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ـ مقدمه 

 از حاصل اضطراب و ریتشو و یآشفتگ با انسان که یهنگام همواره اعصار، گذر و خیتار طول در      

 ییایدن ـ شیخو یدرون یایدن به است، شده رو به رو یعیطب یایبال یحت ای و استبداد ،یغارتگر و جنگ

 است بوده آغاز در انسان برآنچه دیتأک و یوجود قتیحق به هتوج. است برده پناه ـ یذهن هرچند ،یآرمان

 سازگار انسان یجو یبرتر فطرت با آنچه ـ شیخو یانسان کمال به لین واقع در و باشد تواند یم آنچه و

 در چه قرون نیا  از مانده یباق آثار است؛ انسان یزندگ یها دوره نیتر سخت و نیبدتر حاصل ـ است

 چنانکه.  است بزرگ و ختهیفره ییها انسان یدرون انقالب از یحاک غرب یایدن در چه و شرق یایدن

 شمندانیاند از گرید یاریبس...  و یراز نیالد نجم خیش عطار، ،یمولو مغول، ی انهیوحش یحمله در

 درون یایدن به را خون و خاکستر یایدن در شده گم دردمند انسان ایگو که دید توان یم را شاخص

 روزگار و قرن به متعلق تنها نه که یانسان. اند فراخوانده یانسان یواال یها ارزش سمت به و شتنیخو

 .است ها نیسرزم تمام و قرون تمام به متعلق بلکه ش،یخو نیسرزم ی زاده نه و شیخو

 به را یادیز آثار ن،یزم مغرب در چه و مشرق در چه ،یهست یایدن در او گاهیجا و انسان به توجه    

 کائنات، مرکز عنوان به انسان به توجه رنسانس ی دوره در ژهیو به غرب در. است داده اختصاص خود

 و دوره نیا در. داشت ،یشناس روان در ژهیو به علوم، مختلف یها شاخه و ها نهیزم در ییبسزا ریتأث

 تا .کرد اهدهمش یشناس روان علم یحوزه در را انهیگرا انسان یها شیگرا توان یم وضوح به آن، از پس

 و انسانگرا یشناس روان نام با ،یشناس روان از یدیجد ی گونه آمدن وجود به  باعث تفکّر نیا که ییجا

 یروان لیتحل و ییگرا رفتار پرقدرت مکاتب برابر در ‹‹سوّم نوع›› یشناس روان  جادیا به منجر تاًینها

 به توجّه محور بر را خود یها تیفعال که ییها شیگرا همه به سوّم یروین اصطالح واقع در. شد دیگرد

 .گردد یم اطالق اند کرده میتنظ انسان

 یم بر در را آن از یخاص یطهیح نه و یشناس روان یهمه که است یا وهیش گرا انسان یشناس روان

 گروید یشده رفتهیپذ یها روش به تعصب عدم فرد، یها ارزش به احترام همچون؛ یاصول بر و ردیگ

 یموضوعات متوجه شتریب یشناس روان نیا. دارد هیتک انسان رفتار دیجد یها جنبه کشف به یندم عالقه

 مفهوم ت،یخالق عشق،: مانند است؛ کرده اشغال را یکم یجا موجود، ی ها هینظر و ها نظام در که است

 انسان 0691 ی دهه از جیتدر به.گرید میمفاه یاریبس و "من" یتعال ،یساز شتنیخو سم،یارگان ، "خود"



 

 

 روان که بود نیا شیگرا نیا علت گرفت قرار کایآمر انیدانشجو و شناسان روان توجه مورد ییگرا

 و بود داده فرار غفلت مورد را انسان خود رفتار، ی مطالعه در شیخو کردن محدود با ها سال یشناس

 و تیّبشر اصل و گرفته رارق توجه مورد انسان رامونیپ عوامل آن در که بود یوضعیت یدارا یشناس روان

 .بود شده فراموش او یاصل مسائل

 علم پدر را او و گراست انسان یشناس روان معروف یها چهره از یکی راجرز، رانسوم کارل

 یها الگو ی ارائه به ،یمحور ـ مراجع یدرمان روان یوهیش ابداع با اند، نهاده نام یانسان یروانشناس

 را انسان و داشت یو نشیآفر و انسان نهاد به نسبت یمثبت دید جرز،را. است پرداخته ییخودشکوفا

 را مناسب و یانرژ پر و سالم یفضا کی در بودن و دانسته مثبت  یها شیگرا و ها ییتوانا یدارا فطرتاً

 که است یمبتن امر نیا بر راجرز روش. دانست یم دیمف او یها ییتوانا و استعدادها شدن شکوفا یبرا

 اصول یکل طور به و سازد شکوفا را شیخو یبالقوه یاستعدادها تا کند کمک فرد به کند یم یسع او

 . است استوار اصل نیهم بر ،یو یپرداز هینظر

 کمال به وستهیپ و بوده توجه مورد انسان همواره مختلف، مذاهب و انیاد وجود علّت به زین شرق در

 انسان ذهن شهیهم رفتن چگونه و آمدن از هدف ،"رفتن کجا به" ،"آمدن کجا از". است شده یم دعوت

 و اند پرداخته ژرف مضمون نیا به یبزرگ متفکّران که رانیا در ژهیو به. است داشته مشغول خود به را

 گرایش.اند خوانده فرا است، آن ی ستهیشا که یمقام به دنیرس و خود یخدا و خود شناخت به را انسان

 به است، داده اختصاص خود به را ما اتیادب از یمیعظ یگستره مال،ک و خودشکوفایی به انسان یفطر

 نیا گردد، یم ختهیآم قتیطر و عتیشر یچاشن با و گذاشته قدم عرفان یحوزه به اتیادب که آنجا ژهیو

 ی هیپا بر ما یعرفان اتیادب و عرفان تمام باًیتقر که است یروند نیا. خورد یم چشم به شتریب  صهیخص

 .خود شناخت و شیخو شتنیخو با دارید خد؛چر یم آن

 خیش است، پرداخته مضمون نیا به خود آثار شتریب در برجسته طور به که یعارف شاعران از یکی 

 یحمله تلخ ی تجربه با شرق در عطار نیدالدیفر خیش که آنگونه.است یشابورین عطار نیالد دیفر

 و گذارد یم اسطوره یایدن در یپا مغول، ی حمله نیخون ی فاجعه لمس و یکودک در غزها یغارتگرانه

 ها قرن کند، یم دعوت ییشکوفا خود و کمال به دنیرس به را ها انسان یزخم روح آلود رمز یزبان با

 به تلریه که یروزگار در ،یجهان جنگ دار و ریگ در ز،ین ما بحث مورد یغرب شناس روان راجرز بعد،



 

 

 کی قامت در و یاحرفه شناس روان کی از فراتر››  داخت،پر یم یانسان یها ارزش قمع و قلع

: 0831 ،یعبدالملک ، یباقر عتیشر)‹‹کرد یریگ موضع یالملل نیب یها تنش قبال در متعهّد روشنفکر

 غرق که را خود عصر انسان ‹‹کامل کنش با انسان››  یهینظر و ییشکوفا خود یالگوها ی ارائه با و( 01

 .شد رهنمون بشود، دیبا آنچه سمت به بود، شده یبشر یخواهانه خود و انهیجو سلطه یها جنجال در

 قیتشو و ضیتحر و انسان به توجه ثیح از اند، بوده خود یزمانه شگامانیپ از دو هر راجرز و عطار

 و خواسته دو هر و داشته یکدیگر به نزدیکی فکری های افق خود، اصلی جایگاه به رسیدن یبرا او

 کائنات عطف ینقطه عنوان به انسان مقام به عطار توجه. اند کرده اتّخاذ انهیگرا انسان یوضعم ناخواسته،

 توان یم وضوح به او شعر در مذهب، و نید یچاشن با ختهیآم  را، او ی انهیگرا انسان دگاهید نیوهمچن

 :کرد مالحظه

        پسر یا پرگار هفت نیا شب و روز

                                                توست بهر از انیروحان طاعت

                 اند کرده سجودت جمله انیقدس

                  یبس منگر خود یسو ازحقارت

                 پسر یا کار در توست یبرا از

       توست وقهر لطف عکس دوزخ و خلد

               اند کرده وجودت عز کل، و جزء

            یازتوکس شیب ستین ممکن که زان

 (021: 0838 عطار،)

 ینید یها مسلک در تفاوت یحدّ تا و متفکّر دو نیا انیم یخیتار یفاصله قرن هشت حدود چه گر

 د،یگو یم فروزانفر استاد چنانکه اماآن است کرده جادیا ها آن ی شهیاند و دگاهید انیم ییها شکاف

 تکامل است ممکن که است یعصر و زمان مرد بلکه ما، روزگار مرد نه و ود،خ روزگار مرد نه››  عطار

 که است یحال در نیا(00: 0886-01 فروزانفر،‹‹ ) آورد؛ بوجود را آن پس، نیا از تیانسان علوّ و بشر

  پس از آن شدن شکوفا و انسان ی بالقوه یها ییتوانا به شیگرا که زین راجرز یها شهیاند از یبخش

 عرفان و فلسفه همجوار را او»  دارد، ها انسان درون یایدن در کاوش و یرونیب عوامل و یدرون یاه پرده

 خود ینوع بر  راجرز دیتأک چند هر بنامند؛ مسلک عارف را او طعنه به یبرخ تا شده، موجب و ساخته

 قلمرو وارد او اصالً و آورد ینم شمار به یخداشناس یهیپا را آن ضرورتاً راجرز که  است یعلم یشناس

 سالکان و عرفا یها تجربه با انسان، ی درباره او یها شهیاند نیا وجود با شود، ینم عرفان و اتیاله

 (5:  0896 راجرز،.« )شود یم کینزد خدا



 

 

 "شتنیخو تحقق و خود" فیتعر  ـ 2

 و دارد نهیرید یدمتق یاسالم و یرانیا عرفان و اتیادب یایدن در‹‹ یشناس خود ››تفکّر و ‹‹خود››  مفهوم

 اشعار یجا یجا در تفکّر نیا یپا ردّ چنانچه. باشد یم ژرف مضمون نیا از سرشار ما اتیادب سر سرتا

 :خورد یم چشم به ما بزرگان

             ییتو که یاله اسرار ی نسخه یا

 هست عالم در آنچه ست،ین تو ز رونیب

                ییتو که یشاه جمال ی نهیآ یو

ییتو که یخواه آنچه هر بطلب، خود از

 ( 008: 0895 ،یراز)                                                                                   

کرد یم تمنا گانهیب ز داشت خود وآنچهکرد یم ما از جم جام طلب دل ها سال

کرد یم ایخدا دور، زا و دشید یاونمبود او خدابا احوال همه در یدلیب 

 (021 :0811 حافظ،)                                                                                   

دیشمائ د،یشمائ ست،ین طلب به حاجتدیخدائ د،یخدائ طلبکار آنانکه

 ( 000: 0859 ،موالنا)                                                                                    

 

 معتقد یو. نامند یم خود، یتئور  را او ی هینظر که است ادیز آنقدر ‹‹خود›› مفهوم به راجرز، توجه

 نظر در و خود یدرون یها تیقابل و استعدادها کشف و شتنیخو درون به مراجعه با افراد که است

 یعنی فرد ی جامعه نیکوچکتر از که خودـ ی جامعه متحجّر یها چوب چار شکستن ای و نگرفتن

 که چرا د؛یآ نائل یفرد ییشکوفا خود به و شود کامل یانسان به لیتبد تواند یم شودـ یم آغاز خانواده

 به ندانسته، ای دانسته او که است یآماج ابد،ی دست بدان است آرزومند فرد، که یهدف نیتر مهم›› 

 (001:  0896 راجرز،. ‹‹  )خودش شدن از است عبارت آن و پردازد یم آن بیتعق

 

 



 

 

 "یساز شتنیخو" به عطار و راجرز توجّه ـ 3

 مکتب با ییآشنا و یشرق عرفان و شرق یایدن به یپا ت،یحیمس متعصب و خشک یایدن از که راجرز

 دگاهید و تیعقالن بر یمبتن که ،یغرب یتفکّر و یشرق عرفان قیتلف با بود، گذاشته یشرق یفکر یها

 بر هیتک با را یساز شتنیخو و نهاده خود عصر هم انسان یپا شیپ نو یراه بود، شناسانه داریپد یها

 که کند یم     اذعان خود که یا گونه به. کرد هیتوص ها انسان به فرد، خود یآگاه و ها شهیاند و تجارب

:  0896 راجرز،) ‹‹رددا یشرق یبو و رنگ››  باًیتقر و است بیعج فکرم طرز که  دانم یم یخوب به›› 

 انسان. میباش است قائل ها انسان یبرا یو که یاحترام متوجّه››  که کند یم جابیا دگاهید نیا( 015

 و یتلقّ یچگونگ از را آنها دیبا و هاست آن عتیطب و ذات در ییشکوفا خود و رشد به لیتما که ییها

 به. بود نیخوشب انسان، ی بالقوه یها انشتو به نسبت اساساً راجرز. شناخت ها تیواقع از تصوّرشان،

 روابط در توانند یم شوند، رها کننده تباه و محدود یاجتماع عوامل دیق از ها آدم چنانچه ،یو نظر

 و رشد به یابی دست مانع که ها تیواقع فیتحر از و برسند یعال مدارج به یفرد درون و یشخص

 (089-081:  0830 ،ینا.ید).‹‹ کنند اجتناب شود، یم( ییخودشکوفا) تکامل

 در یسع عرفان، یایدن از جستن بهره با و یا اسطوره ای و ینید عناصر گرفتن کار به با زین عطار

 با و است نموده شود یم یمنته شان، شده گم خود خودشان، به که یریمس سمت به ها انسان تیهدا

 یخال فلسفه نفوذ از فکرش››  اما رسد، ینم مشام به یفلسف یبو و رنگ چیه امر، ظاهر در که نیا

‹‹ اند انیآدم ارواح رمز که ها مرغ››  ریالط منطق ی منظومه در( 211: 0830 کوب، نیزر) ‹‹ستین

        قرار خطاب مورد داستان، یاصل ی کرهیپ شروع از شیپ ،یا مقدمه در ،( 010:0832ان،یپورنامدار)

  که یارواح. شوند یم دعوت شیخو یوجود قتیحق هب بازگشتن به ز،یانگ شور یلحن با و رندیگ یم

 یدور و تعلّقات ترک با و باشند یم یشماریب یاستعدادها و عهیالطب ماوراء یروهاین یدارا فطرتاً ًو ذاتا

 ی شده گم قتیحق توانند، یم است انسان روح اسارت ریزنج نیبزرگتر که یمادّ یایدن از جستن

 .سندبر کمال به و افتهی باز را شیخو

 یصورت به و آمد خواهد داستان در که آنچه یبرا است، یاستهالل براعت و اشاره واقع، در مقدمه نیا

 جز یزیچ هم آن ی زهیانگ»  و است انهیصوف یریس که کند، یم یراه در ریس ی آماده را ذهن گذرا

: 0838 کوب، نیزر.« )ستین سازد، یم کمال به لین طالب را عالم ذرات ی همه که عشق ی جاذبه



 

 

 که است باب نیا از شود، یم فراخوانده - شتنیخو به دوباره بازگشت -ریس نیا به انسان اگر اما(36

 ی همه. یریگ میتصم به مجبور و تفکّر و تعقّل ی قوه یدارا و آزاد آگاه، است، یموجود انسان

 کمال یسو به و دارند شدن به رو ،یکلّ کمال انیجر کی یط و یزیغر صورت به عالم موجودات

 که چرا. ستین یکاف فطرت و زهیغر است، مخلوقات اشرف که انسان یبرا اما. روند یم شیپ شیخو

 و جالل آغاز نیا و است شیخو یهست ی مسأله حلّ به مجبور او. ›› است مسئول و دارد اریاخت انسان

 هست، چه هر. برسد نتمد به ینینش غار از توانست درست، تفکّر با انسان. است یآدم مقام شکوه

 تفکّر از فرار. است شده قائل او یبرا انسان، به یآزاد نیا یاعطا ی لهیوس به خداوند که است یاحترام

 و انسان نفس رفتن دست از موجب شود، عادت و تکرار چنانچه بودن، انسان از فرار م،یبگوئ بهتر ای

 نفس به اعتماد حسّ زوال به منجر که شود یم رلکنت رقابلیغ و ناشناخته یروهاین اریاخت در گرفتن قرار

 و ها تیخلّاق ها، تیقابل استعدادها، ییشکوفا و نفس تحقّق مانع ن،یا و گردد یم شتنیخو به احترام و

 تا که است یموجود انسان که بود معتقد زین راجرز کارل. گردد یم یانسان یواال یها ارزش گرید

 ،یهاشم.‹‹ )ببخشد معنا خود یزندگ به و بسازد را خودش تواند یم و اردارد،یاخت و یآزاد یحدود

 نیا به آگاه دیبا و اند مسئول آنند، گرفتار اکنون که یگمراه برابر در ها مرغ یهمه( 000: 0816

 کوشش شیخو تیشخص تکامل یبرا دیبا برخوردارند، اریاخت و یآزاد از چون و شده خود یگرفتار

 .کنند

 (راجرز یگروه درمان و پرندگان یجمع دسته رکتح) یبررس و بحث ـ 0

 مورد زین اکنون هم و کرد استفاده آن از ییشکوفا خود به دنیرس یبرا راجرز که ییها روش از یکی

 کی یرهبر به آمده، هم گرد آن در افراد که است یکوچک نسبتاً یها گروه جادیا رد،یگ یم قرار استفاده

 به گروه نیا یها شگرد و تیحما ی هیسا در و پرداخته خود یندرو مشکالت انیب به گردان، گروه

 ارتباط قیطر از آن در شخص که است یفرصت ها گروه نیا ، راجرز نظر از. زنند یم دست خود اکتشاف

 شدن متکامل یسو به گروه افراد ریسا به نسبت احساسات و خود به نسبت تجارب کسب و گرانید با

 رشد و یبارور یبرا ییها گروه نیچن ییتوانا به یفراوان اعتقاد که راجرز هدف و دارد یبرم گام شیخو

 فرهنگ کی آوردن وجود به»  یا مسأله نیچن طرح از داشت، شان یدرون یها ییتوانا کشف و افراد

 از ییها گروه نیچن در جستن شرکت با بتوانند افراد تا بود، مطلوب یشناخت روان یفضا کی در یگروه



 

 

 آزاد و امن یطیمح در و بزنند کنار را خود نیدروغ و یساختگ یها نقاب ند،یایب رونیب خود ییتنها الک

 (61: 0831 ،یعبدالملک و یباقر عتیشر.« )بپردازند خود یواقع احساسات انیب به یمیصم و

 را آن یرهبر هدهد سپس و دهند یم لیتشک مرغان که یمجمع که است نیا توجه قابل ی نکته

 به شباهت یب داند، یم کردن حرکت یجمع دسته را مرغیس به دنیرس شرط که نیا و ردیگ یم برعهده

 و دانسته خود نرفتن لیدل را "بودن تنها" هدهد، نکهیا کما. ستین راجرز ییارویرو یها گروه ی مسأله

    در که طلبد یم را افراد از یگروه راه، نیا ایگو. کند یم کردن حرکت یگروه به قیتشو را مرغان

 برسند؛ مقصود به و خته،یفرور را خود اطراف یوارهاید توانند یم گر،یکدی با ارتباط و تیحما ی هیسا

                      ام دانسته را شیخو پادشاه

 دیشو همره گرشما من با کیل

                  ام نتوانسته که تنها روم چون

دیشو درگه وآن شاه آن محرم

 (11 :0838 عطار،)

 برده، نیب از را مرغان یتدافع حالت بتواند درآن که است ییفضا کردن آماده درحال هدهد، ایگو     

 تکامل و رشد به و شده آشکار ها آن یقیحق تیشخص تا بشکند درهم را ها آن کاذب یها تیشخص

 .برسند

 و یروان و یحرو اتفاقات آن، درخالل و رود یم شیپ به که است ندیفرآ کی ییارویرو یها گروه

 راتییتغ روند با آنها از یبرخ ی سهیمقا و انیب به که افتد یم اتفاق گروه افراد یبرا ،یخاص یتیشخص

 .میپرداز یم مرغ یس در یتیشخص

 درگروه که تیواقع نیا با گروه در افراد یوقت»  است؛ گروه در یسردرگم ات،یخصوص نیا از یکی

 از یا دوره اغلب شوند، یم رو در رو ندارد، وجود میا دهکر جادیا ما که آنچه جز یساختار چیه

         و میشناس ینم را خود هدف ما: است یعیطب که گردد، یم آغاز یوستگیپ ادیز نبود و اغتشاش

. « میباش باهم مالحظه، قابل مدت کی یط که میا کرده تعهّد و میشناس ینم را گریکدی ما. میدان ینم

 (23: 0896-0811 راجرز،)

نقش که هدهد توسط شدن  هیتوج و مختلف یعذرها آوردن از پس مرغان، ی جمله راه آغاز در



 

 

       را آن که یهدف کردن دنبال از را خود شیتشو و ترس کند، یم یباز را گروه رهبر ای گر لیتسه

 او به ندیرس یچگونگ از و پرسند یم مرغیس با را خود نسبت کنند؛ یم انیب هدهد یبرا شناسند، ینم

 :کنند یم سؤال

                   ناتوان و فیضع یمشت همه ما

                  عیرف مرغیس به آخر میرس یک

                  یبازگو او، با ستیچ ما نسبت

  یبد نسبت او و ما انیم گر

               بلند  مرغیس    گرد  در رسد یک 

                       بود یک ییگدا کار یخسرو

گدا یمور ما و است مانیسل او

                     روان نه تن نه بال یب پرویب یب 

                   عیبد باشد ،یکس ما از گررسد

              یرازجو ا،یعم به شد، نتوان که زان

                     یبد رغبت او یسو را یکیهر

                        بند چاه انیم را یمور کرده

 بود؟ یک ییما چو یبازو به نیا

کجا از ما کجا، از کو نگر، در 

 (231: 0838 عطار،) 

 یدرباره یشخص اناتیب ابراز برابر در مقاومت نوع کی آغاز، در مراجعان ییارویرو یها گروه در 

 آغاز را خود یشخص  یها نگرش اشخاص، از یبرخ نامنظم، آغاز ی دوره یط»  نکهیا گرید دارند، خود

 در. گردد یم گروه یاعضا گرید نیب در دوگانه یعاطف واکنش کی موجب احتماالً امر نیا .سازند یم

 کی با همراه جیتدر به تنها. است 0یاجتماع خود دهند، یم نشان گریکدی به اعضا که یخود مرحله، نیا

 خود باب در یمطالب ابراز یبرا زا ییها گام که است یعاطف یدوگانگ از سرشار احساس و ترس

 مرغیس هدهد یوقت راه، آغاز در زین ریالط منطق در(26:  0896-0811 راجرز،.« )دارند یبرم 2یخصوص

 با کند، یم یمعرف پرندگان به ـ ندیاو دنبال به نادانسته خود مرغان که ـ یاصل هدف و آرمان عنوان به را

 یم یباز پرندگان یجامعه در که ینقش از هرکدام. شود یم مواجه آنان یریگ جبهه و پرندگان مقاومت

 نقش و تیشخص که یفرد عنوان به قالب، درآن را خود کنند، یم یسع و آورند یم انیم به سخن کنند،

 یمعرف گروه به دارد، خود کار در سر که یکس و ندارد یبخش سامان به یازین و دارد یمهم یاجتماع

 خود، ظاهر خاطر به که یطوط و شناسند یم گلستان و گل به عشق با همه آغاز، از را بلبل چنانکه کنند،

 از که است زرنگار و یبهشت یمرغ طاووس. است یزندگ اتیح آب دنبال به زند، یم پهلو خضر به

                                                             
1Pablic self  
2 Private self 



 

 

 یم برتنش ابیرالثّیخ و شناسند یم آب با همه را بط،. گردد یم بهشت دنبال به و شده رانده بهشت

. کند یم یگذار تاج خود یا افسانه و نیرید یفهیوظ طبق هما و است شاه یبازو یموختهآ باز،. نندیب

 همه پرندگان، شود، یم مالحظه که طور همان. هستند یخاص افراد یندهینما پرندگان نیا از هرکدام البته

 از و ندکن یم اشاره آنهاست یقیحق تیشخص و قتیحق از دور به که یجنب یها نقش و یجنب مسائل به

 جیتدر به که شود یم دهید آنها در مرحله نیا در یتیشخص یدوگانگ ینوع. روند یم طفره راه، نیا

 به مهم یشخص نظر از که یمطالب کشف و انیب به مراجعان گروه، ندیفرآ یادامه در. شود یم تر مرتفع

 برابر در مقاومت ن،یآغاز یسردرگم مثل ،یمنف تجارب یبرخ از پس. » پردازند یم رسد، یم نظر

 دهد، یم رخ افراد یبرخ یبرا بالفاصله که یاتفاق گروه، از خارج یدادهایرو بر تمرکز ،یشخص ابرازات

 فرد که است آن امر نیا لیدل شک، بدون. است دار یمعن یا وهیش به گروه، یبرا خود یساز آشکار

 یم که چنان را گروه تواند یم او. تاوس خود به متعلّق یا اندازه تا گروه، نیا که ابدی یم در عضو،

 که کند یم تجربه را سکیر و شانس نیا او. دارد وجود یآزاد گروه در که ابدی یدرم او. بسازد خواهد

 زین ریالط منطق در(88: 0896 -0811 راجرز،.« )بشناسد را او از یتر قیعم یجنبه دهد اجازه گروه به

 ها، یناتوان و عجزها دها،یترد و ها ترس خود، یروند و یشخص احساسات انیب به کم، کم مرغان

 گروه به شتریب اعتماد با و پردازند یم خود ی درباره... و یپرست نفس ،یاخالق ثبات عدم و گناه احساس

 ،یدرون احساسات ابراز نیا. کنند یم آشکار را خود یدرون بیمعا و ها نقص شتر،یب یآزاد احساس و

 مرور به و دارد خود ی چهره بر فرد که است ییها ماسک و ها نقاب رفتن نیب از و زمان گذشت اثر در

 یزندگ ماسک ای نقاب کی پس در یعضو نکهیا قبول گروه یبرا زمان، گذشت با. » رود یم کنار زمان

 که سازد یم روشن را نکته نیا گروه، یاعضا از یبرخ توسط خود انیب. گردد یم تحمّل رقابلیغ کند،

 و رتیبص یرو از گروه که رسد یم نظر به و. است ریپذ امکان تر یاساس و تر قیعم ییارویرو کی

 یفعل احساس آن و باشد، خودش فرد خواهد یم گروه. است هدف نیا به لین خواستار ارانه،یناهش

-11 راجرز،.«  )زند یم کنار دارد، خود با یاجتماع یها تماس در که را یماسک فرد. پنهان نه است،

0896 :08-02) 

 بردن نیب از یدرباره و داشتن خود وجود رخ بر  زنگار و ینفسان حجاب داشتن نکوهش در عطار

 : دیگو یم ییدرجا ها، نقاب



 

 

         گاهیجا نیا وجود دیآ حجاب چون

         کن باز خود از کی کی یدار هرچه

           یخودیب در شد جمع درونت چون

           یشو عاشق بد و کین نماندت چون

            جاه و آب و مال و ملک دینا راست

                 کن آغاز یخلوت در خود به پس

                                                             یبد و یکین ز ییآ برون تو

یشو قیال را عشق یفنا پس

 ( 001: 0838 عطار،) 

 فرد که است معتقد او. دارد عمده علت چند ،ییارویرو یها گروه گاهیجا جادیا بر زین راجرز اصرار» 

 یانتخاب ی نهیگز نیبهتر واقع به و برود شیپ رییتغ یسو به است قادر راه نیا از تنها مدرن، جهان در

 ما د،یجد جهان که است معتقد راجرز. است گذاشته گام شدن، ‹‹شخص›› ریمس در که است یفرد یبرا

 یشناخت روان یازهاین نیکوچکتر به پرداختن از که است کرده سرگرم روزمره یها یباز در چنان را

 گروه درمورد ـ مورد نیا در راجرز البته( 68: 0831 ،یعبدالملک و یباقر عتیشر.« )میا مانده غافل خود

 یم رنظ در ها، گروه نیا در را واحتماالت خطا از یدرصد و داده خرج به اطیاحت ـ ییارویرو یها

 دارد وجود احتمال نیا ای و بماند یباق شده حل اعضا از یبرخ مشکالت است ممکن»  نکهیا مثالً. ردیگ

 یتجربه است ممکن شخص ای و. شود یروان حاالت و یضمن حوادث دچار گروه، یاعضا از یفرد که

 دایپ یدلبستگ ه،گرو یاعضا از یکی به ای و کند رها باشد، شده حل اش مسأله نکهیا بدون را یگروه

 (092: 0832 ،... و شکرشکن ،یسینف.« )کند

اطراف یها چارچوب و یوجود یها نقاب مرغان که ییجا در درست ر،یالط منطق از یاتیاب در   

            شیخو شتنیخو با دارید یبرا و حرکتند در شیخو شدن یسو به و اند ختهیر فرو را شیخو

 لیدال به گروه از راه در مرغان از یاریبس که میکن یم مشاهده اند، ردهک جزم را خود عزم ، ـ مرغیس ـ

 گروه از ،یبعض. سوزاند یم آفتاب تفت را یاعده و شوند یم ایدر یغرقه یگروه. مانند یم باز یمختلف

 و کند یم خود مجذوب  راه یها یشگفت را یبعض. شوند یم هالک یتشنگ از یبعض و شوند یم بیغا

 را خود و شده یا دانه گرفتار یبرخ و. دارند یبرم طلب از دست و شده راه یزیانگ طرب سرگرم یبرخ

 :کنند یم هالک دانه آن به دنیرس یبرا

 



 

 

     باز                  شدند ایدر ی غرقه یبعض باز

                       آفتاب تفت ز را یبعض باز

 باز                       راه ریش و پلنگ را یبعض

 باز                           ماندند بیغا زین یبعض

 لب خشک ابانیب در یبعض

                       شدند دایناپ و محو یبعض باز

                کباب ها دل سوخته، پرها گشت

                    تباه ییرسوا به دم کی در کرد

                      ماندند المخاطب ذات کف در

تعب از بمردند گرما در تشنه

                         یا دانه یآرزو ز یبعض باز

                     آمدند رنجور سخت یبعض باز

                   راه یها بیعجا در یبعض باز

 طرب یتماشا در یبعض باز

                  یا وانهید چون کشتند را شیخو

                   آمدند مهجور و دماندن پس باز

                          گاهیبرجا هم استادند باز

طلب از فارغ دادند فرو تن

 (  022: 0838 عطار،)

 ریاس ،یماد یایدن در را انسان که است یا دانه و دام کند، یم ریتعب دانه و دام آن از عطار، آنچه اما

 که ییایدن یها یسرگرم همان. دارد یم باز ش،یخو در یمعنو ریس و شتنیخو به توجه از و کرده خود

 اما.است بازداشته خود، یشناخت روان یازهاین نیکوچکتر به پرداختن از را انسان است معتقد راجرز

 از شدن آزاد و یروان بودن الیّس به و شده رفع مشکالتشان که هستند یافراد ها، گروه نیا از سرانجام

 رسند یم مرغیس درگاه به تن یس زین عطار پرندگان از چنانکه. رسند یم اند بوده آن ریاس کنون تا آنچه

 گشته یخودم از خارج یایدن در آن دنبال به آنچه که نندیب یم و شوند یم مواجه مرغیس با مرغ یس و

 :است داشته وجود آنها خود درون در اند،

                  یکی تا هزاران صد از عاقبت

                 راه بردند یم مرغ پر یمعال

 تمام مرغیس دندید را شیخو

                       یاندک آنجا دندینرس شیب

                     گاهیجا آن یس دندینرس شیب

مدام مرغ یس مرغ،یس خود بود

 (  022و 029: 0838 عطار،)                                                                                      

 

 



 

 

 یریگ جهینت

 خود و یشناس خود عطار، که تفاوت نیا با. دارند انهیگرا انسان یها شیگرا دو هر راجرز، و عطار      

 مقاصد جهت در را، خود از بشر شناخت آوردن بدست بر دیتأک و بشر گاهیجا بر هیتک و ییشکوفا

 یچاشن یگاه دگاهش،ید که نیا با راجرز اما رد؛یگ یم کار به خداوند، تشناخ تاًینها و خود یعرفان

 و راجرز شبردیپ ی قهیطر در.است یفلسف یگرا انسان کی رد،یگ یم خود به را نیزم مشرق عرفان

 ر،یالط منطق در. رسند یم جهینت کی به دو هر مقصد، راه در اما. دارد وجود ییها تفاوت مبدأ، در عطار،

 یم شروع یوقت شود،اما یم آغاز زدن، بینه و یریگ سخت با. است تر سخت شروع کی دافرا شروع

 که ابدی یم دست نکته نیا به و رسد یم راجرز که رسد یم ییجا به دهد، یم حرکت را سالکان و کند

 قتیحق افراد، تعداد به. دارد یجا افراد خود درون در و ستین رونیب در که است یواحد امر قت،یحق

 تیاهم جا نیا در آنچه اما.  است دگاهید دو نیب یمشترک ی نقطه که رسند یم یابی خود به. دارد ودوج

 از و است افتهین دست شتن،یخو قتیحق به که یمادام ،یآدم خرد»  راجرز قول به که است نیا دارد

 یم باز سر ر،کا نیا از و است مانده باز یآگاه سطح به ها آن دنیرسان و اش تجربه و احساس شناخت

 بدگمان رفتارش به و میبترس یفرد نیچن از که میدار حق بشر، یایدن یکنون وضع به توجه با زند،

 یبرا و بوده وفادار خود، اتیتجرب و عواطف احساسات، خود، سمیارگان خود، به که یانسان اما م،یباش

 ی ستهیشا کند، یم عمل کامل یا گونه به یانسان فضائل به باتوجه و است، قائل احترام و ارزش آنها

 در سازنده یارزش ،ییرفتارها نیچن با فرد نیا(081: 0819 راجرز،.« )است اعتماد و ارزش احترام،

 چرا. است مهم یامر ،یانسان قتیحق و اصل به پرداختن عطار، قول به و داشت خواهد جامعه و اجتماع

 و یقیحق ریغ وجود والّا ماند، یم یباق انسان از باشد، یمستغن و پاک که انسان، یقیحق وجود اصل که

 است؛ یکی نبودش و بود نباشد، لیاص که یوجود ،یفرع

 باک چه اگرنبود و فرع بود گر       پاک و یمستغن اصل دیبا اصل

(023:0838:عطار،)
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