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  مقدمه

هاي ژرف شاعر و تراوشات ذهنی و درونی اوست؛ از  ریز عواطف و اندیشه شعر، برون

، دهد را مورد اهتمام قرار میانسان  معنوياین رو با علم روانشناسی که ابعاد روحی و 

از دریچه علم روانشناسی بویژه شعر،  تعمق و تأمل در آثار ادبی .ارتباطی تام دارد

نیز در  این پژوهش. آثار به روي مخاطبان بگشایدن ایتواند افقی جدیدي را پیرامون  می

هاي ویکتور  دیدگاه بر اساس "سفر ایوب"بررسی و تحلیل قصیده به همین راستا، 

شناسی  روان .پرداخت دخواه -گرایی شناسی هستی روان از پیروان مکتب –فرانکل 

وجودي جنبه "گرایی که سومین مکتب روان درمانی است، با اصالت بخشیدن به  هستی

و نشان  هروانی او ارائه کرد راومی در شناخت شخصیت انسان و ساخت، راه س"آدمی

برمبناي « .رفتارهاي انسان را باید در خود او جستجو کرد ۀکه ریش هداد

موجود مختاري است که حقیقت وجودي او  ،انسان ،)Existentialism( اگزیستانسیالیسم

بر خالف درك روانکاوانه و رفتارگرایانه از . شود بر اساس مسئول بودنش تفسیر می

مهمترین اصل ، برند هاي بیرونی فرو می ها و انگیزه اي از محرك انسان که او را در هاله

  .)24: 1380سارتر، ( »خود است "خویشتن"وقوف انسان به  ،گرایی شناسی هستی در روان

مکاتب روانشناسی چیزي جز سعادت درونی، شادي و  اغلب اگر بپذیریم هدف

در پی آنند تا روح و روان انسان را از این مکاتب ا نیست و ه انسانسرور زندگی 

معنایی  پریشانی و اضطراب به سوي آرامش و نشاط سوق دهند و او را از پوچی و بی

ن پهنۀ ژرف و گما هاي آدمی معنی بخشند، بی برهانند و به زندگی و افکار و اندیشه

. هاي مهم براي تحقق این آرمان انسانی است کی از جلوهی بویژه شعر ادبیات ةگسترد

اي است از کیفیات روانی همچون غم، شادي، امید، یأس،  بعد روحی انسان مجموعه

دقیقاً همین بخش از ساحت وجودي انسان را تحت تأثیر قرار  نیز شعر ...و شجاعت

هستی خود را در شعر باز یافته است  ،انسان ؛اند همزاد دیرینه شعر و انسان دو .دهد می

گاه وجودي  ؛ از این رو، شعر بعنوان جلوهز طریق آن خود را بیان کرده استو متقابالً ا

تواند مبانی فکري او را در خصوص رویدادهاي زندگی از جمله حیات و  شاعر، می

 ستیاز این ویژگ نیز برخوردار سیاببدر شاکر  "سفر ایوب"قصیدة . تبیین نماید رگم
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فکري و هاي  تجلی نگره و براي بازتاببستري ناب  و بوده سیاب ینداي درون که

وي آماج « .است بار دي مصیبتژتراحقیقتا یک  سیابزندگی  .ستوا یاناندیشگ

رو،  از این؛ )14: 1991بیضون، ( »کردند درنگ او را غافلگیر می هایی بود که بی بیماري

نهادینه کرد و بذر اندوه را در وجود سیاب ،بیماري و فقر و محرومیت اآمیخته ب حیات 

را در دوران تراژیک یا سفر ایوب قصیده  سیاب .و بعدها در شعرش نمایان شد

 ،کرد هنگام که با بیماري و غربت دست و پنجه نرم می همان ؛اندوهناك حیات خود

این روح حاکم بر  .دمیدآن  و امید را درسرود و روح جدیدي از صبر و شکیبایی 

نهایت تسلیم و سرسپردگی در مقابل خداوند و قضا و  ،شاعر وروح دینی است  ،قصیده

وي در این قصیده، سخنان زیبا و ارزشمندي در . گذاشته استقدر الهی را به نمایش 

به  بخشی خصوص رنج و درد و بیماري، شیوة نگرش و رویکرد آدمی به زندگی، معنی

بیان کرده که قابل قیاس و انطباق با مکتب فرانکل است؛ به همین دلیل در ... زندگی و

همگونی و تشابه افکار و عقاید سیاب با این مکتب  بر این است کهمقالۀ حاضر تالش 

  .معنادرمانی فرانکل را با قصیدة مذکور تطبیق دهیم ۀو نظری دادهرا نشان 

  

  پیشینۀ تحقیق

بویژه قصیدة سفر  بدر شاکر سیاب،کوشش پژوهشگران براي درك و شناخت اشعار 

  : توان اشاره کرد به از جمله مقاالت موجود در این زمینه می .است شایان توجه او یوبا

 ةاسطور: مطالعه مورد پژوهانه تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیاب-نقد توصیفی"

 مجله نقد و ادبیات تطبیقی، 1390یحیی معروف و پیمان صالحی، ("سربروس و تَموز

اي در خصوص سیاب و ویژگی  که پس از مقدمه)ة اولسال اول، شمار دانشگاه رازي،

پذیري وي از اسطورة تموز را بیان کرده و سپس نحوة کاربرد  اشعارش، نحوة الهام

در ذهن و زبان سیاب را تموز اسطورة اسطورة سربروس و چگونگی ارتباط میان آن و 

 در شعر سیابها  آنتأثیر و هاي مذکور  هریک از اسطورهنیز معنی و  توضیح داده است

قاسم مختاري و سجاد ("سیابدر شعر بدر شاکرال بینامتنی قرآنی" .داده است نشانرا 

که پس از مقدماتی در  )شماره چهارم ،دوره چهارم ،نشریۀ ادب عربی ،1390 عربی،
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اشعار  بابعنوان متن پنهان  را بینامتنی و تناص، روابط بینامتنی آیات قرآنخصوص 

اي، ساختاري و  همچنین بینامتنی واژه. استسیاب بعنوان متن حاضر کشف کرده 

  .سبکی، محتوایی و مضمونی در اشعار سیاب را مورد بررسی قرار داده است

حامد صدقی و ("نموذجاً "سفر أیوب" قصيدة: ابر السیکالقناع فی شعر بدر شا"

شمارة صفهان، ا ، دانشگاهوآدابها اللغة العربيةبحوث فی  دوفصلنامۀ، 1390رضوان باغبانی، 

اسلوب قناع در شعر  به بررسیضمن ارائۀ مطالبی در خصوص رمز و قناع، که  )چهارم

 ، پرداخته و کاربرد شخصیت ایوب"سفر ایوب"یاب با تمرکز بر قصیده بدر شاکر الس

طبق  .مورد کاوش قرار داده استدر این قصیده را به عنوان یک رمز دینی  )ع(

صیده انجام قتا کنون پژوهشی در تطبیق نظریۀ فرانکل با این  ،هاي انجام شده بررسی

همچنین از آنجا که  .زمینه در نوع خود، نو و بدیع استدر این  نگرفته است و تحقیق

، انجام چنین مقاالتی به شود فقر مباحث روانشناسی در نقد ادبی به وضوح احساس می

، ضروري و جلب اهتمام بیشتر به این حوزه منظور تقویت و توسعه این حیطۀ پژوهشی

  .رسد به نظر می

  

  سؤاالت پژوهش

با  سیاب به عنوان یک اثر ادبی قابلیت تطبیق بدر شاکر "سفر أیوب"قصیدة  -

  را دارد یا خیر؟درمانی ویکتور فرانکل  مکتب روان

  کدام است؟ "سفر ایوب"شناسی مثبت در قصیدة  مظاهر معنادرمانی و روان -

 ، به منظور بررسی روانکاوانۀمکتب لوگوتراپیپیش از ورود به بحث اصلی، نگاهی به 

   .رسد مینظر  ضروري بهسیاب  شعر

  

  فرانکل و معنا درمانیویکتور 

در  1939وي در سال . پزشک و دکتراي فلسفه است ، روان، متخصص اعصابفرانکل

تحلیل وجود را پایه گذارد و بعدها نام آن را  ،"درمانی فلسفه و روان"اي با عنوان  مقاله

به به همراه والدین و همسرش دستگیر و  1942او در سال  .تغییر داد "معنا درمانی"به 
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همۀ اعضاي خانوادة خود را در آنجا از  پس از آن،و  برده شد "داخاو"اردوگاه اجباري 

هاي کار اجباري نازي در ذهن فرانکل از کمک  مواجهه با عذاب اردوگاه. دست داد

اش را تحمل کند و  گ خانوادهکردن به دیگران معنایی آفرید که به اتکاي آن توانست مر

  .  خود، جان سالم به در برد

، به ها به منظور بازیابی زندگی آن به زندانیان مساعدتفرانکل در چنان شرایطی با 

جوي معنا در زندگی شالودة سالمت  و براي او جست. زندگی خویش معنا بخشید

 ،فرانکل ۀبنا به گفت .)164- 166: 1389باتلر، : ك.ر( روانی و پادزهر خودکشی است

روان «یا » درمان از رهگذر معنا یا شفابخشی از رهگذر معنا« معنادرمانی عبارت است از

رمانی بعد د دیدگاه فرانکل این است که روان .)12: 1389فرانکل، ( »درمانی متمرکز بر معنا

 ۀترین جنب مهمکه درحالی اعتناست؛ گیرد و به آن بی معناطلبی وجود انسان را نادیده می

امروزي دیگر به مسائل جنسی و عقدة حقارت  انسانِ. هستی انسان، معناجویی است

فرانکل . معنایی است هاي نوین او پوچی زندگانی و بی گرفتار نیست؛ بلکه دغدغه

ناکامی "و  "خأل وجودي"، "معنا بودن زندگی بی"معتقد است که مشکل انسان امروزي 

واهی معنا خ. است "معنا خواه"و  "فرارونده"از نظر او  انسان سالم. است "وجودي

  .)43: 1385؛ محمدپور، 270: 1369شولتس، : ك.ر( نسان استترین نیرو در ا قوي

 :شوند اصول اولیۀ معنادرمانی به شکل زیر تعریف می

 .بارترین نوع آن زندگی تحت هر شرایطی واجد معنا است، حتی مصیبت -

 .ما براي پیدا کردن معنی آن است میل و نیتمحرك اصلی ما در زندگی،  -

تجربه را که دهیم و آنچه  انجام می که راما این آزادي را داریم که معنی آنچه  -

آور و  که در جایگاه خودمان در یک موقعیت رنج را کنیم، و یا حداقل آنچه می

 .)15: 1389فرانکل، : ك.ر( شویم، بیابیم تغییرناپذیر با آن روبرو می

فرانکل کوشیده است به فرد بیاموزد که معناي زندگی خویش را دریابد و از رخوت 

گرایانه در  او با نگرشی انسان .و خأل وجودي بیرون آمده و زندگی را پوچ و باطل نداند

. کند ترین وجه شخصیت انسان سالم قلمداد می داشتن معنا را اصلی» لوگوتراپی«مکتب 

  :کند اینگونه معرفی میی را زندگهاي یافتن معنا در  راه وي
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یافتن  -3 یافتن معنا با درك ارزش روحی -2 یافتن معنا با انجام کاري شایسته -1

  معنا با پذیرش رنج

مهم این است که نوع سوم معنایی بیش از دو مورد دیگر مورد توجه فرانکل  ۀنکت

از نظر او . گیرد این مورد نزد او نوعی نگرش معنادار انسان به رنج را در بر می. است

توان پرسش از معناداري  نهیم، می می ها ین لحظات که عنوان رنج بر آندشوارترحتی در 

آن را تغییر  دتوان شود که نمی وقتی انسان با سرنوشتی روبرو می. زندگی را مطرح کرد

عنی ی؛ گیترین معناي زند فرصتی یافته تا بهترین ارزش خود را نشان دهد و عمیق ،دهد

گزینیم و  شی است که ما در برابر رنج بر مینگر ،مهم ؛ زیرامعناي رنج را آشکار سازد

هاي زندگی را جزئی از زندگی  او سختی. پذیریم طرز تلقی فکري که با آن رنج را می

 باشد بخش ناگسستنی زندگی می ،مرگ و سرنوشت ،رنج معتقد است کهداند و  می

  ).47: 1388قربانی، : ك.ر(

  

  "معنادرمانی" و مکتب "سفر ایوب"قصیدة 

بیش  "یافتن معنا با پذیرش رنج"ر آن رفت، نوع سوم معنایی؛ یعنی تر ذک چنانکه پیش

کسانی از این راه به زندگی خود . از دو مورد دیگر مورد اهتمام و توجه فرانکل است

کنند و یا به گفتۀ  هاي اجتناب ناپذیر زندگی چالش می دهند که با درد و رنج معنا می

ناپذیر  هاي اجتناب شوند و کل زندگی آنها درگیري با درد و رنج متعارف گالویز می

  ).226: 1389ملکیان، : ك.ر( است

توان  با نظر به زندگی و شعر سیاب، نوع یا الیۀ سوم معنایی فرانکل را به وضوح می

ناپذیر، بارزترین  هاي اجتناب پذیرش رنج و گالویز شدن با رنج. در آن مشاهده کرد

این قصیده . اي است که سیاب در این قصیده از خود به نمایش گذاشته است مشخصه

روزهاي ها را در  فر ایوب است که شاعر هریک از آنس قصیدة سمتقیکی از ده 

؛ نعمان، 14: م1978عوض، : رك( سروده استو در طی دوران مداواي خود اقامتش در لندن 

بعد و زاویۀ  پنجتوان آن را از  می "سفر أیوب"قصیدة قسمت اول با بررسی  ).28: 1426

وجود موقعیت جسمی و روحی خاص،  با. مختلف به مکتب معنادرمانی مرتبط ساخت
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زند و به آن رنگ و بوي معنویت و  حس رضایمندي از درد در کالم سیاب موج می

دلی در  شاعر در سکوت بیماري و رنج و محرومیت و غربت، نداي زنده. دهد ایمان می

. دهد هاي باطنی را نشان می ها و زیبایی افکنده و در وراي آالم و دردهاي ظاهر، عشق

 و درونی از تأمل اي بارقه او شعر به بار نخستین براي بیماري و تنهایی که شود می تهگف

بطور کلی، . ایمان و اعتقاد راستینش را منعکس کرده بودو  بخشیده روحانی جاذبۀ

تطبیق و مقایسۀ این قصیده با مکتب فرانکل، ابعاد معنادرمانی ذیل را در آن پر رنگ 

  :کند می

  

 زندگی ضرورت رنج در

به گریزناپذیر است و  ،رنج. زندگانی دنیوي عاري از رنج نیست و رنج الزمۀ آن است

رنج سرنوشت آدمی  .)99 :1389فرانکل، ( »آید از سر جبر به سراغ انسان می«گفتۀ فرانکل 

 :خداوند متعال در قرآن کریم تصریح دارد به همین دلیل ؛و همزاد و همراه اوست

 اإلنساَن فی َکَبدٍ َلَقْد َخَلْقنا )همانا انسان را در رنج و مشقت آفریدیم :)4: البلد .

بخش  ،رنج«: گوید فرانکل در خصوص رنج و ضرورت وجود آن در زندگی می

گرچه به شکل  ،دهد ساسا شاکلۀ زندگی را تشکیل میاو  ناپذیر زندگی است جدایی

تمام . سرنوشت و مرگ باشد؛ زیرا زندگی بشر بدون رنج و مرگ کامل نخواهد شد

  ). 89: 1389فرانکل، ( »ها در زندگی با رنج و درد دست به گریبانند انسان

ز درد و لذت بردن نیست؛ گریز ا ،اصلی و هدف زندگی ةانگیزبنا بر نظر فرانکل، 

ها درد  به همین سبب انسان بخشد؛ فهوم واقعی میکه به زندگی مجویی است بلکه معنا

  . کنند و رنجی را که معنی و هدفی دارد، با میل تحمل می

از نظر سیاب نیز، وجود درد و رنج در زندگی نوعی ضرورت است و زندگی 

وي تمامی دارایی  .پذیرد سیاب وجود هر دو را با هم می. همواره تنعم و شادي نیست

شود، آن را  هنگام که دچار فاجعه و مصیبتی می داند وآن خدا میخود را هبه و بخشش 

ایمان حقیقی زمانی بر این عقیده است که  وي .کنند تلقی میبازستاندن عاریۀ خداوند 

انسان در دو حالت برخورداري و محرومیت، موضع یکسانی را  شود که کامل می
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تواند  که هریک در نوع خود، می ؛ چراکه این هردو، عطاء و بخشش الهی استبرگزیند

  :ارزنده باشد

 را به من عطا نکردي؟] بیماري و درد[آیا تو این تاریکی /؟الما الظَّ ذَ هَ   أنتَ ِين  تُعطِ أملَ 

را به ] آسایش و تندرستی پیشین[و تو نبودي که این سحر  /َوأعطَيَتِين أنَت َهَذا السََّحر؟

  من بخشیدي؟

  طرَ قَ  األرضُ  رُ شكُ ل تَ هَ فَـ 
َ
  ..گوید و هاي باران را سپاس می آیا زمین قطره /رطَ امل

و اگر ابرها از باران دریغ ورزند،  /)437: 1م، ج2000سیاب، ( مامَ ا الغَ دهَ  جيَُ ملَ  إن بُ غضَ تَ وَ 

 شود؟ خشمگین می

کند که انسان باید پذیراي شرایط مطلوب و نامطلوب  بدر شاکر، چنین القا می

؛ چراکه عرصۀ زندگی پیوسته این دو حالت را در کنار یکدیگر به انسان زندگی باشد

بپذیرد و با درك معناي را موجود  وضعیتکند؛ پس انسان موفق آن است که  عرضه می

 .کشد، در تحمل آن استوارتر باشد تا از این طریق، معنی زندگی را دریابد یرنجی که م

موضعش در برابر آنچه از جانب خداوند  ،اگر آدمی اهمیت رنج و معناي آن را بیابد

بنابر  .این نعمت در قالب رنج و تعب باشد گرچه ؛نعمت دانستن آن است ،رسد می

گوید رنج و بیماري از  می سته،دان ناپذیر زندگی  رنج را جزء جداییهمین نظر، سیاب 

عینا چنین مفهومی . سوي خداست، همانگونه که آسایش و تندرستی از آنِ اوست

  :گوید بیت زیباي حافظ است که می این معادل

 دردم از یار است و درمان نیز هم
 

 دل فداي او شد و جان نیز هم

  )268، غزل 1361حافظ، (

مورد ناسپاسی و غضب رسد خیر است و نباید  آنچه از ناحیۀ خدا به انسان می پس

پذیرا باشد و نه فقط در آید،  انسان باید هر آنچه را که از سوي خالقش می. او قرار گیرد

؛ قبال آسایش و راحتی؛ بلکه حتی در مقابل رنج و سختی نیز خدا را سپاس گوید

  :  چراکه رنج نیز هدیه و هبۀ الهی است

 .ها بخشش است سپاس تو را که این مصیبت /یدَ ا نَ ايَ زَ الرَّ  نَّ إ، مدُ احلَ  كَ لَ 
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 هاي محبوب ها هدیه و این زخم /)437: 1م، ج2000سیاب، ( بيبا احلَ دايَ هَ  راحَ اجلِ  إنَّ وَ 

  .است] خداوند[

  

 پاداشدریافت تحمل رنج و 

معنی  ،فرانکل معتقد است که در سایۀ رنج است که گشایش و امید دستیابی به گنج

هاست که  ها و رنج به عبارت دیگر، اصل معناي زندگی در بستر و زمینۀ سختی. یابد می

تالش انسان در راه جستن معنا و ارزش وجودي او در زندگی همیشه «. یابد مصداق می

زا باشد؛ ولی همین تنش الزمه و جزء  مورد تعادل نیست و ممکن است تنش

  ).159-160: 1389رانکل، ف( »ناپذیر بهداشت روان است جدایی

آیا دنیاي انسانی «: گوید وي دربارة رنج این جهانی و پیدا کردن معنا براي آن می

غایت و تکامل جهان است؟ آیا ممکن نیست که دنیاي دیگري و بعد دیگري وجود 

 داشته باشد؟ دنیایی و بعدي ماوراي دنیاي بشر که در آن رنج انسان معنایی بیابد؟

  ).40-49: همان( »ناچار ماوراء قدرت محدود فهم بشر است همعناي غایی ب

مطلوب و هدف، به کوشش براي رسیدن به «کوتاه سخن آنکه فرانکل معتقد است 

، الزمۀ زندگی و بهداشت روان بخشد و ناکامی و تنش در آن می زندگی انسان معنا

، امید دباد حوادثهاي خردمند و دورنگر کسانی هستند که با تن از این رو انسان است؛

: 1393نیکدار اصل، ( »کنند دهند؛ بلکه صبر و شکیبایی پیشه می تن را از دست نمیخویش

 در .شرط اساسی در رسیدن به مطلوب است ،از نظر سیاب نیز، صبوري بر رنج. )179

با زبان سیاب  ،ستا دردناکش بیماري از ناشی هايرنج و درد از حاکی که این قصیده

که اسوة ) ع( نام بردن از ایوب .پروردگارش را مخاطب قرار داده است) ع( ایوب

ترین دلیل براي اثبات پایبندي سیاب به اصل  محکمبدیل صبر و مقاومت است،  بی

بیماري، پیوندي هماهنگ میان سیاب و . معناداري زندگی در سایۀ تحمل و صبر است

 نهایت همزاد بیانگر ،)ع( ایوبیت صاستفادة شاعر از شخ. برقرار کرده است )ع( ایوب

در حقیقت درد . در این مرحله از زندگی خویش است )ع( پنداري روحی وي با ایوب

: ك.ر( و بیماري الگویی نمونه در رابطۀ میان انسان و خداوند را به او بخشیده است
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   داستان و قرآنی آیات درونمایۀ و از واژگان بردن بهره با وي ).275: 1992عباس، 

 در را اش شکیبایی و صبر، صورت به بهترین و سراید می را اش چکامه ابیات) ع( یوبا

 کند می بازگو را )ع( ایوب داستان درونمایۀ همان وي .کند می ترسیم بیماري این مقابل

 در را امید تا این قرآنی پرداخته است  و با این کار، بنوعی به فراخوانی این شخصیت

  :یافت خواهد شفا )ع( ایوب همانند نیز او که بپروراند دل

  هاي طوالنیست که این درد و رنج، ماه /احرَ ي اجلِ ذِ هَ وَ  والٌ طِ  هورٌ شُ 

  ثلَ مِ  نِيبَّ جَ  قُ زِّ متَُ 
ُ
  .درد مانند چاقو پهلوي مرا می /ىدَ امل

  .شود هنگام صبح نیز این درد آرام نمی /احبَ الصَّ  ندَ عِ  اءُ الدَّ  أُ هدَ ال يَ وَ 

  .برد و شب، دردهایش را با هالکت من از بین نمی /یدَ الرَّ بِ  هُ اعَ أوجَ  يلُ اللَّ  حُ سَ ال ميَ وَ 

  :گوید اگر فریاد سر دهد، چنین می) ع( ولی ایوب /حا صَ  احَ إن صَ  وبَ أيُّ  نَّ كِ لَ وَ 

سپاس تو را که این دردها و  /)437: 1م، ج2000سیاب، ( ىدَ ا نَ زايَ الرَّ  نَّ إ، مدُ احلَ  كَ لَ 

  .و بخشش استها، کرم  مصیبت

 ؛حضور پررنگی در شعر سیاب دارد که هایی است از شخصیت )ع( ایوببطور کلی 

و از  )ع( شاعر در قالب ایوب .زندگی اوست غمناكدر دوران بیماري که فصل بویژه 

 خود )ع( هرچند  به وضوح مشخص است که مقصود از ایوب ؛راند زبان وي سخن می

گوید و  خدا را سپاس می وار ایوب ،ها و رنج شاعر با وجود همۀ درد. سیاب است

نفسانی  سیاب در ترسیم حاالت. کند ها را بخششی از سوي خداوند تلقی می مصیبت

بر و صاسوه و الگوي  )ع( چراکه ایوب ؛را به چهره زده است )ع( ایوبنقاب ، خود

 دفرو دچار نابینایی و بیماري شد و در پیشگاه خداوند سر تسلیم او. استقامت است

سیاب نیز برگرفته از . آورد تا اینکه مشمول رحمت پروردگار گردید و شفا یافت

و تنها چاره را تضرع و توسل به در گاه  انتظار فرج و شفا داشت )ع( نوشت ایوبسر

؛ او دانست و از او خواست تا پرده بیماري را از جسمش کنار زند و به او کرامت کند

 این از او. نیست )ع( ایوب شفاي ازجنس کشد می را نآ انتظار سیاب که شفایی ولی

 و بود بسته آینده به دل سیاب،. اوست درد داروي مرگ تنها که کرد می احساس پس

 بلکه نیست؛ ایوبی او، شفاي شفاي اما کشید؛ می را شفا روز انتظار )ع( ایوب همانند
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خود، بهترین  ،مرگ شد؛ چراکه گاهی خواهد محقق مرگ با تنها و است مرگ شفا، این

  :شفا دهنده است

  :گوید فریاد سر دهد، چنین می) ع( اگر ایوب /ءداالنِّ  انَ كَ   وبُ أيُّ  احَ إن صَ وَ 

  !سپاس تو را اي دهندة سرنوشت و تقدیر /َدر؟القَ ياً بِ امِ ا رَ يَ  مدُ احلَ  كَ لَ 

  ]!بیماري[ و اي مقدر کنندة شفا پس از آن /)438: همان(ءافَ ، الشَّ اكَ ذَ  عدَ باً، بَ اتِ ا كَ يَ وَ 

  

  وندگرایی و ایمان به خدا دین

بر پذیرش ناکامی و تأثیر آن در بهداشت روانی، ایمان به خدا را در  فرانکل عالوه

دار  از نظر او مذهب و باور به خدا در معنی. داند رویارویی با ناکامی و رنج بنیادي می

داري در البته پر طرفدارترین نظریۀ معنا خدامحورينظریۀ . شدن زندگی نقش دارد

دار در اعماق  بنا به اعتقاد او، یک احساس مذهبی عمیق و ریشه. زندگی است

ترین لحظات  ترین و بغرنج انسان حتی در آن تاریک. ناخودآگاه هر انسانی وجود دارد

که خدا  کند اند، احساس می زندگی خویش، آن هنگام که همه او را فراموش کرده

   .)20: 1389فرانکل، : ك.ر( آنجاست و در کنار او حضور دارد

یعنی دینداري امري ثانوي نیست  ؛دهستن احساسات دینی از نظرگاه فرانکل، فطري

در . بلکه نهاد آن در درون آدمی ریشه دارد ؛که طی فرایند خاصی حاصل شده باشد

یت مستتر است و در سایۀ همین معنو ،حقیقت به باور فرانکل، در معناي انسان سالم

رسد و فراتر از ابعاد عینی و مادي زندگی  سالمت معنوي است که فرد به کمال می

. زند اندیشۀ سیاب نیز موج می شخصیت و خدامحوري درداري و  دین .کند حرکت می

. سیاب استدر زندگی تسلیم در برابر ارادة الهی، بارزترین جلوة خدامحوري سپاس و 

لک «و پیوسته فریاد  کند ، با او خلوت میرا در همۀ لحظات در نظر داردوي خدا 

  :دهد سر می» الحمد

 .سپاس تو را هر اندازه که بال و مصیبت به درازا کشد /َلَك اَحلمُد َمهَما اسَتطَاَل الَبالء

  .و هر اندازه که درد و رنج شدت گیرد /األملَ  دَّ بَ ا استَ همَ مَ وَ 



  نقد ادب معاصر عربی 138

...  

  .ها عطا و بخشش است سپاس تو را که این مصیبت /اءطَ ا عَ ايَ زَ الرَّ  إنَّ ، مدُ احلَ  كَ لَ 

...  

سپاس تو را اي پدیدآورندة سرنوشت  /)437: 1م، ج2000سیاب، ( َدرالقَ ياً بِ امِ ا رَ يَ  مدُ احلَ  كَ لَ 

 !و تقدیر

داند و در برابر مقدرات او سر فرود  سیاب خود را تسلیم محض ارادة حق می

شاکر، ضمن پذیرش ناکامی در کنار کامیابی، چاره را در باور به ارادة بدر . آورد می

تحمل تواند  بهتر می ،داند و معتقد است که انسان رنج را با امید به خدا فراگیر الهی می

اگر انسان رنج یا راحتی را وابسته به ارادة حق بداند، در آن حال، همانگونه که . کند

بر این  او. تواند باشد ز چیزي جز زندگی نمیج نیشود، رن آسایش، زندگی تلقی می

عقیده است که هر دو حالت رنج و آسایش، به دست ارادة پرودگار است و او که رنج 

گوید سپاس تو را هم اکنون که  دارد؛ پس می دهد، هم اوست که شفا را ارزانی می را می

  .ادخواهی دکه شفا را  ؛ آن هنگاماي و هم پس از این درد را داده

  

 مثبت اندیشی و وسعت نظر

از دیگر اصول مهم مکتب معنادرمانی، وسعت بخشیدن به افکار و تغییر زاویۀ دید 

آورد، درد و سختی نیست؛ بلکه ناتوانی  انسان را به زانو در می ،آنچه در زندگی«. است

هاست و این، بستگی دارد به اینکه آدمی چطور به  بخشیدن به این رنج او در معنا

وسعت بخشیدن به میدان دید بیمار است  ،نقش لوگوتراپیست. هاي خویش بنگرد رنج

: 1389فرانکل، ( »ها در میدان دید و حیطۀ آگاهی بیمار قرار گیرد تا آنجاکه معنی و ارزش

لوگوتراپی در تالش است که آدمی را از حالت رنج، سختی، انزوا و «بنابراین،  ؛)166

نیکدار ( »اندیشی را تقویت کند بینی و نیک خوشبختی و خوشتلخی به در آورد و در او 

  . )181: 1393اصل، 

هاست و رنج  رود، توانایی فرانکل بر این باور است که آنچه در گذر زمان از کف می

اي که امکانات و  لحظه. ربایند زمان معنی زندگی را نمیانی و مرگ در بستر و پریش
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هاي پر بهاي بشري  به واقعیت پیوسته و جزء گنجینهشود،  هاي انسان شکوفا می تونایی

لوگوتراپی با در نظر گرفتن گذرایی هستی و گذرایی وجود . یابد به گذشته تعلق می

سیاب نیز در  .خواند انسان، بجاي بدبینی و انزوا، انسان را به تالش و فعالیت فرا می

را رضایتمندي و ي و الزمۀ داشتن چنین رویکردمی کند بینی  خوش دعوت بهشعرش 

داند و بر آن  سیاب با تکیه بر این امر، زندگی را میسر می. داند پذیرش وضع موجود می

کند و از ابتدا  آغاز میبا سپاس به درگاه الهی شعرش را  ،رساند؛ بنابراین به معنا می ،پایه

  .کند که وي از این حالت رضایت کامل دارد و بارها تأکید می

 تأکید ین واقعیتاکند و بر  را تکرار می »لک الحمد« عبارتبارها و بارها  بدر شاکر،

سرتاسر در . بینی اوست بارزترین نکته در این قصیده خوش. ورزد و اصرار می کرده

اگرانسان بتواند این معنی را کشف کند که مخاطب با این حقیقت روبروست که  ،یدهقص

بجاي نالیدن  و به وراي آن راه یابد؛ها نیک بیاندیشد  ند است و به آنوها هدیۀ خدا رنج

ها را  بر این، رنج کند و عالوه ها فکر می اي منطقی به آن گونه و اعتراض به مشکالت، به

  :پذیرد با آغوش باز می

 .ها بخشش است سپاس تو را که این مصیبت /یدَ ا نَ ايَ زَ الرَّ  نَّ إ، مدُ احلَ  كَ لَ 

 .است] خداوند[ هاي محبوب ها هدیه و این زخم /بيباحلا ايَ دَ هَ  راحَ اجلِ  إنَّ وَ 

 .گیرم هاي آن را در آغوش می گل دسته /اا�َِ اقَ بَ  درِ  الصَّ إَىل  مُّ أضُ 

 .هاي تو در قلبم باقی است هدیه /يبغِ ي ال تَ قِ افِ  خَ ِيف  اكَ ايَ دَ هَ 

 .دارها را ارزانی  هایت دلپذیر است، آن هدیه /اا�َِ هَ  ةٌ ولَ قبُ مَ  اكَ ايَ دَ هَ 

 :دهم بندم و به عیادت کنندگان ندا می هایم را می زخم /نيدِ ائِ العَ بِ  فُ أهتِ ي وَ راحِ جِ  دُّ أشُ 

 .بیایید و ببینید و به من حسد ورزید / وِين دُ احسُ وا وَ رُ انظُ أال فَ 

  .هاي معشوقم است ها هدیهکه این /)همان( یيببِ ا حَ ايَ دَ ى هَ ذِ هَ فَـ 
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اندیشی  بینی و نیک مخاطب خود درس خوشجاي این قصیده به  در جايسیاب 

بیماري و حال وخیم بینانۀ خود را نسبت به  نگاه خوش يدر جاي دیگروي . دهد می

  :کند چنین ابراز میجسمانی خود 

 اگر آتش، پیشانیم را لمس کند /نيبِ اجلَ  رَّ حُ  ارُ ت النَّ سَّ إن مَ وَ 

  .پندارم اي آتشین از جانب تو می آن را بوسه /)همان( يبن هلَِ مِ  ةً ولَ بُ جمَ  نكَ مِ  ةٌ ا قُبلَ تُـهَ مهَّ وَ تَـ 

کنندگان  کند و از این جهت بر عیادت وي تب را بوسۀ آتشین خداوند قلمداد می

که به آغوش  باشند چراکه آنان از این نعمت و منزلت برخوردار نمی ؛فروشد فخر می

حاالت دردآور خود و  وي در جاي دیگري،. او قرار گیرند گاه بوسهپروردگار در آیند و 

  :کند توصیف می زیبااینچنین هایش در اثر رنج و سختی بیماري را  بیداري شب

  زیباست این بیداري که آسمانت را به نظاره بنشینم /کا ى مسََ هُد أرعَ السُّ  وَ هُ  يلٌ مجَِ 

  کنار روند] دیدگاناز مقابل [که ستارگان  با چشمانم، تازمانی /مو جُ النُّ  يبَ غِ  تَ ىتَّ حَ  يَينَّ عَ بِ 

  ام را لمس کند و نور تو پنجرة خانه /اكنَ ي سَ ارِ دَ  اكَ بَّ شُ  سُ لمَ يَ وَ 

  ]رسد به گوش می[صداي جغد ... زیباست این شب /ومبُ  اءَ أصدَ : يلُ اللَّ  وَ هُ  يلٌ مجَِ 

  ]شود شنیده می[ها از دور  و صداي بوق اتومبیل /يدعِ ن بَ مِ  ةٍ ارَ يَّ سَ  اقُ أبوَ وَ 

  کند و نیز صداي آه و نالۀ بیماران و مادري که بازگو می /يدتُعِ  أمٌّ ى، وَ رضَ اُت مَ آهَ وَ 

  اسطورة پدرانش را براي فرزندش /)438: همان(يدلِ لوَ ها لِ ائِ آبَ  ريَ اطِ أسَ 

  

  سازي رنج انسان

و  »ارادة معطوف به معنا«: در نظام فکري فرانکل تنها یک انگیزش بنیادي وجود دارد

. هاي دیگر را تحت الشعاع قرار دهد انگیزش ۀتواند هم آنچنان نیرومند است که می

بقا ضروري ة ارادة معطوف به معنا براي سالمت روان، حیاتی و براي کمترین انداز

درد و رنج «در نظر فرانکل، .دلیلی براي زیستن نیست ،معنا بی است؛ زیرا در زندگیِ

به عبارت دیگر، درد و . )175: 1389فرانکل، ( »انسان استگاه ارزش وجودي  جلوه ینبهتر

با  وقتی انسان. رساند زند و او را به ارزش راستین می شخصیت انسان را رقم می ،رنج
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این فرصت را یافته شود،  ناپذیر و یا با سرنوشتی تغییر ناپذیر روبرو می وضعیتی اجتناب

 .ي زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابدترین معنا ها و ژرف ترین ارزش است که به عالی

 ،کشد و پاسخی واقعی به شرایط موجود بدهد اگر آدمی بداند چرا و براي چه رنج می«

در این حالت نه  .شود ها رهنمون می به سمت ژرفترین معناي زندگی و برترین ارزش

و  اي است براي هدایت به سمت کمال معنوي بلکه وسیله ؛آزار دهنده نیست ،تنها رنج

وقتی  ؛زند در واقع همین لحظات سخت است که ارزش درونی هر فرد را محک می

 ؛نه تنها مذموم نیست ،هاي پنهانی و نادر براي دستیابی به کمال دارد فرصت ،رنج بردن

  .)82: 1377ذاکر، ( »بسیاري نیز داردبلکه آثار مثبت 

شود، بستگی به تلقی فرد از زندگی و محیط  در حقیقت پاسخی که به رنج داده می

یعنی چگونگی برخورد آدمی هنگام رنج  ؛یکدیگرند "همبسته"این دو . پیرامون او دارد

 .کند دهد و هم این معناي رنج، معناي زندگی وي را عوض می هم به آن معنا می ،بردن

دگی هدفمند اگر آدمی خود را در زن ساز بودن رنج نیز در همین نهفته است؛ انسان

 ،لذا در رویارویی با تأثیرات محیط ؛رددگ ببیند، صاحب کرامت و حرمت در زندگی می

 دده کند و حق گزینش عمل را از دست نمی همواره آزادي معنوي خود را حفظ می

توان گفت بر مبناي نظر فرانکل هر شري در  به دیگر سخن می. )50: 1388قربانی، : ك.ر(

 ُهوَ  وَ  َشْيئاً  َتْكَرُهوا َأنْ  عسی: فرماید می چنانکه ؛در خود نهفته داردنظام کل عالم، خیري 

رٌ   .و این خیر، کمال شخصیتی و ارتقاء سطح آگاهی انسان است )216: بقره( َلُكم َخيـْ

به همین سبب د که رنج، بستر زندگی و شادي است؛ به این نکته توجه دار نیز سیاب

و ظاهرا شر رنج  .انکار کرددر ساختن شخصیت انسان آن را  ةتوان نقش سازند نمی

الهی  دیۀبه و هه زیرا؛ بوده وشایان سپاسگزاري است ناخوشایند است؛ ولی عین خیر

اثر تربیتی داشته و بیدار  ساز بودن رنج، به این دلیل است که خاصیت انسانپس  .است

انقالب ماهیت را دارد و جان و روان آدمی  سختی مانند کیمیا خاصیت ؛است فرد ةکنند

  .دهد تغییر میرا 

در تکامل شخصیت انسان و  با توجه به نقش سازندة رنج که نکتۀ مهم این است

تکامل و  ،درد و رنج ۀفلسف بنابر همین اصل که و تقویت بعد معنوي و روحانی او
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و به تبع آن، این  از آن باالتر است الهی ءو اولیا ءانبیا مقربان و سهم ،پرورش روح است

مبین  نیز) ص(که حدیث پیامبر باشند میداراي باالترین درجات کمال روحی  افراد،

خدا وقتی پس  .)253: 2ج ،1369 ی،لینک( »َما َأَحبَّ اللَُّه قـَْومًا ِإالَّ ابـَْتَالُهم«: همین اصل است

اولیاء خود را در بال  او. سازد ور می اي را دوست بدارد او را در دریاي شدائد غوطه بنده

بر اثر برخورد با بالهاست که انسان رشد نموده و به تکامل  زیراقرار داده است؛ 

  .دیاب اخالقی خود دست می

این  رب يو .گوید پیوسته خدا را سپاس می ،اشبا بهره بردن از تعالیم دینینیز  سیاب

عنایت ویژة شامل حال ، و بیماري که دچار شده عقیده است که با این رنج و مشقت

همین نگرش به رنج و سختی، خود دلیل بر این است که وي  .الهی شده است

دار  ساز بودن رنج را بعنوان یک اصل پذیرفته و این اصل در وجود خود او ریشه انسان

  :دهد ندا میو  پنداشته  گل یا دستهها را هدیه  آن ؛ از این روشده است

  ها، بخشش است سپاس تو را که این مصیبت /یدَ ا نَ ايَ زَ الرَّ  نَّ إ، مدُ احلَ  كَ لَ 

 هاي محبوب ها هدیه و این زخم /)437: 1م، ج 2000سیاب،( بيبِ ايا احلَ دَ هَ  راحَ اجلِ  إنَّ وَ 

  .است] خداوند[

به مخاطب،  ،هاي خوش و یادآوري آسایش و سالمتی خود او با توجه به لحظه

این عمل ذهنی، آستانۀ تحمل سختی را در . جالبی ارائه داده است روانی بسیار شیوة

 ،ضمن اینکه سیاب با یادآوري آن زمان ؛شود افزاید و سبب امیدآفرینی می انسان می

از نظر او . داند ها را ناسپاسی می بنوعی اداي دین و قدر شناسی کرده و از یاد بردن آن

  :تن؛ بلکه خوش زیستن استزندگی با تمام اضدادش قابل احترام و زیس

  را به من عطا نکردي؟] بیماري و درد[ آیا تو این تاریکی /الما الظَّ ذَ هَ   أنتَ ِين  تُعطِ أملَ 

را ] آسایش و تندرستی پیشین[و تو نبودي که این سحر  /؟رحَ ا السَّ ذَ هَ   أنتَ ِين يتَ أعطَ وَ 

  بخشیدي؟

  طرَ قَ  األرضَ  رُ شكُ ل تَ هَ فَـ 
َ
  ؟گوید را براي باراش باران سپاس می] خدا[ آیا زمین /رطَ امل

و اگر ابرها از باران دریغ ورزیدند، خشمگین  /)437: همان( مامَ ا الغَ دهَ  جيَُ إن ملَ  بُ غضَ تَ وَ 

  شود؟ می
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که خود را اسیر عوامل و شرایط محیطی دهد  سیاب با ارائۀ این دیدگاه، نشان می

دهد که پیوسته و در همه حال، حفظ  او از خود شخصیتی منعطف ارائه می. کند نمی

و در تنعم و آسایش، گراید  ها مقاومت کرده و به یأس نمی کند؛ در سختی تعادل می

آن این فراز و نشیب براي داند که  رساند؛ زیرا می خرسندي خود را به حد تعادل می

 گذراحالتی  ،که هر دوم؛ چرایباخته نشو دلاز این دو حالت است که به هیچ کدام 

  :ندهست

  َفُخورٍ  ُخمْتالٍ  ُكلَّ  حيُِبُّ  ال اللَّهُ  وَ  آتاُكمْ  ِمبا تـَْفَرُحوا ال وَ  فاَتُكمْ  ما  َعلى تَْأَسْوا ِلَكْيال  

  ).23: حدید(

  

  نتیجه

درمانی در واقع معنا . استمعنوي  حاتمعنا درمانی نوعی روان درمانی در قالب اصطال

آن جهت که بر روح  از  ؛گراست اي مجزا در مکتب روان درمانی وجودي انسان شاخه

وجود را تحت عنوان جستجوي انسان  انسان یا بعد معنوي او تمرکز کرده و معناي 

 "سفر أیوب"قسمت اول قصیدة با بررسی  .کند می براي چیزي به نام معنا بررسی 

  . ۀ مختلف به مکتب معنادرمانی مرتبط ساختبعد و زاوی پنجتوان آن را از  می

 ضرورت رنج در زندگی نخستین نمود معنادرمانی در قصیدة سفر ایوب است .

ناپذیر زندگی است و اساسا شاکلۀ زندگی را  بنا بر نظر فرانکل، رنج، بخش جدایی

از نظر سیاب نیز، وجود درد و رنج در زندگی نوعی ضرورت است و . دهد تشکیل می

وي بر این  .پذیرد سیاب وجود هر دو را با هم می. همواره تنعم و شادي نیست زندگی

شود که انسان در دو حالت برخورداري و  عقیده است که ایمان حقیقی زمانی کامل می

کند که انسان باید  بدر شاکر، چنین القا می. محرومیت، موضع یکسانی را برگزیند

اشد؛ چراکه عرصۀ زندگی پیوسته این دو پذیراي شرایط مطلوب و نامطلوب زندگی ب

  .کند حالت را در کنار یکدیگر به انسان عرضه می

 تحمل رنج و دریافت پاداش دومین نقطه اشتراك فرانکل و سیاب است .

فرانکل معتقد است که در سایۀ رنج است که گشایش و امید دستیابی به گنج، معنی 
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هاست که  ها و رنج ر بستر و زمینۀ سختیبه عبارت دیگر، اصل معناي زندگی د. یابد می

از نظر سیاب نیز، صبوري بر رنج، شرط اساسی در رسیدن به مطلوب . یابد مصداق می

او با . راند و از زبان وي سخن می )ع( قالب ایوب قصیدة خود، در شاعر در. است

از ها را بخششی  گوید و مصیبت وار خدا را سپاس می ها، ایوب وجود همۀ درد و رنج

 .کند سوي خداوند تلقی می

  خدامحوري و اندیشۀ دینی، وجه مشترك دیگري است که در مکتب فکري

بر پذیرش ناکامی و تأثیر آن در بهداشت  فرانکل عالوه .شود سیاب و فرانکل دیده می

خدامحوري در . داند روانی، ایمان به خدا را در رویارویی با ناکامی و رنج بنیادي می

سپاس و تسلیم در برابر ارادة الهی، بارزترین . زند ۀ سیاب نیز موج میشخصیت و اندیش

داند و ضمن  سیاب خود را تسلیم محض ارادة حق می. جلوة خدامحوري سیاب است

  .داند پذیرش ناکامی در کنار کامیابی، چاره را در باور به ارادة فراگیر الهی می

 ادرمانی در قصیدة سیاب از دیگر ابعاد بارز معن مثبت اندیشی و وسعت نظر

یکی از اهداف اصلی معنادرمانی، وسعت بخشیدن به افکار و تغییر زاویۀ دید . است

کند و الزمۀ داشتن چنین رویکردي  بینی می سیاب نیز در شعرش دعوت به خوش. است

جاي این قصیده به مخاطب  در جاي .داند را رضایتمندي و پذیرش وضع موجود می

وي بیماري و درد را هدیۀ محبوب و  دهد اندیشی می و نیکبینی  خود درس خوش

 .نامد کند و تب و رنجوري را بوسۀ آتشین خدا می زیباي خداوند تلقی می

 فرانکل و سیاب  رنج نیز از وجوه مشترك در اندیشه و شخصیت سازي انسان

را به زند و او  درد و رنج، شخصیت انسان را رقم میفرانکل بر این باور است که . است

ناپذیر و یا با سرنوشتی تغییر  وقتی انسان با وضعیتی اجتناب. رساند ارزش راستین می

ترین  ها و ژرف ترین ارزش شود، این فرصت را یافته است که به عالی ناپذیر روبرو می

سیاب نیز به این نکته توجه دارد که رنج،  .معناي زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابد

توان نقش سازندة آن را در ساختن  است؛ به همین سبب نمی بستر زندگی و شادي

اش بر این عقیده است که با این سیاب متأثر از تعالیم دینی. شخصیت انسان انکار کرد

همین نگرش به . شده است او شامل حالعنایت ویژة الهی رنج و مشقت و بیماري 
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نج را بعنوان یک اصل ساز بودن ر رنج و سختی، خود دلیل بر این است که وي انسان

  .دار شده است پذیرفته و این اصل در وجود خود او ریشه

توان اذعان کرد که آنچه در اندیشه و شعر سیاب قابل  بنابر نتایج به دست آمده می

ترین  گیرد و نیز با پیشرفته مشاهده است، در چارچوب نظریۀ فرانکل جاي می

  .دارددرمانی ارتباط  هاي رایج روان دیدگاه
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   1قاسم مختاري

   2مطهرة فرجی

  3مصطفی آدینۀ

  

  الملخص

 علی الرتکيز مع النفسي العالج أو املعنی وراء من الشفاء أو املعنی بواسطة العالج هو املعنائية أو باملعنی العالج

. جامعةفينا يف والفلسفة النفس علم أعصابوأستاذ طبيب فرانكل، ثبتهافكتور اليت النفسية املدرسة هو هذا. املعنی

 تطبيقاملبادئ يف ساعياً  الوصفيوالتحليلي املنهج علی ومعتمداً  الوضعي اإلجتاه علی بناءً  املقال ُكتبهذا لقد

 هذه. »ايوب سفر« الرائعة السيابفيقصيدته شاكر الشاعرالشهريبدر انطباعات مع»باملعنی العالج«لـ األساسية

. واألسرة الوطن عن وبعيداً  غريبا احلياة مع الوداع زمن أنشدها قد التی وأمجلها السياب قصائد أروع من القصيدة

 إغتنام أن إىل الدراسة تشري. دقيقاً  ترسيماً ) ع(أيوب شخصية إطار يف حياته يرسم هذه قصيدته يف فالسياب

 االعتقاد فکرة هي کليهما أفکارمها يف املشرتکة والنقطة وفرانکل السياب فينظر املشرتك املعنوي هواألصل الفرصة

 يف والصرب الصحية، أحواله وأزمة العضال املرض حال يف رضاه منها الشاعر فآراء. به واالميان تعالی اهللا فی

 النفسي والعالج باملعنی العالج مظاهر من کلها به، التام واالميان اهللا لقدرة والتسليم واحلوادث املصيبات مواجهة

  .احلياة معاين لبلورة السايکولوجية النماذج اليوم تدعم اآلراء هذه من فکثري السياب قصيدة يف االجيايب
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