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 چکیده
در این میان، نظریه شخصیت  شناختی است.هاي روانتوجه به دیدگاه بررسی آثار ادبی با ،هاي مهم نقد ادبیاز شیوه

هاي او با بسیاري از مباحث مطرح در متون عرفانی به خصوص اي که دیدگاهبه گونه دارد،اي کارل راجرز جایگاه ویژه
توان از میان ابیات و حکایات مثنوي میآیا که  استمثنوي مولوي مشابهت دارد. فرضیه مطرح در این پژوهش این 

 مولوي اصول و مفاهیم اساسی نظریه شخصیت راجرز را استخراج کرد. نتایج حاصل از این پژوهش فرضیه مورد نظر را
-چون مولوي از سر اندیشمندي و آگاهی مباحثی را مطرح کرده ،دهد شاعران بزرگ ادب فارسیکند و نشان مییید میأت

 ات مختلف به اثبات رسانده است.یشناسی ضرورت طرح این مباحث را در قالب نظرکه امروزه دانش روان ،اند
 گرا، مثنوي مولويشناسی انساناي، روانرشتهمقایسۀ میان :يکلید گانواژ

 
 مقدمه

ي  هـا  شـدن مشـکالت روحـی و روانـی افـراد جامعـه کـه در اثـر توجـه بـیش از انـدازه بـه ارضـاي نیـز               تـر   با افزون 
شناسـی در  بـه وجـود آمـده اسـت اهمیـت و نقـش روان       هـا   مادي و عدم توجـه بـه پـرورش و کمـال روحـی انسـان      

انـد کـه از تنـوع بسـیاري برخـوردار      ن بـه مسـائلی پرداختـه   شناسـا شـده اسـت و روان   تـر   حل مشکالت بشري افـزون 
ــه اي گســترده   ــن مســائل دامن ــر  اســت. برخــی از ای ــد و برخــی محــدودتر و اختصاصــی  ت ــر  دارن یکــی از  هســتند.  ت

کننـد؟ توضـیح    هاي اساسی در روانشناسـی ایـن بـوده اسـت کـه چـرا افـراد بشـر بـه گونـه معینـی رفتـار مـی             پرسش
هـاي روان شناســی  هـاي مختلفـی بـه پدیـده    ي گونـاگونی دارد بـه همـین دلیــل نگـرش     هـا  راه رفتارهـا و اعمـال بشـر   

سـت. در ایـن نظریـه فـرد آزاد اسـت کـه خـود، راه و         هـا  ایجاد شـده اسـت کـه انسـان گرایـی در زمـره ایـن نگـرش        
بـه تــدریج  هـاي فراوانـی پرداختـه شـد و     گـرا بـه پـژوهش   شناسـی انسـان   اش را انتخـاب کنـد. در روان  روش زنـدگی 

در ایـن میـان کـارل راجـرز از همـه بلنـد        شناسی در مقـام مخالفـت بـا رفتـارگرایی قـد برافراشـت،       این شاخه از روان
ه سـیزد کـه در قالـب    است. در این مقاله نخست بـه اسـتخراج نظریـه شخصـیت کـارل راجـرز پرداختـه شـده          تر  آوازه
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ر ذیـل عنـوان مربـوط،هر یـک از مباحـث از دیـدگاه       عنوان ذکر گردیده اسـت. در هـر بخـش بـه صـورت جداگانـه د      

شـود و سـپس بـا اسـتفاده از ابیـات مثنـوي بـه تبیـین دیـدگاه موالنـا در مـورد هریـک از مباحـث               راجرز مطـرح مـی  
 شود. پرداخته می

 
 پیشینه پژوهش 

مثنـوي معنـوي بـا     بررسـی و مقایسـه عناصـر درمـانی    «تـوان بـه دو پایـان نامـه     درباره آثار نوشته شده در این زمینه می
بررسـی تطبیقـی دیـدگاه انسـان شـناختی کـارل راجـرز و موالنـا دربـاره انسـان سـالم            «،»نظریه مراجع محوري راجـرز 

اشــاره کــرد. هــر چنــد در » شناســی خــود شــکوفایی از دیــدگاه موالنــا و راجــرزتحلیــل روان«و نیــز کتــاب» و کامــل
دهـد   حاضـر مشـترك باشـد امـا بررسـی دقیـق نشـان مـی        رسـد موضـوع ایـن آثـار بـا مقالـه        نگاه نخست به نظـر مـی  

ـ  اي میان ایـن آثـار و مقالـه کنـونی وجـود دارد.      هاي قابل مالحظهتفاوت ویـژه آن کـه در ایـن مقالـه بـرخالف آثـار       هب
نـام بــرده بــه بررســی تطبیقــی جمــالت اصــلی راجــرز بــا حکایــات و ابیــات داســتانی مثنــوي پرداختــه شــده اســت.  

تطبیقـی و تحلیلـی اسـت بـدین ترتیـب کـه ابتـدا جمـالت اصـلی نظریـه راجـرز مطـرح              قالـه،  روش تحقیق در این م
 شود.  شود و سپس آن دسته از ابیات مثنوي مولوي که با نظریه راجرز مشابهت دارد تحلیل می می

 
 متن

م کـل  داند.ارگانیسـ  میـدان پدیـداري و خـود مـی     راجرز شخصیت را داراي سـه جـزء یـا سـه رکـن اصـلی ارگانیسـم،        
دهـد و هـدفش شـکفتگی یـا      وجود فرد است کـه در میـدان پدیـداري بـراي رفـع نیازهـاي خـود واکـنش نشـان مـی          

یابی و حفاظت و ارتقـاء اسـت. خودشـکفتگی یـا تحقـق یـابی همـان رشـد زیسـتی و روانـی انسـان اسـت کـه              تحقق
ـ      از دوران کودکی آغاز شده و تا بزرگسالی ادامه مـی  رود  ه سـوي هـدف خـود پـیش مـی     یابـد در ایـن جریـان آدمـی ب

کـه در مواجهـه بـا واقعیـات      پـردازد. درایـن زمینـه بزرگتـرین عمـل ابتکـاري خویشـتن سـازي اسـت           و به ابتکار مـی 
شــود. پــس از خویشــتن ســازي و تجلــی پیــدا کــردن   هــاي گونــاگون میســر مــیزنــدگی و بــه دســت آوردن تجربــه

کنـد و منظـور از حفـظ مقـام بـه دسـت آمـده حفـظ تعـادل          شخصیت، انسان باید مقام به دست آورده شـده را حفـظ   
طالـب   حیاتی و سکون نیست بلکه مقابله بـا فشارهاسـت کـه مسـتلزم کـار و کوشـش اسـت بـه خصـوص کـه آدمـی            

دارد، بـراي   کنـد و در راه کمـال گـام بـر مـی     ارتقاء مقام است و هرگز به آنچه کـه اکنـون در دسـت دارد قناعـت نمـی     
 زادي انسان شرط اصلی است.حصول این مقصود نیز آ

 ،آورد و آن یـا آگاهانـه اسـت و یـا ناآگاهانـه. خـود       مجموع تجـاربی اسـت کـه آدمـی بـه دسـت مـی       ، میدان پدیداري
-یکی از اجزاي میدان پدیـداري اسـت کـه از آن میـدان جـدا شـده و عبـارت اسـت از مجمـوع ادراکـات وارزشـیابی           

هـایی دارد ازجملـه   دهـد و ویژگـی   نظریـه راجـرز را تشـکیل مـی    هسـته اصـلی    ،هاي آگاهانه من فـردي انسـان. خـود   
افکنـد و   هـاي دیگـران را بـه درون مـی    آیـد و ایـن کـه ارزش    این که از عمل متقابل ارگانیسم و محـیط بـه وجـود مـی    
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کنـد و دیگـر ایـن کـه بـر اثـر رشـد         ادراك مـی  را با تغییر و تصرفاتی به عنوان این کـه اختصـاص بـه او دارنـد،      ها  آن
  ) 218-216:1371سیاسی،. (و یادگیري ممکن است متغیر و متحول شود

شـود در هـر قسـمت جملـه مـورد نظـر ذکـر         از آنجا که این پـژوهش بـر اسـاس جمـالت اصـلی راجـرز انجـام مـی        
 :شود شده و توضیحاتی درباره آن بیان می

 
 عالم درون  .1

شناسـی و نیـز در حـوزه آثـار ادبـی همـواره مـورد توجـه         عالم درون که از ارکان اساسی وجود انسـان اسـت در روان  
هـایی دارد و بـا   عـالمی منحصـر بـه فـرد اسـت کـه بـا انسـانی دیگـر تفـاوت           براي هـر انسـان،    بوده است و این عالم 

بایـد گفـت کـه عـالم درون هـرکس فقـط از آن خـود اوسـت و تـا زمـانی کـه فـرد آن را              توجه به خـاص بـودن آن،   
گـذرد آگـاهی یابـد.راجرز در ایـن زمینـه در قالـب یـک جملـه          توانـد از آنچـه در درون او مـی   ابراز نکند کسـی نمـی  

کنـد،جهانی کـه پیوسـته در حـال تغییـر اسـت و        هرکس در جهـانی از فعالیـت و تجربـه زنـدگی مـی     « گوید:  اصلی می
المی اسـت کــه  ) ایـن جهـان سرشـار از فعالیـت و تجربـه همـان عـ       218:1371سیاسـی،  (. »او مرکـز ایـن جهـان اسـت    

بینـد،   خـود را در مرکـز جهـان خـویش مـی      هـا   در درون فـرد شـکل گرفتـه اسـت و فـرد در همـه احـوال و موقعیـت        
از این لحـاظ هـر فـرد موجـودي بـی همتاسـت و فـرد خـودش تنهـا کسـی اسـت            « جهانی که فرد آن را ساخته است.  

شــفیع آبــادي  »(عنــایی دارنــد توانــد بفهمــد تجــارب او چگونــه ادراك شــده انــد و بــرایش چــه م        کــه مــی 
 ).151:1392ودیگران،

کـرد و بـر اسـاس همـین تأکیـد معتقـد بـود کـه شخصـیت را فقـط از            راجرز بـر هوشـیاري وزمـان حـال تأکیـد مـی      
او واقعیـت را بـه صـورتی کـه هـر فـرد آن        تـوان شـناخت.    خود یعنی بر اساس تجربیـات ذهنـی خـویش مـی     دیدگاه 

نـد معتـرف بـود کـه ایـن برداشـت همیشـه بـا واقعیـت عینـی مطابقـت نـدارد.با             کند در نظـر داشـت هرچ   را درك می
تـوان گفـت کـه بهتـرین منبـع اطالعـات دربـاره هـرکس خـود اوسـت و هـر فـرد را فقـط از               توجه به این مطلب مـی 

هــاي وارد شـدن بــه عـالم درون هــرکس و در نتیجــه   یکـی از راه   ،تـوان شــناخت  طریـق خــود او بـه طــور دقیـق مــی   
تـوان   تحلیـل سـخنان اوسـت بـدین ترتیـب از طریـق بررسـی آثـار ادبـی مـی           ی به شناختی درست از آن فرد، یابدست

  .  ي نویسندگان این آثار دست یافت ها به زوایایی از اندیشه
شـود پادشـاه طبیـب را بـر      مثنـوي چنـین نقـل شـده اسـت کـه چـون کنیـزك بیمـار مـی          »پادشاه وکنیـزك  «در داستان

یابـد کـه علـت بیمـاري کنیـزك عوامـل جسـمانی نیسـت بلکـه او           کند، طبیـب بـا معاینـه او در مـی     بالین او حاضر می
ماخـذ حکایـت فـوق فـردوس الحکمـه وچهـار مقالـه عروضـی اسـت کـه درکتـاب             .  به سبب عشق بیمار شـده اسـت  

سـبت داده  بـرد بـه ابـو علـی سـینا ن      اخیر با تفصیل بیشتري نوع معالجهـاي کـه طبیـب در درمـان کنیـزك بـه کـار مـی        
ذخیـره خوارزمشـاهی در بیـان معالجـه عشـق آورده اسـت        نیـز در کتـاب خـود،     سـید اسـماعیل جرجـانی     شده است. 

ـ  ،کنـد طریقـی وجـود دارد و آن طریـق     که بـراي شـناخن معشـوق کسـی کـه عشـق و نـام معشـوق را پنهـان مـی            نای
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برنـد   هـانی کسـانی را کـه گمـان مـی     دهـد تـا بـه صـورت ناگ     است که طبیب انگشت بر نبض او گذاشته ودسـتور مـی  

در  سـت یـاد کننـد و صـفات و احـوال هریـک را گوینـد و چنـد بـار آزماینـد تـا از تغییـر نـبض او               هـا  عشق او بر آن
 ). 70:1391معلوم گردد که معشوق او کیست (ر.ك زمانی،   هنگام شنیدن نام و صفات معشوق، 

 گرفتار دل است او و تن خوش است         دید از زاریش کوزار دل است 
)108/1( 

 استعیذاهللا مما یفترون                   بی خبربودنداز حال درون 
)105/1( 

 عشق اسطرالب اسرار خداست           جداست  ها علت عاشق زعلت
)110/1( 

اسـرار   ب، ي جسـمانی نیسـت بلکـه عشـق ماننـد اسـطرال       هـا  کندکه عشـق از نـوع بیمـاري    در این ابیات موالنا بیان می
اطبـاء گذشـته از جملـه جـالینوس و ارسـطو نیـز عشـق را نـوعی بیمـاري روحـی            دهـد.   خورشید حقیقت را نشان می

  پنداشتند.  و دماغی می
 همچنین در شرح حکایت طوطی وبازرگان آمده است:

 چون تویی گویا چه گویم من تو را؟      تو بس زیانی مرمرا  اي زبان، 
(1/1699) 

 چند این آتش در این خرمن زنی؟       آتش و هم خرمنی  اي زبان هم
(1/1700) 

 گوید:  کند می معرفی می ها  و هم منشأ بدي ها  موالنا پس از آن که زبان را هم منشأ خوبی
 کند گرچه هرچه گویی اش آن می     کند  در نهان جان از تو افغان می

(1/1701) 
پادشـاه و  «تـوان بـه عـالم درون او دسـت یافـت. در داسـتان       هـر کـس مـی   راجرز نیز معتقد بود کـه از طریـق سـخنان    

طبیـب بـا در نظـر گـرفتن عوامـل جسـمانی و حـاالت و رفتارهـاي ظـاهري کنیـزك بـه عـالم درون او وارد               ، »کنیزك
بیمـاري اي کـه مربـوط     رسـد کـه کنیـزك بیمـار عشـق اسـت،        شود و با توجه به شواهد ظاهري به ایـن نتیجـه مـی    می

یابـد امـا بـراي آگـاهی یـافتن از ایـن بیمـاري بایـد از طریـق           م نیست و کامالً بـا عـالم درون فـرد ارتبـاط مـی     به جس
یـی از حکایـت طـوطی و بازرگـان نیـز ابیـات ذکـر         هـا  در قسـمت  سخنان شخص به عـالم روح و قلـب او وارد شـد.    

ور موالنـا زبـان را مـورد خطـاب     در ابیـات مـذک   دهـد زبـان فـاش کننـده اسـرار درونـی انسـان اسـت.          شده نشان مـی 
نالـد و بـا ایـن حـال چـاره اي جـز ایـن نـدارد کـه مطـابق            گوید که جان در نهان از دست زبان مـی  دهد و می قرار می

کلمـات و گفتارهـاي زبـان در روح و جـان     :«حکـیم سـبزواري هـم معتقداسـت      گوید عمـل کنـد.    با آنچه که زبان می
گـردد پـس ذکـر     شـود و بـا یـاد غیـر خـدا مکـدر مـی        زیرا بـا ذکـر خـدا منـور مـی     گذارد مثل اذکار و جزء آن  اثر می

رسـد و دوبـاره از راه    آیـد تـا ایـن کـه بـه زبـان مـی        کند چه نخست یاد قلبـی از روح و سـر مـی    لسانی سیر دوري می



 ۱۰٥۷/  و راجرز در روانشناسی انسانگرا مثنوي اي اندیشه موالنا دررشتهمقایسه میان
 

 ). در ایـن جمـالت کـه از سرچشـمه و منبعـی دینـی و      538:1391زمـانی، »(رود گوش به خیـال و قلـب و فـوق او مـی    
رسـد دوبـاره از راه گـوش     گـذرد بـه زبـان مـی     عرفانی برخوردارند به وضوح اعالم شده است کـه آنچـه در قلـب مـی    

دهـد کـه در زمینـه ایـن نظریـه موالنـا و راجـرز داراي عقایـد          شـواهد بیـان شـده نشـان مـی      .  گـردد  به قلـب بـاز مـی   
  .  دانند ده از الفاظ و سخنان او میي اساسی شناخت فرد را استفا ها مشابهی هستند و هر دو یکی از راه

 

 .دنیاي پدیداري  2
میــدان پدیــداري مجموعــه  .  رود در نظریــه راجــرز میــدان پدیــداري یکــی از ارکــان اساســی شخصــیت بــه شــمار مــی

آورد و برحسـب آن کـه تجـارب تشـکیل دهنـده میـدان بـه صـورت رمـزي باشـند            تجاربی است که فرد به دست مـی 
فـرد یـا   «گویـد:  گیـرد. راجـرز مـی    ردن تجـارب بـه صـورت ناآگاهانـه یـا آگاهانـه صـورت مـی        یا نباشند بـه دسـت آو  

او تجـارب خـود    دهـد،   ارگانیزم بر اساس تجربـه و درك خـودش از زمینـۀ تجربـی نسـبت بـه آن واکـنش نشـان مـی         
ــی  ــی م ــت تلق ــی      را واقعی ــه م ــه او تجرب ــت ک ــزي اس ــان چی ــت هم ــراي او واقعی ــد و ب ــد کن ــادي  . »کن ــفیع آب (ش

 )151:1392یگران،ود
از نظــر راجــرز دنیــاي پدیــداري یعنــی اطالعــات و تجــاربی کــه هــرکس دربــاره خویشــتن دارد و بــراي او واقعیــت  

ي گونـاگون در واقـع نتیجـه ادراك فـرد      هـا  تـوان گفـت واکـنش فـرد در موقعیـت      بـر ایـن اسـاس مـی     .  شوند تلقی می
بـا درنظـر    دهـد.   آورد نسـبت بـه آن واکـنش نشـان مـی      یبـه دسـت مـ    است و فرد با توجه به ادراکـی کـه از واقعیـت    

شود کـه چـون دنیـاي پدیـداري افـراد بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت و هـر کـدام آن چیـزي              آشکار می گرفتن این نکته، 
ي مختلـف یکسـان نیسـت بلکـه      هـا  افـراد در موقعیـت   داند نـه تنهـا واکـنش همـه      کند واقعیت می را که خود درك می

دشـوار اسـت و گـاه ممکـن اسـت رفتـاري        هـا   ك متفـاوت از واقعیـت درك رفتـار دیگـران بـراي آن     با توجه بـه ادرا 
براي فردي بی معنی و بی دلیل به نظر برسد درحـالی کـه از نظـر خـود فـرد بسـیار بـا معنـی اسـت و ایـن بـه خـاطر             

قعیــت بـا هــم متفــاوت  از وا هـا   آن اسـت کــه عـالم درون افــراد و یــا بـه عبــارت دیگـر دنیــاي پدیــداري و ادراك آن    
  است. 

ضـمن ایـن کــه از زبـان شـبان وضـعیت و حــال درونـی او را بـر اســاس         »موســی و شـبان « موالنـا در شـرح داسـتان   
کنـد تفـاوت    بیـان مـی   پنـدارد،   میدان پدیداري خـودش یعنـی تصـور مـادي از خداونـد کـه او را همچـون انسـان مـی         

سـی یعنـی شـناخت واقعـی خداونـد و ارتبـاط بـا وحـی را         این دنیـاي پدیـداري را بـا دنیـاي پدیـداري حضـرت مو      
طـور کـه گفتـه شـد از نظـر راجـرز بـراي درك علـت رفتـار هـرکس بایـد بـه عوامـل درونـی او               همان دهد.  نشان می

مراجعه کرد و رفتاري کـه بـراي شـخص بـی دلیـل و بـی معنـی اسـت ممکـن اسـت بـراي دیگـري بسـیار بـا معنـی                
دانـد درحـالی کـه از نظـر حضـرت موسـی نـه         نا فعل چوپان را بـراي خـود اومقـدس مـی    باشد در این داستان نیز موال 

در ایـن داسـتان موالنـا برخـورد دنیـاي پدیـداري        رود.  بلکه نادرسـت و خطـا هـم بـه شـمار مـی       تنها این گونه نیست 
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ي شـبان  دنیـاي پدیـدار   کشـد و بـراي اینکـه نشـان دهـد       حضرت موسی با دنیـاي پدیـداري شـبان را بـه تصـویر مـی      

 کند:  واقعی و مقدس است بالفاصله خطاب خداوند به حضرت موسی را بیان می براي خود او، 
 بنده مارا چرا کردي جدا؟           وحی آمد سوي موسی از خدا 

(2/1750) 

 یا خود از بهر بریدن آمدي             توبراي وصل کردن آمدي 
(2/1751) 

 گوید: ودر ادامه می

 ایمهرکسی را اصطالحی داده          سیرتی بنهاده ایم هرکسی را 
(2/1753) 

همـان تفـاوت میـدان     بـه خـوبی بیـان شـده اسـت و ایـن درسـت         هـا   ي موجـود دربـین انسـان    ها در بیت اخیر تفاوت
  ي مختلف است.  ها پدیداري و به دنبال آن تفاوت رفتاري انسان

 مادرون را بنگریم و حال را                   ما زبان را ننگریم وقال را 
(2/1759)  

 گرچه گفته لفظ ناخاضع رود                اگر خاشع بود  ناظر قلبیم 
(2/1760) 

 پس طفیل آمدعرضجوهر غرض        زانکه دل جوهر بود گفتن عرض 
(2/1761) 

دهـد کـه موالنـا نیـز رفتـار       کنـد و نشـان مـی    موالنا خطاب خداوند بـه حضـرت موسـی(ع) را بیـان مـی      در این ابیات 
دنیـایی کـه خداونـد     دانـد،   از واقعیـت و تفـاوت دنیـاي پدیـداري مـی      هـا   آن را نتیجه ادراك متفـاوت   ها  متفاوت انسان
دانـد اگرچـه ظـاهر رفتـار      گـذرد را مـی   ي آن از فرد تا فرد آگـاه اسـت و آنچـه کـه در دل انسـان مـی       ها از آن وتفاوت

  .  نمی دهدحقیقت درونی آن را نشان 
 
 .ادراك واقعیت  3

ي خـارجی و درونـی را چگونـه درك کنـد      هـا  از دیدگاه راجرز ادراك واقعیت با توجـه بـه ایـن کـه هـر فـرد محـرك       
شـود افـراد در برابـر وضـعیتی واحـد       شـود و همـین اصـل اسـت کـه باعـث مـی        از فردي تا فـرد دیگـر متفـاوت مـی    
 ف رفتارهاي یکسان از خود نشان دهند.ي مختل ها رفتارهاي مختلف و در برابر وضعیت

کنـد کـه واکـنش ارگانیسـم در برابـر میـدانی کـه در آن قـرار          راجرز در یکی دیگر از جمالت اساسـی خـود بیـان مـی    
گرفته اسـت متناسـب بـا تجربـه و ادراکـی اسـت کـه از آن میـدان دارد. ایـن واقعیـت ممکـن اسـت بـراي فیلسـوف               

ي خـارجی   هـا  آدمـی بـه محـرك    .  ي عـادي واقعیتـی محسـوس اسـت     هـا  ي انسـان امري نظري و انتزاعی باشد ولی بـرا 
دانـد نـه آن چنـان     کنـد و واقعیـت مـی    یابـد و درك مـی   را در مـی  هـا   دهـد کـه آن   و درونی آن چنان واکنش نشان مـی 
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افی ). بنـابراین بـراي پـیش بینـی واکـنش رفتـاري هـر کـس کـ         219:1371  ممکن است بوده باشـند (سیاسـی،    ها  که آن
 را چگونه درك کرده است. ها  ي خارجی و درونی را بشناسیم بلکه باید دریابیم که فرد آن ها نیست که محرك

گویــد:پس از ریخــتن روغــن،  مــی »مــرد بقــال وطــوطی وروغــن ریخــتن طــوطی در دکــان« موالنــا درشــرح حکایــت
ریـزد وپـس از چنـدي چشـم      مـی زنـد و در اثـر همـین ضـربه پرهـاي سـر طـوطی         برسـرطوطی مـی   مرد بقال ضربتی   

اي کـه خـود از طاسـی دارد واقعیـت طاسـی مـرد را اینگونـه تصـور         افتـد وبراسـاس تجربـه    طوطی به مرد طاسـی مـی  
 کند: می

 تومگرازشیشه روغن ریختی               ازچه اي کل باکالن آمیختی 
(1/261)  

 را کو چو خودپنداشت صاحب دلق         از قیاسش خنده آمد خلق را 
(1/262)  

 گرچه ماند درنبشتن شیر شیر          کار پاکان را قیاس ازخود مگیر 
)263/1( 

دهـد وبــا تصـور ایــن کــه طاسـی مــرد از ضــربه     طـوطی بــر اسـاس واقعیــت ادراکــی خـودش بــه محـیط پاســخ مــی    
ــر ایــن عقیــده اســت کــه آدمــی    خــوردن وریخــتن روغــن اســت بــه ســخن در مــی  ــز ب ــا نی ــابراین موالن ــد. بن ــه آی ب

  .  یابد را در می ها  دهد که آن ي خارجی و درونی آن چنان واکنش نشان می ها محرك
ــر          ــا در براب ــد و ی ــف دارن ــاي مختل ــد رفتاره ــعیتی واح ــر وض ــخاص در براب ــا اش ــه غالب ــت ک ــر آن اس ــرز ب راج

ی آمـده  ابیـات  »مـرد بقـال و طـوطی   «دهنـد در ادامـۀ داسـتان    ي مختلـف رفتـاري یکسـان از خـود نشـان مـی       ها وضعیت
  است که بیان گر این دیدگاه از راجرز هستند. 

 لیک شدزآن نیش وزین دیگرعسل    هردو گون زنبور خوردند ازمحل 
(1/268)  

 زین یکی سرگین شدوزآن مشک ناب    هردو گون آهو گیا خوردند وآب 
(1/269) 

 این یکی خالی وآن دیگر شکر    هردو نی خوردند از یک آبخور 
(1/270) 

 فرقشان هفتاد ساله راه بین    هزاران این چنین اشباه بین صد 
(1/271) 

یـی در جایگـاه یکســان هسـتند کـه بــا وجـود داشــتن       هــا دوگونـه زنبور،آهـو و نــی نماینـده انسـان     هــا  در ایـن تمثیـل  
بـا   آورنـد و ایـن   کننـد و نتیجـه اي متفـاوت نیـز بـه دسـت مـی        شرایط و امکانات مشابه به نحوي متفـاوت رفتـار مـی   

  دیدگاه راجرز مشابهت دارد. 
 
 .علت رفتار4
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شـود   در دیدگاه راجرز عوامل درونی کـه فقـط فـرد از آن آگـاه اسـت باعـث حرکـت و انجـام کارهـایی خـاص مـی            

ي درونـی و روحـی    هـا  و شاید دیگران نتوانند دلیل رفتار فرد را بـه خـوبی دریابنـد چراکـه فقـط بـا آگـاهی از انگیـزه        
د به هدف او در انجام کارهـا پـی بـرد بنـابراین هـر فـرد بـا توجـه بـه عوامـل برانگیزنـدة درونـی             شو فرد است که می

و تمـایالت درونـی خـود بـاخبر اسـت و       هـا   توان گفـت کـه گـاهی انسـان از انگیـزه      کند بدین لحاظ می خود عمل می
رونـی خـود داشـته باشـد بـه      ي د هـا  کند و گـاهی بـدون ایـن کـه هـیچ گونـه اطالعـی از انگیـزه         عمل می ها  برطبق آن

بهتــرین :«راجــرز در ایــن بــاره معتقداســت  شــود.  صــورت ناخودآگــاه بــه ســمت انجــام اعمــالی خــاص هــدایت مــی
 ). 220:1371سیاسی،»(وسیله براي درك علت رفتار هرکس مراجعه به عوامل درونی خود اوست

ي درونـی اوسـت و مـثال اگـر      هـا  شـود انگیـزه   کند که آنچه باعث انجـام کارهـا از سـوي انسـان مـی      موالنا نیز بیان می
رسـد امـا یـاري دارد کـه او را بـه سـمت        کند بـا ایـن کـه بـه ظـاهر تنهـا بـه نظـر مـی          کسی به سمت زیان حرکت می

 شود. روح و درون اوست که سبب ساز حرکت وي می  کشاند و این یار،  انجام عمل زیان آور می
  رود  گرچه تنها با عوانی می                            رود  هرکه بینی در زیانی می

)3824/3(  
دانـد کـه آن عوامـل     موالنا نیز عواملی را براي حرکت انسان بـه سـوي انجـام عمـل و نشـان دادن رفتـار ضـروري مـی        

گیرنـد و چـون درون هـر کـس فقـط اختصـاص بـه         ي درونـی اي هسـتند کـه از روح انسـان سرچشـمه مـی       ها انگیزه
آن توانـا نیسـتند و ایـن بـدان سـبب      زنـد کـه همگـان در درك علـت      خود او دارد از افراد رفتارهاي متفاوتی سـر مـی  

سـت آگـاهی نداشـته و قـادر      هـا  ي عـالم درون یکـدیگر کـه در اصـل محـرك رفتـار آن       هـا  از تفاوت ها  است که انسان
ایـن مفهـوم در جـاي جـاي مثنـوي مولـوي بـا بیـانی متفـاوت تکـرار شـده             به تسلط یافتن بر درون همدیگر نیسـتند.  

 است: 
 از فرس آگه کند بانگ فرس      رنگ وبو غماز آمد چون جرس

)1268/1( 
 تابدانی بانگ خر از بانگ در      بانگ هر چیزي رساند زو خبر 

)1269/1(  
 مخفی لدي طی اللسانء مر            گفت پیغمبر به تمییز کسان 

)1270/1( 
 ي هوش او ها فهم کن تبدیل     حال دریا ز اضطراب وجوش او 

)1267/1( 
فـرد را بـه سـمت      ي درونـی،   هـا  ي درونـی اسـت. هنگـامی کـه انگیـزه      هـا  انگیـزه   ر مولوي علت رفتارها، بنابراین از نظ

شـود و فـرد دسـت بـه انجـام عمـل یـا         دهند آن رفتار در ظـاهر فـرد آشـکار مـی     نشان دادن رفتاري خاص حرکت می
اسـت و آنچـه کـه در ظـاهر فـرد       نده کشـا  هـا   او را بـه سـمت آن   ي درونـی،   هـا  زنـد کـه انگیـزه    نشان دادن رفتاري می 



 ۱۰٦۱/  و راجرز در روانشناسی انسانگرا مثنوي اي اندیشه موالنا دررشتهمقایسه میان
 

شـود بـا ظـاهر     ي مختلـف سـبب سـاز شـده و رفتـار فـرد خوانـده مـی         هـا  شود و واکنش او را در موقعیـت  نمایان می
ي متفـاوت نشـان دهنـده آن چیـزي اسـت کـه در درون فـرد اتفـاق          هـا  ي مختلـف و در موقعیـت   هـا  شدن به صـورت 

یـی داشـته باشـد کـه هـیچ کـس قـادر بـه آگـاهی یـافتن از            هـا  زمینـه افتاده است. علت این رفتار ممکـن اسـت پـیش    
ي  هــا خــاطر انگیــزه را آشــکارکند. پــس رفتارهــاي متفــاوت از افــراد بــه  هــا  نخواهــد بــود مگــر آن کــه فــرد آن هــا  آن

ه نشـان دهنـد   هـا   کنـد کـه ظـاهر هـر چیـز مـثال بانـگ آن        اظهـار مـی   ست و موالنا در ابیات فـوق   ها درونی متفاوت آن
رفتارهـاي ظـاهري متفـاوت شـده اسـت یـا رنـگ و         سـت کـه ایـن تفـاوت درونـی سـبب        ها تفاوت ذاتی و درونی آن

از نظـر موالنـا نمودهـاي     دهنـد کـه ماهیـت اشـیاء چیسـت.       نشـان مـی   هـا   بو که نمادهـاي ظـاهري هسـتند بـه انسـان     
در هنگـام   هـا   اگـر انسـان   توجـه بـه ایـن دیـدگاه     بـا   .  سـازد  ي متفاوت آگـاه مـی   ها را از درون ها  انسان ظاهري متفاوت، 

هــا  بیننـد و ممکــن اســت بــراي آن  ي مختلــف مــی هــا واکـنش نشــان دادن بــه رفتارهــایی کــه از یکـدیگر در موقعیــت  
ي درونــی متفـاوت سـبب رفتارهـاي متفـاوت اســت در      هـا  بـه ایـن موضــوع بیندیشـند کـه انگیـزه      قابـل درك نباشـد،    

ي  هـا  در موقعیـت  هـا   خواهند شـد و بـه دنبـال ایـن آگـاهی برخوردهـاي آسـیب زننـدة آن         تر  درك رفتار یکدیگر قوي
  رود.  در کمک کردن به یکدیگر باالتر می  ها  یابد و توانایی آن مختلف کاهش می

 
 .عواطف همراه با رفتار5

سـر   اخته انـد،  بـراي رسـیدن بـه هـدفی کـه در ذهـن خـود سـ         هـا   ي مختلـف از انسـان   هـا  رفتارهایی کـه در موقعیـت  
کنـد و شـدت ایـن     مـی  تـر   زند بـا عـواطفی همـراه اسـت کـه ایـن عواطـف راه رسـیدن رفتـار بـه هـدف را آسـان             می

وابسـته اسـت. مـثال     بـه مفهـوم درك شـده از سـوي فـرد بـراي حفاظـت کـردن از ارگانیسـم و ارتقـا دادن آن            عاطفه 
ایــن مفهــوم رســیده باشــد کــه بایــد از ارگانیســم  اگــر فــرد در موقعیــت خطرنــاکی قــرار بگیــرد و در درون خــود بــه

راجـرز در یکـی دیگـر از     .  محافظت کند و خطر را براي ارگانیسـم جـدي بدانـد شـدت تـرس او بیشـتر خواهـد بـود        
ــی  ــاره م ــن ب ــد: جمــالت اصــلی خــود در ای ــه هــدف را عواطــف همراهــی و معمــوال تســهیل   « گوی ــار متوجــه ب رفت

وجـوه تکمیـل کننـده رفتـار و شـدت عاطفـه بسـتگی دارد بـه مفهـوم درك شـده            کنند. نوع عاطفه بستگی دارد بـه  می
عاطفــه و هیجــان نــه تنهــا زیــان  ایــن دیــدگاه  ).بنــابر 220:1371(سیاســی،» رفتـار بــراي حفاظــت و ارتقــاي ارگانیســم 

  رساننده به سازگاري نیسنتد بلکه براي حصول این منظور مفید اند. 
مختلـف اسـت همـان طـور کـه آثـار ایـن احـوال نیـز بـا هـم             هـا   ونـی انسـان  مولوي هم معتقد اسـت کـه احـوال در   

  .  اختالف دارند
 هریکی با هم مخالف در اثر                            هست احوالم خالف همدگر 

)51/6( 
ایـن اصـل در    ي موجـود در جهـان قابـل مشـاهده اسـت،       هـا   همان گونه کـه اصـل تضـاد در میـان عناصـر و پدیـده       

بـا   هـا   نیـز آشـکار اسـت چنـان کـه مـثالً حـاالت شـادي و غـم، فقـر و غنـا و امثـال آن             هـا   ي روانی انسـان  ها الیتفع
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آورنـد و ایـن بـه معنـی آن اسـت       یکدیگر مغایرت دارند و هریـک آثـار و تبعـات مختلفـی را بـا خـود بـه همـراه مـی         

را مشـاهده کـرد    هـا   تـوان آن  مـی  ام آشـکار شـدن،   آثار متفـاوتی نیـز دارنـد کـه هنگـ      ها  که احوال درونی متفاوت انسان
ي درونـی فـرد بـراي     هـا  دهـد کـه محـرك انگیـزه     خبـر از عـواطفی مـی    این تضاد آشکار بین احوال درونی،  و دریافت. 

کنـد و   ي متفـاوت بـروز مـی    هـا  این عواطـف اسـت کـه رفتـار متفـاوت در موقعیـت       عمل و رفتار هستند و با همراهی 
 کنند.  شادي و امثال آن را در رفتار نمایان می که خشمف  این عواطف هستند

 چون نبی که جنگ اوبهرخداست     ست  ها بین کآن اصول صلح ها  جنگ

)64/6( 
کنـد. از نظـر او بعضـی     بـه خـوبی بیـان مـی    » عواطـف تسـهیل کننـده رفتـار متوجـه بـه هـدف را       «در این بیت موالنـا  

جنگیـد بنـابراین ممکـن     بـراي از بـین رفـتن تفرقـه مـی      (ص) نیـز   اساس صلح اسـت. حضـرت رسـول اکـرم     ها  جنگ
است عواطـف در مـواردي ناخوشـایند باشـند مثـل جنـگ چـون در هرصـورت جنـگ مـذموم اسـت امـا جنگـی کـه               

عواطـف اگرچـه در    تـوان گفـت برخـی     در ایـن صـورت مـی    تواند تسـهیل کننـده باشـد و     براي اهداف عالی است می
  تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.  اما میمواردي نا خوشایند است 

سـازد همـراه بـا عـواطفی اسـت       شـود و رفتـار او را مـی    مولوي همچنین معتقد است آنچـه از ظـاهر فـرد آشـکار مـی     
که معمـوال از رفتارهـا جـدایی ناپـذیر هسـتند؛ مـثالً شـادي و خوشـی احـوال بـا چهـره سـرخ رنـگ خـود را نشـان                

دهـد کـه غـم و انـدوه و      شـود و یـا ایـن کـه چهـره زرد نشـان مـی        ونی با عواطف ظـاهر مـی  دهد و این خوشی در می
شـود ممکـن    رنجوري احوال بر درون فـرد غالـب اسـت کـه ایـن انـدوه درونـی وقتـی بـه صـورت رفتـار ظـاهر مـی             

در  دهـد و یـا ایـن کـه سـبب کفـر و ناسپاسـی در فـرد شـود.           است عواطف فرد را به سمت شـکیبایی و صـبر سـوق    
ــز موالنــاعواطفی کــه فکــر مــرگ را همراهــی مــی   را افســردگی و  هــا  کنــد،بیان کــرده و آن بیــت آخــر ایــن بخــش نی

شـود عواطـف همـراه بـا ایـن رفتـار کـه انـدوه و          کند کـه وقتـی قـدرت از بـدن فـرد خـارج مـی        پژمردگی معرفی می
 پژمردگی است در ظاهر فرد قابل تمییز و تشخیص هستند.

 رحمتم کن مهر من دردل نشان     نشان  رنگ رو ازحال دل دارد
)1271/1( 

  بانگ روي زرد باشد صبرونکر         رنگ روي سرخ دارد بانگ شکر 
)1272/1( 

 رنگ رو وقوت وسیما برد              درمن آمد آن که دست وپا برد 
)1273/1( 

توانـد تسـهیل کننـده آن     کنـد کـه مـی    عقیدة راجرز نیز این است که رفتار متوجـه بـه هـدف را عـواطفی همراهـی مـی       
باشد و شدت و ضعف این عواطف به این وابسـته اسـت کـه فـرد تـا چـه حـد آن شـادي یـا غـم و انـدوه درونـی را             
براي خود کم یا زیـاد احسـاس کنـد. وقتـی کـه فـرد بـا توجـه بـه قـدرت درونـی خـود در برابـر انـدوهی کـه در او                
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خواهـد ارگانیسـم را ارتقـا داده و     کنـد و مـی   مقاومـت مـی   دهـد،   مـی حاصل شده است و زرد رویـی فـرد آن را نشـان    
آورد و فـرد دیگـر کـه از قـدرت روحـی کمتـري برخـوردار اسـت و ایـن           از آن محافظت کند بـه شـکیبایی روي مـی   

را بـا توجـه بـه     کنـد راهکـار حفاظـت و ارتقـاي ارگانیسـم       زردرویی را بـراي خـود خطرنـاك و جـدي حسـاب مـی      
 داند. ی خود رفتن به سمت کفر میسطح آگاهی درون

 
 »خود« .علم و آگاهی به وجود6
و  واژه اي بسـیار آشـنابراي همگـان اسـت و همیشـه افـراد بـراي معرفـی خویشـتن خـویش           » خـود «مسلم است کـه   

از  اسـت کـه    قسـمتی  » خـود «راجـرز معتقـد اسـت کـه      .  کننـد  بیان اعمالی که انجام داده انـد از ایـن واژه اسـتفاده مـی    
درواقـع علـم و آگـاهی بـه وجـود داشـتن و داراي       » خـود «  .  کل میـدان ادراکـی انسـان بـه تـدریج جـدا شـده اسـت        

در «گویـد:  راجـرز مـی   .  شـود  خـودم وخـود بیـان مـی     منـف   ي متفـاوتی ماننـد    هـا  مفهوم خود بـا واژه  کنش بودن است. 
سـاخت خـود تشـکیل     ی شـده بـا دیگـران،    در نتیجـه عمـل متقابـل ارزشـیاب     نتیجه عمل متقابل با محیط بـه خصـوص   

و ارتبـاط من،همـراه    هـا   ویژگـی  گردد و آن الگو مفهومی اسـت سـازمان یافتـه و دقیـق ولـی متشـابه از احساسـات،         می
). او معتقـد اسـت کـه کـودك نخسـت بـین خـود        221:1371(سیاسـی، » یی که با این مفهـوم بسـتگی دارنـد    ها با ارزش

و در نتیجـه تجـارب شخصـی بـه تـدریج خـود را از محـیط جـدا احسـاس کـرده و            و اشیاء تمایزي قایل نمـی شـود  
هـا   شود که بعضـی چیزهـا بـه او تعلـق دارنـد و بعضـی چیزهـا از آن محـیط هسـتند و در اثـر ایـن تجربـه             متوجه می

  کندکه حاصل ارتباط با محیط است.  پیدا می مفهومی از خود را  
شـود و آنچـه کـه معـرف هویــت      سـان در اندیشـه او خالصـه مـی    مولـوي هـم معتقـد اسـت کـه همـه وجـود یـک ان        

سـت اندیشـه اسـت و نـه جسـم. چـون جسـم،بدون         هـا  ي وجـودي آن  هـا  ي مختلف است و بیان گـر تفـاوت   ها انسان
آورد و بـراي بیـان ایـن منظـور      اندیشه و روح ارزشی ندارد و اندیشه است کـه موجـودي بـه نـام انسـان را پدیـد مـی       

 کند.  یی استفاده می اه موالنا از مثال
 ياما بقی تو استخوان وریشه            اي برادر تو همه اندیشه یی 

)277/2( 
 ور بود خاري تو هیمه گلخنی        گر گل است اندیشۀ تو گلشنی 

)278/2( 
 ور تو چون بولی برونت افکنند         گر گالبی برسر و جیبت زنند 

)279/2( 
اگـر ایـن    شـود.   از نظر موالنا اگر اندیشه انسان مانند گل باشد کـل وجـود انسـان بـه خـاطر آن تبـدیل بـه گلشـن مـی         

دهـد   اندیشه خار باشد و اندیشه اي که انسـان را گمـراه کنـد تمـام وجـود انسـان فوایـد عـالی خـود را از دسـت مـی           
پـی چگـونگی اندیشـه انسـان تبـدیل بـه موجـودي         در کنـد.   و براي انجام کارهاي پست و فرومایـه آمـادگی پیـدا مـی    

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۰٦٤

 
شـود کـه بـه کمـال نمـی رسـد و نـه         شود و یا این که تبـدیل بـه انسـانی مـی     واال و به کمال رسیده و مورد احترام می

 شود.  تنها از وجودش فایده اي حاصل نمی شود بلکه به دلیل بی فایده بودن از سوي همه طرد می
کنـد عبـارت از علـم و آگـاهی و      خـود و خـودم یـاد مـی     راجـرزاز آن بـه عنـوان مـن،      کـه  بنابراین انسان یا به تعبیري 

 گیرد. کند رنگ می اندیشه است و این علم و آگاهی تحت تأثیر آنچه ادراك می
 خورد : این مفهوم در ابیات متعددي از مثنوي مولوي به چشم می

 ر جان دیده ايوارهی ازجسم اگ       تو آن دیده اي  تو نه یی این جسمف 

)811/6( 
 هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست    آدمی دید است باقی گوشت وپوست 

)812/6( 
دانــد و بــه اعتقــاد او آدمــی بــه  موالنــا در ایــن ابیــات نیــز اصــل وجــود انســان را اندیشــه و بصــیرت درونــی او مــی 

ورزیــدن بــه  عشــق و عالقــه  هرچیــز عشــق و عالقــه ورزد ضــمیر و نفــس او بــا مطلــوبش متحــد شــود و همــه ایــن
گیـرد و ایـن همـان اسـت کـه بـه        و حرکت به سـمت کمـال از اندیشـه و بصـیرت درونـی او سرچشـمه مـی        ها  خوبی

همـان علـم و آگـاهی بـه وجـود داشـتن و داراي کـنش بـودن اسـت. موالنـا نیـز            » خـود «تعبیر راجرز خـود اسـت و   
ایجـاد   ان بـوده و تمـام افعـال و رفتـار انسـان از آن      اسـت کـه اصـل وجـود انسـ      »خـود «معتقد است که اندیشه همـان 

 دهد همان اندیشه است. شود و آنچه که سرنوشت انسان را به سمت خوب بودن یا بد بودن سوق می می
 
 »خود« .رفتار مورد قبول ارگانیسم یا همان ساخت7

دهـد زیـرا    مفهـوم خـود انجـام مـی     خواهد تغییري در رفتـار ایجـاد کنـد ایـن کـار را از تغییـر در       هنگامی که انسان می
راجــرز نیــز در شــیوه روان درمــانی خــود بــه ایــن کــار   دانــد کــه اصــل وجــود وهویــت او همــان خــود اســت.   مــی
دانـد کـه البتـه او     مـی  »خـود «پردازد و بهترین روش ایجاد تغییر در رفتـار را بـراي مراجـع شـروع کـردن از مفهـوم        می

دهـد   گـذارد و مراجـع را بـه سـمت ایجـاد تغیـر در خـود حرکـت مـی          مـی  ایجاد این تغییرات را بر عهده خود مراجع 
بسـیاري از وجـوه رفتـار    «گویـد:  راجـرز مـی   .  شـود  نامیـده مـی  » خوددرمانکـاري مراجـع  «و این همان روشی است کـه  

تند کـه بـا مفهـوم خـود منافـات نـدارد. بنـابراین بهتـرین طریـق ایجـاد           یی هسـ  ها که مورد قبول ارگانیسم هستند همان
ــی   ــار در درجــه اول ایجــاد دگرگــونی در مفهــوم خــود م ــر در رفت ســاختار  »خــود«). 222:1371سیاســی،»(باشــد تغیی

ــا   هــا هماهنــگ و مشــخص شــده اي دارد و تمــام جنبــه  ــه ســمت ایجــاد آن ب ــال همــاهنگی هســتند و ب ــه دنب ي آن ب
خواهنـد ایـن    براي مثـال کسـانی کـه از داشـتن احسـاس پرخاشـگري ناراحـت هسـتند مـی          کنند.  ي مییکدیگر همکار

ــدف  ــی     احســاس را انکــار کنن ــه معن ــار ب ــن ک ــد و انجــام ای ــاي پرخاشــگرانه را ندارن ــه رفتاره ــراز هرگون جــرأت اب
(ر.ك شــولتز و  پــذیرفتن مســؤلیت اعمــال اســت و نشــان دادن رفتــار پرخاشــگرانه بــا خودپنــداره ناهماهنــگ اســت. 

 ).374:1390 دیگرانف 
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بـه دل   هـا   مولوي بر آنست کـه سـخن راسـت از آن جهـت کـه نـورانی اسـت و هماهنـگ بـا ذات پـاك همـه انسـان            
کنـد و مثـال    انسـان را از آرامـش خـارج مـی     سـت،   هـا  دهد اما سـخن دروغ کـه ناهماهنـگ بـا درون انسـان      آرامش می

ه بـراي وجـود انسـان دارد قابـل پنهـان کـردن نیسـت پـس سـخن دروغ          دانـد کـه از جهـت آزاري کـ     آن را خسی می
شـود کـه انسـان بـا عـدم آرامشـی کـه در         نیز چون با خودپنداره انسان ناهماهنـگ اسـت سـبب ایـن ناهمـاهنگی مـی      

  .  دهد وجود خود دارد آن را نشان می
 دل نیا رامد به گفتار دروغ                چون طمأنینست صدق با فروغ 

2576/)6( 
 خس نگردد دردهان هرگزنهان      کذب چون خس باشد و دل چون دهان 

 )2577/6( 
 تا به آنش ازدهان بیرون کند                        زند  تا دراو باشد زبانی می

)2578/6( 
  چشم افتد درنم وبند وگشاد          خاصه که درچشم افتد خس ز باد 

(6/2579)  
 تادهان وچشم ازاین خس وارهد       اکنون لگد  ماپس این خس را زنیم

)2580/6( 
چنـدان کــه   دهدکــه سـخنان راسـت و دروغ در ذات خــود خاصـیتی متفـاوت دارنــد      موالنـا در ایـن ابیــات نشـان مـی    

گـردد. از حضــرت رسـول (ص)نیـز نقـل شــده      سـخن راسـت موجـب آرامـش و ســخن دروغ موجـب پریشـانی مـی       
رها کـن آنچـه را کـه تـو را بـه شـک انـدر سـازد و بگیـر آنچـه را کـه تـو را             » یریبک... ما ال دع ما یریبک الی :«است 

  .  به شک در نیاورد
شـود و چشـم او همیشـه بـه      جـذب مـی   به اعتقاد موالنـا هـرکس بـه آنچـه کـه سـازگار بـا طبـع و سرشـت اوسـتف           

 جانبی دوخته است که از آن سو احساس ذوق و لذتی داشته است. 
 کآن طرف یک روز ذوقی رانده است  سویی مانده است چشم هرقومی به 

)888/1( 
شـود. مـثال وقتـی     همین احساس ذوق و لذت اسـت کـه سـبب جـذب شـدن انسـان بـه سـوي آن چیـز خـاص مـی            

شـود و حتـی ممکـن اسـت ایـن       چشد اگر آن غـذا مالیـم طبـع او باشـد بـه سـوي آن جـذب مـی         انسان از غذایی می
کنـد آنچـه    او بـه آن غـذا شـود و ایـن دربـاره چیزهـاي دیگـر نیـز صـدق مـی          احساس لذت سـبب عالقـه همیشـگی    

  کند.  انسان را با ایجاد احساس ذوق و لذت به سوي خود جذب می مالیم طبع انسان است 
همیشـه میـان یـک جـنس بـا جـنس هـم سـنخ خـود کششـی وجـود دارد و هـر جـزء نیـز                همچنین به اعتقاد مولوي 

 ست. نسبت به کل خود داراي کشش ا
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 ذوق جزوازکل خودباشد ببین        ذوق جنس ازجنس خودباشدیقین 

)889/1( 
بدین ترتیب همـین کشـش و میلـی کـه در میـان اجـزا نسـبت بـه کـل خـود وجـود دارد سـبب پیوسـتگی و اتصـال                
شـود بنـابراین آنچـه مالیـم طبـع انسـان        شود و بـه ایـن صـورت نظـم و ترتیـب در نظـام هسـتی ایجـاد مـی          می ها  آن 

دانـد و هنگـامی کـه     د خـود مـی  شـود و آن را جزئـی از وجـو    انسـان بـه آن جـذب مـی     باشد و مورد قبول ارگانیسـم،  
را تغییـر دهـد و تـا زمـانی کـه      »خـود «فـرد بایـد    پذیرفته شـود بـراي تعبیـر آنـف     » خود«ي  ها به عنوان یکی از ویژگی

  دگرگونی ایجاد نکند آن رفتار نیز از بین نمی رود. » خود«در مفهوم 
بـا موجـود دیگـر متفـاوت باشـد      مولوي همچنین برآنست که از نظر ظـاهري ممکـن اسـت موجـودي از نظـر جـنس       

اما استعداد و قابلیت هـم جـنس شـدن بـا آن را داشـته باشـد، بـه بیـان دیگـر بـه محـض ایـن کـه بـه موجـود دیگـر                 
درواقع هـر انسـان قابلیـت خـوب و بـد شـدن را بـه صـورت بـالقوه در وجـود خـود             .  شود پیوست با او هم جنس می

 رسند.  گیرد این استعدادهاي بالقوه به فعلیت می دارد و با توجه به شرایطی که در آن قرار می
 چون بدو پیوست جنس او شود            یامگر آن قابل جنسی بود 

)890/1( 
 آن مگر مانند باشد جنس را         ور زغیر جنس باشد ذوق ما 

)893/1(   
 عاریت باقی نماند عاقبت       آنکه مانند است، باشد عاریت 

)894/1( 
از نظر مولویاگر ذوق و کشش و میل درونی انسـان بـه سـمت امـوري جلـب شـود کـه بـا او همجـنس نیسـت بلکـه             

شـود امـا ایـن ذوق و جـذب پایـدار نیسـت        انسـان بـه آن جـذب مـی     فقط از نظر ظاهري با آن داراي مشابهت اسـت،  
کشـش مشـابهت ظـاهري    و با گذشت زمـان از میـان رفـتن آن امـري قطعـی اسـت چراکـه علـت اصـلی ایجـاد ایـن            

تـوان   بوده و این علت مانند چیزي عاریـه اي اسـت کـه بایـد بـه صـاحب آن برگردانـده شـود. بـه عبـارت دیگـر مـی            
شـود کـه ایـن کشـش بـا خودپنـداره و ذات او همـاهنگی         گفت مطابق با نظر راجـرز هنگـامی کـه انسـان متوجـه مـی      

نیـز آن را پذیرفتـه دسـت بــه     »خـود «اقـع شـده و  نـدارد و فقـط بـه خـاطر صـورت ظـاهري مـورد قبــول ارگانیسـم و        
کنـد هنگـامی کـه ایـن      کلی سازمان یافته اسـت کـه بـراي همـاهنگی اجـزایش تـالش مـی       » خود«زند و چون  تغییر می

شـود کـه فـرد آن را از خـود جـدا سـازد و فـرد رهـا          بینـد سـبب مـی    کشش و ذوق به وجود آمـده را ناهماهنـگ مـی   
  .  کند آغاز می» خود«یر در مفهوم کردن این ذوق را با ایجاد تغی

 
 .انکار تجارب غیرمنطبق باساخت خود  8
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شـود اگـر ایـن تجـارب بـا کـل سـازمان یافتـه اي کـه انسـان            یـی بـراي او حاصـل مـی     ها در طول حیات انسان تجربه
ایی در کنـد مطابقـت نداشـته باشـند رفتارهـ      براي وجود خود ساخته است و از آن با عنـوان مـن یـا خـودم تعبیـر مـی      

بــه علــت عــدم مطابقــت تجربــه بــا ســاخت :«گویــد  راجــرز مــی دهــد.  جهــت انکــار آن تجــارب از خــود نشــان مــی
ــه      خــودف  ــن اســت ک ــده اند.مقصــود راجــرز ای ــه در آم ــا تغییرشــکل یافت ــزي انکارشــده ی ــه صــورت عالمــت رم ب

او درآن زمـان از خـود دارد   ادراك آدمی از امور بستگی دارد بـه ایـن کـه تجربـه یـا عمـل بـا تصـویري کـه           گی چگون
منظـور از انکـار نادیـده گـرفتن واقعیـت و یـا تغییـر شـکل دادن          ). 222:1371  ،سیاسـی »(موافق است یا موافـق نیسـت  

کنـد و یـا آن را تغییـر     ایـن صـفت را کـه مخـالف بـا خـود اوسـت انکـار مـی          آن است براي مثال انسان پول پرسـت،  
  دهد.  کند و آن را به دیگران نسبت می شکل داده و برون فکنی می

ـ   « موالنا در حکایـت  ،پـس ازشـرح چگـونگی ایجـاد تفرقـه      »ز همـدیگر  صـوفی فقیـه وعلـوي را ا    انف جـدا کـردن باغب
خواهـد بـین علـوي     باغبـان مـی   کنـد کـه هنگـامی کـه      بیـان مـی   صـوفی و فقیـه وعلـوي وکتـک زدن صـوفی       در میان 

 کنـد کـه هرچـه یـاوه کـه      گویـد. موالنـا در ابیـاتی بیـان مـی      وفقیه تفرقه بیندازد سـخنان ناسـزایی درمـورد علـوي مـی     
باغبـان دربـاره فرزنـدان حضـرت رسـول (ص) گفـت در واقـع وصـف الحـال خـود او بـوده و بـه عبـارت دیگـر آن               
سخنان ناسزا و یاوه الیق خود او بـوده اس. راجـرز نیـز بـرآن اسـت کـه وقتـی فـردي دسـت بـه انکـار تجـارب غیـر              

دهــد و بــرون افکنــی  ل مــیگیــرد و یــا آنــرا تغییــر شــک زنــد آن واقعیــت را نادیــده مــی منطبـق بــا ســاخت خــود مــی 
دهـد   را بـه علـوي نسـبت مـی     هـا   آورد و آن در این حکایت نیز باغبان سـخنان ناسـزایی را کـه بـر زبـان مـی       کندف  می

را بـا نسـبت دادن بـه دیگـران از نسـبت دادن بـه خـود جـدا کـرده           هـا   درواقع آن سخنان درباره خودش اسـت کـه آن  
ــا  و منکــر آن ــی ه ــالی م ــا بامث ــه دور خــودش بچرخــد    شــود. موالن ــه ب ــه دورسرکســی ک ــه ب ــدن خان ــورد چرخی درم

کند که خانه نیز همچـون اوچرخـد وایـن وصـف حـال کسـی اسـت کـه وصـف الحـال خـودش             گوید او گمان می می
رانـد در واقـع    دهـدو هنگـامی کـه باغبـان آن سـخنان یـاوه را بـر زبـان مـی          کندو به دیگران نسـبت مـی   را فرافکنی می

 پرداخت.  می ها  کرد و با فرافکنی به انکار آن میحال خودش را وصف 
 همچوخود گردنده بیند خانه را       ها  هرکه برگردد سرش از چرخ

)2197/2( 
 دور از اوالد رسول حال او بد،          آنچه گفت آن باغبان بوالفضول 

)2198/2( 
 ن؟کی چنین گفتی براي خاندا             گر نبودي او نتیجه مرتدان 

)2199/2( 
 
 

 .پذیرش صفات و عواطف خوب و بد9
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در ایـن شـیوه راجـرز بـراي تجدیـد یکپـارچگی وحـدت         .  نامیـده شـد  » درمـان مراجـع مـدار   «شیوه راجرز در درمـان، 

کــرد و  یشــان از خــود افــراد اســتفاده مــی هــا احساســات افــراد از خــود و بازیــابی همــاهنگی بــین خودشــان و تجربــه
). هنگــامی کـه انســان از صـفات و عواطــف   533:1375 کـارور،   ( .  خـود فــرد متمرکـز بــود  مسـؤلیت اصــلی بهبـود بــر   

را بپــذیرد ممکــن اســت در برخـورد بــا دیگــران کــه   هـا   خـوب و بــدي کــه در وجـود او قــرار دارد آگــاه باشــد و آن  
بـه وجـود آمـدن     از هـا   بـا گذشـت بیشـتري برخـورد کنـد و در اثـر درك بیشـتر آن        مانند او داراي این صفات هستند، 

ي بـین فـردي در تعـامالت اجتمـاعی جلـوگیري کنـد کـه ایـن امرسـبب سـالمت بیشـتر جامعـه              ها کشمکش و آسیب
 شود. و حرکت همه افراد آن به سوي رشد و تعالی می

تجــارب حســی وامعــایی خــود را دریابــد وآن  هرگاهــآدمی دریــک سیســتم همـوار ویکپارچــه  :«راجـرز معتقــد اســت  
را بـه عنـوان افـراد متمـایز ازیکـدیگر       هـا  کنـد و آن  رار دهد آن وقـت الزامـا دیگـران را بیشـتر درك مـی     را مورد قبول ق

 ).  224:1371سیاسی،»(شود پذیرا می
شــود بلکــه افــرادرا بــه ســمت ســالمت روانــی و  مــی هـا   و کشــمکش هــا  ایـن نکتــه نــه تنهــا باعــث کــاهش تعــارض 

قـادر بـه درك واقعـی دیگرانـو رویـدادهاي محیطـی کـه در آن قـرار گرفتـه           هـا   دهد زیرا انسـان  جسمانی نیز سوق می
میــزان ســازگاري روان «ســت:دهنــد.راجرز معتقــد ا انــد،می شــوند و جامعــه را بــه ســمت ســالمت روان حرکــت مــی

شـناختی وسـالمت هیجـانی مـا حاصـل همخــوانی خودپنـداره باتجربیـات ماسـت،افرادي کـه ازلحـاظ روان شــناختی           
دیگــران ورویـدادهاي موجــود درمحـیط خــویش را همانگونـه کــه واقعـا هســتند      تواننــد خودشـان،   سـالم هســتند مـی  

شـولتز  »(را تهدیـد نمـی کنـد    هـا   یـرا هـیچ چیـزي خودپنـداره آن    این افراد پذیراي تجربیات تـازه هسـتند ز   .  درك کنند
 ).  377:1390 ودیگران، 

احســاس ارزشــمندي   هــا  در همــه موقعیــت هــا  آن ي خــود را تحریــف نمــی کننــد،  هــا افــراد در ایــن شــرایط ادراك
  کنند و توانایی استفاده از همه تجربیات خود را دارند.  می

سـان بـه صـورت فـرد دیگـري کـه بـه نحـوي بـا او در ارتبـاط اسـت نشـان بـد را              مولوي نیز بر آنسـت کـه وقتـی ان   
پردازد بایـد دقـت کنـد و بـه ایـن مسـئله توجـه داشـته باشـد کـه آن بـدي             بیند و به عیب جویی و اظهار نفرت می می
  .  بیند واقع از خود اوست که آن را در صورت دیگري می در 

 بد نه عم است آن تویی ازخود مرَم       اي بدیده عکس بد بر روي عم 
)1327/1( 

گویـد کـه پیلـی را بـراي آب خـوردن بـر سـر         آورد و مـی  موالنا در مثنوي درتفصـیل بیشـتر ایـن مفهـوم تمثیلـی مـی       
رمـد.   پنداشـت کـه از دیگـري مـی     رمیـد و مـی   دیـد و مـی   انعکاس صورت خـود را در آب مـی   پیل  .  چشمه اي آوردند

را در دیگـران   هـا   ي ناشایسـتی کـه انسـان آن    هـا  ان نکتـه اي اسـت کـه همـه صـفات بـد و اخـالق       تمثیل بیان گر همـ  
در خـود نمـی رنجـد     هـا   پردازد در واقـع در وجـود خـود او نیـز هسـت کـه از وجـود آن        بیند و به عیب جویی می می

جـرز اسـت کـه انسـان اگـر      گشـاید. ایـن سـخنان مطـابق بـا نظـر را       مـی  هـا   اما با دیدن دیگران زبان به عیب جویی آن



 ۱۰٦۹/  و راجرز در روانشناسی انسانگرا مثنوي اي اندیشه موالنا دررشتهمقایسه میان
 

را فقـط در دیگـران جسـت و جـو نکنـد بـه هنگـام رو بـه رو          هـا   به صفات بد و خوب خـود باشـد و آن   قلباً معترف 
ــا ایــن صــفات از خــود تســاهل و تســامح نشــان داده و بــه درك بیشــتر آن  نائــل  هــا  شــدن بــا دیگــران در برخــورد ب

ــب جــویی، شــود و تعــارض و کشــمش را کــاهش داده و دیگــران   مــی ــا عی ــد را ب ــل  .  از خــود دور نمــی کن اگــر پی
پنداشـت آن تصـویر از آن اوسـت نمـی رمیـد و یـا ایـن         از دیگـري کـه مـی    دانست که آن تصویر از خـود اوسـت،    می

از  دانسـت کـه آن صـفات بـد از آن خـود اوسـت،        دیـد، مـی   که اگر انسانی که صفات بـد را در چهـرة عـم خـود مـی     
 عم نمی رمید. 

 از پیمبرآورند این خبر می                آینه همدیگرند  مؤمنان

)1328/1( 
آن را در دیگــري  آن عیـب در خــود اوسـت کــه    در واقــع  بینــد،  از نظـر موالنــا اگـر انســان در بــرادر خـود عیبــی مـی    

ؤمن مـرآة  بینـی کـه المـ    گویـد:عالم همچـون آینـه اسـت کـه نقـش خـود را در آن مـی         بیند. موالنا در فیه ما فیه مـی  می
 رنجی.  از خود می رنجی،  آن عیب را از خودت جدا کن زیرا آنچه از او می .  المؤمن

 نمود زآن سبب عالم کبودت می    پیش چشمت داشتی شیشه کبود 

)1329/2( 
 خویش را بد گو مگوکس را تو بیش       گرنه کوریاین کبودي دان زخویش 

)1330/1( 
دانـد و وقتـی انسـان     بینـد از درون خـود او مـی    سوي انسـانی کـه جهـان را کبـود مـی     موالنا علت کبود دیدن جهان از 

بداند که این بـدي از سـوي خـود اوسـت از دیگـران بـدگویی نخواهـد کـرد و رفتـار او بـا درك بیشـتر و تسـاهل و             
 کنـد کـه بـا توجـه     موالنـا توصـیه مـی    دهـد.   نرمی همراه است کـه جامعـه را بـه سـمت صـلح و آرامـش حرکـت مـی        

انسـان بایـد ایـن نکتـه را دریابـد کـه قضـاوت در مـورد دیگـران را سـاده            هـا   کردن به صـفات خـویش و ارزیـابی آن   
ــردن مشــکالت وجــودي خــود،    ــا احســاس و درك ک ــد و ب ــرض نکن ــه   ف ــل از توصــیه ب ــد و قب دیگــران را درك کن

بـه ایـن مرحلـه از شـناخت      هـا   طبـق نظـر راجـرز اگـر انسـان      .  دیگران به خود بپردازد و مشـکالت خـودرا رفـع کنـد    
ــره  احســاس ارزشــمندي مــی هــا  شــوند کــه در همــه موقعیــت یــی ســالم مــی هــا خــود برســند انســان کننــد و از ذخی

کننـد و ایـن حالـت جامعـه انسـانی را در راه کمـال و پیشـرفت         ي مختلـف اسـتفاده مـی    هـا  تجربیات خود در موقعیت
  .  دهد قرار می

 
 و تجارب   ها  . ارزش10

یـا بـه صـورت مسـتقیم      هـا   بـه اعتقـاد راجـرز ایـن ارزش     یـی قائـل اسـت.     هـا  انسان براي اعمال و تجارب خود ارزش
.  کنـد  افکنـد و بـا تغییراتـی همـراه مـی      یابـد و بـه درون مـی    را از دیگـران مـی   هـا  آن شوند و یا این که انسـان،   درك می

فـرد ایـده آل کسـی اسـت کـه آمـاده تجربـه کـردن اسـت،          کنـد:   راجرز فرد کارآمد و ایـده آل را چنـین تعریـف مـی    « 
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ــدارد،   ــا   کــامال آگــاهی دارد،    حالــت دفــاعی ن عــزت نفــس بــی قیــد وشــرط دارد و روابــط هماهنــگ وســازگارانه ب

 ).  1600:1373(اُ.راس، »دیگران دارد
نزدیکـی و مصـاحبت بـا    بـرد و از   به اعتقاد موالنا انسـان در برخـورد بـا دیگـران از هـر کـدام نصـیب و بهـره اي مـی         

 آورد. هر هم نشینی نیز بهره اي به دست می
 برد دل زهر علمی صفایی می      خورد  دل زهریاري غذایی می

)1089/2(   
 وز قران هر قرین چیزي بري      از لقاي هرکسی چیزي خوري 

)1091/2( 
وجـود دارد هـرکس از دیگـري تـأثیرمی     فعـل و انفعـاالت روحـی و اخالقـی      به عبارت دیگر در میـان افـراد انسـانی،    

کنـد و در بیـان ایـن     ي جهـانی نیـز وارد مـی    هـا  گذارد و ایـن تـأثیر و تـأثر را بـه عرصـه پدیـده       پذیرد و بر او تأثیر می
  آورد:  یی می ها تأثیر و تأثر مثال

 الیق هر دو اثر زاید یقین          چون ستاره با ستاره شد قرین 

)1092/2( 
  ها وسبزي وریحان ها  میوه              ها  با باران وز قران خاك

)1094/2( 
 دلخوشی و بی غمی و خرّمی             با آدمی  ها  وز قران سبزه

)10915/2( 
گویــد کـه ایــن هـم نشــینی اثـري در طــالع     بـا یکــدیگر سـخن مـی    هــا  موالنـا در بیـت نخســت از هـم نشــینی سـتاره    

شـود بـا تـأثیر گـذاري و تـأثیر پـذیري از یکـدیگر سـبب          آورد و وقتی که خاك بـا بـاران همـراه مـی     زمینیان پدید می
شـود   مـی  هـا   ی کـه هـم نشـین ایـن سرسـبزي     شـوند و انسـان هنگـام    ي خوشبو مـی  ها و گل ها  و سبزي ها  پیدایش میوه

ــه و دلشــاد مــی  هــا  از آن ــأثیر پذیرفت ــأثیر گــذاري انســان برطبیعــت    ت ــراي ت ــه اي ب شــود و ایــن دلشــادي خــود زمین
شـوند   شـود یـا مسـتقیم درك مـی     مـی  یی که آدمـی بـراي تجـارب خـود قائـل       ها راجرز نیز معتقد است ارزش شود.  می

شـوند و انسـان ایـده آل انسـانی اسـت کـه در روابـط هماهنـگ و          و بـه درون وارد مـی   و یا این کـه از دیگـران یافتـه   
ــذیري از آن  کنــد و  را درك مــی هــا  ي حاصــل از آن هــا ، تجــارب و ارزش هــا  ســازگارانه خــود بــا دیگــران و تــأثیر پ

  .  سازد می ها  گذارد و تجاربی نیز براي آن خود نیز بر دیگران تأثیر می
 

 ت بهسوي کمال.شرایط پیشرف11
گیـرد و پیشـرفت و حرکـت بـه سـوي کمـال از اصـول         نظریه راجـرز در حـوزه روان شناسـی انسـان گـرا قـرار مـی        

ــه شــمار مــی  فــرد بــراي شــکوفا کــردن  رود. تــالش راجــرز نیــز در جهــت کمــک کــردن بــه   اساســی ایــن نظریــه ب
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رایش وتمایـل ذاتــی بـه فعلیــت   یعنـی گــ -خودشـکوفایی  :«راجــرز معتقـد اســت   اسـتعدادهاي بـالقوه خــویش اسـت.    
بـه عنـوان یـک قاعـده کلـی واصـول بـدیهی اسـت.         -شـود  ن متولـد مـی   یی که فـرد بـا ا   ها وتوانایی ها  درآوردن ویژگی

 ). 157:1373 اُ. راس، »(خودشکوفایی به عنوان یک اصل بدیهی نه به اثبات نیاز دارد ونه به توجیه
انسان در هر زمان به آنچه که هست وشـرایطی کـه در آن قـرا ر دارد قـانع نیسـت و طبعـاً بـه دنبـال ارتقـاي مقـام و            

در جست و جوي کمـال اسـت و البتـه آنچـه کـه بـراي حصـول ایـن مقصـود الزم اسـت داشـتن آزادي اسـت زیـرا              
 د.پیشرفت واقعی و دستیابی به ابتکار و کمال میسر نخواهد بو بدون آزادي 
ــد  راجــرز مــی ــالقوه اســت بالفعــل ســازدو    :«گوی گــرایش وکوشــش اصــلی ارگانیســم ایــن اســت کــه آنچــه در او ب

ــی   ــه دســت م ــق ب ــدین طری ــه ب ــرد   پیشــرفتی را ک ــاال بب ــال را ب ــام ارگانیســم فع ــد ومق ــداري کن سیاســی، »(آورد نگه
  ی به کمال است. بنابراین انسان در هر لحظه در جست و جوي مقام باالتر و دست یاب ). 219:1371 

بـه اعتقــاد موالنــا انســان طالــب کمـال اســت و حرکــت بــه ســوي کمـال حتــی در حــوزة طبیعــت نیــز جریــان دارد.    
چنـان کـه بـه نظـر او قطـره اي کـه در بیابـان،         سـازد بـراي بیـان احـوال انسـان،       تمثیلـی مـی   مولوي از ایـن موضـوع   

 رساند. ا دارد و این طلب کمال او را به دریا میکوهسار یا دهان غاري مانده است شوق رسیدن به دریا ر 
 بازجوید روزگاروصل خویش        هرکسی کو دور ماند ازاصل خویش 

)4/1 (  

کنـد. جسـم انسـان مربـوط بـه عـالم مـاده اسـت پـس در کمـال خـود             موالنا سیر کمالی روح و جان انسان را بیان می
م مجـردات اسـت و در سـیر کمـالی خـود داراي گـرایش بـه        به طبیعت گرایش دارد امـا جـان انسـان مربـوط بـه عـال      

  .  زنده ماندن و دست یافتن به حکمت و علوم و رساندن روح به باالترین مرتبه آگاهی است
 غربت من تلختر من عرشیم    گویداي اجزاي پست فرشیم 

)4435/3( 
 زان بود که اصل او آمد ازآن    میل تن در سبزه وآب روان 

 )4436/3( 
 زان که جان المکان اصل وي است   درحی است  ول جان اندرحیاتمی

)4437/3( 
 میل تن درباغ وراغ است وکُروم   میل جان درحکمت است ودرعلوم 

)4438/3( 
 تن درکسب واسباب وعلف لمی        میل جان اندر ترقی وشرف 

)4439/3( 
کنـد کـه انسـان     دانـد. موالنـا نیـز بیـان مـی      مـی راجرز گرایش و کوشش اصلی ارگانیسـم را حرکـت بـه سـمت کمـال      

کنـد کـه اسـتعدادهاي بـالقوه خـود را بالفعـل سـازد وبـا ایـن کـار مقـام             با حرکت به سمت علوم و حکمت سعی مـی 
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راجـرز رسـیدن بـه کمـال نیازمنـد آزادي اسـت موالنـا نیـز          یـه پیش از این گفته شـد کـه در نظر   ارگانیسم را باال ببرد. 

  خته است: به این نکته پردا
 جفت بد حاالن وخوش حاالن شدم         من به هرجمعیتی ناالن شدم 

)5/1( 
اسـت و بیـان کـرده اسـت کـه فـرد بایـد در حرکـت بـه سـمت سـیر             آزادي پرداختـه   موالنا در ایـن بیـت بـه مسـئله     

شــکوفایی  آزادي داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه ســمت خــود هــا  کمــالی خــود در نشســت و برخاســت بــا انــواع انســان
افتـد کـه بسـتري مناسـب بـراي ایـن رشـد موجـود باشـد و           اصوالً رشـد و شـکوفایی زمـانی اتفـاق مـی      حرکت کند. 

ي دیگـر و الـزام پـذیرش بـی قیـد و شـرط شـرایطی         هـا  این بستر با زندگی در محیطی بسته و بدون ارتبـاط بـا انسـان   
 اهم نمی شود.و اصول خاص و تعیین شده هرگز فر ها  خاص و تفکر در چارچوب

 
 

 »خود«.تهدید ساخت12
ناهماهنـگ و ناسـازگار باشـد ممکـن اسـت بـه عنـوان تهدیـد         » خـود «به عقیده راجرز هر تجربـه اي کـه بـا سـاخت     

، بـا اسـتحکام بیشـتري در جهـت     »خـود «ي تهدیـد گونـه بیشـتر باشـد سـاخت       هـا  هرقـدر ایـن احسـاس    تلقی شـود،  
مقصـود آن اسـت کـه پـیش آمـدهایی کـه تهدیدکننـده شخصـیت           یابـد.  حفاظت خویش حرکت کـرده و سـازمان مـی   

همچنـین راجـرز معتقـد     سـازند.   مـی  تـر   مقـاوم  را »خـود « روند به نسـبت اهمیتشـان سـاخت    هستند و خطر به شمار می
تجـاربی   درپاره اي شـرایط کـه درآن دردرجـه اول تهدیـدي نسـبت بـه سـاخت خـود کـامال نـاموجود اسـت،            «است 
د ممکـن اسـت مـورد ادراك وبررسـی قـرار گیرنـد ودرسـاخت خـود تجدیـدنظري روي دهـد بـراي            ن ناجورن که با ا

ایــن اصــل در روش درمــانی    )223:1371 سیاســی، »(ایــن کــه چنــین تجــاربی را همســان (متجانس)ســازد و دربرگیــرد
ود را در گیــرد زیــرا مراجــع خــ شــود بســیار مــورد اســتفاده قــرار مــی راجــرز کــه خوددرمانکــاري مراجــع نامیــده مــی

گویـد از طـرف مشـاور     یابد که تهدیـدي نسـبت بـه او وجـود نـدارد و در ایـن حالـت هرچیـزي کـه مـی           وضعیتی می
بـه بیـان دیگـر بـراي ایـن کـه مراجـع بـه راحتـی بتوانـد مسـائل و             گیـرد،   مورد پذیرش بدون چـون و چـرا قـرار مـی    

ـ  هـا   مشکالت خودش را که ممکـن اسـت در بعضـی مواقـع آشـکار شـدن آن       بیـان کنـد    راي او تهدیـد کننـده باشـد،    ب
بایــد محیطــی عــاري از تهدیــد و تــرس بــه وجــود آیــد کــه مراجــع در آن احســاس آزادي و راحتــی داشــته باشــد و  

  مسائل و مشکالت خود را بیان کند. 
پــس از نقـل داســتان تــا رسـیدن طبیــب الهــی بــراي    »عاشـق شــدن پادشــاه بـر کنیــزك  «موالنـا در مثنــوي در داســتان 

 گوید:  لجه کنیزك میمعا
 دورمن هم خویش وهم بیگانه را      گفت اي شه خلوتی کن خانه را 

)144/1( 



 ۱۰۷۳/  و راجرز در روانشناسی انسانگرا مثنوي اي اندیشه موالنا دررشتهمقایسه میان
 

 تا بپرسم زین کنیزك چیزها       کس ندارد گوش دردهلیزها 
)145/1( 

 جزطبیب وجز همان بیمار نَی        خانه خالی ماند ویک دیار نَی 
)146/1( 

توانـد عامـل    کنـد تـا جـایی کـه شـاه را هـم کـه مـی         در این ابیات موالنا از محیطی خالی از تهدید و امن صـحبت مـی  
کنــد تــا کنیــزك در محیطــی امــن و آزاد یعنــی همــان محیطــی کــه راجــرز بــراي   تهدیــد باشــد از محــیط خــارج مــی

از هرگونــه  ي  یــد وشــرط و عــارمحیطــی همــراه بــا پــذیرش بــدون ق ، قــرار گیــرددانــد  مشــاوره الزم و ضــروري مــی
پـردازد چراکـه از بـار تهدیـدي      تهدید و در چنین محیطی است کـه مراجـع بـه راحتـی بـه بیـان مشـکالت خـود مـی         

یابـد و در جهـت حفـظ سـاخت خـود بـا شـرایط قبلــی         کـرد خـارج شـده و رهـایی مـی      کـه بـراي خـود تصـور مـی     
ننـد کنیـزك کـه طبیـب را در شـرایطی ایـن       کنـد درسـت ما   مقاومت نمی کنـد و بـه سـوي حـل مشـکل حرکـت مـی       

 گونه از مشکل خود آگاه ساخت. 
در اینجا ذکـر ایـن نکتـه خـالی از لطـف نیسـت کـه بـدانیم موالنـا در ادامـه داسـتان بالفاصـله در بیـت بعـد از زبـان                

  طبیب آورده است: 
 که عالج اهل هرشهري جداست       نرم نرمک گفتشهر تو کجاست 

)147/1( 
ن کلمه نـرم نرمـک در ایـن بیـت حـاکی از زبـان نـرم و مالیـم و همـراه بـا دوسـتی و مالطفـت و پـذیرش              به کاربرد

باشـد یعنـی همـان محیطـی کـه راجـرز در شـیوه درمـانش ایجـاد آن را           براي ایجاد محیطـی امـن و قابـل اعتمـاد مـی     
 داند. براي تغییر و درمان بسیار ضروري و واجب می

 
 ندر درمان.احساس ارزشمندي و تأثیر آ13

شـود کـه انسـانها بـراي رسـیدن بـه موفقیـت و طـی کـردن سـیر کمـالی خـود              امروزه بسیار در روانشناسی تأکیـد مـی  
شـود کـه در راه موفقیـت مـؤثرتر گـام بردارنـد و اگـر         باید خود را ارزشـمند بداننـد چراکـه ایـن احسـاس سـبب مـی       

کننـد بـر آن شکسـت غلبـه یافتـه و       اس مـی با شکستی مواجه شدند به خاطر عـزت نفسـی کـه در وجـود خـود احسـ      
به راه خود ادامه دهند درحقیقـت ایـن احسـاس ارزشـمندي مـانع توقـف انسـان در حرکـت بـه سـمت کمـال             دوباره 

  .  شود می
شـود کـه آدمـی بـه      به عقیده راجرز نیاز به قدردانی دیگـران از انسـان و نیـز قـدردانی انسـان از خویشـتن باعـث مـی         

د کـه او داراي ارزشـی اسـت کــه ایـن ارزش او را در مسـیر پـر فــراز و نشـیب زنـدگی یــاري         ایـن نکتـه واقـف شــو   
شـود   کنـد و باعـث مـی    این احساس ارزشـمندي تمایـل انسـان را در جهـت قـدردانی از خـویش تقویـت مـی         کند.  می

   )225:1371 از او باالتر رود (سیاسی،  ها  که توانایی او در جلب حسن عقیده دیگران ونیز قدردانی آن
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در حـالی کـه شـاه     یابـد   پـس از ایـن کـه شـاه بـاز را مـی       ، »شرح حکایتیافتن پادشاه باز را به خانه کمپیـرزن «موالنا در 

 گوید: ي بلند او چیده شده بود از قول باز به شاه می ها بال و ناخن
 رشید راوبرکنم من پرچم خ           چون باشی مرا  گرچه ناخن رفت 

(2/344) 
 چرخ بازي کم کند در بازیم             پرم رفت چون بنوازیم  ور چه

)345/2( 
 بشکنم ها  گردهی کلکی علم                   گرکمر بخشیم کُه رابرکنم 

)346/2( 
 ملک نمرودي به پر برهم زنم                 آخرازپشه نه کم باشد تنم 

)347/2( 
 هر یکی خصم مراچون پیل گیر               درضعیفی تومرابابیل گیر 

)348/2( 
 بندقم درفعل صد چون منجنیق              قدر فُندق افکنم بندق حریق 

)349/2( 
بیـان   شـود کـه موالنـا از زبـان بـاز درخواسـت کمـک انسـانی را کـه دچـار مشـکل شـده،              اسـتنباط مـی   از این ابیـات  

از او حمایـت شـود و ارزشـی را کـه بـه آن نیازمنـد اسـت مطالبـه          مورد پـذیرش واقـع شـود،     خواهد که  کند و می می
نیـز بـا افـزایش قـدرت درونـی خـود قـادر بـه         تا بتواند بر مشکالت فعلـی خـود فـائق آیـد و از طـرف دیگـر        کند  می

دهـد کـه نظـر موالنـا و راجـرز در ایـن زمینـه         انجام کارهاي سـخت و فـوق العـاده نیـز شـود. ایـن ابیـات نشـان مـی         
دارد چراکـه در درمـان بـه شـیوه راجـرز شـرط اصـلی و اساسـی کـه باعـث حرکـت درمـانجو بـه               بایکدیگر مشابهت 

شـود همـین پـذیرش     او بـه سـمت خودشـکوفایی نیـز مـی      ث حرکـت  شـود و حتـی باعـ    سمت حـل مشـکالتش مـی   
بدون قید و شرط و حمایت شدن و احسـاس ارزشـمندي اسـت. وقتـی کـه فـرد دچـار مشـکل شـده ایـن حمایـت و            

دارد تـا بتوانـد بـه     کنـد در راه حـل مشـکالت خـود گـام بـر مـی        احساس ارزشمندي را از سوي دیگران دریافـت مـی  
حرکــت بــه ســمت کمــال کــه از  کنــد و از وضــعیت فعلــی خــود خــارج شــود.  ســمت شــکوفایی و کمــال حرکــت

اصول اساسی نظریه راجرز اسـت و در دنیـاي کنـونی هـم بسـیار مـورد توجـه اسـت نیازمنـد فـراهم شـدن امکانـات             
خاصــی اســت کــه آزادي و مــورد حمایــت واقــع شــدن و احســاس ارزشــمندي نمــودن از جملــه اصــول و امکانــاتی 

 کنند. حرکت انسان را به سمت کمال تسهیل می رشد و شکوفایی، هستند که در مسیر 
 

  نتیجه گیري 



 ۱۰۷٥/  و راجرز در روانشناسی انسانگرا مثنوي اي اندیشه موالنا دررشتهمقایسه میان
 

درون نقـش مهمــی را در   . راجــرز و موالنـا بــر آن هسـتند کـه عــالم    1از پـژوهش حاضـر ایــن نتـایج بــه دسـت آمـد:     
ري .دنیـاي پدیــدا 2ي اساسـی شــناخت فـرد اســتفاده از سـخنان اوســت.    هــا کنــد و یکـی از راه  شـناخت فـرد ایفــا مـی   

متفـاوت   زنـد کـه نتیجـۀ ادراك     سـر مـی   هـا   بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت از ایـن رو رفتارهـاي متفـاوتی از آن        ها  انسان
بـه دلیـل ادراك متفـاوت واقعیـت، در برابـر وضـعیتی واحـد رفتارهـاي مختلفـی           هـا   . انسـان 3از واقعیت اسـت.   ها  آن

بـراي انجـام اعمـال هسـتند، متفاوتنـد از ایـن        هـا   محـرك آن  ي درونـی افـراد کـه    هـا  .انگیـزه 4دهند. را از خود نشان می
یابــد و  بــا یکـدیگر کـاهش مـی    هـا   رو اگـر افـراد جامعـه از ایــن موضـوع آگـاه باشـند برخوردهــاي آسـیب زننـدة آن        

ــایی آن ــا  توان ــی ه ــاالتر م ــت5رود. در درك یکــدیگر ب ــا .رفتارهــاي انســان در موقعی ــا عــواطفی   ه ي مختلــف همــراه ب
کنـد و شـدت و ضـعف ایـن عواطـف وابسـته بـه خـود فـرد           مـی  تـر   ین عواطف رسیدن به هدف را آسـان هستند که ا

کند،شـکل   .انسان همـان علـم و آگـاهی و اندیشـه اسـت و ایـن علـم و آگـاهی تحـت تـأثیر آنچـه ادراك مـی            6است. 
د بـه همـین   کنـ  سـازمان یافتـه اسـت و بـراي همـاهنگی اجـزاي خـود تـالش مـی          کلـی هماهنـگ و   » خود.«7گیرد. می

.اگـر تجـاربی کـه در    8سبب انسان براي هرگونه ایجـاد تغییـر در رفتـار بایـد تغییـر را در سـاخت خـود اعمـال کنـد.          
هماهنـگ نباشـد انسـان رفتارهـایی را در جهـت انکـار تجـارب ابـراز         » خـود «شـود بـا    زندگی براي انسان حاصل مـی 

شـود در برخـورد بـا دیگرانـی کـه ایـن        سـبب مـی  .شناخت و آگاهی انسان از صـفات خـوب و بـد خـویش     9کند.  می
شـود یـا    یـی کـه انسـان بـراي تجـارب خـود قائـل مـی         هـا  .ارزش10صفات را دارند بـا گذشـت بیشـتري عمـل کنـد.      

.قرارگـرفتن انسـان در وضـعیتی    11شـوند.   شوند و یـا ایـن کـه از دیگـران یافتـه و بـه درون وارد مـی        مستقیم درك می
ــد ســبب اح  ــالی از تهدی ــن و خ ــوي وي ام ــاس آزادي از س ــی س ــویش و    م ــکالت خ ــان مش ــه بی ــن رو ب ــود از ای ش

ــع آن  ــت رف ــت در جه ــا  حرک ــی  ه ــدام م ــد.  اق ــی   12کن ــبب م ــس س ــزت نف ــمندي و ع ــاس ارزش ــه   .احس ــود ک ش
ي  هـا  یـی در ابـراز عقایـد خـویش در زمینـه      هـا  بـه سـوي کمـال حرکـت کنـد. موالنـا بـا آوردن تمثیـل         تر  انسان،مقاوم

هـا   بهتـري از آن  درك  از زنـدگی روزمـره مردمـان،     هـا   کنـد و بـا انتخـاب تمثیـل     عمـل مـی   تـر   برشمرده شده محسوس
 کند. را براي مخاطب فراهم می 
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