيم مي استاد مطهري در ابتدا فطريات

مراد از فطرت شناخت، اصول مشترك تفكـر انسـاني اسـت. البتـه نـه       فطرت شناخت:
علوم را فراگرفته و سـپس   ةروح انسان در دنياي ديگري هم بودمعناي افالطوني كه قائل  به

آن علــوم تــذكر و يــادآوري  ةفرامــوش كــرده اســت و يــادگيري علــوم در ايــن دنيــا جنبــ
 ،شـود  يمـ هـا   متوجه اين ايدن نياانسان در  كهاست  نيامقصود  بلكه ؛شده را دارد فراموش

، استدالل، تجربه و امثال ايـن  دنيچ يو كبر يبه تعليم، صغر ازمندينها  در دانستن اين يول
اين مسـائل بـراي ادراك    ةصرف عرض كهاي است  گونه انسان به فكرساختمان  .ستينامور 
. كانت يك سلسله از يستافي است. همچنين تصوير كانت از اين مسئله نيز صحيح نآنها ك

، 1391، يمطهـر ( داند ساختار ذهن انسان مي ةمعلومات قبلي و غيرحاصل از تجربه را الزم
  .)476 :3 ج

تصـورات و   ةفطريات ادراكي در علـوم حصـولي در دو جنبـ   اقسام فطريات شناخت: 
  د.نشو تصديقات طرح مي

هستند كه بـه تعريـف نيـاز      بديهي يفطريات تصوري، مفاهيم فطريات تصوري: )الف
  شوند. مفاهيم ديگر و تعريف روشن مي ةواسط ندارند. در برابر مفاهيم نظري كه به

پيشـيني و   ميمفـاه كـه بـراي عقـل برخـي از     پذيرد  را مي ونيعقلاستاد مطهري نه نظر 
ـ محتو انـد  پنداشـته كه  ونيحستصورات فطري و بالذات را قائلند و نه نظر  بـه   يذهنـ  اتي

دست آمده اسـت؛ و   به يداخل اي يخارجاز حواس  يكي توسطكه منحصر است مكتسباتي 
انـد.   هـاي محسوسـه دانسـته    صورت بيتركو  هيتجز، ميتعم، ديتجرعقل را منحصر به  كار
مفاهيم » انتزاع«اين  ةواسط را قائل است كه به» خاص از انتزاع ينوع«براي ذهن انسان  بلكه



798   1396زمستان ، 4، شمارة 14فلسفه دين، دورة 

 

شدن  دايپآيد. اين مفاهيم از لحاظ  وجود مي ، بههستندترين مفاهيم  ترين و عام عامه، كه كلي
هستند » ياول يهيبد« يمنطقاز لحاظ  يول هستند، يخارجمؤخر از محسوسات  ،ذهن يبرا
  .)253 :6 ج، 1391، يمطهر(

اصول فلسـفه و «ر كتاب نظر خود در مورد ادراكات تصوري را د ةاستاد مطهري خالص
  كند: ارائه مي »روش رئاليسم

اسـت   يديسفندارد و مانند لوح  يتصورگونه  چيزي هيچ  . ذهن در ابتدا از هيچ1«
 ،گفتـه خواهـد شـد    هابعد كه يانيببه  بلكهنقش را دارد،  رفتنيپذفقط استعداد  كه

 ياريبسـ  كه يذاتو  يفطرهذا تصورات  فاقد ذهن است. علي تكون يابتدانفس در 
  .ستينمقبول  ،اند شدهاروپا قائل  ديجد ةفالسفاز 
از راه حـواس وارد   ،قابل انطباق بـه محسـوس هسـتند    كه يميمفاه. تصورات و 2

  الغير. ،اند شدهذهن 
و  شـود  يمـ به آنچه منطبق به افراد محسوسه  ستينبشر منحصر  يذهن. تصورات 3

 ميمفـاه ذهن شده است؛ تصـورات و   وارد ماًيمستق يدرون اي يرونيباز راه حواس 
  وارد ذهن شده است. گريدهاي  و ترتيب گريدهاي  از راه كههست  يگريد اديز
را  اتيـ واقعاز  يتـ يواقع كـه آن اسـت   از  پـس  ،سازد يم كهرا  يمفهوم. ذهن هر 4
  .ابديبخود  شيپ يحضوراز انحا حضوراً و با علم  ينحو به
از راه حـواس   شيادراك تيفعالآغاز  ،ت استتصورا ةدر ابتدا فاقد هم كه. نفس 5

  .)270 - 269 :6 ج، 1391، يمطهر( »است
توان نتيجه گرفت كه استاد مطهري ادراكـات تصـوري فطـري را     مي ،شده با توضيحات بيان

داننـد يـا حاصـل     دانند؛ و ادراكات تصوري را يا حاصل مكتسبات مستقيم حواس مي مردود مي
  ت حسي كه معقوالت اولي يا معقوالت ثانيه را در پي دارد.انتزاع ذهن از همان تصورا

 ةواسـط  هايي بديهي هسـتند و بـه   فطريات تصديقي نيز تصديق فطريات تصديقي: )ب
  در برابر تصديقات نظري. ،اند تصديق يا تصديقات ديگر فراهم نيامده

سـطه  وا شوند. در علوم حضوري معلوم بي علوم به دو قسم حضوري و حصولي تقسيم مي
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هم بديهي هستند و هم فطري. ولي فطريـات   ،نزد عالم حاضر است. از اين نظر علوم حضوري
  د.نشو ادراكي در علوم حصولي در دو بخش بيان مي

هايي كه صرف تصور موضوع و محمول براي تصديق آنها كفايت  اوليات يعني گزاره .1
  تر است. كند. مثل كل از جزء بزرگ مي

شود كه قياس آنها همـراه آنهاسـت؛    هايي اطالق مي منطقي به گزارهمعناي  فطريات به .2
به دو قسم مسـاوي بـودن،    پذير يعني تقسيم ،مانند چهار زوج است كه حد وسط قياس آن

  در ذهن حاضر است.
هاسـت؛ يعنـي    ها و ميـل  خواسته ةقسم ديگر فطريات، فطريات در ناحي فطرت گرايش:
هـا را   است. استاد براي توضيح اين قسمت، گـرايش  ها در انسان فطري يك سلسله گرايش

ها و اميال جسمي صد درصد به جسـم   د. گرايشنكن جسمي و روحي تقسيم مي ةبه دو دست
هاي روحـي ماننـد ميـل بـه داشـتن       گرسنگي. اما يكسري از گرايش ةمانند غريز اند، وابسته

كه روانشناسـان هـم بـه     خواهي، خالقيت، پرستش و... در انسان وجود دارد فرزند، حقيقت
  .)484 - 483 :3 ج، 1391، يمطهرها اذعان دارند ( روحي بودن اين گرايش

  اند: استاد مطهري فطريات گرايش را پنج قسم دانستهانواع فطريات گرايش: 
ـ  تـوان  يمـ اين گرايش را  جويي حقيقت: پي )الف ـ » ييدانـا « ةمقول ـ  اي  افـت يدر« ةمقول

گونـه   اين است كه انسان تمايل دارد حقايق و جهان را آن هم ناميد. مقصود» واقعيت جهان
  كه در خارج محقق است.بشناسد 
 اي ياخالقهاي  گرايش اي لتيفضبه  شيگراكلي  طور به :لتيفضو  ريخبه  شيگرا) ب

ـ خو  لتيفض ةاز مقول كههايي  گرايش گريد ريتعببه  هـا منفعـت   نو در آ هسـتند  ياخالقـ  ري
شـود. نظـم،    فردي و اجتماعي تقسـيم مـي   ةرايش به دو دستنظر نيست. اين گ شخصي مد

  .هستندشجاعت و انضباط از امور فردي و احسان، تعاون و ايثار از امور اجتماعي 
معناي زيبـايي دوسـتي    گرايش به جمال و زيبايي هم به :ييبايزبه جمال و  شيگرا )ج

و  يسـت ايـن گـرايش ن   آفرينـي وجـود دارد. هـيچ انسـاني خـالي از      معناي زيبـايي  و هم به
  است.مربوط ها به اين گرايش  هاي هنري در زندگي انسان جلوه
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 ،كنـد خلـق   خواهد يم كهدر انسان هست  شيگرا نيا به خالقيت و ابداع: شيگرا )د
ـ بوجود  به ،نبوده است كهرا  يزيچ و نديافريب . ايـن گـرايش در انسـان هـم مطلـوب      اوردي

ي انسان هم خالقيت را بـراي خالقيـت و هـم بـراي     بالذات است و هم مطلوب بالغير، يعن
  خواهد. ج زندگي مييرفع ديگر حوا

. حالتي كه انسان از حال عادي و استمافوق محبت  يزيچعشق،  عشق و پرستش: )ه
شـود و يـك نـوع توحـد و      شود. تمام توجه او به معشـوق معطـوف مـي    طبيعي خارج مي

مشاهده نشـده اسـت (مطهـري،     يحالت نيچن واناتيحدر و كند  يگانگي با معشوق پيدا مي
  .)503 - 492 :3 ج، 1391

  تمايز فطريات شناخت و فطريات گرايش
اي وجـود دارد؛ مـثالً خداشناسـي فطـري      ميان فطريات شناخت و گـرايش تفـاوت عمـده   

است و خداپرسـتي فطـري   » خدا وجود دارد« ةمعناي فطري بودن گزار به و(فطرت بينش) 
 ةها فطرتاً بـه خـدا گـرايش دارنـد. الزمـ      معناي اين است كه انسان به(فطرت گرايش)  بوده

فطـري بـودن    ةفطري بودن شناخت خداوند، فطري بودن گرايش به او نيسـت، ولـي الزمـ   
  .ستگرايش، فطري بودن شناخت خداوند

  معناي فطري بودن دين
پردازد. وي  يك مي ركند و به نقد و بررسي ه استاد ابتدا نظريات انديشمندان مختلف را بيان مي

گذارنـد كـه دينـداري     كند كه منكران دين در مقام بحث از منشأ دين، بنا را بر ايـن مـي   بيان مي
 ديني علي السـويه و الاقتضـاء اسـت. در    داري و بيننيازمند دليل است چون انسان نسبت به دي

 قـت يچند حق د، هرندار يديني حالت مساو داري و بيننظر قرآن، انسان نسبت به دي كه از حالي
ـ آشكار شـده اسـت و پ   امبريكه از جانب خدا بر قلب پ بوده اي يوح نيد عنـوان   آن را بـه  امبري

ـ همان چ نيد ني، اما ااند ... به مردم عرضه كرده ، مقررات وتيمعـارف، اخالق، ترب اسـت   يزي
. پس شود ميحسوب دارد و اقتضاي ذات و سرشت انسان م شيكه انسان ذاتاً و فطرتاً به آن گرا

. نقش ستيآن ن رشيعدم پذ اي رشيتفاوتي و تساوي پذ ، حالت بينيحالت انسان نسبت به د
دهد تا به غـايتش   اسـت كه گلي يا درختي را پرورش مي يهمچـون نقـش باغبـان زين امبرانيپ

خواهـد   البته اين غايت و استعداد در آن گل و درخت وجـود دارد. در واقـع قـرآن مـي     ،برسد
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اي ندارد و  هدايت اكتسابي برايش فايده ،تا كسي چراغ هدايت فطريش روشن نباشدكه يد بگو
، يبه نداي دين نيز پاسخ خواهند گفت (مطهـر  ،اند هايي كه به نداي فطرتشان پاسخ گفته انسان
  .)603 -  599 :3 ، ج1391

ر مختلـف  د. در آثاشودر اينجا بايد معناي فطري بودن دين ازنظر استاد مطهري بررسي 
طـور مسـتقل بـه ايـن بحـث       چند ايشان به هر ،استاد مطهري اشاراتي به اين امر شده است

  اند. نپرداخته
  شود: ميها يكي از اين سه مورد را شامل  گرايش ةفطري بودن دين در ناحي

يعني تمايل به خداوند، گرايشي فطري و دروني اسـت.   فطري بودن خداجويي: )الف
دنبال  كنند و به ؛ ولي در مصداق اشتباه ميهستند كمال مطلق و ال خداونددنب ها به انسان ةهم

روند. فلذا علت سرخوردگي انسان و ارضا نشدنش بعد از وصول بـه   هاي محدود مي كمال
آرام  ،و تا زماني كه به كمال مطلق نرسد استهمين فطرت خداجويي  ،اين كماالت محدود

  .)520 - 519 :3 ج، 1391نخواهد شد. (مطهري، 
يعني در انسان تمايلي فطري و دروني نسبت به پرسـتش   فطري بودن خداپرستي: )ب

وجود دارد و انسان تمايل دارد يك كمال مطلق را معبود خودش قرار دهد و او را پرستش 
. تمايلي در دل انسان كه او را به خروج از خود و تقرب، تسبيح و تنزيه حقيقتي متعالي كند

  .)40 :4 ج، 1391، يهرمطدهد ( سوق مي
هاي دين و تعليمـات آن بـر وفـق     خواست ها و تعاليم ديني: فطري بودن خواست )ج
هاي دروني آدمي است. مثالً ميل به جاودانگي يكي از تمايالت دروني انسان فـارغ   گرايش

، پاسـخي وجـود دارد. در    تمايل دروني اينمحيط و ... است. در دين هم مطابق  ،از زيست
 هسـتند داند كه موافق امـور فطـري    تاد مطهري تعاليم دين و تعاليم انبيا را اموري ميكل اس

  .)603 - 599 :3 ج، 1391(مطهري، 
  دارد: اها نيز دو معن بينش ةفطري بودن دين در ناحي

يعني عالوه بر علـم حصـولي بـه خداونـد كـه       علم به خداوند حضوري است: )الف
  د علم حضوري نيز دارد.حاصل براهين است، انسان به خداون
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از فطريـات منطقـي و    »خـدا وجـود دارد  « ةيعني گزار شناخت خدا فطري است: )ب
چه استاد مطهري نسبت به برخي از اين معاني سخن صريحي  بديهيات تصديقي است. اگر

  است. شدني شده از آثار ايشان و مباني ايشان دريافت معناي بيان پنجتمام اين  ،ندارند
  يونگ و استاد مطهري ةقي نظريبررسي تطبي

الگوها، امـور عـام و    نظر يونگ كهن . اولين وجه تنظير ميان اين دو نظريه اين است كه از1
اسـتاد   ةمكان و زيست خاصي هستند. در نظري ،فارغ از زمان ،ها انسان ةشامل نسبت به هم

از  ،زمـاني مطهري نيز جهانشمول بودن، ثبوت و عدم امكان ارجـاع بـه عوامـل محيطـي و     
  .اند خصوصيات امور فطري دانسته شده

نظـر يونـگ ديـن كاركردهـايي دارد و ايـن       از وجه ديگر اين اسـت كـه بيـان شـد.    . 2
كنـد كـه    بيـان مـي   يونـگ  تا آنجـا كـه   هستندكاركردها كامالً موافق بهداشت رواني انسان 

قادات دينـي اسـت   توجهي و ناديده گرفتن اعت يكي از نتايج بي ،هاي رواني گسترش بيماري
  .)126 :1376 ،ونگي(

 ةموافقت با بهداشت رواني نظير سخن استاد مطهري است كـه امـور فطـري كـه سـوي     
  سوي سعادت هستند. كامالً موافق طي طريق آدمي به ،خدايي دارند

ـ     ة. از نقدهاي مهمي كه به نظري3 هـاي   هفطرت استاد مطهري و ديگـر قـائالن بـه نظري
اين است كه اگر شناخت خداونـد بـا توجـه بـه فطـرت       ،شود ميرد واقريب به اين نظريه 

دليل عدم اعتقاد و عدم تدين ، بينش و گرايش به او با توجه به فطرت گرايش، فطري است
  ؟خواهد بودبسياري از افراد چه 

هاي متدين و مؤمنـان   فطرت دوسويه نيست و تنها مبين وضع انسان ةديگر نظري  بيان  به
اين نظريه  دردينان و غيرمعتقدان كارآمد نيست. اين نقص بزرگي  ن وضع بياست و در تبيي

  كه قدرت تبيين دوسويه داشته باشد. خواهد بوداست و يك نظريه وقتي مقبول و كارآمد 
 هـاي مختلـف در   و در مواضع متعددي با بيـان  اند استاد مطهري متوجه اين اشكال بوده
  .اند هفطرت و كارآمدي او پرداخت ةز نظريصدد پاسخگويي به اين اشكال و دفاع ا

خداونـد،   ةگرايش و بينش نسبت به مقول ةكند كه فطرت در ناحي استاد مطهري بيان مي
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امري بالقوه و امكاني است. وقتي اين امر انساني، بالقوه و امكاني بود، طبيعتـاً بـا اختيـار و    
 يليـت يـافتن آن امـر محتـوم    انجامد و فع خود و تحت شرايطي به بروز و فعليت مي ةاراد

سمت سعادت وي تلقي شـود،   نيست. وقتي فطرت امري موافق طبع انساني و حركت او به
تواند با سوءاختيار و قدم گذاشتن در مسيري خـالف اقتضـاي درونـي خـود، مـانع       فرد مي

  د.شوفعليت يافتن امور فطري دروني خود 
 ،در و برخي عوامل رفتـاري ديگـر نيـز   عوامل اجتماعي، پدر و ما ،نظر استاد مطهري از
  .شوندمانع اين بروز و فعليت شايد 

يونگ، خداوند نيز در طبيعـت و سرشـت انسـان     ةاز سوي ديگر بيان شد كه در انديش
تحقيقـيش   ةرويكـرد پديدارشناسـان   دليل الگو وجود دارد. اگرچه يونگ به عنوان يك كهن به

الگـوي   ماننـد كهـن   ،الگوهاي جمعي يونگ كهن نظر . ازپردازد يمكمتر به حقيقت خداوند 
مانع بروز آن شـود و خودآگـاه    شايدخداوند، امري مربوط به ناخودآگاه است كه خودآگاه 

  هاي در دسترس هر فرد است. مجموع آگاهي
در اينجا هم اين سخن يونگ نظير سخن استاد مطهري است كـه امـور فطـري، بـالقوه     

د و فعليـت  شـو مانعِ به فعليت رسيدن آنهـا   ،و اختيار خويش تواند با اراده هستند و فرد مي
  نيست. ييافتنِ آنها امور محتوم

الگوها  توان تفاوتي را نشان داد كه اگر در نظر يونگ اين كهن در اينجا در نظر بدوي مي
 ،تدريج در ناخودآگاه انسـاني نهادينـه شـده اسـت     كه به هستندميراث حيات جمعي بشري 

تر  ولي پيش .)581 - 579 :13 ج، 1391اين نظريه مخالف است (مطهري، شهيد مطهري با 
الگوها از منظر يونگ بيان شد كه در آثـار وي سـخن از ازلـي بـودن      در باب خاستگاه كهن

و متافيزيكال بودن بحث از آنهـا وجـود دارد. طبيعتـاً بـا قـول بـه ازلـي بـودن          الگوها كهن
يراث حيات جمعي بشر بودن آنها نيـز دم زد و اسـتاد   حال از م عين توان در مي ،الگوها كهن

  مطهري نيز با اين بيان مخالفتي ندارند.
بحــث رهيــابي بــه  خواهــد بــود، شــدني ذكــر اي كــه در ايــن مقــام  . آخــرين جنبــه4
الگـوي خداونـد امـري در     جمله كهن از ،الگوها يونگ چون كهن ةالگوهاست. در نظري كهن

كه متأثر از (ات و رهيابي به آنها از طريق بررسي رفتار افراد اثب ناخودآگاه جمعي بشر است.
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نظـر قـرار داد كـه     ي از انسان را مـورد هاي ميسر نيست و بايد حالت )خودآگاه ايشان است
خودآگاه حضور و تأثير كمتري دارد تا ناخودآگاه بتواند بروز يابد. وي براي ايـن حـاالت،   

استاد مطهـري   ةكند. در نظري عنوان نمونه ذكر مي ههاي رواني را ب ها و برخي بيماري خواب
كـه ديگـر   (هـا   انساني مانند در معرض خطر قرار گـرفتن  ةنيز فطرت در برخي حاالت ويژ

دهد كه اين رهيافت ايشان مستند  خود را جلوه مي )خودآگاهي بروز و حضور كمتري دارد
  دارد.نيز نقلي و قرآني 

  يريگ جهينت
له دو ئمسـ  نيابا  ةدر مواجه. است نيد ةفلسف زيبرانگ سائل چالشاز م يكي نيدبحث منشأ 

ـ ادبـودن منشـأ    يالهـ ، و خداگروانـه،  انيادبودن منشأ  يالهريغگرا،  تكامل يكل كرديرو ، اني
و  يشــناخت ، روانيشــناخت جامعــه اتيــنظر ،نيتــددر بــاب منشــأ  نيهمچنــ. وجــود دارد

  .اند مطرح شده يشناختداريپد
. دانـد  يمـ  يشـناخت  را عامل روان نيدمنشأ  كهدانست  يكسان ةز دستا توان يمرا  ونگي

و ناخودآگاه  شود يمخودآگاه و ناخودآگاه قائل  يكل ةانسان دو حوز يبرا ديفروبه تبع  يو
، يجمعـ ناخودآگـاه   يمحتـوا . كنـد  يمـ  ميتقسـ  يجمعـ و  يفردرا به دو بخش ناخودآگاه 

ـ اد، رياساط ةدهند شكل كهاست  هياول يالگوها بـر   بنـا . گونـاگون اسـت   يهـا  فلسـفه و  اني
و بدون سـرآغاز   يازل اي هياول يها انسانبه  شايد الگوها كهن نيا ،ونگيشده از  نقل اتينظر
  .باشدمربوط  يكيزيمتافخاستگاه ناشناخته و  يدارا اي

 يكالمـ و  يفلسـف در حل مسائل  يسعآن،  ةفطرت و توسع يةنظربا طرح  يمطهراستاد 
فطـرت را مطـرح    يـة نظر يمطهـر  ديشه ،نيد منشأدر بحث . دارد هينظر نيا با استمداد از

  .داند يم يفطر يامررا  نيدبه خدا و  شيگرا يو. كند يم
ـ ا مشترك يها جنبه ي،مطهر ديشهفطرت  يةنظرو  ونگي يالگو كهن يةنظر قيتطب دو  ني

  .شود يمموارد اشاره  نيادر ادامه به اختصار به اهم  كه كند يمرا مشخص  هينظر
  الگوها و فطريات. عموميت و شموليت كهن -
  الگوها و بالقوه بودن فطريات. در ناخودآگاه قرار داشتن كهن -
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الگوها در شرايط خاصي مانند خواب و بروز و ظهور فطريـات در   و ظهور كهن بروز -
  هاي خاصي مانند ابتالي به خطرات. حالت
رواني و استاد مطهري حركت در جهـت   يونگ كاركردهاي دين را مطابق با بهداشت -

  داند. فطريات (دين) را، موافق طبع و موجب آرامش رواني مي
هـاي   در طول اين پژوهش سؤاالتي به نظر نگارنده رسـيد كـه اميـد اسـت در پـژوهش     

  مستقل به آنها پرداخته شود.
افيزيكي بـودن  شناسانه، الهي و متـ  شناسانه و پديدار شناسانه، جامعه هاي روان آيا تبيين -

  برد؟ منشأ اديان را زير سؤال نمي
شناسـانه بـا    شناسـانه و پديـدار   شناسانه، جامعه هاي روان در باب منشأ دين كدام تبيين -
  يك ناسازگارند؟ هاي الهي و متافيزيكي سازگارند و كدام تبيين
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