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 لکتور فرانیکدگاه ویآن از د يها یژگیانسان سالم و و
   **یجانیمسعود آذربا /*یبافران یطلعت حسن

  دهكيچ
مال در کان شناس روان از یکی ،لکتور فرانکیو دگاهید یتحقیق حاضر با هدف نقد و بررس

ابتدا از  انسان سالم یل در معرفکفران. ر درآمده استیرشته تحر ت سالم بهیموضوع شخص
از خـود  « و» از خـود فاصـله گـرفتن    ییتوانا« یعنی ،انسان یو متعال یت روحانیدو ظرف
ـ سالمت را بـه م  يها سپس شاخصه، سخن گفته» فرارفتن ـ زان فعلی ـ ی ـ دن بـه ا یت بخش ن ی

و  ينـد از: آزاد ا عبارت ،دگاهین دیاانسان سالم از  يها یژگیوکرده است. ن ییها تب تیظرف
، ییمعنـاجو ، رنـج) ، عشـق ، تی(خالق يمدار ارزش، يریپذ تیو مسئول یخودآگاه، اریاخت

ـ نگارنـده بـا روش تحق  . وجدان يبه ندا ییگو پاسخو  ییهمتا یو ب ییتاکی ـ ی -یفیق توص
به مقایسه آن با دیدگاه قرآن پرداخته و بـه ایـن    ،ضمن بررسی و نقد دیدگاه فوق یلیتحل

و سـاختار  » سـالمت « يگـذار  گستره و هدف، فیدگاه در تعریدو د هک هنتایج دست یافت
در  یبه مبدأ و مقصد و نـاتوان  یافکچون عدم توجه  يتفاوت داشته و موارد ،انسان سالم

ه ینظر يها یاستکاز ، دانوجو  عمل، یجاودانگ، چون خدا ،یمیجامع از مفاه یفیارائه تعر
  است.ل کفران

 .وجدان ، ندايییجو معنا، انسان سالم، لکها: فران واژه دیلک
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  مقدمه
سالم بودن و دور از آفـت بـودن    ايبه معن، فشیتعرترین  ه در سادهکاست  یسالمت مفهوم

زمـانی نظریـه رایـج، مـدل سـالمت      ، ن واژهیا یف علمیدر تعر. شه و روح استیاند، بدن
امـا بـه   پرداخـت،   مـی  انسـان  یکولوژیم و بیزارگان یه فقط به بررسکبود  کیپزشزیست ـ  

قـوت   یاجتمـاع  ـی  انـ هاي این نگـرش الگـوي زیسـتی ـ رو     استیکج با روشن شدن یتدر
، هـا  روسی(وشناختی  ستیجه تعامل عوامل زین الگو سالمت فرد را نتیاران ادگرفت و طرف

، شـغل ، (طبقـه شناختی  جامعه، باورها و رفتارها)، (بازخوردها یشناخت روان، )... وها  يترکبا
 انیـ از انسان سالم سخن بـه م  ینیو د یشناس روان در متون یامروزه وقت. ) دانستند... نژاد و

توانـد بـدون    نمـی  ن بعـد هـم  یه البته اکاست  یشناخت سالمت در بعد روان، منظور، دیآ می
گاه بحث از سـالمت در  یجایت سالم باشد، زیرا معرف شخص، گر سالمتیبا ابعاد د ارتباط
  است. گریدر قلمرو علوم دی، و اجتماع یستیبعد ز

صورت گرفتـه و   یفراوان يها ن آن تالشییه در تبکاست  یمیز از مفاهیسالمت روان ن
رفتار سالم و ناسالم  يارهایاز سالمت روان و معاي  به گونه یکت هر یپردازان شخص هینظر

هـا و دسـتگاه    ح اندامیرد صحکارکرا در  یسالمت رواننگر،  یستیزهاي  نظام. اند سخن گفته
گـاه  ینش مـوزون سـه پا  کـ سالمت روان را در ي، گر لینظام روان تحل. دانند می بدن یعصب

ـ  ، نـد و نظـام رفتـارگرا   یب ) میفرامنو  من، ت (نهادیشخص  يرا در رفتارهـا  یسـالمت روان
گراهـا سـالمت روان را در    انسـان . نـد ک مـی  فیـ ط تعریآموخته شده در محو افتۀ یسازش 

  . دانند می شتنیو تحقق خو ییوفاکدن به مرحله خودشیو رس یاساس يازهاین يارضا
 سـتم و یقـرن ب  يگراوجود شناس روان و، روانپزشک شناس عصب 1یل فرانکلام توریکو

ت سـه  یـ ه با نگرش مثبـت بـه ماه  ک) است یا درمان(معن» يل وجودیتحل«ه یار نظرذگ انیبن
نـد  ک مـی  تـالش ي، و یدن به بعد روحانیو اصالت بخش روان و روح)، (جسم انسان يبعد
بـه   »تزیآشـو « و »داخـائو «ي ها اسارتش در زندان يها در سال ه عمالًکخود را  يپایۀ نونظر

و هـا   کتـاب ف یلأبخشد و با تام کاستح، رون آمدهیز از آن سر بلند بیآزمون گذاشته وخود ن
ه با داشتن کبرساند ها  انسان ام را به گوشیپ نیاي معتبر، ها متعدد در دانشگاه يها یسخنران

ط قرار ین شرایاگر در دشوارتر یحتی را تجربه کنند، توانند سالمت واقع ی میمعنا در زندگ
ن باور یبر ا... دگر ویها، شوپنهاور، گاردیرک کیچون ي، لسوفان وجودیثر از فأمت يو. رندیگ

آن را اي  هیـ روح اوسـت و تـن و روان همچـون ال   یت انسـان،  شخص یه محور اصلکاست 
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یت، ت و مسـئول یـ معنوي، آزاد یعنـ ی، ین سـاحت روحـان  یا یعناصر اساس. اند ردهکاحاطه 
ت انسان بدون در یسخن از ماهین، بنابراي سالمت و سعادت هستند. انسان به سو يراهنما
و سـخن از سـالمت   و روح، روان جسم، ت او در سه بعد یو تمام یپارچگ یکرفتن نظر گ
سـاحت   یازهـا و عناصـر اصـل   ین، ت (روح)یشخصـ  يزکـ بدون توجه به هسـته مر  ،انسان
  .گزاف خواهد بود یسخنی، روحان

، شـه یاند ییایـ ل انسـان: پو یاز اصـ یـ از شـش ن ی، روحان یمتعال يازهایان نیل در بکفران
نـد و چـارچوب   ک مـی  ادیـ  یعاطف ین و گروه دوستید، تیابد، شتنیخو یتعالیی، معناجو
 يه در تـالش بـرا  ک يبهنجار يفراسو یتیشخص. نهد می انیآن بن یهت سالم را بر پایشخص

ثر اسـتفاده را از  کحدا، شیخو يوجود يمال و تحقق استعدادهاکشرفته یحصول به سطح پ
  .ت) ببردیمعنوت و یمسئولي، خود (آزاد یتیماه يها یژگیو

چـه   فرانکـل  دگاهیـ د ه انسان سـالم از کن سؤال است ینوشتار حاضر درصدد پاسخ به ا
 دگاهیـ ن دیـ انسان سـالم از ا  يها یژگین وییاست تب یهیدارد؟ بدهایی  یژگیو وها  مشخصه

ر ینـار سـا  کرده و در کـ از ابهامات مربـوط بـه سـالمت روان را برطـرف     اي  تواند گوشه می
رشـد و   يت بـه سـو  کـ ر حریانسان طالب سـالمت در مسـ   يگشا راه، تیشخصهاي  یهنظر

 ینقشـ  یمتعال ییها پرورش انسان يبرا یتیو ترب یآموزش يها يزیر امل باشد و در برنامهکت
  .ندکفا یمؤثر ا

  لكفراناز منظر  يش،ها يژگيانسان سالم و و
بـا  ، نامنـد  می 2بشريگرا و حامی جنبش استعداد  ان کمال که اغلب خود را انسانشناس روان

 بـر ایـن باورنـد کـه اشـکال سـنّتی      ، کاوي و رفتـارگرایی  روانهاي  نظریهنگرش انتقادي به 
گیري شخصـیت او در محـیط یـا دوران     ی با محدود کردن ماهیت انسان و شکلشناس روان

حـال  دانند،  ها می تمامی نیازها و سائقي سالمت را نداشتن بیماري عاطفی یا ارضا، کودکی
سطح بهنجاري قـرار   انسان را در. فقدان بیماري عاطفی، که انسان چیزي بیش از اینهاستآن

چـه بسـا افـرادي کـه از زنـدگی در      . فراتر از بهنجاري اسـت ، لکن مفهوم سالمتدهد،  می
مند بوده و  بهرهاي گرم و صمیمی  شغل مطمئن و خانواده، شرایط به ظاهر مطلوب و راحت

کننـد و از   اما احساس خوشبختی و رضایتمندي از زنـدگی نمـی  ند، به این معنا بهنجار هست
  . سالم نیستندانی، نظر رو
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فرویدي » معطوف به لذت هاراد«در برابر » معطوف به معنا هاراد«سیس اصل أفرانکل با ت
بـه  . کنـد  تبیین می، شخصیت سالم را در قالب این اصل، آدلري» اراده معطوف به قدرت«و 

ایـن انگیـزش   . دارد» معطـوف بـه معنـا    هاراد«به نام  یانگیزش بنیادینالم، ة او انسان سعقید
. الشـعاع قـرار دهـد    هاي انسانی دیگر را تحت انگیزش هتواند هم چنان نیرومند است که می

، معنا در زندگی بی. شرط حیاتی سالمت روان است» دار بودن زندگی معطوف به معنا اراده«
  .ماند نمیزیستن باقی  هدلیلی براي ادام

جویانه است و موجب افزایش تنش  اي سخت و مبارزه وظیفه، جوي معناو گرچه جست
شخص سـالم همـواره   . لکن سالمت روان در گرو حد معینی از تنش است، شود درونی می

. ش معنا ببخشـد ا و تالش براي رسیدن به اهدافی است که با آنها به زندگی» شدن«در حال 
آنچه بدان دسـت یافتـه و آنچـه بایـد بـدان      ، بین آنچه هست و آنچه باید باشد هدرك فاصل
تالش و تکاپوي بیشتر و حرکت بـه  آن،  هکند که نتیج را به او تحمیل می یتنش، دست یابد

  3.سمت کمال است
ا شـبختی و رضـایتمندي از زنـدگی دارد، امـ    انسانی است که احسـاس خو انسان سالم، 

 بردن از زنـدگی تعریـف   ت، خوشبختی را لذفرانکل. تی نیستهدف او رسیدن به خوشبخ
یـک انسـان   «. به نوعی تفکر بیمارگونه اسـت ، تهدف قرار دادن لذ ند و معتقد استک نمی
هـاي انسـان را خوشـبختی     و هـدف همـه فعالیـت   ، کل معنـاي زنـدگی را در لـذت،    بیمار

اصـول اساسـی مکتـب    از ت در کـل زنـدگی روانـی،    نقش غالب اصل لذ ۀنظری 4.»داند می
توانـد هـدف و    ت نمـی لـذ  بر این باور است که اما مکتب تحلیل وجوديکاوي است.  روان

  . کند زندگی را از معنا تهی نمی، معناي زندگی باشد و فقدان لذت
ه بـه دو مـورد از   کـ دارد  يفاسد یتوالی، زندگ یلک يرش اصل لذت به عنوان معنایپذ

  شود: آنها پرداخته می
هـاي انسـان    ها و مطالباتش بوده و خواسـته  محصول دستیابی انسان به خواسته. لذّت، 1

ت فراتـري را طالـب اسـت کـه نهـایتی بـراي آن       ، لذاو با وصول به هر لذتی. پایانی ندارد
. بـا  2. او هرگز احساس رضایت از زندگی را تجربه نخواهد کـرد . در نتیجه، متصور نیست

تمایزي میـان افعـال اخالقـی و    ، هاي انسان فعالیت ت به عنوان هدف همهپذیرفتن اصل لذ
. بـر ایـن اسـاس،    کننـد  یک جهت پیدا مـی ، اهداف هماند و هم غیر اخالقی انسان باقی نمی

کند یـا صـرف   رید غذاي بیشتر و بهتر براي خودش کند انسان پولش را صرف خ فرقی نمی
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فـرین بـوده اسـت و    ت آ، لـذ پـول ، چون در هـر دو حـال،   رسانی به دیگران انفاق و کمک
  .تأثیري ندارد، گذاري اخالقی بین این دو عمل ارزش

معطـوف بـه    هاراد«معیار نهایی رشد و پرورش شخصیت سالم را ، به این ترتیب فرانکل
معنایی که به وجوي  ؛ جستداند معنا میوجوي  جست و نیاز مداوم انسان به» معناي زندگی

زاد منجـر   به نوعی بیماري روانی اندیشـه زندگی، . فقدان معنا در زندگی او منظوري ببخشد
وضـعیتی  ؛ فقدان هدف در زندگی و احساس تهی بودن است، شود که ویژگی خاص آن می

هـاي   نوروز تـوده «قرن بیستم دانسته و آن را ه گسترده و شناخته شده که فرانکل آن را پدید
یـافتن معنـاي   ، حل این مشـکل  تنها راه 6. نامد می» گرایی پوچ«و  5»نهیلیسم«یا » نسل حاضر

ظاهراً عده زیادي «نویسد:  او می. زندگی است و گرنه محکوم به بیماري روانی خواهیم بود
» ي چگونـه «تحمـل  ایـم و بـه همـین سـبب،      ا از دسـت داده زنـدگی خـود ر  » چراي«از ما 

  7. »دشوارتر شده استر چند سرشار از وفور و رفاه باشد، وجودمان ه
واکـنش  ، شخصیت سالم کسی است که معنایی مناسب در زنـدگی یافتـه  یب، ن ترتیبه ا

نتـایج اعمـال و   کـرده و مسـئوالنه   رو انتخـاب   هـاي پـیش   موقعیـت را آزادانه براي خویش 
عمر و امکانات خـود  ، وقت، او با توجه به گذرا بودن زندگیپذیرد.  هاي خود را می انتخاب

، بینانه به آینده کند و با نگاهی خوش می را صرف کیفیت بخشیدن به زندگی و نه کمیت آن
  .کند احی میاهداف و وظایف خود را طر

شـود کـه در    هایی از شخصیت سالم اسـتخراج مـی   معنادرمانی فرانکل ویژگیه از نظری
به دو توانایی خاص و منحصر به فـرد  . اما پیش از آن، مبحث بعدي به آن خواهیم پرداخت

در طراحی انسـان   شناس روان اینه تا بنیان نظری خواهیم کرد  انسان از نظرگاه فرانکل اشاره
  شود.تر  سالم روشن

  انسان يروحان يها ييتوانا
نـد از:  ا عبـارت ه فرانکل بارها بدان پرداخته است، دو توانایی ویژه و منجصر به فرد انسان ک

ناشـی از  ، ایـن دو قابلیـت   9»از خود فـرا رفـتن  «و توانایی  8»توانایی از خود فاصله گرفتن«
، »فراغـت از خـود  . «هاي روحی انسان است و در رفتار هیچ حیـوانی وجـود نـدارد    ظرفیت

دهـد کـه در مقابـل خـودش یـا یـک        یعنی از خود فاصله گرفتن به انسان این امکان را می
به تجزیه و تحلیل رفتـار خـود بپـردازد و در برابـر اعمـالش بـه قضـاوت        یستد، موقعیت با
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تصـمیم  و  اي را بپذیرد یا رد کنـد  آزادانه عقیده، خود را نقد کندد و باید، توان . او میبنشیند
 پذیر اسـت کـه او   اینها زمانی امکان . همهبه انجام عملی بگیرد یا از انجام آن خودداري کند

توانـد    ایـن قابلیـت مـی    هبه واسط. ه را از خویشتن بر دارداز بیرون به خود نگاه کند و توج
رده و از کـ جامعـه شـناختی) خـود را مـرور     و  شـناختی  روان، ختیشـنا  سرنوشت (زیسـت 

معنـایی  و فاصـله بگیـرد و از ایـن طریـق،      گذر کنده آن طراحی شده، ي که به وسیل »خود«
شود که برخودش تمرکز نداشته  معنا زمانی توسط یک فرد کشف می. بیابداش  زندگیبراي 

کنـد کـه از    ک مـی به انسان کم» گرفتن از خودفاصله «توانایی . و از بیرون به خود نگاه کند
ظرفیـت روحـانی    10. دست برداشـته و مفهـومی از خـودش نداشـته باشـد     تمرکز بر خود، 

او . است» از خود فرا رفتن«کند  دیگري که فرانکل آن را ویژگی اساسی انسانیت معرفی می
  نویسد: در این باره می

شوم که انسان بودن  را متذکر میشناختی  اناین واقعیت انس ،»از خود فرا روندگی«با طرح 
به سوي چیزي که دقیقاً همـان خـود کنـونی    ، یعنی: حرکت مداوم به سوي فراتر از خود

به سمت یک معنا کـه احتمـاالً توسـط یـک فـرد تحقـق       ، به سوي چیزي یا کسی. نیست
  11.شویم یا به سوي یک فرد همنوع که در خارج با او مواجه می، یابد می

درمـانی  ، مسیر نظریه معنا»تعالی خویشتن«همراه با » از خود فاصله گرفتن«ه قابلیت توجه ب
چون به نظر وي انسـان  ، سازد متمایز میشناختی  فرانکل را از رویکردهاي درمانی رفتاري ـ 

او . توان بدون در نظر گرفتن توانایی او براي رهیدن و فاصله گرفتن از خـود فهمیـد   را نمی
کنـد کـه    تعریف می» متوجه شخص یا چیز دیگري غیر از خود بودن«همواره بودن را  انسان

در دیگـري وقـف   سـپرده،  خود را به دست فراموشی ، تعالی خویشتن قادر است با فضیلت
شتر از خود فاصـله  یهر چه ب. و بنابراین، انسانیت خود را تحقق بخشده و از این طریق، درک

  .شود می تر ، انسانز نباشدکگرفته و برخود متمر

  هاي انسان سالم ويژگي
  گر نشيمختار و گز، آزاد. ۱

انسـان اسـت و همـین     هـاي ذاتـی   یکی از ویژگی، در نظریۀ تحلیل وجودي فرانکلآزادي 
آثـار  گرچـه بشـر همـواره در معـرض     . سازد بینی می رفتارهاي او را غیر قابل پیشویژگی، 

مقابله با ایـن نیروهـا آزاد   ه در انتخاب شیواما ، نیروهاي بیرونی و درونی بسیاري قرار دارد
، تصمیم به انجام عملـی بگیـرد یـا نگیـرد    ، اي را بپذیرد یا رد کند او آزاد است عقیده. است
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شخصـیت فـردي او اساسـاً غیـر قابـل      رو،  ، از اینرفتار یا احساسی را انتخاب کند یا نکند
ه آمـاري،  تحقیقـات گسـترد  در قالب توان  میبینی است و فقط شخصیت نوعی وي را  پیش

  12.بینی کرد روي گروه نمونه وسیعی پیش
دانـد کـه هـیچ چیـز      مـی ، هـاي فـراوان آزادي   وجود محدود کننـده ، به رغم انسان سالم

هـایی کـه او را    او آزاد است که از همۀ محـدودیت . تواند آزادي وي را کامالً سلب کند نمی
  . ه و بر آنها تعالی جویدهمچون سکّوي جهش استفاده کرداند،  احاطه کرده

، بـه آزادي  هفرانکل که معتقد است آزادي انسان در خأل شکل نگرفته و بستر معنا دهند
تـرین عـاملی کـه     مهـم را » سرنوشـت «، او هاي مـوهبتی و محیطـی اسـت    همان محدودیت

سرنوشت به سـه  ، دانسته است. تواند آزادي انسان را تحت تأثیر قرار داده و محدود کند می
  تواند انسان را احاطه کند: کل میش

 شـود  وضـعیت فیزیکـی و زیسـتی بـر انسـان نمایـان مـی        هسرنوشتی کـه بـه وسـیل   ـ   الف
  13شناختی)؛ وشت زیست(سرن

 سرنوشتی که محصول نگـرش انسـان و برآینـد وضـعیت زیسـتی و محیطـی اوسـت       ـ   ب
  شناختی)؛ روان(سرنوشت 

 شـود  بـر انسـان نمایـان مـی     یاجتماع سرنوشتی که به وسیله وضعیت محیط بیرونی وـ   ج
  شناختی). (سرنوشت جامعه

. شـاید پرسـش   دانـد  فائق آمده و خـود را اسـیر آنهـا نمـی    این شرایط،  ه انسان سالم بر هم
. اوسـت  هانسان با آزادي ارادشناختی  سرنوشت زیست هرابط، انگیزترین بخش این عقیدهبر

خود آزادي عمـل دارد؟ فرانکـل در پاسـخ    او تا چه حد در برابر وضعیت ژنتیکی و زیستی 
و » هنرمندانـه «زند که به تعبیر وي بـه توفیـق    اي را مثال می هاي نمونه انسان، به این پرسش

انـد مـاده اولیـه و مقـاوم      هنرمندانه از آن جهت کـه موفـق شـده   . اند دست یافته» قهرمانانه«
نه از آن جهت که موفقیت آنـان  و قهرمانا، شکل دهنده آزاد، را از طریق ارادشناختی  زیست

ــان ورزشــی  ــل کوشــش ،همچــون قهرمان ــت  حاص ــنظم آنهاس ــاي م ــه  . ه ــدا ب ــا از ابت آنه
کنند و نتیجـه یـک    تمام سعی خود را میبوده، اعتنا  خود بیشناختی  هاي زیست محدودیت

  14.بینند نمی عمل را مطلق
هایی براي  نهیزم... ز و تجارب دوران کودکی ویشناختی هم گرچه غرا تقدیر رواندرباره 

» مـن «. گیـرد  و تصـمیم مـی  کـرده  است که اراده » من«اما این کنند،  فراهم می» من«عملکرد 
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، بلکه خواهد براند دهد باد قایق را به هر سمت که می میرانی نیست که اجازه  همچون قایق
قایق در رانی است که نیروي باد را به منظور راندن  همچون مهارت قایق» من«هنر برعکس، 

برد تا جایی که حتـی قـایق را بـرخالف جهـت بـاد هـم پـیش         مسیري مشخص به کار می
ی، روانـ  يمـار یه بـا وجـود ب  کـ زنـد   مـی  ماران را مثالیاز ب يل موارد متعددکفران 15.برد می

ن کـ ش ممیپـر  مـار روان یرا اگـر چـه ب  یزي دارند، ریگ میو تصم يریگ ان موضعکهمچنان ام
  .است یهنوز در او باق یاما شأن و مقام انساندهد، خود را از دست  ییارآکاست 

زمـانی  شـناختی،   قـوانین جامعـه  ، اوالً: نیـز شـناختی   بـا سرنوشـت جامعـه   خصوص در 
قـوانینی  هرگـز  رو،  ز منطقه آزادي فردي انسان بگذرند، از اینثیرگذار باشند که اأتوانند ت می

تجربه نشـان  . ثانیاً: اش محروم کنند د او را از آزادي ارادهتوانن کامالً تعیین کننده نبوده و نمی
توان از یک انسان گرفت مگر یک چیز: آخرین آزادي بشـر را   داده است که همه چیز را می

  16.در گزینش رفتار خود در هر شرایط موجود
و با اسـتفاده از   گیرد سرنوشت خویش را به دست می، خود، در نهایت، شخصیت سالم

کنـد تـا    روانـی و اجتمـاعی غلبـه مـی    ـ   شـرایط زیسـتی  ه ي وجودي خود بر همها ظرفیت
اي بـراي   فقـط زمینـه  » سرنوشـت «. تحقق بخشـد را خویش » خود فرا روندگی«به سرانجام 

  .آزمودن آزادي انسان است

  پذير خودآگاه و مسئوليت. ۲
متیـازات مکتـب   یکـی از ا در ایـن تعریـف،    17.»اسـت  انسان موجودي خودآگاه و مسـئول «

در این مکتب درمانی که اصل و جوهر وجودي انسـان  . نهفته استدرمانی تحلیل وجودي، 
اسـت.  مسـئولیتش  از شروع درمان نیز آگاهی دادن فرد  هنقط، داند پذیري او می را مسئولیت

 هـا  شود که در هر کدام از ایـن موقعیـت   رو می ههاي متفاوتی روب دائماً با موقعیت هر انسانی
هر موقعیت ، انسان سالم که گویا دومین باري است که متولد شده است. عنایی نهفته استم

و در  بیند که باید با آن دسـت و پنجـه نـرم کـرده     نظیر می از زندگی را فرصتی طالیی و بی
  . معنایی را محقق سازد، حاصل از آن موقعیت  چالش

بایـد بـه آن گـوش داد و    ندایی اسـت کـه نخسـت    ، هر وضعیت زندگی«به بیان دیگر، 
گـویی بـه هـر وضـعیتی      همواره متوجه پاسـخ ، انسان سالمرو،  از این 18،»سپس پاسخ گفت

وقتی این توانـایی و فرصـت را   . مسئولیت آفرین است، داند که آزادي انتخاب او می. است
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  تـایج آن انتخـاب و ن برابر در ، بنابراین، دارد که آزادانه گزینش کرده و عملی را انتخاب کند
  . حاصله از آن مسئول است
در هـر مـوقعیتی   ، حال با توجه به اینکـه  هاست شکوفایی ارزش، مسئولیت اصلی انسان

فرصت تحقـق آن ارزش نیـز از دسـت    ، اگر این موقعیت از دست برود، ارزشی نهفته است
انسان سالم از هـیچ مـوقعیتی   . بر این اساس، ماند رفته و براي همیشه تحقق ناپذیر باقی می

او متوجه وظایفی است که در زندگی بـر دوش او نهـاده شـده و    گذر کند. به سادگی نباید 
  شود. میبخشی از آن وظیفه براي او نمایان ، هر وضعیت

زندگی را ، چنین انسانی به جاي آنکه زندگی را فقط یک واقعیت بپندارد به نظر فرانکل
، از که از سوي قـدرت و کارفرمـایی بـرایش صـادر شـده اسـت       داند حکم انجام وظیفه می

گـویی   پاسـخ ، بلکه همچون سـربازي ، مسئولیت او نه فقط آگاهی از وظایف زندگیرو،  این
  19.به کارفرما نیز هست

، فرانکل تلویحـاً نمونـۀ عینـی سـالمت روان را در یـک انسـان مـذهبی معرفـی کـرده         
هستی خویش را نه تنها براسـاس مسـئولیت بـراي    انسان مذهبی کسی است که «نویسد:  می

  20».بلکه همچنین در برابر کارفرما هم مسئول استکند،  ي وظایف زندگی توجیه میارضا
، نـه  روي زمـین بدانـد  هـاي   معنویت هخود را همچون سرباز جبهاین نگرش که انسان، 

را او وظیفـه زنـدگی را   زیـ ، کنـد  بلکه او را تا حد زیادي فعال میانجامد،  تنها به انفعال نمی
بـه  ، گیري از موهبت آزادي و انتخـاب  داند که با بهره دستورالعملی از سوي قدرتی برتر می

  . کند پاسخ مثبت داده و فعاالنه زندگی می، ها آن دستورالعمل
بـه  ، هـاي اوسـت   آگاهی از وظایفی که براي هر کس منحصر به فرد و در حـد توانـایی  

انسان خود را فـردي  . اگر شود در تعامالت با یکدیگر نیز منجر می ها انسان سازگاري بیشتر
، تواند راه خویش را انتخاب کـرده  هاي محیطی می در برخورد با پدیده، بداند  آگاه و مسئول

  .  تري با مسائل زندگی برقرار کند تعامل و تبادل سازگارانه

  ارزش مدار. ۳
ایـن نتیجـه   ... رنج و، مسئولیت، وظایف، الیفتک، در وجودها  انسان باور به تفرد و یگانگی

و  یانسان براي یافتن معنا نیز امري کـامالً شخصـ  وجوي  جست را در پی خواهد داشت که
لکـن  . معناي زندگی هر کـس ویـژه و یگانـه خواهـد بـود     یجه، منحصر به فرد بوده و در نت

، هـا نفـر   میلیـون  سـان توسـط   هاي مشابه و یـک  هایی که در موقعیت مطالعه رفتارها و کنش
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هـا   دهد که گویا همۀ این کنش وجه مشترك و معیار همگانی را به دست می، شود تجربه می
فرانکل این معانی فراگیر و جهان شـمول را بـه   . گیرد صورت میها در جهت آن،  و واکنش
  21.کند تعریف می» ها ارزش«صورت 

معنـاي شخصـی، بلکـه مفهـومی     د، اما نه خواهد بو» معنا«همان » ارزش«، بر این اساس
انتـزاع شـده و در   ه زندگی افـراد متعـدد،   تجربه شد ی و همه جایی که از معانی شخصیِکل

م برنامه یو با تنظ یتواند در قالب این مفهوم کل میهر کس . شه داردیانسان ر يجهان ماورا
ا کشـف  تر و کامالً منحصر بـه فـرد زنـدگی خـود ر     معناي جزئی، آن يخود بر مبنا یزندگ
  .ش غنا بخشدیت خویق بر انسانین طریو از اکرده 
ها چیزي جز زایش ذهنی یک فرد نبودند و ریشه در دنیایی مـاوراء و   اگر معنا و ارزش«

  22.»دادند آنها هر لحظه کیفیت خواست خود را از دست می، مافوق انسان نداشتند
بنـدي کـرده و    شی طبقهفرانکل معانی کشف شده زندگی انسان را در قالب سه نظام ارز

گویـد:   او مـی . دهد معیار و راهکار مشخصی در اختیار انسان معناجو قرار می، به این ترتیب
بدین ؛ هاست متناظر با یکی از ارزششود و هر طریق،  ز سه طریق محقق میمعناي زندگی ا

  .تواند ارزشی را محقق ساخته و شکوفا کند می ها معنا که هر یک از این راه
  ند از:ا هاي تحقق معنا عبارت راه

  ؛رسند به ظهور می» هاي خلّاق ارزش«ـ انجام کاري ارزشمند که از آن طریق 1
  ؛شوند شکوفا می» هاي تجربی ارزش«هاي واال که از آن طریق  ـ کسب تجربه2
  23.شوند شکوفا می» هاي نگرشی ارزش«تحمل درد و رنج که از این طریق ه ـ شیو3

آنجـا کـه   ؛ نـد ک یطراحـی مـ  ، مبتنی بر این سه نظام ارزشی خود رازندگی ، شخصیت سالم
آنگاه که الزم است . ندک می چیزي را به طبیعت عرضه، ممکن است با انجام کاري ارزشمند

ه کـ و آنجـا  ، کند تسلیم زیبایی طبیعت و هنر شده و تجارب واالیی را از محیط دریافت می
هاي  برترین ارزش، جربه سرشاري از طبیعتنه فرصت خالقیت یافت و نه امکان دریافت ت

ترین شرایط ممکن نیـز   هاي نگرشی را به خدمت گرفته و حتی در سخت یعنی ارزشخود، 
  .در زندگی خود خواهد یافت» معنایی«

، سـه ویژگـی شـاخص شخصـیت سـالم از دیـدگاه فرانکـل: خالقیـت        بر این اسـاس،  
  .خواهد بودن این نوشتار ادامه ایموضوع بحث ، ورزي و تحمل درد و رنج عشق
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  خلّاقیتالف) 
نمایـان  » هاي خالق ارزش«است که از طریق آن » کار«، هاي کشف معناي زندگی یکی از راه

ي ابـه معنـ   24،داردریشـه  که به نظر فرانکل در ناهشیار معنـوي آدمـی   » خالقیت«. شوند می
  25.است» خویشتنافزودن چیزي به دنیا از طریق استفاده از استعدادها و ابراز «

، تولید اندیشه یا خـدمت بـه دیگـران   ، تواند با خلق یک اثر انسان خودآگاه و مسئول می
بهترین راه تحقـق   26. به زندگی خود معنا ببخشده آن ایثار و عرضه به جهان است، که الزم
از ایـن  فـرد  که  شخصی افراد است» شغل«، گاه کار و بهترین جلوه، »کار«، هاي خلّاق ارزش

بـا اداي سـهم خـود بـه     ، رابطه یگانه و منحصر به فرد خود را با جامعـه پیـدا کـرده   طریق، 
  .کند احساس رضایتمندي را تجربه می، جامعه

هاي خلّـاق   قلمرو احتمالی شکوفایی ارزششود که گرچه شغل،  یادآور میالبته فرانکل 
نشـود و هـیچ شـغلی را    جـر  مناما ممکن است لزوماً به رضایت شخصـی  کند،  را فراهم می

اینکه شخص فکر کند با داشتن شغلی دیگـر   27.توان تنها راه کامیابی و موفقیت دانست نمی
. نوعی خود فریبی یا ناشـی از درك نادرسـت شـغل اسـت    ، تر باشد توانست خوشبخت می

انجام آن کار است که به  هبلکه شیو، دهد نوع و محتواي کاري نیست که فرد انجام می، مهم
نفسه ارزشمند نبوده و به خـودي خـود انسـان را     فی» شغل«و » کار«. بخشد زندگی معنا می

 انجام کار هاین خود انسان است که با اتخاذ شیو، بلکه رساند همتا و جایگزین ناپذیر نمی بی
  .سازد خود را جایگزین ناپذیر میه شغلی، در هر عرص

) ...محیط کـار و ، از بیرون (کارفرماگاه انجام وظایف مشخص و استاندارد تحمیل شده 
توانـد   کسی که نمـی رو،  ، از اینشود آور کرده و به رضایت شخصی منجر نمی شغل را مالل

عواملی باشد در پی اي خود  و غیر حرفه یخود ارضا شود باید در زندگی خصوص هاز حرف
  28.که به زندگی او معنا بدهد

کـه بـه رغـم    هـا   انسـان  و به دو گـروه از  شناسی کار پرداخته همچنین فرانکل به آسیب
گروهی ؛ کند اشاره میتوانند نیاز معناجویی خود را ارضا کنند،  کار مناسب نمی ازمندي  بهره

اي که از فشار کـار و   ت بیشتر دانسته و عدهاندوزي و کسب لذ که کار را ابزاري براي ثروت
ت نه تنها سـالم ، کاردو مورد،  . در هرفرصتی براي لذت بردن ندارند، خستگی ناشی از آن

کسـانی کـه   . شود بلکه به نوعی روان آزردگی نیز منجر میروان را به همراه نخواهد داشت، 
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دیگـر جهتـی   شـان   زنـدگی امـا  ، سرمایه کـالن دارنـد،   بینند اندوزي را هدف می فقط ثروت
زنـدگی و  بـراي فـرار از   ، گذراننـد  وقفـه بـه کـار مـی     آنان که تمـام اوقـات را بـی   . 29ندارد

، وقفـه  به کار پناه برده و در این دویـدن بـی  ، رو شوند هایی که دائماً باید با آن روبه موقعیت
. کنند احساس خسران میو هنگامی که به کار مشغول نیستند، کوشند تا از خود بگریزند  می

و نه اي براي رسیدن به ثروت بیشتر  کار نه وسیله، از نظر انسان سالماین در حالی است که 
ت و رفـاه را از هـر طریـق    ، چون او لذپناهگاهی براي پرکردن اوقات و گریز از خود است

  .داند بخشی به زندگی نمی، مایه معناکه باشد
معنـایی زنـدگی    ل بـی هاي حاصل از آن را یکی از عوامـ  و پیشرفت» تکنولوژي«فرانکل 

هاي بقـا محـروم    اده از مهارتما را از نیاز به استفامروزي دانسته و معتقد است تکنولوژي، 
ساخته و سیستمی را توسعه داده است که زنده ماندن انسان را بـدون نیـاز بـه کوششـی از     

» فراغت ناشی از بیکاري«ما را با مسئله جامعه صنعتی امروزي،  30.کند جانب او تضمین می
. جـر شـود  من» روان نژنـدي بیکـاري  «تواند به نـوعی بیمـاري بـه نـام      ساخته که میرو  روبه

یعنی ، »دل مردگی«است: » س بیهودگیاحسا«و » دل مردگی«، بارزترین عالمت این بیماري
ست دادن نیروي ابتکار و در نهایت، ناتوانی از انجام هر کـاري،  تفاوتی روز افزون و از د بی

  31. »حتی ناتوانی در جذب و دریافت دست کمکی که به سوي فرد دراز شده است
زیرا آزادي معنوي همیشـه  ، شود نمی یمنته شه به چنین واکنش روانییهمالبته بیکاري، 

ـ      ار مییکاین فرصت را به فرد ب . رو شـود  هدهد که با ایـن سرنوشـت اجتمـاعی چگونـه روب
 يهـا  مسـئولیتی  ها و بی براي تمام شکستاي  ، بهانهبرخی با تسلیم شدن به چنین سرنوشتی

  .دانند ها می ها و عدم موفقیت ل تمام بدبختیرا عام» بیکاري«یابند و  خود و دیگران می
بلکه بـا تـدابیر منطقـی و    تحت تأثیر این سرنوشت واقع نشده،  برخی نه تنهادر مقابل، 
آنان معناي زندگی را خالصه در کار . دهند سرنوشت خود را شکل می، گیري قدرت تصمیم

هر وقـت کـار   . آنها تفاوتی نداردروز تعطیل و غیر تعطیل براي رو،  از این ،بینند یا مزد نمی
فـرد بیکـار   . بـه ایـن ترتیـب،    شـوند  ت دیگري مشغول می، به فعالیمشخصی نداشته باشند

بـه   32.از گروه دل مردگـان باشـد یـا کامیابـان    این فرصت را دارد که تصمیم بگیرد؛ همیشه 
کـافی  ران اقتصـادي و اجتمـاعی   از طریـق جبـ  » روان نژندي بیکاري«درمان ، فرانکله عقید

  33.کند زیرا بشر تنها با رفاه زندگی نمینیست، 
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  دریافت و ایثار عشقب. 
موجـودي اسـت از خـود فرارونـده کـه اساسـاً       ، »تعالی خویشـتن «اساس ویژگی  برانسان 

تحقق این ویژگی روحانی چه از راه دستیابی به . عالقمند دستیابی به فراسوي خویش است
اي  اه دسـتیابی بـه موجـودي دیگـر کـه بـا او رابطـه       معنایی براي تحقق بخشیدن و چه از ر

  شود. میپذیر  در بستر اجتماع امکان، صمیمانه برقرار کند
هـاي   یعنـی برداشـت و دریافـت (تبـادل) تجربـه     معنایابی از طریق ارزشـهاي تجربـی،   

روابـط بـین فـردي و    ، فرهنـگ ، هنـر ، هاي عالم طبیعـت  ییارزشمند از رهگذر غور در زیبا
درك زیبـایی هنـر و طبیعـت و برقـراري رابطـه       34.گران در قالب عشق به آنهـا تعامل با دی

بهتـرین راه  هـاي خـالق وجـود نـدارد،      ان تحقـق ارزش آنگاه کـه امکـ  ، صمیمانه با دیگران
  . دستیابی به معناي زندگی است

تواند سراسر زندگی را سرشـار از   حتی یک لحظه اوج ارزش تجربی میبه نظر فرانکل، 
نـه تعـداد یـا    هاي لذت بخـش اسـت،    تجربه  دت و عمقزیرا آنچه مهم است ش ،معنا سازد

وقتـی  . توانایی ایثار و دریافت عشق را داردانسان از خود فرارونده،  35.مدت زمان دوام آنها
و وقتـی عاشـقانه کسـی را    همتاسـت،   نظیـر و بـی   شود؛ یعنی موجودي بـی  میمحبت به او 

  .  جایگزین ناپذیر نموده استاو را موجودي یگانه و ، دوست دارد
عشـق  «گویـد:   مـی اعماق وجود انسانی دیگر دانسته، فرانکل عشق را تنها راه رسیدن به 

، در یک رابطه عاشـقانه بنابراین،  36.»ست از تجربه یار با تمام وحدانیت و تفرد ويا عبارت
منحصـر بـه فـرد    شود و انسانیت او را به عنـوان شخصـی    رو می هانسانی با انسان دیگر روب

  . کند تصدیق می
هـاي   آنچـه در گونـه  . کامالً انسانی و متفـاوت از غریـزه جنسـی اسـت    اي  عشق، پدیده

اي از بلـوغ رو بـه تکامـل     در مرحله، شود تر موجودات به شکل رابطه جنسی دیده می پست
د. تفـاوت دار میـل جنسـی   با  که ماهیتا 37شود خاص انسانی به نام عشق تبدیل می  به پدیده
جنسی صـرفاً بیـان    هابزاري براي کاهش تنش جنسی نبوده و رابط، در مفهوم عشقمعشوق 

معنا و مفهومی نهفته است کـه  . در این رابطه، روحانی به نام عشق است هفیزیکی یک رابط
  .شود می، کشف از طریق ایثار و دریافت عشق

افتـه  ی تنها صفات فعلیت ه روحانی، یعنی عشق، نهاز طریق این جنبتواند  میانسان سالم 
درك کرده و او را در آگـاه شـدن از   نیز را ه او هاي نهفته و بالقو بلکه ارزشوجود محبوب، 
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هاي جسمانی و روانی  او فارغ از جنبه. استعدادهاي خود و تحقق بخشیدن به آنها یاري کند
د تا آنجـا کـه   افزای هاي خویش می بر غناي ارزش، به اندرون روحانی او نفوذ کرده، محبوب

هـر دو موفـق   ه، در عشق دو جانبـ  38.دهد متافیزیکی انجام می عشق فعلیِکه توان گفت  می
حرکـت  یکدیگر کمک گرفته و به سمت کمـال،   شوند براي تحقق استعدادهاي بالقوه از می

  .کنند
زیـرا هسـتی   ، »دارد«ف به چیزهایی نیست که فـرد  عشق واقعی معطوه فرانکل، به عقید
و هـاي جسـمانی در گـذر و معـرض تغییـر اسـت،        یژگیو. رود مرگ از بین میمعشوق با 

و » هسـت «. عشق واقعی متوجه چیزي است کـه فـرد،   شناختی نیز ناپایدار روان يها یژگیو
توانـد در   قدر کم به جسم معشوق توجه دارد که به راحتی مـی  چنین عشقی آن. »باید باشد«

نمادي بیرونی براي بیان اندرون منحصـر بـه    فقط. ظاهر جسمانی، فقدان او هم دوام بیاورد
  39.فرد معشوق است
یعنی برقرار کردن رابطه روحانی با وجود شخص دیگر که در این ارتباط عشق حقیقی، 

، توانـد باشـد و خواهـد بـود     گونه کـه مـی   بلکه آنگونه که هست،  او را نه تنها آن، روحانی
  . کند معشوق را درك می ههاي نهفت ها و ارزش یینانگرد و از این رهگذر توا می

  ند از:ا ها و آثار عشق راستین از دیدگاه فرانکل عبارت ویژگی
رو، عشـق واقعـی    ، از اینافزاید ها را می توانایی پذیرش تمام و کمال ارزش، ـ اعجاز عشق1

  40.ببیندها را بهتر  سازد تا ارزش بلکه بینا و توانا میکند،  انسان را کور نمی
وجود روحانی معشوق ، زیرا هدف اصیل شخص عاشقـ عشق حقیقی قابل انتقال نیست، 2

  .همتاست است که همواره جایگزین ناپذیر و بی
  41.از لوازم آن است» وفاداري«عشق حقیقی، خود ضامن بقا، پایداري و ابدیت خویش بوده، ـ 3
هاي  و بالطبع پذیرش مسئولیت 42ـ چنین عشقی عامل تعیین کننده در روابط تک همسري4

  است.ناشی از آن  43اجتماعی و اقتصادي
معنـاي ژرف خـود را در   ، بلکـه  به وجود فیزیکی معشـوق نبـوده   هوابست، ـ عشق راستین5

  44.آورد در فقدان معشوق هم دوام میرو،  ، از اینیابد وجود معنوي شخص می
پـس  . روحـانی اسـت   هرابطروش تجلّی ، مستقل از جسم است و رابطه جسمانیعشق، ـ 6

 رابطه جنسـی نیـز  ، تجلّی وجود روحانی معشوق استطور که جسم براي عاشق،  همان
  45. تجلّی نیت روحانی اوست
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لکـن معنـاي زنـدگی    هاي مهم انسان سـالم اسـت،    ورزي از ویژگی گرچه توانایی عشق
ان چنـین  فـردي کـه امکـ   . بنـابراین،  منحصر در داشتن یا نداشتن تجربه موفق عشق نیست

مهـم آن  . اش را به شکل معناداري پیش ببـرد  اي را نداشته هنوز هم قادر است زندگی تجربه
یـابی بـه    آنگـاه کـه امکـان دسـت    . ها را غنیمـت شـمارد   هاي تحقق ارزش است که فرصت

  . هاي نگرشی جایگزین شود باید ارزش، هاي تجربی نباشد هاي خالق یا ارزش ارزش

  تحمل خردمندانه رنجج. 
آور  هـاي رنـج   هاي نگرشی در موقعیت خلق ارزش، انسان سالم ههاي برجست یکی از ویژگی

  .ورزي است خردمندي و اندیشه هو مالل انگیز بر پای
نیازمنـد تبیـین و   ، اوسـت  یبعد خردمندي انسان کـه از امتیـازات اساسـی و اختصاصـ    

نحصر به فـرد انسـانی   تواند از خصایص م  کشیدن می» رنج«اما اینکه چگونه . توضیح نیست
هـایش بـه تفصـیل از آن     مقالی است که فرانکل در کتـاب ، و موجب رشد و تعالی او گردد

رنـج  «و خصوصـیات  » رنج«الزم است به تعریف وي از ، قبل از هر چیز. سخن گفته است
ناپذیر یـا سرنوشـتی    رنج یعنی مواجهه با وضعیتی اجتناب«. از نظر فرانکل، بپردازیم» با معنا

  46.»غییر ناپذیرت
یا تغییر دهـد و   یا باید آن را شکل دهد؛ کامالً آزاد استانسان در مواجهه با سرنوشت، 

  . باید شجاعانه آن را تحمل کند، دهی و تغییر را نداشته باشد یا اگر توانایی شکل
ا یـ اجتناب ناپذیر نیـز   سرنوشت. ناپذیر گاه اجتناب، پذیر است گاهی اجتنابسرنوشت، 

جوالنگاه نظریه فرانکـل در  . ناپذیر و ناگزیر اجتناب، یا اجتناب ناپذیر و سرزنش پذیر است
. توان آن را تغییر داد و نه راه گریـزي از آن اسـت   سرنوشتی است که نه می، »رنج«موضوع 

خـود  «، این رنج با هاي شخصی انسان نیست سوء تدبیر یا محصول انتخاب هرنجی که نتیج
ـ ، »آزاري یعنـی  ، »ضـرور رنـج غیـر   «. متفـاوت اسـت   47،ذیرش رنـج غیـر ضـروري   یعنی پ

یر یا محو آن موقعیـت  انتخاب خود انسان است و امکان تغی هآور که نتیج هاي مالل موقعیت
حاصـل از   کند و خود را به تحمل رنـجِ  لکن فرد از چنین امکانی استفاده نمیوجود داشته، 

داند تـا یـک    آزاري بیمارگونه میرا نوعی خود» رنج انتخاب شده«کل فران. کند وادار میآن، 
ناپذیري سرنوشتی اسـت کـه   ناپذیري و گریز ، اجتنابآنچه اهمیت دارد 48. تحمل قهرمانانه

زنـدگی چیـزي   «شخصیت سالم با توجه به این پنـد حکیمانـه کـه    . نهد فرد به آن گردن می
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پذیرد و نه تنها  ص میاي ویژه و خا چون وظیفهرنج را،  49، »نیست جز فرصت براي چیزي
  .کند استفاده می براي کمالنیز هاي پنهانی نهفته در آن  از فرصت، بلکه کند به آن پشت نمی

بلکه آن را عنصري حفاظت کننده در برابـر  داند،  کشیدن را وظیفه می فرانکل نه تنها رنج
اندازد و موجب  انسان را به تکاپو می ،رنج بردنکه معتقد است ، تفاوتی دانسته کسالت و بی

یابـد   آنگاه معنا می، تاب آوردن و تحمل کردن چنین موقعیتی 50. شود رشد و پختگی او می
، »تغییر خـود « 51. مبادرت ورزد» تغییر خود«که شخص را به وضعیت بهتري ارتقا داده تا به 

  .یعنی رشد و فرا رفتن شخص به وراي آنچه که هست
کند: در رنـج بـردن از چیـزي بـراي دور      ونه بیان میگ را این» تغییر خود«فرانکل فرایند 

طوري که میـان شخصـیت خـود و آن    به کرده، ما به سمت درون خود حرکت ، شدن از آن
در حالـت  ، کشـیم  رنـج مـی  . تا زمانی که از وجود این موقعیـت،  کنیم فاصله ایجاد میچیز، 

 هتـوانیم دربـار   حالـت مـی  در ایـن  . بـریم  تنش بین آنچه هست و آنچه باید باشد به سر می
تنشـی   ،بـردن  رنـج . خود توجه کنـیم  طلبیِ و به کمالداده پردازي ادامه  هایمان به خیال آرمان

، کند که در آن انسان به آگاهی عـاطفی از آنچـه نبایـد باشـد     مؤثر و تحولی عمیق ایجاد می
  52.یابد دست می

مشـکالت و تحمـل    نگـرش و طـرز برخـورد او بـا     هاز طریق تغییـر شـیو  » تغییر خود«
، انسان سالم که انگیزه و هدف اصلی زندگی را رسیدن بـه تعـادل  . شود حاصل می، مصائب

را » معنایـابی «، معناي زنـدگی اسـت  وجوي  جست کسب لذت یا گریز از درد ندانسته و در
. در حتی اگر آن معنا را بتوان در درد و رنج یافتداند،  ف اساسی حیات انسانی خود میهد

چـرا کـه معتقـد اسـت در هـر یـک از       کنـد،   ها را با اشتیاق تحمل می تمام رنجت، آن صور
نـوع  . و مقاومت فرد نهفته است فرصتی براي اثبات شایستگی، هاي تلخ ها و تجربه موقعیت

آنچــه در . توانــد حــاکی از عظمــت درونــی انســان باشــد مــی، پــذیرش رنــج و تحمــل آن
تصمیم و خواسـت درونـی اوسـت نـه شـرایط      ، دهد انسان را تغییر می، ترین شرایط سخت

  53.پیرامونی
اشاره ها  انسان به دو گروه عمده از، فرانکل با بیان تجربیات اسارت و زندگی اردوگاهی

، برخی در کوران تلخ و شیرین شرایط زندگی با فراموش کردن عظمت بشري خود. کند می
و . زننـد  ا دست به هر عملی مـی فرس حیوانات در آمده و براي رهایی از رنج طاقت هدر زمر
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از ایـن فرصـت و ارزش    ، با حفظ جایگاه واالي انسانی و عظمت روحـی خـود  نیز اي  عده
دهند که هرگز  و نشان می یدهخویشتن خویش را تعالی بخش، اخالقی نهفته در آن سود برده

 کنـد او ارزش  همین گزینش است که مشخص مـی . توان آخرین آزادي را از دست داد نمی
 گرچه ناچاریم بپذیریم شمار این گروه که شایستگی رسیدن بـه . هایش را داشته یا خیر رنج

کسانی که بتواننـد رنـج و سـختی     54. انگشت شمار استمعیارهاي واالي اخالقی را دارند، 
هاي خود بـه دسـتاورد و مـوقعیتی تبـدیل کننـد و در       اوضاع ناامید کننده را با تغییر نگرش

  .ار ارزشمند هستندیاما بسیار اندك، اصل از آن معنایی بیابند بسشیرینی و شکوه ح
نه فقـط  ، نگاه وي به آثار مثبت و خوشایند رنج، قابل توجه دیگر در نظریه فرانکل هنکت

تحمل قهرمانانه رنـج  که وي معتقد است . بلکه در دنیایی ماوراي آن است، در جهان انسانی
تواند غایـت و   و چون این جهان نمیهاست،  انویژگی خاص جهان انس، و کشف معناي آن

دنیـاي مـاوراي جهـان انسـانی     ، پس ممکن است بپـذیریم  نهایت تکامل جهان هستی باشد
  55.هاي بشري خود را در آن خواهند یافت رنجها پاسخ نهایی  انسانوجود داشته باشد که 

  معناجويي. ۴
انسـان و از مـوارد متمـایز    ویژگی خاص ، چالش و تردید در مفهوم هستی و ارزش زیستن

: از هـا  سـؤال یعنی درگیري ذهنی با این ، »معناجویی. «وجودي انسان با سایر حیوانات است
یعنی پی بردن به راز سر به مهر و معنایابی، روم؟  به کجا و چرا می، ام چرا آمده، ام کجا آمده

  .معنا و مفهوم زندگی
 اسـت کـه دیگـر    56»خـود پیـامبري  «یـا  » معنـاجویی «، محوري در نظریـه فرانکـل   هنقط

)؛ نگـرش  ییک واقعیت است نه فقـط (نـوع  » معنا«اند.  کمتر به آن توجه کردهان شناس روان
هـر  . سـازد  مشـخص و حقیقـی نمـودار مـی     یواقعیتی که همواره خود را در شکل مـوقعیت 

امکـان در  یعنی آگاهی ناگهانی از یک ، »کشف معنا. «امکانی را در خود نهفته دارد، موقعیت
  57.واقعیت هزمین

متعـدد بـراي دسـتیابی بـه      يهـا  انسان سالم از هر امکان و فرصت فراهم شـده و از راه 
ک از یاین مهم نیست از چه راهی و با در نظر گرفتن کدام. کند معناي مورد نظر استفاده می

دارد  آنچـه اهمیـت  ، بلکـه  افتهینگرشی) به معنا دست و  تجربی، گانه (خلّاق هاي سه ارزش
بـه آرامـش و سـازگاري عـاطفی     سان سالم با کشف مفهـوم زنـدگی خـود،    اناین است که 

  58.»که براي بقا الزم است داشتن معنا نه فقط براي موفقیت و شادکامی«. رسد می
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، بر این عقیده است ها را به رسمیت شناخته ها و فرصت لحظه، وجود خودانسان سالم، 
مرواریـدهاي  ، همچون صـدفی ، ها ه و هر یک از موقعیتهیچ چیزي بیهوده آفریده نشدکه 

  .  به کمال رساندن انسان در بر دارندبراي ارزشمندي را 
. کنـد  تـر مـی   ها معناي مسئولیت شخصی را ملموس تیو گذرا بودن موقع فرجام پذیري

محقـق  رو،  دانـد، از ایـن   مسئول ماندگار کردن آنهـا مـی  خود را ، چون همه چیز گذرا است
کند که  امکانات موجود را به واقعیتی تبدیل می، ها و به فعلیت در آوردن آنها ارزشساختن 

هـا   تیل موقعیتبدانسان سالم، ت یمسئول 59. همواره ماندگار خواهد شدو  دیگر گذرا نبوده
او با انجام مسئولیت خود و معنا بخشـیدن بـه   . به این ترتیب، ماندگار است يها تیبه واقع
اعـالم زنـگ پایـان وقـت و      هآمـاد ، پنـدارد عمـري طـوالنی دارد    اینکـه مـی  ضمن ، زندگی

داند به میزانی که هر یک از نیازهاي روحانی خـود   میو از آنجا که  60است.شدن  فراخوانده
تـا آخـرین    حتـی ، پس زنـدگی،  روح را جاودانه ساخته است، را به خوبی ارضا کرده باشد

  .براي او با معنا خواهد بودلحظات عمر، 
. سـت یاي ن ا یک امر مشخص و استاندارد شـده ییک مفهوم انتزاعی عام معناي زندگی، 

اي کـه   وظیفه؛ و وظیفه مخصوصی که در زندگی دارد یعنی رسالتمعناي زندگی هر کس، 
همانطور که وظایف زندگی هر فرد بر این اساس،  61.هاي او معین شده است در حد توانایی
ملموس و ویژه ، معناي زندگی او نیز واقعی، باشد به فرد می عینی و منحصر، کامالً ملموس

  .است
ت در کـ ن حریهمـانطور کـه بهتـر   . توان گفت بهترین معنا در زندگی چیست هرگز نمی

ـ   ییتوانا هت در محدودکحري شطرنج، باز قـدرت   هفـرد) و محـدود   یخود (حـاالت درون
بـه دسـت آورده کـه بفهمـد     بهترین معنا را وقتی نیز شخص ، استی) رونیط بیب (شرایرق

  62. بهترین کار ممکن را در هر موقعیتی انجام داده است
هاي اجتماع را مانع معنایابی ندانسـته و   کمبودهاي زیستی و محدودیتشخصیت سالم، 

د بـه هـیچ چیـزي      ، معناي زنـدگی،  به عقیده فرانکل. کند بر آنها تمرکز نمی مشـروط و مقیـ
، فرهنـگ ، اقتصـاد ، نوع شخصیت، تحصیالت، هوش، نشرایط درونی و بیرونی (س. نیست

اما وجـود یـا عـدم معنـا هـیچ      یا دشواري دسترسی به معنا موثرند، ) در تسهیل ...مذهب و
  63.ارتباطی با شرایط ندارد
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روان نژنـدي  «بـه نـام     بیمـاري  نوعی زمینه بروز ،امیدي در کشف و دسترسی به معنا نا
پـوچی  ، احساس بیهودگیه اصلی آن، که نشان 64کند را فراهم می» خأل وجودي«یا » وجودي

معنادرمـانی  . درمانی اسـت  معنا، تنها راه درمان این بیماري. به نظر فرانکل، هدفی است و بی
آموزد که زندگی نه تنها یک وظیفـه،   میمسئولیت خود را در زندگی نشناخته، به انسانی که 

صادر شده و وظیفه هر شـخص   حکمی که توسط یک کارفرماي مقتدر 65؛بلکه حکم است
حال تکلیف چنین شخصی یافتن راهی براي انجـام صـحیح وظیفـه و    . را تعیین کرده است

تر بـه وظیفـه   هر چه انسـان بیشـ  «. کشف معنا و مفهوم منحصر به فرد زندگی خویش است
  66. »زندگی به نظرش با معناتر خواهد شدکیفیت زندگی بیاویزد، 

  رد و جايگزين ناپذيري)همتايي (تف يكتايي و بي. ۵
. هر انسانی بـه  کید بر فردیت و رشد و تحول شخصی از ویژگیهاي نگرش وجودي استأت

هـاي وجـود    . کاسـتی نیسـت منـد   بهـره زیرا هیچ کس از همه استعدادها نوعی ناقص است، 
نقـص بودنـد    کامـل و بـی  هـا   انسان اگر تمام. سازد او را یگانه و جایگزین ناپذیر میآدمی، 

و  هر انسان موجـودي یکتـا  . بنابراین، توانستیم شخصی را جایگزین شخصی دیگر کنیم می
  67.یعنی متفاوت از دیگران؛ است یگانه

زندگی و وظایف خاصـی کـه   در برابیر مسئولیت ؛ ن استیت آفریمسئولي، تفرد وجود
مسـئولیت  ه بـر  یعنـی مسـئولیت شخصـی عـالو    . مسـئولیت او،  براي او تعیین شده اسـت 

زندگی هم قابـل برگشـت   و  جانشینی ندارد، او در انجام وظیفه و رسالت خود 68. یتوضع
ت او کامالً ویژه و منحصر به فرد است و فرصتی کـه بـراي انجـام    مسئولیرو،  ، از ایننیست

  .ستهمتا آن دارد، بی
همتـایی در   بـی ، وظیفـه ، موقعیـت ، یگـانگی مسـئولیت  ، درك صحیح از تفرد وجـودي 

. کنـد  معنایـابی انسـان سـالم را تسـهیل مـی     ، به فرجام پذیر بودن زندگیسرنوشت و توجه 
 هشـیو . نظیري هستند که معنایی را در خود نهفته دارنـد  هاي بی اما فرصتگذرا، ها  موقعیت

، شخصـیت سـالم  . سـازد  معناي منحصر به فرد آن را آشکار می، گویی به هر وضعیتی پاسخ
جـایگزین   او حتی در برابـر سرنوشـت نیـز   . بیند گرفتار نمی، خود را در محدودة سرنوشت

هـاي   هیچ کس دیگر هم توانایی، شود داند که سرنوشت او تکرار نمی می چونناپذیر است، 
کوشـد   مـی رو،  از ایـن  69، شـود  ها دوبـاره داده نمـی   به خود او هم این تواناییو  او را ندارد

  .خودش بهترین روش رویارویی با سرنوشت را برگزیند
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کنـد بـا    تالش مـی ، هاي زندگی ها و موقعیت از طریق درك تفرد و ناپایداري فرصتاو 
بشناسد ، هاي اوست ییتواناه وظایف خاص خود را که در محدود، زمان همصرف خردمندان

هـر چنـد ممکـن اسـت کـارش      ، و در به انجام رساندن آنها هیچ فرصتی را از دست ندهد
  .ناتمام بماند

چـون  کاهـد،   ، از ارزش آن نمییان یافتن فرصت پیش از پایان کارپااز نظر انسان سالم، 
مبناي قضاوت در بنابراین،  70.کیفیت آن است نه کمیتمعنادار بودن زندگی،  معیار سنجشِ
. زندگی کوتاه و قهرمانانۀ یک جـوان،  بلکه غنی بودن آن است، نه طول زمان، مورد زندگی

هاي ناتمام از  گاه این زندگی«. شخص دیگر استبامعناتر از زندگی طوالنی و بدون کیفیت 
  71. »روند ها به شمار می زیباترین سمفونی

  گويي به نداي وجدان پاسخ. ۶
هـاي اصـلی ناهشـیار     یکـی از بخـش  » وجـدان «بر اساس نظریه ساختار سه بعديِ وجود انسـان،  

پـذیرش   گی وهاي زند معنوي و در واقع، هسته وجودي آدمی است که او را در پاسخ به پرسش
  . است یابیننده شخص در معناکت یز هداکمروجدان،  72.کند مسئولیت آن راهنمایی می

ترین پاسخ به آن موقعیـت   گوید (نداي وجدان) صحیح در هر موقعیتی آنچه وجدان می
و ي شـهود  ییهـا  پاسـخ ، شـه دارنـد  یر یار آدمیه در اعماق ناهشکوجدان  يها پاسخ. است

، ممکنـاتی  محتـواي وجـدان   73.ننـد ک ی نمیرا ط یمنطق رکند تفیفرارا یزیرمعقول هستند، غ
از ، انـد  اما در حال حاضر به مرحله فعلیت و قطعیـت در نیامـده  ، »باید واقع شوند«است که 

این رو ناخودآگاه هستند و باید از طریق شهود و مکاشفه به آن تحقق بخشـیده و آن را بـه   
امـري غیـر معقـول و کـامالً     که وجـدان،  معتقد است فرانکل رو،  ، از اینواقعیت تبدیل کرد

زیرا عشق نیز ادراك شهودي و مسـتقیم  ، است» عشق«شبیه . و از این جهت، ناآگاهانه است
، کـه عشـق  . همچنین از آنجا در معشوق است که باید به فعلیت برسند ههاي نهفت از ظرفیت

 هوجدان نیز امکانـات بـالقو   هدف، هاي نهفته و منحصر به فرد معشوق است ناظر به قابلیت
ایـن  ، وجـدان بـا درك شـهودي خـود    . نظیري است که در هـر موقعیـت وجـود دارد    و بی

  . سازد ل میکانات را کشف کرده به واقعیت مبدام
ق ، متعلـ نظیـر  فرصتی است منحصـر بـه فـرد و بـی    ، از آنجا که هر موقعیتی براي انسان

زندگی کـردن  رو،  . از اینهمتا ملموس و بی، دریافت وجدانی نیز امري است کامالً شخصی



   ۱۳۳ لكتور فرانيكدگاه ويآن از د يها يژگيانسان سالم و و

 

زندگی در یک سطح کامالً فردي و آگاه از واقعیت کامل هـر وضـعیتی   معناي طبق وجدان 
  . است

گاهی کامالً متفاوت بـا  کند، اما از نظر شناختی مطرح می روان یفرانکل وجدان را واقعیت
از  يریر از آن به عنـوان تصـو  یتعبل وجدان به فرامن و یتقل يو هدیبه عق. کاوي نظریه روان

ایـن بخـش   . شـود  مـی منجر  وجدان یژه و متعالیت ویفکیده شدن یبه ناد، شده یپدر درون
بلکـه بیـانگر   شـناختی،   نه تنها یـک واقعیـت روان  ، اساسی ناهشیار روحانی (معنوي) انسان

. متعالی دارنـد  يوجودبا ماي پنهانی  رابطهذاتاً ها  . همه انسانمتعالی است یارتباط او با منبع
شـناختی فـرد شـده     روان هوجدان بخشی از کلّ این موجود متعالی است کـه وارد محـدود  

کـه بـه او نـدا    اسـت  ی یاي میان انسان و عامل ماورا واسطه ،وجدان. به عبارت دیگر، است
فهـم  دارد. نداي متعالی است پس خودش هم کیفیتی متعالی ، بنابراین چون وجدان. دهد می

. پـذیر نیسـت   ی تعالی وجدان بدون داشتن ادراك صحیحی از منشأ متعـالی آن امکـان  ویژگ
کنـد کـه اگـر بـه تنهـایی و       وجدان را به ناف انسان تشبیه مـی ، فرانکل در تبیین این مسئله

اما با مراجعـه بـه نقـش آن در فرآینـد تولـد و      رسد،  معنا می شود به نظر بیجداگانه مطالعه 
روشـن  » مـادر «یعنـی  عضو در خارج از بدن فرد، فهوم و ارزش این م، تاریخچه پیش از آن

  .وجدان نیز در ارتباط با منشأ متعالی خودش قابل درك خواهد بود. شود می
ي وجـودي و  انسانی را امر ییفرانکل وجود و حضور وجدان و ارتباط آن با منشأ ماورا

 تعـالی را خـارج از حـوزه   اما توضیح و تبیـین کیفیـت ایـن منشـأ م    گیرد،  مسلم در نظر می
اجماالً اشاره ، در عین حال، داند شناسی و الهیات مربوط می ی و به مباحث هستیشناس روان

  74.نامید» خدا«توان چنین مرجع مختاري را  دارد که می
امـا  . شـکل دهـد  خواهـد،   گونه که مـی  تواند ماهیت خود را همان انسان آزاد است و می

او . قدرت اوست هخارج از حوز ،این طراحی و انتخاب خود خلق استانداردهاي الزم براي
زیـرا صـدور   و قانونی قاطع و جازم صـادر نمایـد،   خویش بوده گذار  ، قانونتواند خود نمی

این موجود مطلق و منبع متعالی که هـم  . پذیر است حکم مطلق فقط از موجود مطلق امکان
وجـود انسـان قـرار دارد و از طریـق      در بیرون از، گویی است و هم مرجع پاسخگذار  قانون

  . وجدان با او در ارتباط است
یابنـد و   حضـور وجـدان را در خـود مـی    ، اعم از مـذهبی و غیـر مـذهبی   ها،  انسان همۀ

منشـأ وجـدان چیسـت و     اما ایـن مسـئله کـه   . برند براساس آن به مسئول بودن خود پی می
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است که فقط ذهن انسان سالم را پرسشی ، ستگو انسان در برابر چه چیز یا چه کسی پاسخ
انسانی که کیفیت متعالی وجدان را به رسمیت شـناخته و خـود را   ؛ دارد به خود مشغول می

  .بیند در برابر منشأ متعالی آن مسئول می
مـذهبی بـودن را یکـی از فاکتورهـاي مهـم در سـالمت روان       ، رسد فرانکـل  به نظر می

لکن تلویحاً توجه انسان به خاسـتگاه  ت، ده اسگرچه وي تصریح به این مطلب نکر. داند می
؛ کنـد  هاي انسان مـذهبی مطـرح مـی    گویی به نداي وجدان را از ویژگی متعالی خود و پاسخ

گوي مسـئولیت خـویش در    پاسخ، متعالی یانسانی که با درك صحیح از ارتباط خود با منبع
  .ی استیبرابر آن مرجع ماورا

ندایی از درون ذات خود دانسـته و خـودش را فقـط    نداي وجدان را ، انسان غیر مذهبی
گویـا او  . گویی است آخرین مرجع پاسخ ،به نظر او وجدان. بیند در برابر وجدان مسئول می

و در جایی ماقبل آخر (قبل از  براي یافتن معناي نهایی زندگی هنوز به باالترین قله نرسیده
ا اي ماقبل آخر دانسـته و خـود ر   مرحلهوجدان را ، اما انسان سالم 75.قله) توقف کرده است

در عین حـال بـه تصـمیم دیگـران بـراي      ، بیند مسئول میدر برابر خاستگاه متعالی وجدان، 
گذارد چون به آزادي بشـر   احترام میین قله یا متوقف ماندن قبل از آن، رسیدن به ا انتخابِ

  .اعتقادي راسخ دارد

  ينقد و بررس
  يف سالمتل در تعركانفرهاي  شهيدر اند يمالحظات. ۱

 یداشـتن زنـدگ   يبودن را بـرا  يماریمال هنجار بودن و فاقد عالئم بان، کشناس روان امروزه
بـه ظـاهر    یطیندارنـد و در شـرا   يمـار یه عالئـم ب کـ  يچه بسا افـراد دانند.  ی نمیافکسالم 

 یو احساس پـوچ نداشته  یت از زندگیا احساس رضا، امنندک ی میزندگ یمطلوب و آرمان
رسیدن  يتالش برا ايو به معن يفراتر از بهنجار یمفهومسالمت،  پس. نندک یم یهودگیبو 

 یشناس روان را در علم يند رو به رشدیفرآ، ن نگرشیگرچه ا. مال استکشرفته یبه سطح پ
  .دارد ینآبا نگرش قر يادیزه ن هنوز فاصلکلدهد،  ینشان م یماندر خصوص روانه و ب

اي از  کند؛ یعنی پیراسـتگی از مجموعـه   ایجابی و سلبی تعریف می قرآن سالمت را در دو بعد
ر یرا از ســا اي از خصــایص انســانی کــه او امــراض و آفــات روحــانی و آراســتگی بــه منظومــه

  .شود یلت انسان بر همه موجودات میو فض يز ساخته و موجب برتریمخلوقات متما
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مـال در  کسـالمت و  هاي  هیظرهمه ن باًیتقر. سالمت استه ن گسترییگر در تعیتفاوت د
ا یـ ن دنیرا فقـط بـه همـ    یقلمرو سـالمت  ل)کتور فرانیک(از جمله و معاصر یِشناس روان علم

ن یـی انسـان تب  یسالمت را بـا در نظـر گـرفتن جـاودانگ    ی، اما نگرش قرآن، نندک یمحدود م
 ینـوع ، نگرشن یدر ا. ندیب یتر م قیتر و عم عیوس ییانسان قلمرو یزندگبراي را یزکند،  یم
ا بـه عنـوان   یـ همـواره دن شـود و   یده مـ یـ خـرت د آا و یـ ان دنیم یوند ناگسستنیو پ یدگیتن
تـوان بـه    یاشت محصوالت خوب و گذر از آن مـ که با کده شده یخرت دآ يبرا يشتزارک

خـرت  آ كو تـر  76آخـرت  يا برایدن كتررو،  ، از ایندیمطلوب و رو به مقصد رس یبرداشت
سـعادت و  ، تـب ا سـالم  کن در میهمچنـ . شـوند  یمـ شمرده هنجار نا یا هر دو رفتاردن يبرا

ن هـر  یبنـابرا ، شـود  یف مـ یـ تعر» اهللا یقرب ال«ی عنی خلقت، یسالمت در قالب هدف اصل
نش انسـان  یفطرت و منطبق با هـدف آفـر   ییوفاکه در جهت شک يا رفتاریش یگرا، نگرش

از سـالمت را بـه    یسـهم ، دع بخشـ یا تسریرده کل یر تسهین مسیت او را در اکباشد و حر
  .همراه خواهد داشت

 یه درجـات و مراتبـ  کخواهند بود  کیکیدو مفهوم تشیب، سالمت و مرض، ن ترتیبه ا
امـا  یابـد،  دسـت   یاز سـالمت روحـان   یبـه مراتبـ   ین است انسانکممدارند. براین اساس، 

، دیدگاه قرآن درباره سـالمت  نچه گفته شدآبر  بنا. ده شودیهم در او د يماریاز ب ینشانگان
در ـ   دارد: الـف  یان تفـاوت اساسـ  شناسـ  روانهـاي   افتـه یبـا  از سه جهت م کدست روان، 

  .سالمت يگذار فـ در هد ج، سالمتة در گسترـ  ب، ف سالمتیتعر

  ـ در ساختار انسان سالم۲
طـرح  ن سـاختار انسـان سـالم م   یـی مـال در تب کان شناسـ  رواناز  یکیل به عنوان کنچه فرانآ
. ن اسـالم اسـت  یـ د دأییـ الجمله مـورد ت  یف، آنهاي  یاستکص و ینظر از نقا صرف، ندک یم

بـه   ییگو پاسخیی، جوي، معنامدار ارزشي، ریپذ تیمسئول، اریاختي، چون آزاد یاتیخصوص
ن تفـاوت عمـده   کـ لی مطـرح شـده اسـت،    به روشن یقرآنهاي  در آموزه... وجدان و يندا
نش یبا مبدأ و مقصد آفراز این خصوصیات  یبخشزمینه ل در کفراندگاه یبا د ینآدگاه قرید

او هر . نش( خدا) نداردیبه مبدأ آفر یتوجه چندانها   ن مؤلفهین اییل در تبکفران. انسان است
ن مصـداق  یـی ن در تعکـ لیند، ب یار پر رنگ میرا بس یامر متعالی، زندگ یینها يچند در معنا

ق امـر  یاز مصـاد  یکـی را  یمـ یان ابراهیـ اد ينموده و خدا يدست و دل بازی، متعال ن امرِیا
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یـژه انسـان،   و و بـه  ینش هستیت و مقصد آفریبه غا يو یتوجه یب. ردیگ یدر نظر م یمتعال
امـل  کانسـان را   یت زنـدگ یـ لمـرگ، ک  که او معتقد است. غفلت از مبدأ است تر از جستهبر
در . دهـد  یونـد مـ  یپ، اسـت  یابـد بـاق   تا ين جهان مادیه در ااي ک ند و او را به گذشتهک  یم

ـ ابـر اسـاس    77شـود.  مـی مانـدگار  ، انات بالفعل و بالقوه ماکه امکگذشته است  او یـان،  ن بی
  .  نده و ارتباط آن با گذشته نداردیبه آ یتوجه

همپوشـی   یقرآنهاي  با آموزه انسان سالمهاي  ل در موضوع شاخصهکه فرانینظراگرچه 
ـ ا، رکفوق الذشناختی  تفاوت عمده جهانن با توجه به دو کلدارد،  تفـاوت  هـا،   ن شاخصـه ی

  شود: مینها اشاره آبه چند مورد از  ه اجماالًکخواهند داشت  یقابل توجه

  يالف)آزاد
توانـد بـر همـه     یله آن مـ یه بـه وسـ  کـ انسـان دانسـته    یذاتهاي  یژگیرا از و يزادآل کفران

 انتخـاب  يگو ند و پاسخکراه خود را انتخاب ، ردهکغلبه  یطیو مح یموهبت يها تیمحدود
د بـا اسـتفاده از   یـ ه باکـ دانـد   یآزاد و مختـار مـ   يم انسـان را موجـود  یرکقرآن . خود باشد

ـ ا. نـد کعت به انتخاب راه خود اقدام یفطرت و شر، چون عقلهایی،  ابزار تنهـا  ، ن موهبـت ی
 يبـرا  ياز چـه؟وآزاد  يددر پاسخ به سـئوال آزا . زهکیات پایدن به حیرس ياست برا يابزار

 ايرا به معنـ  يآزاد، داند یاو م یبرتر از وجود جسمان تیقیرا حق یآدم یه هستکچه؟ قرآن 
. او هسـتند  یه مانع رشد و تعالکداند  یمهایی  د و بندی(روح) از ق یگوهر وجود آدم ییرها
ـ  یـ از هر گونـه زنج  ییرها یعنی، یقیحق يآزاد ـ یو ب یر و اسـارت درون و مبـارزه بـا   ی، رون

  .ت استیعبودیجه آن، ه نتکطاغوت 

  ارک ب)
رده و کـ ن یـی تب عشق و رنج مفصالً، ارکانسان سالم را در سه مقوله  يها ل نظام ارزشکفران

یت سـالم هسـتند و در واقـع،    سازمان دهنده اعمـال و رفتـار شخصـ   ، ها معتقد است ارزش
ت ین شخصـ یوکـ ت ار و نقـش آن در کبه ، تب اسالمکمکنند.  مین ییفرد را تع یزندگ يمعنا
ي ارکـ ه هر نـوع  کن است یا، ده نشدهیل دکه فرانیاما آنچه در نظریار داده است، ت بسیاهم

 يو الزم بـرا  یعناصـر اساسـ  . ننـده سـالمت باشـد   کل یو تسه یبخش زندگتواند معنا نمی
انسان مطلـوب  ، در سراسر قرآن. ـ عمل صالح2یمان، ـ ا1ند از: ا رتی به سالمت، عباابیدست
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ه کـ ن دو مفهـوم  یا ایگو. ردک ییمان و عمل صالح شناساید واژه ایلکتوان با دو  یرا م یقرآن
  . ت سالم دارندین شخصیوکدر ت یگسستني ناوندیپه، ر شدکرات و اغلب با هم ذکبه 

را داشـته   »یحسن فاعل«و  »یحسن فعل«ه دو مشخصه کداند  یرا ارزشمند م يارکقرآن 
. خود را از دسـت خواهـد داد   یروحان یبخش یتعال یژگیو، کار، ن صورتیر ایدر غباشد، 

ي عمل است و در جامعـه بـرا   یه اثر خارجک یبعد فعل؛ ه هر عمل دو بعد داردکنیح ایتوض
انجام عمل اسـت و اثـر آن فقـط در     يزه عامل برایه انگک یو بعد فاعلهمه مشخص است، 

. روح عمـل اسـت   یو بعد فاعلیکره عمل، پ، یبعد فعل. شود یروح و روان شخص ظاهر م
د بـودن و آثـار   یـ بـر مف  ه عالوهکاست  یشود عمل یاز نظر قرآن آنچه موجب سالمت م 78

و هـا   عشـق ، دگاهیـ ن دیـ در ا. باشـد نیز داشته  ییزه خدایت و انگین، مثبت داشتن یاجتماع
ه در کـ شـوند   یمـ  یبه سالمت منتهـ  یزمان نهاآگنجند و همه  یهمه در مقوله عمل مها  رنج

  .شوند يافته و ابدیات یح یزه الهیپرتو انگ

  او بر انسان يها ت خدا و سنتیمکحا ج)
، مجموعـه باورهـا  . فـرد اسـت   هاي نظام باور، ننده رفتارکم یعناصر تنظترین  یاز اساس یکی

بـاور بـه   . بخشـند  یمـ  یت او انسـجام و همـاهنگ  یان نهاده و به شخصـ یفرد را بن ینیب جهان
متعـال وجـود    يه خـدا کـ نیبـاور بـه ا  ، ت خداوند با تمام صفات جمال و جاللـش یوحدان
مـت مطلـق و منـزه از همـه     کعلـم و ح ، قدرت مطلق، مطلق ییبایز، مال محض، کمحض
ی سـتگ یشا ،ه انسان از جهت استعداد و از سنخ وجـود کنیباور به ا، ستها یها و زشت نقص
در ا یـ دن یاعتقـاد بـه رابطـه مقـدم    ی، جهان هسـت  يباور به هدفمند، گونه شدن را داردخدا

ه توجـه بـه   کـ انسان سالم از نظر قرآن هسـتند  هاي  همه مجموعه باور... آخرت ومقایسه با 
بـه سـاحل امـن و آرامـش     یده، بخش ییها رها شیاز اضطرابات و تشو يارینها او را از بسآ

و «: ضطراب به همراه نداردسخت و پر ا یجز زندگ یارمغانآنها  ند و غفلت ازک یت میهدا
  79.»اکله معیشۀ ضن ري فانّکمن اعرض عن ذ

ی و از م بـر جهـان هسـت   کحـا  يهـا  باور به سنتی، قرآن ن انسانِیادیبن ياز باورها یکی
ل و کـ تو، ریـ فکاحبـاط و ت ، امـداد ، ابتال، تیچون علیی، ها سنت. انسان است یهستجمله، 
م و اصـالح  یخـود را تنظـ   ياعتقاد بـه آنهـا رفتارهـا   ه انسان در پرتو ... کشفاعت و، توسل

الـذي خلـق المـوت و الحیـاة     «ي انسـان اسـت:   از فلسفه وجـود  کیحا سنت ابتال. ندک یم
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 ا همواره در معرض امتحـان و ابـتال  یانسان مختار در عرصه دن 80.»م احسن عمالکم ایکلیبلو
خـود   یسـتگ یشا، نهفته يها استعداددن به یت بخشیبا فعلها  شیها و گشا یدر سختو  است
ی، لکدر هر حال و به هر شـ  یزندگ يها رنج. رساند یسالمت و سعادت به اثبات مي را برا
مطلوب یط به ظـاهر نـا  در برابر شرا یبرخ. انسان هستند یو تعال يوفاسازکش يبرا یفرصت
و کـرده  خـود  شه یصبر را پ یبرخ، نندک یجزع و فزع می، توان خود را از دست داده، زندگ
ینـد،  گو یسـپاس مـ   یمات زنـدگ یمالنا خداوند را بر، طین شراینانه ایب عقوا كبا در یگروه

 يت بـرا یـ ن موقعیها و بهتر ارزشترین  یبه عال یابیدست يبرا ییاستثنا یچون رنج را فرصت
 یسرزندگیی، ایموجب پو، به رنج ین نگرشیچن. آورند یشتن به شمار میخو یر و تعالییتغ

  .شود یمال مکت به سمت کو نشاط در حر

  وجدان د)
ت سالم را یورزد و اساس شخص ید مأکیل بر آن تکه فرانکمنحصر به فرد انسان  ییدو توانا

از خـود فاصـله   . است »از خود فرا رفتن« و »از خود فاصله گرفتن«  ییتوانا، دهد یل مکیتش
از  يا مرتبـه باشـد و   می رفتار خود شتن و قضاوت درباره اعمال وینقد خومعناي گرفتن به 
. شـود  یاد میاز آن  »وجدان«ا ی »نفس لوامه«عنوان با  یه در نگرش قرآنکاست  ینفس انسان

ق اتصـال بـا   یـ طر ه ازاسـت کـ  فرد دانسـته   یخودآگاه روحان از نا یل وجدان را بخشکفران
 یان انسـان و عـامل  یوجدان حلقه واسط م يده ویبه عق. دهد یبه انسان ندا می، متعالمنبعی 

  .گو باشد پاسخبرابر آن عامل،  درباید ه انسان کاست  ییماورا
 یقدس یار و الهام گرفته از منبعیهوش امالًکوجدان ی، در نگرش قرآنرسد که  یبه نظر م

خ و یتوبیست، ق و بر انجام اعمال زشت و ناشایتشو یکه انسان را بر انجام اعمال نکاست 
 ينـدا ، عـت یطببـا  ش از حـد انسـان   یارتباط و انس بـ سبب به  یگاهه . البتندک یمؤاخذه م

فـارع   یعناز خود فرارفتن، ی یین توانایهمچن. شود یم رنگ مکف و ظهور آن یوجدان ضع
یز هسـت،  ن یانسان قرآن يها یژگیاز و، فراتر ازخود يت مداوم به سوکشدن از خود و حر

. او غلبـه دارد  ينش مـاد یـ ب، لکـ فرانه یـ در نظر ين مشخصه رفتـار یا يگذار ن در هدفکل
ین جهـان یا یزندگ يشف معناکشتن و ییخو یتعال، لکه فرانیفراغت از خود در نظر هدف 

از خود فـرارفتن و بـه    یعنیشتن در نگاه قرآن، یخو یه تعالکحال آن، ن جهان استیا يبرا
سطح ترین  نییه انسان مطلوب قرآن از پاکاست  یانیشتن جریخو یتعالاست.  دنیخدا رس
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روح یـک،  مان توسط اعمـال ن یت ایج با تقویر آن قرار گرفته و به تدریاعتقاد به خدا در مس
ن یـ ا يپس ابتدا و انتها. شود یل مینااهللا است،  یال ه قربک ییبه مقصد نهایده، بخش یرا تعال

  .خداست، انیجر

  يريگ جهينت
از  يریپـذ یرثأبـا ت  یدرمـان نایـه مع سـس نظر ؤت و میپردازان شخص هیل از نظرکتور فرانیکو
ه از کـ دهـد   می ت سالم ارائهیاز شخص یطرحي، وجود یشناس روان و ير فلسفه وجودکتف
ازهـا و  یت سالم را توجه به نیه محور شخصک يو. ز استیمتمایت، شخصهاي  نظریهگر ید

تـن و روان و   یز بـر بخـش جسـمان   کتمر، داند یانسان م یساحت روحان هژیو يها تیقابل
ن جنبـه از  یـ ز بـر ا کـ ندانسته و گاه صرف تمر یافین بخش را در سالمت، کا يازهاین ارضا

ه با غفلت از ک يامروزه زد و رفاه یبه نظر او جامعه صنعت. داند می زا يماریانسان را ب وجود
، انسـان بـر اوقـات فراغـت او افـزوده اسـت       یجسمان يازهایها و برآورده ساختن ن ارزش
روان «بـه نـام    یروانـ  يماریب ینداشته و به نوع ياد و پرخاشگریاعتی، جز افسردگ یارمغان
باشـد، منتهـی    مـی  سـالت آور ک یو پوچ یهودگیه مشخصۀ آن احساس بک »يوجود ينژند

بازگشـت بـه اصـل وجـود انسـان (سـاحت       ك، ت اسفناین وضعیاز ا ییراه رها. استشده 
ن یـ ه ایه در ساکت است یمسئولت و یمعنوي، چون آزاد ییها از موهبت ی) و آگاهیروحان
 یانسـان ، آنگـاه انسـان مطلـوب   . ردکـ  یامل را به سـالمت طـ  کتوان راه رشد و ت می عناصر

مناسـب دسـت    ییبـه معنـا  ي، وجـود  يها تیها و ظرف یین توانایگذر ا ه از رهکخواهد بود 
مسـئوالنه  نـد و  ک می ش رو انتخابیپ يها تیموقعدر برابر ش را ینش خوکوا، آزادانه، افتهی

در ارتبـاط   یمتعال یق وجدان با منبعیاو از طر. ردیپذ می خود را يها ج اعمال و انتخابینتا
موجـود   يهـا  از همـۀ فرصـت  رو،  ، از ایـن دانـد  مـی  گـو  ه خود را در برابر آن پاسخکاست 

 را يبـردار  بیشترین بهـره رنج)  يها فرصت، عشق يها فرصت، تیار و خالقک يها (فرصت
ه کـ چـرا  ، و ماندگار سازد يابد يه وجود خود را وجودکبل، ها ینه تنها آن موقعتند تا ک می

  .است یت و جاودانگیانسان در پناه ابد یآرامش واقع
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