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BACKGRUND AND OBJECTIVES: Existentialism is one of the traditional schools in
contemporary philosophy and has been able to open its place in many fields of humanities
such as literature, art and especially psychology. Psychological theorists and thinkers have
offered different views and approaches in this regard. Yalom is a contemporary existential
psychotherapist who helps people deal with life issues such as isolation, alienation,
meaninglessness (fear), fear of death, pain and suffering. In his theory of psychotherapy,
the question of the meaning of life is the most important and necessary component that
is the basis of his psychotherapy. In this research, we try to study the existential meaning
and ways to achieve the meaning of life, as well as to provide solutions to deal with the
problem of meaninglessness in Saadi Park and Golestan.
METHODOLOGY: The method of collecting library information and the method of
organizing it is descriptive-analytical. In this research, books, articles and existing
researches about Saadi and Yalom and other written sources in this field have been used.
The study area and society are Saadi Park and Golestan, edited by Gholam Hossein Yousefi
and translated works (Sepideh Habib) by Ervin Yalom, a contemporary psychotherapist.
FINDINGS: The research findings indicate that despite the cultural, temporal and spatial
differences, both thinkers in almost the same language and manner seek to provide
solutions to achieve the true meaning of life and get rid of emptiness and emptiness. They
are semantic. One of these strategies is moral values. For Sa’adi, life is inherently absurd
and meaningless, but it has a considerable value that man himself is the creator of, and it
depends on the observance of a series of moral principles
CONCLUSION: Sa’adi tries to learn to think about the meaning of life. His goal is to guide
man towards moral virtues and create meaning in life; Provided that we are ready to accept
hardships and suffer in the face of adversity as part of the process of finding meaning. The
words that arise from Saadi's heart are sincere and deep enough for man to see the
slightest hint of deception in it. His words are still practical and valuable after several
centuries, just as the student turns to the teacher for the activity he is involved in.
Existential turmoil should refer to Saadi's works and by reflecting on his sayings and poems
and applying these points in themselves to obtain a state that is useful for improving life
and getting rid of emptiness. Therefore, the more a person pays attention to his quality of
life and moral values such as sacrifice, kindness, benevolence, forgiveness and altruism,
the more meaningful life will be for him.
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زمینه و هدف :ادزیستانسیالیسم از جمله مکاتب سنتی است كه در فلسفج معاصر مطرح میشود و توانسته
در بسییییاری از حوزههای علوم انسیییانی مثل ادبیات ،هنر و بویژه روانشیییناسیییی ،جایی برای خود باز كند.
نظریه پردازان و اندیشمندان روانشناسی دیدداهها و رویکردهای متفاوتی در این خصوی ارائه دادهاند .یالوم
یکی از روان درمانگران ادزیسییتانسیییال معاصییر اسییت كه به افراد در مواجهه با مسییائل زنددی از قبیل انزوا،
بیگانگی ،بی معنایی (پوچی) ،ترس از مرگ ،درد و رنج كمک میکند .در نظریج روان درمانگری وی پرسیییش
دربارۀ معنای زنددی ،مهمترین و ضروریترین مؤلفه ا ست كه ا ساس روان درمانگری او ب شمار میرود .در این
پژوهش سیییعی میشیییود مع نای وجودی و راه های دسیییت یابی به مفهوم مع نای ز نددی و همچنین ارا ئج
راهکارهایی برای مقابله با معضل بیمعنایی در بوستان و دلستان سعدی بررسی شود.
روش مطالعه :روش دردآوری اطالعات كتابخانه ای و روش تنظیم آن توصییییفی  -تحلیلی اسیییت .در این
پژوهش از كتابها و مقاله ها و پژوه شهای موجود درخ صوی سعدی و یالوم و دیگر منابع مکتوب موجود در
این زمینه اسییتفاده شییده اسییت .محدوده و جامعج مورد مطالعه ،بوسییتان و دلسییتان سییعدی به تصییحیح
غالمحسین یوسفی و آثار ترجمهشده (س یده حبیب) از اروین یالوم رواندرمانگر معاصر است.
یافتهها :یافتههای پژوهش دویای آن است كه با وجود تفاوت فرهنگی ،زمانی و بُعد مکانی ،هر دو اندیشمند
به زبان و شیوه ای تقریباً یکسان در صدد ارائج راهکارهایی برای دستیابی به معنای واقعی زنددی و رهایی از
پوچی و بی معنایی هسییتند .یکی از این راهکارها ارزشییهای اخالقی اسییت .از نظر سییعدی زنددی ذاتاً پوچ و
بی معناسییت ،اما ارزش قابل مالحظه ای دارد كه خود بشییر مبدع آن اسییت و آن منوط به رعایت یک سییری
اصول اخالقی است.
نتیجه گیری :سییعدی سییعی میکند تفکر در مورد معنای زنددی را بیاموزد .هدف او ،هدایت انسییان بسییوی
فضیییایل اخالقی و ایجاد معنا در زنددانی اسیییت؛ بشیییرطی كه آمادۀ پذیرش سیییختیها و رنج بردن دربرابر
مشییکالت بعنوان بخشییی از فرایند یافتن معنی باشیییم .واهههایی كه از دل سییعدی برمیخیزد ،صییادقانه و
عمیقتر از آن ا ست كه ان سان كوچکترین رنگی از فریب در آن ببیند .سخنهای او با دذار چندین قرن هنوز
كاربردی و ارزشییمند اسییت ،همانطوركه هنرجو برای فعالیتی كه دردیر آن اسییت ،به آموزدار رجوع میکند،
بیمارانی (مخاطبان) كه دردیر زنددی و مشییکالت آن و روان نژندی هسییتند میتوانند برای حل مشییکالت و
رفع نقصها و آشفتگیهای وجودی به آثار سعدی مراجعه كنند و با تأمّل در دفتهها و شعرهای او و بکاردیری
این نکته ها در خود حالتی را بدسیییت آورند كه برای بهبود زنددی و رهایی از پوچی مفید باشییید .بنابراین
هرچه ان سان بی شتر به كیفیت زنددی خود و ارز شهای اخالقی از قبیل فداكاری ،نیکی ،اح سان ،دذ شت و
نوعدوستی توجه داشته باشد ،زنددی برایش معنادارتر خواهد شد.
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مقدمه
ادزی ستان سیالی سم 4از جمله مکاتب سنتی ا ست كه در فل سفج معا صر مطرح می شود و توان سته در ب سیاری از
حوزههای علوم انسانی مثل ادبیات ،هنر و بویژه روانشناسی جایی برای خود باز كند .نظریهپردازان و اندیشمندان
روانشییناسییی ،دیدداهها و رویکردهای متفاوتی در این خصییوی ارائه داده اند؛ یکی از این رویکردها «روان درمانی
ادزیسییتانسیییال »6اسییت كه سییاختاری نظری دارد .مجموعه فنونی از این سییاختار برمیخیزد كه چارچوبی برای
بسیاری از مؤلفههای درمان فراهم میآورد و بجای تبیین یک مکتب یا دروه خای ،توضیحدهندۀ یک نوع نگرش
و رویکرد به ان سان ا ست .به عبارتی یک نظام درمانی نی ست ،بلکه نگر شی به درمان ا ست (روان شنا سی وجودی،
می :ی.)44
یالوم ،یکی از روان درمانگران ادزیستانسیال معاصر ،در تالش است به افراد در مواجهه با مسائل زنددی از قبیل
انزوا ،3بیگانگی ،1بیمعنایی (پوچی) ،5ترس از مرگ 4و درد و رنج 7كمک كند .در نظریج رواندرمانگری وی پرسش
دربارۀ معنای زنددی ،مهمترین و ضروریترین پرسش است؛ بنابر باور او «افرادی كه معنای هرفی را در زنددی حس
كنند ،زنددی كاملتری دارند و نسبتبه كسانی كه زنددیشان عاری از معناست ،با ناامیدی كمتری با مرگ روبرو
میشوند» (رواندرمانی ادزیستانسیال ،یالوم :ی .)544به همین خاطر در آثار خود با برانگیختن نگرانیهای
ادزیستانسیال ،بدنبال یافتن معنایی برای زنددی است.
با توجه به جامعج امروز و بروز م شکالت فراوانی كه دریبانگیر آدمیان ا ست و همچنین باال رفتن آمار خودك شی و
اعتیاد ،روان درمان دران ریشییج خودكشییی و اعتیاد را مرتبط با فقدان معنا میدانند و این نشییان میدهد كه در
فرهنگ معاصر ما از معنای زنددی كاسته شده است .حال ،با توجه به ادبیات و فرهنگ غنی كشورمان كه شهرت
جهانی دارد و زبان و ادبیات فارسییی نیز آیینج تمام نمایی از تجارب اقوام ،مردم و اندیشییمندان سییرزمین در ادوار
مختلف تاریخ است كه در قالب اسطوره ،شعر ،نثر ،حکایت ،ضربالمثل و داستان به دستمان رسیده است و خبر
از فل سفه ،سبک زنددی و رو شهای مواجهه با م شکالت فردی و جمعی میدهند ،با ا ستفاده از این متون بدنبال
معنادار كردن زنددی ه ستیم .یکی از این متون ،آثار اندی شمند بزرگ ،سعدی ،ا ست .او در روزدارانی كه امید به
زنددی ،خو شبختی و آ سایش از مردم سلب شده  ،درمورد م سلّمات ه ستی داد سخن داده ا ست .به قول هنری
ما سه سعدی از جمله شاعرانی ا ست كه در آثار خود «بو ستان» و «دل ستان» ،به مردمانی كه در عر صج شطرنج
حوادث ،همچون پیاده های عاج هسییتند ،با دادن یک انگیزۀ تازه ،آنها را به ادامج فعالیت و زنددی تشییویق میکند
(تحقیق دربارۀ سییعدی ،ماسییه :ی .)55در واقع سییعدی ،در مقام هنرمند و روانشییناس بزرگ ،بسیییاری از نکات
باریک و اندی شه های بلند خود را در لباس حکایات دل ذیر عر ضه دا شته ا ست و از این طریق پا سخگوی خیلی از
مشکالت روحی و معضالت بیمعنایی زنددی افراد جامعه شده است (مقدمج دلستان ،یوسفی :ی.)49
حال سؤال اصلی این است ،با توجه به فانی بودن انسان ،چه چیزهایی باعث معنابخشی زنددی انسان میشود؟ در
پژوهش حا ضر با برر سی معنای ادزی ستان سیال در دو اثر مهم سعدی« ،بو ستان» و «دل ستان» ،برا ساس نظریج
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رواندرمانگر معاصر اروین یالوم ،نشان میدهیمدسعدی چگونه به انسانهای نیازمندِ معنا كمک میکند تا به معنای
واقعی در زنددی دست یابند .این به خودی خود دستاوردی باارزش است؛ زیرا تنها همین واقعیت درخور آموختن
و آموزش پذیر بودن است .هدف پژوهش یافتن پاسخی به سؤالهای زیر است:
سعدی از چه شگردی برای انتقال معنا بهره برده است؟
عکسالعمل او در مقابل بیمعنایی (پوچی) چگونه است؟
سابقة پژوهش
سعدی از جمله شاعران و نویسنددان بزردی است كه بخاطر بیان ،حکمت اخالقی و مشرب فلسفی خود شهرت
جهانی پیدا كرده اسییت .پژوهشییهای متعددی براسییاس رویکردها و نظریه های مختلف در قالب كتاب ،پایان نامه،
مقاله و طرحهای پژوهشی درمورد او انجام درفته است .در مقالهای با عنوان «معنادرمانی مکتب سعدی» از یاوری
( ،) 4394به معنابخشیییی از دیدداه فرانکل و مفاهیمی از قبیل رنج جزء الینفک زنددی انسیییان ،بدنبال رنج دنج
وجود دارد ،و هر فرد پاسخگوی زنددی خویش است ،پرداخته شده است .نگارنده اذعان كرده معنابخشی سعدی
قابل مقایسه با نظریج فرانکل است ،اما بطوركامل آن را توضیح نداده است .در «واكاوی تطبیقی جایگاه قناعت در
مثنوی معنوی مولوی و بوسییتان سییعدی با تأمّلی در دیدداه مکتب معنادرمانی و ارائج الگویی از آن» از بختیاری
ن صرآبادی و همکاران ( ) 4349به برر سی جایگاه قناعت در مثنوی مولوی و بو ستان سعدی مطابق با معنادرمانی
فرانکل پرداخته اند .اما پژوهشی دربارۀ بررسی معنای ادزیستانسیال سعدی با تکیه بر نظریج رواندرمانگری اروین
یالوم انجام نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر تازدی دارد و میتواند در شناخت جنبج دیگری از اندیشج سعدی
در رواندرمانگری ادزیستانسیال و معنابخشی زنددی آدمی یاریرسان باشد.
روش مطالعه
روش دردآوری اطالعات كتابخانهای و روش تنظیم آن توصیفی ی تحلیلی است .با تکیه بر رویکرد رواندرمانگری
ادزی ستان سیال اروین یالوم به برر سی معنای وجودی در افکار سعدی پرداخته شده ا ست .از كتابها  ،پژوه شها و
دیگر منابع مکتوب موجود درخصوی سعدی و یالوم در این پژوهش استفاده شده است.
بحث و بررسی
بیمعنایی (پوچی) و تبعات آن
اروین ی الوم ،روانشناس ادزیستانسیال و نویسندۀ آمریکایی ،پوچی و معضل بیمعنایی را چهارمین دغدغج وجودی
فرد میداند (روان درمانی ادزی ستان سیال ،یالوم :ی .)64-65او به تبعیت از ادزی ستان سیالی ستها معتقد به ت صادفی
بودن دنیا ست؛ «بدلیل دغدغه های غایی و ه ستی شنا سانج ادزی ستان سیال و نگاه پوچ درایانه ای كه به كل نظام
هسیییتی و از جمله وجود انسیییان دارد ،زنددی را به خودی خود عاری از هردونه معنایی میداند » (مابعدالطبیعی
معنای زنددی به روایت اروین یالوم ،شییایان فر و قلعه :ی .)47او همچون روان درمانگران وجودی ،معتقد اسییت
نزدیک بی ست در صد روان نژندیهایی كه در تجربج بالینیش با آنها روبرو می شود ،من شأ «ذهن -زاد »4دارد؛ یعنی
ناشیییی از فقدان معنا در زنددی» (روان درمانی ادزیسیییتانسییییال ،یالوم :ی )594اسیییت .بنابراین روان نژندی
noogenic
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ادزیسییتانسیییال را معادل بحران بی معنایی یا پوچی میداند  .به نوعی روان نژندی را میتوان رنج یک روح انسییانی
دانست كه معنای خویش را نیافته است.
معنادرمانی

0

«معنادرمانی» یکی از مهمترین رویکردهای روان درمانی ان سانگرا ا ست كه بر جنبج معنوی ان سان و معنای وجود
انسییان تأكید دارد .رویکردی فلسییفی دربارۀ مردم و وجود آنها كه به مضییامین و موضییوعات مهم زنددی ،مانند
معنای رنج ،خأل وجودی ،مرگ و زنددی ،آزادی ،مسییئولیت پذیری درقبال خود و دیگران ،انزوا و تنهایی وجودی،
معنایابی و كنار آمدن با بی معنایی می ردازد .این رویکرد انسییانها را وامیدارد تا آنسییوی مشییکالت و وقایع زنددی
روزمره را ببینند» (رواندرمانی ادزیستانسیال ،یالوم :ی .)549معنادرمانی یکی از جنبشهای اساسی در چارچوب
درمانی جدید ا ست ،ان سان را موجودی می شنا سد كه توجه ویژهای به یافتن معنی در زنددی و شکوفایی ارزشها
دارد .به عبارتی ارزشها و راه و رسم رفتارها را میآموزد تا انسانها در سایج معنا ،زنددی منسجمی برای خود داشته
باشند (در جستجوی معنا ،فرانکل :ی.)457
«ویکتور فرانکل» از معدود روان درمانگرانی ا ست كه بر نقش معنا در ناهنجاریهای روانی و روان درمانی متمركز
شد .او در كتاب «انسان در جستجوی معنا» ،اصطالح «لودوتراپی» را برای تئوری خود یعنی «معنی» بردزید .او
هنگام صحبت از نومیدی ادزی ستان سیال ،به و ضعیت بی معنایی یا پوچی ا شاره میکند؛ همچنین در صحبت از
درمان ،به فرایند كمک به بیمار درجهت آموزش مسییئولیتها در یافتن معنا اشییاره دارد (پزشییک و روح ،فرانکل:
ی)41؛ یعنی بیمار باید بطور مسییتقل بسییوی معنای ذاتی وجود خویش پیش رود .یالوم در این حوزه چندان به
بحثهای نظری ن رداخته اسییت .او مکتب روان درمانی وجودی را بعنوان جسییتجوی راههای زنددی بامعنا تعریف
میکند  .فرانکل در پی این بود تا شیوۀ درمانی ابداع كند كه برای همج بیماران چه بیدینان و چه دینداران كاربرد
دا شته با شد .در واقع رویکرد او به معنا از ا ساس مذهبی ا ست .یالوم نیز تا حدودی در معنایابی به فرانکل توجه
دا شته ا ست و دو نظر متناقض به دین و مذهب درخ صوی معنای زنددی در نظریج او دیده می شود؛ او از طرفی
زنددی را ذات ًا بیمعنا میداند و هیچ نقشیییی برای دین و مذهب قائل نیسیییت و «اسیییتفاده از قانون الهی برای
معنابخشی زنددی را توهین به شعور انسانی و محدودكنندۀ آزادی انسان میداند» (بررسی تنهایی ادزیستانسیال
در دنیای مدرن و روشییهای مواجهه با آن با تکیه بر آراء اروین یالوم ،مظاهری ،عباس زمانی :ی ،)44اما از طرف
دیگر زنددی افراد مذهبی و خداباور را معنادارتر از بیدینها میداند و پوچدرایی انسانهای مدرن را به كمرنگ شدن
دین در زنددی آنها ربط میدهد.
كشف یا جعل معنا
از مهمترین مباحث معنای زنددی در میان فیلسییوفان ادزیسییتانسیییالیسییت غرب ،بحث كردن از كشییف یا جعل
معنا ست .منظور از ك شف معنا یعنی از قبل برای ان سان معنا و هدفی در جهان مهیّا شده ا ست تا ان سان آن را
بجوید ،اما منظور از جعل معنا یعنی از قبل هیچ برنامه و هدفی برای انسان مهیّا نشده است تا انسان آن را بجوید
و این تنها خود اوسیییت كه باید برای زنددی خود بلحاظ سییییر درونی و انفسیییی معنا خلق كند (روان درمانی
ادزی ستان سیال ،یالوم :ی .) 455یالوم همانند دیگر فیل سوفان ادزی ستان سیالی ست ،ان سان را موجوی پرتاب شده در
1Logotherapy
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جهان بیمعنا میداند كه مجبور اسیییت معنای زنددی خود را با انتخابهای آزادانه اش ،بطور پیوسیییته خلق كند»
(همان :ی .)594
ماهیت معنای وجودی در اندیشة سعدی و یالوم
سعدی شیرازی از جمله اندی شمندانی ا ست كه سخنانش در میان فار سی زبانان ك شورهای مختلف ،زنده ،پویا،
فرازمانی و فرامکانی ا ست .دویی وی شرایط اجتماعی روزداران بعد از خود را بعینه دیده و مج سم كرده ا ست.
«بوسییتان» و «دلسییتان» دو اثر برجسییتج او یکی درمورد اخالق ،تربیت و وعظ ،و دیگری دربارۀ تهذیب و تربیت
نفس اسییت .سییعدی در این كتابها سیییمای مردم دنیادیده و پخته و اندیشییه ور را در ذهن تداعی میکند كه در
سرا سر عمر فرازون شیبها ی ب سیاری را پ شت سر دذا شته اند .آنچه در این آثار بیش از هر چیز بچ شم میآید،
پیامهای اخالقی و تجربه های فراوان و متنوع در زنددی اوسیییت كه میتواند در هر دوره ای ،بویژه دورۀ معاصیییر،
سرمشق انسانها قرار دیرد (مقدمج دلستان ،یوسفی :ی .)65سعدی در این دو اثر ،بخصوی دلستان ،زنددی فعّال
بشری را بنمایش میگذارد و انسانها را به دذشت روزدار و تزلزل سرنوشت هشدار میدهد:
در ف تن بییه شیییمشییی یر و بگییذاشییی تن
مشییییقییت نیییییرزد جییهییان داشییییتیین
(بییوسییییتییان :ی )44
ز دنیییییا وفییاداری امییییید نیییسیییییت
ج هان ای پسیییر م لک جاو ید نیسییییت
(همان :ی)45
و سییعی میکند به آنها بفهماند این دنیای دذرا و ناپایدار فرصییتی برای دسییت یافتن به كمال اسییت .عالوهبراین
مخاطب را متوجه م ضمون و معنی حقیقی زنددی میکند تا معنی دیگری از زنددی را دریابند و معنی سطحی را
رها كنند .به نوعی آرزوی سعدی دستیابی به معنای واقعی زنددی و خوشبختی در این دنیا است.
دوسیییییتییی را نشیییییاییید اییین غییدّار..
یییار نییاپییایییدار دوسیییییت مییدار
كیس نییییارد ز پیس ،ز پیییش فیرسییییت
 ...برگ عیشیییی به دور خویش فرسیییت
(همان :ی)56
سعدی در حکایتهای «بو ستان» و «دل ستان» «داهی در لباس جدّ و زمانی در ك سوت هزل ،سخنانی لطیف و
حکمت آموز آورده» (مقدمجدلسیییتان ،خزائلی :ی )44و توجه فراوانی به معنادرمانی داشیییته اسیییت .او همچون
روان درمانگران وجودی ازطریق ارتباط كالمی «معنی را ستین و حقیقی زنددی كه موجب رهایی و سالمت روانی
حتی ا ستعالی ان سان می شود را به آنها دو شزد میکند» ( شیوۀ بیان سعدی در برخورد با اف سرددی در بو ستان و
دلسیییتان ،خانیان :ی ) 491و امکان تجربج رفتار اخالقی واالتری را میدهد كه در هریک از این رفتارها هدفی
نهفته است .در نظر او مبنای اخالق فردی ،احساس آزادی استقالل و تعدیل میلهاست» (مقدمج دلستان ،خزائلی:
ی.)44
كیییه نیییتیییوان بیییرآورد فیییردا ز دیییل
بیییییا تییا بییرآریییم دسیییییتییی زدل
(بوستان :ی)344
ما انسانها موجوداتی هستیم در جستجوی معنا و این سؤال مشغلج فکری ما و بسیاری از انسانها چه مرد و چه زن
است كه برای چه زنددی میکنیم؟ و «دل بستن به حطام این دنیا ،كه در یک لحظه باید تركش دفت ،حاصل چه
دارد» (دلستان :ی)494؛ زیرا «هرچه ن اید دلبستگی را نشاید» (همان :ی )51و در زنددی احساس بیهدفی و
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بی معنایی میکنند؛ درنتیجه رخدادهای زنددی مایج رنج و تجربج دردسیییر برای آنها میشیییود .زنددی حتم ًا باید
معنای عمیقی داشته باشد كه باعث تداوم آن شود.
از نظر یالوم فقدان حس معنا در زنددی ،منجر به رنج و سیییختیهای فراوان ،یأس ،ناامیدی ،بیهوددی و پوچی
می شود .او معتقد ا ست رابطه ای كمابیش خطی با ناهنجاری روانی وجود دارد :یعنی هرچه حس معنا كمتر باشد،
شدت ناهنجاری روانی بیشتر میشود .هریک از اختاللهای روانی درصورت تداوم ،باعث اختاللهای دیگر و درنهایت
منجر به پایان دادن زنددی و خودكشیی میشیود (ر.ک :روان درمانی ادزیسیتانسییال ،یالوم :ی .)431پس بیچاره
كسییی كه زنددی برایش معنا ،هدف ،انگیزه و مقصییدی نداشییته باشیید و چیزی او را به زنددی دره نزند .به قول
سعدی
چیییییزی نییخییرییید و زر بییییینییداخییت
بییی فییایییده هییر كییه عییمییر دربییاخییت
(دلستان :ی)475
البته این منطقی اسیییت كه مأیوس شیییوند و نتیجه بگیرند كه زنددی ارزش زیسیییتن ندارد .تنها زمانی خواهند
توانست در شرایط دشوار و بیرحم ،زنددی بهتری داشته باشند كه معنایی برای زنددی خود انتخاب كنند.
ال در ضمن حکایتی تح سُّر و اح ساس پوچی
در نگاه سعدی م سئلج معنای زنددی بغایت حائز اهمیت ا ست .مث ً
خود را بعد از مرگ یکی از دوستانش اینگونه بیان میکند:
كه دل برداشیییتن كاری اسیییت مشییی کل
نبییاییید بسیییتن انییدر چیز و كس دل
(دلستان :ی )413
«بعد از مفارقت او عزم كردم و نیت جزم كه بقیت زنددانی فرش هوس درنوردم و درد مجالست نگردم».
دیگر ا مروز از فراق یییار می یچم چو مییار
دوش چون طاووس مینازیدم اندر باغ وصل
(همانجا)
این ح سرت و غم جدایی سبب ناهنجاریهای روانی وی شده ا ست .او دیگر ك سی را دو ست ندارد و نمیخواهد به
ك سی دل ببندد .به نوعی افرادی كه عزیزان خود را ازد ست داده اند در ج ستجوی مفرّی برای درد شان ه ستند و
ایدۀ مرگ بی شتر راه حل منا سبی بنظر شان میر سد تا تهدید» (هنر درمان ،یالوم :ی .)499سعدی نیز در فراق
دوسییت ،ناامید و زنددی خود را بیمعنا حس میکند و دچار بیماری و نابهنجاری میشییود و برای خود نیز آرزوی
مرگ میکند.
دسییییت دیتی بزدی تیغ هالكم بر سیییر
كاش كان روز كه در پای تو شد خار اجل
این منم بر سیییر خاک تو كه خاكم بر سیییر!
تا در این روز جهان بی تو ندیدی چشمم
(همان :ی )413
او با ذكاوت ذاتی و تجاربی ارزنده همچنین بدلیل زنددی در بین اقشیییار و جوامع مختلف و همنشیییینی با افراد
دونادون و كسب علوم و معارف الزم بویژه علوم انسانی به فضایل اخالقی اشراف داشته است.
بخاطر شناخت دقیق از م سائل روحی و روانی جامعه و مردم ع صر خویش ،رفتار ،دفتار ،حركات و سکنات آدمی
از دید تیزبین او دور نمانده اسیییت .او با تیغ زبانش روح و روان ملول اهل دنیا را جراحی مینماید تا بدان ،تلخی
روزدار و ناامیدی را از روان مردم بزداید و درعوض امید و معنای تازهای به زنددی آنها ببخشد (شیوۀ بیان سعدی
در برخورد با افسرددی در بوستان و دلستان ،خانیان :ی.)493
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شییییفییا بییایییدت داروی تییلییخ نییوش
چییه خییوش دییفییت یییک روز داروفییروش:
ز سییییعییدی سییییتییان ت لخ داروی پنیید
ادییر شییییربییتییی بییایییدت سییییودمیینیید
بییه شییییهیید عییبییارت بییرآمیییییخییتییه
بییه پییرویییزن مییعییرفییت بیییییخییتییه
(بوستان :ی )454
سییعدی با سییخنان همچون شییهد خود حس زیبادوسییتی را به مخاطبان القا میکند .وی با تأكید فراوان بر روح و
روان مخاطبان در پی ترغیب آنها برای معناآفرینی اسیییت؛ یعنی با بیان خود حس آرامش دل ذیر و لذت بردن از
زنددی را به ان سانها هدیه میدهد تا بتوانند به تعادل روحی و روانی د ست یابند و به زنددی خود ادامه دهند .این
همان هدفی است كه رواندرمانگران وجودی آن را اساس كار خود قرار دادهاند.
فرانکل سه روش برای ك شف و ج ستجوی معنا پی شنهاد داده ا ست؛  -4انجام كارهای ارز شمند-6 .تجربج ارزش
واال-3 .تحمل درد و رنج (درجسیییتجوی معنا ،فرانکل :ی .)445یالوم نیز به تبعیت از فرانکل ،در روان درمانگری
خود به ارتباط معنا و ارز شها تأكید دارد؛ زیرا ایجاد معنا باعث زاده شدن ارز شها و ارز شها نیز بنوبج خود ،حس
معنا را در فرد تقویت میکنند (ر.ک :روان درمانگری ادزی ستان سیال ،یالوم ،ی)439؛ بدین معنی ارز شها در عمل
خلق میشوند و معیار چیزهایی هستند كه فرد بخاطر آن میخواهد جانش را فدا كند.
سییعدی همچون یالوم معتقد به ارتباط بین ارزشییها و معنادار بودن زنددی اسییت؛ یعنی هرچه انسییان بیشییتر به
كیفیت زنددی خود و ارزشهای اخالقی توجه داشته باشد ،به همان اندازه زنددی برایش معنادار خواهد شد .یعنی
معنادار كردن زنددی بسیییتگی به دیدداه و اعمال و رفتار آدمی دارد كه چطور به آن نگاه میکند؛ مثالً زنددی در
نگاه شخص ریاكار و خودفروش تیره و سیاه است ،اما كسی كه به ارزشهای اخالقی توجه دارد ،زنددی برایش زیبا
و معنادار اسییت (حدیث خوش سییعدی ،زرین كوب :ی  .)99در واقع او روان درمانگری اسییت كه با تکریم از هنر،
فضیییلت و ارزشییهای اخالقی تالش میکند با رفع دغدغه های عمدۀ آدمی و رهایی از بی معنایی به كمک انسییانها
ب شتابد .معنادرمانی سعدی بی شتر به جنبج ارز شهای اخالقی درایش دارد .به عبارتی سعدی درمورد اخالقیات به
پند و نصیحت ابنای بشر می ردازد.
بییکییار آیییدت دییر شییییوی كییاربیینیید
سییخنهای سییعدی مثال اسییت و پند
(بوستان :ی )455
خواننده باید پندهای اخالقی را در بین سییطور حکایت جسییتجو كند .از این پندهای دونادون یک فلسییفج علمی
حا صل می شود كه به واقع اندكی مبهم و د شواریاب ،اما ن سبت ًا كامل ا ست .بر این اخالق كه به آدمی طرز رفتار
دربرابر همنوعان را تعلیم میدهد ،یک رشته نکات روانشناسی نیز برحسب وضع اجتماعی شخص ،افزوده می شود
و تر سیم سیمای ان سان آرمانی سعدی را م ّی سر می سازد (ر.ک :تحقیق دربارۀ سعدی ،ما سه :ی  .)444در خالل
این پندهای اخالقی با بیماری (مخاطبی) كه داسیییتان خود را بازدو میک ند رودررو مینشییییند و روان درمانگر
(سعدی) به حرفهای او دوش میدهد و به رواندرمانگری می ردازد.
بنابراین همچون فیلسوف و روان درمانگر وجودی با نگاهی زیبا به هستی و ابعاد وجودی انسان ،با استفاده از نیکی
و عشق بدنبال معنادرمانی و حل معماها و معنابخشی زنددی است .او خود را موظف میداند مادام كه انسان ناآداه
به مسیییئولیت خود ،زنددی را تنها یک واقعیت پندارد ،به او بیاموزد كه زنددی را مانند حکمی درنظر دیرد .در
حقیقت تربیت او حکمت عملی و ذوق زنددی است.
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مردی نه آنسیییت كه مشیییتی بزنی بر دهنی
درت از دسیییت برآ ید ،دهنی شییییرین كن
(دلستان :ی )454
كیییانیییدر ایییین راه خیییارهیییا بیییاشییییید
تیییا تیییوانیییی درون كیییس میییخیییراش
(همان :ی )93
حال این ارز شها كه فرانکل و بعدها یالوم باعث معناداری زنددی میدانند  ،كدام ارز شها ه ستند؟ هر ان سانی در هر
موقعیتی از زنددی ،همی شه برای خود ارز شها و ایدههایی دارد كه محرک زنددی او ست ،كه از این طریق میتواند
ال در زنددی یک نفر ع شقی وجود
به تحقق ا ستعدادهای شخ صی خود بر سد و بخاطر آنها جان خود را بدهد .مث ً
دارد كه باعث پیوند بین فرزندان یا همسرش میشود:
ربییاییید هییمییی صیییییبییر و آرام دل
تو را عشق همچون خودی ز آب و دل
(بوستان :ی )443
در زنددی دیگری اسییتعدادی كه بتواند به چیزهای جدید دسییت یابد یا خاطره هایی كه ارزش حفظ كردن دارد.
تمامی این ر شته های ظریف و نامرئی در زنددی ب شکل یک انگارۀ ا ستوار درمیاید كه تعبیری از معنا ا ست (در
جستجوی معنا ،فرانکل :صص.)464-465
مورد دیگر كشف یا جعل معنا از دیدداه سعدی است؛ یعنی آیا جهان ذاتاً دارای معناست و ما باید معنای جهان را
كشف كنیم؟ یا اینکه جهان پوچ و بیمعناست و ما باید با این بیمعنایی مبارزه كنیم و معنایی برای زنددی خود
بسازیم؟
دوسییییتییی را نشییییاییید اییین غییدّار..
یییار نییاپییایییدار دوسیییییت مییدار
كس نیییارد ز پس ،ز پ یش فرسییییت
برگ عیشیییی به دور خویش فرسییییت
(دلستان :ی )56
سعدی با زبانی شاعرانه به ناپایداری و بیمعنایی هستی پرداخته است و بجای بدبینی و انزوا ،آدمی را به تالش و
فعالیت فرامیخواند و میخواهد برای معنادار كردن زنددی دام مؤثری بردارند .به نوعی طرفدار جعل معناسیییت .از
نظر او جعل معنا تنها از عهدۀ ان سانی برمیآید كه در دنیا درفتار ا ست .در غزلهایش نیز با شوق تمام به تو صیف
لذت زنددانی این جهانی می ردازد ،اما نادهان در میان دلنشینترین اوصاف ،دردناكترین حسرتها و هشدارها را به
دوش مخاطبان میرسییاند كه ،زنددی بس كوتاه اسییت و در آن همه چیز بسیییار زوددذر اسییت؛ پس باید هنگام
مواجهه با پوچی ،باشییکوه زنددی كرد .مطابق این درایش ،او در دلسییتان و برخی قسییمتهای بوسییتان ،انسییان را
موجودی میداند كه میتواند واكنش خود را دربرابر رنجها و سختیهای ناخوا سته ولی پیش آمده و شرایط محیطی
خود انتخاب كند و سیرنوشیت خویش را بدسیت دیرد؛ یعنی انسیانها با اعمال و رفتار خود همچون نوعدوسیتی،
فداكاری برای آرمان و بخشییش و ...باعث خلق معنا در زنددی میشییوند؛ چراكه انسییان تنها زنددی نمیکند بلکه
ب سته به شرایط اجتماعی ،روحی و روانی خود میتواند در هر لحظه ت صمیمهای متفاوتی بگیرد یا اینکه اراده كند
كه چگونه زنددی كند و هیچ كس را جز خود او یارای آن نیست كه این حق را از او بازستاند .انسان وقتی میتواند
از بی تفاوتیهای جهان فراتر رود و به مقام واقعی خود نائل شود كه در این مدت محدود ،معنایی برای زنددی خود
خلق كند.
سعدی راههای خاصی برای معنادار كردن زنددی آدمی پیشنهاد میکند .یکی از آنها تحمل رنج و سختیهاست.
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هر دز ن کنیید ُد ِّر درا نمییایییه بییه چنییگ
غوّای ادر ا ندیشیییه ك ند ز كام نه نگ
(دلستان :ی )466
«رنج جزئی الینفک از زنددی است ،پس باید معنایی در رنج نهفته باشد و ادر انسان بتواند به رنج خود معنا دهد،
آن رنج دیگر آزاردهنده نی ست» ( سعدی در روان شنا سی نوین ،ها شمی :ی .)667سعدی در طول زنددی شاهد
رنجها و سختیهایی بوده است و از توانایی بشر در چیردی بر شرایط موجود و كشف حقیقتی روشنگر آداهی كافی
دارد« .او اساساً قصد دارد دستورهای عملی ای برای دشواریهای بیشماری كه انسان در زنددی با آن مواجه است
را به آدمی بیاموزد» (قلمرو سعدی ،دشتی :ی.)667
درد و رنج بهترین جلوه داه ارزش وجودی انسان است .شیوه و نگرش فرد به رنج و روشی كه این رنج را به دوش
میکشد ،مهم است؛ ادر از سختیها بترسی هیچوقت به حقیقت و ارزش زنددی پی نخواهی برد.
كییس از صییییبییر كییردن نییگییردد خییجییل
به سیییختی ب نه دفتش ،ای خوا جه ،دل
روا بیییاشییییید ار بیییار خیییارش كشیییییی
چو از دلبنی دیییده بییاشیییی خوشیییی
(بوستان :ی )354
برای مثال سعدی در سن پنجاه سالگی در شهر حلب درفتار غم غربت شد كه هركس دیگر را ،در چنان احوالی
كه او در آن قرار داشت ،خسته و افسرده میکرد ،اما چیزی از شور و شیدایی سالهای جوانی او نکاست .او همچنان
زنددی را با كنجکاوی ،شوق و خوشباشی مینگریست ،آن را دوست میداشت ،به نوعی دنبال معنای زنددی بود و
با وجود سییختیهای زیاد آن را تحمل میکرد؛ مطابق نظریج روان درمانگری یالوم ،معنا را باید با پذیرش سییختیها
بدست آورد.
چرا سییی خ تی خورنیید از ب یم سییی خ تی
خیییداونیییدان كیییام و نیییییییکیییبیییخیییتییی
غیییم فیییردا نشیییییایییید خیییورد امیییروز
بییرو شیییییادی كیین ای یییار دلافییروز
(دلستان :ی )454
سییعدی همچون یالوم معنای زنددی را سییاختج فرهنگ میداند  .معتقد اسییت «پوچی و بی معنایی زنددی ،ارتباط
تنگاتنگی با رفاه و رهایی دارد؛ یعنی هر چقدر انسیییان دردیر امور روزمرۀ زنددی خویش و بقایش باشییید ،كمتر
متوجه پوچی و بیمعنایی میشود» (رواندرمانی ادزیستانسیال ،یالوم :ی.)444
سعدی در فصل سوم در حکایت «مشتزن» ،معنا را همچون دنجی میداند كه بدنبال تحمل رنج و سختی بدست
میآید« .تا رنج نبری دنج برنداری» (دلستان :ی  .)465در تأیید این موضوع از زبان شخصیت داستان میگوید:
نبینی به اندک رنجی كه بردم چه تحصیییل راحت كردم و به نیشیی كه خوردم چه مایه عسییل آوردم (همان :ی
.)464
معنادرمانی ،جوهر وجودی و اصییل انسییان را در پذیرفتن مسییئولیت میداند .انسییان زمانی كه بتواند به شیییوه ای
در ست ،سرنو شت و م سئولیت رنجهایش را بر دوش بک شد ،فر صت آن را خواهد یافت كه در سختترین شرایط،
معنایی عمیق به زنددی خود ببخشد .در این صورت زنددی شرافتمندانه و قهرمانانه خواهد داشت .تنها خود فرد،
پاسخگوی پرسشهای زنددی خویش است .زنددیای كه خود او مسئول آن است.
نییخییواهیید دییید روی نیییییکییبییخییتییی
م ب ین آن بی مروّت را كییه هر دز
زن و فییرزنیید بییگییذارد بییه سییییخییتییی
كییه آسییییانی دزینیید خویشیییتن را
(همان :ی)75
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از نظر سیییعدی پیشیییا مدهای جزئی زنددی حتی بی معنیترین آنها به ظاهر بر معنایی عمیق داللت دارند ،این
پیشییامدها براثر انقالبها و ددردونیها رخ مید هد .در واقع او هر موقعیت از زنددی را فرصییتی طالیی میداند كه به
انسان امکان دستوپنجه نرم كردن با مشکالت را میدهد .به تعبیری این شانس را به انسانها میدهد كه درههای
زنددی خود را با دستهایشان بگشایند.
در میان این و آن ،فرصت شمار امروز را
سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست
غنی مت شیییمر پنج روزی كه هسیییت
چو پن جاه سییییا لت برون شیییید ز دسییییت
(بوستان :ی )496
ان سان باید از فر صتهای خود در زنددی نهایت ا ستفاده را بکند و آنها را غنیمت بداند؛ در غیر این صورت كارش
ناقص میماند و به نتیجه نخواهد رسید.
سعدی در این بیتها به معنای شخ صی زنددی و مجموعه ای از رهنمودها برای هدایت زنددی پرداخته ا ست .ما
میتوانیم با مغتنم شمردن شبهای ناامیدیمان و رویایی با كانون درداب بیمعنایی ،معنایی نو برای زنددی بسازیم.
بنابر عقیدۀ سعدی نیز هدف ا صلی زنددی دریز از درد و رنج و لذت بردن نی ست ،بلکه معنی جویی ا ست كه به
زنددی مفهوم واقعی میبخشیید .به همین دلیل انسییانها درد و رنجی را كه معنی و هدفی دارد تحمل میکنند؛ ادر
رنج را شجاعانه ب ذیریم تا واپسیندم زنددی معنی خواهد داشت؛ پس
كه آب چشیییمج حیوان درون تاریکی اسیییت
ز كار بسییته میندیش و دل شییکسییته مدار
(دلستان :ی )74
باید از موقعیت و شرایط دشوار كه در پیشروی انسان قرار میگیرد ،سود جست .او مدعی است «قدر عافیت كسی
داند كه به مصیبتی درفتار آید» (همان :ی.)45
انسییان در مواجهه با سییختیها و رنجها بناچار باید این حقیقت را ب ذیرد كه رنجها مختص به اوسییت و هیچ كس
نمیتواند او را از رنجهایش برهاند و یا بجای او رنج برد؛ یعنی رنجهایش را بعنوان وظیفه -وظیفه ای اسیییتثنایی و
یگانه– بداند (رواندرمانی ادزیستانسیال ،یالوم :ی)94-95؛ زیرا «معنی از شکافهای زنددی شبیخونزدۀ [آدمیم
نشئت میگیرد» (رواندرمانی و جستجوی شادكامی ،دورزن :ی .)41بنابراین به آدمی یادآور میشود كه
ت لخ اسییییت امییا ب ِر شیی ی یر ین دارد
منشیییین ترش از دردش ایام كه صیییبر
(دلستان :ی )74
ادر به جد مایلید از ناامیدیها و درفتاریها كنار بمانید ،تنها فرصیییت موجود ،بسیییتگی به نحوۀ برخورد آدمی با
م شکالت و تحمل م شقات و صبر دارد .این میتواند شعاری هدایت كننده برای ان سانی با شد كه در زنددی بدنبال
معنا ست؛ چون زمانی كه آدمی در زنددی چرایی و هدفی برای خود ندا شته با شد زنددی بی معنا و ناامیدكننده
است .مطابق رواندرمانگران ادزیستانسیال خود را تهی میبیند و دیگر قادر به ادامج زنددی نخواهد بود.
حال در جواب سؤالی كه آیا زنددی از نظر سعدی ارزش زی ستن دارد؟ باید دفت در ست ا ست سعدی فیل سوف
نی ست ،اما شاعری ا ست كه «تعلیم اخالقی میدهد ،تعلیمدهندۀ اخالق به معنی دقیق كلمه ،یعنی م صنّفی كه
رسوم و عادات ،افعال و خلقیّات افراد معاصر خود را مطالعه میکند» (تحقیق دربارۀ سعدی ،ماسه :ی.)447
حال باید دید سییعدی چگونه هنر زیسییتن را بیان میکند .این مقصیید وجوددراها برای یافتن هدف زنددی ،همان
بیت معروف موالنا را تداعی میکند
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بییه كجییا میروم آخر ننمییایی وطنم
ز كجییا آمییده ام آمییدنم بهر چییه بود
(موالنا ،غزلیات :ی )4
بر این اسیاس ادر از ما سیؤال شیود ،برای چه زنده ایم؟ یا بر چه اسیاسیی زنددی میکنیم؟ مطابق روان درمانگری
ادزیستانسیال یالوم ،پرسش دربارۀ زنددی به دفتگو دربارۀ اهدافی نظیر نوعدوستی ،لذتپرستی ،فداكاری در راه
یک هدف ،خالقیت و خود شکوفایی منجر می شود كه همگی آنها باعث معنابخ شی زنددی می شود .بنابراین باید
دفت :ما زندهایم تا تواناییهایمان را محقق و شکوفا سازیم و به تکامل برسیم.
ما نیز موجوداتی اخالقی هسیییتیم كه انتظار داریم جهان بنیانی برای قضیییاوت اخالقی خود فراهم كنیم .یکی از
مهارتهای شاخص سعدی هم این است كه از كوچکترین حادثج زنددی خود درسی اخالقی میدهد .برای نمونه در
«بو ستان» و «دل ستان» به نوعی به باور ان سانگرایی ر سیده و سعی دارد یک ف ضای اخالقی ایجاد كند كه نظام
معنایی و طرح كلی ارز شها را بطور تلویحی در آن بنمایش بگذارد؛ به نوعی هریک از این ارز شها سرچ شمج زالل
زنددی و اركان ا سا سی سعادت ب شر و مایج تعالی و تکامل مادی و معنوی او ب شمار میرود .در حقیقت او با ن شان
دادن ارز شها تالش میکند تفکر درمورد معنای زنددی را به افراد بیاموزد .دیدداههای او بر ا صل«مغتنم شمردن
فرصتها»« ،نومیدیها»« ،شکستها» و رویارویی با بیمعناییها و ایجاد معنایی نو برای زنددی استوار است.
كه خلق بر سیییر ما بر زمین بخوا هد ر فت
چییه سییییا لهییای فراوان و ع مرهییای دراز
به دسیییت های ددر همچنین بخوا هد ر فت
چنانکه دسییت بدسییت آمدسییت مُلک به ما
(دلستان :ی )74
او میخواهد پی ببرد چگونه میتواند به ان سان كمک كند تا به شای ستگی برج سته و كمال واقعی د ست یابند .به
همین منظور او در معنادرمانی خود ،ضیییمن بیان دذرایی و ناپایداری هسیییتی و وجود انسیییانی ،آنها را به انجام
كارهای خوب از قبیل نیکی ،دذشت ،فداكاری و ...فرامیخواند.
چو خشییییم آیییدت عقییل بر پییای دار
ن گو یم چو جنییگ آوری پییای دار
(بوستان :ی)63
تالش كن تا میتوانی بر دل و تن و مغز خویش ت سلط دا شته باش و از نخ ستین واكن شها احتراز كن .مثالً صبر
آموز ،صبر تلخ است ولیکن برِ شیرین دارد .از این منظر به معنای شخصی زنددی و مجموعهای از رهنمودها برای
هدایت زنددی دست یافته است .باید دفت رنجها و سرنوشت نامطلوب آدمی نیست كه انسانها را از پای درمیآورد؛
بلکه این بیمعنا شدن زنددی ا ست كه باعث سقوط زنددی آدمی میشود .سعدی رواندرمانگر ،مخاطبان (بیمار)
خود را كه در نومیدی د ست و پا میزنند رها نمیکند و اجازه نمیدهد بیمار سقوط كند؛ بلکه با شگرد خای خود
او را به زنددی امیدوار میکند.
مییگییر روزی افییتیید بییه سییییخییتیییكشییییی
نییدانیید كسییییی قییدر روز خییوشییییی
(بوستان :ی )476
از نظر او انسان فقط هنگامی احساس خوشبختی میکند كه نخست طعم بدبختی را بچشد؛ زیرا «ان سان وقتی با
وضعی اجتناب ناپذیر مواجهه یا با سرنوشتی تغییرناپذیر روبرو میشود ،مانند بیماری درمانناپذیر یا مبتال به انواع
سرطان ،این فر صت را مییابد كه به عالیترین ارز شها و عمق معنای زنددی یعنی رنج ك شیدن د ست یابد» (در
جستجوی معنا ،فرانکل :ی  .)449پس مطابق رواندرمانگران وجودی تنها لذت و خوشی معناآفرین نیست ،بلکه
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با تحمل سختیها ست كه میتوان به معنای واقعی د ست یافت .در دنیای سعدی ان سان بدون درد سر به خو شی
دست نمییابد.
صحبت دل خوش بدی در نی ستی ت شویش خار
سیییود در یا ن یک بودی در نبودی بیم موج
(دلستان :ی )439
انسان هر چه قدر خواهان زنددی منطقی و پرمعنا باشد ،باید مشکالت و سختیهای زیادی را تحمل كند.
ازآنجاكه زنددی بسییییار كوتاه اسیییت و « جان در حمایت یک دم اسیییت و دنیا وجودی میان دو عدم» (همان:
ی ،) 441مطابق نظریج ادزی ستان سیال یالوم برای پرهیز از پوچگرایی ،فرد باید وظیفه های م ضاعفی را در زنددی
برعهده بگیرد .ازاین رو الزم ا ست طرحی سترگ برای معنای زنددی خود ابداع كند كه پ شتوانج زنددی او با شد.
پس تدبیری بیندیشیییم تا عمل ابداعمان را فراموش كنیم و خود را متقاعد سییازیم كه ما معنای زنددی را ابداع
نکردهایم ،بلکه كشفش كردهایم ،به عبارتی این معنا وجودی مستقل دارد (مامان و معنای زنددی ،یالوم :ی)14
بییرادر جییز نییکییونییامییی مییییینییدوز
ج هان بی ما بسیییی بودسیییت و باشییید
كییه بر د نبیید ن خواهیید مییانیید ا ین دوز
منییه دل بر سییییرای ع مر ،سییییعییدی
(سعدی ،دیوان غزلیات :غ)343
معنا و انواع آن
همانطوركه قبالً ذكر شد ،از نظر یالوم انجام كارهای واال و ارزشمند نقش اساسی در معنابخشی زنددی دارد .یالوم
در روان درمانگری ادزی ستان سیال خود معنا را به دو د ستج الف :معنای كیهانی ،ب :معنای شخ صی ییی ی دنیوی
طبقهبندی كرده است (رواندرمانی ادزیستانسیال ،یالوم :ی.)594-595
معنای كیهانی
در معنای كیهانی ،هدف زنددی بشر پیروی از خداوند است و خداوند تجسّم كمال است .هدف اساسی زنددی نیز
تالش برای رسیییدن به كمال اسییت .یالوم شیییوههای دسییتیابی به كمال را اینگونه توصیییف میکند« :اولی كمال
مالکیت مادی ،كه آن را موهوم ،ناپایدار و مردود می شمارد؛ دومی كمال ج سمانی كه در آن تفاوتی میان ان سان و
حیوان قائل نی ست .سومی كمال اخالقی و آن را درخور ستایش میداند ولی محدودیتش آن ا ست كه بی شتر در
خدمت دیگران ا ست تا خود ان سان .چهارمی ،كمال عقالنی ،از دیدداه او كمال حقیقی ان سان ا ست و ازطریق آن
انسان ،انسان میشود .این كمال هدف غایی است و به انسان اجازۀ درک و دریافت خداوند را میدهد .به عبارتی از
نظ ر یالوم معنای كیهانی دید مذهبی به دنیا و پدیدآورندۀ آن دارد .حتی یونگ معتقد است كسی درمان نمیشود
یا معنایی در زنددی نمییابد مگر آنکه دیدداه مذهبیش را بازیابد (روان درمانی ادزیسییتانسیییال ،یالوم :ی- 594
 .)597این طرز تفکر كمال یابی یالوم تا حدودی منطبق با دیدداه سییعدی اسییت كه فرد بی ایمان به آفریددار را
ب شری ناقص میداند و بارها م سئلج ارتباط بین ان سان و خداوند را طرح میکند ،بدین ترتیب خود را ناچار میبیند
كه دوشههایی از فلسفج اولی را به صورتی بسیار ساده مطرح سازد» (تحقیق دربارۀ سعدی ،ماسه :ی.)444
بییر عییارفییان جییز خییدا هیییییچ نیییسییییت
ره عقییل جز پ یچ بر پ یچ نیسییییت
(بوستان :ی )496
و دییر تییلییخ بییییینیینیید دم دركشیییینیید
دمییادم شیییییراب الییم دركشییییینیید
(همان :ی)446
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به عبارتی توجه به معنویات زنددی را پرمعنا و باهدف میسازد؛ ادرچه یالوم در ابتدا ایمان مذهبی را همیشه مایج
سیردردمی خود میدانسیت ،اما در كتاب روان درمانی ادزیسیتانسییال مذاهب را عامل كاهش اضیطراب بشیری و
تسکین میداند .برای مثال جایی كه ترس شدیدتر است ،ایمان بیشتر میشود .نکته همینجاست كه ترس ایمان را
بوجود می آورد؛ ما نیازمند خداییم و او را ج ستجو میکنیم ،ولی طلب بتنهایی كاری از پیش نمیبرد .ایمان هرقدر
محکم ،خالص و كارآمد باشییید ،حقیقت وجود خدا را اثبات نمیکند (هنر درمان ،یالوم :ی .)13دورانت در كتاب
معنای زنددی آورده اسییت :از وقتی كه ایمان دینی ام را ازدسییت دادم درمورد معنای زنددی بیشییتر فکر میکنم
(دربارۀ معنای زنددی ،دورانت :ی .)1توجه به معنای حقیقی زنددی آدمی را ارزشیییمند میسیییازد و باعث كمال
آدمی میشود.
كه معنی طلب كرد و دعوی بهشیییت
قیییامییت كسیییی بینی انییدر بهشییییت
دم بی قدم تکیه داهی اسییت سییسییت
بییه م ع نی توان كرد د عوی درسییییت
(بوستان :ی )414
در اندیشج سعدی همانند یالوم ،تعالی و كمال انسان از رهگذر پیوند با همین دنیای مادی بد ست میآید .ما باید
همواره در پی ارتباط عمیق و معنادار با هسیییتی باشییییم و با پیوسیییتن به دریای بیکران معرفت ،به زنددی خود
معنای دسترده ای ببخشیم و با وجود نامالیمات ،بتوانیم به زنددی ادامه دهیم و همچنین یالوم بیمعنایی زنددی
در دنیای مدرن را به دین دریزی ربط میدهد .به عبارتی معنای كیهانی به معنای وجود نقشییه ای خارج و برتر از
فرد ا ست و بی چون و چرا به نظمی جادویی یا معنوی در جهان ا شاره دارد (روان درمانی یادزی ستان سیال ،یالوم:
ی.)594
مییه روشیییین و م هر د ی تی فروز
شیییب از بهر آسیییایش تسیییت و روز
و در رعیید چودییان زنیید ،برق ت یغ
ادر باد و برف اسییییت و باران و میغ
كییه ت خم تو در خییاک م ی رورنیید
هییمییه كییارداران فییرمییانییبییرنیید
(بوستان :ی)474
معنای اینجهانی بنیانهایی كامالً اینجهانی دارد؛ بدین معنا كه فرد ممکن اسییت بدون یک نظام معنایی كیهانی،
دارای حس معنایی شخصی باشد .كسی كه دارای حس معنایی كیهانی است ،معموالً معنای اینجهانی مطابق با
آن را نیز تجربه میکند (ر.ک :رواندرمانیادزیستانسیال ،یالوم :ی.)591
معنای شخصی ـ دنیوی
ادامج زنددی و چیره آمدن بر مصائب و شرایط تلخ تنها هنگامی ممکن استكه انسان معنایی در زنددی داشته
باشد ،معنایی كه اختصاصی و شخصی است و تنها انسان با معنویت خود میتواند آن را تحقق بخشد .هزدز نباید
فراموش كرد هر انسان در جهان یکتاست ،هیچ معنایی هم مطلق نیست؛ یعنی هركسی در زنددی خویش معنای
مخصوی به خود دارد كه برحسب افراد مختلف و لحظه به لحظه بشکل متفاوتی بروز میکند (پزشک و روح،
فرانکل :ی .)65بعضی افراد سراسر زنددی را جنگی كینخواهانه میبینند و معنای آنها تنها پیروزی است ،دروهی
غرق در نومیدی تنها رؤیای صلح ،رهایی و آزادی از رنج را در سر می رورانند ،برخی زنددیشان را فدای موفقیت،
ثروت ،قدرت یا حقیقت میکنند ،برخی دیگر در پی تعالی خویشند و در علتی یا موجود دیگر –معشوق یا ذات
الهی -غوطهور میشوند (هنر درمان ،یالوم :ی ،)66بعضی هم مثل سعدی معنای زنددی را در خدمت به دیگران
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میبینند؛ به تعبیری معنای زنددی نسبی است .بنابراین نمیتوان معنای زنددی را تعریف و فرمولی واحد برای آن
ارائه و پرسش درمورد معنای زنددی را با عبارات دسترده و كلی پاسخ داد .این به معنی مبهم بودن آن نیست،
بلکه برعکس چیزی بسیار واقعی و قابل لمس است .در ادامه به مواردی از معنای شخصی مدنظر سعدی اشاره
میشود:
نیکی كردن
نیکوكاری همی شه مفهومی مركب و د سترده دارد .در نزد سعدی نیکی عبارت ا ست از مهربانی ،كرم ،جوانمردی،
داددری ،همدردی و دی گر هنجارهای اخالقی كه هركس بنا به موقعیت اجتماعی و به اندازۀ توانایی خویش باید
دامی به سییود و برای بهبود دیگران و جامعه بردارد .برای او كم و كیف نیکوكاری مهم نیسییت ،بلکه نفس آن ،به
هر شکل و از هر كسی بنا به وسع او مهم است (حکمت سعدی ،هخامنشی :ی.)453
نییورزد كسییییی بیید كییه نیییییک افییتییدش
نکوكییار مردم نبییاشیییید بییدش
(بوستان :ی)96
او سعی دارد دنیا را به بهترین جای برای زیستن بدل كند ،از نظر او خدمت به دیگران و نیکی كردن و شركت در
كارهای خیر واالترین فضیییلت اسییت ،همج این فعالیتها خوب و درسییتند و به زنددی بسیییاری از انسییانها معنا
میبخشند.
خیینییک آن كییس كییه دییوی نیییییکییی بییرد
ن یک و بد چون همی ب با ید مرد
(دلستان :ی )56
«در نیکوكاری دام بردا شتن یک عن صر خو شبختی ا ست :هرقدر بی شتر نیکویی را پی شج خود سازیم همان اندازه
خوشبختتر خواهیم شد» (تحقیق دربارۀ سعدی ،ماسه :ی.)643
بییا خییلییق خییدای كیین نییکییویییی
خواهی كییه خییدای بر تو بخشیییید
(دلستان :ی )71
یا ان سان به همان ن سبت سزاوار نیکی ا ست كه در حق دیگران نیکی كرده با شد؛ یعنی در هر شرایطی خواهان
نیکویی كردن است .به بیان دیگر نیکی و احسان را عامل كنترلكننده و بازدارندهای میداند كه آدمی را از سقوط
در منجالب تباهی و پوچی محافظت میکند .سییعدی مدعی اسییت «هر كه در حال توانایی نکویی نکند در وقت
ناتوانی سختی بیند» (همان :ی )494بنابراین
همیان بیه كیه نیامیت بیه نیکی بر ند
بیید و نیییییک مییردم چییو میییییبییگییذرد
(بوستان :ی )13
در نظر او عفو ،بخشش و كرم در معنابخشی زنددی نقش اساسی دارند.
ادییر مییردی اَحسییییِن الییی م یَن اَسییییا
بدی را بدی سییی هل باشییید جزا
(همان :ی )414
كییه بییه عییفییو از دیینییاه پییاک شییییوی
در دزنییدت رسیییید تحمییل كن
(دلستان :ی)455
«بخ شش كاری ا ست كه باعث سودمند بودن برای دیگران و ق شنگتر كردن زنددی برای خود ا ست و سرچ شمج
قدرتمند معنا ب شمار میرود» (روان درمانی ادزی ستان سیال ،یالوم :ی .)544سعدی نیز بخ شش ،عفو و نیکویی را
عناصر خوشبختی و به نوعی دامی درجهت دستیابی به معنا میداند:

 / 499سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ دی  ،4155دوره  ،41شماره پیاپی  ،49صص 473-445

بزر دی بییای یدت بخشییینیید دی كن
كییرم مییایییج شیییییادمییانییی بییود

كییه دانییه تییا نیییییفشییییانییی نییروییید
(دلستان :ی )73
كییرم حییاصیییییل زنییددییانییی بییود
(همان :ی )65

نوعدوستی
نوعد وسییتی با خدمت به دیگران و شییركت در كارهای خیر حاصییل میشییود .همج این فعالیتها خوب و شییایسییته
هستند و جزو فضیلتهای اخالقی نیز بشمار میروند« .از نظر یالوم بسیاری از آرمانها شالودهای نوعدوستانه دارند:
ب صورت وقف خدمت بیوا سطه اند یا جنب شهای پیچیدهتری ه ستند كه سمتو سویی نهایتاً عملگرا و سودمند
دارند» (روان درمانی ادزیسییتانسیییال ،یالوم :ی .)455فعالیتهای بشییردوسییتانه همواره به زنددی حس هدفمندی
خا صی میبخ شد و دنیا را به بهترین جای برای زی ستن تبدیل میکند .معنابخ شی آن نیز بی شتر بخاطر تأثیری
اسیییت كه بر دیگران میگذارد .او همدلی و نوعدوسیییتی را بعنوان مهمترین راههای درمان خود بکار میگیرد .از
دغدغههای اصلی سعدی در بوستان و دلستان رنج محرومان و آشفتهدالن و خستگان است« .او به فکر سالمت
جامعه س س مردم ا ست و میخواهد افراد را به شاهراه صالح و ح سن اخالق رهمنون سازد» (قلمرو سعدی،
دشیییتی :ی .)617به همین خاطر همچون روان درمانگری عمل میکند كه خطاها و عیب ها را میبیند و سیییعی
میکند در اشییعار خود آداب و قواعد بهتری برای روان درمانی و دسییتیابی به معنا پیشیینهاد كند؛ به همین منظور
قبل از پرداختن به انسانها ،به موضعدیری وی در برابر همنوعان مینگرد .او مدعی است
هییمییییین نییقییش هیییییوالنییی میی یینییدار
جوا ن مردی و ل طف اسییییت آد می یّت
چییه فییرق از آدمییی تییا نییقییش دیییوار
چو انسیییان را نباشییید فعل و احسیییان
یییکییی را دییر تییوانییی دل بییدسییییت آر
بییدسییییت آوردن دنیییا هنر نیسییییت
(دلستان :ی )454
ادر نوعدوستی و كمک به دیگران پیشزمینج معنای زنددی فردی باشد ،او بآسانی میتواند ارزشها یا رهنمودهایی
پدید آورد كه به آنها اجازه دهد بگوید :این رفتار در ست یا این رفتار نادر ست ا ست .او ارز شهای حا صل شده در
جسیییتجوی معنای زنددی را عاملی مهم و ضیییروری برای اسیییتحکام معنای زنددانی میداند (روان درمانگری
ادزیسییتانسیییال ،یالوم :ی .)416-415سییعدی «بجای آنکه تفرّد خطرناكی را توصیییه كند ،آدمی را در جمع
همنوعان مورد نظر قرار میدهد» (تحقیق دربارۀ سعدی ،ما سه :ی  .)655نوعدو ستی از منظر او اهمیت فراوانی
دارد .بنا به باور سیییعدی كمک به دیگران موج كوچکی میآفریند تا افرادی را كه با زنددی یک نفر تماس دارد با
خود همراه كند و فایده ببخ شد .او به شناخت م شکالت و تعار ضات ا صلی شخص پرداخته ،راهحلهای بنیادین و
نهادینه را كه بردرفته از نواندیشییی و عالقج هرف او به مردمان اسییت ،براسییاس نوآوری ارائه میکند .وی عالمانه و
صییمیمانه به درد و رنج اشییخای دسییت مییابد و به سییلب بدبینی و بی اعتمادی ،درمورد درمان رنجهای بشییری
برمی آید .سعدی تمامی دانش ،علم و آداهی و تجربج خویش را بکار میگیرد تا با شناخت دقیق ،بای سته ها را پی
ریزد .درنهایت از در پند و اندرز درمی آید ،فرد را بسییویی هدایت میکند كه از نقطه نظر جهان بینی وی شییرایط
مطلوبتری را برای زیستن فراهم مینماید.
سعدی درمانگر وجودی ا ست كه دردهای مردم او را آزار میدهد و شادیهای شان وی را شاد میکند؛ یعنی دردهای
مردم را تماماً تجربه و با آنها همدلی میکند.
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كییه در آفییرییینییش ز یییک دییوهییرنیید
ب نیآدم اعضییییای یکیید ی گرنیید
(دلستان :ی )44
« در سالهای جنگهای صلیبی ،این اندیشه كه انسانها برادرند و هركس از درد و اندوه دیگران بیتأثّر باشد شایستج
نام انسان نیست ،برای سعدی دلنواز بود» (حدیث خوشسعدی ،زرینكوب :ی)59؛ بنابراین
ك یش بگییذرد آب نوشییی ین بییه ح لق
چون بینیید كسیییی زهر در كییام خلق
(بیییوسیییییتیییان :ی )53
كییه جبر خییاطر مسیییکین بال بگردانیید
به روزدار سییالمت شییکسییتگان دریاب
(دلستان :ی )43
به همین دلیل سعدی خواهان این است كه
كییه آهییی جییهییانییی بییهییم بییركیینیید
بییهییم بییرمییکیین تییا تییوانییی دلییی
(همان :ی )13
خالقیت
یالوم در كتابهای روان درمانی خود عالوه بر فداكاری و نوعدو ستی خالقیت را نیز باعث معنابخ شی زنددی میداند.
زنددی خلّاق چگونه باعث پرمعنا بودن زنددی میشییود؟ بیشییتر فعالیتهای زنددی ،ادر با دیدی خلّاق نگریسییته
شییوند ،انسییان را آكنده از معنا میکند« .آفرینش چیزی نو ،چیزی كه پژواک تازدی یا زیبایی و هماهنگی اسییت،
پادزهر نیرومند اح ساس پوچی و بیمعنایی ا ست» (روان درمانی ادزی ستان سیال ،یالوم :ی .)455جان هینز هلمز
در جواب سیییؤال ویل دورانت درمورد معنای زنددی ،حس توانایی خالقه اش را معنابخش میداند« .حس توانایی
خالقانهام ،هرچندكه در قیاس با توانایی خالقانه در قلب عالم ،ذرهای بیش نیست ،مرا برای زیستن قوت میبخشد
و پشتوانه و سفرۀ شاهانهای برای من در كسب و كار فراهم میکند!» (دربارۀ معنای زنددی ،دورانت :ی .)49
الزم به ذكر است «مسیر خلّاقانج معنا به هیچوجه مختص هنرمند نیست ،كشف علمی نیز عملی است خلّاقانه در
باالترین مرتبه ،حتی به مقررات خشیییک اداری نیز میتوان با رویکردی خلّاق نگریسیییت ...حتی رویکرد خالق به
تدریس ،آش زی ،بازی ،مطالعه ،باغبانی و غیره چیزی ارزشمند به زنددی میافزاید» (رواندرمانی ادزیستانسیال،
یالوم :ی .)755خالقیت حتی در رابطج عاشیییقانه نیز وجود دارد ،مثل زنده كردن چیزی در دیگری ،بخشیییی از
عشق بالغانه و فرایند خالق است» (دهخیم عشق ،یالوم :ی.)45
بییه ذ كر ح بیییب از جهییان مشییی تغییل
بییه سیییودای جییانییان ز جییان مُشیییتغییل
چ نان مسییییت سییییاقی كه می ریخ ته
بییه یییاد حییق از خییلییق بییگییریییخییتییه
(بوستان :ی)441
جنبج روحانی عشییق ما را یاری میدهد تا صییفات اصییلی و ویژدیهای واقعی محبوب را ببینیم ،حتی چیزی را كه
بالقوه در اوست و باید شکوفا دردد ،درک كنیم .عالوهبراین عاشق به قدرت عشق میتواند معشوق را در آداه شدن
از استعدادهای خود و تحقق بخشیدن به آنها یاری كند.
سعدی در صدد خلق اندی شه های نوین ا ست و به م صلحت عمومی میاندی شد .م شربها و بین شهای دونادون را به
محک آزمایش مینهد و برا ساس باورهای هر دروه در صدد عر ضج شیوۀ نوین زنددی تویم با م سالمت و بهزی ستی
است .او با تأمّل و تفکّر درمورد اهداف و مقاصد افراد و نگرشهای خای آنها به زنددی ،در پی كمک به افراد برای
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د سترش و تحکیم شیوۀ شخ صی خود شان در رویارو شدن با چال شهای زنددی ا ست تا بتوانند دوباره راه شان را
پیدا كنند؛ بنابراین با خلق آثار خالقانج خود بخصوی بوستان و دلستان باعث معنابخشی زنددی شده است.
در پییریشییییان حییالییی و درمییانییددییی
دوسییت آن دانم كه دیرد دسییت دوسییت
كییه ریییش درون عییاقییبییت سییییركیینیید
حییذر كیین ز دود درونییهییای ریییش
(دلستان :ی)74
او سعی میکند افرادی را كه در نتیجج بحران معنا دچار رنج و ناامیدی شدهاند ،در مسیر درست هدایت كند .یکی
از جلوه های خالقانه و ادراک قوی و آزمونهای سعدی در زنددی ،مردم شنا سی او ست و معرفت وی به روحیات
افراد ب شر كه به صور دونادون در دل ستان دیده می شود .در حکایات «دل ستان» از موارد نقص و عیب یا ا ستعداد
نیکویی ان سان ب سیار سخن میرود  ،همه جا دیدۀ واقع بین سعدی حقایق تلخ و شیرین را میبیند و ما را با آنها
آشنا میکند» (دلستان :ی  .)65در حقیقت هدف مشاورۀ وجودی و معنادرمانی سعدی به نوعی تحصیل مهارت
در هنر زی ستن ا ست تا جایی كه فرد بتواند با چال شهای زنددی بدون ترس و ا ضطراب رویارو شود و از آنها لذت
ببرد و تا حد امکان از دنیا بهرهمند شود و با لطف و خوشی با دیگران رفتار كند.
بییه حییکییم ضییییرورت زبییان دركشیییید
كه فردا چو پ یک ا جل دررسیییید
(همان :ی)53
زنددی محدود و مرگ پایان زنددی دنیوی اسیییت؛ ولی ما در این محدوده فرصیییت داریم همانطوركه میخواهیم
زنددی كنیم و خالقیّت داشته باشیم.
كمک به همنوع و همدردی با آدمیان از جمله فعالیتهای معنابخش زنددی ا ست كه سعدی با دید خالقّانه به آن
مینگرد .مثالً برای آدمی كه در دست قویتر از خود درفتار است راهکار پیشنهادی او ،صبر و تحمل به امید روزی
كه قدرتمند و توانا شییود ،اسییت .قدرتمندان باید سییایج الطاف خود را بر همج اطرافیان خویش ،خواه قوی خواه
ضعیف بیفکنند.
كییه روزی تییوانییاتییر از وی شیییییوی
تییحییمییل كیین ای نییاتییوان از قییوی
كییه بییازوی هییمییت بییه از دسییییت زور
ت برآر از سیییتیهنییده شیییور
بییه هم ی ّ
(بوستان :ی )34
فداكاری برای یک آرمان (ازخودگذشتگی)
یکی از مقوله هایی كه یالوم آن را باعث معنابخ شی زنددی معرفی میکند ،فداكاری و ازخوددذ شتگی ا ست؛ یعنی
دذ شتن از نفع شخ صی خود و تالش برای چیزی یا ك سی بیرون یا «برتر» از خود (روان درمانی ادزی ستان سیال،
یالوم :ی .) 454سعدی نیز شیوۀ مردمی و دذ شت و جوانمردی را دو ست میدارد و آن را به زیباترین شکل در
اشعار خود بازدو میکند:
كییه مر خویشیییتن را نگیری بییه چیز
تو آ نگییه شیییوی پ یش مردم عز یز
بییه دنیییییا و عییقییبییی بییزردییی بییبییرد
بزردی كییه خود را نییه مردم شیییمرد
(بوستان :ی )634
از جم له م فاهیمی كه در دن یای طبیعی و مادی آن را برخی بی مع نا م یدانسیییت ند ،ا ما از نظر یالوم «افراد با
ازخوددذشییتگی  -یعنی با چیزی خارج از وجود خود مثالً عشییق به یک هدف ،یک فرد یا ذات خداوندی هدایت
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شییوند -به معانی و اهمیتی هرفتر و نیرومندتر خواهند رسییید (مامان و معنای زنددی ،یالوم :ی« .)447شییرط
مودّت نباشد به اندیشج جان دل از مهر جانان بردرفتن» (دلستان :ی.)431
برای مثال در یک رابطج عا شقانه نهتنها فراتر رفتن از خود مطرح می شود بلکه توجه به ه ستی دیگری نیز مطرح
میشود (دهخیم عشق ،یالوم :ی .)65سعدی سفارش میکند؛
ودییرنییه ره عییافیییییت پیییییش دیییییر
ادییر مییرد عشییییقییی كییم خییویییش دیییییر
كییه بییاقییی شییییوی دییر هییالكییت كیینیید
مییتییرس از مییحییبییت كییه خییاكییت كیینیید
كییه از دسییییت خییویشییییت رهییایییی دهیید
...تییو را بییا حییق آن آشییییینییایییی دهیید
(بوستان :ی )497
«نهتنها فدا كردن زنددی میتواند به زنددی معنا بدهد؛ بلکه میتواند زنددی حتی درصییورتیکه صییاحب آن دیگر
نبا شد نیز معنا و مفهوم دا شته با شد» (پز شک و روح ،فرانکل :ی .)444بدین معنی ادر فعالیتی دارای معنا ست
باعث شود فرد از خود بیرون بیاید و در مسیری فراتر از خود قدم بردارد ،حتی ادر آشکارا نوعدوستانه نباشد ،مهم
به نظر میآید .این ازخوددذشتگی كانون معنازددی است.
دییزییینیید بییر آرایییش خییویشیییییتیین
خیینییک آن كییه آسیییییایییش مییرد و زن
(بوستان :ی )47
حتی زمانی كه رنج و سختی معنایی همچون دذ شت و فداكاری دا شته با شد ،دیگر آزاردهنده نی ست برعکس
لذتبخش نیز است .در واقع معنا باعث تغییر نگرش و برخورد نسبتبه زنددی و مشکالت آن میشود.
دییر جییفییائییی كیینیید بییبییاییید بییرد..
آن كییه بی او بسیییر نشییییاییید برد
دل نییهییادم بییر آنییچییه خییاطییر اوسییییت
...نک ند دوسیییت زین هار از دوسیییت
(دلستان :ی )437
آثار سعدی بخصوی بوستان سرشار از فروغ انسانیت ،فداكاری و ازخوددذشتگی است ،مثل عاشقی كه جان خود
را فدای معشوقش میکند.
نتیجهگیری
سییعدی و یالوم با توجه به بُعد زمانی و مکانی تقریباً در برخی تفکرات شییبیه هم هسییتند .هر دو آنان این نیاز را
احساس میکنند كه به مخاطبان خود (مردم) پندهایی دهند كه نهتنها مختص به قشر خای باشد ،بلکه فرادیرتر
از آن ،متعلق به همج مردم باشیید .سییعدی همچون روان درمانگر ادزیسییتانسیییال برای مجاب كردن مخاطبان و
بیماران به منطق خشک متم سّک نمیشود ،بلکه با آوردن حکایتها به بیان اندیشههای ظریف خود می ردازد .او بر
این باور ا ست كه زنددی ذاتاً پوچ و بی معنا ست ،اما ارزش قابلمالحظهای دارد كه خود ب شر مبدع آن ا ست و آن
منوط به رعایت یک سری اصول اخالقی است .بنابراین با ایجاد فضایی اخالقی كه از اركان اساسی سعادت بشر و
مایج تعالی و تکامل مادی و معنوی اسییت ،سییعی میکند به افراد تفکر درمورد معنای زنددی را بیاموزد نه اینکه
بگوید كه چگونه زنددی كنند .او همچین مانند وجوددراها میخواهد به انسان كمک كند تا به شایستگی برجسته
و كمال واقعی در زنددی دست یابند .درحقیقت معتقد به جعل معنا در زنددی است .بنابراین هرچه انسان بیشتر
به كیفیت زنددی خود و ارزشییهای اخالقی مثل نیکی ،دذشییت ،فداكاری و ...توجه داشییته باشیید زنددی بیشییتر
برایش معنادار خواهد شد.
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واهههایی كه از دل سعدی برمی خیزد ،صادقانه و عمیقتر از آن ا ست كه ان سان كوچکترین رنگی از فریب در آن
ببیند .سخنهای او با دذر چندین قرن هنوز كاربردی و ارزشمند است ،همانطوركه هنرجو برای فعالیتی كه دردیر
آن اسیییت ،به آموزدار رجوع میکند .به همین منوال بیمارانی (مخاطبان) كه دردیر زنددی و مشیییکالت آن و
روان نژندی هستند میتوانند برای حل مشکالت و رفع نقصها و آشفتگیهای وجودی به آثار سعدی مراجعه كنند و
با تأمّل در دفته ها و شعرهای او و بکاردیری این نکته ها در خود حالتی را بد ست آورند كه برای بهبود زنددی و
رهایی از پوچی مفید با شد .پس میتوان نتیجه درفت هدف سعدی ،هدایت ان سان ب سوی ف ضایل اخالقی و ایجاد
معنا در زنددانی است ،به شرطی كه آمادۀ پذیرش سختیها و رنج بردن در برابر مشکالت بعنوان بخشی از فرایند
یافتن معنی باشیم.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق
اردبیلی استخراج شده است .آقای دكتر شکراهلل پورالخای راهنمایی این پایاننامه را بر عهده داشته و طراح اصلی
این مطالعه بودهاند .سركار خانم لیال آذرنیوار به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی
نقش داشته اند .آقای دكتر احمدرضا كیانی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نقش
مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده
است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش
یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نوی سنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ ن شریه داخلی و خارجی به چاپ نر سیده و حا صل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته ا ست .م سئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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