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چکیده

مکتب انسانگرایی در قرن بیستم با دیدگاههای راجرز و مزلو به روانشناسان معرفی شد.
این مکتب به بررسی نیازهای آدمی و گرایشهای فطری او پرداخته است .آرمان شهر،
تجربیات اوج و واال ،تجربیات دینی ،انگیزههای متعالی و طبیعت انسان از جمله نظریات
مزلو و راجرز است .عطار یکی از بزرگترین عرفای مسلمان قرن  6و  7نیز در غزلیات خود
بر اساس آموزههای اسالم به بررسی این امور پرداخته و ضمن بیان آنها به تحلیل و تبیین
این موضوعات همت گمارده است .با کاربرد نظریات انسانگرایان میتوان بسیاری از
اندیشههای عطار را تبیین کرد و دریافت که وی نیز بهنظریهپردازی در این زمینه پرداخته
است .در واقع آشکار میشود عطار مانند بسیاری دیگر از عارفان در تعلیمات خویش به
مباحث روانشناختی روی آورده که دریافت و استخراج این نظریات نیازمند پژوهشهای
جدی متخصصان علم روانشناسی بر روی متون ادبی است .از طرف دیگر برای تفسیر
بسیاری از اندیشههای عرفانی آشنایی با نظریات گونا گون روانشناسی ضرورت دارد.
در این پژوهش که به شیوه توصیفی _ تحلیلی انجام گردیده است کوشش میشود با
بهکارگیری نظریات انسانگرایان درباره نیازهای انسان ،انسان کامل ،تجربیات اوج و
انگیزههای متعالی نظریات عطار تبیین گردد.
كلیدواژه :عطار ،مزلو ،راجرز ،مکتب انسانگرایی ،میانرشتهای.
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توجـه بـه معنویـت و عرفـان در فرهنـگ ،آداب و رسـوم و تربیـت ایـن مـرز و بـوم از جایـگاه و یـژهای
برخـوردار اسـت .قـرن بیسـت و یـک بهعنـوان قـرن بازگشـت بـه معنویـت در روانشناسـی نامیـده شـده
و بـه بعـد معنـوی بهعنـوان یکـی از ابعـاد اساسـی انسـان توجـه ویـژه شـده اسـت .در چنـد دهـه اخیـر
بـا پیشـرفتهای روزافـزون علمـی ،زمینـه توجـه بـه «دیـن و معنویـت» بـرای شـکوفایی اسـتعدادهای
فطـری و درونـی و همچنیـن رشـد و بالندگـی آشـکارا احسـاس میشـود .دیـن و معنو یـت و رابطـه آنهـا
بحـث برانگیـز اسـت .برخـی معنویـت را از دیـن جـدا میداننـد و برخـی ایـن دو را رو بـروی هـم قـرار
میدهنـد؛ درحالیکـه دیـن میتوانـد راهـی بـه سـوی معنویـت باشـد .برخـی از روانشناسـان معاصـر
ماننـد پارا گامنـت و مارتیـن سـلیگمن تأ کیـد کردهانـد کـه توجـه بـه مسـائل معنـوی میتوانـد موجـب
پیشـگیری از بسـیاری از اختالالت روانی شـود .این روانشناسـان برای اصالح رفتارها ،عالوه بر ابعاد
جسـمانی ،روحـی و اجتماعـی اصـل دیگـری بـه نـام «معنویـت» مطـرح میکننـد .بـه بـاور آنـان سلامت
روانـی فـرد و جامعـه در گـرو شـناخت صحیـح از دیـن و معنویـت پایـدار خواهـد بـود.
دیـن و معنویـت باعـث پویایی و معناداری زندگی میشـود و کسـب معرفـت دینی و رعایت بایدها
و نبایدهـای اخالقـی موجـب اصلاح رفتـار انسـان مـی گـردد و زمینـه رشـد و تعالـی جامعـه را فراهـم
میکنـد .روانشناسـان همچنیـن دریافتهانـد بـرای درمـان اختلاالت روانـی بایـد بـه «معنو یـت» توجـه
شـود .ا گـر انسـان بـه معنـاداری کارهـا بـاور داشـته باشـد هـر چنـد دشـوار و سـخت باشـد ،آنهـا را تحمـل
کتـر
خواهـد کـرد .معنویـت و عرفـان هـر چـه بیشـتر در انجـام امـور تجلـی یابـد ،انسـان بـه خـدا نزدی 
میشـود و مشـیت و اراده او را بهتـر بـه انجـام میرسـاند .اعتقـاد بـه معنویـت ماننـد اعتقـادات دینـی،
مسـئولیتهایی چـون دلسـوزی و درک متقابـل نسـبت بـه دیگـران ،اعتمـاد و اطمینـان قلبـی ،کاهـش
اضطرابهـا ،کاهـش اختلاالت روانـی ،محاسـبه و مواظبـت نفـس و تسـلط بـر آن ،ارتبـاط سـالم و
صادقانه نسـبت به دیگران و چشمپوشـی از خطاهای آنان و در نهایت آرامش درون را به همراه دارد.
بـرای ایـن کـه بتـوان از معنویـت در روانشناسـی بـه خوبـی بهـره بـرد بایـد از تمامـی منابعـی کـه بـا ابعـاد
گونا گـون معنویـت در ارتبـاط اسـت اسـتفاده کـرد.
بشـر امـروز در صـدد اسـت تـا خـود را از بحرانهـای دسـت و پا گیـر روزمـره زندگـی رهایـی دهـد و در
محضـر آموزگارانـی بنشـیند کـه توانسـتهاند بـه ژرفـای جهـان و نمـاد و نهان انسـان نگاهی از سـر بصیرت
داشـته باشـند (قبـادی و دیگـران )89 :1390 ،و عارفـان راسـتین از زمـره همین آموزگاراننـد .یکی از ابعاد
جذاب و تأثیرگذار معنویت ،عرفان اسـت که پیدایش آن به صدر اسلام باز میگردد .عرفان اسلامی
پیونـدی دیرینـه بـا ادب فارسـی دارد و بسـیاری از نویسـندگان و شـاعران ادب فارسـی از عارفـان بـزرگ
زمـان خـود بودهانـد .ایـن بـزرگان میکوشـیدند از آموزههـای عرفـان اسلامی در تعالـی و تربیـت انسـانها

بهره گیرند و نظریات مربوط به روانشناسـی انسـانها را از تعالیم اسلام اخذ کنند و آن را در آثار خود
معرفـی کننـد .بنابرایـن اسـتفاده از منابـع اصلـی عرفـان اسلامی میتوانـد سـبب نظریهپرداز یهایـی در
زمینـه روانشناسـی گـردد بهطـوری کـه روانشناسـان مـا بتواننـد بـه جـای اینکـه تنهـا مصـرف کننـدگان
نظریـات دیگـران کـه در بسـیاری از مـوارد سـنخیتی بـا فرهنـگ ایرانـی _ اسلامی نـدارد باشـند خـود
صاحـب نظریـه گردنـد .ولـی از آنجـا کـه زبـان ایـن متـون ،زبانـی ادبـی و حتـی در مـوارد زیـادی رمزآلـود
اسـت؛ فهـم دقیـق نظریـات ایـن بـزرگان نیازمنـد آشـنایی کامـل بـا متـون ادبـی و زبـان ایـن متـون اسـت.
بنابرایـن بـا اسـتفاده از مطالعـات بینارشـتهای ادبیـات و روانشناسـی میتـوان زمینـه مناسـب اسـتفاده
از نظـرات بومـی در روانشناسـی را فراهـم کـرد .امـروزه روانشناسـی مثبتگـرا و دینـی جزئـی از حـوزه
وسـیع عرفـان اسلامی بـه شـمار میآیـد و در مطالعـات عرفانـی میتـوان از آن کمـک گرفـت .بنابرایـن
روانشناسـان از علـم دیگـری تحـت عنوان «مطالعات دینی» بهره گرفتهانـد و امروزه مطالعات عرفانی
و روانشناسـی تحـت عنـوان مطالعـات میانرشـتهای نظـر بسـیاری از محققـان را بـه خـود جلـب کـرده
اسـت .البتـه در میـان پژوهشگـران ادبیـات فارسـی مطالعـات بینارشـتهای روانشناسـی و ادبیـات
صـورت گرفتـه اسـت کـه مـوارد زیـر را میتـوان نـام بـرد:
روضاتیـان ،سـیدهمریم؛ میرباقریفـرد ،سـیدعلیاصغر و مانـی ،مهنـوش ( )1391بـا بررسـی
نظریـات یونـگ دربـاره کهـن الگـوی سـایه ایـن نمـاد را بـا نفـس از دیـدگاه عرفـا تطبیـق داده کـه
دربـاره پـارهای از تفسـیرها نتایـج قابلتوجهـی ارایـه شـده اسـت .شمشـیری ( )1391بـه ایـن پرسـش
پاسـخ میدهـد کـه داللتهـای عرفـان اسلامی در حیطـه روانشناسـی ازدواج و خانواده چه هسـتند
و نتیجـه ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه ازدواج و خانـواده محملـی بـرای سـیر عشـق از مجـاز بـه حقیقـت
اسـت .کالهـدوزان( )1392بـا رویکـرد روانشناسـی معنویتگـرا بـه بررسـی چنـد اصطلاح عرفانـی
پرداختـه اسـت و نشـان داده اسـت کـه بعضـی از مفاهیـم عرفانـی بـا مفاهیـم مشـابه در روانشناسـی
مشـترکاتی دارنـد کـه آموزههـای عرفانـی میتوانـد تأثیـرات فـردی و اجتماعـی مهمـی داشـته باشـد.
مانـی ( )1389و همچنیـن میرمحمـدی ( )1389بـه مقایسـه مفاهیـم مشـابه در عرفـان و روانشناسـی
پرداختهانـد کـه البتـه در هـر دو ادبیـات و عرفـان در مقایسـه بـا روانشناسـی جایـگاه بیشـتری را بـه
خـود اختصـاص داده اسـت.
روششناسی تحقیق

ایـن پژوهـش بـه شـیوه توصیفـی _ تحلیلـی انجـام گردیـده اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه عطـار یکـی از
بزرگتریـن عارفانـی اسـت کـه آثـار قابـل توجهـی از وی در دسـت اسـت میتـوان بـه خوبـی نظر یـات
او را در موضوعـات مختلـف مـورد تحلیـل قـرار داد .البتـه عارفـان در نوشـتههای خویـش بـر اسـاس
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شـیوههای کالسـیک نظریهپـردازی عمـل نکردهانـد و در نـگاه اول نمیتـوان بـه شـکل منسـجمی از
اندیشـههای آنـان در قالـب یـک نظریـه دسـت یافـت .بدینمنظـور بایـد مکاتبـی را کـه دارای نظر یـات
منسـجم مرتبـط بـا موضـوع مـورد نظـر هسـتند ماننـد الگـوی نظـری مـورد اسـتفاده قـرار داد و بـر اسـاس آن
چارچوب نظری شـاعر یا نویسـنده مورد بحث را مشـخص کرد .با این روش میتوان نظریات بسـیاری
از نویسـندگان ادب کهـن فارسـی را در رشـتههای گونا گونـی ماننـد :روانشناسـی ،زبانشناسـی ،علـوم
ترببیتـی ،جامعهشناسـی و  ...آشـکار کـرد .بنابرایـن پژوهـش مورد نظر پژوهشـی میانرشـتهای اسـت .در
میانرشـتهای بـا وجـود اینکـه هنـوز مرزهـای سـاختاری رشـتهها از بیـن نرفتـه اسـت همـه صاحبنظـران
رشـتهای دانشـی بـر روی پـروژه واحـد کار میکننـد ،از تجربیـات یکدیگر اسـتفاده میکننـد و با یکدیگر
تعامـل دارنـد از ایـن جهـت میانرشـتهای را میتـوان پروژهمحور دانسـت (شـعبانی .)18 :1393 ،در این
پژوهش نظریات انسـانگرایان بهمثابه الگویی برای تبیین اندیشـههای عطار به کار گرفته شـده اسـت.
بحث و بررسی
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یکـی از مکاتـب روانشناسـی کـه در آن شـباهتهای زیـادی بـا اندیشـههای اسلامی دیـده میشـود
مکتـب انسـانگرایی اسـت .ایـن مكتـب در روانشناسـی بهتدریـج از دهـه  1960مـورد توجـه
روانشناسـان قـرار گرفـت .انجمـن روانشناسـان انسـانگرای آمریـکا ایـن نهضـت را چنیـن تعر یـف
میکنـد :روانشناسـی انسـانگرا شـیوهای اسـت کـه همـه روانشناسـی و نـه حیطـه خاصـی از آن را
شهـای پذیرفتـه
در بـر میگیـرد و بـر اصولـی همچـون احتـرام بـه ارزشهـای فـرد ،عـدم تعصـب بـه رو 
شـده دیگـر و عالقهمنـدی بـه کشـف جنبههـای جدیـد رفتـار انسـان تکیـه دارد .ایـن روانشناسـی
بیشـتر متوجـه موضوعاتـی اسـت کـه در نظامهـا و نظریههـای موجـود جـای کمـی را اشـغال کـرده
اسـت؛ ماننـد عشـق ،خالقیـت ،مفهـوم خـود ،ارگانیسـم ،خویشتنسـازی ،خودجوشـی ،صرافـت
طبـع ،حالـت طبیعـی و غیرتصنعـی انسـان ،تعالی«مـن» ،ارزشهـای متعالـی شـدن ،خـود مختـاری
و اسـتقالل احسـاس مسـئولیت ،داشـتن قصـد در اعمـال ،داشـتن تجربههـای متعالـی ،داشـتن اوج
ادرا ک جسـارت و جـرأت و بسـیاری مفاهیـم دیگـر (شکرشـکن و دیگـران.)435 :1377،
ایـن مکتـب در مقایسـه بـا مکاتـب دیگـر روانشناسـی بیشـتر به امیالـی در وجود انسـان میپردازد
کـه ریشـه در فطـرت انسـان دارد و گرایـش طبیعـی هـر انسـان بـه سـوی این نیازهاسـت و با اندیشـههای
دینـی کـه نیـز نوعـی نیـاز فطـری انسـان محسـوب میشـوند خصوصیـات مشـترک بسـیاری دارد.
همچنیـن ایـن مکتـب بـه جـای یافتـن قوانیـن اولیـه حا کـم بـر رفتـار انسـان بـه توصیـف انسـان کامـل
میپـردازد و ایـن وجـه مشـترک ایـن نظریـه بـا بسـیاری از متـون عرفـان اسلامی اسـت کـه در آن بعضـی
ویژگیهـای انسـان کامـل وصـف میشـود .نظریـات ایـن مکتـب ماننـد سـایر نظر یـات روانشناسـی

نقـاط ضعـف و قوتهایـی دارد .در عرفـان اسلامی میتـوان نقـاط قـوت نظریـات ایـن مکتـب را
مشـاهده کـرد در صورتـی کـه از کاسـتیهای ایـن مکتـب اثـری دیـده نمیشـود .از جملـه عارفانـی کـه
میتـوان ایـن اندیشـهها را در آثـارش بـه وفـور مشـاهده کـرد عطـار اسـت کـه آرای خـود را در قالبهـای
گونا گـون ازجملـه غـزل بـه زبانـی شـیوا بازگو میکند .این مباحث نشـان از کاربردی شـدن این دو رشـته
و تشـکیل مطالعـات میانرشـتهای اسـت کـه در ادامـه بهطـور مفصـل بـه آن پرداختـه میشـود.
غزلیات عطار (بر اساس دیدگاههای عرفانی)

ابوحامـد فریدالدیـن محمـد ابـن ابـی بکـر ابراهیـم عطار نیشـابوری ،یکـی از بزرگترین شـاعران عارف
اسـت کـه اندیشـههای نـاب عرفانـی وی بـه اشـکال گونا گـون در آثـارش متجلـی شـده اسـت .از جملـه
آثار وی دیوان اوسـت که در سـایۀ منطقالطیر کمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت در صورتی که میتوان
تمامـی اندیشـههایی را کـه وی در منطقالطیـر بیـان کـرده اسـت به زبانی دیگر در دیوان مشـاهده کرد:
تصـوف عطـار ،از آن تصـوف اسـت کـه از راه شـریعت جـدا نمـی شـود ،بـا آن که اسـرار
آن درد و انـدوه اسـت؛ سـوز و شـورش ،آن مایـه نیسـت کـه عقـل و دیـن را نیـز یـک
سـر بسـوزاند و نیسـت و نابـود کنـد ،تصوفـی معتـدل و در حـدی اسـت کـه طریقـت
را بـا شـریعت میآمیـزد و از ادعـای حقیقـت کـه سـخنان بعضـی را رنـگ دعـوی و
خودنمایـی داده اسـت میپرهیزد»(زرینکـوب.)223 :1386 ،
ایـن ویژگـی در تمامـی آثـارش مشـهود اسـت و تأ کیـدی کـه بـر شـریعت دارد بـه واسـطه همیـن
تصـوف اسـت .وی در مثنویهایـش یـک موضـوع مرکـزی را کانـون قـرار میدهـد و در جهـت تبییـن و
تفهیـم آن میکوشـد و بـا بـه کارگیـری روایـت و زبانـی سـاده سـعی میکنـد مخاطـب را تحـت تأثیـر قرار
دهـد و پیـام خویـش را بـه وی منتقـل سـازد .عطـار را میتـوان یـک مبلـغ بـزرگ باور دینی دانسـت که
خواننـدۀ خـود را از دلبسـتگی بـه امـور سـطحی و بسـنده کـردن بـه باورهـای نـازل دینی را بـاز میدارد
(زرینکـوب .)15 :1378 ،شـعر عطـار ،شـوق پـرواز را درون انسـان بـه حرکـت مـیآورد و از زندگـی
حقیـر رهـا میسـازد البتـه آشـکار اسـت همانگونـه کـه فروزانفـر میگویـد ا گرچـه عطـار میکوشـیده
مسـائل مربـوط بـه تصـوف را بـا زبانـی سـاده بگویـد تـا مردمـان عامـی نیـز آن را دریابنـد (فروزانفـر،
 )39 :1374بااینحـال بسـیاری از اشـعار وی جنبـه رمـزی دارد و صوفیـان نمیتواننـد ازایـن جنبـه
بینیـاز باشـند (پـوران شـجیعی.)18 :1373 ،
از جملـه آثـار عطـار کلیـات (دیـوان اشـعار) اوسـت کـه غزلهـا ،قصیـده هـا و قطعههـای وی را
دربـردارد .غزلیـات و قصایـد عطـار ،نیـز بـه خاطـر بیـان رمـوز «سـیر و سـلوک» بـه کار گرفته شـده اسـت
(قاضـی شـکیب .)132 :1373،در سـیر غـزل عرفانـی ،غزلیـات عطـار از اهمیـت ویـژهای برخـوردار
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اسـت .بسـیاری از غزلهـای وی شـرح تجربههـای عرفانـی شـاعر اسـت کـه در قالـب تمثیـل و نمـاد
بیـان شـده و بخشـی از غزلهـا آینـۀ جهانبینـی ،نظریههـا و اندیشـههای اوسـت« .وحـدت تجربـه یـا
وحـدت حـال از موضوعـات مهـم غزلیـات اسـت و ایـن وحـدت حـال و تجربـه ،غالبـاً سـبب میشـود
کـه یـک تـم و موتیـف خـاص ،موضـوع تمامـی غـزل قـرار بگیـرد» (عطـار.)49 :1384 ،
بـا تأمـل در غزلیـات عطـار میتـوان او را اندیشـمندی یافـت کـه آرای وی در زمین ههـای گونا گـون
وجـود انسـان قابـل توجـه اسـت ولـی ایـن اندیشـهها در پـس صـورت ادبـی اشـعار وی پنهـان مانـده
اسـت و اسـتخراج آن نیاز به تعمق دارد .ارتباط نزدیک شـعر با مسـائل روحی به حدی اسـت که در
ا کثـر جوامـع اولیـه ،قشـری از مـردم کـه امـور روحانـی و معنـوی را بـر عهـده داشـتند زودتـر از سـایر اقشـار
بـه خلـق آثـار ادبـی و خصوصـا شـعر پرداختهاند (کشـفی .)100 :1374،با توجه به ایـن موضوع میتوان
انتظـار داشـت شـاعر و عـارف بزرگـی ماننـد عطـار بـه ویژگیهـای درونـی انسـان توجـه خاصـی داشـته
باشـد .از جمله اندیشـههای عطار دیدگاه وی دربارۀ انسـان کامل و راه رسـیدن به کمال اسـت و این
موضوعـی اسـت کـه اسـاس مطالعـات مکتـب انسـانگرایی در روانشناسـی را شـکل میدهـد.
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مکتب انسانگرایی (با توجه به دیدگاههای روانشناسی)

در انسـانگرایی بـرای کنتـرل رفتـار انسـان بـه ارزشهـای انسـان در تشـخیص تواناییهـای خـود بـرای
یهـا را
تکامـل ،ارزش داده میشـود .از نظـر اندیشـمندان ایـن مکتـب هـر انسـانی بالقـوه تمامـی نیک 
در وجـود خـود دارد ولـی بایـد بکوشـد آن را بـه فعلیـت برسـاند .انسـان کامـل کسـی اسـت کـه توانسـته
نیروهـای بالقـوه درونـی را بالفعـل سـازد ،چنیـن انسـانی خودشکوفاسـت.
دوتـن از بزرگتریـن صاحبنظـران مکتـب انسـانگرایی کارل راجـرز ( )1987-1902و ابراهام مزلو
( )1970-1908هسـتند .عقاید عمده راجرز عبارت اسـت از:
 .1طبیعـت انسـان نیـک اسـت .ا گـر انسـان بـه نـوع خاصـی از زندگـی مجبـور نگـردد و مـورد پذیـرش
بیچـون و چـرای دیگـران قـرار بگیـرد گرایـش بـه نیکـی خواهـد داشـت؛
 .2انسـان ،آزاد و دارای احسـاس مسـئولیت اسـت و میتوانـد بـا توجـه بـه تجـارب خو یـش بـه
تواناییهـای بالقـوه خـود فعلیـت بخشـد؛
 .3ارگانیسـم انسـان هـر چـه را درسـت تشـخیص دهـد بـرای انسـان مفیـد اسـت .ایـن ویژگـی در دوران
کودکی سـبب میشـود که انسـان تجربههایی را که موجب تقویت جسـم اسـت دوسـت داشـته باشـد.
ولـی در بزرگسـالی ایـن پیونـد بـا راهنمـای درون قطـع میشـود .بـرای پیشـگیری از این انحـراف بر لزوم
التفـات غیرمشـروط تکیـه میکند؛
 .4رعایـت مثبـت غیـر شـرطی زمانـی وجـود پیـدا میکنـد کـه انسـان بدانـد تمامـی احساسـات و افـکار

وی از جانـب دیگـران بـه صـورت مثبـت و بـدون قیـد و شـرط پذیرفته شـده و این در صورتی اسـت که
هیچگونـه شـرایط ارزشـی بـر فرد تحمیل نشـده باشـد؛
کنش کامل نمایانگر شـکوفایی کامل آدمی اسـت .یک شـخص متکامل کسـی اسـت که
 .5انسـان با ِ
پیوسـته بـه سـوی رشـد و کمـال حرکـت میکند (شکرشـکن و دیگـران.)440 :1377 ،
ابراهام مزلو

مزلـو واضـع نظریـه «خودشـکوفایی» در سـال  1908در بروکلیـن متولـد شـد .تمـاس بـا صاحبنظـران
حـوزه نیویـورک در دهـه  ،1930ورتایمـر ،کافـکا ،نماینـدگان روانشناسـی گشـتالت ،گلدشـتاین
نظریهپـرداز روانشناسـی ارگانیسـمی؛ ار یـک فروم ،کارن هورنای ،طرفداران مکتـب نوفرویدی ،آدلر،
واضـع روانشناسـی فـردی ،روت بندیکـت ،تأثیـر قطعـی بـر مزلـو و افـکار و آثـار وی داشـتند .او بیـش
از همـه از نظریـات گلدشـتاین دربـاره خـود شـکوفایی و نیـز از آدلـر در مـورد اسـلوب زندگـی ،سـاخت
شـخصیت و نیـاز آدمـی تأثیـر پذیرفتـه اسـت (همـان .)464 :1377،عقایـد مزلـو دربـاره ویژگیهـای
شـخصیت سـالم ،انگیزههـا و سلسـله مراتـب نیازهـا ،اعتمـاد بـه نفـس و رابطـه آن بـا سلامت روانـی،
ویژگیهـای انسـان کامـل یـا خودشـکوفا ،فرانیازهـا یـا انگیزههـای متعالـی ،تجـارب اوج و آرمانشـهر
روانـی اسـت .مزلـو بـا ایـن توضیـح که افراد خودشـکوفا بـه یک معنی خودبرانگیخته هسـتند فهرسـتی
از فرانیازهـا را کـه گاهـی ارزشهـای هسـتی خوانـده میشـود معرفـی کـرد کـه حالتهـای رشـدی یـا
هدفهایـی هسـتند کـه افـراد خودشـکوفا در جهـت آنهـا تحـول مییابنـد« .فرانیازهـا حالتهـای
هسـتی مثـل خوبـی ،یگانگـی و کمـال هسـتند و نـه اشـیا یـا هـدف خـاص نا کامـی در ارضـای فرانیازها
زیانبخـش اسـت و نوعـی فراآسـیب را تولیـد میکنـد کـه رشـد و نمـو انسـان را کـم میکنـد و یـا مانـع آن
میشـود (شـولتز.)355 :1384 ،
فرانیازها

فراآسیبها

زیبایی

زشتی،بیقراری و نارضایتی ،بیذوقی و ناامیدی

کمال

ناامیدی ،نداشتن چیزی برای تالش

عدالت

خشم ،بدبینی ،بیاعتمادی ،بیقانون ،خودخواهی کامل

سادگی

پیچیدگی زیاد ،سردرگمی ،گیجی ،فقدان تشخیص موقعیت

سهولت

خستگی ،ناشیانه بودن ،بدقوارگی ،خشکی و سفتی

معناداری

بیمعنایی،یأس ،بیاحساس بودن زندگی

حقیقت

بدگمانی ،بدبینی ،شکگرایی
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آنچه که از عقاید مزلو میتواند با عرفان اسلامی بهمثابه یک مطالعه یا علم میانرشـتهای مشـترک
باشـد عبـارت اسـت از :ویژگیهـای انسـان کامـل یـا خودشـکوفا ،ویژگیهـای شـخصیت سـالم ،تجارب
اوج ،انگیزههـای متعالـی و آرمانشـهر روانـی .مزلو پیشقدم مطالعه بهترین طبیعت بشـری شـد.
از جملـه عقایـد مزلـو خودشـکوفایی بـه معنـی بـه کارگیـری و پـرورش کامـل اسـتعدادهای بالقـوه،
یعنـی بـه فعلیـت درآوردن خـود اسـت (شـولتز .)465 ،1384 ،ایـن نـوع تجربیـات توسـط عارفـان
بارهـا بیـان شـده اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن تجربیـات بـرای عارفانـی روی مـیداده کـه از بـزرگان
شـریعت بودنـد .مهمتریـن اندیشـه آنـان عمـل بـه تعالیـم مقـدس دیـن بـود .لحظـات فنـا و نزدیکـی بـه
خداوند ،عروج بایزید بسـطامی و دیگر عارفان که همراه با گشـوده شـدن درهایی از عالم دیگر بوده
نمونههایـی از تجربیـات اوج و یـا متعالـی اسـت (عطـار .)208 :1382،از گفت ههـای قاضـی همدانـی
برمیآیـد کـه نـه تنهـا مکاشـفاتی از عالـم غیـب بـه او روی مینمـود بلکـه گاهـی بـه فاصلـه یـک مـاه از
خـود بیخـود میشـده و ماننـد بیهوشـی در عالـم ازلیـت مسـتغرق میگردیـده اسـت:
دریغـا در ایـن جنـت قـدس کـه گفتـم یـک مـاه ایـن بیچـاره را بداشـتند چنانکـه
خلـق میپنداشـتند مـرا مـوت حاصـل شـده اسـت پـس بـه ا کراهـی تمـام مـرا بـه مقامی
فرسـتادند کـه مدتـی دیگـر در آن مقـام بـودم ،در ایـن مقـام دوم ذنبـی از مـن در وجـود
آمـد کـه بـه عقوبـت آن گنـاه روزگاری چنـد بینـی کـه مـن از بهـر ایـن ذنب گشـته شـوم
(عیـن القضـات.)94 :1373،
همانگونـه کـه مزلـو میگویـد ،در لحظـات اوج ،انسـان نسـبت بـه گذشـت زمـان و چگونگـی
یخـود بـوده اسـت،
مکانـی کـه در آن قـرار دارد ،آ گاهـی نـدارد ،و عینالقضـات یـک مـاه از خـود ب 
بهصورتـی کـه مـردم او را مـرده میپنداشـتند ،بنابرایـن ،ایـن یکـی از شـباهتهایی اسـت کـه نشـان
میدهـد مزلـو دیـدگاه عرفانـی دارد.
تحلیل دیدگاه عطار درباره انسان با استفاده از نظریات انسانگرایان (روش میانرشتهای)
 .1اختیار

همانگونه که بیان شـد راجرز در نظریات خود انسـان را دارای آزادی و اختیار میداند که میتواند به
تواناییهـای بالقـوه خـود فعلیـت ببخشـد .ا گرچـه موضوع اختیـار و جبر از همان ابتـدا جزء موضوعات
کالمـی بحـث برانگیـز بـود ولـی دیـدگاه عرفـا دربـارۀ اختیـار بـا دیدگاههـای کالمـی متفـاوت اسـت .عرفا
بـر ایـن باورنـد کـه خداونـد ایـن اختیـار را بـه انسـان داده اسـت تـا راه سـعادت یـا شـقاوت را برگزینـد.
صاحـب اللمـع حدیثـی از پیامبـر ا کـرم(ص) نقـل میکنـد کـه فرمـوده اسـت« :مختار شـدم کـه پیامبری
پادشـاه باشـم یا پیامبری بنده»( .اللمع .)142 :1381 ،و در جای دیگر در رد نظر کسـانی که انسـان را
فاقـد آزادی در انتخـاب راه میداننـد میگویـد:

برخـی دیگـر در تعـدی و بطالـت گسـتاختر شـدهاند و درهمـه چیـز و همـه کار بیهـوده
پنـدار گشـتهاند و خـود را در همـه کارهـا مجبـور میبیننـد تـا بـر آن پرسـیده شـوند .ایـن
گـروه را کـم معرفتـی ،اصـول و فروعنشناسـی چنیـن سـاخته اسـت» (همـان.)448 :
موالنـا در دفتـر پنجـم مثنـوی بـا ذکـر تمثیلـی بیـان میکنـد کـه ا گـر اراده و اختیـاری وجـود نداشـت
خداونـد ،پیامبـران را بـرای هدایـت نمیفرسـتاد همچنیـن نمیتـوان گفـت انسـان اراده وآزادی مطلـق
دارد و هرآنچـه را کـه اراده بکنـد میتوانـد بـه انجـام رسـاند (مولـوی :1384 ،دفتـر پنجـم ،ب.)2966
راجـرز نیـز دقیقـاً همیـن موضـوع را بیـان میکنـد و میگویـد انسـان تواناییهایـی دارد کـه میتوانـد
ایـن تواناییهـا را فعلیـت ببخشـد .در واقـع محـدوده توانایـی انسـان همـان تواناییهـای بالقـوه اسـت
(شکرشـکن و دیگـران .)440 :1377 ،عطـار نیـز چـون دیگـر عارفـان بـر ایـن بـاور اسـت کـه انسـان این
اختیـار را دارد تـا راه خـود را برگزینـد:
کار تــو در بند تسـت کـار بـسازو بـــیا

پیــش بـرون کـی شود کار ز ناساختن

مرغدلتراکهاوستمرغهواخواهدوست

الیق عشـاق نیست صید هــوا ساخـتن
)عطار(525 :1366،

عطـار نیـز در خلال غزلیـات بارهـا اشـاره میکنـد راهـی را کـه در پیـش گرفتـه انتخاب وی اسـت و
میتوانـد هـر راهـی را کـه میخواهـد برگزینـد ،حتـی ا گـر ایـن راههـا در ظاهـر بـا یکدیگر متفاوت باشـد:
گهـی سـجاده و محـراب جسـتیم

گهـی رنـدی و قالشـی گزیدیـم
(عطار)496 :1366 ،

در غـزل زیـر اظهـار میکنـد کـه میخواهـد راهـی تـازه برگزینـد و خلاف آنچـه تـا کنـون بـوده اسـت
عمـل کند:
عزم آن دارم که امشــب نیم مســت

پـای کوبان کـوزۀ دردی به دســـت

ســـــر به بازار قلـــــندر در نـهـم

پس به یکسـاعت ببازم هر چه هست

پـــردۀ پــــندار میبایـد دریـد

توبــۀ زهـاد میبایـد شـــکست
(عطار)41 :1366 ،

از ایـن نمونههـا در غزلیـات عطـار بسـیار مشـاهده میشـود و بیانگـر ایـن بـاور اسـت کـه انسـان در
گزینـش راه خـود آزاد اسـت.
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همچنیـن عطـار بـه تواناییهـای بالقـوه در وجـود انسـان اشـاره میکنـد و میگو یـد در وجـود انسـان
ارزشهایـی اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه کند و اجازه ندهد با غرق شـدن در دنیای مادی این ارزشها
بـه فراموشـی سـپرده شـود و هرگـز بـه فعلیـت نرسـد .انسـان باید بـا توجه به آنچـه در وجـود وی به ودیعه
نهاده شـده بکوشـد تا به آن مقامی که سـزاوارش اسـت برسـد:
هرچــه هســت اوســت و هرچــه اوســت

توییــاو تو یــی و تــو اوســت نیســت دویــی

در حقیقــت چــو اوس ــت نیســت

دوییتــو مجــازی دو بینــی و شــــنوی

کــی رس ــی در وصـ ــال خــود هرگــز

کــه تــو پیوسـ ــته در فـــراق تــوی
(عطار)681 :1366 ،

در وجـود انسـان چنـان امکانـی نهفتـه اسـت کـه بـه مقـام اتحـاد بـا خالـق یکتـا برسـد و عطـار در
پایـان ایـن غـزل اظهـار میکنـد کـه وی توانسـته اسـت بـه نیروهـای بالقـوه خویـش فعلیـت ببخشـد و بـه
آنچـه سـزاوار آن اسـت برسـد:
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کــرد

عطــار

در

علــو

پــرواز

تــا

بــدو

تافـ ــت

اختــر

نبــوی

(عطار)681 :1366 ،
 .2مدینه فاضله

آرمانشـهر مزلو ،جایی اسـت که در آن ،اشـخاص سـالم و خودشـکوفا در هماهنگی کامل به سـر برده،
با هم به کار و زندگی مشـغولند .وی آرمانشـهرش را «اپسـایکیا» مینامد.
در ایـن مدینـه فاضلـه ،تلاش بـرای ترکیـب وجـوه خدا گونـه ماهیـت انسـان و تجلـی انسـانی تر یـن
بعـد وجـود او صـورت میپذیـرد تـا چیـزی بـه فعلیـت درآیـد که مزلـو آن را وجود ذات ًا نیک انسـان تلقی
میکنـد .بـه عقیـده مزلـو ،اپسـایکیا محیطـی اسـت که در آن ،انسـان بهطور کامل همـان چیزی خواهد
شـد که واقعاً هسـت (شکرشـکن و دیگران.)472 :1377،
سـعدی نیـز مدینـه فاضلـهای را کـه میخواسـته در بوسـتان تصویـر کـرده اسـت .در ایـن کتـاب پـر
نغز از دنیای واقعی که آ گنده اسـت از زشـتی و زیبایی ،تاریکی و روشـنی ،و تباهی و شـقاوت ،کمتر
سـخن مـیرود بلکـه جهـان بوسـتان همـه نیکـی اسـت و پا کـی و دادگـری و انسـانیت یعنـی عالم چنان
بایـد باشـدو بـه قـول مولـوی «شـربت انـدر شـربت اسـت» (سـعدی .)17 :1379،مدینـه فاضلـه مزلـو و
سـعدی ،نیکی و سـعادت اسـت.
عطـار از ایـن مدینـه فاضلـه بـا عنوانهایـی ماننـد خرابـات ،دیـر مغـان ،بتکـده و نظایـر آن یـاد
میکنـد و اشـاره میکنـد سـا کنان ایـن سـرزمین عاشـقانی هسـتند کـه دسـت از خواسـتههای خو یـش

کشـید ه و از اسـارت دنیـای مـادی رهـا گردیدهانـد .در آنجـا از تیرگیهایـی کـه در میـان مـردم عـادی
دیـده میشـود خبـری نیسـت .مردمـان ایـن سـرزمین از تزویـر ،ریـا ،خودبینـی ،کبـر ،غـرور و چنیـن
صفاتـی آزاد گردیدهانـد و جـز زیبایـی نمیبیننـد .آنجا سـرزمین عشـق اسـت .سـا کنان آن انسـانهایی
هسـتند کـه مزلـو از آنهـا بـا عنـوان خودشـکوفا یـاد میکنـد کـه در عرفـان اسلامی همـان مقـام فنا اسـت.
عطـار در غزلیـات خویـش بـه ایـن آرمانشـهر روانـی فـراوان اشـاره میکنـد و میگویـد کـه خـود توانسـته
اسـت بـه ایـن مرحلـه راه یابـد:
ساقیاتوبهشکستمجرعهایمیدهبهدستم
رفتـم و توبـه شکسـتم وز همـه عیبـی برسـتم
مـن نـه مـرد ننگ و نامم فارغ از انکار عامم
دین و دلبر باد دادم رخت جان بردر نهادم
خرقـه را زنـار کـردم خانـه را خمـار کـردم

ی پرستم
من ز میننگی ندارم میپرســتم م 
باحریفانخوشنشستمبارفیقانعهدبستم
میفروشانراغالممچون کنمچونمیپرستم
از جهان بیرون فتادم از خودی خود برستم
گوشـه در بــاز کردم زان میان مردانه جسـتم
(عطار)392 :1366 ،

یا در غزل دیگری به توصیف این مرحله میپردازد:
تــو را در ره خراباتــی خرابســت
بگیــر آن خانــه تــا ظاهــر ببینــی
در آن خانــه تــو را یکســان نمایــد

گــر آنجــا خانــه ای گیــری صوابســت
کــه خلــق عالــم و عالــم ســرابسـ ــت
جهانــی گــر پــر آتــش گــر پــر آبس ــت
(عطار)28 :1366 ،

 .3رضایت

یکـی دیگـر از ویژگیهایـی کـه انسـانگرایان بـرای انسـان متعالـی ذکـر میکننـد ایـن اسـت کـه ایـن
انسـانها بـا جهـان بیـرون در آشـتی بـه سـر میبرنـد و ازآنچـه برایشـان روی میدهـد راضـی هسـتند.
عطـار نیـز معتقـد اسـت انسـان عاشـق هـر چـه میبینـد؛ بـه چشـمش زیباسـت:
یبـ ــا نیســت
طر یــق عشـ ــق جــانـ ــا ب 

زمـ ــانی بیبـ ــا بــودن روا نیسـ ــت

میــان ص ـ ــد بــا خـ ــوش بـ ــاش ب ــا او

خـ ــود آنـ ــجا کــو بــود ه ــرگز ب ــا نیســت

کســی کــو روز و شــب خــوش نیســت بــا او

شــبش خوش باد کان کس مرد ما نیســت
(عطار :1366 ،ص)81

 .4بیتزویری

در عشــق تــو مــن تــوام تو مــن باش

یــک پیرهنســت گــو دو مــن بــاش

جانــا همه آن تـــــو شـــــدم مــــن

مــن آن تـــــوام تــو آن مـــن بــاش
(عطار)347 :1366 ،
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 .5میل به نیکی در وجود انسان و فعلیت بخشیدن به آن
چون به اصل اصل درپیوسته بیتو جان تست

پس تویی بی تو که از تو آن تویی پنهان تست

این تویی جزوی به نفس وآن تویی کلی به دل

لیـک تو نـه این نـه آنی بلکه هر دو تسـت

(عطار)29 :1366 ،
ندای غیب به جـان تـومی رســد پیوسـت

که پـای درنه و کوتاه کــن ز دنیا دست

(عطار)349 :1366 ،
 .6سنتشکنی
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مزلـو معتقـد اسـت انسـانهای خودشـکوفا نسـبت بـه همرنگـی فرهنـگ مقاومـت دارنـد (شکرشـکن
و دیگـران .)468 :بـه ایـن معنـی کـه ایـن افـراد صرفـ ًا بـرای همرنـگ شـدن بـا جامعـه هـر رفتـاری را
نمیپذیرنـد بلکـه بـر عکـس ،آنچـه را اجتمـاع بـه نادرسـت پذیرفتـه و پایبنـد آن اسـت آنـان ز یـر پـا
میگذارنـد و ترسـی از شـماتت دیگـران ندارنـد؛ زیـرا بـه درسـتی کاری کـه انجـام میدهنـد یقیـن
دارنـد .ایـن شـیوه برابـر بـا همـان رفتـار قلندرانـه اسـت کـه در غزلیات عطار نیـز فراوان دیده میشـود:
میــی در ده کــه در ده نیســت هشــیار
ز نــام و ننــگ بگر یــز وچــو م ـ ــردان
لبــاس خواج ــگی از ب ـ ــر ب ـ ــیفکن

چــه خفتــی عمــر شــدبرخیز و هشــدار
ز دردی کــوزهای بســـــتان ز خمــار
بــه میخانــه فروانــــــداز دســــــتار
(عطار)315 :1366 ،

تفاوتهای دیدگاه انسانگرایانه عطار با مکتب انسانگرایی با نگاه میانرشتهای

همانگونـه کـه مشـاهده میشـود در توصیـف انسـانهای متعالـی یـا خودشـکوفا اشـترا کات ز یـادی در
سـخنان عطـار بـا بـزرگان مکتـب انسـانگرایی وجـود دارد ولـی ایـن مکتـب در مقایسـه بـا دیدگاههـای
عطـار کاسـتیهایی دارد.
 .1از جملـه مطالبـی کـه مزلـو عنـوان کـرده سلسـله نیازهاسـت .وی معتقـد اسـت شـرط اول
دسـت یافتـن بـه تحقـق خـود ،کـه در آخریـن طبقـه از نیازهـای آدمـی قـرار دارد ،ارضـای چهـار گـروه
از نیازهاسـت کـه در سـطوح پایینتـر قـرار گرفتهانـد و عبـارت اسـت از )1 :نیازهـای فیزیولوژ یـک
 )2نیازهـای ایمنـی  )3نیازهـای محبـت و احسـاس وابسـتگی )4نیـاز بـه احتـرام .ا گـر کسـی نتوانسـته
باشـد ایـن نیازهـای خـود را ارضـا کند نمیتواند به مرحلۀ باالتر که خودشـکوفایی اسـت دسـت یابد.
(مزلـو )447 :1367،حـال ایـن سـؤال مطـرح میشـود کـه چرا با وجـود این که همین نیازهـا در عدهای

از انسـانها بـرآورده شـده اسـت امـا بـاز هـم بـه خودشـکوفایی نرسـیدهاند؟ بـه عبـارت دیگـر وی راه
رسـیدن بـه تعالـی را بیـان نمیکنـد و تنهـا بـه توصیـف انسـان متعالـی میپـردازد؛ درحالیکـه عطـار
هماننـد بسـیاری دیگـر از عارفـان راه رسـیدن بـه کمـال را شـرح میدهـد و به انسـانهای دیگـر میگوید
کـه چگونـه میتواننـد بـا کوشـش ،ممارسـت و قطـع تعلقـات دنیـوی بـه ایـن مرحلـه دسـت یابنـد:
هرکــه جــان در باخــت بــر دیــدار او
تــا توانــی در ف ــنای خو یــش کــوش
دوســت یکــدم خامــوش از سخ ــن

یا:
ای چــو گو یــی گشــته در میــدان او
همچــو گو یــی خویشــتن تسل ـ ــیم کــن
ســوز عشــقش بــس بــود در جــان تــو را
تــن زن ای عطــار و جــان پروانـ ــه وار

یا:

صدهــزاران جــان شــود ایثــار او
تــا شــوی از خو یــش برخــوردار او
گــوش مــن تــا بش ــنوی گفـ ــتار او
(عطار)547 :1366 ،
تــا ابــد چــون گــوی سرگ ــردان
پــس بــه ســر میگــرد در میــدان
دل منــه بــر وص ــل و بــر هجــران
بــر فشــان چونــدر رســد ف ــرمان

او
او
او
او

(عطار)542 :1366 ،
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در بنــد حــور و چشــمه کوثـ ــر مبــاش از آن ــک

مــرد آن بــود کــه نقــد ز قعــر ب ــحور یاف ــت

انــدر ســواد فقــر طل ـ ــب نـ ــور دل کــه چ ـ ــشم

در جــوف هفــت پــردۀ تاریــک ،نــور یافــت

بررسی دیدگاههای
روانشناختی عطار ...

در شب طلب حضور که در چشم مردمست

کانــدر درون پــردۀ کحل ــی حضــور یاف ــت
(عطار) 754 :1366 ،

 .2تفـاوت قابـل مالحظـه دیگـری کـه میتـوان ذکـر کـرد تجربههـای اوج یـا واالسـت .مزلـو معتقـد
اسـت انسـانهای خودشـکوفا میتواننـد تجربههـای خاصـی داشـته باشـند کـه از آنهـا تحـت عنـوان
تجربههـای واال یـاد میکنـد و ویژگیهـای زیـر را بـرای آن برمیشـمارد:
•تمام کائنات بهعنوان یک کل درهمآمیخته و یگانه درک میشود؛
•ادرا کات تعالیبخـش خودفراموشگـر و ناخودخواهانتـر اسـت و شـخص را بـه بیخواهـش
بـودن ،بینیـاز بـودن و بـیآرزو بـودن نزدیـک میکنـد؛
یشـود؛
•نوعی گمشـدگی در زمان و مکان یا نوعی فقدان آ گاهی نسـبت به زمان و مکان احسـاس م 
یعنی ممکن اسـت یک روز را کوتاهتر از یک دقیقه یا بلندتر از یک سـال احسـاس کند؛
•جهانـی کـه در تجربههـای واال دیـده میشـود جهانـی اسـت صرفـاً خوب ،خواسـتنی و ارزشـمند و
هرگـز بهعنـوان نخواسـتنی تجربه نمیشـود؛
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•اغلب عواطفی نظیر هیبت ،حیرت ،احترام ،فروتنی ،تسـلیم و حتی عبادت گزارش شـده اسـت
(مزلو.)83- 75 :1387 ،
تجارب اوج به عقیده مزلو عبارتند از:
لحظـات شـور ،وجـد ،خلسـه ،جـذب و انجـذاب معنـوی .تجربـه اوج ،باعـث
احسـاس یکپارچگی ،همسـازی با عالم ،خودجوشـی ،خود رهبری ،ادرا ک بیشـتر و
آ گاهی کمتر نسـبت به زمان و مکان اسـت و چون این احساسـات با خودشـکوفایی
همـراه اسـت ،مزلـو ،تجـارب اوج را مظهـر لحظـات خودشـکوفایی میدانـد و بـه اثـر
عمیـق آن بـر زندگـی انسـان معتقـد اسـت (همـان.)470 :
مزلـو ،معتقـد اسـت کـه در لحظـات اوج ،انسـان نسـبت بـه گذشـت زمـان و چگونگـی مکانـی که
در آن قـرار دارد ،آ گاهـی نـدارد و هنگامـی کـه بـه خـود میآیـد ،نمیتوانـد نسـبت بـه مـدت زمانـی کـه
در ایـن حالـت بـوده ،اظهـار نظـر کنـد؛ ایـن مفهـوم همـان تجربۀ دینی اسـت.
تجربـۀ دینـی کـه شـامل تجربـۀ عرفانـی هـم میشـود مفهومی اسـت کـه در اواخر سـدۀ هجدهم و از
آثـار «شلایرماخر» ظهـور کـرد .ایـن اصطالح دربارۀ سـه پدیده بـه کار میرود:
 .1نـوع اول نوعـی شـناخت غیراسـتنتاجی و بیواسـطه ،شـبیه بـه شـناخت حسـی از خداونـد یـا امـر
متعالی1یـا امـر مطلق2یـا امـر مینـوی اسـت .3ایـن نـوع شـناخت حاصـل اسـتدالل ،اسـتنتاج و شـناختی
غائبانـه از خداونـد نیسـت بلکـه شـناختی حضـوری و شـهودی اسـت؛
 .2نـوع دوم پدیدههـای روانشـناختی و معنـوی اسـت کـه بـر اثـر خـودکاوی بر آدمی مکشـوف میشـود
و مؤمنـان آن هـا را معلـول شـناخت و گرایـش ذاتـی و فطـری انسـانها نسـبت بـه خدا تلقـی میکنند .از
نظـر مؤمنـان وجـود تعلـق و وابسـتگی آدمیـان بـه امـری نادیدنـی و غیبی دلیـل بر این اسـت که وجودی
برتر از انسـانها هسـت؛
 .3نـوع سـوم ،مشـاهدۀ دخالـت مسـتقیم و بیواسـطۀ خدا در حـوادث خارقالعاده ماننـد معجزات و
کرامـات اولیاء اسـت (پراودفوت.)56 :1383،
ایـن سـه نـوع پدیـده از ایـن حیـث تجربـه نامیـده میشـوند کـه تحتتأثیـر شـناخت مسـتقیم و
یشـوند.
مشـاهده اسـت و به سـبب این که مؤید آموزههای متون مقدس ادیان هسـتند دینی نامیده م 
تجربههـای دینـی نـوع دوم و سـوم بـا تجربـۀ عرفانـی مغایـر اسـت .تجربـۀ عرفانـی تجربـهای اسـت
کـه شـخص صاحـب تجربـه احسـاس میکنـد کـه خدایـی گانـه را تجربـه کـرده و آن خـدا غیـر از خـود
او بـوده اسـت و گاهـی احسـاس صاحـب تجربـه بـه صـورت یگانگـی همـه چیـز و فقدان هرگونـه غیریت
1. the transcendent
2. the absolute
3. the numinous

و تمایـز واقعـی اسـت و حتـی میـان خـود و حـق تمایـزی احسـاس نمیکنـد .ایـن احسـاس یگانگـی را
همـگان «تجربـۀ عرفانـی» نامیدهانـد ولـی دربـارۀ احسـاس درک وجـود خداونـد اختلاف نظـر اسـت.
تجربـۀ عرفانـی در مفهـوم محـدود خویـش کـه مورد توجه فیلسـوفان واقع میشـود ،به تجربـۀ وحدتآمیز
فراحـس یـا ادرا كـی یـا فروحسـی ادرا كـی مربوط میشـود كه نتیجه آ گاهـی به واقعیتهاسـت و از طریق
ادراك حسـی یا خویشـتننگری عادی حاصل نمیآید .تجربۀ وحدتآمیز در برگیرندۀ درهمآمیختگی
پدیدارشـناختی یـا محـو كثـرات اسـت كـه طـی آن چنیـن فـرض میشـود كـه مفاد شـناختی تجربـه مزبور
بـا صراحـت در آن خصلـت پدیدارشـناختی باقـی میمانـد .نمونههایـی ازچنیـن تجربـهای عبارتنـد
از :تجربـۀ یكیانـگاری همـۀ طبیعـت ،اتحـاد بـا خـدا درعرفـان مسـیحی ،محـو همـه كثـرات ،تجربـه
بیسـاختار بودایـی و تجربههـای یکتـا انـگار (پراودفـوت.)65 .:1383 ،
البتـه تجاربـی از قبیـل تجربـۀ دوگانهانـگار از خـدا کـه درآن شـخص و خـدا بهطـور کامـل متمایـز از
هـم باقـی میماننـد عرفانـی نخواهـد بـود ،زیـرا جـزو تجـارب وحـدت آمیـز بـه شـمار نمـی رود .در تجربـۀ
عرفانـی و تفسـیری کـه از آن میشـود ،ویژگیهـای عقیدتـی ،عاطفـی و ارادی صاحـب تجربـه دخالـت
دارد .تجربـۀ عرفانـی کـه از آن بـا عنـوان تجربـۀ اتحـاد و نیـز وحـدت شـهود یـاد میشـود ،میتـوان در سـه
گـروه دسـتهبندی کـرد:
 .1اتحـاد از نـوع اسـتغراق تـام یـا بهتعبیـری تجربـۀ عینیـت یـا اتحاد تام بـا همۀ موجودات یا بـا واقعیتی
عالیتـر کـه در آن ،میـان فـرد صاحـب تجربـه و امـر مـورد تجربـه تمایـزی نیسـت و جدایـی فاعـل
شناسـایی از متعلـق احسـاس نمیشـود (ملکیـان)33 :1380 ،؛
 .2وحـدت از نـوع اسـتغراق ناقـص یـا بهعبارتـی تجربـۀ وحـدت بـا همـه موجـودات یا واقعیتـی عالیتر
کـه صاحـب تجربـه بـه تمایـز میـان خـود و متعلق آ گاه اسـت و بهمثابـه یک مدرک متمایـز در برابر همه
قـرار میگیرد (ملکیـان)36 :1380 ،؛
 .3ارتبـاط و اتصـال مسـتقیم معرفتـی یـا آ گاهـی بیواسـطه از واقعیـت متعالـی یـا خداونـد؛ بـه عبـارت
دیگـر مشـاهدۀ ذات ،صفـات و اسـماء الهیـه بـه طریـق حـال و شـهود (کالـون.)203 :1381 ،
آثـار عرفانـی بـه جـا مانـده ،مدعـای «ویلیـام جیمـز» را دایـر بـر ایـن كـه تجربـۀ عرفانـی میبایـد
حادثـهای گـذرا باشـد كـه فقـط مدتـی كوتـاه دوام مییابـد و سـپس محومیشـود ،تأییـد نمیكنـد.
ایـن تجربـه میبایـد هشـیاری پایـدار شـخص باشـد كـه بـه مـدت یـك روز یـا بخشـی از روز دوام
مـیآورد (جیمـز.)380 :372 ،
رودولـف اتـو از اصطلاح تجربـۀ قدسـی بـرای بیـان تجربههایـی اسـتفاده میکنـد کـه متعلـق بـه
واقعیتـی اسـت کـه همچـون امـری مغایـر بـا شـخص دریافـت میشـود و زمینـه وا کنـش هیبتآمیـز و
دلکـش ،همزمـان بـا حضـوری ادرا ک ناپذیـر را فراهـم مـیآورد (اتـو.)81 :1380،
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ویلیـام جیمـز چهـار نشـانه بـرای تجربـۀ عرفانـی مطـرح میکنـد کـه دو نشـانه اصلـی و دو نشـانه
فرعـی اسـت .نشـانههای اصلـی بیـان ناپذیـری و کیفیـت معرفتـی و نشـانههای فرعـی ناپایـداری و
انفعـال اسـت (جیمـز.)380-382 :1372 ،
تجربـه بـه بیـان لفظـی در نمیآیـد و در نظـر عـارف از نـوع شـناخت ،مکاشـفه و اشـراق اسـت.
نشـانههای فرعـی شـامل :ناپایـداری و انفعـال اسـت .شـرایط و مناسـباتی کـه فاعـل در آن شـرایط،
تجربـه را درک میکنـد شـکل دهنـدۀ تجربـه اسـت ،در نتیجـه صاحـب ادیـان و سـنن مختلـف
دارای تجـارب مختلـف خواهنـد بـود .منطـق حا کـم بـر مفاهیمـی کـه افـراد توسـط آن ،تجربـه را در
سـنتهای مختلـف تفسـیر میکننـد ،شـکلدهندۀ تجربـۀ آنهاسـت .بنابراین هر تالشـی بـرای تفکیک
جوهـر تجربـه از تفاسـیر آن ،منجـر بـه عـدم درک تجربـهای میشـود کـه شـخص آن را تحلیـل میکنـد
(پراودفـوت .)173 :1383،بیانناپذیـری تجربـۀ عرفانـی موضوعـی اسـت کـه تأثیـر ز یـادی بـر زبـان
فاعـل حـاالت عرفانـی اولیـن چیـزی کـه میگو یـد ایـن اسـت کـه آن
عرفانـی دارد .بـه بیـان جیمـزِ ،
حالـت ،تـن بـه بیـان نمیدهـد و از محتویـات آن گـزارش مناسـبی در قالب الفاظ نمی تـوان ارایه داد.
یتـوان آن
از ایـن مطلـب میتـوان نتیجـه گرفـت کـه حالـت عرفانـی را بایـد مسـتقیماً تجربـه کـرد و نم 
را بـه دیگـران ابلاغ کـرد .بـا ایـن ویژگـی ،حـاالت عرفانـی بـه حـاالت احساسـی شـبیهترند تـا حـاالت
عقالنـی .هیچکـس نمیتوانـد بـرای شـخص دیگـری کـه هرگز احسـاس خاصـی را تجربه نکرده اسـت
روشـن کنـد کـه آن احسـاس چـه کیفیـت و یـا چـه ارزشـی دارد» (جیمـز.)208 :1372 ،
ویژگیهایـی کـه بـرای تجربـۀ عرفانـی برشـمرده شـده اسـت بـا آنچـه مزلـو میگو یـد و نیـز سـخنان
عارفانـی ماننـد عطـار مشـابهتهای زیـادی دارد ماننـد :نامشـخص بـودن زمـان و مـکان ،غیرقابـل
وصـف بـودن ،تأثیـر آن بـر تجربهگـر و ...ولـی تفاوتهایـی نیـز دیـده میشـود .در نظـر مزلـو تجربـۀ اوج
از راههـای دیگـری ماننـد اسـتعمال مـواد مخـدر ،تمسـک بـه مناسـک و تمرینـات سـکوت و تفکـر
عرفانـی بـه آسـانی صـورت میگیـرد امـا ایـن راههـا چون صـوری و ظاهـری هسـتند دارای ارزش حقیقی
نخواهنـد بـود ( مزلـو .)31-229 :1367،در واقـع مزلـو تفـاوت تجربیـات عرفانی را با تجربههای ناشـی
از اسـتعمال مـواد مخـدر در یـک عـرض میدانـد و معتقـد اسـت کـه تنهـا نتایـج آنهـا متفـاوت اسـت.
در صورتـی کـه در عرفـان اسلامی تجربیـات عرفانـی بـرای هرکـس مقـدور نیسـت و بـا تجربههـای
نادرسـت تفـاوت بسـیاری دارد .عطـار در غزلیـات خـود گاهـی به شـرح تجربههای خو یـش میپردازد
بـه عبـارت دیگـر غـزل عطار تصویر تجربههای اوسـت (پورنامداریـان )201 :1390 ،و میتوان در خالل
ایـن توصیفـات ویژگیهـای تجربـه عرفانـی را از دیـدگاه وی دانسـت .در غـزل ز یـر عطـار بـه توصیـف
تجربـه عرفانـی خویـش میپـردازد:

وشــاقی اعجمــی بــا دشـ ــنه در دس ــت
درآمــد در میــان خ ـ ـ ــرقه پ ــوشان
بــزد یــک دش ـ ــنه بــر دل پ ـ ـ ــیر مــا را
چــو کــرد ایــن کار ناپیــدا ،شــد از چشــم
در آشـ ـ ــامید دریاهــای اس ـ ـ ــرار
خــودی او بکلــی زو فــرو ریخ ـ ـ ــت
بپر یــد و نـ ــشان و نــام از او رف ـ ـ ــت

به خون آلوده دســت و زلف چون شســت
بــه کــس در ننگرســت از پ ـ ــای نن ـ ــشست
دلـ ـ ــش بگشــاد و زنار یــش بــرب ـ ــست
چــو آتــش پــارهای آن پ ـ ــیر درجـ ـ ــست
زجـ ـ ــام نیســتی در صــورت هـ ـ ــست ز
ننــگ خویشـ ـ ــتن بینــی بــرون رسـ ـ ــت
ندانــم تــا کجـ ـ ــا شــد در کـ ـ ــه پیوسـ ــت
(عطار)684 :1366 ،

عطـار در شـرح ایـن تجربـه ،تجربهگـر را پیـر توصیـف میکنـد کـه برتـر از افـراد عـادی اسـت.
در خلال تجربـه ،پیـر هدایـت میشـود در واقـع تجربـه عرفانـی معرفتزاسـت و میتوانـد هدایـت
کننـده باشـد .و در بیـت آخـر عنـوان میکنـد ،پیـر پـس از ایـن تجربـه ،دیگـر هیـچ توجهـی بـه دنیـا
نداشـت و در بینشـانی ناپدیـد گشـت .در غزلـی دیگـر بـاز بـه همیـن صـورت بـه توصیـف تجربـه
عرفانـی میپـردازد:
ن ــگاری مس ــت الیعق ــل چ ــو ماه ــی

درآم ــد از در مس ــجد پگاهـــی

س ــیه زل ــف و س ــیه چش ــم و س ــیه دل

س ــیه گ ــر ب ــود و پوش ــیده س ــیاهی

ز ه ــر مو ی ــی ک ــه ان ــدر زل ــف او ب ــود

ف ــرو میریخ ــت کف ــری و گناهـــی

درآم ــد پی ــش پی ــر م ــا ب ــه زان ــو

ب ــدو گف ــت ای اس ــیر آب و جاهـــی

فس ــردی همچ ــو ی ــخ از زه ــد ک ــردن

بس ــوز آخ ــر چ ــو آت ــش گاهگاهـــی

چ ــو پی ــر م ــا بدی ــد او را ب ــرآورد

ز ج ــان آتش ــین چ ــون آت ــش آهـــی

ز راه افت ــاد و روی آورد در کف ــر

ن ــه رو ی ــی مان ــد در دی ــن و ن ــه راهـــی

ب ــه تاریک ــی زل ــف او ف ــرو ریخ ــت

ب ــه دس ــت آورد از آب خض ــر چاهـــی

ندی ــدم

ک ــه ش ــد در ب ــی نش ــانی پادش ــاهی

ا گ ــر عط ــار ب ــا او ه ــم برفت ــی

کاهـــی

دگ ــر

هرگ ــز

نش ــان

او

نیرز ی ــدش

عال ــم

ب ــرگ

(عطار)52 :1366 ،

مشـاهده میشـود شـرح ایـن تجربـه دقیقـاً ماننـد غـزل قبلـی اسـت و ویژگیهای یکسـان بـرای آن بر
میشـمارد .در واقـع تجربههـای اوج در نظـر عطـار بسـیار بـا ارزشتـر از آن چیـزی اسـت که مزلـو از آن با
عنـوان تجربههـای واال یـاد میکند.
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بـا ایـن پژوهـش کـه از نـوع میانرشـتهای اسـت آشـکار میگـردد کـه بسـیاری از بـزرگان و اندیشـمندان
عـارف ،نظریـات قابلتوجهـی دربـاره ویژگیهـای روانشـناختی انسـان دارنـد .ایـن نظر یـات علاوه
بـر اینکـه مشـترکاتی بـا بعضـی مکاتـب غربـی دارد میتوانـد بهعنـوان مکتبـی کاملتـر در حـوزه
روانشناسـی مـورد مطالعـه قـرار گیـرد .صاحبنظـران مکتـب انسـانگرایی ویژگیهایـی بـرای انسـان
متعالـی برمیشـمارند کـه بسـیاری از آنهـا مطابـق بـا ویژگیهـای انسـان در دیـن اسلام اسـت و ایـن
ویژگیهاسـت کـه در غزلیـات عطـار بـا خصوصیـت عرفـان اسلامی نمـود یافتـه اسـت امـا آنـان نقـش
مذهـب را بـه کلـی نادیـده میگیرنـد و حتـی بـر ایـن باورنـد کـه انسـانهای بیمذهـب بیشـتر میتواننـد
بـه ایـن مرحلـه دسـت یابنـد .البتـه میتـوان دریافت کـه مذهب در نظر آنهـا تنها آداب و رسـوم ظاهری
یشـود امـا عطـار بـا چنیـن
و نادرسـت اسـت و در بسـیاری از ادیـان و مذاهـب نیـز چنیـن مشـاهده م 
رسـوم نادرسـتی مخالـف اسـت .اصـل اساسـی مذهـب کـه توحیـد خداوند یکتاسـت در تمامـی منابع
عرفانـی غیرقابـل انـکار اسـت .ایـن موضـوع ،تفـاوت بـارز اندیشـه عارفـان بزرگـی چـون عطار بـا پیروان
ایـن نظریـه اسـت.
از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه پیـروان مکتـب انسـانگرایی تنهـا بـه توصیف انسـانهای کامل
میپردازنـد و از بیـان راه رسـیدن بـه چنیـن شـخصیتی غافـل ماندهانـد ،ایـن مکتـب کمکـی بـرای
رسـیدن انسـانهای دیگـر بـه نوعـی کمـال نسـبی نمیکنـد ،حـال آنکـه عطـار و عرفـای بـزرگ دیگری
ماننـد او نـه تنهـا ویژگیهـای انسـانهای کامـل را برمیشـمارند بلکـه راه رسـیدن بـه ایـن تعالـی را
نیـز بـرای دیگـران تبییـن میکننـد بهطـوری کـه ا گـر کسـی بخواهـد بـه آن چـه آنـان توصیـف میکننـد
برسـد ،بایـد بدانـد چـه راهـی را برگزینـد ،البتـه دشـواری ایـن راه و پایـدار مانـدن در آن بـه عـزم و
اراده خـود شـخص بسـتگی دارد حـال آن کـه در ایـن مکتـب بـا توصیـف انسـان کامـل ،دیگـران را
بـرای رسـیدن بـه چنیـن شـخصیتی مشـتاق میکنـد ولـی ایـن اشـتیاق بیپاسـخ میمانـد .بنابرایـن
روانشناسـان میتواننـد بـا کاربـرد نظریـات روانشـناختی ایـن عـارف بـزرگ پاسـخگوی بسـیاری از
نیازهـای انسـان امـروز باشـند.
بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه عارفـان همـواره در صـدد معرفـی راهـی بـرای رسـیدن انسـان
بـه کمـال بودهانـد و ایـن موضـوع مسـتلزم بررسـیهای روانشـناختی دربـاره انسـان اسـت .بنابرایـن بـا
تحلیلهـای دقیقتـر در نوشـتههای ایـن اندیشـمندان میتـوان دیدگاههـای آنـان را در قالـب نظر یـات
کامل و منسـجم روانشناسـی ارایه کرد که این هدف ،گسـترش مطالعات میانرشـتهای را در دو رشـته
ادبیـات فارسـی و روانشناسـی میطلبـد.
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Abstract
Humanism was introduced to psychologists through Maslow and Rogers’s
views in the twentieth century. This school deals with the human needs and
his innate tendencies. Utopia, exalted experiences, religious experiences,
high motivations and human nature are among Maslow and Rogers’s ideas.
Attar, one of the greatest Muslim mystics of the 6th and 7th centuries
has also considered these subjects in his poems and has tried to explain
and interpret them. Many of Attar’s ideas can be explained using ideas
and principles in humanism and it can be highlighted that he has tried to
advance some theories in this field. In fact, it is obvious that, like many
other mystics, Attar has utilized psychological concepts in his teachings,
and his ideas and theories in this regard can be unraveled through scholarly
research on his writings on the part of experts in psychology. On the other
hand, to interpret many of the mystical ideas, it is necessary to be familiar
with some theories in psychology. The present research, as a descriptiveanalytical research, tries to explain Attar’s ideas about human needs, perfect
man, exalted experiences and high motivation using the ideas and principles
in humanism.
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