
  
  
  
  
  
  

  ري و كارل راجرزشناختي استاد مطه هاي انسان بررسي تطبيقي ديدگاه

  ∗سعيد بهشتي
  ∗∗ستاره ناظمي

  
  چكيده

شناسـي و مكاتـب مختلـف هـر           دانشمندان اسالمي و دانشمندان روان    
يك ديدگاه خود را درباره انسان و سالمت و بيماري يا نقص و كمـال    

گرا نسبت به انسان      شناسان انسان   ديدگاه اسالم و روان   . اند  او بيان كرده  
بـا وجـود مـشتركات ديـدگاه اسـالم و           . بت اسـت  هاي او مث    و توانايي 

تـوان نكـات اختالفـي نيـز بـين نظـرات دو               گرا مي   شناسي انسان   روان
استاد مطهري به عنوان يكي از دانشمندان اسالمي        . مكتب مشاهده كرد  

گرايـي و     شـناس بـا ديـدگاه انـسان         و كارل راجرز به عنوان يـك روان       
هاي انسان سـالم      باره ويژگي پديدارشناختي هر كدام ديدگاه خود را در      

در اين مقالـه ابتـدا بـه        . اند  و كامل و انسان بيمار و غيركامل ارائه داده        
بررسي ديدگاه استاد مطهري درباره انسان سالم و كامل و انسان بيمـار             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باطباييو مدير گروه فلسفه تعليم و تربيت اسالمي دانشگاه عالمه ط دانشيار. ∗
 كارشناس ارشد مشاوره مدرسه. ∗∗
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شود و در ادامه ديـدگاه كـارل راجـرز دربـاره              و غير كامل پرداخته مي    
يـر كامـل مـورد بررسـي قـرار          انسان سالم و كامل و انسان بيمـار و غ         

گيـرد و در پايـان بحثـي تطبيقـي در ارتبـاط بـا نكـات اشـتراك و                      مي
اختالف دو ديدگاه نسبت بـه انـسان سـالم و كامـل و انـسان بيمـار و          

  . غيركامل خواهيم داشت
 

ختي، شـنا   ي انـسان  ها  استاد مطهري، كارل راجرز، ديدگاه     :واژگان كليدي 
   نقص، كمال

∗∗∗  
  مقدمه

ــسان ا ــه ان ــساني هم ــالم، ان ــادي     س ــاد م ــرورش ابع ــه پ ــه ب ــه اســت ك   جانب
  توانـد بـه سـالمتي و         پـردازد و از ايـن راه اسـت كـه مـي              و معنوي خـويش مـي     

  شناسـي    روان. دانـد   بعـدي را انـسان غيركامـل مـي          اسالم، انسان تـك   . كمال برسد 
  بـا ديـدي مثبـت بـه انـسان          ) گـرا   شناسـي انـسان     خـصوص روان   بـه ( امروز نيـز  

  هـاي رسـيدن بـه تحقـق      نگرد و به بررسي انسان كامـل و راه        هاي او مي    اييو توان 
  . پردازد وي مي

انـسان بيمـار و غيـر        و الزم به ذكر است كه هر چند بين انسان سالم و كامـل            
كامل تفاوت است اما در اين پژوهش به دليل اين كه استاد مطهري و كارل راجرز            

دو مفهـوم    ايناند، بنابر   هقائل نشد   تفكيكي ي انسان سالم و كامل    ها  در بيان ويژگي  
 مـورد مفهـوم     همچنـين در  . نـد ا  هانسان سالم و كامل به يك معنا به كار برده شـد           

 را بـه كـار   استاد مطهري هـر دو واژه  توان گفت كه ميكامل نيز  انسان بيمار و غير   
يمـار و   ابراين دو واژه ب   بنـ . بـرد   كـار نمـي     برد اما كارل راجرز واژه بيمـار را بـه           مي

  .ندا ه يك معنا به كار برده شدغيركامل نيز به
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  هاي انسان كامل از ديدگاه استاد مطهري ويژگي

  ايمان و عمل صالح. 1

استاد مطهري در معرفي انسان سالم و كامل اسـالم از ويژگـي ايمـان و عمـل                  
ـ         گويد و   صالح بسيار سخن مي     ايمـان و عمـل صـالح،        راز بيانات او و تأكيـد او ب

كـه   چنـان  برد آن  به اين اصل مهم در رسيدن به مسير سالمتي و كمال پي مي           انسان
او انسان با ايمان را انسان سالم دانسته و انسان فاقد ايمان را انساني كه به سالمت                

  : گويد به عنوان مثال مي. كند رسد، معرفي مي نمي
 ω: برحسب آيه قرآن   Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# )   3آيـه   ) 103(عصر( 

ايمان و عمل صالح هر دو، ركـن سـعادت هـستند و هـر كـدام بـدون ديگـري                     
ايمان از نظر اسالم ارزش ذاتـي اسـت و          . ناقصند و در انسان كامل وجود دارند      

اصالت دارد و واقعاً كمال انسان در اين دنيا و به خصوص در جهان آخرت بـه                 
كـه در اسـالم روح        داشـته باشـد، بـراي ايـن        اين است كه ايمان و عمل صـالح       

استقالل دارد و بعد از مرگ باقي است و اگر روح بـه كمـاالت خـودش نرسـد                  
  ، 1385مطهـري،   . (شـود  ناقص و فاسد است و به سـعادت خـودش نائـل نمـي             

  )139ص 
ديگر قـرار دارنـد و هـر دو شـرط        در قرآن ايمان و عمل صالح در كنار يك        

فهمـد كـه بايـد كـاري          انسان با ايمان مي   . ت هستند رسيدن به سعادت و سالم    
انجام دهد، بايد عمل صالحي داشته باشد و با تقويت روحيه تعبد و تـسليم در             

عبادت و پرستش از برترين مصاديق عمـل        . كند خود در اين جهت حركت مي     
صالح است و انسان سالم و كامـل بـا انجـام ايـن عمـل بـه سـالمت و كمـال                       

  . رسد مي
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  صاخال. 2

خلوص عمل يعني صـرف اهللا و       «: گويد  استاد مطهري درباره خلوص عمل مي     
اهللا بودن، يعني هيچ قرضي انسان نداشته باشد، در آن اعماق قلبش هم دوست                في

، 1369مطهـري،   (» .نداشته باشد كه مردم اگر اطالع پيدا كنند او را سـتايش كننـد             
  )143ص 

$ استاد مطهري با استناد بـه آيـه قـرآن            oÿ ©ς Î) ö/ ä3 ãΚ Ïè ôÜ çΡ Ïµ ô_ uθ Ï9 «! $# Ÿω ß‰ƒ Ì çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [™ !# t“ y_ Ÿω uρ 
# ·‘θ ä3 ä©  )فعـل اخالقـي، فعلـي اسـت كـه هـدف و             «: گويـد   مـي  )9 آيه) 76 (دهر
يعني هدف، منفعت رساندن به خود يا دفـع ضـرر از            . اش رضاي حق باشد     انگيزه

ضاي حـق را در آن   باشد، بلكه ايصال نفع به غير از آن جهت است كه ر             خود نمي 
  )101، ص 1373مطهري، (» .داند مي

هـاي    تواند قله   انساني كه اعمالش جهت خدايي داشته و در مسير خداست؛ مي          
سعادت و كمال را به آساني طي كرده و به انتهاي سير دروني خويش كـه كـسب                  

  . رضاي الهي است برسد
  

  خودسازي . 3

  :گويد استاد مطهري مي
شود و انسان، خودش دروازه معنويت است و         ميد ساخته   انسان كامل به دست خو    

چه در    آن: فرمايند مي 7امام رضا . از دروازه وجود خود به عالم معنا پي برده است         
كــساني ... شــود مــيچــه در درون انــسان اســت شــناخته  عــالم معناســت از راه آن

ـ ا  هها را نجات دهند كه اول خودشان نجـات پيـدا كـرد              ند انسان ا  هتوانست د نجـات   ن
ها يعني نجات از نفس اماره و از خود محدود و انـسان تـا از خـود محـدود                      انسان
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هاي ديگر نجـات      خويش نجات پيدا نكند هرگز از اسارت طبيعت و اسارت انسان          
  )83...79، صص 1385مطهري، . (كند ميپيدا ن

به اعتقاد او انسان كاملي كه به دست خودساخته شده اسـت و از نفـس امـاره                  
هاي ديگر را نيز نجات داده و رهبـر آنـان             تواند انسان   ش نجات پيدا كرده مي    خوي

  . شود باشد پس اگر انسان ساخته شود جامعه ساخته مي
» .جهاد با نفس كه مطلوب اسالم است يعني برخالف ميل نفـس رفتـار كـردن         

  )196ص  ،1385مطهري، (
  

  قدرت روحي . 4

  :گويد مياستاد مطهري 
  وـو به ك  كــم  ــردي چنين ــالب م ـط           هوت مرد كووقت خشم و وقت ش«

شـود و تبـديل      ميگويد مرد آن كسي است كه وقتي خشمش برانگيخته           ميمولوي  
گـردد، داراي يـك اراده قـوي باشـد و در مقابـل ايـن آتـش                    به كانوني از آتش مي    

يـام   در مقابل شهوت خود ق     ،آيد  بايستد، همچنين در وقتي كه شهوت به هيجان مي        
قدرت آن است كه انسان به كمك ديگران بشتابد انسان هر چه مقتدرتر باشد          ... كند

كينه و حسدش كمتر است و در واقع غيبت و كينه و حسد و غيره ناشي از ضـعف    
پس در مكتب اسالم، قدرت يك ارزش و يك كمال انساني و يكي از               .انسان است 

اِن اهللاَ يـبغِض  «: پـسندد  ف را نمي  انسان ضعي  ،اسالم. خطوط چهره انسان كامل است    
 ؤمِنَ الضَعيف1385 مطهـري، (» .آيـد  هاي سست و ناتوان بدش مـي        خدا از آدم  » الم ،

  )251...245صص 
توان گفت كه انـسان       چه درباره ويژگي انسان كامل گفته شد، مي         با توجه به آن   

 كـسي اسـت     كند  سالم و كاملي كه استاد مطهري با توجه به مكتب اسالم بيان مي            
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كه بر هواي نفس خويش غلبه يافته و با تسلط بر نفـس امـاره، درون خـود را از                    
  .رسد ها پاك كرده و به قدرت روحي مي عقده
  

  درد بودن  صاحب. 5

  : گويد استاد مطهري مي
» درد بـودن    صاحب«معيار اصلي انسانيت آن چيزي است كه از آن به درد داشتن و              

موجب آگاهي و بيداري . كند كه انسان را ناراحت مي  ايندرد در عين    . شود  تعبير مي 
. تـر اسـت    درد است از ديگران بيدارتر و آگاه        هر كس كه صاحب   . براي انسان است  

ادراكـي و احـساس درد        شـعوري، بـي     حسي، بي   دردي مساوي است با لختي، بي      بي
از حق  ، درد انسان درد جدايي      ...مساوي است با آگاهي و بيداري و شعور و ادراك         

. و آرزو و اشتياق تقرب به ذات او و حركت به سوي او و نزديك شدن به اوسـت                  
 Ÿω .رود تا انسان به ذات حق نرسد، اين دلهره و اضطراب از بين نمـي     r& Ì ò2 É‹ Î/ «! $# 

’⎦ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9 $#  )هـا بـا يـك چيـز از           بدانيـد فقـط و فقـط دل       ) 28 آيـه ) 13 (رعد
. گيرد و آن ياد حق و انس با پروردگـار اسـت             حتي آرام مي  اضطراب و دلهره و نارا    

  )67...61صص  ،1385مطهري، (
  

  دردي هم. 6

انـسان كـسي اسـت      «: گويد  استاد مطهري با عنايت به معيارهاي اسالمي مي       
و انـسان كامـل كـسي اسـت كـه بـا           ... كه درد خدا و درد خلق را داشته باشـد         

، صص  1385مطهري،  (» .كند  ساس مي ها را اح   دردي دارد و درد آن      ديگران هم 
69 ... 73(  

توانـد درد خلـق را داشـته          به نظر استاد مطهري كسي كه درد خدا را دارد مـي           
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باشد و مسلمان كسي است كه هم درد خدا و هم درد خلق را داشـته باشـد و بـه           
ن به  زند كه حريص نجات مردم و بهبود بخشيد          را مثال مي   9عنوان نمونه پيامبر  

كرد تا مبـادا مـسلماني     به يك قرص نان اكتفا مي     7ردم بود و امام علي    دردهاي م 
ميرالمؤمنين بگذارم و با مؤمنان     آيا بر خود نام ا    : گفت  وابد و مي  با شكم گرسنه بخ   

  )همان(هاي روزگار شريك نباشم؟  در سختي
را از آسـايش خـودش      هـا     آسـايش و خـدمت بـه انـسان         انسان مؤمن اسالم،  «

شود، از شادي ديگـران شـاد و از انـدوه             درد مي   ، با ديگران هم   نددا  ميتر    اهميتبا
  )12، ص 1371مطهري، (» .گردد آنان اندوهگين مي

  . چنين انساني كه به معيار انسانيت رسيده است انسان سالم و كامل است
  

 اجتماعي بودن. 7

به اعتقاد استاد مطهري، انسان سالم و كامل اجتماعي، روح او به امور جمعـي               
روح ايمان مؤمنين را يكي كرده اسـت و در پـي آن              .تعلق داشته و منِ او ما است      

 دربـاره چنـين انـساني        وي .دردي و روابط سالم اجتمـاعي دارنـد         ديگر هم   با يك 
  :گويد مي

زهد بـه معنـاي واقعـي        .انسان كامل من او هيچ وقت من نيست و هميشه ما است           
... هاي دنيا و خود را نفروختن به دنيا        همين است يعني آزاد زيستن نسبت به نعمت       

شود و اگـر بـه امـور         اگر من به امور فردي و محدود تعلق داشته باشد من، من مي            
شود به عبارت ديگر وقتـي كـه روح بـه            جمعي و نامحدود تعلق داشته باشد ما مي       

امور فردي يعني اموري كه يا بايد مال من باشد يا مال شما تعلق داشته باشـد، مـن                   
. شود ولي وقتي روح به امور جمعي مثل ايمان، ايده و خدا تعلـق داشـته باشـد                  مي

  ) 279...276ص  ،1385مطهري، . (شود تبديل به ما مي
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  خدمت به خلق . 8

محبت و خدمت به مـردم و درد مـردم را داشـتن، خـود يـك كمـال اسـت قـرآن                       
 ¨β: فرمايد مي Î) ©! $# ã ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç⎯≈ |¡ ôm M} $# uρ Ç› !$ tGƒ Î) uρ “ ÏŒ 4† n1 ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯tã Ï™ !$t±ósx ø9$# 

Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ... )90آيه ) 16 (نحل(  
دهـد كـه نـه تنهـا پـا روي       كند خدا فرمان مي   ها را به عدل و احسان امر مي         خدا انسان 

 حقوق مردم نگذاريد و تجاوز به حقوق مردم نكنيد بلكه از حقـوق مـشروع خـود بـه                  
ايثار يك اصل قرآني است يعني گذشت و مقدم داشتن ديگران برخود . مردم نيكي كنيد

ترين  چه مال انسان است و انسان كمال احتياج را به آن دارد ايثار يكي از با شكوه         در آن 
: فرمايد مظاهر انسانيت است قرآن درباره انصار كه مهاجرين را بر خود مقدم داشتند، مي

...tχρãÏO÷σãƒuρ #’n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθs9uρ tβ%x. öΝÍκÍ5 ×π|¹$|Áyz... ) 9آيه ) 59(حشر (  
دارند و جانشان به كلي از بخل و حـسد و حـرص             مهاجران را بر خويش مقدم مي     

هـاي    خدمت به خلق زماني ارزش دارد كه در مـسير سـاير ارزش            ... دنيا پاك است  
، 1385 ،مطهري. ( الهي است  مه ايمان و قرب   انساني قرار گيرد خدمت به خلق مقد      

  )267...257صص 
  

  آزادي و اختيار و مسئوليت پذيري. 9

استاد مطهري معتقد به آزادي نـسبي انـسان و اختيـار و مـسئوليت پـذيري او                  
شيعه . انسان آزاد و مختار و مسئول خودش آفريده شده است         «: د او به اعتقا . است

ل أمـرٌ   «: اند مودهچه ائمه فر در مورد مسأله جبر و اختيار به آن   بـ ال تَفويِض برَ والج
معتقد است كـه جبـر نيـست و تفـويض و            ) 160، ص   1كليني، ج   (» بينَ األمرَينِ 

   ».وانهادگي هم نيست اختيار است كه امرٌ بين االمرين است
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. اي نه هـدفي  داند، اما كمال وسيله استاد مطهري آزادي را براي انسان كمال مي       
سان اين نيست كه آزاد باشد ولي انسان بايـد آزاد باشـد تـا بـه                 به نظر او هدف ان    

ترين مقامـات برسـد،      با آزادي ممكن است انسان به عالي      . كماالت خودش برسد  
موجـود  . كنـد   السافلين سقوط كند و اين را اختيار تعيين مـي           ممكن است به اسفل   

 آزاد بـا    و انـسان  . انـد   مختار يعني موجودي كه افسارش را به دست خـودش داده          
هاي درستي داشته و راه كمال را طـي كـرده و بـه                تواند انتخاب   اختيار خويش مي  

  .كمال برسد
  

  هماهنگي در رشد استعدادها. 10

بـه  . كنـد   مـي مطرح  ها و استعدادها را       استاد مطهري، هماهنگي در رشد ارزش     
ادل اعتقاد او انسان اسالم، موجودي چند بعدي و همه جانبه است كه به رشد متع              

تمـام ابعـاد وجـودي خـويش و تمـام اسـتعدادهايش توجـه دارد و منظـور او از         
برقراري تعادل بين استعدادها، اين است كه انسان از افراط و تفريط پرهيز كند تـا                

  .به صحت و سالمت برسد
  : كند كه بيان مي» انسان كامل«استاد مطهري در كتاب 

ن كامـل آن انـساني اسـت كـه همـه            انـسا ... كمال انسان در تعادل و توازن اوسـت       
رشـد نماننـد و       هاي انساني هماهنگ با هم در او رشد كند و هيچ كـدام بـي               ارزش

  )34-33، صص 1385مطهري،  (.ها به حد اعلي برسد رشد هر كدام از اين ارزش
  

  خودشكوفايي و كرامت نفس. 11

انسان خود شكوفا يعنـي انـساني كـه همـه اسـتعدادهايش رشـد كـرده و بـه                    
اند، اسالم چنين انساني را كـه بـر نفـسش مـسلط شـده و همـه                    كوفايي رسيده ش
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تـرين   دانـد كـه مطلـوب    اند، انسان با كرامت نفـس مـي      استعدادهايش شكوفا شده  
يعني انساني كـه بـه      . است   كند و محور اخالق اسالمي      انساني است كه معرفي مي    

نـساني روحـش    چنـين ا  . هاي اخالقي به سرحد كمال رسيده اسـت         لحاظ ويژگي 
   .دستورات خدا به كمال رسيده استتعالي يافته و با دوري از گناهان و پيروي از 

  
  هاي انسان غيركامل از ديدگاه استاد مطهري ويژگي

  ايماني  بي. 1

  :كند داند و بيان مي هاي رواني مي ايماني را دليل بيمارياستاد مطهري، بي
افراد مذهبي به هـر     . شود  ير مذهبي ديده مي   هاي رواني، در ميان افراد غ       اكثر بيماري 

و به فرموده   . ترند ها مصون   نسبت كه ايمان قوي و محكم داشته باشد از اين بيماري          
⎯ ôقرآن   tΒ uρ uÚ t ôã r& ⎯ tã “ Ì ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê ) هر كس  ) 124 آيه) 20 (طه

در واقع ايمان   . خواهد داشت رو برگرداند، زندگي پر از فشاري       خدا  از توجه و ياد     
. شـود  مـي بخـشد و مـانع فـشار عوامـل روحـي             زندگي را در درون ما وسعت مي      

  )58، ص 1371مطهري، (
  

  مسخ شدگي. 2

رسد، يعنـي روحـش بـه     گاهي به مرحله انسان مسخ شده مي) بيمار(انسان معيوب  
چون شخصيت انسان بـه خـصايص اخالقـي و روانـي            . شود مييك حيوان تبديل    

وست، اگر خصايص اخالقي و رواني يك انسان خصايص اخالقي يك درنده بود             ا
هـاي   هـاي انـساني از او گرفتـه شـده و خـصلت      خصلت. او واقعاً مسخ شده است  

انـسان عقـده داري كـه پـول را پرسـتش            . حيواني و درندگي را كسب كرده اسـت       
ب و مـسخ  كند پول جزء ماهيت او و جزء وجود او شده و او يك انـسان معيـو               مي
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 ،1385مطهـري،   . (شـويم   شده است و ما هرچـه را كـه بپرسـتيم همـان چيـز مـي                
  )26-24صص

انسان خودش ماهيتش را    . هر موجودي خودش، خودش است به غير از انسان        
تواند تبديل به انسان يـا تبـديل بـه           كند و به خواست و اراده خويش مي         تعيين مي 

ست كه از فطرت انـساني خـويش        حيوان شود و در واقع انسان مسخ شده كسي ا         
چنـين كـسي    . شـود   دور شده و از انسانيت خارج گـشته تبـديل بـه حيـوان مـي               

هاي انساني خويش را از دسـت داده و تبـديل بـه               طور كه بيان شد، خصلت     همان
  . شود هاي حيواني مي موجودي بيمار با خصلت

  
   گرداني از عبادت و پرستش روي. 3

) سير انسان از خلق به سـوي خـالق        ( را پرستش    مطهري، يكي از نيازهاي بشر    
داند كه يكي از نيازهاي روحي اوست و انجام ندادن آن، در روح بـشر ايجـاد                  مي

كند و به اعتقـاد او هـر نيـازي كـه بـرآورده نـشود روح انـسان را                     عدم تعادل مي  
  . كند مضطرب و نامتعادل مي

در اثـر ايـن     . ياد شـده اسـت    هاي رواني ز    به اعتقاد او امروز كه در دنيا بيماري       
  . اند است كه مردم از عبادت و پرستش رو برگردانده

  
  تك بعدي بودن. 4

بـه  . دانـد  ميمطهري توجه به نيازهاي مادي و معنوي را شرط شخصيت سالم            
تمام عمر بـه عبـادت پـرداختن و بـه نيازهـاي          (پرداختن به يك بعد مثالً      «نظر او   

 توجه به ماديات و وقتي را بـراي معنويـات           مادي توجه نكردن و يا برعكس فقط      
  )293،ص 1373مطهري، (» .كند ، روح و روان انسان را ناراحت مي)نگذاشتن
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  خود فريب دهي . 5

  :گويد مطهري درباره نفس مي
نفس به معناي خود است و جهاد با نفس يا تزكيه نفس به معناي مبـارزه بـا نفـس                    

اش در   اسـت كـه مقـام انـساني       ار كـسي    باشد و انسان بيم    ميپرستي و خودپرستي    
در قرآن به اين معناست كه گـاهي نفـس          » تسويل«گيرد   ميخدمت حيوانيتش قرار    
≅.... دهـد  ميانسان، انسان را فريب      t/ ôM s9 §θ y™ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 Ý¡ àΡ r&... ) آيـه ) 12 (يوسـف 

خواهد، نفس آن را بـرايش       ميبه اين معني است كه اگر نفس انسان چيزي را           ) 83
بنـدد تـا انـسان       دهد و به دروغ به آن نقش و نگـار مـي            ميآرايش و جلوه و زينت      

  )192ص  ،1385مطهري، . (فريب بخورد
  

  هاي رواني عقده. 6

داند كه داراي عقده رواني است و در دستگاه          ميمطهري، انسان بيمار را كسي      
ا را از راه    هـ   دارد كه ايـن نـوع بيمـاري        ميرواني او اختالل پيدا شده است و بيان         

توان درمان كرد يعني راه معالجه ايـن بيمـاران روانـي، دواهـاي مـادي                 ميجسم ن 
نيست مانند عقده رواني تكبر كه اختالل روحي و رواني است امـا دارويـي بـراي     

  . آن در داروخانه وجود ندارد
  هــاي روانــي كــه در وجــود انــسان مخفــي هــستند و از تــسويل نفــس  عقــده
  دهنـد و حتـي ممكـن اسـت           رايط خاصي خود را نـشان مـي       شوند در ش    ناشي مي 

  بـه اعتقـاد اسـتاد مطهـري ايـن      . خبـر باشـد   بـي هـا     خود انسان هـم از وجـود آن       
كنند و از ويژگي انسان بيمـار و غيركامـل    هاي رواني روح انسان را بيمار مي    عقده
  .هستند
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  راجرز هاي انسان سالم و كامل از ديدگاه ويژگي

  عزت نفس . 1

 راجرز دريافت توجه مثبت نامشروط در دوران كودكي را شرط پيـدايش             كارل
  : داند به اعتقاد او شخصيت سالم مي

نخستين شرط پيدايش شخصيت سالم، دريافـت توجـه مثبـت نامـشروط در دوره               
شود كه مـادر بـدون توجـه بـه            شخصيت سالم زماني ايجاد مي    . شيرخوارگي است 

كودك اين عـشق و محبـت      . بت نشان دهد  چگونگي رفتار كودك به او عشق و مح       
 .كنـد   هاي دروني شده تبديل مي      ها و معيار    شود به هنجار    را كه به رايگان نثارش مي     

هاي خاصي را مورد تأييد قرار ندهد و براي عشق و محبت شرطي               وقتي مادر رفتار  
 كه احساس گناه    پذيرد بدون آن    نگذارد، كودك ناپسند بودن بعضي از رفتارها را مي        

  )59ص ،1369 ،شولتز، ترجمه خوشدل (.و حقارت كند
اگر فرد صرفاً توجه مثبـت نامـشروط را تجربـه       «: دهد  كارل راجرز توضيح مي   

كند، هيچ نوع شرايط ارزش ايجاد نخواهد شد، حرمت نفـس نامـشروط خواهـد               
در  بود، نياز به توجه مثبت و حرمت نفـس هرگـز بـا ارزش گـذاري ارگـا نيزمـي              

 ».گيرد و فرد ازلحاظ رواني آدمي سازگار و كامـل خواهـد بـود               ميتعارض قرار ن  
  )192، ص1385پروچسكا، ترجمه سيد محمدي، (

  
  يابي  خودارزش. 2

فرد در اثر توجه مثبت نامشروط سيستم       . يابي دروني دارد      هر فردي سيستم ارزش   
عتقـد  كارل راجرز م.كند يابي دروني خود را حفظ كرده و بر اساس آن عمل مي       ارزش

هاي ديگـران   كند و ارزش است كه فردي كه با شرايط ارزش دروني خويش رشد مي    
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تواند احساسات خويش را تجربه كرده و خـود و            شود با آزادي مي     به او تحميل نمي   
  . اش يكي شده و تبديل به خود واقعي و انساني سازگار و كامل شودتجربه
  

  هماهنگي خويشتن. 3

داند بلكه به     كرد فرد محور را شدن خود مي        ه اصلي روي  كارل راجرز، نه تنها پاي    
كنـد كـه انـسان     ترين هدف انسان كامل، شدن خودش است و بيان مي اعتقاد او مهم 

هـاي    كند به فـروريختن نقـاب       شود شروع مي   تر مي   هر چه به خويشتن خود نزديك     
او . ها با زنـدگي روبـرو شـده اسـت           هايي كه توسط آن     يا نقش ) ها  ماسك(دروغين  

گويي به تقاضاهاي     فهمد كه شرايط ارزش را آموخته است و زندگي او در پاسخ             مي
شود،  كند بايد باشد، راهنمايي مي     چه او فكر مي     ديگران وجود پيدا كرده و توسط آن      

يابـد    هاي خود مسئول مي     او خويشتن را نسبت به دشواري     . چه كه او هست     نه با آن  
  ) 118-117همو، صص . (كند ود زندگي مياي كامل در خويشتن خ و به گونه

خوان با كاهش شرايط ارزشي كه از طـرف         پس به اعتقاد كارل راجرز، فرد هم      
هـاي دروغيـنش و بـا پـذيرش           ديگران به او تحميل شده و با فرو ريخـتن نقـاب           

اش به خويشتن واقعي خود نزديك شده و به همـاهنگي خويـشتن               تجارب واقعي 
ف روان درماني و هدف انسان كامل شدن، رسيدن فـرد           جا كه هد  رسد و از آن     مي

توان گفت كه هماهنگي خويشتن ويژگي انسان سالم          به چنين هماهنگي است، مي    
  .و كامل كارل راجرز است

  
  عاطفي بودن. 4

هايي از رقت قلـب برخوردارنـد زيـرا بـه احـساسات خـود                 گويا چنين انسان  
  .ها گشوده هستند نزديك و نسبت به آن
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منـدي را نداشـته باشـد، از        ي كه هيچ گونه شرايط بازدارنده احـساس ارزش        انسان«
جـا كـه هـيچ      از آن . هـا برخـوردار اسـت       آزادي تجربه همه احـساسات و گـرايش       
توان انـسان   مي. گيردها حالت دفاعي نمي     احساسي تهديد كننده نيست، در برابر آن      

مـثالً  (تري  و منفي وسيعتر دانست، چرا كه عواطف مثبت   »عاطفي«با كنش كامل را     
شـولتز، ترجمـه    (» .كنـد  را با شدتي بيش از انسان تدافعي تجربه مـي           )غم و شادي  

  )62، ص 1369خوشدل، 
  

  نداشتن حالت دفاعي . 5

هـا را     فرد همخوان، چون نسبت به تجارب خويش گـشوده اسـت و واقعيـت             
رب و  چنـين فـردي بـراي انكـار تجـا         . پذيرد در حالت ثبات و آرامش اسـت         مي

ها را پذيرفتـه و بـه احـساسات خـود            زيرا آن . كند نمي  احساسات خويش اقدامي    
چنين فردي دچار اضطراب نشده و هيچ گونه حالت دفـاعي نـدارد،             . اعتماد دارد 

بنابراين با آگاهي از اين تجارب و خودپنداري خويش در حالت ثبات به سـربرده               
  . شود كرد كامل مي و فردي با عمل

  
   در برابر تجربهگشودگي. 6

كند   كارل راجرز گشودگي در برابر تجربه را به عنوان ويژگي انسان كامل بيان مي             
و معتقد است كه اين ويژگي متضاد حالت دفاعي است زيرا چنين فردي نـسبت بـه                 

ها   كه آن تجارب خويش باز بوده و احساسات غم و شادي و نفرت خود را بدون اين              
سان سالم و كامل كارل راجرز كسي است كه حالت آمادگي           ان. پذيرد  را انكار كند مي   

رو   چنين فردي خـود را بـراي روبـه        .و گشودگي در برابر تجارب در وجود او هست        
  . گذارد اي بر اين تجارب اثر مي اي آماده كرده و به طور فعاالنه شدن با هر تجربه
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  زندگي هستي دار . 7

دار برخـوردار اسـت؛ چنـين       ستيانسان با كنش كامل كارل راجرز از زندگي ه        
ي براي او هيجان خاص     ا  هفردي منعطف، سازگار و خودانگيخته است و هر تجرب        

چنين فردي با گشودگي در برابر تجارب و با كامل و پربار زنـدگي              . خود را دارد  
  .شود خوان مي در هر لحظه، انساني هماهنگ و همكردن
  

  اعتماد به ارگانيسم خود. 8

چـه از     آن. دارد  يابي، ارتباط نزديكي با اعتمـاد ارگانيـسمي             ويژگي خود ارزش  
شـود ايـن اسـت كـه فـردي كـه بـا فراينـد                 هاي كارل راجرز برداشـت مـي        گفته

يابد، چون اين فرايند قـدرت تحليـل تـشخيص     رشد مي گذاري ارگانيسمي    ارزش
نيـسم  خوب و بد را دارد، بنابراين فردي كه با چنين فرايندي رشـد يافتـه بـه ارگا    

كلي خويش اعتماد داردزيرا كل وجود ايـن فـرد كـه شـامل عقـل و احـساس و                    
گويـد چـه رفتـاري را         آگاهي و ناآگاهي اوست بهتر از هر كس ديگري به او مـي            

  .انجام دهد
بنابراين انسان با كنش كامل كـارل راجـرز، انـساني منفعـل در برابـر تجـارب                  

هاي خويش را در نظر       اقب تصميم ها را تجزيه و تحليل كرده و عو         نيست بلكه آن  
  . گيرد بهترين تصميم است كه مي گيرد و به همين دليل است كه تصميمي مي

  
   آزادي انتخاب، تصميم گيري و مسئوليت پذيري. 9

كارل راجرز معتقد است كه انسان با كنش كامل اختيار انتخاب هر راه و طريقي را                «
ت، فكر و عمل خود را آزادانه انتخاب        تواند بدون محدوديت و ممنوعي     مياو  . دارد
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برد و معتقـد اسـت آينـده بـه           مياو از احساس تسلط خويش بر زندگي لذت         . كند
» .شــود مــيخــود او بــستگي دارد و بــا حــوادث و رويــدادهاي گذشــته هــدايت ن

  ) 49ص  ،1386مصرآبادي، (
جـرز  توان گفت كه انسان سالم و كامل كارل را         چه گفته شد، مي     با توجه به آن   

هـا و     با آزادي و احساس مسئوليت دست به انتخاب زده و همواره بهترين تصميم            
چنين فردي بر   . نمايد  ها عمل مي    ها را در زندگي اتخاذ كرده و براساس آن          انتخاب

  .كند زندگي خويش تسلط داشته و آينده را خود تعيين مي
  

  اجتماعي بودن. 10

فرو رفتـه     نيست كه در الك خود     توان گفت كه انسان سالم و كامل، فردي         مي
هاي خـود باشـد بلكـه انـسان سـالم و كامـل، انـساني                  و فقط به فكر ارضاي نياز     

  .برد مي اجتماعي است كه از ارضا شدن همزمان نيازهاي خود و ديگران لذت
هـاي اجتمـاعي خـود هـستند و روابـط       هاي خود شـكوفا متوجـه مـسئوليت       انسان
ها به جاي آن كه مجذوب خود باشند ارتباط  آن. كنند خواني با ديگران برقرار مي هم

كنند و درسـت و غلـط را بـر مبنـاي دركـي كـه از         مياي با ديگران برقرار       همدالنه
بـه نظـر كـارل راجـرز، خـود      . كنند هاي ديگران و خودشان دارند، مشخص مي      نياز

 رابطـه   ها با برقـراري     وي معتقد بود انسان   . شكوفايي يك آرمان دست نيافتني است     
  )213، ص1381شارف،. (كنند به سوي اين هدف حركت مي

  
  خالقيت. 11

آن چه بـه ايـن      . ويژگي ديگر انسان سالم و كامل كارل راجرز، خالقيت است         
مفهوم در ديدگاه كارل راجرز نزديك است، نداشتن هم رنگي با ديگران و حالت              
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يگـران زنـدگي    هـاي از پـيش تعيـين شـده د           اين افراد بـا رهنمـود     . تدافعي است 
كنند و محتاج به تعريف و تمجيد ديگران نيستند، بلكه با سـازگاري و خـود                  نمي

   )1379كاشاني صفار، . (روند انگيختگي در جهت انسان كامل شدن پيش مي
  

  زندگي پويا و پرمعنا . 12

توانيم بگوييم انسان كامل كسي است كه به تحقق خود رسيده است و به گفته  مي
.  تحقق خود، شهامت بودن و غوطه ور شدن در جريان زندگي است:كارل راجرز

شـود و     هاي گوناگون بشري جذب و غرقه مي        چنين انساني در عواطف و تجربه     
تـري برخـوردار اسـت،        تر از كسي كه از سـالمت روان كـم           ها را بسيار عميق     آن

شود، اما    ميمند    جويانه و پرمعنا بهره     اي غني، مبارزه    او از زندگي  . كند  احساس مي 
اين افراد به راسـتي خودشـان هـستند،         . حال و خندان نيست     لزوماً هميشه خوش  
چـه نيـستند تظـاهر        سازند و به آن     ها پنهان نمي    ها و صورتك    خود را پشت نقاب   

هـاي رفتـاري    پيـرو تجـويز  . گيرنـد  كنند يا در برابر بخشي از خود سپر نمـي           نمي
د و در اوضـاع و شـرايط مختلـف    آينـ  شوند، هـر لحظـه بـه رنگـي در نمـي             نمي

، 1369شولتز، ترجمه خوشـدل،     . (دهند  هاي متفاوت از خود نشان نمي       شخصيت
  )62- 61صص

  
  خودشكوفايي. 13

، انـساني  )fully functioning person(از ديدگاه راجرز، انسان بـا كـنش كامـل    
هـايش    دها و استعدا    بسيار كارآمد با كنش و كاركرد كامل است كه از تمام توانايي           

  ) 1369شولتز، ترجمه خوشدل، . (گيرد بهره مي
  .شود چنين فردي با شكوفايي استعدادهايش تبديل به انساني كامل مي
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  هاي انسان بيمار و غير كامل از ديدگاه راجرز ويژگي

  پارچگي فقدان يك. 1

آيـد كـه      ناسـازگاري روانـي زمـاني بـه وجـود مـي           «كارل راجرز معتقد است     
اي كـه ايـن       كند به گونه    ات را در آگاهي خود انكار يا تحريف مي        ارگانيسم تجربي 
  )283، ص1384ترجمه آرين،  شيلينگ،(» .توانند جذب فرد شوند تجربيات نمي

فرد ناسازگار كسي است كه توجه مثبت مشروط را دريافـت كـرده و شـرايط                
چنـين  . خواني دارد   هايش ناهم   بين خود و پتانسيل   . ارزش را به وجود آورده است     

كنـد در برابـر تجـارب خـويش       هاي ديگـران زنـدگي مـي        فردي بر حسب ارزش   
هـاي دفـاعي در برابـر        كند و با حالت     ها را تحريف وانكار مي      و آن . گشوده نيست 

خوان  كند به ارگانيسم خويش اعتماد نداشته و تبديل به انساني ناهم        ها رفتار مي    آن
  .شود پارچگي مي و با فقدان يك

  
  بودن تدافعي . 2

اشخاص در قطب مخالف افراد كامل، افراد داراي حالت تـدافعي هـستند كـه               
سعي در حفظ و نه افزايش زندگي دارنـد، بـر طبـق طـرح از پـيش تعيـين شـده                      

  )1996داگمار، . (كنند و احساس زير سلطه بودن دارند تا آزادي ميزندگي 
ـ         چنين افرادي در جهت كاهش تنش اقدام مي        هـا    نش، آن كنند و نـه افـزايش ت

زيرا ايـن   . كنند  هاي ديگران و طرح از پيش تعيين شده زندگي مي           برحسب ارزش 
كنـد،   مي بيني ها دارد و زندگي را براي آنان قابل پيش را براي آن شيوه حداقل تنش 

گيـري   اين افراد با آزادي كمتر، قدرت تـصميم       . كنند براي همين از آن حمايت مي     
  .محدودتري دارند
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  دگي در برابر تجربهعدم گشو. 3

ها   ها، آن   چنين انساني تجارب خويش را انكار كرده و به جاي پذيرش واقعيت           
مخـدوش  : كنـد   كامل اسـتفاده مـي      هايي كه انسان بيمار و غير       دفاع. زند  را پس مي  

شـخص در تـضاد اسـت و انكـار آن           » خـود پنـداره   «اي كه با      كردن معناي تجربه  
پروچـسكا، ترجمـه   . (كنـد   ناسازگار استفاده مـي هايي است كه فرد    تجربه، از دفاع  
  ) 1380سيد محمدي، 

  
  زندگي بر طبق نقشه ازپيش تعيين شده . 4

ها را  انسان تدافعي كه از احساس آزادي برخوردار نيست، دروازه بسياري از تجربه«
كنـد،   مـي او با رهنمودهاي از پيش تعيين شده زنـدگي          . به روي خويش بسته است    

تـر    توجـه چنـين شخـصي بـيش       . ه نه خالق است نـه خودانگيختـه       رهنمودهايي ك 
بيني پذير سازد، و به جاي مبارزه         معطوف به اين است كه زندگي را مطمئن و پيش         

ها بكاهد اين شـيوه زنـدگي سـخت و صـلب،              جويي و انگيزش و هيجان، از تنش      
  )116ص  ،1379كاشاني صفار، (» .خاك مساعدي براي پرورش خالقيت نيست

  
  عدم اعتماد به ارگانيسم خود. 5

اعتمادي كـه كـارل    انسان بي . تواند انساني سالم و كامل باشد      اعتماد، نمي   انسان بي 
هايش مخفي كرده     كند، شخصيتي ايستا دارد كه خود را پشت نقاب          راجرز معرفي مي  

اش ناتوان است، زيرا از ايـن هـراس دارد كـه برحـسب               و از نشان دادن خود واقعي     
چنين انساني، فردي وابـسته     . ديگران عمل نكرده و مورد قبول واقع نشود       هاي    ارزش

  . هاي خويش نيز متكي به نظرات ديگران است گيري بوده و حتي در تصميم
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  قرارگرفتن پشت نقاب. 6

هايي كه بـراي انـسان بيمـار و غيـر كامـل               توان گفت ريشه تمام ويژگي      مي
چنان كه انسان بيمار    .نهفته است راجرز مطرح شد در مفهوم خود واقعي نبودن         

و غيركامل راجرز كه توجه مثبت مشروط را دريافت كرده و رفتـارش وابـسته               
ها و بايدها و نبايدهاي ديگران است؛ خود وا قعـي خـويش نبـوده و                  به ارزش 

شـود و از نـشان        ها پنهـان مـي      فردي است كه نقاب به چهره دارد؛ پشت نقش        
ست؛ همـان طـور كـه درمـان چنـين فـردي؛             دادن خود واقعي خويش ناتوان ا     

فرايندي است كه او را به شدن خويش يعني همان خـود واقعـي شـدن سـوق                  
  .دهد مي

ين هدفي كه هر فرد آرزومند دستيابي به آن است؛ آماجي اسـت كـه او                تر  مهم
هـر  .پردازد و آ ن عبارت است از شدن خودش         ميدانسته يا ندانسته به تعقيب آن       

كنـد بـه فـرو ريخـتن         مـي  شـود، شـروع      تـر   شتن خود نزديك   به خوي  تر  چه بيش 
يي كه او توسـط     ها  يا نقش ) ها  ماسك( ي ساختگي ها  ي دروغين يا صورت   ها  نقاب
كوشد تا چيزي را كه خـودش را بـه گونـه             مي با زندگي روبرو شده است و        ها  آن

  .كند، كشف كند ميي بارز تر حقيقي
به آن است؛ آماجي اسـت كـه او         ين هدفي كه هر فرد آرزومند دستيابي        تر  مهم

هـر  .ن عبارت است از شدن خـودش      پردازد و آ    ميدانسته يا ندانسته به تعقيب آن       
كنـد بـه فـرو ريخـتن         مـي  شـود، شـروع      تـر    به خويشتن خود نزديك    تر  چه بيش 

يي كه او توسـط     ها  يا نقش ) ها  ماسك( ي ساختگي ها  ي دروغين يا صورت   ها  نقاب
كوشد تا چيزي را كه خـودش را بـه گونـه             مي و    با زندگي روبرو شده است     ها  آن

  .كند، كشف كند ميي بارز تر حقيقي
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  وجوه اشتراك درباره انسان سالم و كامل

اولين نكته اشتراك ديدگاه استاد مطهري و كـارل راجـرز، مفهـوم همـاهنگي در                
نامـد و در واقـع        رشد استعدادها است كه كارل راجرز آن را هماهنگي خويشتن مي          

مطهري و كارل راجرز، هر دو بر وحدت و انـسجام ابعـاد شخـصيتي انـسان                 استاد  
استاد مطهري شناخت كل وجود انسان، بعد مادي و معنوي انـسان و             . كنند  تأكيد مي 

كند و رسيدن به هماهنگي را در گرو توجه به ابعاد مـادي   ها را بيان مي هماهنگي آن 
نظـر كـارل راجـرز نيـز تمـام ابعـاد            از  . داند  و معنوي و رشد استعدادهاي بالقوه مي      

هاي   كند تمام استعداد    زندگي انسان بايستي مورد توجه قرار گيرند و انسان سعي مي          
ذاتي خود را به فعل تبديل كند و انسان سالم و كامل از نظر او كسي اسـت كـه بـه                      
هماهنگي خويشتن كه همان هماهنگي بين خود و تجارب خـويش اسـت، رسـيده               

شود مگر با شناخت از خود        ارچگي برخوردار باشد و اين ميسر نمي      پ  باشد و از يك   
  . هاي بالقوه انسان و شكوفاكردن آنان در فرايند رشد واقعي و توانايي

دومين نكته اشتراك، مفهوم كرامت نفس استاد مطهري است كه توسـط كـارل              
  . راجرز، عزت نفس مطرح شده است
 كه استاد مطهري مطـرح      ستها  نساندردي با ا    سومين نكته اشتراك، مفهوم هم    

توسط كارل راجرز ارتباط همدالنه با ديگران و عـاطفي بـودن بيـان               و   كرده است 
  .گرديده است

  . پذيري است  آزادي، اختيار و مسئوليترچهارمين نكته اشتراك، تأكيد هر دو ب
پنجمين نكته اشتراك، مفهوم كرامت نفس استاد مطهري است كه توسط كارل            

آل استاد مطهري    انسان ايده . تحقق خود و خودشكوفايي مطرح شده است      راجرز،  
براي نفس خويش ارزش بااليي قائل      . كسي است كه به كرامت نفس رسيده باشد       
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بوده و با تسلط بـر هواهـاي نفـساني و بـا حفـظ عـزت خـويش بـه شـكوفايي                       
ي اسـت   آل كارل راجرز نيز، كس      انسان ايده . استعدادها و كرامت نفس رسيده باشد     

هـر  . كه به تحقق خود كه همان شكوفايي استعدادهاي بالقوه است رسـيده باشـد             
ديگر متفاوتنـد امـا از        ، با يك  چند اين دو مفهوم از نظر معنا و منبع خودشكوفايي         

رشـد  آل را انساني كه بـه    و كارل راجرز، هر دو انسان ايده   جا كه استاد مطهري    آن
توان ايـن دو مفهـوم را از          كنند، مي   عرفي مي ست؛ م و شكوفايي استعدادها رسيده ا    

  .اين دو بعد به يك معنا به كار برد
مسئله اجتماعي بودن در ديدگاه استاد مطهري است كـه      : ششمين نكته اشتراك  

كند و در واقع استاد مطهري و كارل          كارل راجرز نيز آن را اجتماعي بودن بيان مي        
نوعـان   با عواطف مثبت كه به فكر هم       راجرز هر دو انسان سالم و كامل را انساني        

كنـد و از روابـط سـالم اجتمـاعي برخـوردار              دردي مي   خويش است و با آنان هم     
  .دنكن است معرفي مي

  
  وجوه اختالف درباره انسان سالم و كامل

: هايي كه مطهري درباره انسان سالم و كامل بيـان نمـوده اسـت، ماننـد                ويژگي
درد بـودن،     ي و قـدرت روحـي، صـاحب       ايمان و عمل صالح، اخالص،خودسـاز     

: تـوان گفـت     مـي  چنين  هم. شود خدمت به خلق در ديدگاه كارل راجرز ديده نمي        
ترين اختالف استاد مطهري و كارل راجرز، در مورد منشأ ديدگاه آنـان اسـت                 مهم

كه ديدگاه استاد مطهري برگرفتـه از ديـن اسـالم اسـت و ديـدگاه كـارل راجـرز                    
در واقـع نقـاط اخـتالف       . گرايي و پديدارشـناختي اسـت       نبرگرفته از مكتب انسا   

ديدگاه استاد مطهري و كارل راجرز به منشأيي كه ديـدگاه آنـان از آن سرچـشمه                 
ــه برمــي ــورد ويژگــي  . گــردد گرفت ــدگاه در م ــين دو دي ــه اخــتالف ب ــين نكت اول
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از ديد استاد مطهري،     .كند، است   يابي دروني كه كارل راجرز مطرح مي        خودارزش
بايدها و نبايـدها از جانـب خداونـد اسـت و انـسان سـالم و كامـل، انـسان                     همه  

خدامحور است كه با پيروي از دسـتورات خداونـد متعـال بـه سـالمتي و كمـال                   
اما از نظر كارل راجرز، انسان سالم و كامل، انساني است كه از همه قيـد                . رسد  مي

ـ           و بندها و ارزش    يـابي      ه خـود ارزش   هاي تحميل شده ديگران رها بوده و متكي ب
دروني خويش باشد و در واقع در ديدگاه كارل راجرز، صـحبتي از اراده خداونـد               

معتقد اسـت كـه     او   بلكه   ؛و دستورات او براي رسيدن به سعادت بيان نشده است         
انسان بايد آزاد باشد و جامعه بايد به او اين آزادي عمل را بدهد تـا انـسان خـود                    

دروني خويش انتخاب كـرده و فـرد    يابي ارگانيسمي   راه خويش را با كمك ارزش 
اعتماد به طبيعـت بـشر وجـود    وي مفيدي براي جامعه شود و در واقع در ديدگاه      

عمـل كننـد و     خواهنـد     كـه خـود مـي      گونه ها همان   معتقد است اگر انسان   دارد و   
گـرايش بـه خـوبي       .چون و چراي ديگـران قـرار گيرنـد         همواره مورد پذيرش بي   

  . شت و براي خود و جامعه عنصري مفيد خواهند بودخواهند دا
كه استاد مطهري معتقد است كـه ديـن تكليـف انـسان را در زنـدگي                   در حالي 
كند و در زندگي انسان خالء و نقصي هست كه تنها با كمك وحي و                 مشخص مي 

  .تواند به سوي يك سلسله كماالت حركت كند انبياي الهي انسان مي
ن دو ديدگاه، اعتقاد استاد مطهري و كارل راجـرز در           دومين نكته اختالف بي   

استاد مطهري منبع عزت نفس را در درون شخص و بـا            . مورد عزت نفس است   
گويـد عـزت      كه كارل راجـرز مـي     داند، در حالي    تسلط بر نفس اماره خويش مي     

نفس از توجه مثبت نامشروط ديگران و به خصوص والـدين در دوران كـودكي            
  .شود ايجاد مي

ومين نكته اختالف استاد مطهري و كارل راجرز در مورد هماهنگي در رشـد   س
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به اعتقاد استاد مطهري، هماهنگي در رشد استعدادها با اعتقادات          . استعدادها است 
در حالي كه كارل راجرز معتقـد اسـت كـه    . شود  توحيدي و خدا پرستي ايجاد مي     

  . شود ابي ايجاد ميي  هماهنگي خويشتن از توجه مثبت نامشروط و خودارزش
- و مـسئوليت    چهارمين نكته اختالف بين دو ديدگاه در نوع و ميزان آزادي اراده           

اسـتاد  . شـوند  پذيري است كه استاد مطهري و كارل راجرز براي انسان متـصور مـي     
مطهري معتقد به اراده آزاد نسبي نه مطلق، براي انسان است؛ به اين معني كه انـسان                 

گونـه  چنان آزاد، رها و افـسار گـسيخته اسـت كـه بـدون هـيچ                 در افعال خود نه آن    
اي نداشـته     چنان در بند و مجبور اسـت كـه هـيچ اراده             محدوديتي عمل كند و نه آن     

باشد و در واقع نه جبر است و نه تفويض و بلكه اختيار اسـت و انـسان برحـسب                    
را گـردد، زيـ     اختيار و انتخاب خويش به رعايـت حـدودي در افعـالش متـذكر مـي               

ولـي  . داند كه هيچ چيز بر او پوشيده نيست         وجودي را حاضر و ناظر افعال خود مي       
به اعتقاد كارل راجرز، انسان صاحب اراده مطلق و رها از قيـد و بنـد اسـت كـه در                     

هاي ديگران اسير نيـست، بلكـه مختـار اسـت كـه هرگونـه كـه                   محدوديت رهنمود 
توان گفت كه   وليت پذيري نيز مي   بخواهد تصميم بگيرد و عمل كند و در مورد مسئ         

استاد مطهري و كارل راجرز، انسان را موجودي اجتمـاعي كـه نـسبت بـه خـود و                   
در ديدگاه استاد مطهري اين مسئوليت پـذيري  . دانند جامعه خويش مسئول است مي 

اما در ديدگاه كارل راجـرز، مـسئول        . شود با تعهد و تعبد و اعتقادات ديني ايجاد مي        
  . شود اش ايجاد مييابي دروني با كمك خودارزشبودن انسان 
اختالف استاد مطهري و كارل راجرز، مفهوم اعتماد ارگانيسمي         محور  پنجمين  

گويـد، كـل احـساس ارگانيـسم مـن از يـك             كارل راجرز مـي   . كارل راجرز است    
در حالي كه به نظر استاد مطهـري عقـل         . موقعيت، قابل اعتمادتر از عقل من است      

هاي ديگر هماهنگ با هم در انسان سالم و كامل وجـود             و ارزش ) دل(و احساس   
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كنند و انسان كامل كسي است كـه بـه رشـد هماهنـگ                دارند و هماهنگ عمل مي    
  .همه استعدادهايش توجه داشته باشد

از . نفـس اسـت   ششمين نكته اختالف در مورد مفهوم خودشكوفايي و كرامت        
ترين آفريده هـر    آفرينندگي هست و مهمنظر كارل راجرز در بشر ميلي ذاتي براي     

شـود و     تر با نيروهاي اجتمـاعي معـين مـي          و تحقق خود بيش   . انسان خود اوست  
تواند تحقق خود را بـازدارد يـا تقويـت            هاي دوران كودكي مي     ها و آموزش    تجربه
كه به اعتقاد اسـتاد مطهـري انـسان بـه كمـك وحـي و انبيـاء الهـي                    در حالي . كند
  . وي يك سلسله كماالت حركت كندتواند به س مي

به اعتقاد استاد مطهري انـسان بـا تـسلط بـر نفـس خـويش و بـا پيـروي از                      
تواند استعدادهاي بالقوه خود را بالفعل كرده و به كرامـت            دستورات خداوند مي  

كند به وسـيله      در حالي كه خودشكوفايي كه كارل راجرز مطرح مي        . نفس برسد 
درونـي    يـابي ارگانيـسمي         و پيروي از خـودارزش    توجه مثبت نامشروط ديگران     

  .شود ايجاد مي
كه كارل راجرز درباره انسان سـالم         آخرين نكته اختالف اين است كه مفاهيمي      

نداشتن  يابي،    گشودگي در برابر تجربه، خودارزش    : و كامل مطرح كرده است مانند     
 زنـدگي پويـا و   دار، و خالقيت وحالت دفاعي، اعتماد به ارگانيسم، زندگي هستي     

  .شود انسان سالم و كامل ديده نميدربارة پرمعنا در ديدگاه استاد مطهري 
  

  كامل وجوه اشتراك درباره انسان بيمار و غير
ويژگي مسخ شدگي در ديدگاه استاد مطهري در ديدگاه كارل راجـرز؛ قـرار              

چنان كه انساني كه از هواي نفس خويش        . گرفتن پشت نقاب مطرح شده است     
عقلـش زايـل شـده؛      . كنـد   هاي حيواني پيدا مي     كند به تدريج خصلت     وي مي پير
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هـاي حيـواني      قدرت انديشه و تعقل از او گرفته شده و روح او داراي خـصلت             
شود و چنين انساني به خواست و اراده خويش از فطرت انـساني خـود دور                  مي

ي هـا   شده و از انسانيت خارج گشته و تبديل بـه موجـودي بيمـار بـا خـصلت                 
يعني ديگر خود واقعي خـويش نيـست بلكـه تبـديل بـه چيـز                . شود  حيواني مي 

كند؛ انـساني   هم چنين انسان غير كاملي كه راجرز معرفي مي . ديگري شده است  
ها و بايدها و نبايدهاي ديگران و با دريافـت توجـه              است كه با پيروي از ارزش     

ست داده است؛ از    يابي دروني خويش را از د       مثبت نامشروط، سيستم خودارزش   
ها پنهان شده     پشت نقش . خود واقعي خويش خارج گشته و نقاب به چهره دارد         

وابسته به ديگـران بـوده عـزت        .و از نشان دادن خود واقعي خويش ناتوان است        
بـه خـود    . نفسي در خود سراغ نداشته و قدرت تـصميم گيـري و تعقـل نـدارد               

گيرنـد و     او تـصميم مـي    اعتماد است و ايـن ديگـران هـستند كـه بـه جـاي                  بي
كنند و چنين انساني نيز در واقع خود واقعي           هاي خود را به او تحميل مي        ارزش

هـا تبـديل بـه انـساني سـاختگي بـا              خويش نبوده و با قرار گرفتن پشت نقـاب        
  .اي دروغين شده است چهره
  

  كامل وجوه اختالف درباره انسان بيمار و غير
بيمار اين اسـت كـه كـارل        انسان  درباره  اختالف استاد مطهري و كارل راجرز       

اسـت كـه بـه      كـسي   جـو     برد و معتقد است درمان      راجرز واژه بيمار را به كار نمي      
مشاوره احتياج پيدا كرده است و به هيچ وجه بيمـار نيـست در حـالي كـه اسـتاد                

هاي روانـي ماننـد       هايي كه دچار عقده     مطهري واژه بيمار رواني را در مورد انسان       
  .برد شوند به كار مي سد و غيره ميتكبر و ح
هـاي انـسان بيمـار و غيركامـل           هايي كه استاد مطهري به عنوان ويژگي        ويژگي
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 ايماني و مـسخ شـدگي      گرداني از عبادت و پرستش، بي       روي: كند، مانند   مطرح مي 
  .شود كامل ديده نمي انسان بيمار و غيردربارة در ديدگاه كارل راجرز 

كامل   هاي انسان بيمار و غير      ارل راجرز به عنوان ويژگي    كه ك   چنين مفاهيمي     هم
تدافعي بودن، عدم گشودگي در برابر تجربه، زندگي طبـق          : بيان نموده است مانند   

هـايي كـه اسـتاد مطهـري از انـسان بيمـار و                در ويژگي  نقشه از پيش تعيين شده،    
  . شود كامل مطرح نموده است ديده نمي غير

  
  نتيجه
آيد اين است كه شـرط        عمق در ديدگاه استاد مطهري برمي     چه از تفكر و ت      آن

هايي كـه بـراي انـسان         سالمت انسان بر محوريت ايمان قرار دارد، تمام ويژگي        
ايمـاني يـا ضـعف ايمـان اسـت و تمـام               شـوند ناشـي از بـي        بيمار معرفـي مـي    

شوند نشأت گرفته از ايمـان        هايي كه براي انسان سالم و كامل معرفي مي          ويژگي
هـا و    طور كه انسان باايمـان از مـسير انحـراف           داوند يگانه و يكتا است، آن     به خ 

تواند   رسد و انسان بدون ايمان نمي       ها دور شده و به سالمت و كمال مي          بيماري
هـاي او بـا ديـد         كارل راجرز به انسان و توانـايي      . به سالمت و كمال دست يابد     

يـابي    حوريت خـودارزش  مثبت نگريسته و شرط سالمت و كمال از نظر او بر م           
كـارل راجـرز    . دروني و توجـه مثبـت نامـشروط و وابـسته بـه ديگـران اسـت                

هـا در     كند كـه ايـن ويژگـي        هايي را براي انسان با كنش كامل معرفي مي          ويژگي
جا كه برگرفته از تفكـر فرهنـگ غربـي و             جاي خود قابل احترام است اما از آن       

اي از    تـوان گفـت كـه در پـاره          مـي گرايي و پديدارشناختي است،       مكاتب انسان 
عنـوان يـك الگـو        تواند به   ها ناقص يا متضاد با مكتب اسالم است و نمي           ويژگي

شود كـه انـسان       بنابراين، نتيجه گرفته مي   . براي انسان سالم و كامل معرفي شود      
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هـاي   سالم و كامل استاد مطهري، انساني همه جانبـه اسـت كـه بـه همـه ارزش                
انساني است كه با رشد     . ه استعدادهايش توجه دارد   خويش و رشد هماهنگ هم    

هـاي ترقـي و       ابعاد مادي و معنوي وجود خويش و با ايمان و اعمال صالح، پله            
. رسد  كند و به سعادت دنيوي و اخروي مي         كمال را يكي پس از ديگري طي مي       

نفـس برخـوردار بـوده و         نفـس و كرامـت      انسان رشديافته مكتب اسالم از عزت     
به اين ترتيب اسالم، بـه رشـد        . افزايد   رشد خويش و جامعه خود مي      همواره بر 

تمام ابعاد وجودي انسان توجه دارد و بهترين برنامه را براي رشد اسـتعدادها و               
ها با پيروي از دستورات دين        انسان. تربيت ابعاد وجودي انسان بيان نموده است      

تواننـد بـه       در خود مـي    هاي انسان كامل از نظر اسالم       اسالم و با تقويت ويژگي    
سمت سالمت و كمال حركت كرده و خود و جامعـه خـويش را از سـعادت و                  

  .مند سازند سالمت، بهره
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