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  چكيده
بر خالف اين باور نادرست كه تفكر مدرن و نتايج آن براي زندگي بشري، بر مبناي 

هـاي   گسستي سراسري از تفكر پيشامدرن پديد آمده اسـت، دسـتاوردهاي حـوزه   
مختلف معرفت بشري در عصر حاضر نشان از آن دارد كه بازخواني انتقادي ميراث 

علميِ كامال مدرن رهنمون  هاي فلسفه كالسيك به اكتشافات شگفتي حتي در حوزه
پرسش آن است كه آيا تنها فلسفه كالسيك غرب چنين ظرفيتي را براي . شده است

بازشــكوفايي داراســت؟ و آيــا ميــراث فلســفه اســالمي از چنــين ظرفيتــي بــراي  
برداري در جامعه معاصر خودمان تهي است؟ پژوهش حاضر با تامل بـر يـك    بهره

و » درمـاني  روان«در رشـته علمـيِ مـدرن    » وستيد«مطالعه موردي و بررسي مقوله 
 - هـاي فلسـفي مـدرن    بر خـالف آمـوزه  –نحوه احياي مجدد آن در دنياني معاصر 

هاي همين مقوله در چارچوب ميراث فلسفه اسالمي را نيز مـورد واكـاوي    ظرفيت
دهد كه امكان رويكردي مشابه به گنجينه فكري اسالمي نيز  دهد و نشان مي قرار مي
  . معه معاصر اسالمي وجود دارددر جا

  .دوستي، درماني، فرد، اجتماع فلسفه سياسي اسالمي، روان :ها كليدواژه
 

 

                                                                                                 

 alavipour@ihcs.ac.ir، )نويسندة مسئول( پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، علوم سياسي استاديار *

  hasanifar@lihu.usb.ac.ir دانشگاه سيستان و بلوچستان،، استاديار علوم سياسي **
 18/1/1395: ، تاريخ پذيرش4/11/1394: تاريخ دريافت



  ... هاي فلسفة اسالمي براي علوم مدرن ظرفيت   58

  مقدمه .1
شناسـانه، موقعيـت و    اي در درجه نخست بر آن است كه با ارائه تصويري انسـان  هر فلسفه

هـاي زيسـتي و    وضعيت مطلوب حيات بشري را ترسيم كند و بر اسـاس آن، سـاير مولفـه   
از اين جهت، و با توجه به اينكه فيلسوفان در عالم واقـع  . وجودي را مورد تدقيق قرار دهد

ا سر و كار دارند، نسبت فـرد و اجتمـاع در طـول تـاريخ تفكـر      ه با زيست اجتماعي انسان
بشري همواره موضوعي جالب توجه بوده است و كمتر فيلسوف يا انديشمندي اسـت كـه   

البته اين لزوما بدان معنا نيست كه تمام انديشمندان نظراتي . به تبيين آن همت نگمارده باشد
س، هر يك از فالسفه بر اساس نگرشي كه بـه  برعك. اند يكسان درباره اين رابطه بيان داشته

دارند  هستي و جايگاه انسان در آن دارند، نظري خاص خود را درباره روابط انساني بيان مي
هـا   و به عنوان مثال، در حالي كه انديشه مدرن بر قراردادي بودن زيسـت اجتمـاعي انسـان   

نه در دوران طبيعي خويش، بنـا  ها با وجود زندگي منفردا تاكيد دارد و بر آن است كه انسان
اجتمـاعي  - به ضرورت و يا اقتضائات به حيات اجتماعي روي آوردند؛ در انديشـه سياسـي  

كالسيك، ارسطو از جمله كساني است كه نقطه عزيمت خود در گفتگـو دربـاره انسـان را    
رود كـه انـواع    دهد و در اين مسـير تـا آنجـا پـيش مـي      بودن او قرار مي» حيوان اجتماعي«

و بـه ويـژه   –هـاي جـاري ميـان اعضـاي آن اجتمـاع       اجتماعات را بر مبنـاي انـواع رابطـه   
  . كند بندي مي تقسيم ـ هايي كه در ميان آنها غالب است دوستي

هـدف از اجتمـاع افـراد در كنـار يكـديگر نـه تنهـا        بر مبناي فلسفه سياسي كالسـيك،  
ارسطو معتقد است كه براي رسيدن بـه ايـن   . است »كردن خوب زندگي«كه  »كردن  زندگي«

هدف، اوال تمام اعضاي جامعه بايد با يكديگر تعاون داشته باشند و ثانيا، اجتماع، خودبسنده 
منـوط  به وجود دوسـتي در ميـان اعضـاي جامعـه      را طايتحقق هر دوي اين شروي . باشد
به شيوه دوستي غالب در ميان  كند و بر آن است كه حتي شيوه تحقق هر يك از اينها نيز مي

در تعريف كالسيك از دوستي، ميان اين مقولـه و نيكـي و   . اعضاي آن جامعه وابسته است
رو، دوستي در هر تعريفي از سامان نيك سياسي  فضيلت پيوندي وثيق برقرار است و از اين

اي  نكتـه  يابد و ايـن  اي مي جايگاه ويژه - »عدالت«ويژه  به–هاي مختلف  و همچنين فضيلت
  .تواند در فهم فلسفه كالسيك نقش محوري را ايفا كند است كه مي

ديگري براي خـاطر   »خير«ي آنها به پيگيري  شونده رهنمون ،دوستي ميان اعضاي جامعه
در روايـت  . دهـد  خود اوست و همين مقوله است كه ارزش زندگي در اجتماع را نشان مي

بهتـرين محـل بـراي     »دوسـتي «دهـد و   ن مـي نشـا  »عمل«ارسطو، فضيلت خود را تنها در 
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در كنار اين بايد . )كتاب هشتم و نهم: اخالقارسطو، : نك( ي فضيلت در عمل است عرضه
معناي دووجهي كه ارسـطو بـراي   اين . توجه داشت كه دوستي خود نيز يك فضيلت است

 - ها بـودن  ي ديگر فضيلت فضيلت بودن و در عين حال محل عرضه –شود دوستي قائل مي
  .كند هاي مدني مي را داراي جايگاه وااليي در ميان فضيلت آن

طور كه پيشتر نيز بيان شد، اين نگرش به نسبت فرد و اجتماع در دوران مدرن  البته همان
نظر  ي فرد را مطمحشوند و فالسفه اين زمانه كه اهميت و جايگاه واال دچار تحول جدي مي

را تا  كشند، كه حتي آن اند، نه تنها دوستي را از جايگاه فضيلت به پايين مي خويش قرار داده
فرانسيس بيكن، به عنوان مثال، . بخشند هاي ديگر تنزل مي حد ابزاري براي دستيابي به هدف
 دانـد  ، مذموم مـي سازد ها را از غاياتشان جدا و منحرف مي عشق را به عنوان امري كه انسان

در رابطه با تنهـايي و  : دهد او دوستي را از دو جنبه مورد توجه قرار مي ).33: 1985بيكن، (
ديـدگاه   صحه گذاشتن بـر بر اين اساس، او با . در رابطه با نتايج و تبعات دوستي ؛ وجامعه

ا ، نظـر خـود ر  - دانـد  ي عـدم خودكفـايي افـراد مـي     كه تشكيل جامعه را نتيجه–ارسطويي 
 - بـرد  كه بيكن از آنها به عنوان منافع نام مـي –اين نتايج . كند دوستي مي» نتايج«معطوف به 
شود، منفعت معطـوف بـه فهـم و منفعـت      اطف حاصل ميمنفعتي كه براي عو: اند سه دسته

شـود كـه    در نتيجه دوستي نزد بيكن به امري تبديل مي. )83- 6: همان(مربوط به كار و بار 
كند و از ثمـرات آن بـراي    امري فردي است كه منافع شخصي را تامين ميبيش از هر چيز 

اين رويكرد در ميان متفكران سياسي مدرن، از جمله  .آيد اجتماع انساني سخني به ميان نمي
يابد و سنت فكر سياسي مـدرن نيـز تـا     هابز و الك و ديگر انديشمندان ليبرال نيز تداوم مي

طبعا انتظـار آن  . از موجوديت و نحوه زيست انسان است حدود زيادي مبتني بر همين فهم
هاي مدرن نيز جاري و ساري باشد؛ امـا اتفاقـا    است كه اين تفكر در وجوه مختلف معرفت

هاي علمي مدرن، بـا وجـود    پيامدهاي بعضا ناگوار اين انديشه باعث شد كه برخي از حوزه
دنظر جدي در اين زمينه دست يازند يابند، به تجدي آنكه خاستگاهي جز فلسفه امروزين نمي

درماني از جملـه ايـن    روان. و الگويي بديل را براي تبيين موقعيت انسان در جامعه برسازند
يابي نيك حيات  هاي عميقا مدرن، در ارائه راهكارهاي سامان معارف است كه با وجود ريشه

د و در اين سـير، بـاز   ده بشري در جامعه، بازگشتي به تفكر كالسيك را مطمح نظر قرار مي
به مثابه راهـي بـراي پـااليش روان و سـالمت     » دوستي«بنياد  هم به مكاشفه الگوي فضيلت

كه در ادامه مقاله تشريح خواهد شد، اين بازيابي از ايـن جهـت نيـز     چنان. پردازد جامعه مي
خ فلسـفه  تواند مورد توجه قرار گيرد كه بسياري از مباحث مطرح در اين زمينه، در تـاري  مي
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اسالمي نيز از سوي فيلسوفان مسلمان مورد توجه قرار گرفته است و اين در حالي است كه 
اي از آن بـراي ارائـه الگـوي بـومي در      مندي از ايـن گنجينـه، كمتـر بهـره     ما با وجود بهره

هـاي   پژوهش حاضر بر آن است كه با تبيين مولفـه . ايم هاي مختلف علمي مدرن برده حوزه
درماني مدرن در بحث از نسـبت فـرد و اجتمـاع و     ه كالسيك اسالمي و روانمشترك فلسف
اي سالم و شكوفا و سعادتمند، فراخواني باشـد   در بنياد نهادن جامعه» دوستي«اهميت مقوله 

تواند در عصـر حاضـر و    مانده تفكر اسالمي كه مي هاي مغفول براي بازخواني ديگر ظرفيت
  . برداري قرار گيرد مورد بهرههاي معرفتيِ نوين  حتي در حوزه

تـوان در قالـب فلسـفه كالسـيك مـورد       كه گفته شد فلسفه سياسي اسالمي را مي چنان
ــرار داد  ــي ق ــاني و     . بررس ــيك يون ــه كالس ــه انديش ــلمان ب ــران مس ــدي متفك ــه ج توج

اي چون افالطون و ارسطو، نگرش آنها به روابط  هاي آنان از فيلسوفان برجسته آموزي درس
مندي از  با اين تفاوت كه متفكران مسلمان در كنار بهره. بخشد تماع را نيز شكل ميفرد و اج

مندنـد و بـا اسـتفاده از ايـن گنجينـه       ميراث فلسفي يونان، از گنجينه تعاليم اسالمي نيز بهره
كه در پي خواهد آمـد، متفكـران    بر اين اساس، چنان. نگرشي انتقادي به فلسفه يوناني دارند

ها و مناسك اجتماعي اسـالم،   رجاع همزمان به فلسفه كالسيك و همچنين آيينمسلمان با ا
بر ضرورت شكوفايي وجوهي چون محبت، دوستي، و عشق در وجود انسـاني بـه منظـور    

  . كنند دستيابي به سعادت و حيات نيك بشري تاكيد مي
سـا معرفتـي   درماني اسا البته توجه به اين نكته حائز اهميت است كه با وجود آنكه روان

اجتماعي در دل جامعـه مـدرن شـكل    - رو مناسبات آن با تفكر سياسي مدرن است و از اين
گـران در چـارچوب    درمان گرفته است؛ اما اين مانع از آن نيست كه متفكران سياسي و روان

تـوان بـه آرا    به عنوان مثال مي. هاي يكديگر بهره برند هر سنت فكري از تجارب و نوآوري
ي قـدرت و   چون فوكو اشاره نمـود كـه در بسـياري از مباحـث خـود دربـاره      انديشمندي 

ي سركوب ميل جنسي و  سركوب از آرا فرويد متاثر است و به خصوص نظريات او درباره
او معتقد . كند گر را نقل مي شدن انسان و پذيرش قدرت سركوب تاثير آن در فرايند اجتماعي

مند اسـت،   هايي جنسي، يك نبرد مهم و ارزشاست نفس مقاومت در برابر سركوب و يا ر
البته او نظريات فرويد در اين خصوص را بـه دليـل   . هر چند لزوما به پيروزي منتهي نشود

دريفـوس،  (داند  پزشكي شكست خورده مي هضم سريع آن در دستگاه علم پزشكي و روان
ي فلسـفه اسـالمي   ها گيري از گنجينه توان به موضوع بهره از همين جهت، مي). 237، 1384
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در دوران معاصر نيز نگريست و اين پرسش را مطرح كرد كه اين فلسفه براي شـكوفايي و  
  . مند باشد درماني بهره تواند از معارف مدرن مانند روان بازآرائي خويش تا چه اندازه مي

  
  سياسي اسالمي  نسبت فرد و اجتماع در فلسفه. 2

ي اسـالمي، عنـواني اسـت كـه همـواره محـل        فهفلسفه سياسي اسالمي و به طور عام فلس
اي از  اساسا آنرا صـرفا ملغمـه    اي چون ارنست رنان، عده. نگاران بوده است اختالفات تاريخ

ي افكار و عقايدي را  اگر مجموعه«دانند و معتقدند كه  هاي ارسطو و نوافالطونيان مي انديشه
ي عربستان، به عنوان  جزيره ر از شبههايي دو كه در مناطق امپراطوري اسالمي و در سرزمين

بنـاميم، جـز خلـط    » ي اسـالمي  فلسفه«وجود آمد،  ي عربي به العملي در برابر روحيه عكس
  ). 99، 1358الفاخوري و الجر؛ : شده در نقل(» مبحثي ناستوده، چيز ديگري نخواهد بود

د و هدف آن را ي اسالمي اذعان دارن در مقابل، گروهي ديگر از محققان به وجود فلسفه
در اين ). 100همان، (دانند  مي» ي ارسطو و افالطون و بين عقل و دين وفق دادن بين فلسفه«

گروهي، چون ابوحامد غزالي، بر عـدم امكـان   : اند تالش، فيلسوفان مسلمان، به سه راه رفته
رشـد در نظريـات دوران    گروهـي ديگـر، چـون ابـن    . اتفاق ميان دين و فلسفه تاكيد دارنـد 

دهند، از نظر اينان، دين معتبـر   پذيرند و برتري را به فلسفه مي وسطي، اين عدم اتفاق را مي
رشد  سينا و ابن ي آخر، چون كندي و فارابي و ابن دسته. نيست و حقيقت همان فلسفه است

و همچنين تاويـل آيـات قـرآن،    » عقايد عامه و خاصه«حقيقي، به شرط فرق گذاشتن ميان 
  ). همان(دانند  و فلسفه را ممكن ميآشتي ميان دين 

ي آن  رو از اطالـه  شده در باال، موضـوع بحـث حاضـر نيسـت و از ايـن      مباحث مطرح 
آنچه در اينجا بايد بدان توجه كرد آن است كه نگرش فيلسوفان سياسي . شود خودداري مي

ه بـه آن  ي يوناني است ولي داراي ابتكارات بسياري است كـ  مسلمان اگرچه متاثر از فلسفه
عشق و محبت و دوستي نيز از اين مقولـه بركنـار نيسـت و نگـاه     . وجه مستقلي داده است

اگرچـه نگـاه     انـد،  كه در مواردي خود نيز به آن اذعان داشـته  فيلسوفان مسلمان به آن، چنان
ي بنده بـا   پرستي اسالمي و موضوعاتي چون رابطه ارسطويي و گاه افالطوني است كه يگانه

متاثر از جمع –نيز بر آن موثر بوده است اما در نهايت، نظريات خاص و بديعي را  پروردگار
  . پديد آورده است - ي يوناني و تعاليم اسالمي ميان فلسفه
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  »دوستي«ابوالحسن عامري و اهميت  1.2
فيلسوف قرن چهارم هجري نام برد كه در كتاب   توان از ابوالحسن عامري، به عنوان مثال مي

مباحث عامري در ايـن  . پردازد ي محبت و دوستي مي به مقوله) 1336(» و االسعاد السعاده«
هاي ارسطو است و خود عـامري نيـز بـه آن اذعـان دارد و در مـوارد       زمينه، متاثر از انديشه

پردازد و خود را در مقام شارح نظرات  ي موضوع مي متعددي به بيان نظريات ارسطو درباره
گويـد كـه    كند و مـي  تقسيم مي» عرضيه«و » ذاتيه«ي  را به دو گونهاو محبت . نشاند وي مي

محبـت ذاتيـه،   . اسـت » اضـداد «و تمايل محبـت عرضـيه بـه    » شبيه«تمايل محبت ذاتيه به 
دارد، چرا كه محب  است كه هر چه چون خود بيابد را دوست مي» نفس ناطقه«حال  وصف

، »نفس غضـبيه «و » نفس شهوانيه«در حاليكه ). 136، 1336عامري؛ (است » صدق«و » حق«
شبيه خود را دوست ندارند و بلكـه كسـي را دوسـت دارنـد كـه بـه آنهـا در رسـيدن بـه          

از ). 138همان، (است » افراط در محبت«عشق نيز ). 136- 7همان، (مقصودشان كمك كند 
و همانندي و موافقت، شرط » بغض و نفرت«است و ضد » الفت«نظر عامري، محبت، همانا 

ارتفاق در سفر و جنگ و ساير كارهاي اشـتراكي، موافقـت،   ). 137همان، (سي آن است اسا
شفقت، سالمت نفس و نصيحت از جمله اسباب محبت هستند و در ايـن ميـان، نصـيحت    

» نصـيحت، همـان دوسـتي اسـت    «توان گفـت كـه    مهمترين سبب محبت است و حتي مي
ابتداء دوستي، لذتي «ستي است، چرا كه پاكيزگي لباس نيز از جمله اسباب دو). 145همان، (

نشيني، چنـان   و هم» معاشرت«و در نهايت، ) 146همان، (» آيد است كه از ديدار حاصل مي
  ). همان(آن است » فعل«كه ارسطو نيز بدان اشاره كرده است، از اسباب دوستي و 

ه بيان تفاوت بودن دوستان براي يكديگر، ب» خود ديگر«عامري با بيان نظر ارسطو درباره 
تواند دوستان زيادي داشته باشـد،   يك فرد نمي«گويد  پردازد و مي ميان دوستي و محبت مي

وي، بـا تكـرار   ). 138- 9همـان،  ( 1»تواند به افراد زيادي محبت داشـته باشـد   در حاليكه مي
نظرات ارسطو در بيان ضرورت محبت و دوستي در زندگي انسان و بيـان اينكـه در فقـر و    

و اينكـه  ) 1155: اخـالق ارسـطو،  (مشكالت، ملجا و پناهي جز دوست براي انسان نيست 
ياور خاطر در هنگام بروز مشكالت و ابتال به حزن و اندوه،  دوست، با كالم و نگاه و تسلي
پـردازد و   به بيان فضيلت محبت بر كرامـت و عـزت مـي     دارد، انسان است و او را معزز مي

هايي است كـه   محبت، فضيلتي واالتر است و از كرامت بهتر، چرا كه از خوبي«گويد كه  مي
  ). 139- 140عامري، همان، (» آيد و نه از خارج آن از دل انسان برمي
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انـد و محبـت    آن است كه آنهـا علـت وجـود او بـوده     محبت فرزند به والدين، به دليل
علت محبت زن و مرد نيـز،  . آنهاست» خود ديگر«رو است كه او  والدين به فرزند نيز از آن

كسي  محبت ميان اعضاي مدينه نيز از آن روست كه هيچ. باشد مي) توليدمثل(حفظ نوع بشر 
اي هستند كه عـامري،   هاي طبيعي محبتاينها . تنهايي احتياجات خود را برآورد تواند به نمي

  ).141همان، (كند  ارسطو، ذكر مي به نقل از
همـان،  (خير و لذت و نفع : داند عامري، به پيروي از ارسطو، محبوب را بر سه قسم مي

كند كه لذت و نفع نيز تنها بايد در راستاي رسيدن به خير باشند و  اما سپس اضافه مي). 142
اين محبت . حبت معطوف به ذات محبوب است و نه چيزي غير از آنتنها در اين محبت، م

است و تمام محبت را در خود دارد، يعني هم خير همنشين را به دنبـال دارد و هـم   » ذاتيه«
كه –ارسطو معتقد بود خواستن بهترين خير براي دوست ). 142- 3همان، (لذت و نفع او را 

چرا كه در اين صـورت دوسـتي از بـين     در دوستي ممكن نيست، - است» خداشدن«همانا 
امـا عـامري   ). 1159: اخـالق ارسطو، (دوستي ميان انسان و خدايان ممكن نيست –رود  مي
گويد از آنجاييكه هر خيري كه به دوست برسد، گويي به خود فرد رسيده است، انسـان   مي

  ). 144همان، (از فضيلت يافتن دوست بر خود اكراه ندارد 
هايي بـراي برخـورد بـا دوسـتان و      ي روش ي سخنان خود به ارائه دامهالبته عامري در ا

در واقـع  . پردازد كه مجال ذكر آنها در اينجـا نيسـت   همچنين چگونگي معاشرت با آنها مي
توان گفت نظريات عامري درباره دوستي ميان اعضاي اجتماع بسيار نزديك به نظريـات   مي

  .ارسطوست
  
  ي فارابي فاضلهي  تعاون و محبت در مدينه 2.2

داند و معتقد است كـه انسـان    فارابي نيز، همانند ارسطو، انسان را بالطبع موجودي مدني مي
ها به حضور  نياز انسان). 46فارابي؛ فصول منتزعه، (» هاي ديگر وابسته است طبيعتا به انسان«

انسـان بـه   چرا كه ممكـن نيسـت   . شود در اجتماع، از نياز آنها به رسيدن به كمال ناشي مي
فارابي؛ (كمالي كه در سرشت طبيعي او قرار داده شده است برسد، مگر در زندگي اجتماعي 

است و كمال هر چيز » االطالق خير علي«از نظر فارابي، سعادت، ). 96آرا اهل مدينه فاضله، 
» تعاون«ها در اجتماع و  حضور انسان). فارابي؛ فصول منتزعه، همان(نيز رسيدن به آن است 

در واقع، آنچـه بـراي   ). همان(يعني سعادت است » كمال االخير«آنها براي رسيدن به همين 
ي فاضله، مهم است آن است كه اين مدينه راه را براي رسيدن بـه كمـال و    فارابي در مدينه
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نفسـه،   آل خود، فـي  كند و بر خالف افالطون و ارسطو كه به شهر ايده سعادت فردي باز مي
آل براي رسيدن به كمـال فـردي    ايده» اي وسيله«براي فارابي اين شهر تنها  دادند، اهميت مي

البته نبايد فراموش كرد كه رسيدن به كمال تنها در چـارچوب  ). 82، 1376ناظرزاده؛ (است 
پـذير   امكـان   هاي رسيدن به كمال را معين و هموار سـازد،  حكومت فاضل و قوانيني كه راه

  ). همان(است 
ي  له لوازم بنيادين براي بقاي مدينه است و اين امر اختصاص بـه مدينـه  از جم» تعاون«

اساسا اجتماع جايي است كه در آن جماعت كثيري از مردم، كـه بـا يكـديگر    . فاضله ندارد
اند و هر كـدام از آنهـا نيازهـايي از نيازهـاي ديگـران را بـرآورده        تعاون دارند، گردهم آمده

آيـد   لوازم ضروري جامعه با تعاون اعضـاي آن فـراهم مـي    ي آن، تمام سازد و در نتيجه مي
سـازد،   فاضله را از مداين غيرفاضله جدا مي  آنچه مدينه). 96فارابي؛ آرا اهل مدينه فاضله، (

چيزي است كه اعضاي جامعه، براي رسيدن به آن تعاون دارند، يعني در حاليكه تعاون اهل 
، )97همـان،  (عنوان كمال و خير نهـايي، اسـت   ي فاضله، براي رسيدن به سعادت، به  مدينه

هاي غيرفاضله براي رسيدن به اهدافي چون لذت و تمتع، با يكـديگر تعـاون    اعضاي مدينه
فـارابي؛ فصـول منتزعـه،    (دارند و از اينرو نيازي به كسب جميع فضايل در اين راه ندارنـد  

انـد كـه   » متوحـد «هـايي   نسـان هاي غيرفاضله، در واقع، ا عالوه بر اينها، اعضاي مدينه). 46
روابط آنها صرفا مبتني بر تعاون نيست، بلكه هر فردي به دنبال آن است كـه بـا اسـتفاده از    

تنهـا  » تعـاون «در حاليكـه،  . خويش را براي خود بـه دسـت آورد  » سعادت پنداري«، »غلبه«
ضاي ي اع ي فاضله است و غرض واحدي كه از سوي همه ي موجود ميان اهل مدينه رابطه

  ). 144ناظرزاده، همان، (شود، همانا رسيدن به سعادت حقيقي است  جامعه دنبال مي
ي فاضله معناي ديگري را نيز در بر دارد و آن رد نظريه  وجود تعاون ميان اعضاي مدينه

در نظام آرماني افالطوني كه . افالطون مبني بر كفايت وجود پادشاه فيلسوف در جامعه است
به تصوير درآمده است، آنچه جامعه را به خير و سعادت حقيقـي نايـل    »جمهور«در كتاب 

در حاليكـه در  . كند، هدايت آن توسط حاكم حكيم و پيروي اعضاي جامعه از وي است مي
ي فارابي، با آنكه وجود رييس فاضل اول، شرط اساسي تشكيل جامعه  ي فاضله نظريه مدينه

در . هي براي رسيدن به سعادت نخواهد يافـت است، اين جامعه بدون تعاون اعضاي آن، را
رسد از ديد فارابي، وجود يك فرد خيرانديش و مصلح و يا حضور جمعي  واقع، به نظر مي

كند، بلكه ايـن تعـاون و همـدلي     ي فاضله تبديل نمي از اين افراد در جامعه، آن را به مدينه
سـت كـه جامعـه را بـه     يكايك اعضاي جامعه در راه رسيدن به سعادت حقيقي مـوردنظر ا 
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و رسيدن به كمال ) 46فارابي؛ فصول منتزعه، (سازد  ها نايل مي فضيلتي باالتر از ديگر مدينه
هسـتند  » فضال و سعدا و اخيار«اعضاي اين مدينه همگي از . شود غايي مورد نظر ممكن مي

  ). 150همان،  ناظرزاده؛ (
ن حكمـا و صـاحبان انديشـه    افاضـل كـه همـا   . ي فاضلة بر پنج قسم هستند اهل مدينه

هستند؛ ذووالسنه كه شامل خطبا و بلغا و شعرا و كاتبان و مفسـران و موسـيقيدانان و امثـال    
گيرد؛ مقدرون كه مهندسان  آنها است؛ مجاهدون كه جنگاوران و پاسداران مدينه را در بر مي

كسي است كه با باشند و ماليون كه اعم از تجار و كشاورزان و هر  و پزشكان و منجمان مي
به نظر فارابي، آنچه اين افـراد را در  ). 65فارابي؛ فصول منتزعه، ( امور مالي سر و كار دارد 

اشـياي  «ي  دربـاره » اشـتراك نظـر  «آورد و عامـل ارتبـاط آنهاسـت،     كنار يكديگر جمع مـي 
يعني علم و عمل به اشياي واحد، «. شوند مي» افعال مشترك«است كه سبب بروز » مشتركي

مراتب اعضاي مدينه بر  سلسله). 280ناظرزاده؛ همان، (» ي مشترك اهل مدينه است صيصهخ
يعني در اين شهر، افراد يا رييس ديگر افراد هسـتند و يـا   . مرئوس است- اساس نظام رييس

اين شهر همانند بدن انسان اسـت كـه در آن ريـيس اول،    ). 67همان،   فارابي؛(مرئوس آنها 
عضو بدن، اتم و اكمل اعضا و سـبب وجـودي و فرمانـده و حـافظ      همانند قلب كه اولين

آنهاست، به تعميم و كنترل فضايل انساني در ميان اعضاي جامعه اشتغال دارد و همو سـبب  
ناظرزاده؛ همـان،  (بخش مسيحايي فيض الهي است  ي جريان حيات وجودي مدينه و واسطه

باهت مدينه با بـدن انسـان تنهـا در ايـن     رسد كه ش يادآوري اين نكته الزم به نظر مي). 225
شود، بلكه بايد به ياد داشت كه لزوم تعاون ميان اعضاي مدينه نيـز چـون    نكته خالصه نمي

آن است كه اعضايش براي تتميم   بدن سالم كامل،«چرا كه . باشد لزوم تعاون اعضاي بدن مي
و به همين شكل، ) 55- 6ضله، فارابي؛ آرا اهل مدينه فا(» و حفظ آن با يكديگر تعاون دارند

  . ي فاضله، براي رسيدن به كمال، با يكديگر تعاون دارند اعضاي مدينه
فـارابي؛  (اسـت  » محبـت «  دهد، آنها را با يكديگر پيوند مي  آنچه اعضاي مدينه و مراتب

محور، ضامن بقا و عمال حفاظـت   و روابط عدالت» عدالت«در حاليكه ). 70فصول منتزعه، 
در واقـع  . محبت، عامل ائتالف و ارتباط اعضاي مدينـه اسـت    و اعضاي آن است، از مدينه

محبت ميان اعضاي مدينه، اساسا منـتج از اشـتراك نظـر    ). همان(» عدل، تابع محبت است«
آراي مشترك اعضاي مدينه فاضله، كه ميان آنها محبت به . است» آرا و افعال«اهل مدينه در 

آرا در ميـان   آرا در منتهـي و اتفـاق   آرا در مبدا؛ اتفاق اتفاق: تآورد، بر سه قسم اس وجود مي
آرا در مبدا، اشتراك نظر درباره اهللا و ابرار و مبدا حيات انسان و همچنين مراتب   اتفاق. دو اين
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منتهي يا همان غـايتي كـه محبـت را    . اجزا عالم و نسبت آنها با ذات الهي و فرشتگان است
دو است، افعالي است  است و آنچه ميان اين» سعادت«آورد،  د ميميان اعضاي مدينه به وجو

آرا و افعال ميان اهـل مدينـه كـه بـراي      اين اتفاق. آيند ي آنها به سعادت نايل مي وسيله كه به
سـازد   را ميان آنها ضروري مـي » محبت«وجود   رسيدن به سعادت در ميان آنها وجود دارد،

  ). 70- 1همان، (
محبت . محبت طبيعي و محبت ارادي: داند طور كلي، بر دو نوع مي  هفارابي، محبت را ب

امـا  . گيرد همان محبت ميان والدين و فرزندان است كه از طبيعت آنها سرچشمه مي  طبيعي،
يا بر اساس اشتراك در فضيلت است، يا براي منفعـت  : محبت ارادي خود بر سه قسم است

كه چگونگي آن شرح داده شد،   ي فاضله، دينهمحبت ميان اعضاي م). 70همان، (و يا لذت 
محبت بر مبناي منفعت و لـذت چنـدان مـورد    ). همان(بر اساس اشتراك در فضيلت است 

كنـد و از   ي كوتاه بسنده مي توجه فارابي نيستند و از اينرو تنها به توضيح آنها در چند جمله
عث تعاون آنها براي رسـيدن  ي فاضله، با اما محبت اعضاي مدينه). 71همان، (گذرد  آن مي

بـا عشـق   «مختارانه و   شود كه اعضاي اين مدينه، شود و همچنين موجب مي به سعادت مي
ي ميان رييس و اهالي مدينـه نيـز    چرا كه رابطه. به رياست رييس مدينه گردن گذارند» تمام

اجـزاء  اين محبت اندامواره به حدي است كه اگر نقصي بر يكـي از  «بر پايه محبت است و 
  ). 281ناظرزاده؛ همان، (» مدينه وارد آيد، جور و رنج بر تمام اهل مدينه خواهد بود

  
  در اجتماع» دوستي«نصيرالدين طوسي و جايگاه  خواجه 3.2

در قرن ششم و هفتم هجري قمري،   خواجه نصيرالدين طوسي، حكيم و انديشمند مسلمان،
در دربار حاكمان اسماعيلي، و بعد از آن، مغول نفوذ فراوان داشت و در كنار آن به تاليف و 

شـرح اشـارات، اخـالق    «هايي چون  از او كتاب. هاي فلسفي نيز مشغول بود تصنيف نوشته
و چند كتاب ديگـر بـه جـا مانـده     » االقتباس، رساله معينيه ، اساسناصري، اخالق محتشمي

باشد  ترين كتاب وي مي ترين و معروف مهم» اخالق ناصري«). 23، 1380راد،  يوسفي(است 
مسكويه است و آنرا به درخواست حاكم وقت،  ابن» االعراق طهاره«كه در اصل ترجمه كتاب 

مسـكويه،   هاي ابن است و به اقتضاي نقصان بحثناصرالدين، از عربي به فارسي برگردانده 
به ويژه در مباحث مربوط به حكمت عملي، مباحث مدني را نيز به آن اضافه نمـوده اسـت   

  ). 22همان، (
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، عنوان فصـل دوم  »فضيلت محبت كه ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن«
فصل، بـه طـور مبسـوط بـه      نصيرالدين در اين است و خواجه» در سياست مدن«از مبحث 

هـا و وجـود تمـام و     نقصان انسان. پردازد ي محبت و دوستي و همچنين انواع آن مي مقوله
اشـتياق  . شـود  كمال هر كدام از آنها نزد اشخاص ديگر، اولين موضوعي است كه مطرح مي

كـه  «اند كش ها به كمال و عدم امكان آن در هر فرد مستقل، آنها را به تاليفي مي طبيعي انسان
خواجـه نصـيرالدين   (» ي اشخاص را در معاونت به منزلت اعضاي يك شخص گرداند همه

نيسـت،    محبت تنها در انسان. است» محبت«نام اين اشتياق به تالّف ). 258، 1360طوسي؛ 
هـا نيـاز بـه     و وجود آن در ميان انسان) 259همان، (بلكه مسبب قوام تمام موجودات است 

غلبـه مقتضـي فسـاد و نقصـان     «برد و در حاليكـه   نتصاف را از بين ميعدالت و انصاف و ا
  ). همان(» محبت مقتضي قوام و كمال است«، »باشد

طلـب اتحـاد   «و در واقع » شرف و فضيلت و كمال«محبت يك نوع طلب است، طلب 
و عشق نيز همانا افـراط در  ) همان(» بود با چيزي كه اتحاد با او در تصور طالب كمال باشد

كـه  » «محمود«و » كه از افراط طلب لذت خيزد» «مذموم«: عشق دو نوع است. محبت است
  ). 261همان، (» از فرط طلب خير خيزد
» ميـان جمعيتـي انبـوه صـورت بنـدد     «زيـرا  . تر اسـت  ، عام)دوستي(محبت از صداقت 

د قناعت كـرد، كـه تعـد   » يك دوست حقيقي«بايد به   كه در يافتن دوست، ، در حالي)همان(
شود و بهتر است كـه از آن پرهيـز شـود     دوستان باعث بروز تعارضات در احوال انسان مي

زيادت و نقصان راه يابد و عـدالت  «اما اگر محبت ميان مردمان از بين رود و ). 326همان، (
هر كسي خير خود خواهد و اگر چه بر ضرر ديگران مشـتمل بـود، تـا    «آنگاه » مرتفع گردد

  ). 269- 70همان، (» و مرج كه ضدنظام بود پديد آيد  و هرجصداقات باطل گردد 
هـاي   ي محبت و دوستي، بسيار متاثر از ديـدگاه  نصيرالدين طوسي به مقوله نگاه خواجه
اي كه در اينجا جلب توجه  اما نكته. باره است و شرح آن در ادامه خواهد آمد ارسطو در اين

عشق تام و «ي  گفتن درباره عرفاني و سخن كند اين است كه خواجه، با ورود به مباحث مي
  . شود هاي افالطوني نزديك مي ، از ارسطو جدا شده و به ديدگاه)262همان، (» محبت الهي

اسـت و البتـه   » خيـر «و » نفـع «و » لـذت «ها بر سه نـوع   از نظر خواجه، مطالبات انسان
ر اين اساس، محبت به ب). همان(آيد  صورتي نيز وجود دارد كه از تركيب اين سه فراهم مي

و محبت ناشي » زود بندد و زود گشايد«محبت ناشي از لذت كه : شود چهار نوع تقسيم مي
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و » زود بنـدد و ديـر گشـايد   «و محبت ناشي از خير كـه  » دير بندد و زود گشايد«از نفع كه 
  ). 263همان، (» دير بندد و دير گشايد«محبتي كه از تركيب اين سه به وجود آيد و 

و دوستي ميان  ادامه نيز، سه دسته از آدميان كه به هر كدام از اين اسباب تمايل دارند  در
ها  نصيرالدين، به تبعيت از ارسطو، سه نوع دوستي را ميان انسان شود و خواجه آنها اشاره مي

كه ناشي از طلب » احداث و كساني كه طبيعت ايشان داشته باشند«دوستي ميان . شمارد برمي
و ناشي از طلب نفـع  » مشايخ و كساني كه بر طبيعت ايشان باشند«ت؛ دوستي ميان لذت اس

ي رجـا   چـون عالقـه  «در اين ميان، دو نوع اول، . »اهل خير«است و در نهايت دوستي ميان 
چون خيـر محـض باشـد و خيـر     «رود، در حاليكه دوستي اهل خير  از بين مي» منقطع شود

ر و زوال مصـون باشـد   چيزي ثابت بود غيرمتغير، مودات ا 2همـان،  (» صحاب آن از تغيـ -
261 .(  

نصيرالدين، به عنوان يك حكيم مسلمان، براي اثبات مدعاي خويش در اهميـت   خواجه
رود و، براي مثال، از تاكيد شريعت اسالم بر نماز جماعت در  محبت به سراغ منابع ديني مي

را  آن  داننـد،  مي» نسيان«را مشتق از » نسانا«خواجه با رد نظر كساني كه . برد باره بهره مي اين
انس طبيعي از خواص مردم است و كمال هر چيز «داند و معتقد است كه  مي» انس«مشتق از

فضيلت نماز جماعت بر نماز فرادا نيـز ناشـي از   ). 264همان، (» در اظهار خاصيت خود بو
مجتمـع شـوند بـا     كه تا چون در روزي پنج بار مردمـان در يـك موضـع   «همين امر است 

يكديگر مستانس گردند و اشتراك ايشان در عبادات و ديگر عبادات و ديگر معامالت سبب 
  ). همان(» ي محبت رسد ي انس به درجه تاكيد آن استيناس شود، باشد كه از درجه

رسـد كـه    به نظر مي. توان دوستي دانست را مي» محبت اخيار«ها نيز تنها  در ميان محبت
ي دوسـتي   رح نمودن اين نظريه توانسته باشد تا حدود زيادي ابهامـات نظريـه  خواجه با مط

گونه كه در بحث از نظريات ارسطو درباره دوستي ديديم،  همان. ارسطويي را برطرف سازد
تواند مبتنـي بـر لـذت و يـا      داند كه اين دوستي مي مي» خود ديگر«وي در حالي دوست را 

صديق تو شخصي بود كه «، در حاليكه اين ادعا كه )1166: اخالقارسطو، (منفعت نيز باشد 
را ذيل مبحث مربوط بـه دوسـتي اخيـار مطـرح     » او تو باشد در حقيقت و غير تو بشخص

بدين « - كه مبتني بر كسب لذت و منفعت است–را » سالطين«و » احداث«كند و دوستي  مي
عـزت وجـود ايـن    « از» سبب كه سبب صداقت ايشان تام نبود و از عدالت منحـرف افتـد  

اصـدقا  «توان  رو است كه مي از اين). 267- 8خواجه نصير، همان، (داند  بهره مي بي» صداقت
و بايد تالش كند » عاقل در هر بابي نيت خير دارد«چرا كه . دانست» ي نفس خود را به منزله
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صيرت از حد معرفت به حد صداقت رساند به حد امكان، تا «را نيز » معارف و آشنايان«كه 
از ). 272همـان،  (» خير در نفس خود و روسا و اهل و عشيرت و اصدقا نگاه داشـته باشـد  

چون از نفس خود گريزان باشد، از كسي كه مشاكل نفس او بود هـم  «، »شرّير»  سوي ديگر،
» گريزان بود، پس پيوسته طالب چيزي بود كه او را از آنكه با خود مشغول افتد مشغول دارد

كس  محبت ديگران بر محبت خود مرتّب باشد، و چون او محب هيچ«آنجا كه  و از) همان(
  ). 273همان، (» كس نيز محب او نبود و او را ناصح و نيكخواه نباش نبود، هيچ

مباحث مطرح شده در باال و ديگر مباحث خواجه در باب دوستي درون خانواده و ديگر 
بيشـتر حـول محـور كمـال      - هاي ارسطويي اسـت  كه عموما مشابه مثال–هاي دوستي  مثال

در حاليكه خواجه، با مطرح . فردي در اجتماع و همچنين تنظيم مناسبات اجتماع بوده است
هـاي   به ديـدگاه ) 275همان، (» لذت جزو الهي بود«لذت كه همانا » بلندترين«نمودن بحث 

ر از مردمـاني كـه بـر      «و از دوسـتي  شود  آليستي افالطوني بسيار نزديك مي ايده سـعيد خيـ
تقرب نمايند به «گويد كه در آن، افراد به ذات الهي  مي» سعادت و خير حقيقي واقف باشند

ي طاقت و طلب مرضات او كنند بحسب استطاعت، و به افعال او اقتدا كنند بـه قـدر    اندازه
او چنـين افـرادي را   . )277همـان،  (» و استحقاق اسـم محبـت او اكتسـاب كننـد    ... قدرت 

هركه خـداي، تعـالي، او را   «گيرند و  خواند كه مورد محبت خداوند نيز قرار مي مي» حكيم«
از اينجا بود كه حكـيم را  «و » دوست دارد تعاهد او كند چنانكه دوستان تعاهد دوستان كنند

  ). همان(» هايي غريب باشد لذتي عجيب و فرح
ي او  ين طوسي، در بيان محبت از فرد و همچنين رابطهنصيرالد در واقع، با آنكه خواجه 

كند و محبت را نه تنها امري الزم براي اجتماع، كه مقوم تمام موجـودات   با اجتماع آغاز مي
ي كار خود از اجتماع دور شده و محبت راستين را در انس يافتن انسان بـا   داند، در ادامه مي

كه خواجه در مباحث محبت و دوسـتي، هـم از   توان گفت  در واقع مي. جويد پروردگار مي
ارسطو متاثر است و هم از افالطون و سعي كرده است كـه در ايـن بـاب بـين دو حكـيم،      

دهد كـه   نشان مي اخالق ناصريشده در كتاب  اجتماع برقرار كند و البته سير مطالب مطرح
  . در اين كار تا حدود زيادي موفق نيز بوده است

  
  درماني در روان» دوستي«. 2

در كنار انديشه سياسي كه با ارائه تحليل از روابط افراد در اجتماع با يكديگر، سامان سياسي 
توانند با بررسي و تحليل ايـن   هاي معرفت بشري نيز مي كند، ديگر شاخه نيك را تجويز مي
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انداز معرفتي خاص خود، عالوه بر تبيين صورت مطلوب اين روابط، اهميت  روابط از چشم
دقت در دستاوردهاي ايـن معـارف،   . تر سازند بخشي سياسي جامعه را روشن نها در سامانآ

درمـاني،   روان. تواند انديشه سياسي را نيز در ارائه تبيين درست از جامه نيك ياري نمايد مي
هـاي   پردازان سياسي قرار گرفته و تحليل ويژه مورد توجه نظريه از جمله معارفي است كه به

هـاي آنهـا از    در تحليـل  - ها با يكديگر در تبيين روابط انسانويژه  به–از سوي آن شده  ارائه
  .جامعه و سياست راهگشا بوده است

اي  رابطـه . اي ميان دو يا چند فرد است درماني، به عنوان يك معرفت علمي، رابطه روان
شـناختي هسـتند، در برطـرف نمـودن ايـن       كه در آن به كساني كه دچـار مشـكالت روان  

درمانگر، با استفاده از تجارب و دانش خود و  در اين مسير، روان. شود مشكالت كمك مي
جـو اقـدام    بر اساس رويكردي نظري به شخصيت انسان، براي بازگشـت سـالمت درمـان   

گيري شخصيت انسان و  برقراري رابطه با ديگر اعضاي اجتماع و تاثير آن بر شكل. كند مي
درماني مورد  هاي مختلف روان موضوعاتي است كه در نظريه فرايندهاي رواني او از جمله

درمـاني   اي را در روان تـوان نظريـه   در واقع به ندرت مي. تجزيه و تحليل قرار گرفته است
برخـي از ايـن   . ي ارتباطات اجتماعي سـخن نگفتـه باشـد    يافت كه به نفي يا اثبات درباره

پردازنـد   شكيل شخصيت سالم در افراد مـي ها به تاثيرات مثبت روابط اجتماعي بر ت ديدگاه
گيـري   و برخي ديگر توجه بيشتري را به تاثيرات منفي روابـط اجتمـاعي بـر رونـد شـكل     

اين مسـئله  . دارند شخصيت و در نتيجه ايجاد اضطراب و يا حتي عقده در فرد معطوف مي
مثـال،   به عنوان. درماني هم قابل مشاهده است حتي در درون يك نظام نظري خاص روان

در حاليكه زيگموند فرويد، از تاثيرات نهادهـا و قواعـد اجتمـاعي در سـركوب نيازهـاي      
گويد، اريك اريكسون، از پيروان او، نگاه كامال متفاوتي به اجتماع دارد و بر نيـاز   انسان مي

شـولتز و  (كنـد   گيري شخصيت تاكيد مـي  به محبت و صميميت اجتماعي در فرايند شكل
  ). 243- 250، 1379شولتز، 

در . رود نيز بارز است هاي آدلر، كه از شاگردان فرويد به شمار مي اين تفاوت در انديشه
نگاه آدلر، طرز برخورد افراد با سه تكليف مهمِ مرتبط بـا يكـديگر، سـبك زنـدگي آنهـا را      

در مقابل اين تكاليف، ما . »كار، جامعه و عشق«اين سه تكليف عبارتند از . سازد مشخص مي
فردي كه بدون توجه (گر  تيپ سلطه: كنيم كه عبارتند از ار سبك اصلي زندگي اختيار ميچه

كند و در انـواع افراطـي، بـا حملـه بـه ديگـران و آزار آنهـا، بزهكـار و          به ديگران رفتار مي
ترين تيپ اسـت كـه بـه دنبـال كسـب خشـنودي        شايع(، تيپ گيرنده )شود ستيز مي جامعه
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افـرادي كـه بـراي دوري از    (كننـده   ، تيـپ اجتنـاب  )ته بـه آنهاسـت  ديگران و از اينرو وابس
تيپ افرادي كه با ( و تيپ سودمند اجتماعي ) كنند شكست، از مشكالت زندگي اجتناب مي

: شولتز و شـولتز، همـان  ) (آيند همكاري با ديگران و رفع نيازهاي آنان، با مشكالت كنار مي
  ). 381- 2: 1991؛ مونت، 146- 7: 1381؛ شارف، 144- 5

ي اجتماعي؛ و ميزان   عالقه: بندي است در واقع سبك زندگي بر اساس دو بعد قابل دسته
دلسـوزي بـراي ديگـران و بـا همكـاري بـا       «عالقه اجتماعي عبارت است از . كار و فعاليت

كه .. اي  مقدار انرژي«و ميزان فعاليت نيز اشاره دارد به » ديگران جهت پيشرفت اجتماعي آنان
ي  در اين ميان مفهـوم عالقـه  ). 147: شارف، همان(» كند اي رفع مشكالتش صرف ميفرد بر

در واقـع، بـا   . داند اجتماعي براي آدلر آنقدر اهميت دارد كه آنرا معيار سالمت رواني فرد مي
ها مشترك است و در اين ميان فرقي ميان  ي انسان در همه» تالش براي برتري«توجه به اينكه 
كند، ميـزان   رنجور وجود ندارد، آنچه اين دو گروه را از يكديگر متمايز مي وانافراد سالم و ر

بهـره   رنجور، منزوي و از عالقه به ديگران كامال بـي  افراد روان. ي اجتماعي در آنهاست عالقه
: مونـت، همـان  (ترين افراد به خودشان نيز توجهي ندارند  آنها حتي نسبت به نزديك. هستند

. بيانگر توانايي فرد در نگريستن از چشم ديگـران اسـت  «ي اجتماعي،  عالقهدر مقابل، ). 377
سازي و درك ديگـري قـرين اسـت     حداقل تا حدي، با همدلي و همسان  ي اجتماعي، عالقه

  ). 317: 1378آزادفالح و ديگران، (» آورد دوستي و همدردي و عشق را به ارمغان مي
ها امري  يل جامعه را براي حفظ و بقاي انسانآدلر، اجتماع مردم در كنار يكديگر و تشك

ها به طور فطـري توانـايي و اسـتعداد همكـاري و      داند و معتقد است كه انسان ضروري مي
ي اول موجودي اجتماعي است و بـراي   در واقع، انسان در درجه. زندگي اجتماعي را دارند
امـا ايـن   . كنـد  هاي شخصي و اجتماعي بايد بـا جامعـه همكـاري    تحقق بخشيدن به هدف

شود و بايد در جو خانوادگي سـالمي پـرورش يابـد كـه      استعداد، خود به خود بالفعل نمي
پروچاسـكا و  (» كنـد  همكاري، احترام متقابل، اعتمـاد، پشـتيباني و تفـاهم را ترغيـب مـي     «

ي اجتماعي و محبت و همكاري بـا ديگـر اعضـاي     او اساسا عالقه). 114: نوركراس، همان
  :دانست ي سبك زندگي سالم مي انهجامعه را نش

پـذير   ي عالي امكـان  داند كه زندگي كامل فقط در قابل يك جامعه شخصيت سالم مي
هايي كه همه در آن سهيم هستيم، احساس همـدردي   شخصيت سالم با حقارت. است
هاي مشترك همگي ما، مثل اين ناداني كه چگونه در جهان صلح برقرار  ناداني. كند مي

سـالم را تحريـك     هاي هولناك برحـذر باشـيم، شخصـيت    چگونه از بيماري كنيم، يا
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ي  عالقـه «... به قـول آدلـر   . ها ياري دهد كند تا بشريت را براي غلبه بر اين ضعف مي
» هاسـت  هـاي طبيعـي انسـان    ي ضـعف  ناپذير كليـه  اجتماعي، جبران واقعي و اجتناب

  ). 114: پروچاسكا و نوركراس، همان(

هـاي شخصـيتي او نيـز از جملـه نقـاط       برداشـت او از انسـان و ويژگـي   اريك فروم و 
فروم كه خـود را  . آيد درماني در بررسي روابط اجتماعي به حساب مي درخشان تاريخ روان

حـل   را به عنـوان تنهـا راه  » عشق«دانست، در تحليل مشكالت انسان مدرن،  پيرو فرويد مي
ناميـد  » ي سالم جامعه«توان  اي را مي  كه جامعهكند و معتقد است  براي اين بحران معرفي مي

كه در آن افراد نسبت به يكديگر عشق بورزند و به كار خالقانه در كنـار يكـديگر مشـغول    
ــراي توضــيحات بيشــتر؛ ر(باشــند  ــروم، .: ك.ب  1956؛ ]1360[= 1955؛ ]1375[= 1941ف

=]1383 .([  
در درون نظام   دارد و به عنوان نمونه،تر هم وجود  هاي درماني فلسفي اين مسئله در نظام

توان دو ديدگاه متعارض و مشخص درباره دوستي را يافت كـه بـر    گرا، مي درماني وجودي
آيـد   اساس يكي، دوستي و عشق از عوامل مهم در درمان مشكالت رواني بـه حسـاب مـي   

گـراي   جـودي ، در حاليكه همزمان در ديدگاه و)1385؛ يالوم، 1380بوبر،  ؛1958مي، .: نك(
و همچنين فيلسوف » سورن كيركگارد«ديگري، كه بيشتر متاثر از ديدگاه فيلسوف دانماركي 

ي ضعف شخصيتي  هستند، دوستي و عشق، به عنوان نشانه» پل سارتر ژان«معاصر فرانسوي 
البته ). 82: 2005دورزن و كنوارد،  ون(شود  ي عذاب و ناراحتي، تخطئه مي وجودآورنده و به
امـا نكتـه قابـل    . هاي درماني ديگر نيز مشاهده نمود توان در نظام ختالف ديدگاه را مياين ا

تـرين رويكـرد بـه     گرا را شايد بتوان فلسـفي  توجه در اين ميان آن است كه درمان وجودي
كننـد، بـيش از آنكـه در     گراني كه در اين چارچوب كار مي درمان روان. درماني دانست روان

هـا و مضـامين در    ي تكنيكي براي درمان باشند، بر اشتراك برخي دغدغهي الگوها فكر ارائه
جو براي مقابلـه مناسـب بـا ايـن      كنند و كمك به درمان زندگي افراد مختلف بشر تاكيد مي

اين . دانند ي اصلي خود مي ها و همچنين افزايش آگاهي خود نسبت به آنها را وظيفه دغدغه
  . پذيري انزوا و مسئوليت معنايي،  ، اختيار و آزادي، بيها و مضامين عبارتند از مرگ دغدغه

هاي ناشي از روبـرو   در واقع محور اصلي درمان، بررسي طرز برخورد بيمار با اضطراب
هـا تنهـا در    در عين حال بايد توجه داشـت كـه ايـن دغدغـه    . باشد شدن با اين مضامين مي

گر نيز از آنها  است و از اينرو درمان ها ي انسان ي وجودي همه بيماران وجود ندارد و دغدغه
گر نيز در معرض تغييـر و   اي متقابل است و در آن درمان ي درماني رابطه رابطه. جدا نيست
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گر و بيمار، متقابـل و صـميمي باشـد و از     ي درمان از اينرو الزم است رابطه. باشد تحول مي
  . ير يابدفرد تغي- ي عرضي فرد جو به رابطه درمان- گر شكل طولي درمان
ي  ي بزرگي هستند كه نقطه گرا، بيش از هر چيز متاثر از آرا و آثار فالسفه درمان وجودي

ي مرگ و حيات و همچنين اضطراب موجود در زنـدگي و   توجه خود را معطوف به رابطه
ترين اين فيلسوفان كه عموما بـا   ي مهم از جمله. كرده بودند» ديگران«با   همچنين نوع رابطه

توان بـه سـورن كيركگـارد، فـردريش      پرداختند، مي دي پديدارشناسانه به موضوع ميرويكر
گونـه كـه    همان. پل سارتر اشاره نمود نيچه، ادموند هوسرل، و به ويژه مارتين هايدگر و ژان

گيـري وجـود دارد و از    گرا، اختالف آرا به نحو چشـم  گفته شد در ميان فيلسوفان وجودي
گرا، به طور خاص سـخن بگـوييم، آنچـه هسـت      ي وجودي فلسفهتوان از يك  رو نمي اين

هـا در   امـا ايـن فلسـفه   ). 1372وال و ديگـران،  - ورنو(است » بودن هاي هست فلسفه«بيشتر 
گرا گرد  ي وجودي نهايت اشتراكات اساسي نيز با هم دارند كه آنها را زير چتر عنوان فلسفه

ي  ين و آشكارترين خصوصيت اين شـيوه تر گويد مهم كواري مي چنان كه مك. آورد هم مي
البته نه انسان در مقام فاعل شناسا . كند و نه از طبيعت تفلسف، آن است كه از انسان آغاز مي

ي وجودي در پي بيان طيف  فلسفه. آغازگر كنش و مركز احساس نيز هست«كه انساني كه 
» شود ي شناخته ميكامل وجود است كه در هر فعل وجود داشتن به طور مستقيم و انضمام

  وي معتقد است ). 7: 1377 كواري، مك(
ي وجودي را بايـد در بحـث آن از    هاي فلسفه ترين و پايدارترين گام يكي از درخشان

رود يافت،  هاي زبدگان اين مكتب از آن سخن مي مضمون ديگري كه هنوز در نوشته
ذشـته عمـدتا از آن   و اين باز چيزي است كه فيلسوفان گ. زندگي عاطفي انسان: يعني

فيلسوفان وجودي ... شناسي تبديل كرده بودند را به روان غفلت كرده بودند يا اينكه آن
كـه مـا بـا    ] احساسات و عواطـف انسـاني  [هاست  اند كه دقيقا از رهگذر همين مدعي

ي آن چيزهايي بياموزيم كـه دسـت    توانيم درباره شويم و مي جهان خودمان درگير مي
  ).10: همان(ني از آن كوتاه است تماشاي صرفا عي

Dasein/  being in the world(اين انسـان، بـيش از هـر چيـز، در عـالم      
و بـا ديگـران   )  

)Mitsein/  being with
ي او  و از اينرو نوع رابطـه ) 5و 4كواري، فصل  مك. ك.ر(» هست«)  

تـوجهي را در ميـان    جالباين نگاه به هستي انسان، اشتياق . با ديگران، اهميت شاياني دارد
و   )Ludwig Binswanger(لودويك بينسوانگر . گران ايجاد نموده است درمان گروهي از روان

Medard Boss(مدارد باس 
گران پيشروي هستند كه با وجـود آنكـه    درمان ي روان از جمله)  



  ... هاي فلسفة اسالمي براي علوم مدرن ظرفيت   74

سـتي انسـان بـه    ي ه كاوي فرويدي ديده بودند، بيشتر متاثر از آرا هايدگر درباره تعاليم روان
كـاوي،   آنها اقدام به تاسيس شكل نويني از درمان كردند كه، در مقابـل روان . رفتند شمار مي

از اين ميان بينسـوانگر بـه زودي راه خـود را از    . را براي آن برگزيدند» كاوي دازاين«عنوان 
هايـدگر   كاوي خاص خود را بنيان نهاد، امـا بـاس بـه آرا    تعاليم هايدگر جدا نمود و دازاين

پزشكان سوييسي  هاي خود به روان ي درس وفادار ماند و حتي از وي دعوت كرد براي ارائه
 Zollikon(سـمينارهاي سـوليكون   «هايي كه مباحث آن در كتابي به نـام   درس. به آنجا برود

Seminars
با اين وجود نبايد فراموش كرد كه يكـي از  ). 2002كوهن، (منتشر شده است » )  
ي  گرفتنـد، سـلطه   هاي درماني ديگر مـي  گرا به شيوه گران وجودي مهمي كه درماناشكاالت 

ي جـامع بـراي    ي روش و نظريه تكنيك و روش بر فرايند درمان بود و از اينرو آنها از ارائه
هـاي علمـي، خـود     در واقع، آنهـا معتقـد بودنـد كـه روش    . كردند گرا ابا مي درمان وجودي

هايي كه خود خالق ان بودند به قدر  از اينرو براي فهم انسان ي دست انسان هستند و ساخته
كردن دنيا بـه تعبيـر آن    كردن يك فرد خاص، درك درك  از ديدگاه ايشان،. كافي توانا نيست

  :گويد چنان كه بينسوانگر نيز مي). 144: پروچاسكا و نوركراس، همان(فرد است 
life-history(ت درماني بر مبناي تحليل دازاين، تاريخ زيسـ  روان

جـو را   فـرد درمـان  )  
شـناختي يكتـاي    هاي آسـيب  اما اين تاريخ زيست و ويژگي.. دهد مورد توجه قرار مي

ي خـود انجـام    درماني و يا مقوالت مورد عالقـه  آنرا بر اساس تعاليم هيچ مكتب روان
لم بلكه تاريخ زيست بيمار را چونان تغييراتي در ساختار كلي هسـتي در عـا  . دهد نمي

  ).5: 1958مي، : در.. (فهمد مياو، به عنوان يك كل، 

گرا اسـت كـه محوريـت     درماني وجودي گذاران روان ويكتور فرانكل از جمله ديگر پايه
. دهـد  كار خود را بر اهميت ناهشيار معنوي، در مقابل ناهشيار مورد نظر فرويـد، قـرار مـي   

» شود لكه خود است كه بر خود آگاه ميشود، ب در اينجا من نيست كه بر نهاد آگاه مي«يعني 
الگوي مناسب بـراي تبيـين ناهشـيار      »وجدان«از ديدگاه وي، مفهوم ). 21: 1381فرانكل، (

هاي فروناكاستني ذاتي انسـان در   پذيري، پديده اي كه به همراه مسئوليت پديده. معنوي است
ترين سائق  وجود را بنيادياو فهم معناي ). 31: همان(هستند » گيرنده موجودي تصميم«مقام 

كـه شـارف    چنـان . نامـد  مـي » معنادرماني«شناسد و از اين رو كار درماني خود را  انسان مي
هاي وجودي يا  اگرچه فرانكل فنوني نيز ابداع كرده است، ولي بيشتر روي پرسش«گويد  مي

ممكـن  هاي شخصي و معناي زنـدگي را   ها، انجام تكليف معنوي تمركز دارد كه فهم ارزش
  ). 178: شارف، همان(» سازند مي
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دنيـاي زيسـتي   : شناسند گرا، سه شيوه براي هستي انسان در عالم مي گران وجودي درمان
)Umwelt/ world around

Eigenwelt/ own-world(، دنياي شخصي ) 
و دنيـاي بـا ديگـران    )  

)Mitwelt/ with-world
ي  ربردارنـده دنياي زيسـتي، بـه طـور كلـي د    ). 61- 5: 1958مي، ) ( 

نيازهاي بيولوژيكي است كه ميان انسان و حيوان مشترك است و مانـدن در ايـن دنيـا، بـه     
قيمت فراموش كردن دو دنياي ديگر انسـان را از مقـام انسـاني خـود بـه حيوانيـت تنـزل        

در مقابل، دنياي با ديگـران، دنيـايي اسـت مخـتص انسـان و در آن      ). 63: همان(بخشد  مي
اين دنيا در عالمي ممكن است كه در آن افـراد بـا   . يابد ها معنا مي ميان انسان ي متقابل رابطه

شوند و روابط آنها در درون آن چنان پيچيده است  ها و جوامع متشكل مي يكديگر در گروه
و » انطبـاق «. سـازد  هـا متمـايز مـي    كه آنرا كامال از زندگي گروهي برخي حيوانات در گلـه 

شوند، اما به كار بردن آنهـا   هستند كه در دنياي زيستي يافت مياز جمله مفاهيمي » سازش«
اسـتفاده  » رابطـه «ي دنياي با ديگران كامال نادرست است، در اين دنيا بايد از عبـارت   درباره
گيري فردي روابط انساني را از دركنار هم بودن  وجود مضاميني چون تعهد و تصميم. نمود

  سازد جدا مي - شود ت ميكه در دنياي حيوانات نيز ياف–صرف 
توان در سطح بيولوژيـك صـرف تحليـل نمـود،      روست كه عشق را هرگز نمي از همين...

  ). 62: همان(گيري فردي و تعهد به ديگري بستگي دارد  بلكه به فاكتورهايي چون تصميم

دنياي شخصي نوع ديگري از هستي در عالم است كه شامل نوعي هشياري اسـت كـه   
اين فهم اين نكته است . ي ما واقعي را در دورنماي آن مي بينيم، بنيان رابطهدر آن ما جهان «

: همان(» چه معنايي دارد منبراي  - دسته گل يا اين شخص ديگر–چيز در اين عالم  كه فالن
Rollo May(رولو مي ). 63

تـرين اشـكاالت    توجهي به دنياي شخصي را از جمله مهـم  بي)  
عتقد است كه اين مكاتب بيشتر با دنياي زيستي سر و كار دارند داند و م شناسي مدرن مي روا

كـدام از   گونه كه پيش از اين هم ذكر شد، مي قايل به نفي هيچ البته همان. تا دنياي شخصي
اين دنياها در مقابل دنياي ديگر نيست و معتقد است كه اين سه را بايد همزمـان و در كنـار   

  .)همان(يكديگر مورد توجه قرار داد 
و » انـزوا «گرا به آن توجه دارنـد،   درمانگران وجودي از جمله موضوعات مهمي كه روان

Irvin D. Yalom(اروين يالوم . نوع رابطه با ديگران است
معتقد است سه نوع انزوا وجـود  )  

فردي، بين فرد  در انزواي ميان. فردي و انزواي وجودي فردي، انزواي درون انزواي ميان. دارد
فـردي نيـز    انـزواي درون . افتاده است - جغرافيايي،  رواني و يا اجتماعي- ، فاصله و ديگران

هـاي   هـاي دفـاعي و يـا سـاير روش     دهد كه فـرد بـا اسـتفاده از مكـانيزم     هنگامي روي مي
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سازد  هاي ديگر جدا مي هايي از خودش را از قسمت توجهي به خواست خويش، قسمت بي
  ). 188: شارف، همان(

Paul Tillich(پل تيليش . تر است از دو شكل ديگر انزوا مهمانزواي وجودي 
اضطراب )  

اولين منبع اضـطراب از آگـاهي   «. داند وجودي را ناشي از وحشت انسان از آگاهي زياد مي
هسـتي مسـتلزم   : شـود  زياد ما نسبت به اينكه در يك زمان نامعلومي بايد بميريم ناشي مـي 

عالوه بر ايـن،  ). ؛ تاكيد از نويسنده است147: پروچاسكا و نوركراس، همان(» است نيستي
در چنـين  . به معناي فاصـله داشـتن و دوري ازدنيـا اسـت    «از نظر يالوم اضطراب وجودي 

در اينجاسـت كـه دوسـتي و    ). شارف، همـان (» انزوايي اسير تنهايي و انزواي عميق هستيم
  :گويد شارف مي. يابد محبت، اهميت مي

. نبايد بر مبناي نيازهـا باشـد  ] مبتني بر محبت[اي  دهد كه چنين رابطه يالوم هشدار مي
كـردن كامـل    توجه و دلسوزي بايد متقابل و چشمگير باشـد و در چـارچوب تجربـه   

استفاده )  fusion(جوشي  همدر همين رابطه از اصطالح .. يالوم. يكديگر صورت گيرد
دهد كه طرفين در روابط خويش، خويشـتن را رهـا    يجوشي وقتي روي م هم. كند مي

  ).189: شارف، همان(كنند 

ي روابط انساني مارتين  گرا در زمينه درمانگران وجودي ترين منابع الهام روان يكي از مهم
Martin Buber(بوبر 

I and Thou(من و تـو  و بويژه اثر او با نام )  
بـوبر در  . اسـت ) 1380) ( 

). 51: 1380بـوبر،  (كند  آن استفاده مي- تو و من- ز دو عبارت اساسيِ منبيان روابط انسان، ا
- ي نخستين من كلمه. توان با كل هستي گفت تو را فقط مي- ي نخستين من كلمه«از نظر او 

كـواري در   مـك ). 105: كـواري، همـان   مـك : در(» توان با كل هستي گفت آن را هرگز نمي
  : گويد ل هستي ميتوضيح اين عبارات اساسي و بيان آن با ك

concern(ي ماهيـت اهتمـام    دربـاره .. يابيم كه ما هنگامي به كليد اين گفته دست مي
  (

اهتمام با ارضاي نوعي . آيد آن به كالم درمي- تامل كنيم، يعني نگرشي كه در كالم من
كنيم به عنوان ابزار در نظر گرفتـه   نياز خاص سر و كار دارد و آنچه ما بدان اهتمام مي

كنيم نسبت به ما خارجي بـاقي   اهتمام جزيي است و آنچه ما بدان اهتمام مي. شود مي
شويم و با انجـام دادن ايـن    تو، ما تماما با ديگري مرتبط مي- اما در نسبت من. ماند مي

نيسـت؛  » جـا  آن«او براي ما به لحاظ خـارجي فقـط   . شويم كار به روي او گشوده مي
  ). همان(در وراي خودش نيست  همچنين او غايتي براي نوعي ارضا



 77   فر عبدالرسول حسنيو  پور سيدمحسن علوي

در ايـن  . دهد گرا به خوبي نشان مي درماني وجودي تو خود را در فرايند روان- رابطه من
فرد است و كسـي در آن دسـت بـاال را    - جو، روابط فرد گر و درمان نگاه، روابط ميان درمان

چنـان  . كنـد  ي ميگر نيز در آن نقش خود را باز اين رابطه كامال متقابل است و درمان. ندارد
جـو، در واقـع    گـر و درمـان    بدون وجود پيوندهاي وجودي ميان درمـان «گويد  كه باس مي

رويـارويي  «تـو  - ي مـن  ي رابطـه  مشخصـه ). 39: كالركسـون : در(» كاوي امكان ندارد روان
شامل مشاركت متقابل در فرايند و احراز «ميان دو انسان است و » وجودي در زمان و مكان

رابطـه در ايـن عرصـه، ابژكتيـو     . كنـد  ست كه هر يك به كمك ديگري تغيير مـي اين نكته ا
خود بوبر اين رابطه را بـه ايـن صـورت توصـيف     ). همان(» باشد نيست، بلكه سوبژكتيو مي

  :كند مي
بسنده كند چـه بسـا كـه بـه مـوفقيتي      ... تنها به تحليل بيمار خود] گر[ درمان اگر روان

ي اصـلي كـه بازسـازي     تواند به حل مسـئله  وجه نمي هيچولي او به ... نسبي نايل آيد
كانون شخصيتي ويران اوست، كمكي بنمايد زيرا اين كار فقط از طريق انساني كه بـا  
ديدگان تيزبين پزشكي حـاذق وحـدت مخـدوش و مـدفون روح آزرده را مشـاهده      

شـخص  تواند با مشاركت  اي فقط مي ديده چنين روح آسيب. پذير است كند، امكان مي
اي تنگاتنگ مشاهده شود ولي هرگز از طريق نظاره و تحقيـق بـه    درمانگر و در رابطه

  ).   181: بوبر، همان(عنوان شئي، دريافتني نيست 

 )When Nietzsche Wept(وقتـي نيچـه گريسـت    آموزشـي خـود،   - يالوم در رمان علمي
اختصـاص دارد بـه   ايـن رمـان   . گـذارد  اي را به خوبي به نمايش مـي  ، چنين رابطه)1385(

رويارويي خيالي يوزف بروئر، روانپزشك اتريشي و استاد زيگموند فرويد، و فردريش نيچه 
ايـن زمـاني   . درماني به نزد بروئر آمـده اسـت   است كه در آن نيچه براي انجام مراحل روان

است كه نيچه در اثر شكست عشقي خود در رابطـه بـا سـالومه، دچـار مشـكالت روانـي       
همزمان بروئر، خود نيز دچار مشكالت . رود است و حتي بيم خودكشي او ميشديدي شده 
معنـايي زنـدگي و    اي است كه از عشق او نسبت به يكـي از بيمـارانش و بـي    رواني عديده

درخواست از شخصـيتي چـون   . شود همچنين عدم وجود عالئق خانوادگي در او ناشي مي
مخالفت او روبرو خواهد شد و در نتيجه  نيچه براي گفتگو و بيان مشكالت روحي قطعا با

گيـرد بـا    اما بروئـر تصـميم مـي   . فرايند درمان را در همان ابتداي كار به پايان خواهد رساند
استفاده ار ترفندي، خود را بيمار نيچه نشان دهد و بدين طريق او را وادار به گفتگو از خود 

هاي روحي  به راستي به درمان پريشاني اي ديگر پيش رفت و البته فرايند درمان به گونه. كند
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كند، نيروي  اما آنچه در اينجا در نهايت نيچه را واداربه سخن گفتن مي. دكتر بروئر ختم شد
كه تا پيش از –ي هراس خود از مردن در تنهايي  او خود، پس از بيان صادقانه. دوستي است

ي مـردن   قيقه پيش با تو دربارهوقتي چند د..«: گويد مي - اين همواره منكر چنين هراسي بود
گفـتم،   چه مـي  نه به دليل آن. درتنهايي سخن گفتم، موج نيرومندي را از تسكين حس كردم

» بلكه به اين دليل كه آخر توانستم بگويم، توانستم احساسم را با ديگـري در ميـان بگـذارم   
  :كند يي مهم ديگري نيز اعتراف م نيچه در ادامه به نكته). 434: 1385يالوم، (

ام، ولي تاكنون اين واژه تا اين حـد   را به كار برده» دوست«ي  من پيش از اين هم واژه
ام كـه در آن دو انسـان    اي بـوده  هميشه در روياي دوسـتي . مختص به من نبوده است

! و اكنون زمـانش رسـيده اسـت   . پيوندند براي دستيابي به آرماني واالتر به يكديگر مي
ما در پيروزي هـر يـك بـر خويشـتن     ! ايم هدف به هم پيوستهمن و تو درست با اين 
مـا دوسـت   . تـو نيـز دوسـت منـي    . مـن دوسـت تـو هسـتم     . خويش سهيم هستيم

  ).436: همان(ما دوست هستيم . يكديگريم

حاال نيچه كه بر خويشتن خويش، كه او را به بيماري و رنجوري شديدي كشانده بـود،  
يابد و در آخرين كالم به دكتر بروئر كه از  گري را در ميغلبه يافته است، اهميت رابطه با دي

اسـت كـاري بـراي او كنـد       جدايي از دوست خود، نيچه، غمگين است و از اينكه نتوانسته
بهاي دوستي و دريافت . يوزفارزش ندان،  چه به من بخشيدي را بي آن«گويد  شرمسار، مي

  ). 437: همان(» رك شوم، كم نيستتوانم درك كنم و د اينكه غريب نيستم و من نيز مي
درماني  گونه كه در ابتداي بحث نيز اشاره شد، اين تنها نگاه به دوستي در روان البته همان
گرا هستند كه بيشتر به آرا  درمانگران وجودي در واقع، گروه ديگري از روان. وجودي نيست

ي  ايشان به ديگـري و مقولـه  فلسفي كيركگارد و سارتر تمايل دارند و با توجه به نگاه منفي 
هر چند نسبت اهميت و تعداد ايـن  . نظر مساعدي نسبت به دوستي ندارند  با ديگران،  رابطه

گرا نسبت به كل مجموعه و به ويژه در ميـان بنيانگـذاران،    درمانگران وجودي دسته از روان
  . اخته شوداي در اين چارچوب به آنها نيز پرد الزم است به عنوان نحله  ناچيز است،

هر «دانست و از اينرو معتقد بود  سورن كيركگور، ديگري را مانع ايجاد رابطه با خدا مي
كس بايد از سر و كار داشتن با ديگران مضايقه كند و اساسا فقط با خدا و با خودش سخن 

تري نسبت به ديگـران دارد و در   اما سارتر نگاه منفي). 109: كواري، همان مك: در(» بگويد
دوزخ فـرد  «: كنـد  ، آن را چنين توصـيف مـي  بسته درِي  ي معروف خود در نمايشنامه ملهج

فهمـد   در نظر سارتر، فرد در رويارويي با ديگري مي). 115: 1378ماتيوز، : در(» ديگر است
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تـوان بـا آن    كه او مانند ديگر اشيا نيست كه بتوان آنرا در ذهن تصوير نمود، بلكه فقـط مـي  
  ). 274: وال، همان- وورن(برخورد كرد 

برم كه او كـامال   ، پي ميكند مي نگاه من بهگويد، وقتي موجود آگاه ديگري  سارتر مي
. اسـت  خـود  برايهاي ديگر آگاهي من نيست، زيرا هستي او هسـتي   ديگر مانند ابژه

اي چون قلـوه سـنگ يـا صـندلي مـن، هسـتي آنـان را بـراي مـن           همچون مورد ابژه
شايد بتوان بـه قالـب يـك تعريـف، يـا يـك       ) ن را براي آنانگونه كه هستي م همان(
هايي، در مورد آنان چيز ديگري را نيـز بايـد    اما بر خالف چنين ابژه. درآورد» ماهيت«

يعني هستي آنان براي خودشان و اينكه آنان خـود هسـتي را چگونـه      در نظر گرفت،
  ). ؛ تاكيد از نويسنده است96: ماتيوز، همان(بينند  مي

من در «نگاه ديگري عامل شرمندگي فرد است و اين ناشي از احساس اين امر است كه 
ربايد و  در نظر سارتر، حضور ديگري اساسا هستي را از من مي. »ام دنيا و در ميان اشيا افتاده
شـود، اشـيا    در همان لحظه كه ديگري در جهان من ظاهر مـي «: كند دنياي مرا زير و زبر مي

- ورنـو (» شوند به سوي او كشيده مي» فرار«جوش  و روند و در جنب درمي عالم همه از من
ي نگاه، اگر من نيز به ديگري نگاه كنم، ايـن عامـل بـروز نـزاع      در لحظه). 276: وال، همان

شود و هر كدام از ما به دنبال آن است كه با احراز آزادي و اختيار خود، ديگري را تبديل  مي
طبيعـي اسـت كـه در چنـين     ). 277: همـان (چنـگ خـود بگيـرد    به شئي نموده و او را در 

در واقـع،  . چارچوب فكري، مقوالتي چون دوستي و عشق جايگاه وااليي را نداشته باشـند 
» كاري اسـت  ذاتا يك فريب«داند كه  سارتر، دوستي و عشق را بيشتر نوعي بده و بستان مي

  ). 280: همان(
 گـرا  ي وجودي درماني و مشاوره غات روانل فرهنگچنين است كه نويسندگان انگليسي 

  :گويند چنين مي» دوستي«ي  ، با نام بردن از كيركگارد و سارتر، در تشريح كلمه)2005(
گويد دوستي چيزي است كـه بايـد    چنان كه فيلسوف بدبين دانماركي، كيركگارد، مي

ارزشـمندتر  چرا كه اگر چه مـا در مـواقعي ديگـران را    . گيري كرد در مقابل آن موضع
بدتر آن است كه عشق يـك  ... توانند مانع يكديگر باشند يابيم، افراد بشري تنها مي مي

تنها خداوند است كـه اليـق چنـين    ... نفر به ديگري نوعي عشق به خود نقابدار است
  .توان يافت عشقي است و رستگاري را تنها در عشق به خدا مي
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مشكالت با ديگران بودن را بيان » ي استدوزخ همان ديگر«نظر سارتر مبني بر آنكه 
  ). 82: 2005دورزن و كنوارد،  ون.. (برد كند و فوايد دوستي را زير سوال مي مي

گـرا   درمانگران وجـودي  گونه كه پيش از اين اشاره شد، اين دسته در ميان روان اما همان
ن، چـه بنيانگـذاران   گرا به رابطه بـا ديگـرا   درمانگران وجودي در اقليت هستند و بيشتر روان

دهندگان راه آنها در اياالت متحـده   اي مثل بينسوانگر و باس و چه ادامه اوليه در اروپاي قاره
توانـد   نگرند كه مي بخشي مي مثل رولو مي و اروين يالوم، به دوستي به عنوان نيروي رهايي

يمـار، خـود   حتي در فرايند درماني نيز مفيد واقـع شـده و شـرايطي را فـراهم نمايـد كـه ب      
گر اعتماد نموده و بـا وي   اش را از پشت نقاب نشان دهد و در فرايند درمان به درمان واقعي

  . همكاري كند
  

  گيري نتيجه. 3
گيـري از گنجينـه فكـري بـه      يكي از مسائل مبتال به جامعه امروزين ما آن است كه در بهره

با توجه به اينكـه بسـياري از    هاي گذشته دچار ترديد و تعلل هستيم و جاي مانده از دوران
هاي زيستي انسان در دنياي مدرن با مفاهيم بررسي و تبيين شده در آثـار كالسـيك و    مولفه

گيري از آن ميراث را براي حل مشكالت دنيـاي معاصـر    تاريخي متفاوت است، امكان بهره
ن انديشه اسـالمي  هاي اخير و با تالش احياگرا اين نكته البته در طول دهه. انگاريم منتفي مي

اند كه نشان دهند انديشه كالسـيك   هاي جدي شده است و بسياري بر آن بوده دچار چالش
اي كه چندان بدان توجه  اما نكته. هاي انسان امروزين دارد حل هايي براي بحران اسالمي راه

هاي مختلف  اي در حوزه نشده است آن است كه بسياري از تحوالت فكري و بدايع انديشه
هايي كامال مدرن دارند نيـز ماحصـل تـدبر و بـازخواني      عرفتي معاصر؛ حتي آنها كه ريشهم

انتقادي ميراث گذشتگاني است كه بعضا در سير تحول فلسـفي از كالسيسـيزم بـه مـدرن،     
، )Case-Study(مقاله حاضر بر آن بود كه با بررسي يك مورد ويژه . اند مورد انكار قرار گرفته

درماني نشان دهد كه  طه افراد در دل اجتماع، از منظر علم مدرني مانند روانيعني پيوند و راب
هاي اصـلي فلسـفه مـدرن دور و بـه انديشـه فلسـفي        اين علم تا چه اندازه اتفاقا از جريان

هـاي فكـري    شود در اين علم، سنت گونه كه مشاهده مي همان. كالسيك نزديك شده است
و موضـوعات  –ردهـاي متنـوعي را بـه همـين موضـوع      متفاوتي وجود دارند كه البته رويك

برانگيز آن است كه بـا وجـود اينكـه چنـين علمـي در       اما نكته تامل. كنند اختيار مي - ديگر
چارچوب پارادايم علمي مدرن امكان حيات يافـت، نـه تنهـا خـود را محـدود و مقيـد بـه        
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ها  انسان مدرن، به ديدگاهداند، كه اتفاقا در حل بحران  هاي محوري انديشه مدرن نمي مولفه
يعني –ترين مولفه حيات اجتماعي مدرن  آورد و با نفي مهم هاي كالسيك روي مي و انديشه

هاي وجودي انسـان از منظـر    در جستجوي مولفه - قراردادي بودنِ زيست انسان در اجتماع
نژندي و  وانبه عنوان راه رهايي از ر» دوستي«ارتباط با ديگران در نهايت به مقوله هنجارين 

اين همان چيزي است كه البته در فلسفه كالسـيك متفكرانـي   . رسد هاي انساني مي نارسائي
اند و اگرچه در آغاز مدرنيته، متفكران بزرگي ماننـد بـيكن و    مانند ارسطو بر آن تاكيد داشته

ن يالوم، گرايي مانند اروي گران وجودي درمان اند، اما روان هابز منكر اهميت و اصالت آن بوده
  . كنند هاي كالسيك مبتني مي صراحتا ديدگاه خود را بر آموزه

تـوانيم ايـن    از سوي ديگر، با بازگشت به موقعيت و وضـعيت امـروزين خودمـان مـي    
هاي كافي براي توليد علمي در خـور   ها و توانمندي پرسش را مطرح كنيم كه آيا از ظرفيت

گيري متفكـران غربـي مـدرن از     مل در بهرهجامعه معاصر برخورداريم؟ پژوهش حاضر با تا
هاي كالسيك در پرداختن به مسائل جامعه امروزين، آن هم از منظر يك رشته علمي  انديشه

سو، و بازخواني ميراث فكر فلسفي اسالمي در همين موضـوع از سـوي    كامال مدرن از يك
نتقادي ميراث گذشته توان با بررسي ا ديگر بر آن است كه نشان دهد اگر در جامعه غربي مي

به دستاوردهاي نوين دست يافت و حتي بنيادهاي انديشه مدرن را نيز به چالش كشـيد، در  
هاي متفكراني مانند عـامري، فـارابي و خواجـه     گيري از آموزه توان با بهره اين سوي نيز مي

اص نصيرالدين طوسي، همين بازتوليد انتقادي را البتـه بـا رويكـرد بـه مسـائل مبتالبـه خـ       
كه از كنار هم گذاري مباحث مطرح شـده از   چنان. فرهنگي و تمدني خويش صورت دهيم

آيـد، آنچـه عـامري و فـارابي و خواجـه       هـاي فكـري مختلـف برمـي     سوي متفكران سنت
اي سالم و شـكل   در بنياد نهادن جامعه» دوستي«نصيرالدين در بيان اهميت و جايگاه مقوله 

كنند، در موقعيت تاريخي و فرهنگـي خـود،    نسان مطرح ميدادن به زندگي سالم براي هر ا
از آدلر و فروم –گران امروزين غربي  قابل انطباق جدي با همان چيزي است كه روان درمان

بر اين اساس، يـن پرسـش   . از همين مقوله در ذهن دارند - گرفته تا رولو مي و اروين يالوم
به ديگر مقوالت و مباحث علمي نوين نيز قابل طرح است كه آيا چنين انطباقي قابل تعميم 

هـاي عرصـه    حـل  گيري از همين گنجينه ميراثي، بسياري از راه توان با بهره هست؟ و آيا مي
علوم انساني را با توجه به اقتضائات فرهنگي و تاريخي و تمدني خـاص ايـن مـرز و بـوم     

سـفه كالسـيك   در چـارچوب فل » دوسـتي «فراچنگ آورد؟ مقاله حاضر با تعمق بـر مقولـه   
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ت كه پاسخ ايـن  درماني، به عنوان يك نمونه، بر آن اس اسالمي و معرفت مدرني به نام روان
  .ها مثبت است پرسش

  
  نوشت پي

 

ارسـطو،  : نـك . دانـد  مي» داشتن دوستان فراوان را موهبتي زيبا«اين خالف نظر ارسطو است كه  - 1
دوستي در معناي دوستي كامـل بـا عـده    «البته او در جايي ديگر معترف است كه  .1155: اخالق

  ).1158: همان(» زياد ممكن نيست
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