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 چکیده:
میشود و توانسـته    اگزیستانسیالیسم از جمله مکاتب سنتی است که در فلسفۀ معاصر مطرحزمینه و هدف:  

ادبیـات، هنـر و بـویژه روانشناسـی، جـایی بـراي خـود بـاز کنـد.  انسانی مثل هاي علوم در بسیاري از حوزه
اند. یـالوم  داده  پردازان و اندیشمندان روانشناسی دیدگاهها و رویکردهاي متفاوتی در این خصوص ارائهنظریه

درمانگران اگزیستانسیال معاصر است که به افراد در مواجهه بـا مسـائل زنـدگی از قبیـل انـزوا،  یکی از روان
درمـانگري وي پرسـش  معنایی (پوچی)، ترس از مرگ، درد و رنج کمک میکند. در نظریـۀ رواننگی، بیبیگا

. در ایـن  درمانگري او بشمار میـروداست که اساس رواندربارة معناي زندگی، مهمترین و ضروریترین مؤلفه 
ین ارائـۀ  پژوهش سعی میشـود معنـاي وجـودي و راههـاي دسـتیابی بـه مفهـوم معنـاي زنـدگی و همچنـ

 معنایی در بوستان و گلستان سعدي بررسی شود.راهکارهایی براي مقابله با معضل بی
تحلیلـی اسـت. در ایـن    -اي و روش تنظـیم آن توصـیفی  روش گردآوري اطالعات کتابخانهروش مطالعه:  

مکتـوب موجـود در  ها و پژوهشهاي موجود درخصوص سعدي و یالوم و دیگر منابع پژوهش از کتابها و مقاله
است. محـدوده و جامعـۀ مـورد مطالعـه، بوسـتان و گلسـتان سـعدي بـه تصـحیح  این زمینه استفاده شده  

 درمانگر معاصر است.شده (سپیده حبیب) از اروین یالوم روانغالمحسین یوسفی و آثار ترجمه
و بُعـد مکـانی، هـر دو  کـه بـا وجـود تفـاوت فرهنگـی، زمـانی  هاي پژوهش گویاي آن است  یافتهها:  یافته

اي تقریباً یکسان در صدد ارائۀ راهکارهایی براي دستیابی به معناي واقعی زنـدگی  اندیشمند به زبان و شیوه
معنایی هستند. یکی از این راهکارها ارزشهاي اخالقی اسـت. از نظـر سـعدي زنـدگی  و رهایی از پوچی و بی

  به رعایت یـککه خود بشر مبدع آن است و آن منوط    اي داردمالحظهمعناست، اما ارزش قابلذاتاً پوچ و بی
 اخالقی است.  سري اصول  

هـدایت انسـان بسـوي  هـدف او،  میکند تفکر در مورد معناي زندگی را بیاموزد.  سعی    سعديگیري:  نتیجه
و رنـج بـردن دربرابـر   فضایل اخالقی و ایجاد معنا در زندگانی است؛ بشـرطی کـه آمـادة پـذیرش سـختیها

هـایی کـه از دل سـعدي برمیخیـزد، صـادقانه و  مشکالت بعنوان بخشی از فرایند یافتن معنـی باشـیم. واژه
ند. سخنهاي او با گذار چندین قـرن هنـوز  رنگی از فریب در آن ببی  عمیقتر از آن است که انسان کوچکترین

میکنـد،    همانطورکه هنرجو براي فعالیتی که درگیر آن است، بـه آموزگـار رجـوعکاربردي و ارزشمند است، 
نژندي هستند میتواننـد بـراي حـل مشـکالت و  بیمارانی (مخاطبان) که درگیر زندگی و مشکالت آن و روان

هـا و شـعرهاي او و  کننـد و بـا تأمّـل در گفتـهر سـعدي مراجعـه وجودي بـه آثـا  رفع نقصها و آشفتگیهاي
آورند که براي بهبود زندگی و رهایی از پـوچی مفیـد باشـد.    ها در خود حالتی را بدستبکارگیري این نکته

بنابراین هرچه انسان بیشتر به کیفیت زندگی خود و ارزشهاي اخالقـی از قبیـل فـداکاري، نیکـی، احسـان،  
 .زندگی برایش معنادارتر خواهد شد دوستی توجه داشته باشد،گذشت و نوع
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ABSTRACT 
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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 مقدمه  
میشـود و توانسـته در بسـیاري از   کـه در فلسـفۀ معاصـر مطـرحاز جمله مکاتب سنتی است    1اگزیستانسیالیسم

اندیشمندان پردازان و انسانی مثل ادبیات، هنر  و بویژه روانشناسی جایی براي خود باز کند. نظریه  هاي علومحوزه
درمـانی اند؛ یکـی از ایـن رویکردهـا «روانداده  روانشناسی، دیدگاهها و رویکردهاي متفاوتی در این خصوص ارائه

که ساختاري نظري دارد. مجموعه فنونی از ایـن سـاختار برمیخیـزد کـه چـارچوبی بـراي   » است2اگزیستانسیال 
دهندة یک نوع نگرش بیین یک مکتب یا گروه خاص، توضیحآورد و بجاي تهاي درمان فراهم میبسیاري از مؤلفه

یک نظام درمانی نیست، بلکه نگرشی به درمان اسـت (روانشناسـی وجـودي،   و رویکرد به انسان است. به عبارتی
 ).  19می: ص

قبیل درمانگران اگزیستانسیال معاصر، در تالش است به افراد در مواجهه با مسائل زندگی از  یالوم، یکی از روان
بیگانگی3انزوا بی4،  (پوچی) ،  مرگ5معنایی  از  ترس  رنج  6،  و  درد  روان  کمک  7و  نظریۀ  در  وي کند.  درمانگري 

است؛ بنابر باور او «افرادي که معناي ژرفی را در و ضروریترین پرسش    پرسش دربارة معناي زندگی، مهمترین
عاري از معناست، با ناامیدي کمتري با   که زندگیشاننی به کساکنند، زندگی کاملتري دارند و نسبت زندگی حس

(روان میشوند»  روبرو  صمرگ  یالوم:  اگزیستانسیال،  همین596درمانی  به  برانگیختن   ).  با  خود  آثار  در  خاطر 
 نگرانیهاي اگزیستانسیال، بدنبال یافتن معنایی براي زندگی است.  

ی که گریبانگیر آدمیان است و همچنین باال رفتن آمار خودکشـی و با توجه به جامعۀ امروز و بروز مشکالت فراوان
کـه در   میدهـدگران ریشۀ خودکشی و اعتیاد را مرتبط با فقـدان معنـا میداننـد و ایـن نشـان  درماناعتیاد، روان

 است. حال، با توجه به ادبیات و فرهنگ غنی کشورمان که شهرتفرهنگ معاصر ما از معناي زندگی کاسته شده  
نمایی از تجارب اقوام، مـردم و اندیشـمندان سـرزمین در ادوار جهانی دارد و زبان و ادبیات فارسی نیز آیینۀ تمام

است و خبـر به دستمان رسیده    و داستان  المثل، ضرب، شعر، نثر، حکایتمختلف تاریخ است که در قالب اسطوره
ي و جمعی میدهند، با اسـتفاده از ایـن متـون بـدنبال از فلسفه، سبک زندگی و روشهاي مواجهه با مشکالت فرد

معنادار کردن زندگی هستیم. یکی از این متون، آثار اندیشمند بزرگ، سعدي، است. او در روزگارانی که امیـد بـه 
اسـت. بـه قـول هنـري ، درمورد مسلّمات هستی داد سخن داده  زندگی، خوشبختی و آسایش از مردم سلب شده

ه شاعرانی است که در آثار خود «بوستان» و «گلستان»، به مردمانی کـه در عرصـۀ شـطرنج ماسه سعدي از جمل
میکنـد هاي عاج هستند، با دادن یک انگیزة تازه، آنها را به ادامۀ فعالیت و زندگی تشـویق  حوادث، همچون پیاده

گ، بسـیاري از نکـات در مقـام هنرمنـد و روانشـناس بـزر  ). در واقع سعدي،50(تحقیق دربارة سعدي، ماسه: ص
پاسـخگوي خیلـی از است و از این طریق دلپذیر عرضه داشته    هاي بلند خود را در لباس حکایاتباریک و اندیشه

 ).18(مقدمۀ گلستان، یوسفی: ص استمعنایی زندگی افراد جامعه شده مشکالت روحی و معضالت بی

 
۱ .Existentialism 
۲ .Existential Psychotherapy 
۳. Isolation 
٤. Alienation 
٥. meaningfulness 
٦. fear from death 
۷. pain and suffer 
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انسان، چه چیزهایی باعث معنابخشی زندگی انسان میشود؟ در حال سؤال اصلی این است، با توجه به فانی بودن  
پژوهش حاضر با بررسی معناي اگزیستانسیال در دو اثر مهم سـعدي، «بوسـتان» و «گلسـتان»، براسـاس نظریـۀ 

میکند تا به معناي   معنا کمک  میدهیمدسعدي چگونه به انسانهاي نیازمندِ  درمانگر معاصر اروین یالوم، نشانروان
خود دسـتاوردي بـاارزش اسـت؛ زیـرا تنهـا همـین واقعیـت درخـور   یابند. این به خودي ی در زندگی دست  واقع

 زیر است: پذیر بودن است. هدف پژوهش یافتن پاسخی به سؤالهاي آموختن و آموزش
 است؟  سعدي از چه شگردي براي انتقال معنا بهره برده

 است؟معنایی (پوچی) چگونه العمل او در مقابل بیعکس
 

 سابقۀ پژوهش 
بخاطر بیان، حکمت اخالقی و مشرب فلسفی خود شـهرت   کهسعدي از جمله شاعران و نویسندگان بزرگی است  

نامـه، هاي مختلف در قالـب کتـاب، پایـاندها و نظریهرویکر  است. پژوهشهاي متعددي براساسجهانی پیدا کرده  
بـا عنـوان «معنادرمـانی مکتـب سـعدي» از   اي است. در مقالـهو طرحهاي پژوهشی درمورد او انجام گرفته    مقاله

)، به معنابخشی از دیدگاه فرانکل و مفاهیمی از قبیل رنج جزء الینفک زندگی انسان، بـدنبال رنـج 1389یاوري ( 
معنابخشـی   است. نگارنده اذعـان کـرده  دارد، و هر فرد پاسخگوي زندگی خویش است، پرداخته شدهگنج وجود  

است. در «واکـاوي تطبیقـی جایگـاه مقایسه با نظریۀ فرانکل است، اما بطورکامل آن را توضیح نداده  سعدي قابل  
نادرمانی و ارائـۀ الگـویی از آن» از قناعت در مثنوي معنوي مولوي و بوستان سعدي با تأمّلی در دیدگاه مکتب مع

) به بررسی جایگاه قناعت در مثنوي مولوي و بوسـتان سـعدي مطـابق بـا 1398بختیاري نصرآبادي و همکاران ( 
اند. اما پژوهشی دربـارة بررسـی معنـاي اگزیستانسـیال سـعدي بـا تکیـه بـر نظریـۀ معنادرمانی فرانکل پرداخته

است؛ بنابراین پژوهش حاضـر تـازگی دارد و میتوانـد در شـناخت جنبـۀ  نگرفتهدرمانگري اروین یالوم انجام روان
 رسان باشد.درمانگري اگزیستانسیال و معنابخشی زندگی آدمی یاري دیگري از اندیشۀ سعدي در روان

 
 روش مطالعه

درمـانگري وانبا تکیه بر رویکرد راي و روش تنظیم آن توصیفی ـ تحلیلی است. روش گردآوري اطالعات کتابخانه
، پژوهشـها و از کتابهـااسـت.  اگزیستانسیال اروین یالوم به بررسی معناي وجودي در افکار سعدي پرداخته شـده  
 است. دیگر منابع مکتوب موجود درخصوص سعدي و یالوم در این پژوهش استفاده شده 

 
 بحث و بررسی

 معنایی (پوچی) و تبعات آن  بی
معنایی را چهارمین دغدغۀ وجودي اروین یالوم، روانشناس اگزیستانسیال و نویسندة آمریکایی، پوچی و معضل بی

). او به تبعیت از اگزیستانسیالیستها معتقد بـه تصـادفی 21-20درمانی اگزیستانسیال، یالوم: صفرد میداند (روان
اي کـه بـه کـل نظـام گرایانـهاگزیستانسیال و نگاه پوچ  شناسانۀهاي غایی و هستیغهبدلیل دغد«بودن دنیاست؛  

مابعـدالطبیعی » ( یدانـدخودي خود عـاري از هرگونـه معنـایی مه هستی و از جمله وجود انسان دارد، زندگی را ب
جـودي، معتقـد اسـت درمـانگران واو همچون روان).  67فر و قلعه: صشایان  ،معناي زندگی به روایت اروین یالوم
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» دارد؛ یعنـی 1زاد-نژندیهایی که در تجربۀ بالینیش با آنها روبرو میشـود، منشـأ «ذهـندرصد رواننزدیک بیست  
نژنــدي ) اســت. بنــابراین روان581اگزیستانســیال، یــالوم: ص درمــانیناشــی از فقــدان معنــا در زنــدگی» (روان

نژنـدي را میتـوان رنـج یـک روح انسـانی نوعی روان. به چی میداندمعنایی یا پواگزیستانسیال را معادل بحران بی
 است.دانست که معناي خویش را نیافته 

 
 2معنادرمانی

درمانی انسانگرا است که بر جنبۀ معنوي انسان و معنـاي وجـود «معنادرمانی» یکی از مهمترین رویکردهاي روان
انسان تأکید دارد. رویکردي فلسفی دربارة مردم و وجود آنها که بـه مضـامین و موضـوعات مهـم زنـدگی، ماننـد 

ال خود و دیگران، انزوا و تنهایی وجـودي، پذیري درقبمعناي رنج، خأل وجودي، مرگ و زندگی، آزادي، مسئولیت
معنایی میپردازد. این رویکرد انسانها را وامیدارد تا آنسوي مشـکالت و وقـایع زنـدگی معنایابی و کنار آمدن با بی

 چارچوب  در  یاساس  ي جنبشها  از  یکی  یمعنادرمان).  598درمانی اگزیستانسیال، یالوم: صروزمره را ببینند» (روان
 ارزشـها ییشـکوفا و یزنـدگ در یمعن افتنی به ي اژهیو توجه که میشناسد ي موجود را انسان، است دیجد  یدرمان
 خـود ي بـرا یمنسـجم یزنـدگ ،معنـا  یۀسـا  در  نهااانس  تا  موزدآیم  را  رفتارها  رسم  و  راه  و  ارزشها  یعبارت  هب.  دارد

 ).107ل: صفرانکدر جستجوي معنا،  (  باشند داشته
 متمرکـز  یدرمـانروان  و  یروانـ  ي هایناهنجار  در  معنا  نقش  بر  که  است  یدرمانگرانمعدود روان  از  فرانکل»  کتوری«و

او   .دیـبرگز  »ی«معن  یعنی  خود  ي تئور  ي برا  را  »ی«لوگوتراپ  اصطالح  معنا»،  ي جستجو  در  «انسان  کتاب  در  او.  شد
میکنـد؛ همچنـین در صـحبت از معنایی یا پـوچی اشـاره  هنگام صحبت از نومیدي اگزیستانسیال، به وضعیت بی

دارد (پزشـک و روح، فرانکـل:   درمان، به فرایند کمک به بیمار درجهت آموزش مسئولیتها در یافتن معنـا اشـاره
)؛ یعنی بیمار باید بطور مستقل بسوي معناي ذاتی وجود خویش پیش رود. یالوم در این حوزه چنـدان بـه 14ص

درمانی وجودي را بعنوان جستجوي راههاي زنـدگی بامعنـا تعریـف واناست. او مکتب ربحثهاي نظري نپرداخته  
دینان و چه دینداران کاربرد . فرانکل در پی این بود تا شیوة درمانی ابداع کند که براي همۀ بیماران چه بیمیکند
بـه فرانکـل توجـه  باشد. در واقع رویکرد او به معنا از اساس مذهبی است. یالوم نیز تا حدودي در معنایابیداشته  
میشـود؛ او از طرفـی است و دو نظر متناقض به دین و مذهب درخصوص معناي زندگی در نظریۀ او دیـده داشته  

زندگی را ذاتاً بیمعنا میداند و هیچ نقشـی بـراي دیـن و مـذهب قائـل نیسـت و «اسـتفاده از قـانون الهـی بـراي 
ندة آزادي انسان میداند» (بررسی تنهایی اگزیستانسـیال معنابخشی زندگی را توهین به شعور انسانی و محدودکن

)، امـا از طـرف 91زمانی: صمواجهه با آن با تکیه بر آراء اروین یالوم، مظاهري، عباس  در دنیاي مدرن و روشهاي 
 گرایـی انسـانهاي مـدرن را بـه کمرنـگدینها میداند و پوچدیگر زندگی افراد مذهبی و خداباور را معنادارتر از بی

 .شدن دین در زندگی آنها ربط میدهد
 کشف یا جعل معنا  

از مهمترین مباحث معناي زندگی در میان فیلسوفان اگزیستانسیالیست غـرب، بحـث کـردن از کشـف یـا جعـل 
اسـت تـا انسـان آن را معناست. منظور از کشف معنا یعنی از قبل براي انسان معنا و هدفی در جهان مهیّا شـده  

 
۱. noogenic 

۲   Logotherapy   
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است تا انسان آن را بجوید منظور از جعل معنا یعنی از قبل هیچ برنامه و هدفی براي انسان مهیّا نشده بجوید، اما  
درمـانی کنـد (روانو این تنها خود اوست که باید براي زندگی خـود بلحـاظ سـیر درونـی و انفسـی معنـا خلـق  

شـده در لیست، انسان را موجـوي پرتاب). یالوم همانند دیگر فیلسوفان اگزیستانسیا605اگزیستانسیال، یالوم: ص
کنـد» پیوسـته خلـق  اش، بطـورجهان بیمعنا میداند که مجبور است معناي زندگی خود را بـا انتخابهـاي آزادانـه

 ).589(همان: ص 
 

 ماهیت معناي وجودي در اندیشۀ سعدي و یالوم 
کشـورهاي مختلـف، زنـده، پویـا، زبانان  سعدي شیرازي از جمله اندیشمندانی است که سخنانش در میان فارسی

اسـت.   فرازمانی و فرامکانی است. گویی وي شرایط اجتماعی روزگاران بعد از خود را بعینه دیده و مجسـم کـرده
«بوستان» و «گلستان» دو اثر برجستۀ او یکی درمورد اخالق، تربیت و وعظ، و دیگري دربـارة تهـذیب و تربیـت 

میکنـد کـه در   ور را در ذهـن تـداعیي مردم دنیادیده و پختـه و اندیشـهاست. سعدي در این کتابها سیمانفس  
آیـد، میاند. آنچه در ایـن آثـار بـیش از هـر چیـز بچشـم ي بسیاري را پشت سر گذاشتهسراسر عمر فرازونشیبها

معاصـر، دورة  اي، بـویژههاي فراوان و متنوع در زندگی اوسـت کـه میتوانـد در هـر دورهپیامهاي اخالقی و تجربه
سعدي در ایـن دو اثـر، بخصـوص گلسـتان، زنـدگی   ).25سرمشق انسانها قرار گیرد (مقدمۀ گلستان، یوسفی: ص

 میگذارد و انسانها را به گذشت روزگار و تزلزل سرنوشت هشدار میدهد:  فعّال بشري را بنمایش 
 مشــــقت نیــــرزد جهــــان داشــــتن

 
ــان اي پســر ملــک جاویــد نیســت   جه

 گــــرفتن بــــه شمشــــیر و بگذاشــــتن 
 ) 69(بوســــــــتان: ص                         
ــادا ــا وفـــ ــتز دنیـــ ــد نیســـ  ري امیـــ

 ) 90(همان: ص                                    
بـراین یـافتن بـه کمـال اسـت. عالوهمیکند به آنها بفهماند این دنیاي گذرا و ناپایدار فرصتی براي دست    و سعی

را  میکند تا معنی دیگري از زندگی را دریابند و معنی سـطحیمخاطب را متوجه مضمون و معنی حقیقی زندگی  
 نوعی آرزوي سعدي دستیابی به معناي واقعی زندگی و خوشبختی در این دنیا است. رها کنند. به 

 یــــــار ناپایــــــدار دوســــــت مــــــدار
ــه گــور خــویش فرســت  ... بــرگ عیشــی ب

 

ــدّار..  ــن غـــ ــاید ایـــ ــتی را نشـــ  دوســـ
ــت ــیش فرسـ ــس، ز پـ ــارد ز پـ ــس نیـ  کـ

 ) 52(همان: ص                          
سعدي در حکایتهاي «بوستان» و «گلستان» «گاهی در لباس جدّ و زمانی در کسـوت هـزل، سـخنانی لطیـف و 

اسـت. او همچـون ) و توجـه فراوانـی بـه معنادرمـانی داشـته  61آموز آورده» (مقدمۀگلستان، خزائلی: صحکمت
ط کالمی «معنی راستین و حقیقی زندگی که موجب رهایی و سالمت روانی درمانگران وجودي ازطریق ارتباروان

د میکند» (شیوة بیان سعدي در برخورد بـا افسـردگی در بوسـتان و حتی استعالي انسان میشود را به آنها گوشز
ی ) و امکان تجربۀ رفتار اخالقی واالتري را میدهد کـه در هریـک از ایـن رفتارهـا هـدف184گلستان، خانیان: ص

ست» (مقدمۀ گلستان، خزائلی: نهفته است. در نظر او مبناي اخالق فردي، احساس آزادي استقالل و تعدیل میلها
 ).61ص

 بیــــــا تــــــا بــــــرآریم دســــــتی زدل 
 

 کـــــه نتـــــوان بـــــرآورد فـــــردا ز گـــــل 
 ) 366(بوستان: ص                      
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مشغلۀ فکري ما و بسیاري از انسانها چـه مـرد و چـه ما انسانها موجوداتی هستیم در جستجوي معنا و این سؤال  
زن است که براي چه زندگی میکنیم؟ و «دل بستن به حطام این دنیا، که در یک لحظه باید ترکش گفت، حاصل 

) و در زنـدگی احسـاس 54)؛ زیـرا «هرچـه نپایـد دلبسـتگی را نشـاید» (همـان: ص186چه دارد» (گلستان: ص
؛ درنتیجه رخدادهاي زندگی مایۀ رنج و تجربۀ دردسـر بـراي آنهـا میشـود. زنـدگی معنایی میکنندهدفی و بیبی

 باشد که باعث تداوم آن شود.  حتماً باید معناي عمیقی داشته
فـراوان، یـأس، ناامیـدي، بیهـودگی و پـوچی   از نظر یالوم فقدان حس معنا در زندگی، منجر به رنج و سختیهاي 

ابیش خطی با ناهنجاري روانی وجود دارد: یعنی هرچه حس معنا کمتر باشـد، اي کممیشود. او معتقد است رابطه
روانی درصورت تداوم، باعث اختاللهاي دیگر و درنهایت   شدت ناهنجاري روانی بیشتر میشود. هریک از اختاللهاي 

بیچـاره   ). پـس634درمانی اگزیستانسـیال، یـالوم: صمنجر به پایان دادن زندگی و خودکشی میشود (ر.ك: روان
نزنـد. بـه قـول   باشد و چیزي او را به زنـدگی گـرهکه زندگی برایش معنا، هدف، انگیزه و مقصدي نداشته  کسی  
 سعدي 

ــی ــتبـ ــر درباخـ ــه عمـ ــر کـ ــده هـ ــداخت   فایـ ــد و زر بینـــــ ــزي نخریـــــ  چیـــــ
 ) 170(گلستان: ص                    

زنـدگی ارزش زیسـتن نـدارد. تنهـا زمـانی خواهنـد شوند و نتیجه بگیرند کـه  البته این منطقی است که مأیوس
 کنند. زندگی بهتري داشته باشند که معنایی براي زندگی خود انتخاب توانست در شرایط دشوار و بیرحم،

ر و احسـاس پـوچی  در نگاه سعدي مسئلۀ معناي زندگی بغایت حائز اهمیت است. مثالً در ضمن حکـایتی تحسـُّ
 میکند:وستانش اینگونه بیان خود را بعد از مرگ یکی از د

 نبایــد بســتن انــدر چیــز و کــس دل 
 

 کـــه دل برداشـــتن کـــاري اســـت مشـــکل 
 ) 143(گلستان: ص                      

 «بعد از مفارقت او عزم کردم و نیت جزم که بقیت زندگانی فرش هوس درنوردم و گرد مجالست نگردم».  
ــار میپــیچم چــو مــار   وصل دوش چون طاووس مینازیدم اندر باغ ــراق ی  دیگــر امــروز از ف

 (همانجا)                                            
است. او دیگر کسی را دوست ندارد و نمیخواهـد بـه   این حسرت و غم جدایی سبب ناهنجاریهاي روانی وي شده

اند در جستجوي مفرّي براي دردشـان هسـتند و دادهنوعی افرادي که عزیزان خود را ازدست  به  کسی دل ببندد.  
). سـعدي نیـز در فـراق 188» (هنر درمان، یـالوم: صحل مناسبی بنظرشان میرسد تا تهدیدایدة مرگ بیشتر راه

بـراي خـود نیـز آرزوي دچار بیماري و نابهنجاري میشود و  میکند و    دوست، ناامید و زندگی خود را بیمعنا حس
   مرگ میکند.

 روز که در پاي تو شد خار اجلکاش کان 
 تو ندیدي چشمم روز جهان بیتا در این 

 

 بــر ســردســت گیتــی بــزدي تیــغ هالکــم  
 این منم بر سر خاك تو کـه خـاکم بـر سـر!

 ) 143(همان: ص                  
او با ذکاوت ذاتی و تجاربی ارزنده همچنین بدلیل زندگی در بین اقشار و جوامـع مختلـف و همنشـینی بـا افـراد 

 .استانسانی به فضایل اخالقی اشراف داشته گوناگون و کسب علوم و معارف الزم بویژه علوم 
بخاطر شناخت دقیق از مسائل روحی و روانی جامعه و مردم عصر خویش، رفتار، گفتار، حرکات و سـکنات آدمـی 

است. او با تیغ زبانش روح و روان ملول اهل دنیا را جراحی مینماید تـا بـدان، تلخـی   از دید تیزبین او دور نمانده
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اي به زندگی آنها ببخشد (شیوة بیان سعدي و معناي تازهروزگار و ناامیدي را از روان مردم بزداید و درعوض امید 
 ).  183در برخورد با افسردگی در بوستان و گلستان، خانیان: ص

 چـــه خـــوش گفـــت یـــک روز داروفـــروش:
 اگـــــر شـــــربتی بایـــــدت ســـــودمند
ــه ــت بیختــــ ــزن معرفــــ ــه پرویــــ  بــــ

 

 شـــــفا بایـــــدت داروي تلـــــخ نـــــوش  
ــد ــخ داروي پنــ ــتان تلــ ــعدي ســ  ز ســ

 برآمیختـــــهبـــــه شـــــهد عبـــــارت 
 ) 101(بوستان: ص                    

سعدي با سخنان همچون شهد خود حس زیبادوستی را به مخاطبان القا میکند. وي بـا تأکیـد فـراوان بـر روح و 
بـردن از روان مخاطبان در پی ترغیب آنها براي معناآفرینی است؛ یعنی با بیان خود حس آرامش دلپذیر و لـذت  

دهند. ایـن یابند و به زندگی خود ادامه   تا بتوانند به تعادل روحی و روانی دست  میدهدهدیه    هازندگی را به انسان
 اند.درمانگران وجودي آن را اساس کار خود قرار دادههمان هدفی است که روان

رزش تجربـۀ ا-2انجام کارهـاي ارزشـمند.    -1است؛  فرانکل سه روش براي کشف و جستجوي معنا پیشنهاد داده  
درمـانگري ). یالوم نیز به تبعیت از فرانکـل، در روان115تحمل درد و رنج (درجستجوي معنا، فرانکل: ص-3واال.  

و ارزشها نیز بنوبـۀ خـود، حـس شدن ارزشها    خود به ارتباط معنا و ارزشها تأکید دارد؛ زیرا ایجاد معنا باعث زاده
معنی ارزشـها در عمـل )؛ بدین  638گري اگزیستانسیال، یالوم، صدرمانمیکنند (ر.ك: روانمعنا را در فرد تقویت  

 میشوند و معیار چیزهایی هستند که فرد بخاطر آن میخواهد جانش را فدا کند.خلق 
سعدي همچون یالوم معتقد به ارتباط بین ارزشها و معنادار بودن زندگی اسـت؛ یعنـی هرچـه انسـان بیشـتر بـه 

همان اندازه زندگی برایش معنادار خواهد شد. یعنی   باشد، بهقی توجه داشته  کیفیت زندگی خود و ارزشهاي اخال
میکند؛ مـثالً زنـدگی در   معنادار کردن زندگی بستگی به دیدگاه و اعمال و رفتار آدمی دارد که چطور به آن نگاه
ارد، زندگی برایش زیبا د نگاه شخص ریاکار و خودفروش تیره و سیاه است، اما کسی که به ارزشهاي اخالقی توجه

درمانگري است که بـا تکـریم از هنـر، ). در واقع او روان88کوب: ص  سعدي، زرینو معنادار است (حدیث خوش  
معنـایی بـه کمـک انسـانها هاي عمدة آدمی و رهایی از بیمیکند با رفع دغدغه  فضیلت و ارزشهاي اخالقی تالش

به عبارتی سعدي درمورد اخالقیـات بـه رزشهاي اخالقی گرایش دارد. معنادرمانی سعدي بیشتر به جنبۀ ابشتابد.  
 پند و نصیحت ابناي بشر میپردازد.

 ســعدي مثــال اســت و پنــد ســخنهاي 
 

ــد  ــوي کاربنــ ــر شــ ــدت گــ ــار آیــ  بکــ
 ) 155(بوستان: ص                               

از این پندهاي گوناگون یـک فلسـفۀ علمـی خواننده باید پندهاي اخالقی را در بین سطور حکایت جستجو کند.  
حاصل میشود که به واقع اندکی مبهم و دشواریاب، اما نسبتاً کامل است. بر این اخالق که بـه آدمـی طـرز رفتـار 

میشـود   میدهد، یک رشته نکات روانشناسی نیز برحسب وضع اجتماعی شخص، افزوده  دربرابر همنوعان را تعلیم
). در خـالل 169انی سعدي را میّسر میسازد (ر.ك: تحقیق دربارة سـعدي، ماسـه: ص و ترسیم سیماي انسان آرم

درمـانگر این پندهاي اخالقی با بیماري (مخـاطبی) کـه داسـتان خـود را بـازگو میکنـد رودررو مینشـیند و روان
 درمانگري میپردازد.میدهد و به روان (سعدي) به حرفهاي او گوش

درمانگر وجودي با نگاهی زیبا به هستی و ابعـاد وجـودي انسـان، بـا اسـتفاده از بنابراین همچون فیلسوف و روان
که انسان نیکی و عشق بدنبال معنادرمانی و حل معماها و معنابخشی زندگی است. او خود را موظف میداند مادام 
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. نند حکمی درنظر گیـردناآگاه به مسئولیت خود، زندگی را تنها یک واقعیت پندارد، به او بیاموزد که زندگی را ما
 در حقیقت تربیت او حکمت عملی و ذوق زندگی است.

 گــرت از دســت برآیــد، دهنــی شــیرین کــن
 

ــراش ــوانی درون کـــــس مخـــ ــا تـــ  تـــ
 

 مــردي نــه آنســت کــه مشــتی بزنــی بــر دهنــی 
 ) 106(گلستان: ص                                   

 کانـــــــدر ایـــــــن راه خارهـــــــا باشـــــــد
ــان: ص                                           (همـــ

83 ( 
، کدام ارزشها هستند؟ هر انسانی در هـر حال این ارزشها که فرانکل و بعدها یالوم باعث معناداري زندگی میدانند

 میتوانـدطریق  هایی دارد که محرك زندگی اوست، که از این  موقعیتی از زندگی، همیشه براي خود ارزشها و ایده
به تحقق استعدادهاي شخصی خود برسد و بخاطر آنها جان خود را بدهد. مثالً در زندگی یک نفر عشـقی وجـود 

 دارد که باعث پیوند بین فرزندان یا همسرش میشود:
ــبر و آرام دل   تو را عشق همچون خودي ز آب و گل ــی صــــ ــد همــــ  ربایــــ

 ) 163(بوستان: ص                            
کـردن دارد.  هایی کـه ارزش حفـظیابد یا خاطره در زندگی دیگري استعدادي که بتواند به چیزهاي جدید دست

کـه تعبیـري از معنـا اسـت (در   هاي ظریف و نامرئی در زندگی بشکل یک انگارة استوار درمیایدتمامی این رشته
 ). 121-120جستجوي معنا، فرانکل: صص

از دیدگاه سعدي است؛ یعنی آیا جهان ذاتاً داراي معناست و ما باید معناي جهان مورد دیگر کشف یا جعل معنا  
کنیم و معنایی براي زندگی    معنایی مبارزهمعناست و ما باید با این بیکنیم؟ یا اینکه جهان پوچ و بیرا کشف  

 خود بسازیم؟ 
ــدار ــت مـــ ــدار دوســـ ــار ناپایـــ  یـــ
ــت ــویش فرس ــور خ ــه گ ــی ب ــرگ عیش  ب

 

 ید ایـــــن غـــــدّار..دوســـــتی را نشـــــا 
 کـــس نیـــارد ز پـــس، ز پـــیش فرســـت

 ) 52(گلستان: ص                              
است و بجاي بدبینی و انزوا، آدمی را به تالش و معنایی هستی پرداخته  سعدي با زبانی شاعرانه به ناپایداري و بی

نوعی طرفدار جعـل معناسـت. از   دارند. بهفعالیت فرامیخواند و میخواهد براي معنادار کردن زندگی گام مؤثري بر
که در دنیا گرفتار است. در غزلهایش نیز با شوق تمام بـه توصـیف   نظر او جعل معنا تنها از عهدة انسانی برمیآید

لذت زندگانی این جهانی میپردازد، اما ناگهان در میان دلنشینترین اوصاف، دردناکترین حسرتها و هشدارها را به 
میرساند که، زندگی بس کوتاه است و در آن همه چیز بسـیار زودگـذر اسـت؛ پـس بایـد هنگـام   گوش مخاطبان

کرد. مطابق این گـرایش، او در گلسـتان و برخـی قسـمتهاي بوسـتان، انسـان را مواجهه با پوچی، باشکوه زندگی
آمده و شرایط محیطـی پیش  موجودي میداند که میتواند واکنش خود را دربرابر رنجها و سختیهاي ناخواسته ولی

دوسـتی، گیرد؛ یعنی انسانها با اعمـال و رفتـار خـود همچـون نوعکند و سرنوشت خویش را بدست  خود انتخاب  
فداکاري براي آرمان و بخشش و... باعث خلق معنا در زندگی میشوند؛ چراکه انسان تنهـا زنـدگی نمیکنـد بلکـه 

کنـد واند در هر لحظه تصمیمهاي متفاوتی بگیرد یا اینکه اراده  بسته به شرایط اجتماعی، روحی و روانی خود میت
کس را جز خود او یاراي آن نیست که این حق را از او بازستاند. انسان وقتی میتواند کند و هیچکه چگونه زندگی  
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زندگی خود   شود که در این مدت محدود، معنایی براي خود نائل  تفاوتیهاي جهان فراتر رود و به مقام واقعیاز بی
 کند.خلق 

 ست.سعدي راههاي خاصی براي معنادار کردن زندگی آدمی پیشنهاد میکند. یکی از آنها تحمل رنج و سختیها
 کنـد ز کـام نهنـگ  غوّاص اگـر اندیشـه

 
ــگ  ــه چنـ ــه بـ ــد ُدرِّ گرانمایـ ــز نکنـ  هرگـ

 ) 122(گلستان: ص                              
زندگی است، پس باید معنایی در رنج نهفته باشد و اگر انسان بتوانـد بـه رنـج خـود معنـا «رنج جزئی الینفک از  

). سـعدي در طـول زنـدگی 227دهد، آن رنج دیگر آزاردهنده نیست» (سعدي در روانشناسی نوین، هاشمی: ص
وشـنگر است و از توانایی بشر در چیرگی بـر شـرایط موجـود و کشـف حقیقتـی ر  شاهد رنجها و سختیهایی بوده

اي براي دشواریهاي بیشماري که انسان در زندگی بـا آن دستورهاي عملی  آگاهی کافی دارد. «او اساساً قصد دارد
 ).  227است را به آدمی بیاموزد» (قلمرو سعدي، دشتی: صمواجه 

بـه دوش  گاه ارزش وجودي انسان است. شیوه و نگرش فرد به رنج و روشی که این رنج رادرد و رنج بهترین جلوه
 برد.  میکشد، مهم است؛ اگر از سختیها بترسی هیچوقت به حقیقت و ارزش زندگی پی نخواهی

 بــه ســختی بنــه گفــتش، اي خواجــه، دل 
 چـــو از گلبنـــی دیـــده باشـــی خوشـــی

 

ــل  ــردد خجــ ــردن نگــ ــبر کــ ــس از صــ  کــ
ــی ــارش کشــــ ــار خــــ ــد ار بــــ  روا باشــــ

 ) 301(بوستان: ص                                     
براي مثال سعدي در سن پنجاه سالگی در شهر حلب گرفتار غم غربت شد که هرکس دیگر را، در چنان احـوالی 

لهـاي جـوانی او نکاسـت. او میکرد، امـا چیـزي از شـور و شـیدایی سـا  که او در آن قرار داشت، خسته و افسرده
نـوعی دنبـال معنـاي داشت، بـه  همچنان زندگی را با کنجکاوي، شوق و خوشباشی مینگریست، آن را دوست می

درمـانگري یـالوم، معنـا را بایـد بـا میکرد؛ مطـابق نظریـۀ روان  زندگی بود و با وجود سختیهاي زیاد آن را تحمل
 آورد.  پذیرش سختیها بدست

 خداونــــــــدان کــــــــام و نیکبختــــــــی
 افــــروزبــــرو شــــادي کــــن اي یــــار دل 

 

 چــــرا ســــختی خورنــــد از بــــیم ســــختی 
 امـــــروزغـــــم فـــــردا نشـــــاید خـــــورد 

 ) 156(گلستان: ص                                 
معنـایی زنـدگی، ارتبـاط . معتقد است «پوچی و بیسعدي همچون یالوم معناي زندگی را ساختۀ فرهنگ میداند

تنگاتنگی با رفاه و رهایی دارد؛ یعنی هر چقدر انسان درگیر امور روزمرة زنـدگی خـویش و بقـایش باشـد، کمتـر 
 ).  619ص درمانی اگزیستانسیال، یالوم:معنایی میشود» (روانمتوجه پوچی و بی

زن»، معنا را همچون گنجی میدانـد کـه بـدنبال تحمـل رنـج و سـختی سعدي در فصل سوم در حکایت «مشت
). در تأیید این موضوع از زبان شخصـیت داسـتان 125: ص  آید. «تا رنج نبري گنج برنداري» (گلستانست میبد

ی کـه خـوردم چـه مایـه عسـل آوردم میگوید: نبینی به اندك رنجی که بردم چه تحصیل راحت کردم و به نیشـ
 ).126(همان: ص 

اي کـه بتوانـد بـه شـیوهمعنادرمانی، جوهر وجودي و اصل انسان را در پذیرفتن مسئولیت میداند. انسـان زمـانی  
درست، سرنوشت و مسئولیت رنجهایش را بر دوش بکشد، فرصت آن را خواهد یافت کـه در سـختترین شـرایط، 

صورت زندگی شرافتمندانه و قهرمانانه خواهد داشت. تنها خود فرد، د ببخشد. در این  معنایی عمیق به زندگی خو
 اي که خود او مسئول آن است.پاسخگوي پرسشهاي زندگی خویش است. زندگی
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 مـــروّت را کـــه هرگـــزمبـــین آن بـــی
 کــــه آســــانی گزینــــد خویشــــتن را

 

ــی  ــد روي نیکبختــــ ــد دیــــ  نخواهــــ
ــختی ــه ســ ــذارد بــ ــد بگــ  زن و فرزنــ

 ) 70(همان: ص                                  
دارنـد، ایـن   معنیترین آنها به ظـاهر بـر معنـایی عمیـق داللـتمدهاي جزئی زندگی حتی بیاز نظر سعدي پیشا

هد. در واقع او هر موقعیت از زندگی را فرصتی طالیی میداند کـه بـه میدو دگرگونیها رخ    پیشامدها براثر انقالبها
هـاي هد که گرهکردن با مشکالت را میدهد. به تعبیري این شانس را به انسانها میدوپنجه نرم  انسان امکان دست

 زندگی خود را با دستهایشان بگشایند.
 سعدیا دي رفت و فردا همچنان موجود نیست

 چـــو پنجـــاه ســـالت بـــرون شـــد ز دســـت
 

 شمار امروز را  در میان این و آن، فرصت 
ــه هســت ــنج روزي ک  غنیمــت شــمر پ

 ) 182(بوستان: ص                         
صـورت کـارش انسان باید از فرصتهاي خود در زندگی نهایت استفاده را بکند و آنها را غنیمت بداند؛ در غیر این  

 ند و به نتیجه نخواهد رسید.ناقص میما
اسـت. مـا زندگی پرداختـه  اي از رهنمودها براي هدایت  سعدي در این بیتها به معناي شخصی زندگی و مجموعه

معنایی، معنایی نو براي زندگی بسازیم. شمردن شبهاي ناامیدیمان و رویایی با کانون گرداب بی  میتوانیم با مغتنم
کـه بـه جویی اسـت  بردن نیست، بلکه معنی  بنابر عقیدة سعدي نیز هدف اصلی زندگی گریز از درد و رنج و لذت

میکننـد؛ اگـر دلیل انسانها درد و رنجی را که معنی و هدفی دارد تحمل    همینزندگی مفهوم واقعی میبخشد. به  
 دم زندگی معنی خواهد داشت؛ پسرنج را شجاعانه بپذیریم تا واپسین

 ز کار بسـته مینـدیش و دل شکسـته مـدار
 

 که آب چشـمۀ حیـوان درون تـاریکی اسـت 
 ) 71(گلستان: ص                                 

باید از موقعیت و شرایط دشوار که در پیشروي انسان قرار میگیرد، سود جست. او مدعی است «قدر عافیت کسی 
 ).  65داند که به مصیبتی گرفتار آید» (همان: ص

کـس بناچار باید این حقیقت را بپذیرد که رنجها مختص بـه اوسـت و هـیچ  انسان در مواجهه با سختیها و رنجها
اي اسـتثنایی و وظیفـه-رنجهایش برهاند و یا بجاي او رنج برد؛ یعنی رنجهایش را بعنوان وظیفه    نمیتواند او را از

زدة [آدمی] )؛ زیرا «معنی از شکافهاي زندگی شبیخون81-80درمانی اگزیستانسیال، یالوم: صبداند (روان  –یگانه
 به آدمی یادآور میشود که). بنابراین 94درمانی و جستجوي شادکامی، دورزن: صنشئت میگیرد» (روان

 منشـین تُــرُش از گـردش ایــام کـه صــبر
 

 تلـــخ اســـت امـــا بـــرِ شـــیرین دارد 
 ) 71(گلستان: ص                              

کنار بمانید، تنها فرصت موجـود، بسـتگی بـه نحـوة برخـورد آدمـی بـا   و گرفتاریها  اگر به جد مایلید از ناامیدیها
کننده براي انسانی باشد که در زنـدگی بـدنبال مشقات و صبر دارد. این میتواند شعاري هدایتمشکالت و تحمل  

معنـا و ناامیدکننـده باشد زندگی بـیکه آدمی در زندگی چرایی و هدفی براي خود نداشته  معناست؛ چون زمانی  
 ه ادامۀ زندگی نخواهد بود.و دیگر قادر ب  درمانگران اگزیستانسیال خود را تهی میبینداست. مطابق روان

حال در جواب سؤالی که آیا زندگی از نظر سعدي ارزش زیستن دارد؟ باید گفت درست اسـت سـعدي فیلسـوف 
دهندة اخالق به معنی دقیق کلمـه، یعنـی مصـنّفی کـه که «تعلیم اخالقی میدهد، تعلیمنیست، اما شاعري است 

 ).167میکند» (تحقیق دربارة سعدي، ماسه: صود را مطالعه رسوم و عادات، افعال و خلقیّات افراد معاصر خ
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میکند. این مقصد وجودگراها براي یافتن هـدف زنـدگی، همـان حال باید دید سعدي چگونه هنر زیستن را بیان  
 میکند بیت معروف موالنا را تداعی 

ــودز کجــا آمــده  ام آمــدنم بهــر چــه ب
 

 آخــر ننمــایی وطــنم بــه کجــا میــروم 
ــات: ص                     ــا، غزلی (موالن

1 ( 
درمـانگري ایم؟ یا بر چه اساسـی زنـدگی میکنـیم؟ مطـابق روانما سؤال شود، براي چه زندهاساس اگر از    بر این

پرستی، فـداکاري در راه دوستی، لذتاگزیستانسیال یالوم، پرسش دربارة زندگی به گفتگو دربارة اهدافی نظیر نوع
یشـود. بنـابراین بایـد یک هدف، خالقیت و خودشکوفایی منجر میشود که همگی آنها باعث معنابخشی زنـدگی م

 ایم تا تواناییهایمان را محقق و شکوفا سازیم و به تکامل برسیم.گفت: ما زنده
کنـیم. یکـی از   ما نیز موجوداتی اخالقی هستیم که انتظار داریم جهان بنیانی براي قضاوت اخالقی خـود فـراهم

براي نمونه در  رسی اخالقی میدهد.که از کوچکترین حادثۀ زندگی خود د  مهارتهاي شاخص سعدي هم این است
نظـام فضاي اخالقی ایجـاد کنـد کـه  و سعی دارد یک  نوعی به باور انسانگرایی رسیده  «بوستان» و «گلستان» به  

سرچشـمۀ زالل هریک از این ارزشها  نوعی  معنایی و طرح کلی ارزشها را بطور تلویحی در آن بنمایش بگذارد؛ به  
 میرود. در حقیقت او بـا نشـانبشر و مایۀ تعالی و تکامل مادي و معنوي او بشمار  زندگی و ارکان اساسی سعادت  

دیدگاههاي او بر اصـل«مغتنم شـمردن میکند تفکر درمورد معناي زندگی را به افراد بیاموزد.  دادن ارزشها تالش  
 .اي زندگی استوار استمعناییها و ایجاد معنایی نو بر» و رویارویی با بی»، «شکستها»، «نومیدیهافرصتها

 چـــه ســــالهاي فـــراوان و عمرهــــاي دراز
 چنانکه دست بدسـت آمدسـت مُلـک بـه مـا

 

 که خلق بر سـر مـا بـر زمـین بخواهـد رفـت 
 دگــر همچنــین بخواهــد رفــت بــه دســتهاي 

 ) 79(گلستان: ص                                 
یابنـد. بـه کند تا به شایستگی برجسته و کمال واقعـی دسـت  کمکببرد چگونه میتواند به انسان  میخواهد پی    او

 همین منظور او در معنادرمانی خود، ضمن بیان گذرایی و ناپایـداري هسـتی و وجـود انسـانی، آنهـا را بـه انجـام
  کارهاي خوب از قبیل نیکی، گذشت، فداکاري و... فرامیخواند.

ــو جنـــگ ــویم چـ ــاي نگـ  دار آوري پـ
 

 دارل بــر پــاي چــو خشــم آیــدت عقــ 
 ) 23(بوستان: ص                               

باش و از نخستین واکنشها احتـراز کـن. مـثالً صـبر کن تا میتوانی بر دل و تن و مغز خویش تسلط داشته تالش  
اي از رهنمودها براي منظر به معناي شخصی زندگی و مجموعهاز این    آموز، صبر تلخ است ولیکن برِ شیرین دارد.

بایـد گفـت رنجهـا و سرنوشـت نـامطلوب آدمـی نیسـت کـه انسـانها را از پـاي  است.هدایت زندگی دست یافته  
درمـانگر، کـه باعـث سـقوط زنـدگی آدمـی میشـود. سـعدي روان  معنا شدن زندگی استدرمیآورد؛ بلکه این بی

کند؛ بلکه بـا   نمیدهد بیمار سقوط  رها نمیکند و اجازه  یمار) خود را که در نومیدي دست و پا میزنندمخاطبان (ب
 شگرد خاص خود او را به زندگی امیدوار میکند.

 ندانـــــد کســـــی قـــــدر روز خوشـــــی
 

ــر روزي   ــختیمگــ ــه ســ ــد بــ ــیافتــ  کشــ
 ) 172(بوستان: ص                                   

میکند که نخست طعم بدبختی را بچشد؛ زیرا «انسان وقتـی بـا انسان فقط هنگامی احساس خوشبختی از نظر او  
ناپذیر یا مبتال به انـواع ناپذیر مواجهه یا با سرنوشتی تغییرناپذیر روبرو میشود، مانند بیماري درمانوضعی اجتناب
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یابـد» (در کشـیدن دسـت  زندگی یعنی رنـجکه به عالیترین ارزشها و عمق معناي  سرطان، این فرصت را مییابد  
درمانگران وجودي تنها لذت و خوشی معناآفرین نیست، بلکه ). پس مطابق روان118معنا، فرانکل: ص  جستجوي  

یافت. در دنیاي سعدي انسان بـدون دردسـر بـه خوشـی با تحمل سختیهاست که میتوان به معناي واقعی دست  
 بد.نمییادست 

 دي گـر نبـودي بـیم مـوجسود دریا نیک بـو
  

 خـار  بدي گر نیسـتی تشـویشصحبت گل خوش   
 ) 138(گلستان: ص                                     

  کند. قدر خواهان زندگی منطقی و پرمعنا باشد، باید مشکالت و سختیهاي زیادي را تحملانسان هر چه
ازآنجاکه زندگی بسیار کوتاه است و «جان در حمایـت یـک دم اسـت و دنیـا وجـودي میـان دو عـدم» (همـان: 

در زنـدگی  هاي مضـاعفی را)، مطابق نظریۀ اگزیستانسیال یالوم براي پرهیز از پوچگرایی، فرد باید وظیفه194ص
کند که پشـتوانۀ زنـدگی او باشـد. داع است طرحی سترگ براي معناي زندگی خود اب  رو الزمبرعهده بگیرد. ازاین

 کنیم و خود را متقاعد سازیم که ما معنـاي زنـدگی را ابـداعپس تدبیري بیندیشیم تا عمل ابداعمان را فراموش  
)  46زندگی، یالوم: ص  عبارتی این معنا وجودي مستقل دارد (مامان و معناي ایم، به کرده  ایم، بلکه کشفشنکرده  

 بودســت و باشــدجهــان بــی مــا بســی 
 منـــه دل بـــر ســـراي عمـــر، ســـعدي 

 

ــدوز  ــامی مینـــ ــز نکونـــ ــرادر جـــ  بـــ
ــوز ــن گ ــد ای ــد مان ــد نخواه ــر گنب ــه ب  ک

 ) 313(سعدي، دیوان غزلیات: غ               
 معنا و انواع آن  

دارد. که قبالً ذکر شد، از نظر یالوم انجام کارهاي واال و ارزشـمند نقـش اساسـی در معنابخشـی زنـدگی  همانطور
درمانگري اگزیستانسیال خود معنا را به دو دستۀ الف: معناي کیهانی، ب: معناي شخصـی ـ دنیـوي یالوم در روان

 ).589-585اگزیستانسیال، یالوم: ص  درمانیاست (روانبندي کرده طبقه
 

 معناي کیهانی
است. هدف اساسی زندگی نیز   در معناي کیهانی، هدف زندگی بشر پیروي از خداوند است و خداوند تجسّم کمال 

هاي دستیابی به کمـال را اینگونـه توصـیف میکنـد: «اولـی کمـال تالش براي رسیدن به کمال است. یالوم شیوه
مالکیت مادي، که آن را موهوم، ناپایدار و مردود میشمارد؛ دومی کمال جسمانی که در آن تفاوتی میان انسـان و 

کـه بیشـتر در و آن را درخور ستایش میداند ولی محدودیتش آن اسـت حیوان قائل نیست. سومی کمال اخالقی 
خدمت دیگران است تا خود انسان. چهارمی، کمال عقالنی، از دیدگاه او کمال حقیقی انسان اسـت و ازطریـق آن 

از   عبارتی  انسان، انسان میشود. این کمال هدف غایی است و به انسان اجازة درك و دریافت خداوند را میدهد. به
نظر یالوم معناي کیهانی دید مذهبی به دنیا و پدیدآورندة آن دارد. حتی یونگ معتقد است کسی درمان نمیشود 

-  586درمـانی اگزیستانسـیال، یـالوم: صیا معنایی در زندگی نمییابد مگر آنکه دیدگاه مذهبیش را بازیابد (روان
ایمـان بـه آفریـدگار را دیدگاه سعدي است که فرد بی  یابی یالوم تا حدودي منطبق با). این طرز تفکر کمال 587

ترتیب خود را ناچـار میبینـد میکند، بدینبشري ناقص میداند و بارها مسئلۀ ارتباط بین انسان و خداوند را طرح  
 ).169سازد» (تحقیق دربارة سعدي، ماسه: صهایی از فلسفۀ اولی را به صورتی بسیار ساده مطرح که گوشه

 جـــز پـــیچ بـــر پـــیچ نیســـتره عقـــل 
 

 بـــر عارفـــان جـــز خـــدا هـــیچ نیســـت 
 ) 182(بوستان: ص                                   
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ــند ــم درکشـــ ــراب الـــ ــادم شـــ  دمـــ
 

 و گــــــر تلــــــخ بیننــــــد دم درکشــــــند
(همــــــــــان:                                       

 ) 162ص
عبارتی توجه به معنویات زندگی را پرمعنا و باهدف میسازد؛ اگرچه یالوم در ابتدا ایمان مذهبی را همیشه مایۀ به  

بشـري و   درمانی اگزیستانسـیال مـذاهب را عامـل کـاهش اضـطرابسردرگمی خود میدانست، اما در کتاب روان
تر میشود. نکته همینجاست که ترس ایمان را میداند. براي مثال جایی که ترس شدیدتر است، ایمان بیش  تسکین

آورد؛ ما نیازمند خداییم و او را جستجو میکنیم، ولی طلب بتنهایی کاري از پیش نمیبرد. ایمان هرقدر بوجود می
). دورانـت در کتـاب 43محکم، خالص و کارآمد باشد، حقیقت وجود خدا را اثبات نمیکند (هنر درمان، یـالوم: ص

دادم درمورد معنـاي زنـدگی بیشـتر فکـر میکـنم ام را ازدست  که ایمان دینیاست: از وقتی  ه  آورد  معناي زندگی
). توجه به معناي حقیقی زندگی آدمی را ارزشـمند میسـازد و باعـث کمـال 4زندگی، دورانت: ص(دربارة معناي  
 آدمی میشود.

ــت ــدر بهشـ ــی انـ ــی بینـ ــت کسـ  قیامـ
ــوان  ــی ت ــه معن ــتب ــوي درس ــرد دع  ک

 

 کـرد و دعـوي بهشـتطلـب  که معنی   
 گـاهی اسـت سسـتقـدم تکیـهدم بی  

 ) 141(بوستان: ص                         
آید. ما بایـد میدر اندیشۀ سعدي همانند یالوم، تعالی و کمال انسان از رهگذر پیوند با همین دنیاي مادي بدست  

پیوستن به دریـاي بیکـران معرفـت، بـه زنـدگی خـود همواره در پی ارتباط عمیق و معنادار با هستی باشیم و با  
معنایی زندگی دهیم و همچنین یالوم بیاي ببخشیم و با وجود نامالیمات، بتوانیم به زندگی ادامه  معناي گسترده

اي خـارج و برتـر از عبارتی معناي کیهانی به معناي وجود نقشه  میدهد. بهگریزي ربط  در دنیاي مدرن را به دین
درمـانی یاگزیستانسـیال، یـالوم: دارد (روانچون و چرا به نظمی جادویی یا معنوي در جهان اشاره  ت و بیفرد اس

 ).586ص
ــت و روز ــایش تسـ ــر آسـ ــب از بهـ  شـ
ــاران و میــغ ــاد و بــرف اســت و ب  اگــر ب
ــد ــارداران فرمانبرنــــ ــه کــــ  همــــ

 

ــر گیتی  ــن و مهـ ــه روشـ ــروزمـ  فـ
ــرق تیــغ ــد، ب  وگــر رعــد چوگــان زن

ــاك م ــو در خ ــم ت ــه تخ ــدک  یپرورن
 ) 171(بوستان: ص                     

معنا که فرد ممکن است بدون یک نظام معنایی کیهـانی،   جهانی دارد؛ بدینجهانی بنیانهایی کامالً اینمعناي این
جهانی مطابق بـا که داراي حس معنایی کیهانی است، معموالً معناي اینداراي حس معنایی شخصی باشد. کسی  

 ).584اگزیستانسیال، یالوم: صدرمانیمیکند (ر.ك: رواننیز تجربه آن را 
 

 معناي شخصی ـ دنیوي
که انسان معنایی در زندگی داشته آمدن بر مصائب و شرایط تلخ تنها هنگامی ممکن استادامۀ زندگی و چیره  

بخشد. هزگز نباید    باشد، معنایی که اختصاصی و شخصی است و تنها انسان با معنویت خود میتواند آن را تحقق
ت؛ یعنی هرکسی در زندگی خویش معناي فراموش کرد هر انسان در جهان یکتاست، هیچ معنایی هم مطلق نیس

(پزشک و روح،  بروز میکند  به لحظه بشکل متفاوتی  و لحظه  افراد مختلف  برحسب  به خود دارد که  مخصوص 
ص کین20فرانکل:  جنگی  را  زندگی  سراسر  افراد  بعضی  است، ).  پیروزي  تنها  آنها  معناي  و  میبینند  خواهانه 
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رهایی و آزادي از رنج را در سر میپرورانند، برخی زندگیشان را فداي گروهی غرق در نومیدي تنها رؤیاي صلح،  
معشوق  –موفقیت، ثروت، قدرت یا حقیقت میکنند، برخی دیگر در پی تعالی خویشند و در علتی یا موجود دیگر  

)، بعضی هم مثل سعدي معناي زندگی را در خدمت به 22ور میشوند (هنر درمان، یالوم: صغوطه  -یا ذات الهی
دیگران میبینند؛ به تعبیري معناي زندگی نسبی است. بنابراین نمیتوان معناي زندگی را تعریف و فرمولی واحد 

بودن آن درمورد معناي زندگی را با عبارات گسترده و کلی پاسخ داد. این به معنی مبهم    براي آن ارائه و پرسش
ادامه به مواردي از معناي شخصی مدنظر سعدي لمس است. در  نیست، بلکه برعکس چیزي بسیار واقعی و قابل 

 میشود: اشاره 
 نیکی کردن  

از مهربانی، کرم، جـوانمردي، دارد. در نزد سعدي نیکی عبارت است    نیکوکاري همیشه مفهومی مرکب و گسترده
بایـد   دادگري، همدردي و دیگر هنجارهاي اخالقی که هرکس بنا به موقعیت اجتماعی و به اندازة توانایی خویش

گامی به سود و براي بهبود دیگران و جامعه بردارد. براي او کم و کیف نیکوکاري مهم نیست، بلکه نفـس آن، بـه 
   ).153سعدي، هخامنشی: صهر شکل و از هر کسی بنا به وسع او مهم است (حکمت 

ــدش ــد بـ ــردم نباشـ ــار مـ  نکوکـ
 

ــدش  ــک افتـ ــه نیـ ــد کـ ــی بـ ــورزد کسـ  نـ
 ) 82(بوستان: ص                                 

کـردن و شـرکت کند، از نظر او خدمت به دیگران و نیکـی  او سعی دارد دنیا را به بهترین جاي براي زیستن بدل 
در کارهاي خیر واالترین فضیلت است، همۀ این فعالیتها خوب و درستند و بـه زنـدگی بسـیاري از انسـانها معنـا 

 میبخشند.  
ــرد  ــی بـ ــوي نیکـ ــه گـ ــس کـ ــک آن کـ  خنـ

 ) 52(گلستان: ص                                     
 نیک و بد چـون همـی ببایـد مـرد 

 
همـان انـدازه برداشتن یک عنصر خوشبختی است: هرقدر بیشتر نیکویی را پیشۀ خود سازیم  «در نیکوکاري گام  
 ).213شد» (تحقیق دربارة سعدي، ماسه: ص خوشبختتر خواهیم

ــو  ــر ت ــداي ب ــه خ ــواهی ک ــدخ  بخش
 

 بــــا خلــــق خــــداي کــــن نکــــویی 
 ) 74(گلستان: ص                                

باشد؛ یعنی در هـر شـرایطی خواهـان   یا انسان به همان نسبت سزاوار نیکی است که در حق دیگران نیکی کرده
اي میداند که آدمی را از سقوط بازدارندهکننده و  را عامل کنترل   کردن است. به بیان دیگر نیکی و احساننیکویی  

نکنـد در وقـت میکند. سعدي مدعی است «هر که در حال توانـایی نکـویی   در منجالب تباهی و پوچی محافظت
 ) بنابراین186ناتوانی سختی بیند» (همان: ص

ــذرد ــو میبگـ ــردم چـ ــک مـ ــد و نیـ  بـ
 

ــد  ــه نیکــی برن ــت ب ــه کــه نام  همــان ب
 ) 43(بوستان: ص                            

 در نظر او عفو، بخشش و کرم در معنابخشی زندگی نقش اساسی دارند. 
ــزا ــد ج ــهل باش ــدي س ــدي را ب  ب

 
 کــن گــر گزنــدت رســد تحمــل

 

ــا  ــن اَسـ ــی مَـ ن الـ ــِ ــردي اَحسـ ــر مـ  اگـ
 ) 149(همان: ص                                

ــوي  ــاك شـ ــاه پـ ــو از گنـ ــه عفـ ــه بـ  کـ
 ) 105(گلستان: ص                           
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کردن زندگی براي خود اسـت و سرچشـمۀ   «بخشش کاري است که باعث سودمند بودن براي دیگران و قشنگتر
). سعدي نیز بخشـش، عفـو و نیکـویی را 599درمانی اگزیستانسیال، یالوم: صقدرتمند معنا بشمار میرود» (روان

 :تیابی به معنا میداندنوعی گامی درجهت دسعناصر خوشبختی و به 
ــن ــندگی کـ ــدت بخشـ ــی بایـ  بزرگـ

 
ــود ــادمانی بـــ ــۀ شـــ ــرم مایـــ  کـــ

 

 کــــه دانــــه تــــا نیفشــــانی نرویــــد 
 ) 73(گلستان: ص                            

 کـــــرم حاصـــــل زنـــــدگانی بـــــود
 ) 25(همان: ص                               

 دوستینوع
خـوب و شایسـته   میشـود. همـۀ ایـن فعالیتهـا  کارهاي خیر حاصلوستی با خدمت به دیگران و شرکت در  دنوع

وستانه دارنـد: داي نوع. «از نظر یالوم بسیاري از آرمانها شالودههستند و جزو فضیلتهاي اخالقی نیز بشمار میروند
 وسـویی نهایتـاً عملگـرا و سـودمندتري هستند کـه سمتاند یا جنبشهاي پیچیدهواسطهبصورت وقف خدمت بی

بشردوستانه همواره بـه زنـدگی حـس هدفمنـدي   ). فعالیتهاي 600درمانی اگزیستانسیال، یالوم: صدارند» (روان
میکند. معنابخشی آن نیـز بیشـتر بخـاطر تـأثیري خاصی میبخشد و دنیا را به بهترین جاي براي زیستن تبدیل  

از ین راههـاي درمـان خـود بکـار میگیـرد. دوستی را بعنوان مهمتـراست که بر دیگران میگذارد. او همدلی و نوع
. «او به فکـر سـالمت دالن و خستگان استرنج محرومان و آشفتهدر بوستان و گلستان  هاي اصلی سعدي  دغدغه

جامعه سپس مردم است و میخواهد افراد را به شاهراه صالح و حسـن اخـالق رهمنـون سـازد» (قلمـرو سـعدي، 
هـا را میبینـد و سـعی میکند کـه خطاهـا و عیـبدرمانگري عمل  همچون روانخاطر    ). به همین247دشتی: ص

درمانی و دستیابی به معنا پیشنهاد کند؛ بـه همـین منظـور در اشعار خود آداب و قواعد بهتري براي روان  میکند
 گیري وي در برابر همنوعان مینگرد. او مدعی استقبل از پرداختن به انسانها، به موضع

ــوانمردي  ــتجـ ــت آدمیّـ ــف اسـ  و لطـ
ــان ــل و احس ــد فع ــان را نباش ــو انس  چ
 بدســــت آوردن دنیــــا هنــــر نیســــت

 

 همـــــین نقـــــش هیـــــوالنی مپنـــــدار 
ــوار ــش دیـ ــا نقـ ــی تـ ــرق از آدمـ ــه فـ  چـ
ــوانی دل بدســـــت آر ــر تـــ  یکـــــی را گـــ

 ) 159(گلستان: ص                                  
زندگی فردي باشد، او بآسانی میتواند ارزشها یا رهنمودهایی زمینۀ معناي  دوستی و کمک به دیگران پیشاگر نوع

شـده در دهد بگوید: این رفتار درست یا این رفتار نادرست است. او ارزشـهاي حاصـلپدید آورد که به آنها اجازه  
درمـانگري جستجوي معناي زنـدگی را عـاملی مهـم و ضـروري بـراي اسـتحکام معنـاي زنـدگانی میدانـد (روان

کنـد، آدمـی را در جمـع ). سعدي «بجـاي آنکـه تفـّرد خطرنـاکی را توصـیه  642-640یال، یالوم: صاگزیستانس
دوستی از منظر او اهمیـت فراوانـی ). نوع205» (تحقیق دربارة سعدي، ماسه: ص  همنوعان مورد نظر قرار میدهد

ا زندگی یک نفر تمـاس دارد بـا آفریند تا افرادي را که ببنا به باور سعدي کمک به دیگران موج کوچکی می  دارد.
بنیـادین و  حلهـاي کند و فایده ببخشد. او به شناخت مشکالت و تعارضات اصلی شخص پرداختـه، راه  خود همراه

میکنـد. وي عالمانـه و   نهادینه را که برگرفته از نواندیشی و عالقۀ ژرف او به مردمان است، براساس نوآوري ارائـه
اعتمـادي، درمـورد درمـان رنجهـاي بشـري و به سلب بدبینی و بـی مییابد ص دستصمیمانه به درد و رنج اشخا

 هـا را پـیآید. سعدي تمامی دانش، علم و آگاهی و تجربۀ خویش را بکار میگیرد تا با شناخت دقیق، بایستهبرمی
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بینـی وي شـرایط هـاننظـر جمیکند که از نقطهآید، فرد را بسویی هدایت  ریزد. درنهایت از در پند و اندرز درمی
 مینماید.  ي را براي زیستن فراهم مطلوبتر

دردهـاي وي را شاد میکند؛ یعنـی   و شادیهایشان  که دردهاي مردم او را آزار میدهدسعدي درمانگر وجودي است
 مردم را تماماً تجربه و با آنها همدلی میکند.

ــی ــدبنــ ــاي یکدیگرنــ  آدم اعضــ
 

 کــــه در آفــــرینش ز یــــک گوهرنــــد 
 ) 66(گلستان: ص                             

تأثّر باشد شایستۀ «در سالهاي جنگهاي صلیبی، این اندیشه که انسانها برادرند و هرکس از درد و اندوه دیگران بی
بنابراین)؛  58کوب: صسعدي، زریننام انسان نیست، براي سعدي دلنواز بود» (حدیث خوش  

 چــون بینــد کســی زهــر در کــام خلــق
 

 بــه روزگــار ســالمت شکســتگان دریــاب
 

 بگـــذرد آب نوشـــین بـــه حلـــقکـــیش  
 ) 53(بوســـــــــــــتان: ص                

ــد ــال بگردان ــکین ب ــاطر مس ــر خ ــه جب  ک
 ) 93(گلستان: ص                              

 به همین دلیل سعدي خواهان این است که
ــی ــوانی دلـ ــا تـ ــرمکن تـ ــم بـ  بهـ

 
 کــــه آهــــی جهــــانی بهــــم برکنــــد 

 ) 43(همان: ص                         
 خالقیت

دوستی خالقیت را نیز باعث معنابخشی زندگی میداند. درمانی خود عالوه بر فداکاري و نوعیالوم در کتابهاي روان
 زندگی خلّاق چگونه باعث پرمعنا بودن زندگی میشود؟ بیشتر فعالیتهاي زندگی، اگـر بـا دیـدي خلّـاق نگریسـته

آکنده از معنا میکند. «آفرینش چیزي نو، چیزي که پژواك تازگی یا زیبـایی و همـاهنگی اسـت، شوند، انسان را  
). جان هینـز هلمـز 600درمانی اگزیستانسیال، یالوم: صمعنایی است» (روانپادزهر نیرومند احساس پوچی و بی

میدانـد. «حـس توانـایی اش را معنابخش  در جواب سؤال ویل دورانت درمورد معناي زندگی، حس توانایی خالقه
اي بیش نیست، مرا براي زیستن قوت میبخشد ام، هرچندکه در قیاس با توانایی خالقانه در قلب عالم، ذرهخالقانه

 ).68زندگی، دورانت: ص میکند!» (دربارة معناي  اي براي من در کسب و کار فراهم و پشتوانه و سفرة شاهانه
نا به هیچوجه مختص هنرمند نیست، کشف علمی نیز عملی است خلّاقانه در الزم به ذکر است «مسیر خلّاقانۀ مع

باالترین مرتبه، حتی به مقررات خشک اداري نیز میتوان با رویکردي خلّاق نگریسـت... حتـی رویکـرد خـالق بـه 
تانسـیال، درمانی اگزیسافزاید» (روانتدریس، آشپزي، بازي، مطالعه، باغبانی و غیره چیزي ارزشمند به زندگی می

کـردن چیـزي در دیگـري، بخشـی از  ). خالقیت حتی در رابطۀ عاشقانه نیز وجود دارد، مثل زنـده700یالوم: ص
 ).  60عشق، یالوم: صعشق بالغانه و فرایند خالق است» (دژخیم 

ــتغل ــان مُشـ ــان ز جـ ــوداي جانـ ــه سـ  بـ
ــه ــق بگریختــ ــق از خلــ ــاد حــ ــه یــ  بــ

 

ــتغل   ــان مشـ ــب از جهـ ــر حبیـ ــه ذکـ  بـ
 ی کــه مــی ریختــهچنــان مســت ســاق

 ) 164(بوستان: ص                              
میدهد تا صفات اصلی و ویژگیهاي واقعی محبوب را ببینـیم، حتـی چیـزي را کـه جنبۀ روحانی عشق ما را یاري 

شدن آگاه معشوق را در  براین عاشق به قدرت عشق میتواندبالقوه در اوست و باید شکوفا گردد، درك کنیم. عالوه
 کند.بخشیدن به آنها یاري از استعدادهاي خود و تحقق 
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و بینشـهاي گونـاگون را بـه   مشربها  اندیشد.هاي نوین است و به مصلحت عمومی میسعدي درصدد خلق اندیشه
و براساس باورهاي هر گروه درصدد عرضۀ شیوة نوین زندگی توأم با مسـالمت و بهزیسـتی   محک آزمایش مینهد

خاص آنها به زندگی، در پی کمک به افراد براي   با تأمّل و تفکّر درمورد اهداف و مقاصد افراد و نگرشهاي او    .است
گسترش و تحکیم شیوة شخصی خودشان در رویارو شدن با چالشهاي زندگی است تا بتواننـد دوبـاره راهشـان را 

 است. لستان باعث معنابخشی زندگی شده بنابراین با خلق آثار خالقانۀ خود بخصوص بوستان و گپیدا کنند؛  

کند. یکی  اند، در مسیر درست هدایتمیکند افرادي را که در نتیجۀ بحران معنا دچار رنج و ناامیدي شدهاو سعی  
شناسی اوست و معرفـت وي بـه روحیـات سعدي در زندگی، مردم  هاي خالقانه و ادراك قوي و آزمونهاي از جلوه

ایات «گلستان» از موارد نقص و عیب یـا اسـتعداد میشود. در حک  افراد بشر که به صور گوناگون در گلستان دیده
و مـا را بـا آنهـا   بین سعدي حقایق تلخ و شیرین را میبینـد، همه جا دیدة واقعنیکویی انسان بسیار سخن میرود

در حقیقت هدف مشاورة وجودي و معنادرمانی سعدي به نوعی تحصیل مهـارت ).  25: ص  آشنا میکند» (گلستان
 که فرد بتواند با چالشهاي زندگی بدون ترس و اضطراب رویارو شود و از آنهـا لـذت  تا جاییدر هنر زیستن است  

 مند شود و با لطف و خوشی با دیگران رفتار کند. ببرد و تا حد امکان از دنیا بهره
 کــه فــردا چــو پیــک اجــل دررســد

 
 بـــه حکـــم ضـــرورت زبـــان درکشـــد 

 ) 53(همان: ص                                    
زندگی محدود و مرگ پایان زندگی دنیوي است؛ ولی ما در این محـدوده فرصـت داریـم همانطورکـه میخـواهیم 

 باشیم. کنیم و خالقیّت داشته  زندگی
که سعدي با دید خالقّانه بـه آن کمک به همنوع و همدردي با آدمیان از جمله فعالیتهاي معنابخش زندگی است 

آدمی که در دست قویتر از خود گرفتار است راهکار پیشنهادي او، صبر و تحمل به امید روزي . مثالً براي  مینگرد
که قدرتمند و توانا شود، است. قدرتمندان باید سایۀ الطاف خود را بر همۀ اطرافیـان خـویش، خـواه قـوي خـواه 

 ضعیف بیفکنند.
ــل  ــوي تحمــ ــاتوان از قــ ــن اي نــ  کــ

ــور ــتیهنده شـ ــرآر از سـ ــتّ بـ ــه همـ  بـ
 

ــه رو  ــوي کــــ ــاتر از وي شــــ  زي توانــــ
ــت زور ــه از دسـ ــت بـ ــازوي همـ ــه بـ  کـ

 ) 31(بوستان: ص                                 
 فداکاري براي یک آرمان (ازخودگذشتگی) 

میکند، فداکاري و ازخودگذشتگی است؛ یعنـی هایی که یالوم آن را باعث معنابخشی زندگی معرفی  یکی از مقوله
اگزیستانسـیال، درمـانیتالش براي چیزي یا کسی بیرون یا «برتـر» از خـود (روانگذشتن از نفع شخصی خود و  

میـدارد و آن را بـه زیبـاترین شـکل در ). سعدي نیز شیوة مردمی و گذشت و جوانمردي را دوست 606یالوم: ص
 اشعار خود بازگو میکند:

ــز ــردم عزی ــیش م ــوي پ ــه ش ــو آنگ  ت
 بزرگــی کــه خــود را نــه مــردم شــمرد 
 

ــر خو  ــه م ــزک ــه چی ــري ب  یشــتن را نگی
ــرد ــی ببـ ــی بزرگـ ــا و عقبـ ــه دنیـ  بـ

 ) 239(بوستان: ص                          

ــان ــدگیدر پریشــــ ــالی و درمانــــ  حــــ
ــرکند ــت ســ ــش درون عاقبــ ــه ریــ  کــ

 ) 71(گلستان: ص                               

 دوست آن دانم کـه گیـرد دسـت دوسـت  
 حــــذر کــــن ز دود درونهــــاي ریــــش
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معنـا میدانسـتند، امـا از نظـر یـالوم «افـراد بـا از جمله مفاهیمی که در دنیاي طبیعی و مادي آن را برخـی بـی
یعنی با چیزي خارج از وجود خود مثالً عشق به یک هدف، یک فرد یـا ذات خداونـدي هـدایت -ازخودگذشتگی  

). «شـرط 167زنـدگی، یـالوم: صنـاي و نیرومندتر خواهند رسـید (مامـان و مع به معانی و اهمیتی ژرفتر  -شوند
 ). 134: صمودّت نباشد به اندیشۀ جان دل از مهر جانان برگرفتن» (گلستان

میشود بلکه توجه به هستی دیگري نیـز مطـرح   تنها فراتر رفتن از خود مطرحبراي مثال در یک رابطۀ عاشقانه نه
 میکند؛ ). سعدي سفارش20عشق، یالوم: ص  میشود (دژخیم

ــر  ــراگــ  مــــرد عشــــقی کــــم خــــویش گیــ
ــد ــت کنــ ــه خاکــ ــت کــ ــرس از محبــ  متــ
 ...تـــــو را بـــــا حـــــق آن آشـــــنایی دهـــــد

 

 وگرنـــــــه ره عافیـــــــت پـــــــیش گیـــــــر 
ــد ــت کنــ ــر هالکــ ــوي گــ ــاقی شــ ــه بــ  کــ
ــد ــایی دهــ ــت رهــ ــت خویشــ ــه از دســ  کــ

 ) 187(بوستان: ص                                     
بدهد؛ بلکه میتواند زندگی حتی درصـورتیکه صـاحب آن دیگـر تنها فدا کردن زندگی میتواند به زندگی معنا  «نه

معنی اگر فعـالیتی داراي معناسـت ). بدین  199، فرانکل: صپزشک و روحباشد» ( نباشد نیز معنا و مفهوم داشته  
دوسـتانه نباشـد، باعث شود فرد از خود بیرون بیاید و در مسیري فراتر از خود قدم بردارد، حتی اگـر آشـکارا نوع

 . این ازخودگذشتگی کانون معنازدگی است. م به نظر میآیدمه
 خُنُـــــک آن کـــــه آســـــایش مـــــرد و زن

 
ــتن  ــش خویشــــ ــر آرایــــ ــد بــــ  گزینــــ

 ) 67(بوستان: ص                                    
باشد، دیگـر آزاردهنـده نیسـت بـرعکس حتی زمانی که رنج و سختی معنایی همچون گذشت و فداکاري داشته  

 به زندگی و مشکالت آن میشود.بخش نیز است. در واقع معنا باعث تغییر نگرش و برخورد نسبتلذت
ــردآن ــاید بـ ــر نشـ ــی او بسـ ــه بـ  کـ

ــت ــار از دوسـ ــت زینهـ ــد دوسـ  ...نکنـ
 

 گـــــر جفـــــائی کنـــــد ببایـــــد بـــــرد.. 
 دل نهــــادم بــــر آنچــــه خــــاطر اوســــت

 ) 137(گلستان: ص                                  
سعدي بخصوص بوستان سرشار از فروغ انسانیت، فداکاري و ازخودگذشتگی است، مثل عاشقی که جان خود آثار  

 را فداي معشوقش میکند.
 

 گیرينتیجه
سعدي و یالوم با توجه به بُعد زمانی و مکانی تقریباً در برخی تفکرات شبیه هم هستند. هر دو آنـان ایـن نیـاز را 

تنها مختص به قشر خاص باشد، بلکه فراگیرتر ود (مردم) پندهایی دهند که نهمیکنند که به مخاطبان خاحساس  
درمـانگر اگزیستانسـیال بـراي مجـاب کـردن مخاطبـان و از آن، متعلق به همۀ مردم باشد. سعدي همچون روان

د. او بر هاي ظریف خود میپردازبه بیان اندیشه  بیماران به منطق خشک متمسّک نمیشود، بلکه با آوردن حکایتها
که خود بشر مبـدع آن اسـت و آن  اي داردمالحظهمعناست، اما ارزش قابلاین باور است که زندگی ذاتًا پوچ و بی

فضایی اخالقی که از ارکان اساسی سعادت بشر و اخالقی است. بنابراین با ایجاد  سري اصول    به رعایت یکمنوط  
د به افراد تفکر درمورد معناي زنـدگی را بیـاموزد نـه اینکـه میکنمایۀ تعالی و تکامل مادي و معنوي است، سعی  

کند تا به شایستگی برجسته به انسان کمک    کنند. او همچین مانند وجودگراها میخواهدبگوید که چگونه زندگی  
بنابراین هرچه انسان بیشتر   درحقیقت معتقد به جعل معنا در زندگی است.یابند.  و کمال واقعی در زندگی دست  
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باشـد زنـدگی بیشـتر به کیفیت زندگی خود و ارزشهاي اخالقی مثل نیکی، گذشت، فـداکاري و... توجـه داشـته  
 برایش معنادار خواهد شد.

رنگـی از فریـب در آن   خیزد، صادقانه و عمیقتر از آن است که انسان کوچکترینهایی که از دل سعدي برمیواژه
همانطورکه هنرجو براي فعالیتی که درگیر کاربردي و ارزشمند است،   ببیند. سخنهاي او با گذر چندین قرن هنوز

میکند. به همین منـوال بیمـارانی (مخاطبـان) کـه درگیـر زنـدگی و مشـکالت آن و آن است، به آموزگار رجوع  
کنند و   نژندي هستند میتوانند براي حل مشکالت و رفع نقصها و آشفتگیهاي وجودي به آثار سعدي مراجعهروان

آورند که براي بهبـود زنـدگی و ها در خود حالتی را بدست  بکارگیري این نکتهها و شعرهاي او و  با تأمّل در گفته
هدایت انسان بسوي فضـایل اخالقـی و ایجـاد گرفت هدف سعدي،  میتوان نتیجهپس  رهایی از پوچی مفید باشد.  

بردن در برابر مشکالت بعنوان بخشی از فراینـد  جمعنا در زندگانی است، به شرطی که آمادة پذیرش سختیها و رن
 یافتن معنی باشیم.

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي  دوره  نامهپایان  از  مقاله  این
اردبیلی پورالخاص  آقاي دکتر  .  است  شده  استخراج  محقق   و   داشته  عهده  بر  را  نامهپایان  این  راهنماییشکراهللا 

آذرنیوار.  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح لیال   و   هاداده  گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر   عنوان  به  سرکار خانم 
کیانی.  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم احمدرضا  دکتر   و   هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز   آقاي 

 و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور   نقش  تخصصی،  راهنماییهاي
 .است  بوده پژوهشگر سه هر مشارکت

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 پژوهش  این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  و  محقق اردبیلیدانشگاه    انسانی
 .نمایند اعالم دادند، یاري 

 
 منافع  تعارض

 حاصـل و نرسـیده چـاپ بـه  خـارجی  و  داخلـی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیـق  ایـن  .دارنـد  رضـایت  و  آگـاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گـزارش  مسـئولیت.  اسـت  نگرفتـه  صـورت  تقلبـی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه  طبق
 ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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 .23-1صص
ریز از رنج آزادي از منظر اروین یـالوم و موالنـا، مظـاهري، هاي گبررسی مواجهۀ با رنج آزادي اگزیستانسیال و راه

-89، صـص6)  1، انجمن علمـی فلسـفه، ( جستارهاي فلسفۀ دین)  1396حبیب و علیزمانی، امیرعباس ( 
107. 

 )، ترجمۀ سیف بهزاد، تهران: درسا.1372پزشک و روح، فرانکل، ویکتور ( 

اردبیلـی و غالمحسـین یوسـفی، چـاپ دحسن مهدوي  )، ترجمۀ محم1369تحقیق دربارة سعدي، ماسه، هانري ( 
 دوم، تهران: توس.

 )، تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، چاپ هفتم، تهران: خوارزمی.1384سعدي شیرازي ( گلستان،  
 )، تهران: سخن.1378کوب، عبدالحسین ( حدیث خوش سعدي (دربارة زندگی و اندیشۀ سعدي)، زرین

 )، تهران: امیرکبیر.1353کیخسرو ( حکمت سعدي، هخامنشی،  

 )، چاپ نهم، تهران: سخن.1383سعدي)، یوسفی، غالمحسین ( در آرزوي خوبی و زیبایی (گزیدة بوستان

 )، ترجمۀ نهضت صالحیان و مهین میالنی، تهران: درسا.1363در جستجوي معنا، فرانکل، ویکتور ( 
 الدین عباس، نسخۀ الکترونیکی.ابتا)، ترجمۀ شهدربارة معناي زندگی، دورانت، ویل (بی

 دوم، تهران: آزمون.)، ترجمۀ مهشید یاسایی، چاپ 1388دژخیم عشق، یالوم، اروین، دیوید ( 

 )، ترجمۀ سپیده حبیب، تهران: نی.1390دیوید ( درمانی اگزیستانسیال، یالوم، اروینروان

)، ترجمۀ احمدرضا کیانی 1396فان ( ن، امیانداز وجودي، دورزدرمانی و جستجوي شادکامی بر مبناي چشمروان
 و یاسمن جمشیدیان، تهران: کتاب ارجمند.

 )، تهران: شرکت سهامی انتشار.1378سعدي در روانشناسی نوین، هاشمی، جمال ( 
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)، فصـلنامۀ تخصصـی 1391شیوة بیان سعدي در برخورد با افسردگی در بوسـتان و گلسـتان، خانیـان، حمیـد ( 
 .195-181، صص5)  2(  ر فارسی (بهار ادب)،نثشناسی نظم و سبک

 )، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.1354قلمرو سعدي، دشتی، علی ( 

 فیاض، تهران: دانژه.)، ترجمۀ سیدمحمدباقر حسینی1391کشف وجود (روانشناسی وجودي)، می، رولو ( 

 )، شرح محمد خزائلی، تهران: علمی.1344گلستان، سعدي شیرازي ( 

پژوهشــهاي  )،1398، شــهناز و قلعــه، الهــه ( شــایانفر ،معنــاي زنــدگی بــه روایــت ارویــن یــالوممابعــدالطبیعی 
 .93-67، صص8)  51، ( شناختیهستی

 )، ترجمۀ سپیده حبیب، تهران: قطره.1389دیوید ( درمانی)، یالوم، اروین مامان و معنی زندگی (داستانهاي روان

 )، ترجمۀ سپیده حبیب، تهران: قطره.1389جدید، یالوم، اروین دیوید ( نسلاي سرگشاده به هنر درمان: نامه
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