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مقدّمه ( 1ـ 1

میل به رشد و تکامل و رسیدن به کمال عاملیست که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشـغول داشـته 

ود را در راه رسـیدن بـه سعی انسان همیشه بر این بوده که تمام توانـایی هـا و اسـتعدادهای خـو است. 

و حکیم بلخـی در شـر   « خودت را بشناس سر می دهد» مقصود به کار گیرد. سقراط در غرب فریاد 

پیوسته انسان را به رهایی از کثافات دنیـوی و رسـیدن بـه خویشـتن خـویش و نیـل بـه کمـال انسـانی

هایشـان عشق سیمرغ را در دل» ی مرغان از سیمرغ سخن می گوید و عطار از زبان هدهد برا می خواند؛

 (107:1382)پورنامداریان، « شعله ور می کند.

دی را بـه توجه به انسان و جایگاه او در دنیای هستی، چه در مشر  و چه در مغرب زمین، آثار زیـا

 ائنـات،خود اختصاص داده است. در غرب به ویژه در دوره ی رنسانس توجه به انسان به عنوان مرکز ک

دوره و  داشـت. در ایـن در زمینه ها و شاخه های مختلف علوم، به ویژه در روان شناسـی، تأثیر بسزایی

 هده کرد.انسان گرایانه را در حوزه ی علم روان شناسی مشا  پس از آن، به وضوح می توان گرایش های

را نسانگسی اتا جایی که این تفکّر باعث به وجود آمدن گونه ی جدیدی از روان شناسی، با نام روان شنا

 شد.         

روان شناسان انسان گرا با بیان و روشی متفاوت، تأکید بر روی جنبه های مثبت انسـان و تکیـه بـر 

خویشتن و خود فرد دارند و به بحث درباره ی خودشکوفایی انسان پرداخته است. از جمله کارل رانسوم 

که با ابداع شـیوه ی روان درمـانی مراجـع ـ  ، که او را پدر علم روانشناسی انسانی نام نهاده اند،1راجرز

 محوری، به ارائه ی الگو های خودشکوفایی پرداخته است. 

جانشین خدا بر روی" در شر  نیز به علّت وجود ادیان و مذاهب مختلف، همواره انسان به عنوان 

                                                 
1. Rogers,C 
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جـا کبـه "، "ناز کجـا آمـد"توجه بوده و پیوسته به کمال دعوت می شده است. ، مورد (30/2)"  زمین

 در ایران ، هدف از آمدن و چگونه رفتن همیشه ذهن انسان را به خود مشغول داشته است. به ویژه"رفتن

و رسـیدن  که متفکّران بزرگی به این مضمون ژرف پرداخته اند و انسان را به شناختن خود و خدای خود

 شایسته ی آن است، فرا خوانده اند. به مقامی که 

صـاص ن به خودشکوفایی و کمال، گستره ی عظیمی از ادبیات ما را به خود اختگرایش فطری انسا

ه یقت آمیختداده است. به ویژه آنجا که ادبیات به حوزه ی عرفان قدم گذاشته، و با چاشنی شریعت و طر

بیـات این روندی اسـت کـه تقریبـام تمـام عرفـان و اد .می گردد، این خصیصه  بیشتر به چشم می خورد

رفی کـه ا بر پایه ی آن می چرخد؛ دیدار با خویشتن خویش و شناخت خود. یکی از شاعران عاعرفانی م

      بوریالـدین عطـار نیشـا شـی  فریـد به این مضمون پرداخته اسـت،در بیشتر آثار خود به طور برجسته 

 .می باشد

ر عطـار و تفکّـیابی به شناختی عرفانی از داستان منطق الطیـر  اما موضوع و قصد این رساله، دست

رار د تحقیـق قـنیست؛ که از این دیدگاه ، بارها و بارها به انحاء گوناگون شی  نیشابوری و آثار وی مـور

شناسی ای از روان جستجویی روانکاوانه در منطق الطیر عطار و نقد آن با گونهبه گرفته اند. در این رساله، 

 می پردازیم.انسان گرا 

 

 تعریف مسأله: (2ـ1

    ریـزی که برترین آفریده ی چرخـه ایسـت کـه بـه طـور غ رتام طبیعتی کمال گرا دارد، چراانسان فط

رسیدن به  آنجا که گیاهی ضعیف برای دارد؛ تمام هستی از قوه به سوی فعل در حرکتند، و "شدن"رو به 

رایشـی گ با داشتن قوّه ی عقل و عشق، ، عجیب نیست که انسانبشود، سنگی را می شکافدآنچه که باید 

 به سوی یافتن کمال داشته باشد.

در زبان فارسی به معنای خویش و خویشتن است و در روان شناسـی بطـور  "خود"دانیم که  می» 

اجمال خود عبارت است از جزئی از روان فرد که به صورت یك کلّ سازمان یافته و به عنوان عامـل یـا 

نیازها و مانند آن هـا بـر عهـده  مقابل انگیزه ها و عمال او را درنیرویی درونی که عمل کنترل و هدایت ا
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دارد. نیز در تعریف خود گفته شده است: یکی از وجوه غالب تجربه ی انسان، احسـاس جبـری وجـود 

« خویش است. چیزی که فالسفه به طور سـنّتی آن را مسـأله ی هویّـت شخصـی یـا خـود نامیـده انـد.

 (12: 1387)شریعت باقری، 

بـه کـار رفـت. خـود  2کورت گولد اشتاین ، برای اولین بار توسط1"د شکوفاییخو"اما اصطالح » 

شکوفایی از نظر گولد اشتاین در واقع همان انگیزه ی واقعی فرد است و سایر انگیزه ها صرفام تجلـی آن 

نیز تعـابیر خاصـی  3( فیلسوفان اگزیستانسیالیست76: 1382)سلیگمن و روزنهان،  «به حساب می آیند.

 ه خود شکوفایی دارند .نسبت ب

ندگی زاگزیستانسیالیست مکتبی است که به بحث پیرامون انسان و هستی پرداخته و مسایل اساسی 

  انسـان در اصـل و ماهیـت دارای هـی » را از دیدگاه اصالت وجود، مطـرح مـی کنـد. در ایـن مکتـب 

ا ه اسـت. یعنـی بشـر رخصیصه ی فطری نیست، بلکه از آنچه در عالم وجود کسب می کند، تشکیل شد

ی توانـد مـکار ها و رفتار ها و محیطش می سازد. آدمی با  کارهایی که در عالم وجود انجام مـی دهـد، 

 )عالیـی «برای خودش ماهیتی بسازد و بدون هی  قید و بندی، خود بـرای خـود شخصـیتش را بسـازد.

 (14: 1385 ایلخچی،

دارد و چگونگی رسـیدن فـرد بـه زنـدگی رضـایت  پدر اگزیستانسیالیسم، تأکید بر فرد 4که گارد» 

 «داند. بخش را بر پایه ی شکوفایی فردی و به کمال رساندن نفس می

 ( 16 ـ 17)همان:  

، کـه همـان 6در بیان نیچـه "اراده ی معطوف به قدرت  "مفهوم کشف هستیدر کتاب  5رولومی» 

 ( 78)همان: « د.می دان "تحقق خود به کامل ترین شکل آن "خودشکوفایی است را 

از جنبـه هـای مثبـت انسـان .شویم در روانشناسی انسان گرا ما با بیان و روشی متفاوت مواجه می

                                                 
1 Self-actualization   
2 Goldstein,K 

3 Existansialist 

4 kegard 

5 Rolowmi 

6 Niche 
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می شود و روش های علمی به معنای خاص آن مانعی برای مطالعه ی کلّ جنبه های انسـان تلقـی بحث 

خودشکوفایی بعد از پنجـاه  مؤلّفه ی» انسان است.  "خود "می شود. سعی این نوع روانشناسی تکیه بر 

( هنوز هم بـه عنـوان مؤلّفـه ای 1954) 1( و مزلو 1951راجرز ) سال از فرمول بندی اولیه ی آن توسط

 تأثیرگذار، دارای کاربرد های مهم برای روانشناسی و دارای ارزش اکتشافی باال قلمداد می شود. 

نیروهـای  از استعداد ها ، ظرفیت هـا و مزلو ، خود شکوفایی را به عنوان کاوش و استفاده ی کامل

     ی  بالقوه می داند. راجـرز، خودشـکوفایی را بـه عنـوان تمایـل ذاتـی ارگانیسـم بـرای توسـعه ی همـه

 ( 79: 1382سلیگمن و روزنهان،) «ظرفیت هایش، برای نگهداری و کمال ارگانیسم می داند.

فرا  خود و فارغ شدن از نقصان بشریتعرفان حوزه ای است که همواره انسان را به سوی شناخت 

آن فطـرت  خوانده است، تا در سایه ی این شناخت به مرتبه ی معرفت ذات باریتعالی ـ که عصاره ای از

لی مضـمونمایه ی اصـ» انسان است ـ برسد. چنانچه ذکر شد، عطار از جمله شاعران عارفی اسـت کـه 

و نیـز  صیبت نامه و نیز بسیاری از غـزل هـای ویداستان های جامع و اصلی کتاب های منطق الطیر و م

 ن تمثیل های متعددی از مثنوی هایش درگونه های مختلف دیدار با خویشتن خویش اسـت و ایـن نشـا

سـته ی می دهد که این موضوع همانطور که مورد توجه دیگر عارفان قرن ششم بوده، از اشـتغاالت برج

ز مرغـان رمـ»  ( به خصوص در منطق الطیـر کـه104:1382)پورنامداریان،« ذهن عطار نیز بوده است.

ی دیـدار بـا  اشاره هایی که در الهـی نامـه و اسـرار نامـه در زمینـه» (. 108)همان:« ارواح آدمیان اند. 

عطـار  می آید، در منطق الطیر موضوع اصلی داستان جامع کتاب را تشکیل می دهد. خطاب      خویش 

قـوت  ور، خطاب به روح است. روحی که با وجود داشتن استعداد هـا به مرغان در مقدمه ی منطق الطی

 (            104)همان: « های ماوراء طبیعی در زندان جهان و نفس و تن اسیر شده است.

لی م پرداخـت ـ موضـوع اصـیـ و به تفصیل به آن خـواهطور که به گونه ای گذرا اشاره شد همان

ر دخود و معرفت به عظمت اسـتعدادهای بیکرانـه ی پنهـان  شناخت حقیقت نفس»  کتاب منطق الطیر،

 «.وجود شخص است که اسارت در زندان آب و گل، مرغان را از وجود و شناخت خود غافل کرده بود

 .(127)همان: 

                                                 
1 Maslow 
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د شـکوهمنهیئت  در و متعـالی خـود برتر خویش و بعد روحانی "من"نتیجه ی کوشش مرغان دیدار با 

ه در ت آنچه مرغان می بینند، تصویر خودشان است. یعنی کمال گـم شـده ای کـسیمرغ است. و در نهای

ا بول رنج هدرون خودشان وجود داشت و آنها به دنبال آن در عالم خارج بودند، اما با طی سختی ها و ق

     سـیمرغ  سـی مـرغ چـون بـه» می یابند که برای رسیدن به این کمال، باید خود را دریابند. چنانکـه  در

 (115 )همان: «نگرند، خود را می بینند، و چون به خود می نگرند، سیمرغ را می بینند. می

فکـر خـود تبا این تفاسیر ارتباطی که این رساله در پی شناخت آن برآمده است، میان تفکر عطار و 

و د شـد. شکوفایی به عنوان یکی از مؤلّفه های نظری اصلی در روان شناسی انسان گرا، روشن تر خواهـ

 به طور خاص می توان گفت که در این رساله، سعی نگارنده بـر، شـناخت الگـو هـای خـود شـکوفایی

 اشد. راجرز، که از سردمداران نظریه ی خود شکوفایی به شمار می رود، در منطق الطیر عطار می ب

   راجرز معتقد بود که ما از ماهیتی اساسام سـالم و گـرایش فطـری بـه رشـد و شـکوفایی همـه ی » 

جنبه های هستی خود برخورداریم تا به چیزی تبدیل شویم که قادر به شـدن آن هسـتیم. بـر طبـق نظـر 

راجرز، تبدیل شدن به انسانی با کارکرد هدف کامل، هدف نهایی مطلوب رشـد روان شـناختی و تکامـل 

د. هـی  اجتماعی است. شاید ویژگی اصلی این انسان خود شکوفا، آگاهی او از همـه ی تجربـه هـا باشـ

« تجربه ای به هی  وجه، قطع، تحریف یا انکار نمی شود. همه ی آنها از طریق خود پـاالیش مـی شـود.

 ( 405 و 403: 1،1384)شولتس

و این تجربه همان است که مرغان در طی هفت وادی برای رسیدن به حقیقت وجـودی خـود، بـه 

تعریـف  وه هی  وجه از پیش تعیین شـده عینه تجربه می کنند و گریز و گزیری از آن نیست. راهی که ب

 حد، که جزشده نیست، دشواری های زیادی در پی دارد اما گذر از آن برای رسیدن به سیمرغ، الگویی وا

 خودشان نیست و در واقع در خود سی مرغ، نهفته است، الزم است.

، یـك الگـوی راجرز نیز معتقد بود که خود یا خویشتن اگرچـه سـیّال اسـت، در شـکل آرمـانی» 

 هماهنگ و یك کلّ سازمان یافته است. بدین ترتیب همه ی جنبه های خویشـتن بـه سـوی همـاهنگی و

هدف زندگی، تنها حفظ توازن و تعادل یا آسـودگی  »( به عقیده ی وی 400)همان:  «ثبات می کوشند.

                                                 
1 Schultz 
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تـه ی کـنش و و سکون و آسایش فراوان نیست. جهت ما به پیش و به سوی هدف پیچیدگی افزایش یاف

 ( 43:1382 )شولتس، «کارکرد کامل است، تا بتوانیم به آنی که در توان ماست تبدیل شویم. 

ن هدف رو ای» اما این تحقق خود پیش می رود، هی  گاه پایان نمی پذیرد، و وضعیتی ایستا ندارد. 

عنـی مسـیر پروراند. یبه آینده، فرد را پیش می راند و همه ی جنبه های خود را دگرگون می سازد و می 

ما نـه سیمرغ در داستان منطق الطیر رمز حق است، ا »( چنانکه  48:1382)شولتس، « است، نه مقصد.

ن حق مطلق، بلکه حق و خدای شخصی سی مرغ. حقّ متجلّی به اقتضای استعداد سـی مـرغ؛ و بـه همـی

 ( و114:1382اریان، )پورنامـد «جهت است که با نام و چهره ی سیمرغ بـر آنـان متجلـی مـی گـردد.

 نند.را در آیینه می بی "خودشان"چنانچه دیده می شود حضرت سیمرغ آیینه است و سرانجام مرغان 

 تحقیق:  سؤال های (3ی1

 چیست و چه نسبتی با ادبیات)به خصوص ادبیات عرفانی( دارد؟ "خودشکوفایی"ـ مفهوم 1

 ؟ودشکوفایی چه کمکی به فرد می کندـ از دیدگاه عطار، کسب تجربه های شخصی در رسیدن به خ2

 ـ مفهوم زندگی هستی دار در انسان خود شکوفا از منظر عطار چیست؟3

 به اعتقاد عطار، اعتماد به ارگانیسم فردی چه تاثیری در رسیدن به خودشکوفایی دارد؟ـ 4

 ـ تأثیر احساس آزادی در تکمیل شخصیت فرد خودشکوفا از نظر عطار تا چه حد است؟5

ف، ر منطق الطیر عطار، انسان خود شکوفا تا چـه انـدازه بـرای زنـدگی در شـرایط محیطـی مختلـدـ 6

 خالقیت داشته و با محیط پیرامون خود چگونه برخورد می کند؟

 شباهت ها و تفاوت های الگوهای خودشکوفایی راجرز، با منطق الطیر عطار در چیست؟ـ 7
 

 :هدف و ضرورت تحقیق( 4ی1

بوده است و هی  چیز در نظر وی شـیرین تـر و  «خویشتن خویش» پی شناخت سان همواره در ان

مهم تر از این نبوده است که خود را در غایت کمال بیابد. گویا اولین مجموعه ی عجیبی که چشم بـدان 

گشوده است، وجود خود بوده است. اما انسان هرچه بیشتر خود را می شناسد و به توانایی های خود پی 
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یاز به کمال و رشد را در وجود خود بیشتر حس می کند. بنابر این توجه فراوان اندیشـمندان و می برد، ن

بزرگان ادب و فرهنگ ما ـ از جمله عطارـ و اختصاص یافتن موضوع بزرگترین آثار مکتوب آنها، به این 

مـی کنـد بـه   اصول نظریه پردازی راجرز نیز بر این امر مبتنی است که او سعی»  مسأله بی جهت نیست.

 ( 129:1382)اُ.راس،  «فرد کمك کند تا استعدادهای بالقوه ی خود را شکوفا سازد.

ط میـل بـه خودشـکوفایی، نـه فقـ» این سیر، سیری است که کائنات، جمله در آن سـیالن دارنـد. 

ی درانسان ها بلکه در همه ی موجودات زنده دیده می شـود. راجـرز اصـطالح هـایی از قبیـل سرسـخت

ی بـل مقـاومتی و جلو راندن زندگی را به کار می برد که باور او را به وجود نیروهای غیبـی غیـر قازندگ

قـا نشان می دهد که باعث می شوند هر موجود زنده ای، نه فقط بعضی اوقات تحت شـرایط خصـمانه ب

 (398:1384)شولتس، « پیدا کند، بلکه همچنان سازگار شود، رشد کند و نمو یابد.

شکوفایی موجب ترغیب فرد به حفظ تالش بیشتر است و این که امکان دارد در آینـده اصل خود» 

 ( پـس بیهـوده نیسـت کـه همـه ی129:1382)اُ.راس،  «به چیزهایی به مراتب بهتر و بزرگ تر برسد.

کرده و انسان را که تنهـا وار  عقـل و روح در زمـین اسـت، بـه شـناخت و  "خود"خردمندان تکیه بر 

ه بهتر و بیشتر خویش فرا خوانده اند و انسان خودشـکوفا را بـر تمـام کائنـات برتـری و شکوفایی هرچ

 تسلط داده اند:

تا                      تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه

 کنـــــون اختــــــر اثـــــر کــــــردی در  او

ـــپاه                 ـــر س ـــاند ب ـــان رس ـــن، فرم ـــد از ای بع

ــــر  او ــــر  اخت ــــن باشــــد امی ــــد از  ای بع

 (1/1076-1075) 

ن های رسید تفکر و مطالعات بیشتر درباره ی نیل به کمال، و به بیانی علمی تر خود شکوفایی و راه

منظور  و پیوسته به این مرتبه، می تواند ما را بیشتر به هدف نزدیك کرده و در رسیدن به آن یاریمان کند؛

دیـد در توانیم بـا ایجـاد نگرشـی ج دانشمندان و بزرگان از تالش و کوشش همین بوده است. ما نیز می

 وانی متونخود، نسبت به آثار ادبی کشورمان، بینشی علمی تر بدست آورده، به شکل علمی تر، به باز خ
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، از جملـهر در جهـت توسـعه ی رشـته هـای بینـا رشـته ایگامی مـؤثّپردازیم و با این کار ادبی خود ب

 نیز می شود، برداریم. موضوعات روانشناسی ـ ادبیات، که شامل این رساله

 ( اهداف تحقیق عبارتند از: 5ی 1

 ی:اهداف کلّ( 1ی  5ی 1

 ردی.فشناخت دیدگاه راجرز نسبت به خودشکوفایی و الگوهای پیشنهادی وی برای رسیدن به کمال  ـ1

 شناخت الگوهای رسیدن به کمال از دیدگاه عطار در منطق الطیر.ـ 2

ز در وهای عطار و تشخیص خودشکوفایی بر مبنای الگوهـای راجـرمقایسه ی الگوهای راجرز با الگـ 3

 منطق الطیر.

 ( اهداف جزئی:2ی 5ی 1

 و نسبتی که با ادبیات)به خصوص ادبیات عرفانی( دارد. "خودشکوفایی"ـ تبیین مفهوم 1

 «کسب تجربـه هـای شخصـی» ـ تعیین میزان اهمیتی که عطار در رسیدن به خودشکوفایی به مفهوم 2

 ست.داده ا

 ه است.داد « زندگی هستی دار» ـ تعیین میزان اهمیتی که عطار در رسیدن به خودشکوفایی به مفهوم3

 داده« ردی فـاعتماد به ارگانیسم » ـ تعیین میزان اهمیتی که عطار در رسیدن به خودشکوفایی به مفهوم4

 است.

 ست.داده ا «احساس آزادی » ـ تعیین میزان اهمیتی که عطار در رسیدن به خودشکوفایی به مفهوم5

 داده است. «خلّاقیت » ـ تعیین میزان اهمیتی که عطار در رسیدن به خودشکوفایی به مفهوم6

 و تفاوت های الگوهای خود شکوفایی راجرز با منطق الطیر عطار. ـ یافتن شباهت ها7
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 ( مبانی نظری2

 اومانیسم (2-1

یشـمندان ابتکارات فیلسوفان و اندامر جدیدی که از مکتب های فکری مدرن و معاصر برانسان،  کیدتأ

 لسـوف شـهیراین مکاتب برخاسته باشد، نیست. معموالم مورّخان فلسفه، آغاز چنین نگرشی را به سقراط، فی

ی ر اولیـهفتن عنصـو یـا‹‹ جهان شناسی ›› ، برییونان باستان، نسبت می دهند. اهتمام فالسفه ی پیش از و

هدف  –عبد دلفی بر او القا شده بود ماصلی که در  -،  "خودت را بشناس  "موجودات بود، ولی او با شعار

 ونی تر دارد تاریخی طوال "خودشناسی "قرار داد. با این وجود، تأکید بر‹‹ انسان شناسی ›› اصلی فلسفه را 

ره ی ود گذاشته است، با پرسـش هـای متعـدّدی دربـامی توان گفت، از هنگامی که بشر پا به عرصه ی وج

ویشـتن خخود و جهان اطرافش رو به رو بوده است و همواره ادیان الهی او را به خودشناسـی و توجـه بـه 

ود شناسـی حقیقی اش فرا خوانده اند. برهمین اساس، فالسفه و اندیشمندان مسلمان نیز انسان شناسی و خ

 متعدّدی را به این امر اختصاص داده اند. را هدفی مهم دانسته و بحث های

موضوعات عمده ی تفکرغربی را از آغاز تاری  مکتوب آن ‹‹ خدا ›› و ‹‹ جهان ›› ، ‹‹ انسان ››  ›› 

توجّه زیاد فلسفه ی غرب و کلیسای متعصّب کاتولیك،  (8: 1385)ایلخچی،  ‹‹. تشکیل می داده است

ل مربوط به زندگی و دنیای درونی، وی را تا حدّی از منظر توجّه دور به مسائل ماوراء طبیعه، انسان و مسائ

باید اعتراف کرد که فلسفه ی سنّتی غرب، منحصرام به جنبه های متافیزیکی هستی، به جوهر و به ››  داشت.

جهان عینی خارجی نظر دارد و در نتیجه از کنار پرسش هایی نظیر زندگی، رنج و مرگ بی توجّه گذشته 

 "به بعد، اصول  1ی رنسانس گرایش به انسان، از دوره اساس(659: 1376)میزیاک و سکستون، ‹‹ است. 

در ذهنیّت پیش از دوره ی رنسانس، امکان و تصوّر آزادی و رستگاری انسان، آزادی بوده است.  "و  " خرد

                                                 
1 Renaissance 
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وم و ارزش پس از رنسانس، کوشش برآن شد که مفه »به دست و اراده ی خود او، اندک بوده است. 

گم شده ی انسان دریافت شود. این جنبش اندک اندک، همه ی زمینه های زندگانی فردی و اجتماعی انسان 

نامیده شد. بنابراین  اجتماعی پدید آمد که انسان گرایی فرهنگی و گرایشی را فرا گرفت و از درون آن

این مکتب هدف خود را اصالت  در مغرب زمین است که پیروان رنسانس دستاوردهای اومانیسم، یکی از

برای اولین بار به انسان  ،عا می کنند که این مکتببه انسان و احترام به او عنوان کرده اند و ادّ 1بخشیدن

 ، که اعم، عبارت است از هرنظام فلسفی یا اخالقی )و یا حتی سیاسی( معنیاصالت بخشید. اومانیسم به 

ی است. انسان گرایی غربی، بر محور خرد انسانی و استقالل و ت انسانهسته ی مرکزی آن آزادی و حیثیّ

می چرخد و در این معنی، سخت دین گریز است و از تعالیم دین، که مسیحیت پیش از این  او 2فردیت

دارد و ارمغان  مقابل جهان بینی دینی قرارتلقین می کرده است، فاصله می گیرد. این مکتب در نقطه ی 

زنجیره هایی را که  ت ها، سرانجام در عهد رنسانس توانستدّکه پس از م تالش انسان غربی است

مسیحیت تحریف شده ی قرون وسطایی و قوانین خشك و بی روح کلیسا بر پای او بسته بود، پاره کند و 

توجهی به انسان و نیازهای فردی او نداشت. علم و خرد انسانی را نفی  ا این مذهبفریاد آزادی برآورد. زیر

و نتیجه ی این افراط در بی توجهی به انسان و نیازهای او ، مخالفت با هر مذهب و اصوالم خدا کرد  می

 (8-10: تلخیص1385)ایلخچی،  «. شد

 )اصالت وجود(: 3( مکت  اگزیستانسیالیسم2-2

لمـان که از جنـگ جهـانی اول، در آ اگزیستانسیالیسم به معنی اصالت وجود، مکتبی است فلسفی »

 رتـأثیت نیـز مطبوعـا و فته و سپس به فرانسه و ایتالیا و دیگر نقاط جهان رسید و در محافل ادبیرواج یا

ر چنـگ آن طور کلی می توان آن را اعتراضی دانست علیه کوشش هایی که افراد بشر،  نـاگزیر دکرد. به 

 اگزیست( : مدخل 1377)دهخدا،  «گرفتارند.

 Existoناسی این واژه تفسیر مـی کننـد. کلمـه ی التـینریشه ش ه یبرپای وجود گرایان، وجود را

                                                 
1 Orginalite 

2 Individuality 

3 Existentialism 
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   شـدن را نشـان دادن، یـا شـدن و ظاهر که در لغت به معنای خـود  Sistereو er جزء  من هستم از دو

 یـك صـرفام تشکیل شده است. وجود گرایان از این دیدگاه به انسان نگاه می کنند و انسـان را ،می باشد

 ن  بـه ایـنن، تغییر یافتن و رشد است می دانند. آن ها معتقدند کـه انسـاموجود، که همواره در حال شد

ی وجود گرای و به ناچار اسیر آن است. این مفهوم به عنوان  اصلی اساسی در جهان آورده شده و ضرورتام

ا رمطرح است و همچنان به ریشه ی مسائل وجودی انسان که موضوع اصلی نوشته های وجـود گرایـان 

 ، زیرا وجودنویسندگان اگزیستانسیالیست به بررسی وجود می پردازند» د، نیز اشاره دارد. تشکیل می ده

ه هـی  دل بـمی برد و  گویند آدمی در میان امور پوچ و بیهوده به سر .به نظر ایشان، پیشرو ماهیت است

ود و ا خـبسته است. آرامش و هدفی ندارد و تالش پیوسته اش برای هی  است. بدون بستگی به جایی ب

 )همان، مدخل اگزیست(  «محیطش می تواند خویشتن خویش را بسازد.

    فیلسوفان اگزیستانسیالیست در این معنی متفق شده اند که انسان، به خصوص، حیـوانی اسـت کـه

جالب ترین نکتـه ی آثـار فلسـفی ››  می افکند و برای تحقق آن، به سوی آینده جهش می کند. "طرح "

ایز او از دیگر فیلسوفان اگزیستانسیالیست در این است که معتقد است انسان جـز یـك و وجه تم 1سارتر

طرح هی  نیست. با این تفاوت که این طرح اگر چه نخست در ذهن ریخته می شود اما تا بـه مرحلـه ی 

در ماجرایی شگفت درگیر می شـود کـه ‹‹ عمل ››و انسان با دست زدن به  ؛عمل نرسد، همان هی  است

دگی و سرنوشتش ابعاد تازه می بخشد. از همین روست که سارتر، قهرمان های داستان های خود را به زن

اغلب در لحظه ی انتخاب قرار می دهد. لحظه ای که به دنبال آن باید دست به عمل زد و انتخاب همیشه 

زیستانسیالیسم میان مکتب های فکری معاصر، اگ در» ( 4: 1357نجفی، )‹‹  م است.توأ ‹‹ اضطراب››  با

بیش از دیگر مکاتب، به مسئله ی بیگانگی با خویشتن حقیقی خود اهمیت داده و بـه بررسـی ایـن مهـم 

 (198: 1384گرامی، ) «پرداخته است.
 

 مکت  انسان گرایی:(2-3

در عهد رنسانس، انسان توانست فریاد آزادی برآورد و خود را از قوانین سـخت و خشـك کلیسـا،

                                                 
1 Sartre,J 
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و کائناتی که تا دیروز در  قرار گرفت ه اندیشمنداناین عهد انسان وآزادی او، مرکز توجّ رهایی بخشد.در

خدمت آن بود، حول محور انسان چرخید و تالش بـرای شـناخت انسـان و اصـالت بخشـیدن بـه او در 

ی فلسفی انسان گـرا در برخی نهضت ها مکاتب فکری و فلسفی افزایش یافت و براین اساس شالوده ی

      و اصالت وجود، از جملـه ی ایـن مکاتـب هسـتند کـه 1و سپس آمریکا ریخته شد. پدیدار شناسی اروپا

زمینه هایی از قبیل ادبیات،  هنر،  جامعه شناسی،   فلسفه در گسترش این دوحرکت فلسفی موجب نفوذ» 

و  یـدارگرایانپد ختیمردم شناسی، الهیات و به ویژه روان شناسی وروان پزشکی شد. مطالعات روان شنا

در ‹‹ 2منیروی سوّ ››منتهی به ظهور مکتب روان شناسی انسان گرا در آمریکا و ایجاد  ،فالسفه ی وجودی

 (405: 1376سکستون،  )میزیاک و «برابر مکاتب پرقدرت رفتار گرایی و تحلیل روانی گردید.

ه انسان ه بمحور توجّ خود را بر های م به همه گرایش هایی که فعالیتدر واقع اصطالح نیروی سوّ

ورت صـتنظیم کرده اند، اطال  می شود. جریان های پدیدار شناسی، وجود گرایـی و انسـان گرایـی بـه 

 سـهشـترک دلیل انتخاب ایـن نـام، کیفیـت م»  م شناخته شده اند.انفرادی یا جمعی با عنوان نیروی سوّ

خص بـا مشـکالت و مسـائل یـك شـانسان بـه منزلـه ی  ،نهضت بوده است. در همه ی این نهضت ها

یـد شخصی و منحصر به فرد، انسانی که برتجارب و عملکرد او به صورت یك کل تأکید مـی شـود و با

: 1382)شـکر شـکن،  نفیسـی و...، «محور اساسی مباحث روان شناختی را تشکیل دهد مطـرح اسـت.

405) 

ه سـبب دارنـد و نیـز بـر شناختی بـا یکـدیگ روانـ  فلسفیبا توجه به ارتباط هایی که این جریان 

قایـدو عاصـول  روان شناسی معاصر، به ویژه اهمیتی که در موضوع این تحقیـق دارنـد، ثیرعمیقشان برتأ

 مبانی نظری هر یك، به صورت گذرا ذکر می شود.

 

 پدیدار شناسی :(2-3-1

                                                 
1 Phenomenology 

2 Third force  
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واقع  ردمطرح شده است.  1تفکر پدیدار شناسی در نیمه ی دوم قرن نوزدهم، توسط ادموند هوسرل

       بـه نظـر هوسـرل پدیـدار شناسـی  » خود قیـام مـی کنـد. زمان هوسرل در برابر باورهای روان شناختی

بی آنکه هرگز به بررسی تصورات سازنده  ،فی منظم از داده های آگاهی به دست دهدیمی کوشد که توص

متوجه چیزی  ش آگاهی طبیعتامی داده های یاد شده بپردازد. به نظر او، آگاهی یعنی آگاهی از چیزی و کن

مگـر آنکـه  ،ادراکی صـورت نمـی گیـردباشد. ت مگرآنکه چیزی برای عشق ورزیدن عشقی نیس است؛

تا هنگامی که اشـیاء قابـل حصـول در آگـاهی هسـتند، تنهـا راه  وچیزی برای درک کردن موجود باشد 

          (              409: )همان« دانستن و شناختن، کاوش در آگاهی است.

  روان شناسی پدیدار شناسی: (2-3-2

شـتر در هر چـه بی هوسرل معتقد بود که روان شناسی، نظام با اهمیتی است که پدیدار شناسی باید 

ه ی لمسـأ» اسـت: ـ  برآگاهی کیدتأیق در این نظام، روش پدیدار شناسی ـ خدمت آن باشد. روش تحق

ای هـکاوش تجربـه  ،در تمام جنبه هایش. برای این کاراصلی این مکتب عبارت است از شناخت انسان 

یـل از قب روان شناسی به هی  وجه  ادعای جانشـینی مکاتـب موجـود ) انسان وسیله ی اصلی است. این

رو سـیار مفیـد تـبمطرح می کند که می تواند را ندارد. بلکه خود را به عنوان زمینه ای  (و... رفتار گرایی

 (410-411)همان: ‹‹ ا، روان شناسی را بارور سازد.مناسب تر از سایر زمینه ه

در جهـت  روان شناسان پدیدارشناس معتقدند که نگرش آنها یك نظام بسته نیست، بلکـه همـواره

های گسترش این نگرش، اصـالت وجـود اسـت کـه در افکـار یکی از مسیر تکامل و گسترش قرار دارد.

مـوارد زیـادی از نگـرش پدیـدار  اسـت. مثـال هـا و بسیاری از روان شناسان پدیدار شناس، رخنه کرده

ثیر نگرش پدیدار تأیکی از موارد برجسته ی  ›› شناختی را می توان در تاری  روان شناسی مالحظه نمود.

        بـه قلـم خـودش تحـت عنـوان  2شـرح حـال اگوسـتینشناختی در تاری  روان شناسی، در قرن چهارم، 

گزارش عمیـق و صـادقانه ای از تجربیـات، عواطـف، خـاطرات، ن در آاست که نویسنده ‹‹  اعترافات ››

های شناسان معاصر به نوشته بسیاری از پدیدارآرزوها و سایر احساسات و تفکراتش را عرضه می دارد. 

 و مطالبی را از وی نقل می کنند. هوسرل در سخنرانی خود در پاریس یکی از جمالت معروفاو اشاره، 

                                                 
1 Edmond husrel 

2 Agostine 
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 "جـادارد. انسـان حقیقـت در درون. ه کنیدبه درون خویش توجّ " :گوید میو  ی کنداگوستین را نقل م

 (624: 1376 )میزیاک، سکستون،

 روان شناسی وجودی: (2-3-3

شدند  موجب فالسفه ی وجودی، عالوه بر اینکه به بررسی مسائل روان شناختی عالقه نشان دادند،

 بررسـی هـای فلسفه ی وجودی بهم از بنیادهای نظری لهاثیر قرار گیرند و با اروان شناسانی نیز تحت تأ

هـا سـودمند  روان شناختی، آگاهی از مبانی نظری آن برای توضیح بهتر این نظام روان شناختی بپردازند.

 خواهد بود.

 نظری روان شناسی وجودی: مبانی (2-3-4

سورن کی یرکـه  ارکی،در اواسط قرن نوزدهم بذر وجود گرایی در نوشته های متفکر مذهبی دانم» 

کاشته شد و در فاصله ی دو جنگ جهانی در اروپا تبلور یافت. مارتین هایدگر شـاگرد هوسـرل و  1گارد

و در فرانسـه مـی تـوان ازگابریـل  اران اصلی وجود گرایـی در آلمـان بودنـدگذ از بنیان 2کارل یاسپرس

3مارسل
، نـام برد.جنـگ جهـانی دوم  6دوبـواروسیمون  5، پل ریکور4، ژان پل سارتر، موریس مرلوپونتی 

به طوری که این تمایل پس از جنگ بـه  ؛جامعه ی آمریکا را به وجود گرایی تشدید کردعالقه و رغبت 

آن فرهنـگ معاصـریك نهضت وسیع وهمه جانبه تبدیل شد و در بیشتر جنبـه هـای زنـدگی روزمـره و 

پونتی شد. سارتر و مرلو ،7، نظیر هایدگرکشور، رسوخ کرد. افکار هوسرل الهام بخش فالسفه ی وجودی

البته جریان اصلی وجود گرایی در مسیری جز آنچه هوسرل ترسیم کـرده بـود، ادامـه یافـت. فلسـفه ی 

‹‹ وجـود››له ی اصلی برای وجود گرایـان، أصورتی که مسرد .ل بر محور ماهیت اشیاء قرار داشتهوسر

لسـفه از آن هـا غفلـت فی با مسائلی کـه در طور جدّ بود. وجود گرایی نهضتی بود که تالش می کرد به

 (415: 1382و...)شکر شکن، نفیسی « شده است، برخورد کند.

                                                 
1 Kier kegard 

2 Carl Yasperes 

3 Gabriel Marcel 

4 Merleaupenty,M 

5 Ricoear,P 

6 Simon De Beauvior 

7 Heidegger,M 
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جوهر ، ‹‹ بودن››  تنها به مسائل مابعد الطبیعه ی امیبکه ذکرشد، فلسفه ی سنتّی غربی، تقر همان طور

ون معنای زندگی، رنج، مرگ و و به مسائل پر اهمیتی همچ جهان عینی خارجی، تمرکز داشت.برو وجود 

ی  برخورد نکرده، از کنار آن گذشته بود و آدمی با تجارب روزمـره مسائل انسانی مهم دیگر، به طور جدّ

فردی اش و تمام مسائل اساسی وجود در تحقیقات فلسفی به کنـاری نهـاده شـده بـود.  مسائل خاصّو 

انسان و مسائل مربوط به وی، به عنـوان  را رویم کرد و توجّه خود وجود گرایی در مقابل این نقص قیا

بـا موجودی که در ارتباط با محیط خویش زندگی می کند، متمرکز کرد و بر ارتبـاط انسـان بـا جهـان و 

بـه طـور  . این گرایش فلسفی، در یك زمان در کشورهای مختلف وعنایت خاصّی مبذول داشت دیگران

برخـی اضـطراب »  ای را به صور مختلف بیان داشته انـد. مستقل ظاهر شد. انگیزه ی بروز چنین پدیده

عمومی را عامل موضع گیری فلسفی، درباره ی انسان ودنیای او قلمداد کرده اند. اضـطرابی کـه در صـد 

سال اخیر بر جامعه ی غربی مستولی بود و با جنگ های جهانی تشدید گردیـد و در اوج آن بـه انفجـار 

دند که این اوضاع اضطراب انگیز، موجب برانگیخته شدن ناگهانی رغبـت اتمی منجر شد. برخی نیز معتق

 شده است. جوامع شرقی  دنیای غرب به نظام های فلسفی و مذهب
 

سـت بـه انسان غربی با بودن در فضای جنبش های فکری شرقی یا در وجودگرایی، امیدوار ا امظاهر

ه او فرو نشـاند، قـدرت درک خویشـتن را بـرا  اندیشه ها و پاس  هایی دست یابد که اضطراب های او

ر ك فلسـفه دیببخشد و او را قادر سازد تا به معنای زندگی، دست یابد. در نتیجه وجود گرایی به عنوان 

ی ه کلّـبـسـائل او را م عقل گرایی، و سایر جریان های علمی و فلسفی کـه انسـان و برابر آرمان گرایی،

 بخـش هـای وه بر آن در برابر علم گرایی که جهـان را متشـکل ازنادیده گرفته بودند، قرار گرفت و عال

ه هم تر اینکـمت و معلول می دانست، موضع گیری کرد. از قوانین علّرثّمتأقابل تجزیه و تحلیل و  مجزّای

 صرف کرد ودقت خود را از ماهیت اشیاءـ چیزی که علم و فلسفه به طور جدّی به آن پای بند بودندـ من

 : تلخـیص از1376)میزیـاک وسکسـتون،  «تی و به ویژه هستی انسان، متمرکز ساخت.به مسأله ی هس

659 -440) 

 م در روانشناسی، نقـش مهمـی بـهبرای آشنایی بیشتر با این فلسفه که در تقویت جریان نیروی سوّ

گان معروف آن اشاره می کنیم. الزم به یـاد آوری اسـت کـه وجـود دعهده داشت، به اصول اعتقاد نماین
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کـه  ،گـرددطـال  مـی گرایی مکتب فلسفی یکدستی نیست و در اصطالح به  طیف وسیعی از نظریات ا

  کید بر هستی انسان است.تأوجه مشترک آن ها 

 نظریه های پیشگامان فلسفه ی اگزیستانسیالیسم: (2-3-5

 (:1855-1813) کی یر که گارد (2-3-5-1

جود او ون با ای نویسنده ای مذهبی می دانست و ، که خود رااست از متفکران وجود گرا که گارد» 

 ا مسـائلیـ ی ـ ،گرایـود  وجـ در ارتباط بـا ـ ات درونی انسانیثر از تجربمؤبه واسطه ی تحلیل  بیشتر

     ودی گرفت، تا به خـاطر اندیشـه هـای دینـی اش؛ انسـان را موجـ می  وجودی انسان، مورد تقدیر قرار

یـن گی است و می خواهد همچون ذات خدا، ابـدی باشـد. لکـن بـه امی داند که همواره مشتا  جاودان

 گریزد، ولیاست. انسان می خواهد از این فنا ب موضوع نیز واقف است که موجودیت او، موقتی وفنا پذیر

ا با چیـزی رکار جاودانگی، از خود دفاع نماید و خود فکند در مقابل ا می قادر نیست و در نتیجه کوشش

خـدا را  کـار جـاودانگی وفذر سرگرم می نماید، تا این که ذهن او فرصت اشتغال به اگ بی ارزش و زود

 ـ تپذیری اسـدر جهت ابدیت و دیگری در جهت فناپیدا نکند. برخورد این دو نیروی متضاد که یکی 

دلتنگـی  ودر انسان عذاب  ـ می گیرد ی که از فناپذیری انسان در مواجهه با خدای ابدی سرچشمهتضادّ

 ( 652-653)همان :  «رس ایجاد می کند.و ت

 (:1976-1889)دگرمارتین های (2-3-5-2

 اصول نظریات هایدگر به شرح زیر است:

  .است، بودن در ارتباط با دیگران‹‹  1بودن در جهان›› هستی به معنی  -1»

او سـاخته  تانسان از هستی خود آگاه است و در می یابد که هستی وی به اختیار او نیست و به دس -2

و پرداخته نمی شود، بلکه باید تا پایان عمر به عنوان سرنوشت خود، آن را بپذیرد. در دنیـای مخـوف و 

غیر قابل درک افتادن در میان مردمی غریب زیستن و مرگ را نزدیك و نزدیك تر احساس کردن چیـزی 

سعی می کند با استتار خواری یابد و خود را خوار و ذلیل و مضطرب می پندارد و  است که انسان در می

                                                 
1 Dasein=being in the world 
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و استتاری که به  ءو اختفا ،فره رفتن از واقعیت وجودطت برآن فایق آید. انسان برای این تجاهل و و خفّ

آورد، باید بهای گزافی بپردازد و آن احساس گناه عمیقی است که بر وجود او مسـتولی شـده و  عمل می

 تمام هستی او رادر بر می گیرد.

وجـودی  وول مرگ و نابودی است که انسان می تواند نسبت به خود صریح و راست باشد تنها با قب -3

 اشـته باشـند.دقابـل اعتمـادی  آزاد داشته باشد. مردان کمی قادرنـد زنـدگی آرام وتام قابل اعتماد و حقیق

ابلـه و بـه مقاره اینگونه مردان، باید در برابر موانع ناشی از سنن و رسوم و عادات غیر قابل اعتماد، همـو

 (418-419: 1382شکر شکن ،نفیسی...، ) «.دفاع برخیزند

 

 (:1883) سکارل یاسپر (2-3-5-3

سـتی هتی فلسفه بود، لکن توجه عمده ی او معطوف تمام جنبه های یاسپرس درگیر مسائل مهم سنّ

     ه نمـود. توجـبود. هدف او تدوین فلسفه ای بود تا بتوان در آن به تمام مسائل مربوط بـه وجـود انسـان 

پرس به سوی خود شدن پیش مـی رود. یاسـام میماتش، دائمصانسان از طریق درک آزادی و به کمك ت» 

را بـه  اهـآن  مجبور است و گناه مواجه است و معتقد است انسان با تنگناهایی از قبیل مرگ، رنج، جدال

. ا دیگران استدر حال ارتباط مداوم ببقیه ی جهان منفك نیست. بلکه  از با این همه، او تنهایی حل کند.

یـز یـاک، )م «یعنی او به خاطر ارتبـاط بـا دیگـران وجـود دارد. این ارتباط برای وجود او سازنده است.

 (658: 1376سکستون، 

 

 (:1980-1905)سارتر(2-3-5-4

 اساسی برای سارتر هستی است. به نظر وی جهان و انسان هر دو بی معنی هستند. هی  علتیسؤال 

نمی شود. چون حتی امکـان وجـود  برای این که چرا جهان و انسان در آن باید وجود داشته باشد، یافت

او معتقد است مفهوم خدا یك تناقض است و سراسر جهان بی معنـی و پـوچ و یـاوه »  .خدا هم نیست

تر اسـت است، اما انسان از میان همه ی موجودات به سبب هشیاری و آگاهی خود، سخت تر و پیچیده 

و حقیقتی است غیر قابل انکار و از نظر ریشه و منشاء، غیـر قابـل درک و فهـم. آنچـه انسـان را بیشـتر 
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شاخص می کند، توانایی او در بکارگیری آزادی و اختیار است. انسان با کاربرد این توانایی، باید دائم در 

مواره تحمل کند. انسان محکوم بـه حال انتخاب و تصمیم گیری باشد و نتایج این تصمیم گیری را نیز ه

آزادی است و ماهیت وی به گونه ای است کـه اگـر سـعی کنـد از آزادی خـود فـرار کنـد، بـه شـدّت 

  (419-421 : 1382)شکرشکن، نفیسی و... «س می شود.یأدستخوش انزجار، درماندگی و 

واطف و عو معتقد است سارتر، عواطف انسانی را ابزار درک و فهم انسان از جهان هستی می داند. ا

بدیل ها، ت ساناحساسات انسانی،  جهان را برای انسان، به دنیایی غیرواقعی مطابق با میل و خواسته ی ان

 می بخشد تا آن را در تخیالت فرد، بگنجاند. ـ هر چند غیر واقعی ـ کرده و به آن کیفیتی

 

 ویژگی های روان شناسی وجودی: (2-3-6

تی دو نظـام سفی در روان شناسی اروپا، همواره وجود داشته و بـه طـور سـنّزمینه نفوذ عقاید نو فل

چون در بیشتردانشگاه های اروپا، فلسفه »  روان شناسی و فلسفه، در ارتباط نزدیك با هم باقی مانده اند.

عمومام از فلسـفه آگـاهی داشـته انـد. بـه ویـژه ، تحصیلکرده ها و روشن فکران اروپایی ،تدریس می شد

توان فهمید کـه  ی دانشجویان روان شناسی از فلسفه و تاری  فلسفه بیشتر بوده است. از این بیان میآگاه

ثیر گذاشته تأبرروان شناسی اروپا، نیز و ر فکبر طرز چگونه حرکت فلسفی نیرومندی مانند وجود گرایی، 

جـود گرایـی هماهنـگ به خوبی بـا و ،است. آن دسته از روان شناسان که ذهنیت پدیدار شناختی داشتند

شدند. اینان نخستین کسانی بودند که از مفهوم وجود گرایی حمایت کردند و آن را در روان شناسی خود 

به کار بردند، روان شناسی وجود گرا، در آغاز به عنوان حرکتی جدید در مقابل  گرایش های موجـود در 

ن دارای قوانین، اصول و روش های معـیّ و روانکاوی که رفتارگراییروان شناسی از قبیل ساخت گرایی، 

بودند، قد برافراشت و هدفش تکمیل مکاتب موجود بود. روالمی از جمله ی این افراد است. او در سـال 

ما باید با اختصاصات و ویژگی هایی که ما به دنبال مطالعه ی آن هـا هسـتیم، یعنـینوشت: علم  1996

ی، بسط مفهوم جـامعی از انسـان اسـت کـه مـی خواهـد مرتبط باشد. هدف روانشناسی وجود "انسان "

طـوری  ،موجودیت واقعی و تمامیت وجود وی را بررسی کند. رویکرد وجودی در رسیدن به این هدف

 ی مربوط به افراد آدمی سروکار ندارد. بلکه مشکالت و مسائل فردی تك است که تنها با بیان احکام کلّ
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