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Abstract
The structure of human existence and psyche is one of the important 
and basic topics that has been considered as an introduction to edu-
cation since a long time ago. Jung and Allameh Javadi-Amoli, as two 
contemporary thinkers and anthropologists, despite the differences in 
the foundations, sources, method and approach, emphasized its ne-
cessity and importance and warned against its flaws or mistakes.
The following article analyzes and compares the revelational view of 
Allameh Javadi and Jung's psychoanalytical view about the psycho-
logical structure of human beings and puts forward researches for hu-
man education.According to the findings of this research, according 
to Jung, the psychological structure of man includes 1-consciousness, 
2-individual unconsciousness, and 3-collective unconsciousness, and 
from Allameh Javadi Amoli's point of view, it includes 1-material and 
instinctual aspect, 2-exemplary aspect, 3-rational aspect, and 4 - The 
divine aspect and the soul are single. Jung considers the structure of 
the conscious psyche consisting of ego and masks and the individual 
unconscious part full of shadows and the collective unconscious of 
archetypes and the male aspect of the anima and the female aspect of 
the animus. But Allameh Javadi Amoli considered the unconscious 
aspects of a person to be full of previous teachings of divine nature 
and removed the human soul from male and female aspects and con-
sidered it to be related to the human body.According to Jung, it is 
possible to find comprehensive and complete individuality with life 
based on all dimensions of one's existence, but according to Allameh 
Javadi's point of view, the goal of education and training is man's 
godliness and divine life, which is from God, towards God, in the 
presence of God. God and finally leads t o divine meeting.
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نوع مقاله: پژوهشی

بررسی مقایسه ای ساختارشناسی روانی انسان در مکتب 
روان تحلیل گری یونگ و عالمه جوادی آملی، با رویکرد تفسیری تربیتی

)تاریخ دریافت: 1401/04/24- تاریخ پذیرش: 1401/12/03(
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علی محمدی آشنانی1
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 چکیده
ساختارشناســی وجود و روان انســان، از مباحث مهم و اساســی است که از 
دیربــاز به عنوان مقدمــه تعلیم و تربیت نیز مورد توجه بوده اســت؛ یونگ و 
عالمه جوادی آملی، به عنوان دو اندیشــمند و انسان شــناس معاصر، علی رغم 
تفاوت  و اختالف در مبانی، منابــع، روش و رویکرد، بر ضرورت و اهمیت آن 

تأکید و نسبت به نقص یا اشتباه در آن هشدار داده اند. 
مقاله پیش رو، دیدگاه وحیانی عالمه جوادی و دیدگاه روان تحلیل گری یونگ را 
درباره ساختار روانی انسان مورد تحلیل و مقایسه تطبیقی قرار داده و جستارهایی 
را برای تعلیم و تربیت انســان، پیش رو نهاده اســت. براســاس یافته های این 
پژوهش، از نظر یونگ، ســاختار روانی انسان، شــامل 1-خودآگاه 2-ناخودآگاه 
فــردی و 3-ناخودآگاه جمعی و از دیدگاه عالمه جوادی آملی، شــامل 1-جنبه 
مادی و غریزی 2-جنبه مثالی 3-جنبه عقلی و 4-جنبه الهی و روح مجرد است. 
یونگ ساختار روان خودآگاه را متشکل از من و نقاب ها و بخش ناخودآگاه فردی 
را سرشــار از ســایه و ناخودآگاه جمعی را از آرکی تایپ ها و جنبه مردانه آنیما و 
جنبه زنانه آنیموس، می داند. اما عالمه جوادی آملی جنبه های ناخودآگاه آدمی را، 
سرشار از تعالیم پیشینی فطرت الهی دانسته و روح انسانی را، به کلی از جنبه های 

مردانه و زنانه برکنار و آن را مربوط به جسم آدمی دانسته اند.
از نظر یونگ، فردیت  یافتِن جامع و کامل با زندگی بر اساس همه ابعاد وجودی 
خود، میســر می گردد، ولی بر اســاس دیدگاه عالمه جــوادی، غایت تعلیم و 
تربیت، خداگونگی انســان و زندگی متألهانه است که از خدا، به سوی خدا، در 

معیتِ خدا و سرانجام به لقای الهی می انجامد. 
واژگان کلیدی: ساختار روانی انسان، تربیت، روان تحلیل گری، کارل یونگ، 

عالمه جوادی آملی 
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بیان مسأله
تعلیم و تربیت، مســتلزم شــناخت عناصر روحی و روانی انســان است؛ بدون شناخت 
ساختار روانی انسان، امکان ارایه یک برنامه روشن برای تعلیم و تربیت، میسر نیست؛ از 
این جهت در تمام مکاتب نخست ساختار روانی انسان مورد بحث قرار می گیرد. سپس 
بر اســاس ساختارشناسی روحی روانی انســان، هدف گذاری و تعلیم و تربیت متناسب 
با آن ارایه می گردد. بســیاری از اندیشــمندان همچون ابن مسکویه در طهارة االعراق، 
شــناختن نفس و روان را از مبادی تعلیم و تربیت اخالقی، معرفی و مبدأ آن را، اثبات 
جوهریت و تجرد نفس آدمی دانســته اند. )بانومجتهده امیــن، 1371: 3( برابر نگرش 
عالمه جوادی آملی، نیز ساختارشناســی روانی- روحی انســان، برای تعلیم و تربیت، 
ضرورت دارد: »تمام مراتب وجودی انسان، موهبتی خدادادی است و در انسان شناسی، 
باید به همه این مراتب توجه داشــت تا انسان سازی و شكل دهی شخصیت اكتسابی به 
بهترین صورت انجام پذیرد. )جوادی آملی الف، 1389: 168–167( ایشــان همچنین 
می فرماید: »تردیدی نیست كه هیچ علم انسانی بدون شناخت انسان، به دست نمی آید 
و چون حقیقت انســان را روح او تشكیل می دهد، بدون شــناخت روح و روان انسان، 
شناسایی او ناممكن است و چون روح انسان، مجرّد است، بدون هستی شناسی و معنای 
وجود مجرّد، شــناخته نمی شــود؛ زیرا در بحث هستی شناســی، دو نحوه وجود مجرّد 

ومادّی و احكام و لوازم هر كدام، مشخص می شود.«)جوادی آملی، 1395: 21(
بــر این اســاس، پیش نیاز نیل به شــکوفائی گوهر ملکوتی و تخلّق بــه صفات الهی، 
ساختارشناسی خویش است؛ »قرآن كریم، كتاب وجودی انسان را در دو مقام تدوین كرده 
اســت؛ در مقام اوّل، از هویّت انسان سخن می گوید و او را بر خالف تعریف رایج كه وی 
را حیوان ناطق می دانند، »حیّ متألّه«، یعنی موجود زنده ای دانســته است كه حیات او در 
تألّه وی تجلّی دارد و تألّه، همان ذوب شــدن در ظهور ِالهیّت اســت..... امّا در مقام دوم، 
قرآن چگونگی باروری و شكوفایی گوهر ملكوتی انسان را كه حیات و تألّه است و نیز راه 
رســیدن وی، به كماالت وجودی را بیان می كند ....... سعادت انسان، در شكوفایی گوهر 
وجودی اوســت و این گوهر وجودی، با ارائه برنامه از طریق انسان شــناس واقعی، یعنی 
خداوند شكوفا می شود و این برنامه، همان، دین الهی است كه با تحت پوشش قرار دادن 
ابعاد وجودی انسان و چگونگی ارتباطات او تحّقق می یابد.« )جوادی آملی ب، 1389: 30( 
افزون بر این، موضوع خودشناســی، پرســش اساســی انســان و موضوع بســیاری از 
کنجکاوی های وی بوده اســت. انسان بنا به نیاز درونی خود، مدام در پی کشف خویشتن 
بوده و هست. عالوه بر آن، مکاتب بشری نیز از ابتدای ظهور و بروز تمدن ها نیز و چه بسا 
پیش از آن، در صدد شناخت صحیح انسان و کشف ابعاد وجودی او و آموزش و پرورش 
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استعدادهای ذاتی و توانایی های درونی و برونی و پاسخ صحیح به نیازهای گوناگون انسان 
بوده اند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و به صورت مقایسه ای، دیدگاه عالمه عبداهلل 
جوادی آملی اندیشمند معاصر علوم اسالمی بر اساس مبانی وحیانی و منظر کارل گوستاو 
یونگ از دانشمندان روانشناسی معناگرای غرب که بر اساس پژوهش های تجربی، مکتب 
روان تحلیل گری را بنیان نهاده و پیروان بســیاری یافته را در مورد ساختارشناسی روانی 

انسان کاویده و جستارهایی را برای تعلیم و تربیت انسان پیش رو نهاده است.

شناخت مفاهیم بنیادین
در ابتدا، واژه ســاختار، روان و تربیت مورد بررسی واژه و اصطالح شناسی قرار می گیرد 

تا مباحث وضوح بیشتری یابد: 
1. واژه ســاختار، به معنای قالب، فرم، شــکل، بافتار، ساختمان، اسکلت، بنیاد و بنا نیز 
آمده اســت. )دهخدا، 1377/ج377/9( و به ترتیب یافتگی اجزا و بخش های یک شیء 
 structure نیز ســاختار گویند )معین، 1382: 2/ 1254( و معادل آن در انگلیســی

می باشد. )آریانپور، 1362: 625(
2. کلمه روان، در لغت، به معانی جان، روح )به طور کلی( و روح انســانی، آمده اســت. 
)معیــن، 1382: 1185/2( همچنین به معانی رونده و پویان نیز آمده اســت. )دهخدا، 
1377، ج8، 1228( معادل روان در انگلیســی psyche است. )آریانپور، 1362: 580( 
البته این بن، واژه ای یونانی است که به معنی نفس، حیات و زندگی، ظاهر شده است.

)جان آیتو، 1386: 939( در اصطالح، از ســوی اندیشــمندان، در مورد نفس و روان، 
تعاریف متعددی ارائه شده است: به عنوان نمونه، افالطون، نفـــس را غیر جســـمانی، 
جوهری بســیط و محرك بدن، دانسته )صلیبا، 1370: 483 ( ولی ارسطو »نفـــس را 

عبارت از كمال اول برای جسم طبیعی آلی« شناسانده است. )ارسطو، 1349: 79 (
3. لغت شناسان، تربیت را از ریشه ربب، ربو و ربی و به معناِی پرورندان )دهخدا، ج 14، 
ص550(، پرورش دادن، ادب و اخالق به کسی یاد دادن، )عمید، ص 425( نیز تأدیب، 

تهذیب )معین، 1382: ج 1، ص 1063( دانسته اند. 
4. کارل گوستاو یونگ، روانشناس سوئیسی، شاگرد زیگموند فروید و ناقد اندیشه های 
وی، بنیانگذار مکتب معنا گرای روان تحلیل گری1، که مکتب زوریخ نیز نامیده می شود، 
ابداع گــر روان ناخودآگاه جمعی و وجوه مردانه و زنانه روح آدمی اســت که معتقد بود 

analytical psychology .1: روانشناسی تحلیلی سیستم روانشناسی یونگ، که بر عکس روانکاوی فروید نقش 
تمایالت جنســی را در اختالالت هیجانی به حداقل می رســاند. یونگ روان را چیزی بیشتر از تجربیات گذشته 
می داند. برای او روان در عین حال تدارکی برای آینده است با اهداف و مقاصدی که می کوشد در اندرون خود 

آنها را تجزیه و تحلیل نماید.
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انســان باید سفر قهرمانی خود را شــروع نموده و آنچه در درون خود اوست را تحقق 
بخشد؛ این فردیتِ کامال منحصر به فرد، غایت رشد و تکامل انسانی اوست. در اندیشه 
وی دســتیابی به سلف1 یا خویشــنن و تحقق کامل آن، نهایت ســعادت، معنویت و 

معنابخشی و زیست اخالقی، معرفی شده است.

1. اهمیت خودشناسی و امکان اشتباه و نقص در آن 
عالمــه جوادی آملی و کارل یونگ، علی رغم تفاوت و اختالف در مبانی، منابع، روش 
و رویکــرد در نظام فکری خود، بر اهمیت و ضرورت خودشناســی ژرف و امکان خطا 
و اشــتباه در آن، اتفاق نظر دارند؛ یونگ درباره خودشناســی ســطحی و اشتباه آمیز 
مردم، می نویسد: »بسیاری از مردم »خودشناسی« را با شناختِ شخصیت های مِن آگاه، 
اشــتباه می گیرند. هر کس که دارای یک »مِن آگاه« اســت، مطمئن است که خودش 
را می شناســد. اما »مِن آگاه« یا »ego« تنها درونِ  آگاهی های خود را می شناسد،  نه 
ناخودآگاه و درونه های آن را. مردم، خودشناســی را با آن چه که شــخِص متعارف در 
محیط اجتماعی درباره ی خود می شناســد، می سنجند نه با حقایق ملموِس روانی که تا 
حد زیادی از آنان پنهان است..... ما در این کمربندِ گسترده ی ناخودآگاهی، که از نقد و 
نظارت خودآگاه، مصون اســت بی دفاعیم و در معرِض انواع تأثیرات و فسادهای روانی 
قــرار داریم. چنان که با وجود این همه خطــرات، به ویژه در برابر خطر عفونت روانی2 
فقــط وقتی می توانیم از خود محافظت کنیم که بدانیم چه چیزی ما را تهدید می کند و 

چگونه، کجا و چه وقت، حمله آغاز خواهد شد.« )یونگ، 1385: 14(
در دیدگاه عالمه جوادی آملی نیز شناحت نفس، اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد به گونه ای 
که شناخت ژرف و عمیق انسان، از سوی خود افراد، قابل دریافت نیست؛ بدین  رو تفسیر 
انســان را فقط از مبدأ وحیانی باید دریافت و بازشــناخت. در تعالیم اســالمی، انسان به 
اراده ی الهی و با ویژگی های منحصر به فردی خلق شــده است و دارای جایگاه ویژه ای در 
عالم خلقت می باشــد. به همین جهت خدای سبحان که خالق انسان می باشد، باید او را 
شــرح دهد و بشناساند. ایشان می نویسد: »اگر کسی شرح حقیقت خود را به خدا نسپارد 
دیگران او را شرح می کنند و عهده دار خودشناسی و انسان شناسی جامع می شوند و بسان 
کتاب های آسمانی پیشین، به تحریف آن و تفسیر به رأی، دست می زنند.« )جوادی آملی 
الف، 1389: 355( به فرموده ایشــان، برای شناخت انسان، ساختارشناسی کامل و جامع 
انســان، ضروری است: »از سوی دیگر، انسان شناســی كامل، زمانی شكل می گیرد كه 
انســان با تمام ساختارهای وجودش شناخته شود، وگرنه انسان شناسی ما ناقص و ناتمام 

1.  self
2.  psychic infection
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و آثار و بركات آن نیز كمتر اســت. باید همه فضای وجود انســان را روشــن كرد، زیرا 
روشن كردن گوشه هایی از فضای وجود انســان، گرچه مفید است، كافی نیست. درست 
مانند سالن یا شبستانی كه اگر فقط گوشه ای از آن روشن باشد، شناخت و بصیرت كاملی 

به همه آن به دست نمی آید.« )جوادی آملی الف، 1389: 190(

2. پیشینه ساختارشناسی روان
در میان اندیشــمندان مسلمان، اندیشــه ورزی در مورد نفس در پرتو آموزه های وحیانی 
از ســال های نخســتین نزول وحی شکل گرفت و در ســده اول، عمق یافت؛ به عنوان 
نمونه، کمیل از ســاختار نفس یا روان، از امام علی پرســش نموده، چنین پاســخ 

ْه  یَّ ْه َو اْلُکلِّ اِطَقْه ْلُقْدِســیَّ ْه َو النَّ ْلَحَیَواِنیَّ ُه ا ــیَّ سِّ ْلحِ ْه َو ا َّ
َباتِ اِمَیه النَّ ا ِهَی َأْرَبَعه؛ النَّ َ می یابد: َیا ُكَمْیــُل! ِإنَّ

ْه.)مجلسی، 1403: 85/58(؛ »ای کمیل! همانا چهار نفس است، نامیه نباتیه، حسیّه  یَّ َلِ اْلِ
حیوانیّه، ناطقه قدسیّه و کلیّه الهیه و... «. سپس آن حضرت، به تفصیل هر یک را تشریح 
فرموده است. در دوران های بعد، در فلسفه اسالمی، علم النفس و تشریح ساختاری قوای 
آن، مورد بررسی و دقت قرار گرفته است. اما در مغرب زمین، قبل از فروید ریشه بسیاری 
از بیماری ها را در جسم انسان تصور می کردند و اغلب مراکز درمانی، ریشه ی بسیاری از 
اختالالت را در مغز انسان می پنداشتند. ولی زیگموند فروید )1856-1939( استاد یونگ 
با کشف روان ناخودآگاه و بنیادگذاری مکتب روانکاوی، روش درمان بیماران را به درمانِ 
روانی تغییر داد. فروید، شخصیت انسان را از زمان پیدایش تا درمان اختالالت شخصیت 
دارای سه سطح آگاهی یافت. بدین سان ساختار روانی انسان را به سه قسمت تقسیم نمود: 

1- نهاد1، 2- خود2 و 3- فراخود3 که آن را در نمودار زیر مشاهده می فرمایید: 
 

 

  

  

  
  

 فرويد از ديدگاه اختار روانيس

 نهاد خود فراخود

در نظریه روانکاوی فروید، نهاد همیشــه بر اساس اصل لذت جویی و خود بر اساس اصل 
واقعیت و فراخود به عنوان مخزن و انبار ارزش ها، اخالقیات و ایده آل های درونی شــده، 
عمل می کند و می تواند احســاس گناه، پاداش و تنبیه و غــرور را ایجاد کند. )آلن راس، 

1.  Id
2.  ego
3.  superego
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1386: 79-80( بر اساس نظریه وی اختالالت روانی زمانی ظاهر می شوند که خود، نتواند 
به مسئولیت هایش عمل کند و به عبارت دیگر نتواند بین سه جزء شخصیت، تعادل ایجاد 
کند. )آلن راس، 1386: 70-69(. افزون بر آن، زیگموند فروید، مفاهیم اساســی دیگری 
همچون غرایز یا سایق ها، لیبیدو یا انرژی جنسی در ساختار روانی را وارد روانشناسی کرد 
که همه بر اساس یک الگوی هیدرودینامیک، استوار بود. )آلن راس، 1386: 93( ولی این 
مفاهیــم در همان زمان، مورد مخالفت معاصرین فرویــد از جمله آنا فروید، آدلر، یونگ، 
هورنای و دیگران، قرار گرفت. یونگ که روان انســان را بســیار وسیع تر از چند غریزه و 
تمایل می دانســت، با عقیده فروید مبنی بر مرکزیت سکس و تمایالت جنسی به عنوان 
لیبیدو و انرژی اساســی روان، مخالفت کرد و معتقد بود فضیلتِ خود بودن، تالش برای 
رشد و خودشکوفایی خاّلق، از انگیزه های اصلی رفتار انسان است. )آلن راس، 1386: 97( 
این انسان شناســی سه بعدی، در میان اندیشمندان و فیلســوفان مسلمان، البته با مبانی و 
مفاهیم دیگری، بازشناسی شده بود. عالمه جوادی در تبیین ساختار روان از دیدگاه فالسفه 
مســلمان می گوید: »صدرالمتألهیِن در بحث مراتب وجود انسان می فرماید: قوای طبیعی 
انسان، ســایه ی قوای نفس مدبره و قوای نفسانی، سایه ی انســانِ عقلی اند، بنابراین هر 
انســانی، گویا سه انسان است: 1. انســان طبیعی و مادی كه دارای اعضا و جوارح ظاهری 
است؛ 2. انسان برزخی )مثالی( و 3. انسان عقلی. اگر انسان بتواند خویشتن را از اسارت قوای 
طبیعی برهاند، حیات برزخی برای او كشــف می شود و به همین گونه قادر است از حیات 
برزخی فاصله گرفته و به حیات عقالنی كه نتیجه كماالت نفســانی است برسد.« )جوادی 

آملی ج، 1389: 166) نمودار نگرش اندیشمندان مسلمان، چنین قابل ترسیم است: 

 

 

  

  

  

اسالمي  از ديدگاه انديشمندان ساختار رواني

مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان
مادي بخش بخش مثالي بخش عقلي  

گفتنی اســت در اندیشه دانشمندان اسالمی، کارکردهای این سه بخش مادی، مثالی و 
عقلی، شــباهت بسیاری با کارکردهای نهاد، خود و فراخود دارد که بررسی تطبیقی آن 

از عهده این مقاله، خارج است.

3. ساختار روانی انسان از دیدگاه کارل یونگ 
یونگ، نخست روان را به دو قسمت اصلی، خودآگاه و ناخودآگاه و سپس ناخودآگاه را به 
ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی تقسیم کرده است. وی زیست های پیشین کهن الگوها 
را در روان انسان، بسیار موثر دانسته است. بدین سان به نظر یونگ، ساختار روانی انسان از 
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سه جزء 1. خود هشیار و آگاه، 3. ناهشیار و ناخودآگاه فردی 3. ناهشیار یا ناخودآگاه جمعی 
تشکیل یافته است که خود، شامل صورت های ازلی است.«. ) آلن راس، 1386: 98-97( 
به نظر یونگ قسمت خودآگاه یا ذهن هشیار، محدود و فقط شامل بینش قطعی است.« 
ولی آن دو، بســیار گســترده و حاوی مطالب ناشناخته بسیاری هستند )رابین رابرتسون، 
1395: 17( وی self یا خویشــتن را وجود جامع انسانی دانسته است که می توان آن را 

معادل وجود کلی انسان تلقی کرد. نمودار دیدگاه وی، چنین ترسیم می گردد: 
 

 

  

  
  

    sseellff  يونگ  انسان ساختار رواني

  دآگاهخو ناخودآگاه فردي ناخودآگاه جمعي

بخش خودآگاه و ناخودآگاه چنین تعریف شده است: »خودآگاه، قسمتی از روان است که 
ما از کارکردهای آن آگاه هستیم و رفتار ارادی ما را شامل می شود و تحت کنترل ماست. 
به عبارت دیگر، آنچه را که اغلب مردم به عنوان روان خود می شناســند، بخش خودآگاه 
روان آن هاســت.« )بولن، 1394: 315، شــولتز، 1397: 155( خودآگاه، مسئولیت تفکر، 
تحلیل و قضاوت را بر عهده دارد و شــناخت و درک ما از خودمان و همان »من« است. 
)مورداک، 1395: 237( در برابر، ناخودآگاه بخشی از روان است که فرد، نسبت به اعمال 
و رفتار آن، آگاهی ندارد و به صورت خودمختار و خارج از تسلط اراده ی ما رفتار می کند. 
بخش ناخودآگاه موجودیتی مستقل از خودآگاه دارد. )یونگ، 1390: 23( و دارای دو الیه 
یا ســطح است؛ 1. قابل دسترس که آن »ناخودآگاه شخصی« می نامند که »مجموعه ای 
از احساســات و تمایالت سرکوب  شده ی دوران کودکی، نیازهای ارضاء نشده ی جسمی 
و روانی و تجربیات شــخصی ما است و پل ارتباطی بین خودآگاه و ناخودآگاه جمعی نیز 
می باشد.« )بولن، 1394: 313( و 2. الیه ای عمقی تر و بسیار وسیع تر که به نام »ناخودآگاه 
جمعی« شناخته می شود. )مورداک، 1395: 234( که به گفته رابرتسون: »پیوند بین غریزه 

و خویشتن را کهن الگوی »ناخودآگاه جمعی« ایجاد می کند.« )همو، 1395: 72(
البته در نگرش روان تحلیل گران، بخش خودآگاه، خود شــامل دو بخش »ایگو = من« 

و »پرسونا = نقاب« است: 
 1. »من«: ایگو یا من، در واقع هســته ی اصلی خودآگاه و بیانگر حس هویت ماســت 
کــه به عملکرد مؤثر مــا در جامعه کمک می کند. یونگ تمایــز چندانی بین »من« و 
»خودآگاه« قائل نبود و گاهی به صورت »من – خودآگاه« اســتفاده می کرد.« )روث، 

)126 :1393
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2. نقــاب: به نظر یونگ، آدمی آگاهانه بــرای زندگی در میان خانواده و جامعه مجبور 
می گردد که برای پذیرفته شدن، توسط دیگران بر روان خود، نقابی دلپذیر و دیگرپسند 
بیافکند: »نقاب یا پرســونا1 بخشی از ساختار روان »خودآگاه« است که که در معرض 
دید دیگران قرار دارد و نمای شخصیت اجتماعی و میانجی، میان »من و دنیای واقعی« 
است. رفتار پرسونا ممکن است در موقعیت های مختلف تفاوت کند.«) مورداک، 1395: 
337( به گفته راس »نقاب، نشانگر تمایل ذاتی انسان برای ایجاد یک تعادل و جامعیت 
بین اجزای شــخصیت اســت.« )راس، 1386: 99( به گفته روانشناسان مکتب روان 
تحلیل گری، »بزرگترین خطر برای کســی که »نقــاب« می زند و به اصطالح عامیانه 
برای مردم فیلم بازی می کند این هســت که خودِ فرد، فریــب نقاب خود را بخورد و 
خودش هم باور کند که واقعا آن چیزی هســت که نقاب آن را به صورت زده است.« ) 

رک: بولن، 1394: 315(
در مکتــب روان تحلیــل گری، ناخودآگاه فردی نیز شــامل دو بخش 1. عقده ها و 2. 

سایه ها است:  
1. عقده روانی2: از نظر یونگ، انســان در طول زندگی خــود با پدر و مادر، اعضای 
خانواده، دوســتان، همکالســی ها و محیط اجتماعی، روابطی برقرار می کند که موجب 
شکل گیری عقده یا گره های روانی می گردد. عقده، »گروه یا مجموعه ای از اندیشه ها 
و عقاید یا تکانه های مرتبط به هم اســت که دارای حالت هیجانی مشترکی هستند و 
تأثیر قوی و معمواًل ناهشیاری بر نگرش ها و رفتار بر جای می گذارند.« ) واندن بوس، 
گری آر، بی تا: ۳۷۸( در نگاه جیمز هالیس: »عقده، مجموعه ای از انرژی های انباشــته 
در ضمیر ناخودآگاه ما اســت که بار عاطفی رویدادهــای تاریخی را حمل می کند و به 
واسطه تکرار، تقویت شــده و دربرگیرنده بخش جداشده ای از شخصیت و ایجادکننده 
واکنش شرطی شده و مجموعه ای نهفته از انتظارات است. و گفته شده که یونگ معتقد 
بود شخصیت های خرد شده درون ما نیز عقده هستند.« )هالیس، 1395: 134( از نظر 
یونگ »هنگامی که عقده فعال می شــود، بر ناخــودآگاه حکمرانی می کند.« )هالیس، 
1395: 132( به گفته  مورداک: »عقده، اشــتغال ذهنی شــدید نسبت به چیزی ایجاد 
می کنــد. عقده ها تعیین کنندة همه چیز ما هســتند، از چگونگی ادراک جهان گرفته تا 

ارزش ها، عالقه مندی و انگیزش ها.« )مورداک، 1395: 240(
2. ســایه ها: وقتی ما نقاب بر چهره می زنیم تا در جامعه پذیرفته شــویم، تمام صفات 
منفی و حتی مثبتی که جامعه از ما نپذیرفته اســت، از درون ما رخت بر نمی بندد، بلکه 

1. Persona
2. Complex
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ســایه های وجودی ما را شکل می دهند. رابرتســون در تعریف سایه می گوید: »سایه، 
تجســم تمام صفات شخصیتی است که نادیده گرفته شده اند یا انکار شده اند و معمواًل 
در رؤیاها، به صورت فردی هم جنِس فرد رؤیابین اســت.« )رابرتسون، 1395: 45( به 
گفته مایکل روث: »یونگ از ســایه به عنوان »آن وجه دیگر«، »برادر تاریک«، »وجه 
منفی شــخصیت« و »حریف« یاد می کند. او به ما می گوید که سایه، پنهان و سرکوب 
شــده و پر از احساس گناه اســت.« ) مایکل روث، 1392: 24(، به اعتقاد یونگ، برای 
تعلیم و تربیت اخالقی، در مسیر ســفر قهرمانِی هر شخص، چون یکی از موانع مهم، 
ســایه ها است باید آن را شــناخت و محتوایش را جذب نمود: »بسیاری از روانکاروان 
ســایه را تصویر معکوس پرســونا در ناخودآگاه می دانند که حــاوی ویژگی های کاماًل 
متضاد پرســونا )نقاب ها( است. به عبارت دیگر سایه ویژگی هایی را شامل می شود که 
مورد قبول پرســونا )نقاب های اجتماعی  ما( نیســت، خواه مثبت باشد و خواه منفی.« 
)مــورداک، 1395: 241( علت حضور ســایه در وجود ما، ترس هــا، خألهای روانی و 
عاطفی، ســرزنش گری و قضاوت های منفی دیگران، عدم ارتباط درســت با خویشتن 

یکپارچه است. )دبی فورد و سایرین، 1394: ص 106-105(
در نگرش روان تحلیل گران، روان ناخودآگاه جمعی شــامل دو بخش 1. آرکی تایپ ها و 

2. آنیما و آنیموس است: 
1. آرکی تایپ یا کهن الگوها: »آرکی تایپ ها نماد الگوهای تجربه شده تمام افراد بشر 
است که در تمام تمدن ها به صورت مشابه دیده می شوند و در تمام طوِل تاریخ بشری، 

حضور داشته اند. )مورداک، 1395: 317(
2. آنیما و آنیموس: یونگ اعتقاد داشــت که دو کهن الگوی آنیما1 و آنیموس2 وجوه 
مردانه و زنانه، در روان همه افراد، وجود انتزاعی دارند: »یونگ کشــف کرد که آن چه 
افــراد به زبان مذهبی به آن »روح« می گویند، یک مشــابه روان شــناختی دارد که در 
رؤیاها، روح برای مردان، به شــکل یک موجود مؤنث و برای زنان، به شــکل موجود 
مذکــر ظاهر می شــود. این دو لغــت در التین به معنی »روح« و »روان« هســتند.« 
)جانســون، 1394: 38( وجوه مردانه روان؛ هشــت مورد شامل 1. زئوس؛ نماد اقتدار و 
مدیریت، 2. پوزیدون نماد عواطف و احساسات؛ 3. هادس نماد عمق و درون نگری، 4. 
آپولو نماد نظم و برنامه ریزی، 5. هرمس نمادِ پیام رســانی و ارتباطات، 6. آرس، نماد 
مبارزه و سلحشــوری، 7. هفایستوس نماد صنعتگری و ابداع، 8. دیونوسوس نماد وجد 
و لذت اســت و وجوه زنانه روان، هفت مورد شــامل 1. آفرودیت نماد عشق و هنر، 2. 

1. anima
2. animos
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آرتمیــس نماد حمایت گری و رقابت جویی، 3. آتنا نماد خردورزی و مهارت، 4. دیمیتر 
نماد تغذیه گری، مراقبت و مادری، 5. هرا نماد همســری و شوهرداری، 6. هستیا، نماد 
معنویت و نیایش، 7. پرسفون نماد معصومیت و دوشیزگی می باشد. بر این اساس نمودار 

تفصیلی روان انسان از دیدگاه یونگ چنین ترسیم می شود: 
 

 

  
  

 سا ختار رواني انسان

 خودآگاه

 من نقاب ها

 ناخودآگاه فردي ناخودآگاه جمعي

آنيما و 

 آنيموس

ها سايه كهن الگوها  هاعقده  

این ساختارشناســی با روش تجربی بر اســاس پژوهش در احواالت بیماران و مطالعه 
اســطوره های جوامع توسط یونگ، ابداع شــده، برای تعلیم و تربیت اخالقی، پیشنهاد 
می کند هر کس باید ساختار روانی خود را دریابد؛ نقاب ها را کنار نهاده، سایه ها را بکاود 
و با رفتن به ســفر قهرمانی زندگی خود، فردیت کامل خویشتن را رقم زند و همه ابعاد 

خویشتن خود را به طور کامل، زندگی کند.

4. ساختار روانی انسان از دیدگاه عالمه جوادی آملی 
عالمه جوادی آملی، انســان را »حیّ متاله« تعریف می کند و »تأله« را باالترین مرتبة 
حیات ممکنات دانســته، آن را دارای مراتب گوناگون می شناســاند. )جوادی آملی الف، 
1384: 157( برابر دیدگاه عالمه جوادی آملی: »انســان ســاختارها و شئون متعدّدی 
در جان خویش دارد و موجودی، تك بُعدی نیســت. انســان اندیشــه تنها نیســت و 
شــئون دیگری مانند انگیزه، عزم و اراده و تأثر نیز دارد كه باید بدان ها توجه شــود.« 
)جوادی آملی، 1389: 190( ایشان، اگر چه در آثار متعددی، دیدگاه اندیشمندان را مبنی 
بر سه بعدی بودن ساختار روانی، ذکر می کند ولی در آخرین نظریه پردازی خود در کتاب 
»تفســیر انسان به انسان«، انسان را دارای مراتب چهارگانه؛ 1. مادی)فرقان، آیه7(، 2. 
مثالی )آل عمران، آیه154(، 3. عقلی )حشــر، آیه19( و4. الهی )بقره، آیه57( دانســته 
است. )جوادی آملی  الف، 1389: 166( ایشان، انسان را چکاد و عصاره مجموعه غیب 
و آشکار جهان هستی دانسته، می فرماید: »بر پایه قرآن كریم، انسان چندین الیه دارد؛ 
همان گونه كه جهان هستی، از ملك تا ملكوت، دارای عوالم چهارگانه ماده، مثال، عقل 
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و اله اســت، وجود انسان نیز دارای مراتب چهارگانه مادی، مثالی، عقلی و الهی است.« 
)جوادی آملی، 1389: 166( تبیین ساختارهای چهارگانه چنین است: 

1. ســاختار مادی و غریزی روان انسان: بعد مادی انسان، همانند سایر موجودات است: 
»وجود مادی انسان همان وجودی است كه گیاهان هم دارند. انسان نیز مانندآن ها در 
این مرتبه از هســتی اش تغذیه، تنمیه و تولید دارد. 2. وجود مثالی انسان، بعد شهوت و 
هُت َانُفُسُهم(.)آل عمران/154( 3. ساختار عقلی: که ناظر  غضب وی است: و َطاِئَفٌة َقد َاَهَّ
به وجود عقلی و صاحب ادراك و رأی است؛ با معارف الهی مرتبط و برای خود تصمیم 
عاقالنه می گیرد. 4. ساحتار الهی یا روح: همان خودِنهانی اوست كه در اختیار ما نیست، 
بلكه امانتی ویژه در دســت ماست. )جوادی آملی الف، 1389: 167 – 166نیز: 1388: 

91( نمودار دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی را می توان چنین ترسیم نمود:   

 

  
  

  از ديدگاه عالمه جوادي آملي ساختار انسان

 مرتبه عقلي  مرتبه مادي مرتبه مثالي مرتبه الهي (روح)

افزون بر مطالب پیش گفته، عالمه جوادی  آملی، ســاختار وجودی انســان را شامل سه 
ســاختار؛ علمی، ارادی - میلی و توانایی شناسانده است: 1. ساختار علمی انسان: انسان، 
افزون بر ســرمایه های علمی و بینشــی فطری، مجهز به قوای ادراك است و این قوای 
ادراكی که در یك رتبه نیست مجموع قوای آن، از طبیعت تا ماورای طبیعت، به ترتیب، 
حسّ، خیال، وهم و عقل اســت؛ نازل ترین و فرعی ترین، قوّه حس است كه مستقیمًا در 
ارتباط با ماده و مادیات است گر چه بر اساس حكمت متعالیه، قوای حسّی نیز همانند دیگر 
قوای بینشــی، وجود مجرّد است؛ ولی تجرّدش نسبت به سایر قوای بینشی، در مرتبه ای 
نازل تر قراردارد. سپس قوه خیال است كه خزانه گردآوری مدرَكات قوّه حس بوده که به 
ترتیب مراتب، متصرّفه و متفّكره و متخیّله نامیده می شــود و نقش رابط بین محسوسات 
و معقوالت را ایفا می کند پس از آن، قوه وهم اســت كه معانی جزئی نظیر دوســتی ها، 
دشمنی ها، وفا و كینه های جزئی را ادراك می كند و كاری به صورت ندارد؛ پس از حس، 
خیال و وهم، عقِل انســان در مرتبه اعالی وجود او قرار دارد و امامت دیگر قوا به عهده 
اوست. 2. ساختار ارادی و میلی: در این ساختاِر وجود انسان، سخن از قوای جذب و دفع، 
تمایل و تنّفر در باره حق و باطل، صدق و كذب، زیبا و زشت و... است و نقش جذب و دفع 
را ایفا می كند، 3. ساختار توانایی های انسان: این توانایی ها که در منطقه فطرت و طبیعت، 
بروز می یابد، گونه های مختلفی همچون توانایی در تصمیم گیری علمی و عملی، تعیین 
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هدف و اجرا را شــامل می گردد و عرصه های مختلف عقل عملی همچون تهذیب نفس، 
تدبیر منزل و سیاست مدن را در بر می گیرد. )جوادی آملی الف، 1389، ص 202 - 194( 

نمودار این ساختارشناسی عالمه را می توان چنین ترسیم نمود: 
 

 

  

  

   self انسان روانيابعاد ساختار 

  ساختار علمي ساختار ارادي و ميلي ساختار توانايي

بررسی تطبیقی و مقایسه ای: 
از البالی مباحث تفسیر ترتیبی و موضوعی عالمه جوادی، می توان تأییدی بر وجود مِن 
خودآگاه و نقاب که با شــکل گیری نفاق صورت می گیرد، همچنین همســویی با وجود 
بخش ناخودآگاه با پذیرش قدرت پنهان سازی انسان و ذخیره های درونی آن که همسو با 
تئوری و مفهوم ســایه در اندیشه یونگ است، را به دست آورد، ولی عالمه جوادی آملی، 
بر خالف یونگ که روح انسانی را به طور کلی، تحت تاثیر ناخودآگاه جمعی، کهن الگو و 

َداُر َفَکاَن ِلُغَاَمنْیِ  ْلجِ ا ا آرکی تایپ های دوازده گانه تلقی کرده،  با توجه به آیه شریفه: َو َأمَّ
ِرَجا  ا َوَیْســَتخْ ُهَ ُلَغا َأُشــدَّ َك َأن َیْ ــا َصاِلحًا َفَأَراَد َربُّ َمــا َواَكَن َأُبُهَ َیِتیَمــنْیِ ِف اْلَِدیَنــِة َو اَكَن َتْحَتُه َكنٌز َلُ
َلْیِه َصــْرًا )کهف/ 82(،  َك َوَمــا َفَعْلُتُه َعْن َأْمــِری ذِلَك َتْأِویُل َما َلْ تَْســِطع عَّ بِّ ــًة ِمن رَّ ــا َرْحَ َكنَزُهَ
صرفا تحت تاثیر و به گونه ای تداوم زندگی پیشینیان بودنِ زندگی فرزندان را بر می تابد: 
»اگر كســی آدِم صالحی بود هیچ ممكن نیســت كه اثر صالح او محو بشود باألخره به 
فرزندان او می رسد این تعلیل خضر)سالم اهلل علیه( است چون پدرش آدم صالحی بود من 
مأمور شــدم از طرف خدا كه مشكل این بچه ها را حل كنم این نقطه مقابل آیه نُه سوره 
مباركه »نســاء« است در آن آیه فرمود اگر شما بد كردید، بر سر فرزندان تان هم می آید، 
در اینجا دارد اگر كار خیر كردید، این خیر نصیب فرزندان تان می شــود.« )جوادی آملی، 
دروس تفسیر، سوره کهف/ جلسه 60( عالمه جوادی آملی در تفسیر آیه 9 سوره نساء نیز 
می فرماید: »نسل گذشته، حال و آینده یک خانواده، بر اثر وحدت رحامت، خون، غذا و ... 
یک واقعیت و یک سلسله به شماره می روند و در حقیقت، فرزند ادامه وجود عنصری پدر و 
مادر است، از همین رو، هم اعمال گذشتگان در فرزندان شان ظاهر می شود و هم اعمال 
فرزندان، برای گذشتگان اثر دارد و نیز بر اثر همین اشتراک و پیوند، انسان پس از مرگ 
نیز به سرنوشــت فرزندان خود حسّاس است و از لّذت آنان، شاد می شود و از اندوهشان، 
می رنجد.« )جوادی آملــی ه، 1389: 433/17( افزون بر آن، عالمه جوادی آملی، با این 
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اندیشه یونگ که روح انسان را دارای آنیما و آنیموس یا وجوه مردانه و زنانه دانسته است، 
توافقی ندارد؛ چون عالمه جوادی آملی، روح و مرتبه الهی انســان را کامال به دور از هر 
گونه مسأله ذکورت و انوثت معرفی نموده و اساس مردانگی و زنانگی را متعلق به ساحت 
جســمانی انسان می داند. البته ایشــان، این نکته را نفی نمی کند که وقتی روح به کالبد 
جسمانِی زن یا مرد تعلق گرفت، نوعی تأثیر و تاثرپذیری از آن را در پی خواهد داشت و 
تکلیف و رهپویی خاصی را بر دوش می گیرد. )ر. ک. جوادی آملی، 1393( برخالف یونگ 
که زن و مرد بودن را اگر چه متعلق به جسم می داند، ولی عناصر مردانه ا؛ همچون اقتدار، 
جنگجویی و پیکار و عناصر زنانه؛ همچون زیبایی گرایی، معنویت، تغدیه گری را از عناصر 
روحِی انســان، می شناساند. گفتنی اســت عالمه جوادی آملی، روح انسانِی مرد و زن را، 
روحی جامع و حاوی همه عناصر فرودین معرفی نموده با رویکرد جامع وجوه مردانه و زنانه 
انگاره روِح یونگ، نوعی همســویی دارد .اختالف دیگر عالمه جوادی آملی با یونگ، در 
روش های ساختارشناسی انسان است؛ عالمه جوادی آملی، به سه روش وحیانی، شهودی 
و نقلی در انســان شناسی، اشاره نموده و روش وحیانی را کامل ترین روش و مخصوص 
معصومین معرفی می نماید. سپس روش شهودی را که خودشناسی فطری است و با علم 
حضورِی شخص به خود، اتفاق می افتد و روش نقلی که از طریق انسان کامل و با بهره 
گیری از علوم وحیانی به تبیین ماهیت اصیل انســان پرداخته می شود و انسان از طریق 
فرمایشات معصومین به شناخت ماهیت واقعی انسان می رسد را جزء روش های شناخت 
می شناسد. )جوادی آملی د، 1389: 520-519( ولی یونگ، روش تجربی و شهود و کشف 
و بازیافت درون خویش را دو روش ساختار شناسی روان انسان، تلقی کرده است. در برابر، 
یونگ چنان که گذشت و با نکاتی که در پی خواهد آمد، با پذیرش خویشتن جامع و جنبه 
مافوق مادی و الهی انسان، با ساختاربندی عالمه جوادی و به ویژه بخش چهارمین یعنی 

ساختار الهی روح انسانی، نوعی همگرایی داشته است. 

5. تعلیم و تربیت انسان از منظر یونگ
بر اســاس ساختار شناسی یونگ، آدمی باید پس از توجه به این که من خودآگاه، تمام 
انسان نیست، باید به شناخت نقاب ها، عقده ها، سایه ها بپردازد چنان که باید نوع وجود 
کهن الگویی خود را کشــف کند تا آنچه خداوند در وجود او قرار داده است را به صورت 
کامل، دریابد و زیست کند و به تفرد منحصر به فردِ خودش دست یابد. به نظر یونگ، 
این اقدامات ضروری اســت: 1. عبور از من آگاه و کشف ناخودآگاه: یونگ پی برده بود 
که می توان ناخودآگاه را از طریق اثری که در رویاها و تخیالت ما می گذارد، کشــف و 
مشاهده کنیم. 2. گشودن عقده ها و جذب سایه ها: به نظر وی، سایه ها اگر جذب شوند 
و انســان یکپارچگی وجودی پیدا نکند، رشــد اخالقی او متوقف گشته و از سفر فردی 
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تکامل خود، باز می ایســتد. 3. انجام سفر قهرمانی زندگی خود و کشف معنای زندگی 
ویژه خود که پس از مواجهه با حیات درونی خود، با توجه به انرژی های کهن الگویی در 
ســه مرحله صورت می پذیرد: الف. آمادگی سفر، شامل: معصوم، یتیم، جنگجو و حامی؛ 
ب. مرحله طی سفر شامل: جستجوگر، عاشق، نابودگر، آفرینش گر؛ ج. مرحله بازگشت 
از ســفر شــامل: حاکم، جادوگر، فرزانه، دلقک. که انجام آن، آدمی را به فردیت خود 
می رســاند.)ر. ک. کارول اس پیرســون و هیو کی مار، زندگی برازنده من( 4. یکپارچه 
ســازی خویشتن )self( و دســتیابی به فردیت: اگر بخواهیم در یک جمله خویشتن را 
تعریف کنیم، می توان گفت: »خویشــتن همان خودی است که برای آن خلق شده ایم، 
ولی بنا به دالیل مختلف از این خود واقعی دور افتاده ایم.«) شینودا بولن، 1395: 319( 
به نظر یونگ »خویشــتن«)self( که کل جنبه های خودآگاه و ناخودآگاه روان را در بر 
می گیرد، از بدو تولد شــخص وجود دارد. »من« در طی رشد در دوران کودکی گر چه 
یک هدف بیولوژیک را دنبال می کند ولی به معنویت و الوهیت هم عالقمند است زیرا 
از ماهیتی متعالی برخوردار اســت. لذا سالمت انســان، به سالمت »خویشتن جامع و 
یکپارچه« بســتگی دارد. باید گفت انجام این کار،  مهمترین وظیفه اخالقی و انسانی و 
رشد و تکاملی ما در نیمه ی اول زندگی است. اما در نیمه دوم زندگی، »من« خودآگاه 
موفقیت طلب و »خویشــتن« جامع معنوی در تقابــل با یکدیگر قرار می گیرند و ما به 
تدریج در می یابیم که »خویشــتن« دارای اهمیت بیشــتری است. تنها در این مرحله، 
شخص قادر است به یکپارچگی دست یابد و به »آگاهی متعالی« برسد. آشکار است که 
اغلب مردم هرگز به این مرحله دســت نمی یابند. )روث، 1393: 127( بدینسان یونگ 
که معتقد است صفات خوب و بد در ساختمان روانی انسان، موجود است و آن را امری 
فطری و درونی معرفی می کند، بر این باور اســت که در تربیت انســان، ما نباید سعی 
کنیم از تمایالت پســت خود جلوگیری کنیم؛ زیرا بــا این کار،آن ها را وادار به عصیان 
می کنیــم. تنها طریقی که می توانیم خــود را از بار خصوصیات منفی آزاد کنیم، به زور 
کوشش های طاقت فرسا اســت و راه برخورد با آن تمایالت پست و ناپسند، عبارت از 
تحقق یک حالت دینی و معنوی در شــخص اســت نه جلوگیری از صفات ناپسند که 
به ســایه رانده شده و باعث عصیان و طغیان می گردد. )ملکیان: بی تا، 151-154( به 
نظر یونگ، ما در ضمیر ناهشیار خود به دنبال معنای زندگی هستیم و بر اساس همین 
دیدگاه، علت ساخته شــدن معابد بزرگ و عبادتگاه ها را تفسیر و تعبیر می نمود و روح و 
آنیما و آنیموس، صرفًا واژگانی برای حس شهودی یا درونی ما در رابطه با یک حضور 
اســت، حضوری که متفاوت از »من«، بزرگتر از »من« و گاهی در مخالفت با »من« 
است.« )هالیس ب، 1395: 336( فرایند رشد و هدف رشد، ورای همه محدودیت های 
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من آگاه اســت و اصول اخالقی خویشتن چنان عمیق است که نمی توانآن ها را نادیده 
گرفت.« )رابرتسون، 1395: 177( فرضیه یونگ این بود که می توان از درک خویشتن، 
به تجربه خدا رســید. هر یک از ما در زندگی به این مرحله می رســیم که دیگر زندگی 
ناخودآگاهانه کفایت نمی کند؛ بلکه ما در تالش برای خودآگاه شــدن وادار به ســفری 
طوالنی می شویم و در این سفر ناگزیر باید با خویشتن مالقات کنیم. و در این مالقات 
مجبوریم جنبه غیرانسانی خویشــتن را بپذیریم. )همو، 1395: 182( برابر نظر یونگ، 
»اکثر ما آدمیان هرگز فرایند را تکمیل نمی کنیم و خیلی دور نمی رویم. اکثر انســان ها، 
نمی توانند فردیت یابند و خود را از خانواده و قبیله، یا طبقه جدا سازند.« )روث، 1393: 
140، به نقل از یونگ( در این راســتا، ســرون کی یرکِگارد در تئوری خود بر سه اصل 
تأکید دارد که مشــترک با یونگ است: 1- خودآگاهی، 2- مسئولیت پذیری و3- فرد و 
بی همتا بودن. وی می گوید: »در برابر خدا، آگاهی از مسئولیت ابدی فرد بودن، ضروری 

است.« )روث، 1393: 144(

6. تعلیم و تربیت انسان در اندیشه عالمه جوادی آملی
بر اساس اندیشه وحیانی عالمه جوادی، برای رشد، تعلیم و تربیت، باید امور زیر را پی 

گرفت: 
1.خودشناسی: همان گونه که گذشت، عالمه جوادی، خودشناسی کامل و جامع را، پیش نیاز 
رشد و تعالی دانست. اما به فرموده ایشان، انسان را از سه راه می توان شناخت: 1. از طریق 
شناخت خدا؛ که شناختِ انسان آفرین، بهترین راه معرفت انسان است و عالی ترین آگاهی 
را نیز نصیب انسان می كند. 2. از راه شناخت انسان به انسان: چون انسان خلیفه خداست، 
بهترین مســیر پس از راه نخستین، شناخت انسان با شــناخت ساختار درونی او است.3. 
انسان شناسی تجربه گرایانه که ممکن است پر از خطا و نقص باشد که از راه آثار و لوازم، 

توده مردم از همین راه خود را می شناسند.« )جوادی آملی، 1389: 80-83(
2. کشف بخش ناشناخته و زیستِ هویت اصلی خویشتن: عالمه جوادی آملی، با استناد به 
آیه 63 سوره اسراء، می نویسد: »هویت اصلی انسان متعارف را فؤاد، قلب و دل او تشکیل 
می دهد. اگر از انسان سؤال شود که دل را چه کرده ای... معلوم می شود در نهان انسان، 
وجود شریف دیگری است که امامت و فؤاد او در اختیار همان ودیعة مستور الهی است و 
همان، خود الهی و الیة برین انســانِ ناشناخته است.« )جوادی آملی، 1388: 98و80( به 
فرموده عالمه جوادی آملی: »حیات متألّهانه، همان روح ملكوتی انســان است كه در آیه 
)وَنَفخُت فیِه ِمن ُروحی()ص/72( از آن خبر داده اســت. روح ملكوتی انسان، ساختارهای 
علمی، ارادی و فعلی او را به گونه ای رهبری می كند كه برترین هماهنگی بینآن ها برقرار و 
علم انسان، مشرف بر عمل او شود و عمل وی از علم او دستور بگیرد و انسانی زنده، عالِم 
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و عامل شود.« )جوادی آملی الف، 1389: 193( در این بخش توجه به مراحل نفِس اماره، 
مُلهَمه، مسوّله، مطمئنه و... نیز مطرح اســت. ) جوادی آملی، 1381: 51( که با کاویدن 

بخش ناخودآگاه خویش، نوعی قرابت دارد.
3. احیای خویشتن با تأله و تأدب: عالمه جوادی آملی، می فرماید: »انسان، حقیقت زنده ای 
اســت كه حیات او در تألّه اوســت و معنای تألّه نیز ارتباط با خداست. بی شك، ارتباط با 
خدای سبحان از راه توجّه و اعتصام به احكام و حكمت های الهی در همه شئون انسانی، 
میسّــر اســت.« )جوادی آملی ب، 1384: 84( برابر فرموده عالمه جوادی، از قرآن كریم 
چنین اســتنباط می شود كه خدای انســان آفرین، آدمی را فطرتًا حی متألّه آفریده است 
و چون این ســاختار ملكوتی، مشــتمل بر بهترین ماده و زیباترین صورت اســت، بدون 
جایگزینْ بوده تغییر نمی یابد تا به امحا و نابودی منتهی شود و بدان رو که در درون آدمی، 
همواره ندای فطرت وجود دارد و به هنگام خطر، هســتی انســان را مخاطب ساخته، او 
را به نیروی الهی، متوجه می ســازد و هرگز هیج امر عارضی او را از مدار فطرِت الهی و 
ایمان اجمالی بیرون نمی راند؛ پس باید به این حقیقت درونی بازگشت و حیات متالهانه را 
پی  گرفت. )جوادی آملی، 1384: 19-16( ایشــان، کالم عزیزالدین نسفی كه از مشاهیر 
عرفای الهی اســت را شــاهد می آورد آنجا که در تأدیب آدمی به آداب الهی در پرتو انوار 
آیات ربانی چنین می گوید: »آدمی دارای مراتبی اســت كه صفات و اخالق وی در ذرّات 
او مكنون اند و در هر مرتبه ای، چیزی از او ظاهر گردد. چون همه مراتب او ظاهر شــوند: 
صفات و اخالق آدمی همه تمام ظاهر گردند و عالم صغیر تمام شود و این رونده )سالك( 
كه عالم صغیر را تمام كرد، در عالم كبیر نائب و خلیفه خدا شــود؛ سخن وی سخن خدا 
شود و كردار او كردار خدا و این تجلّی اعظم است از جهت آنكه ظهور اخالق اینجاست و 

ظهور علم اینجاست.« )جوادی آملی و، 1389: 75( 
4. پیشگیری و بهبودبخشی آسیب ها: عالمه جوادی تصریح می فرماید: »برای پویندگان 
طریق حیات و تألّه، الزم است كه در پیشگیری و نیز معالجه بیماری های روح، همواره 
بر مدار قرآن حركت كنند تا پیوسته در سالمت باشند و زنده بمانند.« )جوادی آملی ب، 
1384: 24( عالمه جوادی، در مطالب خویش، به موارد گوناگون این آســیب ها،  اشاره 
می کند؛ به عنوان نمونه: »اگر بشر به تدوین و تنظیم دین بپردازد، چون اصل كلی این 

اســت كه هر كس بر اساس ساختار روانی و بدنی خود می اندیشد و عمل می كند: )ُكٌلّ 
َیْعَمُل َع  شــاِكَلِتِه( )اســراء/89( اگر خدای او هوسش باشد، دین او مجموعه هواها 
و افكار هوس مدارانه اوســت و هر كس كه براســاس هوس عمل كند، هرگز خود را 
ا  مســؤول نمی داند؛ بلكه مدّعی ربوبیّت، خود را مصداق این آیه می داند: )ال یُسَْئُل عَمَّ

یَْفعَُل(؛ )انبیاء/23( از آنچه انجام می دهد، مورد سؤال واقع نمی شود. 
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نتیجه
مباحث پیش گفته، را می توان چنین جمع بندی کرد و نتایج زیر را پیش رو نهاد: 

1.خاستگاه اندیشه ورزی و مبانی عالمه جوادی آملی، آموزه های وحیانی و منابع پژوهش 
او، متن قرآن و روایات و علوم اسالمی و روش او کنکاش، استخراج، استنباط، توصیف 
و تحلیل آموزه های وحیانی اســت، ولی خاستگاه اندیشــه ورزی و مبانی یونگ، علوم 
تجربی به ویژه روانشناسی و منابع پژوهش وی، حاالت روانی مراجعان و اسطوره های 
تاریخی جوامع بشــری و روش او، روانکاوی و کنکاش در اســطوره ها است، بدین رو 

ادبیات و یافته های آنان با یکدیگر، تفاوت اساسی دارد.
2. شــناخت نفس و روان و ساختارهای آن، از دیرباز مقدمه تعلیم و تربیت شمرده شده 
اســت و یونگ و عالمه جوادی آملی بر ضرورت و اهمیت آن تأکید نموده  اند و نسبت 

به نقص یا اشتباه در آن هشدار داده اند. 
3. ســاختار روانی انسان از دیدگاه یونگ شــامل 1- خودآگاه 2- ناخودآگاه فردی و 3- 
ناخودآگاه جمعی و از دیدگاه عالمه جوادی آملی شامل 1- جنبه مادی و غریزی 2- جنبه 
مثالی 3- جنبه عقلی و 4. جنبه الهی و روح مجرد است که می توان آن را با نگرش تقسیم 

بندی سه گانه، نهاد و خود و فراخود روانکاوان، دارای تشابه کارکردی دانست. 
4. یونگ ســاختار روان خودآگاه را همان محتویات ذهن هشــیار و عقده ها، دانســته و 
بخش ناخودآگاه فردی را شــامل نقاب و ســایه شناســانده و ناخودآگاه جمعی را شامل 
آرکی تایپ های دوازده گانه و روح انســان را دارای 8 جنبه مردانه )آنیما( و 7 جنبه زنانه 
)آنیموس( معرفی می کند. اما عالمه جوادی آملی جنبه های ناخودآگاه آدمی را سرشــار از 
تعالیم پیشــینی فطرت الهی دانسته و روح انســانی را به کلی از جنبه های مردانه و زنانه 
برکنار دانسته و این دو جنبه را امری مربوط به جسم وکالبد آدمی معرفی می کند؛ گر چه 
بر این باور است که این جنبه جسمانی، آثاری بر روح متعلق به آن کالبد نیز در پی دارد. 
5. از دیدگاه عالمه جوادی غایت تعلیم و تربیت، خداگونگی انسان و دستیابی به مقام خالفت 
الهی با زندگی متألهانه است ولی از نظر یونگ، فردیت یافتن جامع و کامل و زندگانی همه 
ابعاد وجودی خود، با یافتن کهن الگوهای درونی و شــناخت اســتعدادهای گوناگون خود و 
فعلیت  بخشیدن به همه جوانب خوب و بد خویشتن غایت تربیت است. این نگاه یونگ، با 
نظریه تفسیر انسان به انسان عالمه جوادی آملی، که راه و مسیر انسان را مالزمت با وجود 
خویش معرفی می کند، تشابه و همگرایی خوبی پیدا می کند، اما در جنبه های معنادار ساختن 
زندگی و طرز زندگی برازنده هر انسان و پیمایش سفر قهرمانی زندگی خود، یونگ بر مدار 
خویشــتِن انسانی سیر می کند، در حالی که عالمه جوادی آملی، همه این امور را بر اساس 

هدایت قرآنی، از خدا، به سوی خدا، در معیتِ خدا و سرانجام در لقای الهی می نگرد. 
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