
 یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

 69تا  74، ص0711 پاییز، 74سال دوازدهم، شمارة 
www.qccpc.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/QCCPC.2021.53146.2448 
 

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م

 
 خیتار

ل: 
سا

ار
03/

30/
99 

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

51/
30/

33
 

2
3

4
5

-6
0

5
1

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
1

7
8

 

مراجع محور کارل راجرز با نگرش  هینظر شناختیانسان ینقد مبان
 یبه منابع اسالم

 
 

 گیالن، ایران. .النیو مشاوره دانشگاه گ یتیگروه علوم ترب اریاستاد  یقربان پور لفمجان ریام
  

 
 

 

  چکیده
کارل رانسوم راجرز بوده است. روش  یمراجع محور یهینظر ختیشناانسان یحاضر نقد مبان قیتحقهدف 

اطالعات  یآور قرار دارد و روش جمع یلیتحل -یفیتوص قاتیپژوهش حاضر در چارچوب تحق قیتحق
 یا کتابخانه ی وهیراجرز از منابع مختلف به ش شناختیانسان دگاهیاست. ابتدا د یا صورت کتابخانه به

نشان داد  ها افتهیانجام خواهد شد.  یها با توجه به منابع اسالم آن یو در مرحله دوم نقد و بررس یآور جمع
 ،یمنطق یداشت و معتقد بود انسان اصوالً موجود یو مثبت نانهیب که راجرز نسبت به انسان نگاه خوش

 یها است که نوعاً بر جنبه ییبه خودشکوفا لین اش زهیانگ نتریاست که مهم نیب و واقع رونده شیپ ،یاجتماع
و روانی انسان متمرکز است و چنانچه جوامع از طریق اعمال شرایط ارزش، مانع و محدودیتی  کیولوژیب

ارگانیزمی شاخصه ارگانیزم  یگذار به سمت خودشکوفایی حرکت کنند. ارزش توانند یایجاد نکنند افراد م
اهداف اجتماعی و خودشکوفایی را انتخاب خواهد کرد. در مقابل از نظر  انسانواسطه آن  انسانی است که به

-برسد. در کنار جنبه یبه کرامت اکتساب تواند یدارد و م یارزشمند است و کرامت ذات تاًیاسالم انسان ماه

 فطرتو  نیعقل و حرکت در چهارچوب د هیآن را در سا دیدارد که با زیمنفی ن هایمثبت، انسان جنبه های
 ییموجب خودشکوفا یاله یا زهیو هدف خلقت با انگ یبندگ ریمتعادل کند. از نظر اسالم حرکت در مس

اهلل خواهد شد. خودشکوفایی شامل ابعاد شناختی، اخالقی، معنوی، شخصیتی و عاطفی  یانسان و قرب ال
و انسان را  شود یانجام م ابصورت داوطلبانه و ارادی بر اساس انتخ ها به و اعمال انسان شود ی)هیجانی( م

 .دهد یدر مسیر تعالی و کمال و معنایابی حرکت م جیتدر به

   .کارل راجرز، اسالم ،یمحور مراجع هیانسان، نظر :ها واژهکلید
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  همقدم
شناخت انسان و بررسی عمیق ابعاد وجودی او از ضروریات زندگی و از مقدمات 

از زندگی دنیوی است. انسان دارای ابعاد و وری هرچه بیشتر  سعادتمندی انسان و بهره

شناسی( با علوم مختلف از  روی، شناخت انسان )انسان های بسیاری است و ازاین ویژگی

درمانی های مشاوره و روانی نظریهشناسی و مشاوره نیز ارتباط دارد. مطالعه جمله روان

که از انسان و هستی و نیز  ها با توجه به درکیدهد که تقریباً تمامی این نظریهنشان می

منظور برخورداری از سالمت  های رفتاری را بهها و نبایدهدف و غایت زندگی دارند، باید

خود مشاوران هم برای حل مشکالت  کنند.روان، بهنجاری و زندگی بهتر توصیه می

ارد زنند که این مومراجعان بر اساس مواردی دست به انتخاب نظریه و استفاده از آن می

ی یادگیری و تغییر رفتار، ساختار های مشاور در زمینهاند از: اعتقادات و آگاهی عبارت

آبادی،  شخصیت، ماهیت انسان، نگرش فرد نسبت به زندگی و نیز تجارب خود )شفیع

عنوان  های روانشناسی بر اساس اصول تجربی و آزمایشی توانست آن را به پیشرفت (.4831

فرد است درآورد و این رشد  الً مستقل که دارای هویتی منحصربهیک دانش تجربی و کام

نوبه خود ارتباط تنگاتنگ دانش روانشناسی و فلسفه و یا حتی به تعبیری  و توسعه به

ازپیش آشکار ساخت.  درمانی به فلسفه را بیش ویژه مشاوره و روان وابستگی روانشناسی و به

ها  درمانی حکایت از آن دارد که این نظریه روان های مشاوره و تر نظریه البته تحلیل عمیق

شناسی است )فداکار و همکاران،  شناسی و معرفت شناسی، جهان مبتنی بر نوعی انسان

( مبانی اثرگذار بر نظریات مشاوره را مبانی 4831ئی )(. همسو با این دیدگاه نوده4811

گیری نظریات مشاوره  در شکلمدرن دانسته و یکی از مبانی تأثیرگذار  دوران مدرن و پست

داند. شکی نیست که برداشت مشاور از انسان یعنی دیدگاه  شناسی می را مبانی انسان

دهد اثرگذار است )کوری،  هایی که انجام می شناختی وی در نوع تشخیص و مداخله انسان

ی ها طور عام نظریات علوم انسانی، دیدگاه شناسی و مشاوره و به (. نظریات روان9001

اند و اصوالً مختلفی را پیرامون ماهیت انسان، زندگی وی و هدف زندگی وی مطرح نموده

ها هدفشان بهبود وضعیت انسان و ارتقای شرایط روانی و زندگی وی بوده است.  همه آن
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فردی به انسان  درمانی و مشاوره از جمله راجرز، دیدگاه منحصربه پردازان روان تمامی نظریه

بینی و ارائه فنون و  شناسی، پیش، در نظریه، تشخیص، آسیب این دیدگاهاند که  داشته

های درمانی، نمود خاص و بارزی داشته است؛ بنابراین ضروری است تا این مبانی  حل راه

شناسی از جهت شناخت ماهیت و  اهمیت انسان دقت بررسی و نقد شوند. به  شناختی انسان

می ادیان الهی، شناخت انسان پس از خداشناسی های تما حقیقت انسان است. در آموزه

بیشترین اهمیت را دارد. تا آنجا که یکی از اهداف اساسی انبیاء توجه دادن انسان به 

توجهی به حقیقت  خویشتن بوده است. بسیاری از مشکالت فراروی انسان معاصر به دلیل بی

توان ی آن را میازحد به بعد غیر معنوی خویش است که علت اصل خود و توجه بیش

(. نظریات 4831های دینی پیرامون انسان دانست )گرامی،  نادیده انگاشتن دین و آموزه

ها مبتنی بر یک سلسله اصول  شوند بلکه به وجود آمدن آنشناختی در خأل ایجاد نمیروان

پرداز و ها، شخصیت نظریههای تاریخی، اجتماعی، فلسفی و شخصی است. نظریهو پایه

رسند. نیروهای اند که در آن به ظهور میکنند و محصول زمانیای او را منعکس مینیازه

پرداز نیز در پدید آمدن ی نظریهگذارند و فلسفهپرداز تأثیر میتاریخی و اجتماعی بر نظریه

های مختلف (. یکی از علل تفاوت نظریه4831آبادی، ناصری،  نظریه نقش دارد )شفیع

 پردازان پیرامون انسان و شخصیت اوست.تفاوت دیدگاه نظریه شناسی و مشاوره روان

طورکلی علوم اجتماعی و انسانی  شناسی یا مشاوره و بهی روانتمامی نظریاتی که در حوزه

ی آثاری است که در کشورهای غربی شوند غالباً ترجمههای ایران تدریس میدر دانشگاه

اند و همان آثار ترجمه شده بدون ولید شدهطور خاص امریکا و کشورهای اروپائی ت و به

شود. با توجه به اینکه در کشورهای کمترین دخل و تصرف به دانشجویان تدریس می

ها و زندگی حاکم است الزم اسالمی دیدگاهی خاص نسبت به جهان و انسان و ارزش

ها از منظر  شناسی آن شناسی و مشاوره از جمله مبانی انسانهای روان است تا مبانی نظریه

مبانی دین اسالم موردنقد و بررسی قرار گیرند تا نکات مفید و غیرمفید این نظریات از هم 

تمیز داده شوند. اگر این اتفاق بیفتد و نظریات مشاوره با در نظر گرفتن بافت فرهنگی و 

د. در شان بیشتر خواهد ش ی ایرانی نقد و مورد استفاده قرار گیرند کاراییاسالمی در جامعه
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های مشاوره بر اساس باورهای نظر گرفتن بافت فرهنگی و مذهبی مردم ایران و نقد نظریه

های مشاوره شود که نظریههای دین اسالم است( باعث میغالب مردم )که همان آموزه

توان انکار کرد که فرهنگ در  ازجمله نظریه راجرز بهتر مورداستفاده قرار بگیرند. زیرا نمی

خیص، ارزیابی، سنجش و درمان مراجعان نقشی حیاتی دارد. پیشینه فرهنگی فرآیند تش

ویژه زمانی که با فرهنگ مراجع متفاوت باشد بر ادراك درمانگر  پرداز به درمانگر یا نظریه

از بیماری و تشخیص اختالل، نوع ارزیابی، رابطه درمانی، نوع سنجش و تنظیم اهداف 

(. 4100خواهد بود )مظاهری نژاد فرد، زرانی و موسوی،  درمانی و برنامه درمانی اثرگذار

ای به خاطر نژادپرستی، مختص های مشاورهها و کاربستهای متمادی، نظریه در طول سال

افراد خاص بودن، تک فرهنگی بودن و اجحاف نسبت به اقوام خاص به چالش کشیده 

کارهای زیادی انجام شده ی چندفرهنگ گرایی در مشاوره رو روی مقوله اند. ازاین شده

است. آگاهی و دانش نسبت به مباحث چند فرهنگی و جذب و پذیرش آن در علم 

شناسی گردیده است )مانتی، شناسی و مشاوره منجر به ایجاد نیروی چهارم در روان روان

ی مداخالت  دانیم که در حوزه از طرفی می(. 4831ی حقیقی، قربان پور، ؛ ترجمه4111

، 4ی فرهنگی اند از مداخلههنگ سه دسته درمان وجود دارند که عبارتحساس به فر

های حساس به  . درمان8ی حساس به فرهنگ و مداخله 9های حساس به فرهنگدرمان

های فرهنگی مراجعان متنوع از  درمانی است که مستقیماً شاخصه های روانفرهنگ مداخله

ها را  تاریخی و اقتصادی و اجتماعی آن ها و بافتها، ارزشها، نگرشجمله باورها، سنت

ها و مسیرهای شفابخشی سنتی از جمله  ها از روشدهد. این درمان مورد توجه قرار می

کنند که قابلیت کاربرد با مراجعان خاص را دارد )اسپری و  رویکردهایی استفاده می

ان ایرانی در توجهی به بافت فرهنگی و دینی )مذهبی( مراجع. بدون شک بی(9049اسپری، 

سازی موردی مشکالتشان، عالوه بر تشخیص غیردقیق، در تجویز راهبردها و کاهش مفهوم

ی دهد؛ زیرا مراجعان با طیفی از تنوع در جلسهاثربخشی فنون درمانی خود را نشان می

ها با  های فرهنگی، تفاوت در دین و مذهب آنشوند و یکی از این تفاوتمشاوره حاضر می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cultural Intervention 

2. Culturally-Sensitive Therapy 

3. Culturally-Sensitive Intervention 
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شناسان و اند که روانهای مسلمی از تنوع فرهنگیست. دین و معنویت جنبهمشاور ا

ترین بعد فرهنگ در شوند. مسلماً این جنبه، مهممشاوران در کار بالینی با آن مواجه می

ی براتی ، ترجمه9040ها و رفتارهای فرد است )یوهانسون، شکل دادن به باورها، ارزش

سازی موردی یکی از هنگی متفاوت مراجعان در مفهوم(. توجه به مبانی فر4814سده، 

ی چند فرهنگی این کار (. از نظر مشاوره9041ای است )اسپری، ضروریات کار مشاوره

توان هایی است که باید در دستورکار مشاوران قرار بگیرد؛ زیرا نمییکی از دستورالعمل

ای عرضه مختلف مشاورههای  انکار کرد که رویکردهای درمانی که امروزه در کتاب

های اند و بر یک رشته ارزشآمریکایی سرچشمه گرفته -شوند، از فرهنگ اروپایی می

ی  ای از کارهای درمانی روی مردان سفیدپوست طبقهخاص استوارند. اغلب فنون مشاوره

ی اند. امکان دارد این رویکردها در مورد مراجعانی که پیشینه آمده دست متوسط غربی به

ادی، قومی و فرهنگی و حتی مذهبی متفاوتی دارند کاربرد نداشته باشد. به اعتقاد نژ

طرف هستند و محققان این یک افسانه است که بگوییم این رویکردها از لحاظ ارزشی بی

مثال در بسیاری از  عنوان ی زمین قابلیت کاربرد دارند. بههای روی کرهدر مورد تمام انسان

ی عقالنی عاطفی آلبرت آلیس روی فردگرایی و تفرد ز جمله نظریههای درمانی انظریه

شود و گیری و مسئولیت فردی تأکید فراوان می ی پختگی و تصمیم عنوان شالوده به

های درست هستند که قابلیت کاربرد ها، ارزششود که تنها این ارزشگونه القا می این

گرا هستند و به آنچه  های مهم جمعارزشها که در برخی از فرهنگ همگانی دارند. درحالی

 (.9001شود )کوری، برای گروه و جمع مهم است اهمیت بیشتری داده می

های  دهد که این حوزه یعنی نقد مبانی نظریه نگاهی به شواهد پژوهشی نشان می

ای  های مشاوره شناسی نظریه شناسی و ارزش شناسی، هستی مشاوره از جمله مبانی انسان

های  ( نظریه4813مثال حیرت و بهرامی ) عنوان ه تحقیقات قرار گرفته است. بهمحل توج

اند.  درمانی متداول را از منظر رویکرد اسالمی مورد نقد و بررسی قرار داده مشاوره و روان

شناختی سبک زندگی آدلر را موردنقد و بررسی  ( مبانی انسان4811قربان پور لفمجانی )

( مبانی 9090قربان پور لفمجانی و قربان پور لفمجانی )قرار داده است. همچنین 
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اند. قربان پور  شناسی و اخالقی نظریه آلبرت آلیس را مورد نقد و بررسی قرار داده ارزش

شناسی نظریه اخالقی کهلبرگ را نقد و بررسی نموده است.  ( مبانی ارزش9041لفمجانی )

ریه فروید را نقد بررسی نموده است. شناسی نظ ( مبانی انسان9094قربان پور لفمجانی )

گرایی و قرآن پرداخته  ( به مقایسه دیدگاه انسان سالم در دیدگاه انسان4810ترشیزی )

( به بررسی روش، مبانی و نظریه انسان کامل در اسالم و 4831است. نیک صفت )

یدگاه اسالم گرایی مزلو را با د ( نظریه انسان4811گرایی پرداخته است. آذربایجانی ) انسان

شناسی معاصر  ( به بررسی بحران در انسان4811موردبررسی و نقد قرار داده است. واعظی )

های سالمت و بیماری در نظریه روان تحلیل گری  ( مالك4830پرداخته است و ابوترابی )

های  ( به بررسی مفروضه4833فروید را نقد کرده است. بشیری، غروی و فتحی آشتیانی )

زاده آملی  اند. حسن شناسی و اسالم پرداخته اره ماهیت انسان از دیدگاه رواناساسی درب

شود که عمده البالغه پرداخته است. مالحظه می ( به بررسی انسان کامل در نهج4838)

گرایی را موردتوجه  هم انسان اند و نهایتاً یک دیدگاه، آن های کلی داشته تحقیقات، بررسی

دهد که وی نیز همانند تمامی  محوری راجرز نشان می نظریه مراجع اند. نگاهی به قرار داده

درمانی، دیدگاه خاص خود را نسبت به انسان، ماهیت وی، هدف  پردازان حوزه روان نظریه

زندگی و نابهنجاری انسان دارد که این دیدگاه در کار وی و رهنمودهایی که به مراجعان 

راجرز انسان را اساساً موجودی خوب، مثبت، مثال  عنوان گردد. به دهد پدیدار می می

دید. او باور داشت که انسان قابلیت طبیعی  گرا و خودرهنمون می جلو، واقع اعتماد، روبه قابل

شود. به همین نحو، او  برای ادراك واقعیت دارد و توسط رویدادهای بیرونی کنترل نمی

اندن از ناسازگاری و حرکت به ها ظرفیت درونی و ذاتی برای دور م باور داشت که انسان

شناختی دارد. وی اظهار نمود که مراجعان ظرفیت  سمت زندگی سالم متعادل روان

خودآگاهی و شناخت دیگران را دارند. مردم هرگز در حالت ایستای خودشکوفا شدن 

شوند بلکه در مقابل در فرآیند فعال خودشکوفایی  توسط عامل بیرونی یا دیگری وارد نمی

 (.9042کنند )مکسول و کندی،  ن مشارکت میخویشت
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طور خاص و نظریات علوم  شناختی بهتوان گفت که نظریات روانبا این اوصاف می

طور عام، به دلیل وجود مبانی غیردینی و بنیادهای سکوالر و اومانیستی قابلیت  انسانی به

نیز جایگزینی مبانی و ها انطباق کامل با فرهنگ اسالمی را ندارند و راه درمان این آسیب

ها و هم برای بنیادهای فلسفی و تئوریکی اسالمی است هم برای تفسیر اسالمی از نظریه

منظور  های علوم انسانی غربی بهتحقق و تولید علوم انسانی اسالمی. بررسی و تحلیل نظریه

گیری از  که بهره استخراج مبانی و بنیادهای تئوریکی علوم انسانی غربی مفید است؛ همچان

منابع فلسفی و تئوریکی اسالمی برای کشف بنیادهای تئوریکی علوم انسانی اسالمی فایده 

شناسی و  شناسی، ارزش (. به همین علت است که باید مبانی هستی4819دارد )خسروپناه، 

های مثبت و قابل کاربرد آن را دقت تحلیل و نقد نمود و جنبه شناسی این نظریات را به انسان

تضادی با مبانی اسالمی ندارند مورداستفاده قرارداد؛ بنابراین با توجه به مباحث فوق که 

سؤالی که در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که اوالً دیدگاه 

های اسالمی  شناختی راجرز چیست و ثالثاً نقدهای وارده بر این مبانی از نظر آموزهانسان

 چیست؟

 تحقیق روش

 که دارد قرار تحلیلی -توصیفی تحقیقات چارچوب در حاضر پژوهش روش تحقیق

این شناختی نظریه مراجع محوری کارل راجرز است. مبانی انسان نقد و بررسی آن هدف

شناختی راجرز از منابع مختلف دسته دیدگاه انسان در مرحله اول، :دارد مرحله دو تحقیق

 بررسی و و در مرحله دوم نقد شود،آوری و ارائه می جمع ای ی کتابخانه اول و دوم به شیوه

 به مراجعه با ابتدا نخست، مرحله در ها با توجه به منابع اسالمی انجام خواهد شد. آن

شده وی پیرامون ماهیت  مطرح هایدیدگاه های راجرز بود،نظریه بر مشتمل که منابعی

 هایدیدگاه این مورد در تکمیلی توضیحات منابع، سایر کمک با و انسان استخراج

های وی نیز دیدگاه اسالمی، منابع از استفاده با دوم، مرحله در شد. توصیف مذکور

از برخی از  روایات، و آیات بر عالوه منظور، بدینبررسی و با منابع اسالمی مقایسه شد. 

 شناسی استفاده شد.منابع مرتبط با بحث انسان
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 ها یافته

 پیرامون انسان 0دیدگاه راجرز 

بین است.  رونده و واقع انسان اصوالً موجودی منطقی، اجتماعی، پیش ماهیت مثبت انسان:

های مبتنی بر طیب ها کشش عواطف غیرعقالنی و ضداجتماعی نیز وجود دارند اما این

تری نظیر عشق های اساسیهایی در قبال ناکام ماندن کشش العمل خاطر نیستند بلکه عکس

احساس تعلق و احساس امنیت است؛ بنابراین نیازی نیست نگران کنترل  و محبت،

آمیز وی باشیم. چراکه انسان خودش نیازهایش را  های ضداجتماعی و خصومت کشش

(. راجرز، به توانایی مراجع برای 4831آبادی و ناصری،  کند )شفیعتنظیم و متعادل می

فراهم بودن شرایط رشد، اعتقاد ای سازنده در صورت حرکت به سمت جلو و به شیوه

اعتماد، توانمند )دارای منابع الزم برای رشد(،  ها قابل دارد. راجرز قویاً معتقد است که انسان

قادر به خودشناسی و خودگردانی، قادر به ایجاد تغییرات سازنده و قادر به ایجاد زندگی 

عنوان یک  به شکوفایی به( پیرامون گرایش انسان 4111) 9مولد و ثمربخش هستند. برودلی

نویسید. دار تالش به سمت تحقق، خودمختاری، خودتعیین گری و کمال می فرآیند جهت

که انسان ظرفیت  این نگرش مثبت به ماهیت انسان، تلویحات درمانی مهمی دارد. ازآنجایی

شناختی دارد، ها و حرکت به سمت سالمتی روانذاتی برای دور شدن از ناسازگاری

(. انسان 9001دهد )کوری، ی مراجع قرار می گر مسئولیت اصلی درمان را بر عهدهدرمان

تواند بر اساس آزادی انتخاب و عمل خود را شکل دهند )یزدانی و  اراده آزاد دارد و می

(. برخالف دیدگاه برخی که انسان را غیراجتماعی و غیرمنطقی و مخرب 9043رأس، 

داند. این نظریه  گرا می جلو و واقع منطقی، اجتماعی و روبه دانند، راجرز انسان را اساساً می

معتقد است که هیجانات و عواطف ضداجتماعی مانند حسادت، خصومت وجود دارد اما 

بایست کنترل شوند. بلکه این عواطف منفی  ای نیستند که می های خودانگیخته ها تکانه این

یادی بشری مانند عشق، تعلق و ایمنی های بن های فرد به ناکامی در ارضای تکانه واکنش

اعتماد هستند و اگر از حاالت دفاعی نداشته  ها اساساً مشارکتی، سازنده و قابل است. انسان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rogers 

2. Broadley 
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جلو و سازنده خواهد بود. در این حالت دیگر نیاز  ها مثبت، روبه های آن باشند واکنش

م. اگر امکان این های ضداجتماعی انسان باشی نیست نگران کنترل پرخاشگری و تکانه

های بنیادی خویش را محقق کنند در آن صورت  وجود داشته باشد که افراد بتوانند تکانه

ها خودنظمی را تجربه خواهند کرد و نیازهای خود را در برابر نیازهای دیگران متعادل  آن

ساز ناسازگاری  ها این ظرفیت را دارند تا آگاهی از عوامل سبب خواهند نمود. انسان

شناختی را تجربه کنند و این ظریفت را دارند که از حالت ناسازگاری به سمت  وانر

ها در یک رابطه اثربخش  ها و گرایش شناختی حرکت کنند. این ظرفیت سازگاری روان

آزاد خواهند شد که این امر در رابطه درمانی نیز محقق خواهد شد. گرایش به سمت 

که انسان در شرایط ارزش  یی است. هنگامیسازگاری همان گرایش به سمت خودشکوفا

گونه که یک  ای رشد خواهند کرد همان طور سازنده های او به معقولی قرار گیرد قابلیت

ها ذاتاً خوب  (. بر اساس نظر راجرز انسان4111شود )راجرز،  کند و کامل می دانه رشد می

های  شد و محدودیتشان ضعیف و منفی با  که خودپنداره و خالق هستند و تنها وقتی

رسان خواهند  گذاری ارگانیزمی را تخریب کند، مخرب و آسیب محیطی فرآیند ارزش

شد. راجرز معتقد بود که انسان برای رسیدن به خودشکوفایی باید در حالت همخوانی و 

 (.9041خلوص قرار گیرد. )مک لئود، 

ی اوقات این حرکت به ها در مسیر رشد مثبت قرار دارند که گاه از نظر راجرز، انسان

های منفی یا توسط شرایط فرهنگی بازداری و متوقف  سمت رشد مثبت توسط خودانگاره

ای تسهیل  گونه شود. بنابراین برای جوامع ضروری است که شرایط رشد شخصی را به می

نفس بیشتر حاصل شود.  کنند که احترام و ارزشمندی افراد ارتقاء یابد تا اعتمادبه

ه ژنتیک و نیروهای محیطی و اجتماعی در مسیر رشد فرد محدودیت ایجاد ک ازآنجایی

کنند لذا باید تمرکز بیشتری بر کودکی نمود زیرا در این دوره هنوز کودك در معرض  می

(. انسان ذاتاً ماهیتی مثبت دارد و 4112عوامل اجتماعی و محیطی قرار نگرفته است )رز، 

کوفایی، رشد و اجتماعی شدن است. او معتقد مسیر حرکت او درمجموع به سمت خودش

آورد که روانش آزرده است و مانند انسان شکوفا است انسان زمانی به بدرفتاری روی می
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کند. لذا وقتی آزادانه عمل کنیم و در تجارب خویش مختار باشیم ماهیت نشده عمل می

انسان موجودی مورد عنوان موجودی مثبت و اجتماعی نشان خواهیم داد.  اصلی خود را به

(. انسانی که احساس 4834اعتماد و اصوالً سازنده است )پروین، ترجمه جوادی و کدیور، 

های زندگی مقابله نماید،  تواند با چالش واسطه ارزشمندی خودش، می ارزشمندی نماید به

و ها را تحمل نماید و نسبت به مردم نیز گشوده خواهد ماند )اسماعیل  ها و غمگینی شکست

 (.9041تکه، 

بیند که قادر به ارزیابی وضعیت بیرونی و درونی  ( انسان را موجودی می4111راجرز )

های سازنده برای مراحل بعدی زندگی  تواند انتخاب و درك خود در بافت است و می

ها عمل کند. این نشانگر اعتقاد راجرز به اختیار  داشته باشد و بر اساس این انتخاب

( بر  4124ها رفتاری منطقی دارند، راجرز ) که انسان ده آزاد است. درحالی)عاملیت( و ارا

شود ما از این  های ما باعث می این عقیده است که: فاجعه برای بیشتر ما این است که دفاع

جهت  شود ناآگاهانه در یک عقالنیت )منطقی بودن( آگاهی نداشته باشیم و این باعث می

ر ارگانیزمی باید به سمت دیگری حرکت کنیم. برخالف که از نظ حرکت کنیم، درحالی

دانست. فقط زمانی  ها را اساساً مخرب نمی ناپذیر و انسان فروید، راجرز تعارضات را اجتناب

افتد که انسان کمتر از انسان کامل است و آزادانه رفتار نکند، در این حالت  این اتفاق می

آگاهی و توانایی نمادی سازی، به ما قدرت باید از او ترسید. ظرفیت انسان برای کسب 

تواند  نشده می بخشد، اما این آگاهی یک پدیده دو لبه است: آگاهی تحریف عظیمی می

که تحریف در آگاهی منجر به  منجر به عملکرد کامل و زندگی غنی شود، درحالی

ه (. راجرز باور داشت ک4112شود )پسیتلی،  ناسازگاری و تعدد رفتارهای مخرب می

شان  شوند که خودپنداره رسان می ها ذاتاً خوب هستند و تنها زمانی مخرب و آسیب انسان

کنند. در ابتدا  گذاری را محدود می های بیرونی شرایط ارزش شود و محدودیت منفی می

ها بعدها از محیط ناشی  ها و ناامیدی اخالقی کفایتی، بی ها شاد و مطمئن هستند و بی انسان

ها به محیطی سالم و درست  (. راجرز معتقد بود که انسان9043انی و رأس، شوند )یزد می

نیاز دارند تا بتوانند رشد کنند و به انسان با کارکرد سالم تبدیل شوند. او تأکید کرده که 
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اند از همدلی، خلوص و توجه مثبت بدون قید و شرط  های چنین محیطی عبارت شاخصه

 (.9043)ویلسون، 

شد محتاط بود و مورد آنچه دخالت در آزادی شخصی محسوب می راجرز همیشه در

خصوص متنفر بود از اینکه بگویند درمانگر یک متخصص است. او معتقد بود افرادی که  به

ها ذاتاً ای خواهند داشت. انسان العاده آزادی انتخاب دارند احتماالً زندگی خوب و فوق

ها آزاد باشند تا خودشان را اداره کنند  ناعتماد و منطقی هستند. اگر انسا خوب، قابل

شود. رفتار انسان اساساً کوشش وقت نیازهای جامعه به بهترین وجه برآورده می آن

گونه که تجربه  مدار ارگانیزم در میدان ادراکی، برای ارضای نیازهای خود آن هدف

دارد که  (. راجرز بر این موضوع تأکید4839ی آرین، اند است )شیلینگ، ترجمه شده

بخش برای  شده بر کودك توسط عوامل بیرونی و والدین مانعی زیان شرایط ارزشی تحمیل

جای دست یافتن به هویت و آنچه واقعاً  رسیدن به شخص کامل است زیرا کودك به

پردازد و تنها شده از سمت والدین و جامعه می خواهان آن است به کسب معیارهای مطرح

زند که مورد تأیید و هایی دست به ارزشیابی خویشتن میو احساسبر اساس اعمال، افکار 

تواند آزادانه عمل کند زیرا حمایت دیگران واقع شود. بدین طریق کودك دیگر نمی

بایستی رفتارش را ارزیابی نموده و از انجام برخی کارها خودداری نماید. در نتیجه تا 

شرایط ارزش از رشد خود جلوگیری  ماند و با ماندن درحدودی از رشد کامل باز می

 (.4832کند )همتی و طالقانی،  می

گذاری ارگانیزمی یک انگیزش  فرایند ارزش عنوان مبنای عمل: خودنظمی ارگانیزمی به

شود که تغییرات مثبت در جهت بهزیستی  درونی به سمت رشد است و باعث می

در این نظریه مبنا و مالك عمل (. 9001شناختی در فرد ایجاد شود )جوزف و الینلی،  روان

کند کردن خود نظمی ارگانیزمی است. از نظر راجرز انجام دادن آنچه فرد احساس می

اعتماد برای رفتارکردن است که حقیقتاً  منزله یک راهنمای کامل و قابل درست است به

های مشی زندگی خود بر هنجار برای وی ارضاکننده است. بسیاری از افراد در انتخاب خط

اند تکیه  های مشابه عمل کردههایی که در موقعیتاجتماعی، داوری دیگران و یا شیوه
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ها شدیداً تحت تسلط و نفوذ منابع بیرونی است اما  گیری آن کنند. درواقع توانایی تصمیم می

نگرد. این حالت گیری می عنوان منبع تصمیم شخص کامل به تجربه ارگانیزمی خود به

شان بستگی به اعمال خود دانند که آیندهها می به دنبال دارد زیرا آناحساس قدرت را 

ها دارد. راجرز در همین باره گفته است که برای من تجربه باالترین مرجع است. معیار  آن

(. در نظریه راجرز، 4832درستی و نادرستی رفتارها تجربه خود من است )همتی و طالقانی، 

ها  ، یک فرآیند دائمی است که در آن وضعیت، ارزشگذاری ارگانیزمی فرآیند ارزش

شوند و  طور صحیحی در آن نمادسازی می وسخت نیستند بلکه تجارب به ثابت یا سفت

شوند.  گذاری می ی ارگانیزم ارزش شده ای از منظر رضایت تجربه طور مداوم و تازه به

انسان در فرآیند (. 4111گذاری است )راجرز،  گرایش به خودشکوفایی مالك این ارزش

گذاری ارگانیزمی، تجارب خویش را با در نظر گرفتن گرایش به خودشکوفایی  ارزش

کند. تجاربی که از نظر ارگانیزمی ارتقاء دهنده ادراك  عنوان مالك و معیار ارزشیابی می به

گذاری  گر ادراك شوند منفی ارزش شوند، مثبت و تجاربی که از نظر ارگانیزمی تخریب

واسطه آن آنچه را که نیاز دارند و  ای دارند که به ها قابلیت ذاتی . از این منظر انسانشوند می

شناسند. با این اوصاف فرآیند  آنچه برای تحقق زندگی کامل اساسی است را می

کند آسیب  ای که توجه مثبت مشروط ارائه می گذاری ارگانیزمی در محیط اجتماعی ارزش

شود که شرایط ارزش بیرونی و اجتماعی  نی هنگامی ایجاد میبیند. آسیب و اختالل روا می

 (.9042؛ پروکتور، تویید و موریس، 9090در هویت فرد جذب شود )پروکتور، 

، توانایی 4گذاری ارگانیسمی گونه که راجرز عنوان نمود منظور از فرآیند ارزش همان

رای زندگی شکوفاتر واسطه آن آنچه برایش اهمیت دارد و آنچه ب ذاتی فرد است که به

طور خودکار و  شناسد. فرض بر این است که مردم به داند و می ضروری است را می

ها خودشکوفا  کنند تا تشخیص دهند که آیا آن خودکار، تجارب و اقدامات را ارزشیابی می

گونه نباشند یک حسی در فرد ایجاد خواهد شد که چیزی  کننده هستند یا خیر و اگر این

تواند اقدام صحیح را در افراد برانگیزاند. به تعبیر خود  ت و این مکانیزم میدرست نیس

واسطه آن انسان  گذاری ارگانیزمی شاخصه ارگانیزم انسانی است که به راجرز ارزش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Organismic Valuing Process 



 04 |  یقربان پور لفمجان ریام

اهداف اجتماعی و خودشکوفایی را انتخاب خواهد کرد. راجرز این فرآیند را یک ویژگی 

ه هدفش ارتقاء رشد و بهزیستی انسان است و معتقد دانست ک جهانی یا مختص نوع بشر می

کننده و مفید است. یک دلیل وجود این  گذاری منطقاً حمایت بود که این شرایط ارزش

ها وجود ظرفیت مثبت برای حرکت به سمت جلو و اهداف سودمند است  فرآیند در انسان

 (.9008مارکو،  -)شلدون، آرنت و هوسر

گذاری ارگانیزمی عمل کنند قادر خواهند  فرآیند ارزش اگر مردم بتوانند بر اساس

ها را تجربه کنند. این افراد  بود تا حرکت خود به سمت رشد و تحقق و شکوفایی قابلیت

مند  دارای کارکرد کاملی خواهند بود. درنتیجه چنین فرایندی فرد متعادل، سازگار و عالقه

قتی دیگران مهمِ دنیای فرد )معموالً (. و9041به دانستن خواهد بود )اسماعیل و تکه، 

های  جای توجه مثبت نامشروط، توجه مثبت شرطی داشته باشند، فرد ارزش والدین( به

کند و درنتیجه شرایط ارزشمندی  ها را از آن خود می کند و آن مطلوب را درون فکنی می

اساس این  جای ابتنای بر ارزیابی ارگانیزمی بر کند. درنتیجه خودپنداره به کسب می

گیرد. این شرایط ارزش، فرآیند ارزیابی ارگانیزمی را که  استانداردهای ارزشی شکل می

موجب آن تجربیات با توجه به ارتقای بهینه ارگانیسم و  یک روند جاری و مداوم است و به

(. تحت شرایط 4112کند )پسیتلی،  شوند مختل می گذاری می خود، نمادگذاری و ارزش

گذاری ارگانیزمی محقق  اعی مطلوب، خودپنداره فرد همسو با فرایند ارزشمحیطی اجتم

ای که همسو با  یابی تجارب به شیوه گذاری ارگانیزمی به ارزش شود. فرآیند ارزش می

نیازهای درونی فرد باشد اشاره دارد. وقتی شرایط ارزش شکل گرفت آنگاه فرد تجارب را 

بیرونی را ارضا خواهد کرد یا نه ارزشیابی خواهد  شده بر این اساس که آیا شرایط تحمیل

 (.9001شد )پترسون و ژوزف، 

های بالقوه خود را تواند استعدادها یا تواناییهر شخص موجود یکتایی است که می

طور ذاتی در خردمندی  طور کامل محقق کند. این توانایی و استعداد از هنگام تولد به به

گذاری نوع خردمندی ذاتی آدمی اصطالحاً فرایند ارزشارگانیزم وجود دارد. به این 

گویند. به کمک همین فرایند است که کودك توانایی الزم برای احساس ارگانیزمی می
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باشد. در این اینکه در هرلحظه از زمان چه چیز خوب است و چه چیز بد است را دارا می

های وی باشد. تجربهپذیر نمینا های ارگانیزم هرگز ثابت یا سخت و انعطاففرایند ارزش

کند شوند و این اطالعات برحسب رضایتی که شخص تجربه میدرستی ادراك می به

شوند. در این مورد معیار فرد نیز تمایل او گذاری میآیند و ارزش روز درمی طور مداوم به به

ایی (. در فطرت انسان میل به خودشکوف4838باشد )ساعتچی، نسبت به خودشکوفایی می

شده خود را گاهی به شکل مثبت ارزیابی  قرار دارد. در این مسیر فرد تجارب ادراك

شده را که برای  کند تا ارگانیزم را ارتقاء داده و باال برد و گاهی تجربیات ادراك می

کند. راجرز این ارزیابی شهودی از تجارب را باشند منفی ارزیابی میارگانیزم مضر می

نامد. انسان کامل و خودشکوفا قادر است آنچه را که احساس زمی میگذاری ارگانیارزش

عنوان  گذاری ارگانیزمی بهکنند که درست است انجام دهد زیرا به فرایند ارزشمی

(. طبق نظر وی فرد باید کانون 4839راهنمای رفتار اعتماد دارند )شلینگ، ترجمه آرین، 

ها معنی خود را به وی تحمیل کنند. معیار ارزش معنا دهی خود باشد. نباید دیگران یا جامعه

تمامی آنچه قرار  ها گرایش به شکوفا شدن است. گرایش بهو درستی و نادرستی ارزش

ها گذاری ارگانیزمی کنترل فطری بر تکانهاست طبق سرشتمان باشیم. فرایند طبیعی ارزش

واقعاً راضی باشند و زیر فشار  ها ازآنچه واقعاً هستندکه انسان کند. درصورتیرا تأمین می

خواسته دیگران قرار نگیرند نیازی ندارند که به خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن افراطی 

هاست )همتی و روی آورند تا احساس آرامش کنند. نتیجه خودپذیری کنترل تکانه

به یک (. ارگانیزم در مسیر خودشکوفایی از این میل به خودشکوفایی به مثا4832طالقانی، 

کند. در نتیجه تجاربی کند و بر آن اساس تجارب را ارزیابی میمالك و معیار استفاده می

بخش باشند را مثبت و تجاربی که را که نفی کننده بقاء و تعالی که دوام بخش و تعالی

 (.4831کند )شفیع آبادی و ناصری، باشد را منفی ارزشیابی می

مبتنی بر پدیدارشناسی است و در این نظریه اعتقاد بر  نظریه راجرز یابی در انسان:معرفت

توان آن است که گرچه دنیای واقعی ممکن است موجود باشد ولی موجودیت آن را نمی

توان بر اساس ادراکات فرد از جهان این مستقیماً شناخت و یا تجربه کرد بلکه می
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آورند. فرد را به وجود می ایموجودیت را تصور و دریافت کرد. این ادراکات زمینه پدیده

ای حادث توسط خودش را بشناسد و نه جهان واقعی را. تواند جهان پدیدهانسان فقط می

کند و حوادث و رویدادهای بیرونی واقعیت برای هر فرد همان چیزی است که او درك می

(. 4831ری، ها معنا دهد )شفیع آبادی و ناص تا آنجا برای فرد مهم هستند که او بتواند به آن

ذهنیت فرضیه اساسی نظام راجرزی است. ساختار اصلی نظریه وی مبتنی بر پدیدارشناسی 

توانیم از آن مطمئن باشیم و آن را است. این دیدگاه معتقد است که تنها واقعیتی که می

بشناسیم دنیای تجربه ذهنی ما یعنی ادراك درونی ما از واقعیت است. طبق نظر راجرز 

کند. هر فردی دنیا را بر نیای ذهنی و خصوصی بسیار متغیر خود زندگی میهرکسی در د

دهد. از نظر راجرز شناسد و مطابق با آن پاسخ میکند و میاساس ذهنیت خود درك می

ترین نکته درباره دنیای تجربی، یعنی دیدگاه ذهنی یا پدیدارشناختی ما از واقعیت این مهم

طور کامل آشکار  ی است و فقط برای خود فرد بهاست که این دیدگاه کامالً شخص

عنوان مبنایی برای شناخت  (. راجرز به پدیدارشناسی به4832شود )همتی و طالقانی،  می

اش متعهد بود. طبق این نظر، انسان طوری به محیط  عنوان روشی در تکوین نظریه انسان و به

های هشیار و د شامل ادراكدهد که آن را درك کرده است. میدان پدیداری فرپاسخ می

های شخصی افراد است )پروین، های رفتار نیز همین ادراك کننده ناهشیار اوست. تعیین

(. ارگانیزم بر اساس تجربه و یا ادراك خود نسبت به محیط 4834ترجمه جوادی و کدیور، 

د. شناسکند و میدهد. واقعیت برای فرد همان چیزی است که ادراك میواکنش نشان می

دهد. تنها خود یافته به میدان پدیداری واکنش نشان می عنوان یک کل سازمان ارگانیزم به

تواند از جهان خصوصی خود مطلع شود و نسبت به آن معرفت کسب کند فرد است که می

(. 4839و واقعیت برای افراد یک مقوله شخصی است )شلینگ، ترجمه آرین، 

های درمانجو تمرکز  یت دارد. این رویکرد بر برداشتپدیدارشناسی برای نظریه راجرز اهم

داند که وارد دنیای ذهنی درمانجو شود )کوری، ترجمه سیدمحمدی، کند و الزم می می

(. ارگانیزم انسان بر اساس تجربه و درك خود از زمینه تجربی نسبت به آن واکنش 4831

او واقعیت همان چیزی است  کند و برایدهد. او تجارب خود را واقعیت تلقی مینشان می
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کند. در نتیجه خود ارگانیزم بیش از هر کس دیگر به آنچه برای او واقعیت که او تجربه می

کند است آگاهی دارد. رفتار نتیجه ادراك است و فرد به طریقی که واقعیت را ادراك می

دهد بلکه دهد. هیچ فردی به واقعیت صرف و مطلق پاسخ نمینسبت به آن واکنش نشان می

دهد. این جهان پدیداری فقط برای خود فقط به ادراکی که خود از واقعیت دارد پاسخ می

کس با هیچ ابزاری مثل خود فرد قادر به کشف و شناخت آن  قابل شناخت است و هیچ

کند و نیست. انسان بر اساس یک نقشه ادراکی که هرگز خود واقعیت نیست زندگی می

کند. امکان دارد بین ادراك فرد و است که فرد در آن زندگی می این مفهوم مؤید دنیایی

کند واقعیت همبستگی زیادی وجود نداشته باشد اما باز ادراك است که رفتار را تعیین می

 (.4831آبادی و ناصری،  )شفیع

های زنده با  از نظر راجرز ارگانیزم انسانی همانند تمامی ارگانیزم خودشکوفایی انسان:

شود )پترسون و ژوزف،  گیزشی ذاتی یعنی گرایش به خودشکوفایی متولد میسائق ان

(. راجرز باور داشت که انسان یک انگیزه بنیادی دارد و آن گرایش به خودشکوفایی 9001

های بالقوه انسان و نیل به باالترین سطح موجودیت بشری  است که به معنای تحقق قابلیت

ست همانند یک گل که اگر شرایط مناسب باشد به توانیم به آن برسیم. در است که می

شود، اگر شرایط  رسد و در غیر این صورت توسط محیط محدود می رشد کامل خود می

اندازه کافی خوب باشد انسان نیز به باالترین سطح خود خواهد رسید )مک  محیطی انسان به

 (.9041لئود، 

تواند به گرایش  که می از نظر راجرز خودشکوفایی، یک پدیده بیولوژیک است 

فعال به سمت خودشکوفایی در موجودات انسانی تبدیل شود. گرایش عمومی به 

های بدن برای بقاء  ی ظرفیت خودشکوفایی یک ویژگی ذاتی جسم است که در رشد همه

یابد. این گرایش بیولوژیکِ سازنده، منبع اصلی و مرکزی انرژی در بدن  و ارتقاء نمود می

یک استعداد ذاتی، طبیعی و  -4رایش به خودشکوفایی چهار ویژگی دارد: انسان است. گ

یک فرآیند فعال جهت ابتکار عمل، اکتشاف، ایجاد تغییر در محیط و  -9ارگانیک است. 

یک راهنمای عمل است برای زندگی روزمره جهت  -8خالقیت برای ارضای نیازها است. 
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زتولید و استقالل و رهایی از کنترل حرکت به سمت رشد، خود تنظیمی، تحقق خود، با

های ارگانیزم  کند زیرا هرکدام از قابلیت این گرایش به شکل گزینشی عمل می -1بیرونی. 

(. خودشکوفایی 9041کند )روسو،  طور گزینشی انتخاب و به سمت تحقق هدایت می را به

کوفایی های وجودی خویش تحقق ببخشد. خودش یعنی اینکه ارگانیزم به تمام ظرفیت

باالترین سطح تحقق نیروهای بالقوه انسان و به معنای تحقق کامل و واقعی نیروهای بالقوه 

(. خودشکوفایی فرایندی است رشدی که در سطح نیروهای 9090انسان است )هانسن، 

افتد. یک فرد خودشکوفا شخص کاملی است  بالقوه هر فردی تا باالترین درجه اتفاق می

اش در مقایسه با  ترین سطح است و زندگی اش در باالترین و کامل یکه کارکردها و زندگ

 (.9041)افراسیبی و فتاحی،  تر است تر و غنی یافته های عادی تحقق انسان

( اظهار داشت که ارگانیسم انسان، گرایش اساسی به شکوفایی و تحقق 4111راجرز )

ارگانیسم را حفظ یا  هایی است که ها به روش خود دارد که هدف آن رشد همه ظرفیت

این گرایش در تمام  دهد. کند و آن را به سمت خودمختاری سوق می تقویت می

تواند  گرایش به شکوفاسازی می دار، سازنده و حاضر است. موجودات زنده، جهت

مفهوم گرایش به  شود مگر با تخریب و نابودی ارگانیزم. سرکوب شود اما هرگز نابود نمی

ها ازجمله کاهش تنش،  ی محرك در نظریه راجرز است که همه انگیزهشکوفایی، تنها نیرو

گیرد. ارگانیسم  جویی را در برمی نیاز، یا سائق؛ خالقیت و همچنین تمایل به لذت

فشار بیولوژیکی "عنوان  طورکلی این گرایش را دارد. درواقع برخی این گرایش را به به

بنابراین هر شخصی برای تحقق  کنند؛ انسان توصیف می "برای تحقق طرح ژنتیکی

های بالقوه خود برای حرکت به سمت شکوفایی یک وظیفه اساسی دارد. شکل  توانایی

(. 4112نامند )پسیتلی،  شناختی تمایل به تحقق خود را گرایش به خودشکوفایی می روان

راجرز معتقد است هر انسانی سائقی درونی دارد که او را به سمت خودشکوفایی سوق 

همتای بشری است. در این مسیر فرد نیازها و  های بی دهد و خودشکوفایی تحقق ظرفیت می

کند که  ای عمل می گونه پذیرد و به ها را می شناسد، آن احساسات حقیقی خویش را می

کند. منظور راجرز از گرایش به خودشکوفایی یک  ها را منعکس می رفتارش خالصانه آن
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ه هم در جهت حفظ بقای خویشتن و هم در جهت حرکت ظرفیت زیربنایی و ذاتی است ک

کند. راجرز انسان را با دانه بلوط مقایسه  ی نیروهای بالقوه عمل می به سمت تحقق سازنده

شدن به یک درخت تمام و کمال در حال حرکت  کند. دانه بلوط نیز به سمت تبدیل می

رین سطح احتمالی کمال است. انسان نیز به سمت رشد در حال حرکت است و تحقق باالت

برای انسان قابل حصول است. تنها مانعی که بر سر راه این گرایش به خودشکوفایی قرار 

طور که دانه بلوط در  یابد. همان دارد ناشی از محیطی است که انسان خود را در آن می

شود  کند، رشد انسان نیز متوقف می خاك نامناسب و بدون آب و مراقبت مناسب رشد نمی

ی ظرفیت خودشکوفایی نامطلوب باشد. شکوفاسازی و تحقق،  کننده اگر شرایط ترغیب

شود و فرایند  شناختی و رشد خودمختاری را شامل می ها و کارکردهای روان تمایز اندام

های بشری حساس است. او معتقد  های تفاوت ای به پیچیدگی طور ویژه شکوفاسازی نیز به

تواند به اهداف، آرزوها و امیال خود برسد  دارد. هر انسانی می است هر انسانی نیاز به کمال

شود. او معتقد است که بهبود و کمال  دار به خودشکوفایی منتهی می و این فرآیند ادامه

(. ارگانیزم گرایش ذاتی به 9043انسانی به شرایط محیطی بستگی دارد. )یزدانی و رأس، 

بقاء و ارتقای ارگانیزم تضمین شود. همچنین  ای دارد که هایش به شیوه رشد همه ظرفیت

این گرایش، رشد به سمت خودمختاری و دوری از دیگر پیروی یا کنترل شدن توسط 

شود. انسان کامل و خودشکوفا که در این نظریه انسان با  شرایط بیرونی را نیز شامل می

ارد، به تجارب شود ارزش زیادی به فهمیدن و پذیرش دیگران د کارکرد کامل نامیده می

(. انسان 9048جدید گشوده است و رابطه عمیق و مطمئن با دیگران دارد )پارکر، 

شناختی انسان  خودشکوفا انسان دارای کارکرد کامل است. این حالت اوج رشد روان

هایی دارند. گشودگی به تجربه، دریافت توجه مثبت از  است. انسان خودشکوفا ویژگی

هدید و آزاد بودن از حالت دفاعی اولین ویژگی است. افراد سمت دیگران، رهایی از ت

ها  کنند. افراد در تجربه ای جدید تجربه می گونه گشوده به تجربه هر لحظه از زندگی را به

پذیری  کنند بدون اینکه آن را کنترل کنند. زندگی در لحظه همراه با انعطاف شرکت می

اعتماد برای انتخاب رفتار رضایت  نمای قابلاست. در چنین وضعیتی، ارگانیزم فرد یک راه
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دهد زیرا  بخش است. فرد دارای کارکرد کامل آنچه را که درست احساس کند انجام می

هایی دارد  بخش است. انسان دارای کارکرد کامل شاخصه اش رفتاری رضایت داند نتیجه می

اختی بهینه، شن شناختی، پختگی روان که از جمله آن عبارت است از سازگاری روان

 (.4111همسازی کامل، گشودگی کامل به تجارب و داشتن حالت وجودی کامل )راجرز، 

بر طبق نظر راجرز ارگانیزم یک تمایل ذاتی و یک تالش اساسی دارد و آن تمایل به 

های او را تحقق بخشیدن و حفظ و تعالی خویش است و این پایه و اساس تمام فعالیت

آبادی و  یازهای دیگر زیرمجموعه همین نیاز قرار دارند )شفیعدهد. تمامی نتشکیل می

منظور خودشکوفایی، ارتقاء و بقای خود،  ( معتقد بود به4111(. راجرز )4831ناصری، 

شوند که این ظرفیت درونی انگیز  مردم توسط یک ظرفیت ذاتی و درونی ترغیب می

ناختی و زیستی دارد. بخش ش بنیادی انسان است. گرایش به خودشکوفایی دو جزء روان

ها  وهوا و بخش روانی به رشد قابلیت زیستی به ارضای نیازهای اساسی خود یعنی غذا، آب

تا سرحد احساس ارزشمندی اشاره دارد. او معتقد بود خود واقعی انسان توسط ظرفیت و 

د ده کند و خود نظمی ارگانیزمی را اساس کار قرار می گرایش به خودشکوفایی ظهور می

ها ظرفیتی برای  ی انسان کند. او معتقد بود که در درون همه و توجه مثبت را نیز دنبال می

حال جوامع ما را  خودشکوفایی و رشد، جستجوی تجارب جدید و متنوع وجود دارد بااین

کند تا با شرایط  کنند و ما را مجبور می از گرایش به خودشکوفایی دور و منحرف می

کند  گذاری ارگانیسمی دور می یروی از شرایط ارزش ما را از ارزشارزش زندگی کنیم. پ

در این صورت ما تنها توجه مثبت مشروط را دریافت خواهیم کرد. شرایط ارزش باعث 

گذاری ارگانیزمی کلیت خود را تجربه نکند  ای فرایند ارزش خواهد تا فرد به واسطه

طور  شود که دیگران ما را به می(. شرایط ارزش زمانی ایجاد 9041)اسماعیل و تکه، 

مشروط بپذیرند و به ما توجه کنند. درواقع توجه مشروط دیگرانِ مهم در درون مجموعه 

 (.9090شود )پروکتور،  توجه خود، درونی سازی و جذب می

طور  جای توجه مثبت مشروط توجه مثبت نامشروط را دریافت کند به اگر انسان به

شخص دارای کارکرد کامل تجسم "ط ایده آل انسانی در کند. این شرای سالم رشد می
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طور وجودی کند، به ارگانیسم  یابد. چنین فردی به تجارب گشوده است و قادر است به می

کند، خالق  طور مستقل عمل می کند، به خود اعتماد دارد، آزادانه احساسات را ابراز می

کند. گرایش به  می تری را تجربه تری دارد و زندگی خوب است و زندگی غنی

ترین حقیقت انسانی توصیف  خودشکوفایی اساس نظریه راجرز است و راجرز آن را عمیق

های ذاتی  ای را در ارتباط با این گرایش یافت. پتانسیل نمود. او شواهد بیولوژیک قوی

تواند در صورت بروز ناسازگاری، دچار تحریف شود و نتیجه آن  گرایش به شکوفایی می

 (.4111)پسیتلی،  خرب برای خود و دیگران باشدرفتار م

شناختی دارند. رشد  ها انگیزش ذاتی به سمت رشد فیزیکی و روان تمام ارگانیزم 

شود بلکه همچنین رشد به  های شناختی را شامل نمی شناختی صرفاً یادگیری مهارت روان

شود. گرایش به شکوفایی یک اهرم فشار فعالی است که  سمت بهزیستی بیشتر را شامل می

هایش و نیل به  دهی بهتر و تحقق قابلیت د از طریق سازمانارگانیزم را به سمت ارتقای خو

شناختی گرایش به سمت خودشکوفایی یعنی رشد  دهد. ازنظر روان سمت رشد حرکت می

شود. شخصی که در تماس با  شخصی بیشتر که هم بیشتر خود و اتصال با خود را شامل می

کند و  ساس اصالت میگذاری ارگانیزمی خویش باشد همخوان است و اح فرآیند ارزش

سطح باالیی از خود توجهی مثبت نامشروط را دارد، به تجارب گشوده است و شفقت دارد 

شود در چنین وضعی فرد در حالت  عنوان انسان دارای کارکرد کامل تلقی می و درواقع به

شناختی بهینه قرار دارد. فرایند رشد و خودشکوفایی تابع شرایط  کارکرد اجتماعی و روان

 (.9090تواند رشد را ارتقاء دهند. )ماورر و داکانتایته،  اجتماعی متنوعی است که می

تواند آن را شکوفا کرده ها معتقدند که انسان استعدادهای فطری دارد که میگراانسان

ی بلوط طور که دانه ها معتقدند همان تواند معنای زندگی را بیابد. آنو از آن طریق می

طور خودکار و طبیعی به سمت شکوفاشدن و  اسب فراهم باشد بهچنانچه شرایط من

رود اگر شرایط رشد و خودشکوفایی مهیا باشد انسان  شدن به درخت بلوط پیش می تبدیل

(. 4831رود )کوری، ترجمه سیدمحمدی، طور خودکار به سمت خودشکوفایی می نیز به

نگریست به همین دلیل بر میعنوان موجودی در حال رشد و پیشرفت  راجرز به انسان به
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کرد. طبق نظر وی انسان فقط یک گرایش دارد و آن تالش خودشکوفایی انسان تأکید می

برای شکوفا کردن، نگهداری و پیشرفت ارگانیزم در حال تجربه است )پروین، ترجمه 

(. به عقیده راجرز مفهوم گرایش به خودشکوفایی ریشه در 4834جوادی و کدیور، 

فیزیولوژیکی بدن دارد یعنی گرایش به خودشکوفایی یک واقعیت زیستی  فرآیندهای

تنها  شناختی. در سطح ارگانیک این گرایش مادرزادی نه است نه یک گرایش روان

ها و عملکردهای بدن دربردارنده بقای ارگانیزم از طریق فراهم آوردن رشد و تمایز اندام

(. 4832شود )همتی و طالقانی، می است بلکه رشد و بازسازی دائمی را نیز شامل

ها در  ها و توانایی برای یکپارچه کردن آنخودشکوفایی مستلزم پذیرش دائمی تجربه

یافته و متمایز شده است. افراد خودشکوفا هم به خود و هم دیگران اعتماد  خویشتنی توسعه

ی به دیگران اند. در خالقیت آزادند و در پاسخگوی پذیر و خودانگیخته دارند، انعطاف

راجرز  (.4834کنند )پروین، ترجمه جوادی و کدیور،  واقعی و غیردفاعی و توانا عمل می

ی دانست. درواقع کارکرد کامل نتیجهانسان با کارکرد کامل را انسان آرمانی می

ویژه از والدین دریافت کرده  خودشکوفایی است. چنین فردی توجه مثبت نامشروط را به

گذاری در این فرد از  بستر ارزشی را تجربه نکرده است. فرآیندهای ارزشگونه  است. هیچ

بایدهای دیگران آزاد است. شخصیت کامل و آرمانی یک مسیر است و روند و نه یک 

بینی،  اند از استفاده بهینه از زندگی، واقع مقصد. چنین فردی چندین ویژگی دارد که عبارت

 (.4831ها و خالقیت )شجاعی و حیدری،  ز هیجاناعتقاد به تجارب شخصی، پذیرش و ابرا

ها را  های سالم که او آن گرا ازجمله کارل راجرز، انسان پردازان انسان به اعتقاد نظریه

 نامید، دارای پنج ویژگی مهم هستند: افراد خودشکوفا می

ها: فرد سالم با قرار گرفتن در معرض هر تجربه جدیدی،  . آگاهی از همه تجربه4

سوی او روان شوند و به اقدامی  دهد تمام اطالعات مهم موجود در موقعیت، به اجازه می

کند. چنین آدمی مجبور نیست درباره  که بهترین پاسخ به رویداد جاری است، اعتماد می

گیرد که حاصل عدم تحریف یا عدم  بهترین تصمیمی را میگیری تأمل کند، بلکه  تصمیم

انکار اطالعات مربوط به زندگی فعلی او است. گشودگی برابر تجربه، بیانگر فردی است 
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کند؛ او نه اطالعات مربوط به گذشته را پردازش  که عمدتاً در زمان حال زندگی می

. توانایی زندگی 9ریزد.  میکند و نه اطالعاتی را که به زمان حال مربوط است دور  می

تواند با خود بیاورد، تازه و جدید  ای که می کردن پربار در هر لحظه: هر لحظه و تجربه

گونه سازمان یا ساختار  ناپذیری و خشکی وجود ندارد. هیچ گونه انعطاف است. هیچ

 . اعتماد به ارگانیسم فرد: یعنی اعتماد8شود.  وسخت بر تجربه شخص تحمیل نمی سفت

های  وسیله قضاوت جای هدایت شدن به های شخص به داشتن به احساس کردن واکنش

. احساس 1های عقالنی.  وسیله قضاوت وسیله یک هنجار اجتماعی یا حتی به دیگران یا به

آزادی: افراد خودشکوفا و سالم احساس آزادی اصیلی دارند تا به هر جهتی که میل دارند 

. خالقیت، یعنی زندگی 1بازداری دست به انتخاب بزنند. حرکت کنند و بدون ممانعت و 

کردن خالق و سازگار در شرایط متغیر محیطی: همراه با این خالقیت، یک احساس 

های  ها و چالش پذیری با تجربه طور انعطاف تواند به خودانگیختگی وجود دارد. شخص می

ینی بودن، امنیت یا حالتی عاری از ب ها را بیابد. او نیاز به قابل پیش تازه سازگار شود و آن

(. انسان کامل و خودشکوفا فردی 4831تنش ندارد. )شولتز، ترجمه یحیی سیدمحمدی، 

اعتماد است. چنین انسانی آزاد است )راجرز،  خالق است. وی همچنین سازنده و قابل

 های فرد خودشکوفایی نوعی نیروی ذاتی در آدمی است که هدف آن رشد قابلیت (.4111

باشد. خودشکوفایی از نظر راجرز نوعی تمایل  در جهت حفظ و ادامه زندگی وی می

های بالقوه خود  ی تواناییشخص برای حرکت به جلو و تحقق یا فعلیت بخشیدن به همه

ی انسان دارای کارکرد کامل است  خودشکوفایی که نشانه (.4838است )ساعتچی، 

گی به تجارب، زندگی وجودی، باورهای تاب اند از: گشود هایی دارد که عبارت ویژگی

(. فرد دارای کارکرد 9041آورانه، احساس آزادی و خالقیت )ملیندا، امزیر و آخادیه، 

کامل یعنی خودشکوفا رضایت از زندگی باالیی دارند، افکار و احساسات مثبت روبه 

مت رشدی دارند، افکار و احساسات منفی کمی دارند، اضطرابشان کم است، به س

این مؤلفه شخصیتی با نقاط  .های بیرونی کنند و نه ارزش های درونی حرکت می ارزش

قوتی مثل اشتیاق، شجاعت، صداقت، رهبری و معنویت ارتباط مثبت دارد و با حیا و 
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(. راجرز معتقد بود تجارب 9041)پروکتور، تویید و موریس،  انصاف همبستگی منفی دارد

سالی است. انسان خودشکوفا  حقق نهایی شکوفایی در بزرگکودکی عاملی بسیار مهم در ت

انسان دارای کارکرد کامل و ایده آل است. خودشکوفایی نقطه پایان نیست که انسان به آن 

برسد بلکه فرآیندی است که همیشه در حال شدن و تغییر است و خالقیت، زندگی 

به تجربه ویژگی چنین اعتماد، زندگی وجودی و گشودگی  یافته، احساسات قابل تحقق

 (.9041انسانی است )مک لئود، 

 بحث

ها معتقدند این  طورکلی نظریه راجرز توسط منتقدین موردانتقاد قرارگرفته است. آن به -4

(. مع الوصف 9001نظریه فاقد مبانی نظری و تجربی محکم است )پترسون و ژوزف، 

ی انسان محل سؤال و ثبت دربارهشناسی اومانیستی راجرز نیز در عین داشتن نکات مانسان

شناسان قبل از شناسی اسالمی تفاوت دارد. وی برخالف خیلی از روان تأمل است و با انسان

نگریستند نگاهش به انسان مثبت است که این مثبت اندیشی خود که انسان را منفی می

ت که وی بر پیرامون ماهیت انسان بسیار ارزشمند است منتها سؤالی که مطرح است این اس

ی انسان  ها درباره یافته است؟ این گزاره چه اساسی به این دیدگاه مثبت پیرامون انسان دست

ی انسان از ها دربارهشناختی این گزارهبه چه دلیلی صادق هستند؟ درواقع حجیت معرفت

شناسی صدق یک گزاره به معنای مطابقت آن با آمده است؟ از منظر معرفت دست کجا به

ها پیرامون انسان به دست ی این گزارهاست. راجرز چگونه مطابقت با واقع را درباره واقع

کند؟ مثالً وی معتقد ها ارائه میی انسانهایی مطلق و کلی پیرامون همهآورده و گزاره

ها یک انگیزه بنیادی و اساسی دارند و آن انگیزه، گرایش به  است تمامی ارگانیزم

د راجرز درباره ماهیت انسان حاصل تجربه وی در کار با افرادی خودشکوفایی است. عقای

(. این نیز خود سؤالی است 4832است که از نظر عاطفی آشفته بودند )همتی و طالقانی، 

های سالم ی انسانهای بیمار دربارهتوان بر اساس کار با انسانجدی که چگونه می

ها تعمیم کلی داد.  تمامی انسان ناقص را بههای حاصل از استقرای  سازی نمود و یافته مفهوم

داند و برخالف  ها را موجوداتی مثبت و ارزشمند و می همچنین وی درمجموع انسان
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داند و آثار شناسی قبل از خود عمدتاً انسان را موجودی ارزشمند میهای رواندیدگاه

ثبت بودن انسان کنند اما منشأ حرمت خود و محرمت خود و ارزشمندی انسان را مطرح می

هایی توصیفی اکتفا کرده است. در مقابل در تعالیم  را بیان نکرده است و صرفاً به بیان گزاره

اسالمی منشأ حرمت خود و ارزشمندی انسان ارتباط و تعلق وجودی انسان با خدا و دمیده 

شناسی برخالف انسان (.4818شدن روح الهی در وجود اوست )ساالری فر و همکاران، 

جربی راجرز که صرفاً از طریق مشاهده و تجربه )خود او معتقد است که این نگرش ت

سال کار با مراجعین مختلف به دست آورده است( با بخشی  91پیرامون انسان را از تجربه 

های روی کره زمین در یک فرهنگ خاص و در یک بازه زمانی خاص از تاریخ از انسان

ناخت انسان، روش ترکیبی اعم از روش تجربی، عقلی، آمده است، بهترین راه ش دست به

شهودی و روش دینی است. لکن معیار سنجش در موارد تعارض، روش دینی و وحیانی 

است. برای اینکه حقیقت انسان همانند کتابی است که نیازمند شرح است و شارح این 

ند سبحان که ی آن نیست. خداوکتاب هم کسی جز مصنف آن یعنی پروردگار و آفریننده

ی انبیاء و اولیاء و  وسیله طور کامل شرح داده است و به آفریننده انسان است او را به

فرشتگان الهی شرحش را گزارش داده است و با بیان اینکه آدمی از کجا آمده و به کجا 

دارد او را با خودش، آفریدگارش و گذشته، حال و  رود و در چه راهی گام برمیمی

شناسی دینی ابعاد و (. انسان4819؛ خسروپناه، 4818نا کرده است )خسروپناه، اش آش آینده

های گوناگون انسان را از طریق مراجعه به متون مقدس دینی ها، حقایق و ویژگیارزش

ها، از روش نقلی شناسیآورد و برخالف سایر انسانیعنی کتاب و سنت به دست می

شناسی دین های انسانتوجه به منبع وحیانیِ گزاره با(. 4811کند )خسروپناه، استفاده می

توجه و  ی ارزشمندی انسان قابلی انسان، تفاوت دیدگاه اسالم و راجرز دربارهاسالم درباره

ها به حکم انسان بودن ارزشمندند که این جمله تأمل است. راجرز معتقد است که انسان

های ح است؟ برخالف او و در آموزهای ارزشمند است اما چرا این گزاره صحی خود جمله

گردد.  دین اسالم علت ارزشمندی انسان به مخلوق خدا بودن و خلقت توسط خدا برمی

ای که مالک اشتر را به استانداری مصر  البالغه در نامه السالم در نهج علی علیهمثال  عنوان به
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فی الخَلقِ...: دل خود را آکنده  منصوب کردند فرمودند: إمّا أخٌ لَکَ فی الدِّینِ، أو نَظیرٌ لَکَ

اى باشى   از مهر و محبّت و لطف نسبت به مردم گردان و مبادا براى آنان چون جانور درنده

اند: یا برادر دینى تو هستند و یا   که خوردنشان را غنیمت دانى؛ زیرا که مردم دو دسته

 (.18البالغه، نامه  همنوع تو در خلقت )نهج

های اسالم پیرامون انسان اعتقاد به این است که انسان چون هبرخالف او در آموز

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ »؛ 412، سوره بقره، آیه إِنََّا لِلََّهِ وَإِنََّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَبرترین مخلوق خداست )

وَنَفَخْتُ فِیهِ فَإِذَا سَوََّیْتُهُ ( و روح الهی در وی دمیده شده )41الْخَالِقِینَ، سوره مومنون، آیه 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالئِکَةِ )»(، مسجود مالئک است 19، سوره ص آیه مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ

ان (، از نعمت عقل برخوردار است )91اسْجُدُوا آلدَمَ فَسَجَدُوا إِال إِبْلِیسَ، سوره بقره، آیه 

و اختالف اللیل و ؛ 421بقره، آیه  فی خلق السموات واالرض.... آلیات لقوم یعقلون،

إِنََّا جَعَلْنَاكَ (، جانشین خدا روی زمین شده )91النهار...آیات لقوم یعقلون، جاثیه، آیه 

وَإِذْ قَالَ رَبَُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنَِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً، ؛ 92، سوره ص آیه خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ

إِنََّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السََّمَاوَاتِ و امانت دار امانت الهی شده است )( 80سوره بقره، آیه 

( 19، سوره احزاب آیه وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

وَلَقَدْ کَرََّمْنَا بَنِی مت ذاتی است )بالقوه در مقایسه با سایر موجودات دارای ارزشمندی و کرا

، قْنَا تَفْضِیلًاآدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطََّیَِّبَاتِ وَفَضََّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمََّنْ خَلَ

 (.10سوره اسراء آیه 

را از سایر موجودات  هایی است که اوشناسی اسالمی انسان دارای ویژگیدر انسان

گمان شاهکار خلقت محسوب ای که انسان دیگر حیوان نیست و بی گونه کند بهبرتر می

کرد و گونه نبود خداوند برای خلقت انسان خودش را تحسین نمی شود چراکه اگر اینمی

های اسالمی دودسته کرامت برای (. بر اساس آموزه4831ستود )شجاعی و حیدری، نمی

اند از کرامت ذاتی و تکوینی که قلمرو آن برخورداری از  شود که عبارتصور میانسان ت

صورت تکوینی در نهاد  هایی مثل عقل، فطرت، اختیار و آزادی اراده است که بهنعمت

انسان قرار داده شده است و سبب برتری انسان بر سایر موجودات شده است. مورد بعدی 
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ی انجام تکالیف شرعی و  گردد و درنتیجه زشی برمیکرامت اکتسابی است که به امور ار

شود. هرکسی بیشتر تالش کند در این مسیر بیشتر موردتکریم فرایض الهی حاصل می

(. کرامت ذاتی حاکی 4819یابد. )خسروپناه، گیرد و بر دیگران برتری میخداوند قرار می

روی  ز آن برخوردارند. ازاینها ا ی انسانی خداوند به نوع بشر است و همهاز عنایت ویژه

تواند به سبب برخورداری از این کرامت بر دیگری فخر بفروشد و اصوالً این کس نمی هیچ

ها نیست؛ اما کرامت اکتسابی که در سایه  کرامت عامل برتری هیچ انسانی بر دیگر انسان

معیار آید و برخاسته از تالش و ایثار و ایمان و عمل صالح و اختیاری به دست می

های انسانی و مالك تقرب در پیشگاه خداوند است. این کرامت است که مالك  ارزش

(؛ بنابراین برخالف راجرز که انسان 4831ها بر دیگران است )رجبی، گذاری انسان ارزش

داند و هیچ دلیل و توجیهی برای این ادعا مطرح صرف انسان بودن ارزشمند می را به

سان در مقایسه با سایر موجودات عالم به سبب برخورداری از برخی کند از نظر اسالم ان نمی

ها چون عقل، قلب، اراده و اختیار، روح و فطرت الهی و... از کرامت ذاتی ویژگی

ها بر یکدیگر تقوای الهی و ها مالك برتری انسانبرخوردار است؛ اما در مقایسه بین انسان

( و فی نفسه کسی بر 49یند )سوره حجرات، آیه میزانی است که دستورات دینی را اجرا نما

 کسی برتری ندارد و ارزشمند نیست.

گردد.  نقد دیگر به دیدگاه وی راجع به ابعاد منفی و غریزی و نفسانی انسان برمی -9

بینانه دارد.  اش، نسبت به انسان دیدگاهی خوش گرایانه راجرز به دلیل مثبت اندیشی انسان

عنوان واکنشی در برابر شرایط ارزش و عوامل محیطی و  ن را بهراجرز ابعاد منفی انسا

ها ذاتاً خوب هستند و تنها زمانی مخرب و  داند. راجرز باور داشت که انسان بیرونی می

های بیرونی، شرایط  شود و محدودیت شان منفی می شوند که خودپنداره رسان می آسیب

کفایتی،  دا و بدواً شاد و مطمئن هستند و بیها در ابت کنند. انسان گذاری را محدود می ارزش

(. سؤال 9043شوند )یزدانی و رأس،  ها بعدها از محیط ناشی می ها و ناامیدی اخالقی بی

توان این ابعاد منفی را در  شود این است که چگونه می ای که در اینجا مطرح می جدی

به خودشکوفایی قرار داد صورت بروز و ظهور به تعادل رساند و ذیل ابعاد مثبت و گرایش 
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ای که انسان درنهایت به سمت رشد و خودشکوفایی حرکت کند؟ آیا صرف توجه  گونه به

دانیم که شرایط زندگی  مثبت بدون قید و شرط و رهایی از شرایط ارزش کافی است؟ می

د. ای نیست که فرد بتواند همواره توجه مثبت بدون قید و شرط را دریافت کن گونه در دنیا به

حتی دیگران مهم زندگی فرد یعنی والدین هم همیشه از دادن توجه مثبت بدون قید و شرط 

های منفی از  عاجزند. اگرچه انسان موجودی خیرخواه و خیر طلب است اما به دلیل ویژگی

که در چهارچوب الهی حرکت نکند(  جمله حریص بودن و منوع بودن )درصورتی

شود. انسان اگر در چهارچوب  کند و بخیل می ه میمحض دریافت خیر آن را مصادر به

تعادلی ناشی از دریافت خیر  رسد و از بی های الهی و وحیانی حرکت کند به ثبات می آموزه

ها بین دنیا و آخرت، اصالت دادن به زندگی  یابد. بنابراین تنظیم رغبت و شر رهایی می

مانیستی، مکانیزم تعدیل خلق گیری انسانی و او جای جهت گیری الهی به اخروی و جهت

گیری بشری و انسانی خطر گرفتار شدن در رفتارهای غیرعقالنی  خواهد بود چرا که جهت

توان متذکر شد این است که آورد. نکته دیگری که می و خودخواهانه را فراهم می

ستند. ها سراسر خیر و نیکی نیبینانه راجرز از منظر اسالم انسان برخالف دیدگاه بسیار خوش

دهنده به سمت  های مثبت و متعالی، غریزه و ابعاد نفسانی سوق ها عالوه بر جنبهانسان

ها و رفتارهای زشت نیز دارند )ان النفس الماره بالسوء اال ما رحم ربی. سوره ضدارزش

(. در اسالم از یک سو با 3؛ فالهمها فجورها و تقواها. سوره شمس: آیه 18یوسف آیه 

نه و غایت انگارانه نسبت به انسان مواجه هستیم که بهترین ساختار وجودی بینا دیدی خوش

تواند از همه  های شناختی، انگیزشی و رفتاری را داراست و نه تنها می و بیشترین ظرفیت

های وجودی این جهان به نفع خود، جامعه و حتی جهان بهره مند شود بلکه  ظرفیت

های وجودی آن برای تعالی  ط برقرار کند و از ظرفیتتواند با جهان ماورای طبیعت ارتبا می

و رشد خود بهره گیرد از سوی دیگر با نظر بر عدم استفاده یا سوء استفاده از این 

داند. تعابیر منفی مختلفی که  های وجودی او را موجودی به شدت آسیب پذیر می ظرفیت

ی  اشد. لذا انسان علیرغم همهتواند ب در قرآن راجع به انسان آمده ناظر بر همین مورد می

های مثبتی که داردنیازمند هدایت آسمانی است تا بتواند خود را متعادل کند و  ظرفیت
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تواند با تکیه بر نیروهای درونی خود، خویشتن را سامان دهد )جان بزرگی و نوری،  نمی

( 1ه قیامت آیه فرماید: بل یرید االنسان لیفجر امامه )سور(. قرآن کریم دراین باره می4811

فرماید: وَمَا أُبَرَِّئُ نَفْسِی إِنََّ النََّفْسَ یا در آیه دیگر که از زبان حضرت یوسف نقل شده می

(. آیات مختلفی از قرآن کریم به بیان 18لَأَمََّارَةٌ بِالسَُّوءِ إِلََّا مَا رَحِمَ رَبَِّی )سوره یوسف آیه 

هاست و نشانگر این اقعی بودن این جنبهپردازد که خود گویای و صفاتی منفی از انسان می

امر است که انسان ترکیبی از صفات مثبت و منفی است که در صورت حرکت در مسیر 

تواند همتای مالئک شود )لَکَادَ الْعَفیفُ ان یَکُونَ هدف خلقت و بندگی و رضایت الهی می

های  گر در صورت افراط در جنبه( و از طرفی دی122مَلَکاً مِنَ الْمَالَئِکَةِ؛ نهج البالغه حمت 

تواند از حیوانات هم بدتر شود )اولئک کاالنعام بل هم غریزی و بی توجهی به فطریات می

نماییم: إِنََّ  هایی از این آیات را مطرح می (. در ادامه نمونه411اضل، سوره اعراف، آیه 

(؛ إِنََّ الْإِنْسَانَ 22سوره حج، آیه الْإِنْسَانَ لَکَفُورٌ: انسان بسیار ناسپاس و پوشاننده حق است )

(؛ إِنََّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ کَفََّارٌ: او 41لَکَفُورٌ مُبِینٌ: ناسپاسی او آشکار است )سوره زخرف آیه 

(؛ کَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا: او بسیار شتابگر است )سوره 81پیشه است )سوره ابراهیم، آیه  ستم

إِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ: اصالً گویی از عجله آفریده شده است )سوره انبیاء (؛ خُلِقَ ال44ْاسراء، آیه 

(؛ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً: او بسیار 81آیه 

ز دیگران دریغ کند و با رسیدن به خیر، ا حریص است. با رسیدن شر، ناله و فریاد می

(؛ وَکَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا: او ممسک و بخیل است )سوره 94-41ورزد )سوره معارج، آیه  می

(؛ و َإِنْ مَسََّهُ الشََّرَُّ فَیَئُوسٌ قَنُوطٌ: اگر اندکی شر و بدی به او برسد، زود ناامید 400اسراء، آیه 

نَ لَیَطْغَى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى: گر احساس کند و (؛ کلَّاً إِنََّ الْإِنْسَا11شود )سوره فصلت، آیه  می

  و طغیان  شورش به نیازمند نیست، دست کسی  گمان برد که نیازش برآورده شده و دیگر به

(؛ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا: انسان ضعیف و ناتوان است )سوره 1-2زند )سوره علق، آیه  می

أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلًا: انسان موجودی است جدل پیشه )سوره  (؛ وَکَانَ الْإِنْسَان93ُنساء آیه 

(؛ وَإِنََّهُ لِحُبَِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ و وَتُحِبَُّونَ الْمَالَ حُبًَّا جَمًَّا: او به شدت، دوستدار 11کهف، آیه 
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 (؛ أَلْهَاکُمُ التََّکَاثُرُ: در این مسیر،90و سوره فجر، آیه  3مال است )سوره عادیات، آیه 

 (.4کند )سوره تکاثر آیه  خواهی می زیاده

های منفی انسان را عرضی و نتیجه شرایط ارزش و بنابراین برخالف راجرز که جنبه 

داند و معتقد است اگر انسان در مسیر خودشکوفایی باشد و درواقع پاسخی به تهدید می

نگران این  اش با تجاربش همخوان باشد نبایدشرایط ارزش وی کم شود و خودپنداره

خود تعدیل خواهند شد، از نظر اسالم، انسان در کنار  ها بود زیرا این موارد خودبه جنبه

بایست بین آن دو تعادلی ایجاد های سفلی واقعی نیز دارد که میهای عِلوی، جنبهجنبه

نماید. از نظر علمای اسالمی امری که بتواند به بهترین شکل بین این دو وجه انسان تعادل 

عنوان حجت ظاهری  داری و عقالنیت )حجت باطنی( همسو با دین به ایجاد کند دین و دین

است؛ زیرا انسان بما هو انسان تمایالت غریزی دارد و همیشه بین وجوه متعالی و دانی وی 

آید این است که در مواقع تزاحم نبرد و تعارضی دائمی برقرار است. لذا سؤالی که پیش می

عاد مختلف انسان، مالك انتخاب و رفتار، کدام است و کدام بخش وجود بین امیال و اب

ی رفتار او است؟ اینکه اگر افراد آزاد باشند تا در چهارچوب خودنظمی  کننده انسان تعیین

آمیزی داشته باشند نیز مطلب درست و دقیقی  ارگانیزمی رفتار کنند تا زندگی موفقیت

هایی که امروزه در سرتاسر جهان توسط  کشی ها و نسلنیست. نگاهی به دنیای امروز و قتل

خصوص در کشورهای اسالمی در حال اتفاق است  ها به کشورهای غربی یا مزدوران آن

های دانی و غریزی انسان در صورت کنترل نشدن توسط دین و دهد که جنبهنشان می

چیز  شود که هیچ قدر سرکش تواند آنعقالنیت دینی )تربیت و تزکیه مبتنی بر دین( می

شوند و خود تعدیل نمی جلودار او نباشد. ضمن اینکه این وجوه دانی و عالی انسان خودبه

ای  باید تحت مدیریت عقالنیت دینی قرار بگیرد تا تعدیل شوند و این امر نیز کار ساده

 نیست و مستلزم تربیت و تزکیه نفس است.

آمیز  ی ضداجتماعی و خصومتهانیازی نیست نگران کشش"گوید اینکه وی می 

 "(4831آبادی،  کند )شفیعانسان باشیم زیرا انسان خودش نیازهایش را منظم و متعادل می

شود یا شده است؟ مکانیزم این کنترل گری و تعدیل غرایز و قوا آیا در عالم واقع محقق می
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آزادی و  ای را آزاد بگذاریم تا بر اساس چیست؟ آیا اگر فرضاً دانش آموزان مدرسه

رسند؟ انسان در جامعه انتخاب خودشان رفتار کنند به خودکنترلی یا خودتنظیمی می

های درست را به افراد خود آموزش دهند تا بایستی ارزشکند لذا جوامع نیز میزندگی می

های درست رفتار کنند. چراکه تزاحم امیال در جامعه امری بدیهی و افراد بر اساس ارزش

ها را که عالوه بر سیرتی پاك و خداجو،  اصوالً انبیاء مبعوث شدند تا انسانرایج است و 

نیاز  ها را بی ها، آنغرایز و شهوات نیز دارند هدایت کنند و لذا سالمت و پاکی ذاتی انسان

کند. راجرز معتقد است هسته درونی  از مبشر بیرونی، نظم و قواعد اجتماعی بیرونی نمی

سوی  تواند به اعتماد است و خودش می پیشرو، سازنده و کامالً قابل انسان اساساً هدفمند،

های آینده و مقاصد خودفرمان حرکت کند گو اینکه انسان اصالً نیازی به هدایت  هدف

که تمایل فطری به خودشکوفایی با این موضوع  بیرونی، الهی و تشریعی ندارد. درحالی

سوی کمال و  انسان را فراهم آورد و او را به ی رشد و تعالی منافاتی ندارد که کسی زمینه

سعادت راهنمایی کند فلسفه بعثت انبیاء و هدایت تشریعی همین مورد یعنی نیاز انسان به 

(. بر 4812اش است )بشیری و حیدری،  هدایت الهی برای شکوفایی استعدادهای فطری

تواند از طریق  می گرایانی همچون راجرز که معتقدند انسان خودش خالف دیدگاه انسان

های دین اسالم اعتقاد بر این است که  انجام برخی رفتارها به خودشکوفایی برسد، در آموزه

های ماهیت خویش و نیز مسیر  انسان به هدایت بیرونی نیاز دارد و نیاز دارد که به تمام جنبه

الهی  کمال آگاهی پیدا کند و از این رهگذر به کمال برسد. در این مسیر پیامبران

(. آنچه 9041گونه که در قرآن آمده است راهنمای بشر هستند )افراسیبی و فتاحی،  همان

ای محقق نشده است و صرفاً یک ادعا  کند عیناً و عمالً در هیچ جامعهراجرز تبلیغ آن را می

ها فرزندان و افراد را بدون کنترل آزاد است. آیا امکان دارد جوامع، والدین و خانواده

ای نکنند یا به تعبیر راجرز فقط توجه مثبت نامشروط ارائه کنند  گونه مداخله رند و هیچبگذا

های ضداجتماعی افراد نباشند. ارائه تا فرد خودش راه خود را پیداکند؟ و نگران کشش

ی  توجه مثبت نامشروط در دوره کودکی و نوزادی که گرایش به خودشکوفایی جنبه

است زیرا کودك هنوز از لحاظ شناختی رشد نکرده و زیستی دارد معقول و منطقی 
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تواند خوب و بد را تمیز دهد و به ابزارهای منطقی مجهز نشده است و اراده و اختیار در  نمی

وی رشد نکرده است اما در نوجوانی و بعدازآن که فرد به لحاظ جسمانی و روانی رشد 

ای منطقی، قدرت تشخیص، استدالل های آگاهی، اراده، اختیار، ابزاره کرده است و زمینه

و حل مسئله در او رشد کرده دیگر توجه مثبت نامشروط توجیهی ندارد زیرا گرایش به 

سمت کمال و خودشکوفایی دیگر جنبه زیستی ندارد بلکه جنبه عقالنی و شناختی نیز 

بایست مشروط به رفتارکردن در چهارچوب درست و  کند و لذا توجه به فرد می ظهور می

های متعالی و ملکوتی، (. انسان در کنار جنبه4812عقالنی است )بشیری و حیدری، 

های انسانی وی نیز ها، جنبههای منفی نیز دارد که در صورت بیش بها دادن به آن جنبه جنبه

فرماید: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا ای که در قرآن کریم می مسخ خواهد شد و از بین خواهد رفت. آیه

 بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلَُّ یَفْقَهُونَ

( خطاب به همین افراد است که مضمون آیه این است آنانی که از 411)اعراف، آیه 

سید که از حیوانات نیز بدتر جایی ر های انسانی خود استفاده نکردند سرنوشتشان بهظرفیت

شدند؛ بنابراین هم عقل و هم نقل و هم مشاهدات تجربی نشانگر این واقعیت هست که 

های دانی و های پاکی و خیر است، جنبه انسان عالوه بر اینکه موجودی است با ویژگی

ذر به سفلی نیز دارد و باید بین این دو بعد وجودی خویش تعادلی ایجاد کند تا از این رهگ

آید. از نظر ی ادیان الهی بر میسمت کمال و سعادت حرکت کند. این کار نیز از عهده

های اجتماعی، یک جنبه انسانی و تربیتی دارد یعنی اسالم تمامی تعالیم دینی گذشته از جنبه

برای احیا و زنده کردن جنبه علوی انسان است تا تعالی در وجود انسان حاکم شود و 

(. در همین راستا 4831های سفلی و علوی انسان ایجاد شود )خسروپناه،  جنبهتعادلی بین 

فرمایند: فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَ  دانند و می علی )ع( در نهج البالغه رسالت انبیاء را همین امر می

مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّوا عَلَیْهِمْ بِالتَّبْلِیغِ وَ  وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّرُوهُمْ

 (.4یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ )نهج البالغه، خطبه 

برخی محققین نقدهایی را به  نقد دیگر متوجه خودشکوفایی و کمال انسانی است. -8

شود واضح نیست  هم که ادعا می قدرها اند و معتقدند این مفهوم آن نظریه راجرز وارد کرده
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گرچه ایده تمایل به تحقق و شکوفایی منطقی  (.4111باشد )فورد،  و تا حدودی مبهم می

های ذاتی که زندگی را حفظ و است، راجرز هرگز مشخص نکرد که منظور از ظرفیت

های  گاه بیان روشن و دقیقی از توانایی (. راجرز هیچ4112کنند چیست )پسیتلی،  تقویت می

آنکه این مورد محور نظریه  گویی کرده حال بالقوه و فطری بشری ارائه نکرد و نوعاً کلی

های بالقوه فیزیولوژیک است یا جنبه  پرسند که آیا این توانایی وی است. منتقدان می

بین نقش ندارد. راجرز پاسخ روشنی به  های فردی دراین شناختی نیز دارد؟ آیا تفاوت روان

نداد و تحقیقات دیگری راجع به این نیروهای بالقوه ارائه نکرده است )بشیری این سؤاالت 

(. شایان ذکر است که مثبت اندیشیِ راجرز پیرامون انسان که برگرفته از 4812و حیدری، 

گرایی است به معنای داشتن نگرش مثبت نسبت به انسان برای خودشکوفایی و  انسان

اجرز چند ویژگی توصیفی مثل خالقیت، گشودگی حال اگرچه ر خودگردانی است. بااین

های کامل و دارای  های انسان اعتماد را از ویژگی به تجربه، زندگی پربار و احساسات قابل

طور دقیق و عینی نگفت که خودشکوفایی یعنی  گاه به کارکرد انسانی برشمرده، اما، هیچ

کدام بعد از انسان مطمح نظر گوییم خودشکوفا و اساساً شکوفایی چه و ما به چه کسی می

است؟ و تنها به این گزاره اکتفا کرده که خودشکوفایی مقصد نهایی نیست بلکه یک 

ی آثار وی، مشخص خواهد شد که منظور راجرز دار است. با مطالعه فرآیند جاری و ادامه

نای و شکوفایی روانی به معهای سرشتی و زیستی انسان از خودشکوفایی، محقق شدن زمینه

نگری پیرامون چیستی و  نظری و عدم جامع تحقق احساس ارزشمندی است و اینجا هم تنگ

گرایش به سمت خودشکوفایی دارد و این  ماهیت انسان مشهود است. طبق نظر راجرز انسان

گرایش اگرچه منشأ بیولوژیک دارد اما رشد این گرایش متأثر از خانواده، فرهنگ، 

است. در مقابل در دیدگاه اسالمی، خودشکوفایی شامل ابعاد دوستان، معلمان و دیگران 

ها  شود و اعمال انسان شناختی )معرفتی(، اخالقی، معنوی، شخصیتی و عاطفی )هیجانی( می

تدریج در مسیر تعالی و  شود و او به صورت داوطلبانه و ارادی بر اساس انتخابش انجام می به

(. نکته بسیار مهم این است که 9041و فتاحی،  کند )افراسیبی کمال و معنایابی حرکت می

شناسی است یعنی ابتدا باید پذیرفت که انسان ابعاد خاصی دارد  خودشکوفایی فرع بر انسان
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و سپس ادعا کرد این ابعاد تحت شرایط خاص شکوفا و محقق خواهد شد. سؤال جدی و 

سان و ابعاد روانی او مهم این است که سقف شکوفایی غرایز و نیازهای زیستی و سرشت ان

کجاست؟ آیا تحقق احساس ارزشمندی، گشودگی به تجربه، خالقیت و احساس 

سرزندگی سقف کمال است؟ انسان با کارکرد کامل راجرز که نماد انسان کامل و شکوفا 

شده است انسانی است که دارای کارکرد کاملی خواهند بود. چنین فردی متعادل، سازگار 

های (. آیا انسان غیر از زمینه9041نستن خواهد بود )اسماعیل و تکه، مند به دا و عالقه

های گفت و در تحقیق قبلی بدان اشاره شد زمینه گونه که راجرز می سرشتی و روانی آن

معنوی و الهی ندارد؟ مشخص است که راجرز هم مانند دیگر همتایان خود، علیرغم داشتن 

های معنوی گاه به نیازهای معنوی و جنبه نسان، هیچی اومانیستی به ابینانهیک نگاه خوش

اش به  شناختی انسان مثل فطرت و روح الهی وی توجهی نکرد و به دلیل حصر دیدگاه انسان

 شناسی تجربی و استقرایی، از جامعیت برخوردار نیست. انسان

کمال و خودشکوفایی از نظر راجرز مستلزم گرایش ارگانیزم به رشد از ساختارهای 

ساده به پیچیده، از وابستگی به استقالل و از تغییرناپذیری و عدم انعطاف به فرآیند تغییر و 

ی گرایش ارگانیزم به کاهش تنش آزادی در بیان احساسات است. این مفهوم دربرگیرنده

هایی که و نیاز به همراه کسب لذت و خشنودی است. کسب لذت و رضایت از فعالیت

الوصف مفهوم خودشکوفایی در نظریه راجرز بسیار انتزاعی  ر بردارد. معارتقاء ارگانیزم را د

گیری نشده است )پروین، ترجمه جوادی و کدیور،  طور عینی اندازه است و تاکنون به

(. از بررسی منابع مرتبط این نظریه، تالش برای کمال و خودشکوفایی، حرکت در 4834

دمی و تحقق خویشتن نیز قابل اقتباس وسوی نیل به درجات باالی استعدادهای آ سمت

حال باز این مفهوم تفاوتی اساسی با تعریف کمال و خودشکوفایی در  است. بااین

مثال کمال یک درخت بلوط )راجرز برای توضیح بیشتر  عنوان های اسالم دارد. به آموزه

کوفایی مفهوم خودشکوفایی انسان را با دانه درخت بلوط مقایسه کرده است( یا حیوان، ش

توان شناخت؛ اما واضح هاست که از طریق مشاهده، تجربه و آزمایش می استعدادهای آن

هایی که به تر از کماالت انسانی است و انسان است که کمال گیاهان و حیوانات پایین
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کماالت معنوی و روحانی انسانی نرسیده باشند توان درك کماالت انسانی را ندارند. ثانیاً 

درك است و در میان انواع  آسانی قابل و گیاه مرز و حد مشخصی دارد که بهکمال حیوان 

توان به این ها می ها ثابت بوده است و با بررسی تعدادی از آنافراد یک نوع در طول قرن

خصوص کماالت معنوی و روحانی  تعریف رسید؛ اما شناخت کامل کماالت انسانی به

که از طریق مشاهده و آزمایش قابل شناخت همچون شناخت حیوانات و گیاهان نیست 

باشد چراکه کماالت روحی و معنوی و فضائل معنوی انسان قابلیت درك حسی ندارند 

(. کمال عبارت است از آن چیزی که تمامیت شیء به آن است و موجب 4832)ابوترابی، 

ان گردد. کمال برخالف سعادت که منحصر به انسان است مختص به انسکامل شدنش می

نیست بلکه گیاهان و حیوانات هم کمال دارند. مثالً کمال درخت به میوه دادن است. با این 

های مختلف انسان چون موجب کامل تعریف، کمال یعنی فعلیت یافتن هر یک از استعداد

جایی برسد که بتواند راه برود، تکلم کند، تحصیل کند  شود. مثالً اگر انسان بهشدن او می

او کمال است؛ اما سعادت، کمال نهایی اوست و کمال نهایی نیز فعلیت یافتن و... برای 

( که این نوع کمال )سعادت( ناشی 4831ی فطری اوست )گرامی،  تمامی استعدادهای ویژه

باشد. فطرت انسان دارای شناختی اسالم در مقایسه با راجرز میاز تفاوت دیدگاه انسان

ل است. خداوند گرایش به حق، حقیقت، توحید و نیز گرایش مثبت، متعالی و رو به کما

ها ی انساندوری از باطل، نقص، عیب و شرك را در فطرت انسان نهادینه کرده است. همه

ها در انگیزه کمال  با تأمل در درون خود خواهند دید که ریشه بسیاری از رفتارهای آن

طلبی و کسب علم دارد.  حقیقت مثال انسان میل به کنجکاوی و عنوان طلبی نهفته است. به

روست که مبینیم بسیاری از افراد تا واپسین ساعات عمر خود در پی کسب علم هستند  ازاین

کنند که این خود نشانگر همان میل به کمال در انسان است  و از این امر غفلت نمی

رود یی ابعاد وجودی انسان به شمار مگرایی محور همه (. کمال4831)شجاعی و حیدری، 

ی همین  های جسمانی و درونی وی سایه افکنده است. سرشت انسان برپایهکه بر ویژگی

نیاز اصیل انسان نهاده شده است و هدف از آفرینش انسان و فرستادن پیامبران تحقق همین 

(. اگر انسان در تمام افعال جوارحی و جوانحی 4832گرایش اصیل انسانی است )ابوترابی، 
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داشته باشد و رضایت خداوند را مالك قرار دهد )قُلْ إِنََّ صَلَاتِی وَنُسُکِی  خویش نیت الهی

توانند کمال ( تمامی این اعمال می429وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلََّهِ رَبَِّ الْعَالَمِینَ، سوره انعام، آیه 

آفرین باشند. برخالف راجرز که خود شکوفایی را امری شخصی و انسانی و تابع خواست 

داند، محور و اساس کمال و  ی خود فرد و البته همراهی محیط بیرونی می اراده و

خورده است و پیروی از دستورات الهی که رهاورد  خودشکوفایی در اسالم با خداوند گره

(. در 9041تواند شکوفایی و کمال را به ارمغان بیاورد )افراسیبی و فتاحی،  وحی است می

غایی نیست و خودشکوفایی بدون اتصال به هدف غایی  فرهنگ دینی انسان فاقد هدف

معناست. انسان اسالمی مخلوق خداست و دارای ربی هست که هم ابتدا و انتهای اوست.  بی

تواند خود را  تواند تنها توسط خودش خود را بشناسد و تنها خودش می اینکه انسان می

ن توسط یک فرد دیگر در تناقض نوعی با نیاز به هدایت تشریعی و حتی درما تغییر دهد به

 (.4811است )جان بزرگی و نوری،

نقد دیگر متوجه خودنظمی ارگانیزمی است که به باور راجرز مالك عمل است.  -1

از نظر راجرز مالك درستی و ارزشیابی یک عمل خودنظمی ارگانیزمی است. معیار 

رگانیزمی کنترل فطری ی خود فرد است. فرآیند خودنظمی ا درستی و غلطی رفتار، تجربه

ها گرایش به شکوفا شدن است. از طرفی گیرد. معیار ارزشهای انسان را به عهده میتکانه

های رفتاری گرایی و ادراك شخصی و خصوصی فرد در واکنش با توجه به نقش مهم ذهن

گونه نتیجه گرفت که مالك درستی و غلطی  توان این او به محرکات و واقعیات بیرونی می

ای شخصی  مل، نسبت آن با گرایش به خودشکوفایی و بقاء خود فرد است که طبعاً مقولهع

است. هر عملی که به بقاء و خودشکوفایی خود فرد کمک کند مثبت است و بایسته و هر 

عملی که به خودشکوفایی و بقای ارگانیزم ضرر برساند بد است و نبایسته. با توجه به اینکه 

خودشکوفایی امری انتزاعی و قابل تفسیر است )پروین، ترجمه  از نظر محققان مفهوم

ی این ادعاها نسبیت در اخالق و رفتار است. ضمن ( درواقع نتیجه4834جوادی و کدیور، 

اینکه برای خود فرد هم مالك عمل تنها میل به خودشکوفایی با تأکید بر تحقق نیازهای 

توان گفت تر میطور واضح ت. بهگذاری ارگانیزمی اس فرد در قالب فرآیند ارزش
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که این گرایش به خودشکوفایی مبنایی بیولوژیک دارد )افراسیبی و فتاحی،  ازآنجایی

( زیست و بیولوژی انسان مالك درستی و غلطی رفتار است. هرچه که به تحقق و 9041

طورکلی نیازهای فرد )زیستی و روانی( کمک نماید خوب  های زیستی و بهارضای زمینه

است و درست و در غیر این صورت بد است و نادرست؛ زیرا با تعریفی که راجرز از 

خودشکوفایی ارائه کرده و خودش تصریح کرده که این مالك مبتنی بر نیازهای 

شود که در این گذاری ارگانیزمی است مشخص می بیولوژیکی در قالب فرآیند ارزش

روح و کماالت انسانی و متعالی انسانی مالكِ خودنظمی ارگانیزمی، جایی برای فطرت و 

وجود ندارد. از طرفی باید گفت هر رفتاری که خود ارگانیزمی اقتضاء کند موجب رشد و 

تواند تنها  شود، زیرا خود ارگانیزمی مبنای زیستی دارد و زیست نمی شکوفایی انسان نمی

اعث توقف رشد و های شرایط ارزش الزاماً ب مالك انتخاب گری باشد. همچنین محدودیت

گیری و  ها موجب شکل شود بلکه در مقابل این شرایط و محدودیت بازداری شکوفایی نمی

شود. نیز آزادگذاری کودك  تقویت صفت خودمهارگری یا خودنظم بخشی در انسان می

برای اینکه هرکاری که دلخواه اوست را انجام بدهد با اصول تربیتی اشکال دارد. زیرا از 

تربیت ایجاد و افزایش رفتارهای مطلوب و کاهش یا حذف رفتارهای  جمله اهداف

نامطلوب است. بنابراین درونی سازی شرایط ارزش باعث تقویت خودمهارگری در 

گونه راجرز مدعی بود مخرب و مانع رشد نیست )بشیری و حیدری،  شود و آن کودك می

دودی ناشی از حب ذات است و ی انسان که تا حهای خودمحورانه(. با توجه به جنبه4812

شود اگر بین میل به خودشکوفایی یک فرد و فرد دیگری تزاحم  ها دیده می در اکثر انسان

های فرهنگی و ارزشی و تعارض ایجاد شود حق تقدم با چه کسی است؟ با توجه به تفاوت

رای یک در جامعه اسالمی ایران اگر بین نیازهای ارگانیزم و دستورات شرع مقدس و دین ب

ها تعادل فرد مسلمان تعارضی ایجاد شود، گرایش به خودشکوفایی چگونه بین این انتخاب

ی ماهیت انسان، ابعاد معنوی، کند. پرواضح است که در دیدگاه راجرز دربارهایجاد می

الهی و روحانی وی نادیده گرفته شده است و هیچ محلی از اعراب در تعیین و ترجیح 

آنکه در نگاه اسالمی، هدف خلقت  ها ندارد. حال ی و درستی و غلطی آنرفتارها و بهنجار
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( و تقرب الی اهلل 12انسان بندگی )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنََّ وَالْإِنْسَ إِلََّا لِیَعْبُدُونِ، سوره ذاریات، آیه 

؛ قَد خَسرَ الَّذین 2انشقاق، آیه )یَا أَیَُّهَا الْإِنْسَانُ إِنََّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبَِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ، سوره 

؛ اِنَّ کَثیرِ آمِنَ النَّاسِ بِلِقاء رَبِّهم لَکافِرون، سوره روم، آیه 84کَذَّبوا بِلقاءِاهلل، سوره انعام، آیه 

؛ وَ اَمَّا الَّذینَ کَفَروُا وَ کَذَّبوا بِآیاتِنا وَ لِقاءِ اآلخِرَةِ فَاُولئکَ فِی العَذابِ مُحّضَرُونَ، سوره 3

( است. لذا هر عملی که انسان را به این هدف نزدیک نماید خوب است و هر  42روم، آیه 

عملی که انسان را از این هدف دور کند بد است. پس از نظر اسالم مالك انتخاب رفتارها 

ی وحی است. اگر عملی  هم بر عهده ها بر کمال نهایی انسان است که تشخیص آن تأثیر آن

سیر قرب الی اهلل سرعت ببخشد خوب است و باید انتخاب شود و اگر به حرکت انسان در م

ای  عملی انسان را از این مسیر بازدارد بد است و نبایسته. تشخیص این امر هم کار ساده

یابند )فَأَلْهَمَهَا  ها از طریق فطرت الهی خویش درمینیست. بخشی از این تشخیص را انسان

ی دیگری از آن و اینکه یک عمل ( اما بخش عمده3شمس، آیه فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سوره 

شناسی چه تأثیری بر سرنوشت بخش اصیل انسان یعنی روح الهی وی دارد مبتنی بر انسان

هم توسط انبیاء و امامان معصوم )س( باید تبیین شود )إِنََّا هَدَیْنَاهُ السََّبِیلَ  دینی است که آن

احترامی به پدر و مادر چه تأثیری  (. مثالً اینکه بی8ورًا، سوره انسان، آیه إِمََّا شَاکِرًا وَإِمََّا کَفُ

توان با عقل و تفکر فهمید. یا تأثیر دروغ بر کمال روح را چگونه بر کمال روح دارد را نمی

توان با تفکر بدون پشتوانه وحیانی فهمید. اینجاست که نقش انبیاء و امامان پر رنگ می

ن فرقی بین نیازهای جسمانی و زیستی انسان و نیازهای معنوی و روحانی بی شود. دراین می

اش بپردازد اما چون  وی وجود ندارد. در نتیجه ممکن است انسان به ابعاد زیستی و دنیوی

ای برای تحقق اهداف عالی انسانی است خود عین عبادت است. این توجه به جسم مقدمه

وکار و خریدوفروش  توانند مشغول کسب: افراد میخوانیمطور که در قرآن کریم می همان

و تجارت باشند اما در همان حال در یاد خدا باشند )رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ 

خوانیم قوّ عَلی (. یا در دعای کمیل از زبان امیر بیان علی )ع( می81اللََّهِ، سوره نور، آیه 

اشْدُدُ عَلَی ألعَزیمَةِ جَوانِحی. هدف خدمت به خدا و بندگی اوست و  خدمتک جوارحی وَ

هر عملی که در این راستا قرار بگیرد عین عبادت است و بندگی. در بعد دیگر نیز علی )ع( 
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( فرمودند نماز مایه قرب و تقرب پرهیزگاران است یا حضور 484در نهج البالغه )حکمت 

پرداختن به همسر خود نوعی جهاد است که نشانگر این  زن در منزل و مدیریت خانواده و

مطلب است که اگر حرکت، کنش و واکنش انسان در مسیر قرب و بندگی باشد بهنجار و 

 کمال آفرین است و فرد را به سمت خودشکوفایی سوق خواهد داد.

شود آنجا که گفته شناختی نظریه راجرز مربوط می اشکال دیگر به مبانی معرفت -1

هایی از واقعیت دارند.  کنند بلکه ادراك وجه در دنیای واقعی زندگی نمی هیچ ها به نسانا»

گرایی معرفت و یعنی اینکه  توانند واقعیت را بشناسند. این بیان وی یعنی نسبی ها نمی انسان

ها  که انسان هر کس هر آنچه را که از واقعیت فهمید برای خودش واقعیت دارد و ازآنجایی

کنند بنابراین هیچ رفتاری بر  ادراکاتشان از واقعیت و نه خود واقعیت رفتار می بر اساس

رفتار دیگر رجحان و برتری ندارد )برای تشخیص رفتار درست و غلط مالکی مشخص و 

گرایی  کند. این نسبی عینی وجود ندارد( چون واقعیات ذهنی افراد با یکدیگر فرق می

انجامد. با توجه  گرایی رفتاری نیز می ونی است به نسبیمعرفتی که مبتنی بر مرجع قیاس در

به بیان قبل مبنی بر تفاوت ادراکات از واقعیات، رفتارهای هر فردی از رفتارهای دیگران 

که مالك رفتار، ادراك خود فرد از واقعیت است، هر فردی  متمایز است و ازآنجایی

ند زیرا منتج از ادراك شخصی از تواند هر رفتاری را انجام دهد و آن را درست بدا می

واقعیت است. این در حالی است که معرفت و شناختِ واقعیت بیرونی، امری ممکن و 

نیاز از اثبات است. هرکسی به وجود  تردیدناپذیر است و تحقق فی الجملة آن بدیهی و بی

ی ها خود، وجود قوای ادراکی خود مانند نیروی بینایی و شنوایی و عقل، وجود صورت

ذهنی و وجود حاالت روانی نظیر بیم، امید، اضطراب، غم، عشق و محبت، معرفت و 

کننده،  کند در وجود بحث نویسد یا بحث می کسی که می شناختی یقینی دارد. افزون بر آن

نویسد تردید ندارد و به همه این امور  نویسد و قلمی که با آن می کاغذی که در آن می

داند و چیزهایی را  داند که چیزهایی را می رد. هر انسان عاقلی میمعرفت و شناختی یقینی دا

کند و بهترین  روی برای کسب اطالع از امور موردنیاز خود تالش می تواند بداند، ازاین می

های دانشمندان و فالسفه در طول تاریخ برای کسب علم است )حسین  نمونه آن کوشش
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گشاید و جهان پیرامون خود را بررسی هان می(. آدمی از زمانی که چشم به ج4831زاده، 

هایی از جهان و هستی اشراف دارد و اشیاء را مشاهده یابد که نسبت به بخشکند درمیمی

یابد که اطراف او موجوداتی هستند و جهانی آورد و میکند و علومی به دست میمی

تغییراتی در عالم هست ها و حرکات و هاست. فعالیت ی آنتحقق دارد که او نیز در زمره

یابد که دسترس است و بالوجدان حقایقی را ورای خود می که از طریق صور ذهنی قابل

ها حکایت دارد در نتیجه شناخت واقعیت واقع ممکن است هرچند  صور ذهنی وی از آن

(. 4811؛ خسروپناه، 4819؛ خسروپناه، 4818گاهی نیز با خطا توام است )خسروپناه، 

توان به این گرایی در معرفت و شناخت واقعیات بیرونی نیز می رابطه با نسبیهمچنین در 

نکات به اجمال اشاره کرد که قائلین به نسبیت از انتساب شکاکیت و نسبیت به خود گریز 

دانند لکن این امر مقبول نیست گرایی و رئالیسم پیچیده می داشته و نظر خود را نوعی واقع

توانند به ارائه و حکایت و شخصی و ذهنی بودن فهم بشر هرگز نمیو طرفداران نسبی بودن 

ای از قضایای علمی خود نسبت به حقیقت و واقعیت خارجی اعتماد نمایند. نسبی قضیه

دهد در های مدعیان نسبیت را شکل میبودن فهم بشر تمامی قضایایی را که بنیان اندیشه

گرفته و  یا نیز تحت شرایط متناسب شکلدهد زیرا این قضامعرض تزلزل و شک قرار می

رود. نسبیت در فهم واقعیات بیرونی، اصل ها نیز می احتمال دگرگونی و تغییر در آن

اندازد و حتی وجود کند و قائل آن را به پرتگاه سفسطه میواقعیت را هم متزلزل می

هم از این  گوینده و شنونده، وجود بحث کننده و بحث و استدالل، وجود شاكّ و شک را

(. اگر نیل به 4831سازد و این امری واضح البطالن است )جوادی آملی، دام خارج نمی

پردازی پرداخته است  واقعیت برای افراد میسر نباشد خود راجرز به چه دلیلی به نظریه

عنوان یک واقعیت فقط برای خود او میسر باشد و دیگران  که درك این نظریه به وقتی

یابی، گرایی در معرفت ذهنی و پدیداری وی نداشته باشند. آیا با این نسبیراهی به جهان 

که امثال راجرز و سایر  الواقع میسر خواهد بود. همین تحصیل و کسب علوم فی

پردازند یعنی اینکه مخاطب توانایی پردازان به آموزش و تدریس نظریه خود می نظریه

را دارد و این خود مثال نقضی است در ی وی  درك و یادگیری و شناخت واقعیت نظریه
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ی مشاوره و درمان نیز اگر نیل به ی راجرز. در حیطه گرایی معرفتی در نظریه رد نسبی

واقعیت محقَق و درك آن میسر نباشد مشاور و مراجع چگونه به گفتگو و انتقال مفاهیم 

گرایی  و نسبیعنوان یک واقعیت خواهند پرداخت؟ بنابراین رد شک گرایی  ذهنی خود به

شناسی بدیهی و واضح است. از طرفی در قرآن معرفتی در نظریه راجرز از منظر معرفت

ها  ی آنپردازد که همهکریم آیات مختلفی به بحث علم و معرفت و تفکر و تفقه می

نشانگر این است که تحقق علم و معرفت و شناخت واقعیات بیرونی امری شدنی و ممکن 

فرماید: قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون )زمر، یه که میاست. ازجمله این آ

(. اولین آیاتی که بر رسول خدا )ص( نازل شد در باب علم، خواندن، معرفت و 1آیه 

بخوان به نام پروردگارت که )جهان را( آفرید همان کس که انسان را "شناخت بوده است: 

ردگارت )از همه( بزرگوارتر است. همان کسى اى خلق کرد. بخوان که پرو از خون بسته

(. 1-4)سوره علق، آیات  دانست یاد داد وسیله قلم تعلیم نمود و به انسان آنچه را نمى که به

که قرآن  توان گفت اساساً خلقت انسان همراه علم و معرفت بوده است، چنانهمچنین می

لَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَئِکَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِى بِأَسْمَآءِ کند: وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ کُبه آن اشاره می

گذاری  سپس علم اسماء ]علم اسرار آفرینش و نام"(. 84هَؤُلَا ءِ إِن کُنْتُمْ صَدِقِینَ )بقره، آیه 

ها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر  [ را همگى به آدم آموخت. بعد آن موجودات

دهد انسان به دلیل همین ها را به من خبر دهید. این آیه نشان می گویید، اسامى این مىراست 

توانایی کسب علم از فرشتگان باالتر است و ظرفیت دریافت و فهم تمامی علوم را دارد. 

های یک که علم و دانش دارای چنان اهمیتی است که پیامبر اولوالعزم مشقت خالصه آن

خرد تا بتواند به آگاهی و دانش بیشتری دست یابد. را به جان میسفر سخت و پرمخاطره 

در قصه حضرت موسی و خضر )ع( آمده  12تا  21این داستان در سوره کهف از آیه 

شده و مایه رشد و صالح است، به  آیا از تو پیروی کنم تا ازآنچه به تو تعلیم داده"است: 

عنوان یک  که شناخت علم و معرفت بهدهد من بیاموزی. همین چند آیه قرآن نشان می

واقعیت عینی و بیرونی از نظر قرآن امری شدنی و ممکن است تا جاییکه دانایان در قران 
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کریم دارای جایگاه رفیع هستند )یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

 (.44بِیرٌ، سوره مجادله آیه وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَ

 گیری  نتیجه

محوری راجرز از منظر  شناختی نظریه مراجعی حاضر بررسی و نقد مبانی انسانهدف مقاله

های اسالم بود. بر اساس آنچه در مقاله حاضر بیان شد مشخص شد که مبانی  آموزه

اش اثرگذار  پرداز بر شکل گیر نظریه، مفاهیم، تشخیص و فنون درمانی شناختی نظریه انسان

یستی خود را در نگاه است. نظریه راجرز بر مبانی اومانیستی مبتنی است و این تفکر اومان

انسان اصوالً موجودی دهد. از نظر راجرز  بینانه راجرز نسبت به انسان نشان می بسیار خوش

ترین و بین است که مهم رونده و واقع منطقی، اجتماعی، مسئول، صاحب اراده و پیش

ك اش نیل به خودشکوفایی و کمال است. در این مسیر مبنا و مال بنیادی تنهاترین انگیزه

( اظهار 4111ای بیولوژیکی دارد. راجرز ) عمل کردن خود نظمی ارگانیزمی است که زمینه

داشت که ارگانیسم انسان، گرایش اساسی به شکوفایی و تحقق خود دارد که هدف آن 

کند و آن را به  هایی است که ارگانیسم را حفظ یا تقویت می ها به روش رشد همه ظرفیت

دار، سازنده  این گرایش در تمام موجودات زنده، جهت هد.د سمت خودمختاری سوق می

شود مگر  تواند سرکوب شود اما هرگز نابود نمی گرایش به شکوفاسازی می و حاضر است.

مفهوم گرایش به شکوفایی، تنها نیروی محرك در نظریه  با تخریب و نابودی ارگانیزم.

یا سائق؛ خالقیت و همچنین تمایل ها ازجمله کاهش تنش، نیاز،  راجرز است که همه انگیزه

طورکلی این گرایش را دارد. درواقع برخی این  گیرد. ارگانیسم به جویی را در برمی به لذت

کنند؛  انسان توصیف می "فشار بیولوژیکی برای تحقق طرح ژنتیکی"عنوان  گرایش را به

ت شکوفایی های بالقوه خود برای حرکت به سم بنابراین هر شخصی برای تحقق توانایی

شناختی تمایل به تحقق خود را گرایش به  یک وظیفه اساسی دارد. شکل روان

(. انسان در مسیر حرکت به سمت خودشکوفایی از  4111نامند )پسیتلی،  خودشکوفایی می

گذاری ارگانیزمی،  گیرد. انسان در فرآیند ارزش گذاری ارگانیزمی کمک می فرآیند ارزش

عنوان مالك و معیار  گرفتن گرایش به خودشکوفایی به تجارب خویش را با در نظر
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کند. تجاربی که ازنظر ارگانیزمی ارتقاء دهنده ادراك شوند، مثبت و تجاربی  ارزشیابی می

شوند. فرآیند  گذاری می گر ادراك شوند منفی ارزش که ازنظر ارگانیزمی تخریب

کند آسیب شروط ارائه میای که توجه مثبت م گذاری ارگانیزمی در محیط اجتماعی ارزش

شود که شرایط ارزش بیرونی و اجتماعی  بیند. آسیب و اختالل روانی هنگامی ایجاد می می

گذاری ارگانیزمی اختالل ایجاد کند )پروکتور،  در هویت فرد جذب شود و در مسیر ارزش

هستند  ها ذاتاً خوب (. راجرز باور داشت که انسان 9042؛ پروکتور، تویید و موریس، 9090

شود و  شان منفی می شوند که خودپنداره رسان می و تنها زمانی مخرب و آسیب

کنند. طبق نظر او، در ابتدا  گذاری را محدود می های بیرونی، شرایط ارزش محدودیت

ها بعدها از محیط  ها و ناامیدی اخالقی کفایتی، بی ها شاد و مطمئن هستند و بی ی انسان همه

ها به محیطی سالم و  (. راجرز معتقد بود که انسان9043نی و رأس، شوند )یزدا ناشی می

درست نیاز دارند تا بتوانند رشد کنند و به انسان با کارکرد سالم تبدیل شوند. او تأکید 

اند از همدلی، خلوص و توجه مثبت بدون قید و  های چنین محیطی عبارت کرده که شاخصه

ل تمرکز بر جهان شخصی که برگرفته از مبانی چنین به دلی (. هم 9043شرط )ویلسون، 

پدیدارشناختی نظریه راجرز است انسان قادر به کسب معرفت قطعی نسبت به واقعیت 

کند. در  بیرونی نیست و هرکسی برداشت خود را از واقعیت دارد و بر آن اساس عمل می

ارد منتها در بین این مقایسه با دیدگاه راجرز، از نظر اسالم هم انسان ماهیتی مثبت و خیر د

دونگاه تفاوت وجود دارد. بر خالف دیدگاه اومانیستی راجرز که صرفاً به بیان حرمت خود 

کند، از نظر  پردازد و منشأ این حرمت خود را دقیقاً مشخص نمی و ارزشمندی انسان می

از  هاییها و شاخصهاسالم انسان ماهیتاً ارزشمند است و به دلیل برخورداری از ویژگی

جمله مخلوق خدابودن، مسجو مالئک بودن، داشتن عقل و روح الهی، برخورداری از اراده 

و اختیار و مسئولیت، پذیرنده امانت الهی و جانشینی خدا روی زمین کرامت و ارزشمندی 

تواند با حرکت در مسیر بندگی و قرب الی اهلل و مالك قرار دادن تقوا در ذاتی دارد و می

بینانه راجرز  به کرامت اکتسابی برسد. همچنین برخالف نگاه بسیار خوش رأس امور خود

های دانی و سفلی مثل های مثبت، جنبهدر رابطه با انسان، از نظر اسالم، انسان در کنار جنبه
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حرص، عجله داشتن، ناسپاسی، بخل و حب مال نیز دارد که باید آن را در سایه عقل و 

های وحیانی دین متعادل کند. برخالف راجرز که  هفطرت و حرکت در چهارچوب آموز

داند از نظر اسالم، با توجه به رئالیسم معرفتی، کسب  معرفت یابی را امری شخصی می

معرفت نسبت به واقعیات بیرونی نیز امری میسر و شدنی است و دستورات دین پیرامون 

زان خود مبین همین امر کسب علم و تفکر و تفقه و تالش اساتید و دانشجویان و دانش آمو

پذیر نبود تحصیل علوم و  است. چرا که اگر کسب علم به عنوان یک واقعیت بیرونی امکان

گونه نیست و در سرتاسر دنیا  که این نمود درحالی انتقال آن امری محال و عبث می

پردازند که این خود دلیلی بر نقض دیدگاه  دانشمندان به تولید علم و انتقال آن می

پردازان به  که خود راجرز و سایر نظریه باشد. همچنین همین گرایی معرفتی راجرز می ینسب

ترین دلیل بر امکان کسب معرفت و  پردازند بزرگ توسعه و گسترش نظریات خود می

رهایی از سوبجکتیویسم است. راجرز کمال و خودشکوفایی را تحقق استعدادهای سرشتی 

از نظر اسالم هدف نهایی انسان  داند.ارزشمندی( می و بیولوژیک و روانی )تحقق احساس

مسلمان و کمال و خودشکوفایی او، قرب به خداست که فقط از طریق عبادت محقق 

شود. اگر انسان تمام کارهایش و از جمله عبادات را برای خدا انجام دهد و نیتش از  می

م کارهایش چون برای انجام کارها رضای خدا باشد به خدا نزدیک خواهد شد؛ زیرا تما

شوند و قرب به خدا فقط از طریق عبادت محقق رضای خدا بوده عبادت محسوب می

برخالف راجرز که خود شکوفایی را امری شخصی و انسانی و تابع خواست و شود.  می

گذاری ارگانیزمی و البته فراهم شدن شرایط محیط  ی خود فرد در چهارچوب ارزش اراده

هایی همچون خلوص، درك همدالنه و پذیرش مثبت  ارزش با ویژگی بیرونی فاقد شرایط

داند، محور و اساس کمال و خودشکوفایی در اسالم بر مدار و  بدون قید و شرط می

محوریت خداوند گره خورده است و پیروی از دستورات الهی که رهاورد وحی است 

(. در فرهنگ دینی 9041فتاحی، تواند شکوفایی و کمال را به ارمغان بیاورد )افراسیبی و  می

معناست. انسان  انسان فاقد هدف غایی نیست و خودشکوفایی بدون اتصال به هدف غایی بی

اسالمی مخلوق خداست و دارای ربی هست که هم ابتدا و انتهای اوست. اینکه انسان 
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تواند خود را تغییر دهد  تواند تنها توسط خودش خود را بشناسد و تنها خودش می می

نوعی با نیاز به هدایت تشریعی و حتی درمان توسط یک فرد دیگر در تناقض است )جان  به

گرایش به سمت خودشکوفایی دارد و این  (. راجرز معتقد است انسان4811بزرگی و نوری،

گرایش اگرچه منشأ بیولوژیک و ارگانیکی دارد اما رشد این گرایش متأثر از خانواده، 

و دیگران است. در مقابل در دیدگاه اسالمی، خودشکوفایی فرهنگ، دوستان، معلمان 

شود و  شامل ابعاد شناختی )معرفتی(، اخالقی، معنوی، شخصیتی و عاطفی )هیجانی( می

شود و او  اش انجام می صورت داوطلبانه و ارادی بر اساس انتخاب آگاهانه اعمال انسان به

(. 9041کند )افراسیبی و فتاحی،  میتدریج در مسیر تعالی و کمال و معنایابی حرکت  به

همچنین باید گفت هر رفتاری که خود ارگانیزمی اقتضاء کند موجب رشد و شکوفایی 

تواند تنها مالك شود، زیرا خود ارگانیزمی مبنای زیستی دارد و زیست نمی انسان نمی

های شرایط ارزش الزاماً باعث توقف رشد و  انتخاب گری باشد. همچنین محدودیت

ها موجب  شود بلکه در مقابل این شرایط و محدودیت ازداری شکوفایی انسان نمیب

شود. بنابراین  گیری و تقویت صفت خودمهارگری یا خودنظم بخشی در انسان می شکل

گونه راجرز  شود و آن درونی سازی شرایط ارزش باعث تقویت خودمهارگری در افراد می

 (.4812و حیدری،  مدعی بود مخرب و مانع رشد نیست )بشیری
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 منابع
 قرآن کریم.

، "گری فروید تحلیل  روان  های سالمت و بیماری در نظریه نقد مالك"(. 4830ابوترابی، علی )
 .88-91، صص 10مجله معرفت، شماره 

، چاپ اول، قم، مرکز نشر شناسیهای بهنجاری در رواننقد مالك(، 4832ابوترابی، علی ) 

 امام خمینی.مؤسسه آموزشی پژوهشی 

مجله حوزه و ، "شناسی انسان کامل از دیدگاه اسالم و روان"(. 4811آذربایجانی، مسعود )

 .94-2، صص 1دانشگاه، زمستان، شماره 

های اساسی  بررسی مفروضه"(. 4833بشیری، ابوالقاسم؛ غروی، سید محمد؛ فتحی آشتیانی، علی )
، شماره 9شناسی و دین، دوره  روان، "المشناسی و اس درباره ماهیت انسان از دیدگاه روان

 .11-1، صص 1

های شخصیت با نگرش  شناسی شخصیت: نظریه روان(. 4812بشیری، ابوالقاسم؛ حیدری، مجتبی )
 قم: انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی. به منابع دینی.

(، 4834و کدیور ) ، ترجمه جوادیشناسی شخصیت، نظریه و تحقیق روان(. 9000پروین، الرنس )

 چاپ اول، تهران: انتشارات رسا.

های انسان  گرا با قرآن در مورد ویژگی شناسی انسان مقایسه دیدگاه روان(. 4810ترشیزی، علی )
 نامه کارشناسی ارشد. گروه مشاوره. دانشگاه عالمه طباطبایی. پایان سالم.

انگری و مشاوره با رویکرد اصول روان درم(. 4811جان بزرگی، مسعود؛ غروی، سیدمحمد )
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.اسالمی. 

شریعت در آیینه معرفت: بررسی و نقد نظریه قبض و بسط تئوریک (. 4831جوادی آملی، عبداهلل )
 قم: انتشارات اسراء.شریعت. 

و  1غه، شماره البال مجله نهج، "البالغه انسان کامل از دیدگاه نهج" (.4838حسن زاده آملی، حسن )

 .99-41، صص 40

 قم: مرکز نشر مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی. شناسی. عرفت(. م4831حسین زاد، محمد )
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درمانی متداول و مقایسه با  های مشاوره و روان نقد نظریه"(. 4813حیرت، عاطفه؛ بهرامی، فاطمه )
 1-8، 810-881سالمی. مجموعه مقاالت نخستین کنگره علوم انسانی ا. "رویکرد اسالمی

 قم.-. تهران13آذر 

 ، چاپ اول، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان.شناسی دین(. 4831خسروپناه، عبدالحسین )

ی ، چاپ اول، قم، مؤسسهی علوم انسانی: بنیادهای نظریفلسفه(. 4819خسروپناه، عبدالحسین ) 

 حکمت نوین اسالمی.

 ، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.دینی علم(. 4818خسروپناه، عبدالحسین )

ها، ، قم، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهشناسی اسالمیانسان(. 4811خسروپناه، عبدالحسین )

 نشر معارف.

ی آموزشی پژوهشی امام چاپ هفتم، قم، انتشارات مؤسسه شناسی،انسان(. 4831رجبی، محمود )

 خمینی.

ترجمه علی شیروانی، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در  البالغه. نهج(. 4810رضی، ش )

 نشر معارف. ها و دفتر  دانشگاه

 ، تهران، نشر ویرایش.درمانی های مشاوره و روان نظریه(. 4838ساعتچی، محمود )

ساالری فر، محمدرضا؛ تبیک، محمدتقی؛ عباسی، اکبر؛ موسوی اصل، سیدمهدی؛ آذربایجانی، 

شناسی اجتماعی با نگرش به  روان(. 4818مسعود؛ کاویانی، محمد؛ غروی، سیدمحمد )
ها )سمت(،  تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه منابع اسالمی.

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

های انسان سالم با نگرش به منابع اسالمی.  نظریه(. 4831شجاعی، محمدصادق؛ حیدری، مجتبی )
 انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.قم، 

، چاپ نوزدهم، درمانی های مشاوره و روان نظریه(. 4831آبادی، عبداهلل؛ ناصری، غالمرضا ) شفیع

 تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

(، 4831ی سیدمحمدی )ترجمه های شخصیت، نظریه(. 9000شولتز، سیدنی آلن )شولتز، دوان؛ 

 ی نشر ویرایش. چاپ اول، تهران، مؤسسه

(، چاپ 4839ی آرین ) ترجمههای مشاوره(،  های مشاوره )دیدگاه نظریه(. 4131شیلینگ، لوئیس )

 چهارم، تهران: انتشارات اطالعات.
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(. 4811اسمعیلی، معصومه؛ باقری نوع پرست، خسرو )فداکار داورانی، فهیم؛ برجعلی، احمد؛ 

 به منتسب مطالعات اسالمی در شناسی روان)چیستی ( ماهیتِ ارزیابی و بررسی"

 .92-4، صص 14، ش 44درمانی، س  ، فرهنگ مشاوره و روان"اسالمی شناسی روان

شناسی  ی روان نظریهشناختی سبک زندگی در  نقد مبانی انسان(. 9090قربان پور لفمجانی، ا )
(, 1)90های علوم انسانی،  نامه انتقادی متون و برنامه . پژوهشفردنگر آدلر از دیدگاه اسالم

914-928.  

ی یحیی سیدمحمدی  . ترجمهدرمانی نظریه و کاربست مشاوره و روان(. 9001کوری، جرالد )

 (، چاپ اول، تهران، انتشارات ارسباران.4831)

 ، چاپ هشتم، قم، نشر معارف.انسان در اسالم(. 4831گرامی، عبدالحسین )

. ترجمه محسن های مشکالتحل های یافتن راه مشاور و مراجع: راه(. 4111ماتنی، رابرت. )

 بلور. (. رشت: انتشارات4831مشکبید حقیقی، امیر قربان پور لفمجانی )

بندی فرهنگی:  مصاحبه صورت(. 4100نگین ) مظاهری نژاد فرد، گلناز؛ زرانی، فریبا؛ موسوی،
، صص 9، شماره 40، دوره شناسی رویش روان شناسی روانی، نقش فرهنگ در آسیب

414-413. 

درمانی و  های مشاوره و روان ضرورت توجه به مبانی دینی در نقد نظریه"(. 4831نوده ئی، داود )
، صص 1ره یک، شماره درمانی، دو فرهنگ مشاوره و روان ،"طراحی الگوهای بومی

444-410. 

مجله  ،"گرایی روش، مبانی و نظریه انسان کامل در اسالم و انسان"(. 4831نیک صفت، ابراهیم )

 .481-13، صص 91پژوهش و حوزه، شماره 

-11، صص 1مجله حوزه و دانشگاه، شماره  ،"شناسی معاصر بحران انسان"(. 4811واعظی، احمد )

401. 

تهران،  کارل رانسوم راجرز )خودهسته نظری شخصیت(،(. 4832ی، نرگس )همتی، فاطمه؛ طالقان

 انتشارات دانژه.

(، 4818، ترجمه براتی سده )دین و معنویت در روان درمانی و مشاوره(. 9049یوهانسون، ثور )

 چاپ اول، تهران، انتشارات رشد.
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