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  درمانگري وجودي هاي روانلفهؤاستخراج م
 الدين محمد مولوياز انديشه جالل

   يارهفاطمه تقي

  دهيچك
ويژه آثار هب ،بر ادبيات عرفانيهاي درمان وجودي مبتنيمؤلفهمنظور استخراج پژوهش حاضر به

طرح تحقيق در چارچوب مطالعات كيفي، در زمره . ه استشد ارائهالدين محمد مولوي جالل
بر نتايج عالوه. مفهومي و يا نظري و با استفاده از روش استنتاج تحليلي به انجام رسيد هايطرح

تشاف انواع اك) 1: باشدهاي زير ميمؤلفهشامل  ،هاي رواناستخراج چارچوب معنايي جهت درمان
هاي آگاهي، اضطراب، نوميدي و وابستهبررسي ترس) 3بيني شخصي؛  اكتشاف جهان) 2غفلت؛ 
تبيين رنج ) 5ها؛ پردازيياها و خيالؤتوجه به سطوح آگاهي، محتواي ر) 4شناختي آن؛ هستي

 همچنين. بررسي مسائل درماني در متن زندگي) 7آزادي انتخاب و مسئوليت فردي؛ ) 6حيات؛ 
اراده ربط نامتناهي  ،توان گفت انگيزه اساسي در انسانشده ميبراساس چارچوب معنايي استخراج

تواند ازجمله چارچوب موردنظر مدعي اين انديشه است كه گسست در وجه ربطي خاص مي. است
دهي مجدد آن منجر به كاهش اختالالت علل اساسي اختالالت روان باشد؛ لذا پيشرفت در شكل

شناختي موجود در هستي هاي وجودي و خألتواند با توجه به اهميت درماناين نتايج مي. دگردمي
  .راهگشاي مناسبي جهت ورود معاني ملهم از ادبيات ديني به فضاي درمان روان باشد ،اين حوزه

  .درمانگريهاي روانلفهؤادبيات ديني، انديشه مولوي، رويكرد وجودي، م: يديكلواژگان 
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  مقدمه
رابطگي آدمي باوران، بيماري را در بييافته در آغوش دينعنوان شاعر و عارفي پرورشوي بهمول

، يعني هجده بيت »نامهني«وي در . دانداز وجود ازلي و غفلت او از لزوم اين ارتباط مي
، 1382كوب،؛ زرين4-6، ص1387 زماني،(كند نخستين از مثنوي خويش، شرح غم آدمي را آغاز مي

؛ شرحي كه شش دفتر مثنوي بيان مبسوط آن )ولد چلپي: مقدمه، به نقل از، 1292 ،لمذ؛ ت32- 34ص
اي است كه در انديشه متفكرين بر وجه ربطي انسان و خاستگاه الهي آن، مسئله تأكيد .است

آثار او نسخه درهم . شودديده مي - البته نه با عمق و گستردگي انديشه موالنا  -  وجودي نيز
دهد كه با نقل قصص و ارائه تعاليم آشكار و نهان، از مراتب وجود آدمي ارائه مي ايپيچيده

اين حركت و سفر نمادين، يك پيمايش . داردمي مخاطب را به حركت و پويش دروني وا
گردد و در اين سفر است كه انسان به خود باز مي ؛انفسي براي تحليل عالم اسرار درون است

بخش، رهايي انسان دردمند و پيامد اين پيوند نجات. خوردند ميبا جوهره الهي خويش پيو
مردگي و نوميدي و دست يافتن به انبساط هاي بيگانگي، خودباختگي، دلزده از دامبحران
هاي سطحي و شادي و نشاطي بس متفاوت از شادي ؛بخش و نشاط وجدآور استشادي

مردگي و افسردگي موجب دل ،هايتاند و در نخوشزودگذري كه مردمان عادي از آن دل
، در سلسله مقاالت از الدين محمد، مراد موالنابلكه نشاط و بشارتي كه شمس ؛شودآنها مي

  :كندآن ياد مي
هريكي از تاج  اگر. آيد از مردمان كه بي آن بشارت شاداندعجبم مي ؛در اندرون من بشارتي هست... 

. بايددندي، كه ما اين را چه كنيم؟ ما را آن گشاد اندرون ميزرين بر سر نهادندي، بايستي كه راضي نش
، 1385تبريزي، (... ماست به حقيقت، به ما دادندي  كاشكي اينچه داريم همه بستندي، و آنچه آنِ

  .)236ص
جز اين است كه انسان را  ،سوديگر شناختي از آيا غايت اديان الهي از سويي و مكاتب روان

دي و نشاط هدايت كند؟ پيش از ارائه هرگونه پاسخ شتابزده ناشي از در جهت دستيابي به شا
. هاي سطحي بايد به تمايز ميان دو گونه رضايت تصويرشده در فوق دقت شودجوييشباهت

هاي ظاهري دنبال كسب موفقيتبه شادي و رضايت موردنظر موالنا با رضايت موجود در مردمانِ
به همين ترتيب، افسردگي و اضطراب ناشي . يكسان نيست ،ترمانند ارتقاي شغلي و يا مدرك باال

شناختي موجود، رويكرد از ميان مكاتب روان. اين اهداف از يكديگر متمايزند از عدم دستيابي به
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شناسان به اين گروه از روان. وجودي تنها مكتبي است كه به اين تمايز مهم توجه نشان داده است
ودي، ازجمله كركگور، هايدگر و مارسل، انواع مختلف هيجانات لفين وجؤسي از فالسفه و مأت

براين در اين رويكرد، درمان بنا. نگرندشناختي نيز مينظري هستيازجمله افسردگي را از نقطه
  . باشدشناختي نيز ميبلكه واجد ابعادي هستي ؛شناختي نيستروان امري صرفًا

درمانگري شناختي موالنا و رواننحال كه مبحث حاضر بر محل تالقي رويكرد انسا
تر از برقراري اي گستردهگردد كه اين تالقي، پهنه تأكيدوجودي فرود آمده است، بايستي 

ي يپهنا ؛ارتباط با آن نيستوجه بيهيچگرچه به ؛گيردتمايز بين انواع هيجانات را دربر مي
تضاد هر . و مفهوم هستيپذيري هميشگي انسان و لزوم درك معنا شامل آزادي و مسئوليت

هاي شناختي بحرانشان بر ماهيت هستيتأكيدشناختي با تقدم خرد، همچون دو منظر انسان
  . مل استأعارض بر انسان قابل ت

 در كه استيي هاتالش حاصل ،يروان درماني هانظام ريسا همانند ،يوجودي درمانگرانور
 وي خوردگبرهم ،يناآسودگ ،يناراحت رفعي برا سودمند و استوار كرديرو كي تأمين جهت
 گرو دري نحوبه كيهر كه هانظام ريسا برخالف ،حالنيدرع. است شده انجام رواني آشفتگ

ي هادهيا و هافرضپيش بر آني محور تمركز باشند،يمي عيطب علوم وي طبي كردهايرو
ي درمانرواني هاستميسي تمام البته. استي وجود فلسفه ژهيوهب ،يفلسفي هانظام از برخاسته

 شانكاربران و انيحام بر هافرضشيپ نيا اگري حت ؛اندشده نهاده بناي فلسفي هافرضشيپ بر
ي هافرضپيش بر صراحتبهي وجود درمان كه گفت نيچن توانيم روازاين. باشد دهيپوش
  .رديگيم كاربه آشكارا را آنها و داشته اقرار شيخو

 مورد زيتما نفسهيف كرد،يرو نيا آشكاري فلسفي هانهيزم كه معناست نابد نه انيب نيا اما
 نهفته آني فلسفي هافرضپيش مجموعه در تفاوت نيا اساس بلكه ؛دهديم پوشش را بحث
 مسائل با اما است، متفاوتي حدود تا مختلف نيلفؤم به بسته گرچه كهيي هافرضپيش ؛است

 و مرگ ات،يحي معنا ،يوجود اضطراب مانندي لمسائ است؛ مرتبطي انسان اتيح مهم و حساس
. كرد خالصه وجود تيواقع با شدن روهروب در توانيم راي وجود درمان كرديرو ،نيبنابرا. يزندگ
 در اتيحو تجربه  درك نحوهي بررس كه گردديم محسوبي وجود هنگام آني درمان مدل كي لذا

 كه گردديمي تلقي وجودي زمان درمانگر كي نيهمچن. دهد قرار خود تياولو نينخست را مراجع
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 نگاه با مطابق روازاين. بداند محسوب شيخوي زندگ تياولو نينخست را اتيحو تجربه  درك
 مسائل و موضوعات با خود كه جست خواهند سودي درمانگران باي درمان رابطه از مراجعان ،يوجود
 به. باشند دهيرس قيعم و گسترده روشن، يپاسخ به و شده ريدرگ ،زديانگيبرم اتيح كهي اساس

  .استي الزام درمانگري براي شناختيهست انيبن و ارجاع چارچوب كي به تمسك ،گريد عبارت
 درمانگران اما ،است شده فراوان تأكيد لزوم نيا بري وجود كرديرو در گرچه عمل در
 طهيح به رسدچه ،خشندب صراحت وي روشن ،شيخوي هامفروض به اندنتوانسته مختلف يهانحله
 طعام كه ساخته مانندي اگسترده سفره به راي وجود درمان ت،يوضع نيا. انيدرمانجو به كمك
 نيا مورد در متناقض اناتيب راديا ،يطيشرا نيچن جهينت. خوردينم چشمبه آن دري درخور و قابل

  .استي اصل درمان نه ،مكملي درمان روش عنوانبه مذكور روشي معرف گاه و درمان،
 و قوت نقاط به پرداختن نه پژوهشگر منظور ،نكهيا استي ضرور آن به توجه كهي انكته

 ريذخا ازي ريگبهرهي برا مناسبي علم چارچوب تدارك واقع در كه ،يوجودي هادرمان ضعف
 ندهيفزا انبوه با ما. است روان درمان معتبر روش كي نيتدوي راستا دري اسالم رانياي معرفت
ي انسان معارف ازي غني انهيگنج بر كهيحال در ؛ميكنيم نرم پنجه و دستي شناختروان التمشك
 لسوفيف و عارف شاعر،، يبلخ محمد نيالدجالل رماندگا آثار ،معارف نيا ازي بخش. ميازده هيتك
 دفه تأميني راستا در تنهانه علم، ديتول جهت در آثار مجموعه نيا ازي ريگبهره. استي رانيا

 قرار زين هافرهنگ ريسا شمندانياند ارياخت در را معارف نيا بلكه است،ي انسان علومي سازيبوم
 بنا حاضر پژوهش در .است رياگرف و عام امري كه ،يبوم وي مقطعي امر نه ،قتيحق كه دهديم
 ويي معنا ارجاع چارچوب عنوانبه النامومحور ديني هاآموزه ازي ريگبهره با كه است آن بر

  . گردد تأمين گفتهشيپ هدف، يشناختيهست
حيث ازاين بيشترين شباهت را با موالنا 2و اشپرانگر 1در ميان انديشمندان وجودگرا، كركگور

كه  )13ص ،1377كركگور، ( سوي مرگبيماري به، در كتاب معروف خود كركگور .باشنددارا مي
علم تشريح ماليخوليا نام گرفته ، )21، ص3وريل: به نقل از، 1377كركگور، (منتقدين برخي توسط 

 خود اي كه خود را به خودگي در رابطههرابطبي :كندگونه تعريف ميايناست، نوميدي را 
                                                               

1. S. A. Kierkegaard  
2. S. Spranger 
3. W. Lowrie 



  الدين محمد مولويدرمانگري وجودي از انديشه جاللهاي رواناستخراج مؤلفه
  

 

57  

اشپرانگر نيز با اتخاذ رويكردي مشابه، بر اهميت اين رابطه در ايجاد اندوه، . سازدمربوط مي
، از منظر متفكريني مانند 1حتي نيچه. )738ص، 1386وولف، ( ورزدمي تأكيداضطراب و نوميدي 

 3؛ و كلنبرگر)1383به نقل از عبدالحكيم، (اقبال الهوري  ،)115، ص1388مارسل،  :به نقل از( 2ياسپرس
عنوان منبع هستي به أ، بر رابطه موردنظر، يعني ارتباط انسان با مبد)187- 189ص ،1384كلنبرگر، (

نهايت به  در بار آورد كهدر نيچه بهغم و حسرتي ي كه فقدانش انگرد؛ رابطهپايان مياعتماد بي
  .4مرگ اندوهبار وي انجاميد

 تقريباً، يشناختروان با رويكرد فالسفه وجودي به موضوعات مشابه نسبتاًاتخاذ رويكردي 
معتقد است  5، فرانكلنمونهعنوان به. خوردچشم ميبه اين شاخهدرمانگران در غالب روان

يك دليل، يك طريق مطمئن، يك هدف، : استدر حيات انسان  ترين انگيزهمهمي، معناخواه
كه فرد تمام توان و زمان خود را طوريبه ،گيري براي حياتيك كمال مطلوب و يا يك جهت

آزردگي وجودي، زاييده ، نوميدي و روانبه باور فرانكل .)Tengan, 1999, p.142( داردمصروف آن 
هاي زيستي ارتباطي آزردگي به غرايز يا كششاين روان. عناخواهي استعدم تحقق انگيزه م

  . بلكه به شكلي معنايي در فرار انسان از آزادي و مسئوليت ريشه دارد ؛ندارد
هايي است كه در ماهيت آنها زنده بودن، انسان بودن و طوركلي، درمان وجودي متوجه پديدهبه

، توافق بر اين است كه موارد خاصي در ماهيت انسان در اين رويكرد. وجود داشتن مستتر است
يكي از  ؛اهميت محسوب گرددتواند مورد غفلت قرار گيرد و يا كموجود دارد كه اساسي است و نمي

 هر. كندآزادي، هشياري و بازگشت به خود، انسان را از حيوانات متمايز مي. آزادي است ،اين موارد
  .به عبارت ديگر، هركس مسئول هستي خويش است ؛است هاي خود مسئولانسان در انتخاب

شدت مورد مواردي كه در جلسات درماني به ؛هاي زندگي استمسئله ديگر، مرگ و محدوديت
به رويكرد مورد بحث بخشيده كه با انصراف اي حساسيت ويژه مذكورتركيب موارد . توجه است

                                                               
1. F. Nietchze  
2. K. Jaspers  
3. J. Kellenberger  

خدا  ، جمله معروف نيچه درباره مرگ)8، ص1378(و شريف ) 69، ص1386(برخي پژوهشگران، ازجمله اخالق . 4
مرتبط  خداي مخلوق بشر و غير - نيچه از مرگ نوعي خداانسته و معتقدند نماي وي درا ازجمله اظهارات متناقض

  .گويد، نه خداي بزرگسخن مي - داربا معنويت عميق و ريشه
5. V. Frankl 
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 ،)در اشكال سنتي آنويژه هب(گري تحليلروان نگر و محدود قبلي مانندسويهنسبي از رويكردهاي يك
  ). Van Deurzen, 1998, p.78( رسدبه اوج خود مي

هايي دچار كاستي ،دارا بودن ابعاد خاص خود با وجودرويكرد وجودي به درمان روان، 
 ها مواردياين كاستي. يابدشده توسط درمانگران بروز ميگرفته كارهاي بهلفهؤكه در م باشدمي

توجهي درمانگران از مباني ترين آنها روي گرداندن، دور شدن و يا بيشود كه مهمرا شامل مي
توان در فقدان چارچوب ارجاع و پيامد آن را مي أله وجودي استالهي فالسفه متقدم و مت

هاي پژوهش حاضر بر آن است كه با تكيه بر آموزه. شناختي منسجم آنان رديابي نمودهستي
  .نا به رفع اين كاستي اقدام ورزدالهي موال

استنتاج  .انجام شده است 1كيفي و با روش استنتاج تحليلياين تحقيق در چارچوب مطالعات 
ترين آنها در علوم انساني جهت تدوين يكي از قديمي است كههاي معتبر تحليلي ازجمله روش

 p.2 ,2010؛ Bloor & Wood, 2006, p.22 ؛Rogin & others, 2003, p.25(باشد اي ميبيانات فرضيه

Ratcliff, .(  

  مباحث اصلي
شدت شده بهشده و ساختارهاي از پيش تدويندر درمان وجودي، تبعيت از فنون از پيش تعيين

متمايز و  ها و يا عناصر درماني نسبتاًلفهؤم از نظر محتوا ازرويكرد مذكور . گرددطرد مي
به عبارت ديگر، اگر . شودزماني اجرا تشكيل ميهمحال داراي همپوشي و حتي گاهي درعين

يند ااين درمان قائل شد، ترتيب و توالي آن قطعيت نداشته و در طول فر برايبتوان مراحلي 
همچنين، اگرچه اساس . درمان و متناسب با شرايط درمانجو، قابل تغيير و جايگزيني است

نظر است، اما در ارتباط با نظرات صاحب هاي درماني ملهم از آراي يكلفهؤانديشه زيربناي م
شده براساس انديشه انگري تدويندرمبسته روان. گرددساير انديشمندان وجودي تنظيم مي

  :باشدهاي زير ميلفهؤموالنا عبارت از م
  
  

                                                               
1. Analytic Induction (AI) 
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  اكتشاف انواع غفلت. 1
جودي و جذبه و دارد كه انسان داراي فقر و تأكيدبر اين معنا موالنا در آثار منظوم و منثور خود 

موالنا مثنوي خويش را با شكايت ني از درد دوري، پس از . هستي است أسوي مبدكشش به
مايه الهي خود به كركگور نيز با بن. 1دانداو انسان را عين ربط مي. كنددرك اين جذبه آغاز مي
  . 2دانداي الهي مياو نيز سرشت انسان را واجد جنبه. شودتعابير فوق نزديك مي

بر وجه ربطي آدمي، مسيري  تأكيدعالمه طباطبايي در تفسير آيات مرتبط با خلقت انسان، با 
وي در . )194- 195ص، 1ج، 1389طباطبايي، ( گشايدهاي روان انسان ميرا براي توضيح پيچيدگي

سوره مباركه بقره و بررسي امكان ارتباط آن با مفاد آيات  35 - 39شرح معاني مرتبط با آيات 
ورزد و گسست در آن اي بر اهميت بعد ربطي انسان ميويژه تأكيدسوره مباركه طه،  115 - 126

وي ضمن بيان سرگذشت . داندمردگي ميس و دلأساز اصلي اختالالتي نظير اضطراب، يرا زمينه
، ضمن تصريح هسجود مالئكه بر آدم و نهي او و همسرش از نزديك شدن به درخت ممنوع

گفته و نيز عالمه با استناد به آيات پيش. دهدنسان، اصالت را به نياز ربطي او ميتمايالت حيواني ا
 ،گرداندكه اگر كسي از ياد خدا روي اسوره مباركه اعراف معتقد است اين معن 19- 25آيات 

بر پيمان عمومي بر پرستش و بندگي سازگاري زندگاني تنگي خواهد داشت، با مفاد آيه مبتني

                                                               
و ابدي اوست، مخلوق نيست، و چون مخلوق گويد نفس انسان كه جوهر واقعي قاطع مي ابيريمولوي به تع .1

توحيد شهودي را  ،بر همين اساس است كه موالنا در مراتب عالي خداشناسي. نيست و واقعي است، پس الهي است
اي خداوند را به شهود قلبي خود بشناسد كند و مرادش اين است كه هركس بايد بدون هيچ واسطهمطرح مي

جوهر وجدان . يم اين نفس چگونه از وحدت نخستين خويش جدا افتاده استدانما نمي). 3، ص1389زماني، (
روح بر . خداوند سرچشمه روح انساني و اصل آن است. مذهبي مولوي همان احساس يگانگي و درد فراق است

كيد مولوي بر تشخص وجودي انسان در عين اصرار وي بر حالت أت. نشدني خود آگاه استهبوط دردناك و بيان
، )19، ص1363اقبال،  :جامي، به نقل از(خوانندش او در مثنوي، كه  قرآن فارسي مي. گيردآدمي صورت ميربطي 

سفرنامه  ،گرددآنچه از زبان ني نقل مي. كندسخن را از شكايت ني از دوري و اشتياق او در اتصال مجدد سر مي
  .)259، ص1379كوب، زرين(خويش  أروح انساني است در بازگشت به مبد

 ،شودكركگور معتقد است آنچه موجب اعتقاد راسخ مي. )Kierkegaard, 1849/1980, p.28(خداوند عشق است . 2
وي بر  ).156، ص1388صابر، (باشد، و عشق وجه ارتباط روحاني است ارتباطي مي ولي روح اساساً ؛فقط روح است

نفس با  :كندگونه تعريف ميالمت روان آدمي را اينورزد و ساي ميكيد ويژهأحالت ربطي انسان نسبت به پروردگار ت
يابدخود، و با تمايل به خود بودن، در قدرتي كه آن را ساخته، به شكل شفافي زمينه مي مربوط ساختن خود به خود ...

  ).Kierkegaard, 1849/1980, p.13(و اين تعريف ايمان است 
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ناپذير فراموشي ميثاق عبارت ديگر، پيروي آدمي از هوا، پيامد طبيعي و اجتناب به. كامل دارد
  . كد گرفته شده استؤشكلي مبه ، و از انبياها عموماًعمومي است كه از همه انسان

نيز غفلتي كه در پي هبوط بر انسان عارض شده، موجب بروز انسداد در جريان  1به باور لينگز
به بيان وي، خوردن ميوه ممنوعه . )157، ص1391لينگز، ( كندمل ميخود متجلي كردن الهي ع

به عبارت ديگر، . )17، صنهما(تر آن است نظر از معناي عاليقطع ،شدن به يك رمزهمان دلبسته
لينگز بر لزوم معنادهي مجدد حيات انساني و يكپارچه شدن موضوعات مورد عالقه تحت جذبه 

هاي فراوان و حتي ه تمثيلئبا استفاده از روايتگري، ارا ر اين راستادمولوي . ورزدمي تأكيدالهي 
گاهي هزل، تالش كرده تا هر آنچه مسير اين سفر را آشكار يا نهان مسدود، و يا رابطه خود و خداوند 

از  .)140- 144و 84- 89ص، 1ج، 1386 فروزانفر،(انجامد، به مخاطب بشناساند را مخدوش و به غفلت مي
هستي را نشناخته و دچار  أسوي مبدشود كه جذبه بهانسان آنگاه دچار مشكل مي اين منظر،
حتي حب جاه و مال و هرگونه پيشرفت دنيوي  ،مدرك باالتر و تكاپو براي شغل بهتر: غفلت شود

رابطه انسان  مگرنفسه داراي اصالت نيست، اي فيگونه رابطههيچ. گردددر اين چارچوب تعبير مي
يابند و ارزش و هريك معناي خاص خود را مي ،پس از قرار گرفتن در اين چارچوب يقاًدق .و خالق

پيگيري مسئله باليني در پايان جلسه اول به اكتشاف چگونگي غفلت،  معموالً. گيرنداعتبار مي
  .انجامديعني نماياندن مسير انحرافي مي

  بيني شخصياكتشاف جهان .2
وولف، (گيرد است كه از طريق روابط معنادار فرد شكل ميجهان، كليتي ساختارمند و تجربي 

ساختاربندي خاصي از جهان شخصي  ،درمانگري وجوديهريك از مكاتب روان. )739، ص1386
در رويكرد حاضر جهان شخصي فرد، وجود انسان از يك ساختار برخوردار است . ارائه داده است

هر  تر، از نظرگاه شهودي، براي آدميرت روشنبه عبا. كه عبارت است از هستي در ربط با ديگري
يعني آنچه  ؛خود وجود دارد)ديگران(در رابطه با ديگري در طول زمان و تجربه حيات،  لحظه

كششي مثبت يا منفي  ،)ديگران(ديگري  ،خويشتن: گردد عبارت است ازتوسط خود تجربه مي
  .)آنها(به سمت او 

                                                               
1. M. Lings  
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قائل د مورد بحث چهره خاصي براي پروردگار هستي كننده و مهم اينكه، رويكرنكته تعيين
پيوستن به  ،هاي گوناگون آدميو انگيزه هاها، تالشبه اين ترتيب كه منظور نهفته در دغدغه است؛

بنابراين، اگر در نگاه . حتي اگر اين انگيزه در شكل اصيل خود بر او پنهان باشد ؛عالم نامتناهي است
در نگاه موالنا اراده پيوست و ربط خاص  ،و در نگاه آدلري اراده برتريفرويدي اراده لذت غالب است 

جويي، هردو براي نماياندن انگيزه اساسي خواهي و برتريلذت. كنداست كه انگيزه حيات توليد مي
ما در زندگي به . تر قرار گيرندانسان بسيار محدوداند و الزم است تحت پوشش مفهومي وسيع

جستجوي ربط به  ،م با لذت است؛ اما اساس حياتأزندگي خوب هم تو .زمنديمسطوحي از برتري نيا
موالنا حكايت از آن دارد كه فرد تا اتصال مجدد به  از سوي شدههاي بياناستعاره. نامتناهي است

  . باشدقراري و ناآرامي مبتال ميهستي، به ناآسودگي، بي أمبد
اختصاص به  ،شناختي مانند افسردگيحاالت روان آمد، در اين رويكرد، بروز گفته بنابر آنچه

بلكه در انسان ؛ اندشناختي دوران كودكياي از صدمات روانافرادي ندارد كه داراي تاريخچه
بديهي است در اين رويكرد . الذكر پيامد طبيعي بروز پديده غفلت استحاالت فوق. عموميت دارد

ها، ها و ارزشلئاعالم، جهان روابط اجتماعي و جهان ايدنيازي به برقراري تمايز ميان اجزاي فيزيكي 
و ) Van Deurzen, 2002, p.62(اي توسط ون دورزن لفهؤبيني ساختاري چهارمگونه كه در جهانآن

همچنين . باشدكارگيري شده است، نميپيشنهاد و به) Van Deurzen, 2009, p.158(يالوم 
 گرددز سوي ياسپرس ارائه شده نيز مورد قبول واقع نمياي كه الفهؤمبندي ناپيوسته سهتقسيم

 ،هستي آنجايي: ياسپرس سه سطح ناپيوسته از هستي را معرفي كرده است. )90، ص1387بالكهام، (
   .هستي خودي و هستي در خود

نمايد، سطوح ارتباطي فرد و موضوعات در بررسي جهان شخصي عامل ديگري كه مهم مي
شناسي چنين بوده است كه ارتباط را در دو نت حاكم بر فضاي روانتاكنون س. 1مختلف است

                                                               
نظر وي، جمله آفرينش به. تنها انسان، باور داشته استودي همه حادثات، نهالدين محمد به استكمال صعجالل . 1

رسد يابد، و باز در انسان كامل به اوج ميهايي است كه در انسان كمال ميهمچون گامي باالرونده از هستي
، جزو 1355همو،  ؛3647-3652و 3637-3640؛ دفتر چهارم، ابيات3902- 3907، دفتر سوم، ابيات1386مولوي، (

متفاوت  توان گفت اين عالم را به يكي از دو شكل كامالًدر مورد جهان اطراف مي). 30125- 30130ششم، ابيات
جسماني و قانونمند و پر از اشياي  جهان بيروني ممكن است قلمرو واقعيتي قلمداد شود كه صرفاً. توان نگريستمي
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هاي ناشي از آنچه در اين پژوهش و درپي درك كاستي اما .تو بررسي كنند - او و من - سطح من
گردد، افزودن شده در سطور قبل پيشنهاد ميبندي پيشين و استخراج سطح ارتباطي تشريحمقوله

هاي ساختاري لفهؤهو به دو سطح ديگر و يكپارچه كردن آن با م - تو و يا هو - بعد ارتباطي تو
ايجاد بعد هويتي . برقراري بعد ارتباطي جديد با تكيه بر بعد هويتي نوين است ؛بيني استجهان

. ت در تو ممزوج شده استجديد بنابر صيرورتي است كه در من رخ داده، و من از نظر صفا
بديهي است اگرچه سطح گشودگي . ه او خطاب شود، خواه توخوا ؛ديگر هرچه هست، اوست بنابراين

 :مارسل، به نقل از(باشد او باالتر مي - تو نسبت به سطح من - خودگذشتگي در سطح ارتباطي من و از

  . توان در سطح ارتباطي اخير جستجو كرداما نهايت آن را تنها مي ،)56، ص1381كين، 
و  يافتگي مراجعسته درماني به اكتشاف چگونگي فرديتلفه بؤبا توجه به توضيحات فوق، دومين م

  .يابدترين چهره غير در زندگي وي اختصاص ميو تشخيص مهم) آن(نحوه اتصال او به ديگري 
  شناختي آنهاي هستيآگاهي، اضطراب، نوميدي و وابستهبررسي ترس .3

و هيبت از  1آگاهيشناسي متداول، به تفاوت مفهوم ترسدليل غلبه رواندر عصر حاضر به
در روش حاضر . متفاوتي دارند كه اين دو لفظ معاني كامالًدرصورتي ؛شوداضطراب توجه نمي

  . تالش بر آن است كه اين تمايزات مورد توجه قرار گيرد

                                                                                                                                                   
توان با آن شمار آيد كه مييا ممكن است واقعيتي زنده به ؛دگر ندارنجاني است كه هيچ پيوند اصيلي با مشاهدهبي

نوعي همدلي عميق و شايد نوعي احساس يگانگي ميان فاعل و مفعول ايجاد . تو برقرار كرد -شكل من ارتباطي به
فته نگاه موالنا برگر. پيوند است ناپذيري با سرنوشت ديگري درنحو جداييرود سرنوشت يكي بهشود و گمان ميمي

در اين نگاه، تمام هستي و هر جزيي از موجودات معنا دارند و تمام اين معاني با ما سخن . از كالم خداوند است
، 1378اعواني، (گويند، به شرط آنكه حرف آنها را بفهميم و قدرت درك اين زبان وجود را داشته باشيم مي
رو كه در جهان به مولوي، عنوان آن را ازآنبا اتخاذ رويكردي مشا) 740، ص1386وولف، (اشپرانگر ). 17ص

نظر او، اينكه ما امروزيان اغلب با نوعي خودپسندي اين به. نامدشود، بينش جادويي ميشدت نهي ميامروز به
شدت مخالف مولوي و اشپرانگر هردو به .كنيم، براي حيات روحي پيامد وخيمي داردكلي انكار ميبينش را به

طور كه گفته شد، جوهر ذاتي اين اعتقاد، همان بنابر. باشندروح ميي به واقعيتي مرده و بيتقليل جهان بيرون
هميشه الهي است و اگر تحقق اين وجود الهي در همين  ،جهت كه جوهر روح او همان روح خداستازآنانسان 

حقق بخشد، به رابطه حيات خاكي ميسر است، پس استبعادي ندارد بگوييم كه چون انسان كمال وجود خود را ت
خودي است كه با  بلكه ؛اينجا خود نفساني نيست در »من«روشن است كه . گرددهو  نائل مي -تو و يا هو - تو

  . تحقق جنبه الهي به تجربه وحدانيت دست يافته است
1. angoisse, angst 
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هر . و از لوازم ذات آدمي است 2كتب صوفيه مسلمان ذكر شده بيشترو هيبت در  1آگاهيترس
ه گويي به قله كوهي برشده باشد و از آن قله به پرتگاه پيش پاي همواره چنان است ك يشخص

در ورطه گرداب هولناك دريايي پرتالطم در  )1، ص1372(گفته حافظ خود بنگرد، يا آنكه خود را به
 ؛زداينده است و رو به آينده داردآگاهي غفلتترس ،بنابر نظر مولوي و كركگور. شبي تاريك ببيند

خوف و . آگاهي فردايي است كه هنوز فرا نرسيده استترس. گيردنيز فرا ميگرچه زمان حال را 
آگاهي دال بر آزادي و ترس. كند كه مواجه با عالمي بيگانه از خود شودهيبت وقتي به بشر رو مي
آگاهي آگاهي يافت، ترس ،بشر چون به مقدوراتي كه فراروي خود دارد. امكانات و مقدورات است

خوف، موجد تقرر ظهوري و وجود انضمامي بشر . جود او ناشي از همين امر استو ؛كندپيدا مي
آگاهي امري است دروني و باطني كه ضمن آزاد شدن و بيدار شدن روح پديد ترس. است
آگاهي و انس آگاهي است و اين هردو، شرط الزم حدوث دلمرگقرين آگاهي ترس. آيدمي
  . بشر ارتباط مستقيم دارد 3آگاهي با دانايي و بيداريترس. )112، ص1386مستعان، (باشند مي

شناسي با اضطراب نشانگر تفاوت ميان روان آگاهي و هيبتشده از ترستقابل تعبير ارائه
شناسي البته الزم است تصريح گردد كه حتي در روان. باشدشناسي متداول ميوجودي و روان
در اين حوزه، تفكيك معنايي . دنظر غلبه داردهاي موراعتنايي نسبت به واژهوجودي نيز بي

بندي اضطراب به اضطراب مقوله از طريقآگاهي با اضطراب هاي هيبت و ترسميان واژه

                                                               
حال  ؛اك دو مفهوم زمان و مكانترس امري است مربوط به ادر. نه ترس از مقيد ،ترس از مطلق است ،آگاهيترس . 1

شناسي باشد، تواند متعلق بحث روانآگاهي نمياگر ترس. ي مجرد از زمان و مكان استاآگاهي ادراك معنآنكه ترس
شناسي متداول حلولي است و از اينجاست كه وصف احوال در روان شناسي جديد  اساساًبه اين دليل است كه روان

شناسي ، انسانآگاهيمفهوم ترسكركگور در كتاب ). 110، ص1386مستعان، (مستلزم قلب ماهيت آن است 
شناسد و به مطالعه عميق نفس انساني آگاهي را سرگيجه آزادي ميو ترسا. كندسيس ميأفلسفي خود را ت

آرامش  ،كس كه تشويش را شناخته استوي معتقد است تنها آن). Kierkegaard, 1849/1980, p.61(پردازد مي
ي طبايع اگفته است كه تشويش بر)52ص، 1387، كركگور(همچنين در جاي ديگري  ).Ibid, p.155(يابد يم

  .كنندروي آن را فراموش ميازاين ؛نازك خطرناك است
؛ دفتر اول، 4346؛ دفتر ششم، بيت4098؛ دفتر پنجم، بيت4340-4341، دفتر سوم، بيت1386مولوي،  مانند .2

  .8350و  4387، 2039، 1741ت، بي1363؛ همو، 1430بيت
. عد از حق بيشتر باشد، قرب بيشتر استهرچه ادراك ب. تر استبشر هرچه بيدارتر باشد، به جنبه عدمي خود واقف .3

تر باشد، آگاهنهايت اينكه، هرچه بشر ترس. آگاهي قرب و بعد به حق استترس. ترهرچه هيبت بيشتر، انس ممكن
  ). 127، ص1386مستعان، (ن عدمي خود را بهتر شناخته است أزيراكه ش ؛كمال و عظمتش بيشتر است
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اين در حالي است كه با . گرددرنجورانه اعمال ميشناختي يا روانوجودي و اضطراب آسيب
هرحال، به. چنداني باقي نمانده است مايه ديني آن نيز اثرهاي مورد اشاره، از درونارائه مقوله
دهد كه شناختي انسان را پوشش ميهاي مرتبط با حاالت روانزمينه بيشترشده تعابير گفته

اي مولوي تالش كرده تا تحت نام كلي بيماري دل، دامنه گسترده. يكي از آنها نوميدي است
. افسردگي را گرد هم آوردمرتبط با ) حتي عوارض جسماني(از احساسات، هيجانات و حاالت 

هرآنچه را كه مرتبط با سوز و گداز ناشي از فراق است، به  ،1هاي گوناگونه تمثيلئاو با ارا
برده، اضطراب و كلي، از منظر موالنا و ساير انديشمندان نامطوربه. 2شناساندمخاطب مي

اما  ؛س در اين عالم استزاد نبوده، بلكه از لوازم ذات انسان محبوروان افسردگي امري لزوماً
در اين رويكرد، اضطراب و افسردگي از منظر فلسفي  .3ماندن بر اين حاالت، شايسته انسان نيست

شناختي به عبارت ديگر، به موازات بررسي حالت روان. گردندشناختي نيز بررسي ميو هستي
   .گرددشناختي آنان نيز بررسي ميافراد، ديدگاه فلسفي و هستي

  سي مسائل درماني در متن زندگيبرر .4
مسئله درماني در متن حيات مراجعين پرداخته به كه، در رويكرد حاضر اينتوجه  درخور نكته
بر  هاي درماني حاضر بنالفهؤدر تدوين م. 4استبرگرفته از نگاه موالنا  موضعي كه دقيقاً ؛شودمي

                                                               
  .)3690- 3697، دفتر سوم، بيت1386مولوي، (سوزانندگي دوزخ و لرزش بيد  ،عنوان مثالبه .1
امكان وجود اين بيماري، امتياز انسان .... «: كندرا امتيازي عظيم معرفي مي نيز نوميدي )36، ص1377(كركگور  .2

قامتي بيكران يا ي راستازيرا به معن ؛كندقامتي، متمايز ميتر از راستور است و اين امتياز، او را بسي اساسيبر جان
  . »وااليي روح است

  . سازداي است كه خود را به خود مربوط ميرابطگي در رابطهزيرا بي ؛نوميد ماندن، فناست .3
حيات است، نه حقيقت  ،چه در مركز نگاه او قرار گرفتههاي انديشه مولوي اين است كه آنيكي از ويژگي .4
نظرش بيش از هر دستگاه  جهاز زندگي و نقش آن در رشد و جذب است كه در). 54، ص1383عبدالحكيم، (

است كه تجربه شود و احساس  حيات از جهت بداهتش فقط درخور آن. مابعدالطبيعه عقالني، روشنگر حيات است
بلكه آن را به متن  ؛دهداي منطقي ارائه نميتعريف دين مقوله در موالنا ،به عبارت ديگر .گردد، نه آنكه وصف شود

خاطر ناپذير بهعطش سيري كمعتقد است ي ،نزديك با آنچه گفته شد نيچه در تعابيري نسبتاً. كشاندحيات مي
اين عطش الزم است در . شناختكشاند كه نفرت از گري ميها را به همان اندازه به زمختي و وحشيشناخت، انسان

اين همان ). 58، ص1378، نيچه( ها هضم گرددهاي مربوط به زيستن و توجه به اين ارزشنياز آرماني به همه ارزش
مثالي از شخصي ) 64-65، ص1387كركگور، ( لرز ترس ووي در كتاب . منظري است كه كركگور اتخاذ كرده است

 ي و كامالًئطور جزلف بهؤزندگي اين فرد توسط م. ر ايماني دست يافته استآورد كه از نظر رشد شخصي به سپهمي
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. ي در متن زندگي مراجعين تحليل گرددبرده، مسائل درمانلفين نامؤآن است كه با اتكا به آراي م
كه ساير درحالي ؛اين رويكرد توسط برخي درمانگران مانند ون دورزن نيز اتخاذ شده است

  . محض دارند طرزي نسبتاًيند رواني بهادرمانگران مانند يالوم، تمايل به تحليل فر
  هاپردازيياها و خيالؤتوجه به سطوح آگاهي، محتواي ر .5

وي حيرت، ترس، مرگ و رنج را . داندرا از رازهاي بزرگ وجود ميدر حال غفلت ان مارسل انس
مصلح، (دارد دست آوردن آگاهي از وجود خود محسوب ميبخش از اين غفلت و بهعوامل رهايي

خويشتن، گاهي چندان آگاهي از خود  درمل أتوان ت با وجوداينكه آدمي . )212-213، ص1387
بار مطابق باور رايج حوزه روشنفكري، توسط فرويد مطرح ه نخستينموضوعي است ك ،ندارد

دهد كه توجه به سطوح مختلف آگاهي در ملي بر منابع موجود نشان ميأاما اندك ت. شده است
اي بيش نيست بر نقش فرويد در اين زمينه مبالغه تأكيداست و  وجود داشتهطول تاريخ بشر 

)Van Deurzen, 2009, p.203( .  
گرايانه به ابعاد مختلف وجود انسان دقيق و كل ينا با الهام از قرآن كريم توانسته نگرشموال

ها پيش از فرويد را قرن... سركوبي و  ،وي مطالعه ابعاد غريزي و سطوح مختلف هشياري. داشته باشد
مان كه نگاه مولوي، توجه به سطوح مختلف آگاهي در آدمي به آن ز در. 1مورد توجه قرار داده است

                                                                                                                                                   
آنچه اين مرد انجام . شودعنوان شهسوار ايمان، معادل ابراهيم معرفي مينهايت بهدر گردد، و او شخصي توصيف مي

از هرچيز لذت ...داردگويي يكسره به دنيا تعلق " .عادي، شخصي و مرتبط با يك زندگي معمولي است كامالً ،دهدمي
مند است و هرگاه او را در حال انجام كار خاصي ببينيم، آن كار را با جديتي كه نشانه يك چيز عالقهبه همه...بردمي

اين رويكرد از سوي حالج ). همان("...دهدانسان زميني است، كه روحش مجذوب اين قبيل امور است، انجام مي
وي با اشاره به اين باور كه خداوند پروردگار دو جهان است، مردم را به . باشدمينيز پذيرفته ) 70، ص1378ميسن، (

مشغولي و نگراني از فسادپذيري و تباهي سبب دلكند، نه اينكه بهقبول اتحاد دو عالم خلقت در ذات حق دعوت مي
  .العاده به يكي از اين دو عالم، ديگري را انكار كندطبيعت، در مقام احترام فوق

ثير أتثير مستقيم از عرفان يهود و چه تحتأتزيرا فرويد نيز چه تحت ؛البته چنين وضعيتي استبعادي ندارد .1
مانند اينكه  - ون دورزن  با اتكا بر واقعيات زندگي فرويد. هاي ديني بهره جسته استاز آموزه ،غيرمستقيم از نيچه

حتي يك سري از آن طي مهاجرت، توسط خود وي به انگليس دو سري كامل از آثار نيچه در كتابخانه فرويد بوده و 
 ؛شناساني مانند كليگز و النبرگر، معتقد است فرويد نظرات خود را از نيچه عاريت گرفتهو نيز نظر روان - برده شده

 يالوم ).Van Deurzen, 2009, p.21( گرچه از بيم افشاي عدم اصالت نظريات خود هرگز بدان اعترافي نداشته است
. ثير نيچه نبوده استأتتوان باور كرد كه فرويد تحتبه زحمت مي :گويدورزد و ميكيد ميأثيرپذيري تأنيز بر اين ت

تنبلي اجازه  اما ،، گرچه فرويد بارها تكرار كرده كه آثار نيچه را نخوانده، يا گفته كه سعي كرده بخواندويگفته به
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سبب وابستگي خود با آدمي به. گرددبرمي ،پنهان بود و بشريت هنوز در صلب آدم آفريده نشده
 ،بلي«هاي آينده پاسخ دادند نسل .برگزيده شد 1»الست بربكم«خداوند بنابر گواهي قرآن با خطاب 

هي، رشد و نمو راثر اين نخستين خطاب اله بعد، يعني از روز ميثاق ازلي، دو از آن روز ب »شهدنا
اين داستان . جاي شگفت نيست ،گرددمي اگر مولوي پيوسته به اين داستان باز. انديافته و زيسته

هستي را  أثير عوامل ناهشيار و اشتياق ناخودآگاه به مبدأشناختي انسان و توضوح شرايط روانبه
گويي كه  ؛)23763 و 2242، بيت1363مولوي، (مهر دل است  ،آدمي »بلي«الهي و  »الست«. رساندمي

هاي آدميان از باده ازلي دل. اين دل براي ابد اقرار به قدرت و عشق خداوند را در خود پرورانده است
گويد، گونه كه مولوي مي، بدان)به بعد 1667، دفتر دوم، بيت1386همو، (جام الست در حالت مستي است 

   .)2348همان، دفتر سوم، بيت(اند ستآنها در راه طاعات، در طريق اعمال فرمانبرداري م

                                                                                                                                                   
نمايد اساس مياين اظهارات را بي اودر كنار واقعيات ديگر زندگي  اي ويولي مروري بر پشتكار افسانه ،نداده

در ريشه در مورد كشف ناهشيار، النبرگر معتقد است آثار فرويد، يونگ و آدلر، همگي  ).462، ص1385، يالوم(
ه مطالعه هاي نيچه حتي نيازي ببرده براي دستيابي به ايدهلفين نامؤكند موي اضافه مي. هاي نيچه داردانديشه

در ريشه  " بن"حتي واژه . اي بوده استاز مفاهيم نيچهآغشته شدت زيرا فضاي فرهنگي آنها به ؛اندآثار وي نداشته
  ).Van Deurzen, 2009, p.21-22( اصطالحات نيچه دارد

ته و به روزي اين واژه در زبان عربي و فارسي صورت اسمي ياف. است "آيا نيستم؟"ي امعناز نظر لغوي به "الست". 1
شود ديده مي فراوانمنشأ اين تعبير كه در نظم و نثر عرفاني . گرددگرفت، اطالق مي كه خداوند از فرزندان آدم پيمان

مفسران در . بدان اشاره شده استسوره اعراف  172بار در آيه تنها يك كهباشد، قرآن كريم است و بيانگر روز ازل مي
اند كه از آن ميان به نظريه هاي مختلفي ابراز داشتهاخذ ذريه، الست بربكم، نظريه باب تفسير آيه ميثاق و معناي

عرفا انديشه قدم ارواح را كه در . اين پيمان با ارواح صورت گرفته است ،بر بنياد بينش عرفاني: گرددعرفاني اشاره مي
مبني بر اينكه  )ص(پيامبر اكرم تاريخ فلسفه اسالمي به افالطون منسوب است با مستفيض شدن از كالم مبارك

خداوند در ازل با ارواح  معتقدندانديشه اين عرفا با تكيه بر . داننداستوار مي »خلق اهللا االرواح قبل االجساد بالفي عام«
ي ظاهر ساختن امعنتوان گفت اخذ ذريه بهبنابراين مي. اندارواح بوده »الست بربكم«آدميان پيمان بست و مخاطب 

اند يعني آفرينش ارواح انساني است كه اين معنا را با تمثيلي عارفانه و تخيلي شاعرانه بيان كرده ،ايق اشخاصصور حق
چون خورشيد در فضايي تاريك از روزني بتابد، ذرات گرد و غبار پراكنده در هوا، در پرتو نور خورشيد  :اندو گفته

ها را كه ظهور و پيدايي آنها محصول تابش خورشيد و ذره - خدا -عرفا خورشيد را مظهر حقيقت. گردندهويدا مي
 هاي ناچيز از پرتو تابش خورشيدگونه كه  ذرهاند همانشمارند و بر آن عقيدهمي )موجودات(اهللا سوي است، رمز ما

بير تع وار انساني را ظاهر ساخت و بههم در پرتو خورشيد جمال خود، ارواح ذره )خدا( گردند، معشوقظاهر مي
الست «. مذهبي و فلسفي آنها را بيافريد و در آن حالت، ارواح در آن صورت ذري در هواي او در رقص آمدند

 »الست بربكم«با صفت جمال بر ارواح و نمودن حسن و مالحت خود به آنان  )خدا( ي تجلي معشوقامعنبه »بربكم
  ).233-235، ص1379عمان ساماني، (گفتن اوست 
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عنوان به. داردوضوح از سطوح مختلف آگاهي پرده برميبا اتكا به منابع آسماني بهكركگور نيز 
، به ترسيم دقيق ارتباط سطوح آگاهي و كيفيت نوميدي بيماري تا دم مرگمثال، او در كتاب 

ورزد كه بخش اعظمي از زندگي اصرار مي، نيچه بر اين باور ويحدود نيم قرن پس از . پردازدمي
هاي واقعي ما ها و دغدغهسمت پنهان نگاه داشتن انگيزهشود كه بهروزمره ما صرف دروغي مي

  . گيري شده استجهت
ثير آن بر ابعاد مختلف وجود آدمي امري انكارناپذير و أهرحال وجود جهان مغفول و تبه

بدان الدين مولوي كه پيشتر هاي جاللت با الهام از آموزهشايسته اس روازاين ؛نمايدپراهميت مي
يند درماني اثيرات در فرأمراجعين، اين ت يهاپردازيو خيال 1ياهاؤاشاره شد، از طريق بررسي ر

   .نظر قرار گيردمطمح
   رنج حياتتبيين  .6

راجع ايجاد در م بايد آمادگي مواجهه با رنج را ،هاپردازيقبل از بررسي محتواي نهفته در خيال
 ،اندكنند و به چيزي جز آنچه بودهگويد طبايع عميق هرگز خود را فراموش نميكركگور مي. كرد

م با رنج أاما اين يادآوري تو ؛آورندچيز را به ياد ميست كه آنها همهروازاين. شوندمبدل نمي

                                                               
ها هيچ اين خواب). 9548 و 910، بيت1363مولوي، (زندگي مانند سرگردان بودن در خواب است  ،ابه باور موالن .1

 .)به بعد 3669بيت ، دفتر سوم،1386همو، (اند ت گرفتهئاصلي حيات نش أبلكه تنها از منش ؛استقاللي از خود ندارند
بنابراين ). به بعد 823بيت ان، دفتر ششم،هم(تر اشاره دارند هايي هستند كه به حقيقتي ژرفوجود، نشانهبااين

همان، ( كندگويد كه آدمي در آن خواب زندگي ميسخن مي) 1737همان، دفتر سوم، بيت(مولوي از خواب دوم 
ها، يعني اعمال و اغراض نفساني او دهد تا بينديشد كه اين خوابسان هشدار مي؛ اما او آن)به بعد 3321دفتر دوم، بيت

و هرآنچه آدمي در اينجا در  ،هايي هستند از حقيقت روحانيبلكه نشانه ؛از هيچ ارزشي برخوردار نيستنددر اين دنيا 
كند و هاي انسان را تعبير مي، آنگاه كه خداوند خواب)3655همان، دفتر چهارم، بيت(در صبح اجل  ،خواب ديده است
تواند به خواب موالنا اين انديشه را كه دنيا مي). 4662يتهمان، دفتر سوم، ب(گشايد، آشكار خواهد شد معناي آنها را مي

گردد، با زيرا بيداري انسان در آن صبح باشكوه كه جاودانگي بر او طالع مي ؛كندبه معنايي مثبت مبدل مي ،مانند باشد
از خواب در همان باغ حقيقي  ،خويش گلزار ديده استدنيوي كس كه در خواب آن: هاي او مطابق خواهد بودخواب

در ميانه خواب غفلتي : به اين تمثيل وابسته است ،ديدداستان آن فيل كه هندوستان را در خواب مي. برخواهد خاست
شده آنان شده و فراموشبينند كه وطن گمياي نهايي را ميؤناگهان ربه ردم را فرا گرفته است، برگزيدگانكه اكثريت م

هاي مادي، در طلب اين سرزمين، يعني ملكوت خداوند كه وراي خواب و ن رشتهآورد، و با پاره كردرا به يادشان مي
        .گيرندسر و ساماني در پيش ميبيداري است، راه بي
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و بر اين باور است كه در درون ا. بيندنيز در رنج، حياتي برتر مي 1مولوي. )69، ص1387كركگور، ( است
گويد الدين ميجالل. )596، ص1377حلبي، (يك از ما عيسايي است كه تولدش در گرو رنج ماست هر

مايه اصلي انديشه مولوي، جان. آوردوجود ميهاي تازه بهتنها تحمل رنج و ايستادگي است كه قابليت
تمامي آفرينش از حركت ديالكتيك . باهللا استاهللا و بقاي مردن و شدن، مالزمه دائمي فناي في

تنها در سراسر زندگي نفساني و اين حركت، حركتي استكمالي و صعودي است كه نه. كندپيروي مي
بنابر تعابير خاص حالج، . )40- 44، ص1383عبدالحكيم، (يابد جسماني، بلكه در جهان ديگر نيز ادامه مي

  .)93، ص1378ميسن، ( »جويدو محنت ميحقيقت حق كسي راست كه آن را در رنج «
يند حيات است، پس الزم ابيني از فري طبيعي و قابل پيشئهاي زندگي جزحال كه تلخي

. است با پرهيز از خودفريبي و غفلت كه خود عين بيماري است، براي رويارويي با آن آماده بود
ساز آن بدون اينكه علل سببشده،  تأكيدشناسي وجودي بر لزوم مواجهه با رنج هستي در روان

                                                               
ي يهاگردد، حكايتختم مي »اال«به  »ال«الدين محمد براي ترسيم درد ناشي از اين حركت صعودي كه از جالل .1

صبري او حين در اين داستان، گريختن انسان و بي. ات، داستان نخودهاستيكي از اين حكاي. چند روايت كرده است
گويد شاعر با بيان اين داستان مي. ري نخود در ديگ و برجهيدن از ديگ تشبيه شده استاقرابتال به مشكالت، با بي

مولوي، (رنج بردن است  ،ترباالتر از كمال، پختن و خورده شدن و به تعبير روشن ايتنها راه رسيدن نخود به مرتبه
زيرا او بايد  ؛دهدتسلي مي ،كشدبه اين ترتيب، موالنا آدمي را به رنجي كه مي ).4157- 4167دفتر سوم، بيت ،1386

ديگر با تمسك به تمثيل باربران خياباني  يوي در جاي. ضروري است بياموزد كه رنج و اندوه براي ترقي روحاني كامالً
منظر، الزمه ازاين). 3754 - 3755همان، بيت(ورزد كيد ميأتر، بر آموزه خويش تبار سنگين و نزاع آنان بر سر تصاحب

چراكه مغز و روغن در سكوت خود براي  ؛جوز بايد شكسته شود تا مغز آشكار شود .شكسته شدن است ،حيات نو
 براي ضرورت شكسته شدناو باز هم براي مخاطب خود از ). 102همان، دفتر چهارم، بيت(دهند ميسررهايي آواز 

پس آدمي . تنها راه يافتن گنج، تبديل خانه به ويرانه است ؛)1613و141، بيت1363همو، (گويد ترقي روحاني مي
 را اگر سخن حالج. دارد نبايد از ويراني دل و حتي ويراني جسم هراسي داشته باشد؛ اين ويراني كمال واالتري را دربر

). 483، ص1386شيمل، (واقع عين عشق است  ، رنج بردن در"رسدو شادي از او ميرنج، خود خداست "بپذيريم كه 
به باالترين سطح رشدي، يعني  و نه كافي، براي ارتقا نيز پناه بردن به رنج را شرط الزم) 72- 73، ص1387(كركگور 

آگاهي ابدي  شود و بهه ميصورت است كه انسان از ارزش نامتناهي خويش آگااينزيرا تنها در ؛داندسپهر ايماني مي
پذيرد و حرارت و سبب اختالف احوال جسماني تغيير ميباور موالنا، روح به حكم تعلق به بدن، به به .يابددست مي

پس . شودگيرد و از گرسنگي ناتوان مياو از غذا نيرو مي. گرددتعاقب بر وي عارض ميبرودت و رطوبت و يبوست، به
زيرا لذت واقعي در جان است و جان ؛ مند شودتواند از لذت عميق و دائمي بهرهتن است، نميآدمي مادام كه در گرو 

  ).1980- 1977، دفتر اول، بيت1386مولوي، (در گرو 
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ساز رنج باعث شده دستيابي به بهجت و همچنين، قطع رابطه با عوامل سبب. تحليل گردد
   .                                       1نظر رسدامري غيرممكن به انبساط موردنظر مولوي نيز

  آزادي انتخاب و مسئوليت فردي .7
ي حيات انساني، توان انتخاب و در واقع، اختياري است كه او بر زاخيز و چالشازجمله موارد رنج

 ،اين باور كه آدمي از سويي اختيار انتخاب دارد و از سويي ديگر. انتخاب مسير زندگي خويش دارد
 مولوي .از ابعاد اساسي وجودگرايي است ،گيرد هاي خويش را بايستي برعهدهمسئوليت انتخاب

 ،حالارائه كرده است كه همسو با باورهاي وجودي رايج و درعينمورد انتخاب  دراي انديشه
ها بعد از او توسط كركگور ارائه شگفت اينكه، اين انديشه با آنچه قرن .كننده آن استتكميل
تواند و بايد سازنده سرنوشت اعتقاد مولوي، انسان خود ميبه. باشدمنطبق مي تقريباً ،شده

كه طوريبه ؛شده از ناحيه خداوند استخالق سرنوشت تعيين انسان، خود اصالً ؛خويش باشد
، 4، ج1386شهيدي، ( 2شودسرنوشتش نيز دگرگون مي ،دهدوقتي او خويشتن خود را تغيير مي

شان را در مردمان ديگر تنها طبايع پست قانون اعمال« :گويدمي بارهكركگور دراين. )455ص
كته مهم و آنچه مكمل مباحث وجودي پيرامون اختيار و اما ن. )71، ص1387، كركگور( »جويندمي

 ،عبارت ديگر به. ، براي مولوي اختيار به خودي خود غايت نيستكهباشد اينپذيري ميمسئوليت
، دفتر پنجم، 1386مولوي، (رهد مي وجه تن به اسارت اختيار نداده و از آن نيز واهيچهوي ب

 سير تكاملي قائل شده، براي جبر و ،براي حركت وجوديطور كه موالنا همان. )3105- 3107بيت
. )88- 89، ص1383عبدالحكيم، (دارد دو به يكديگر هم مسير خاصي منظور مياختيار و تبديل اين

گردد و با تكامل موجود تر از مرتبه انساني آغاز ميتوضيح مطلب اينكه، جبر با حيات پست

                                                               
، مارسل(مورد توجه مارسل نيز بوده است  - ناتواني در ايجاد ابتهاج در درمانجو -هاي وجودي اين كاستي درمان .1

  ).158- 159، ص1388
را به گوياترين  "قد جف القلم"، جمله معروف 3135- 3145ضمن ابيات  مثنوي معنويدر دفتر پنجم  ولويم .2

رسد كه ضمن بيان قصه جا مياعتقاد مولوي به توان ايجاد خويشتن تا بدان .كندويل ميأت "وجودي"وجه با بيان 
 -كند وجه رد نميهيچهشر در عالم را ب حال كه برخالف بسياري ديگر از اهل تصوف، وجوددرعين –آدم و ابليس 

اعتقاد وي، مسئوليت تنها ناشي از نيروي انتخاب است و هر به. پذيردمحتوم بودن سرنوشت ابليس را نيز نمي
صورت، مقام كبريايي و عدالت  غير اين در ؛باشدمي خوداندازه ناچيز، داراي اثر و نتايج متناسب با  عمل، هر

   ).2131- 2141، دفتر پنجم، بيت1386، يلومو(واهد داشت خداوند معنايي نخ
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جوياي كمال  اما چون انسان طبعاً ؛رسدتبه انساني مييابد تا به مرحله اختيار در مرپرورش مي
وقتي به اين مرتبه رسيد، اراده خويش را اراده معشوق . گردداست، عشق به كمال در او ظاهر مي

جبر الزامي كه موجود را ملزم به انتخاب : بنابراين، جبر بر دو نوع است. گرايدكند و به جبر ميمي
. كه عبارت است از تحديد نفس در راه عشق به كمال مطلوبكند و جبر اختياري طريق مي

تر اي نازلزندگي در زمينه. 1اي واالتربنابراين غايت اختيار، تعين بخشيدن به خود است در زمينه
تا باز به موجبيتي  يابدصورت قدرت انتخاب آزاد تكامل ميگردد، و در انسان بهبا موجبيت آغاز مي

، دفتر اول، 1386مولوي، (گذارد بق اخالص ميانسان آزادي خويش را در طَ؛ آنجا كه واالتر رسد

خاطر نفس آزادي، هدف تكامل معنوي انسان بنابراين از منظر موالنا، آزادي به. )1463- 1473بيت
شود تا خود را فداي جبر واالتر وجود آزادي به انسان عطا مي ؛)2729همان، دفتر پنجم، بيت(نيست 

  . ندواقعي خويش ك
 ؛راجع تنظيم گرددپذيري مبنابر آنچه گفته شد، مسير درماني بايد در جهت مسئوليت

اي باشد كه در او باور كاذب توان كنترل همه چيز گونهپذيري نبايد بهحال، اين مسئوليتعيندر
موالنا آنچه در اين رويكرد ويژه از درمان با الهام از آراي . شكل گيرد كه اين خود، اوج مشكل است

طور كه توضيح داده شد، راجع در جهت جبر اختياري است كه همانگردد، هدايت مارائه مي
  . تر اختيار استشكل پيشرفته

 

                                                               
گانه و متمايزي كه وي مرحله دوم از مراحل سهيعني بيند؛ كركگور اوج دغدغه آدمي را در سپهر اخالقي مي .1

فرد مستقر در اين سپهر، اخذ تصميمات جدي و اختيار . )57، ص1389كاپوتو، ( براي وجود انسان قائل است
گزيند و مكلف و خود را برمي او اخالقاً. كندمشرب مييگزين حيرت و سرگرداني شخص استحسانيحقيقي را جا

مسئول در برابر  ،مسئول در قبال نظام اشيا و امور پيرامون خود و در آخر ،مسئول خود: مسئول به تمام معناست
) ديني(آدمي در سپهر ايماني  وضعيت. مرحله اخالق، مرحله اختيار و افتخار و خوشبختي محدود است. خداوند

هاي افراد آدمي با يكديگر جز داند كه پيوندها، تعهدات و نسبتدر اين مرحله انسان مي. گونه متفاوتي استبه
در سپهر ايماني، . اين مرحله كركگور معادل جبر اختياري مولوي است. ي حقيقي نداردافراروي خداوند، معن

اين . دهدهاي متوالي حيات جاي خود را به تسليم و رضامندي دلپذيري ميهاي شديد پيرامون انتخابدغدغه
اني مپرداز از كتاب آسمل بر اين موضوع كه هر دو نظريهألكن پس از ت ؛نمايدانگيز ميبرتعجبدر نظر اول شباهت 

عنوان اوج تبلور ا بهشناختي اخالق رماند كه موالنا و كركگور، تعليق غايتديگر جاي شگفتي نمي ،اندالهام گرفته
  .كنندوجود آدمي معرفي مي
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  نتيجه 
با تركيب . هاي درمان وجودي از آراي موالنا بودلفهؤاستخراج م ،آنچه تاكنون از نظر گذشت

طرزي گفته را بهدست يافت كه عناصر پيشتوان به چارچوب معنايي زير گفته ميهاي پيشلفهؤم
  :نمايانديكپارچه مي

هايي است كه بر روي او باز است؛ ازآنجاكه وجود انسان در گرو امكان. آدمي امكان است
حال، شيوه وجود انسان از درعين. يافته نيست، وجود او نامتعين استگاه پاياناين انتخاب هيچ

كمال مطلوب ديگري، پروردگار . ستي در ربط با ديگريه: يك ساختار معين برخوردار است
هستي است؛ كمال مطلوبي كه اشتياق ناخودآگاه دست يافتن به آن، شور و انگيزه حيات را 

  . كندمين ميأبراي انسان ت
ترين اصلي. گيرداولين انتخاب انسان، مالزم با اولين تشويش و اضطراب او شكل مي

رنج و عذاب روحي ناشي از : ديابر همين رابطه بروز ميهاي دروني انسان هم دكشمكش
كه او هنوز از هستي خود چندان درحالي ؛و ترس از نيستي ،مالمت شدن و دوري از سويي

براي شيطان ناخشنودي . چون بشر است، نه ملك ؛انسان در تناقض گرفتار است. آگاهي ندارد
ي از اضطراب باعث پنهان شدن خود از رنج ناش. هست، ولي رنج ناشي از تناقض وجود ندارد

چنين علت و موضوع بيروني ندارد، و همين است كه آن را اين چراكه اوالً ؛گرددخويشتن مي
كه حديبه ؛كندتر ميحال، همين است كه پوشاندن آن را آساندرعين. سازدژرف آزاردهنده مي

دهد و را به آن نسبت مي شخص علتي. توان احساس كردسختي ميشدت و روشني آن را به
خواهد با موضوع اين اضطراب و تشويش ي آن اين است كه او نميازيرا معن ؛گذرداز آن مي

  .رو شودهروب
اين شرايط باعث . اندبرد؛ غفلت چاره آنهايي است كه دچار دلهرهآدمي به غفلت پناه مي

تدريج به ه منابع ايجاد آن، بهتوجهي بحال، بيدرعين .گرددادامه حيات دنيوي و رونق آن مي
نخست اينكه، ازآنجاكه طي پديده غفلت، ارتباط انسان  ؛انجامدگيري مشكالت ديگري ميشكل

حال . گرددبا واقعيت دچار انسداد شده، با بخشي از وجود خويش نيز دچار قطع رابطه مي
امكان  ،تبط با آندروني است، بخش مرشمار بيازآنجاكه انسان موجودي داراي استعدادهاي 

تبع انسداد بخشي از وجود وي ، گستره هيجاني فرد بهدوم اينكه. دهدتحقق خود را از دست مي



  1391پاييز و زمستان ، 28 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دو فصلنامه علمي 

 

72  

سوم اينكه، انسان هرچه . دهدنشاط جاي خود را به ركود هيجاني ميو محدود شده و شور 
ان بيشتري داشته باشد، امك يبيشتر به روابط انساني عادي و اهداف مرتبط با آن اتكا

و  عدالتي، شكست، از دست دادنجهان، مملو از بي. سرخوردگي و رنج ناشي از آن بيشتر است
د بر روي زمين بسازد، حتي اگر انسان بتواند بهشتي براي خو ؛قطع روابط نزديك و عاطفي است

اين موارد باعث . زنداش را برهم ميهستي آرامش موقتي أدروني و دوري او از مبد باز هم خأل
. شود و پژمردگي و نوميدي درپي داردهاي محافظتي غفلت ميهايي در اليهيجاد شكافا

قراري و اضطراب دائمي انحصار حيات انسان به كوشش براي داشتن و تصاحب كردن باعث بي
هاي غفلت او را خسته، همچنين، تالش دائمي در حفاظت از ايجاد خلل در اليه. او خواهد شد

  . كندده ميزدوده و پژمرتوان
منظور از غفلت اين است كه افراد نسبت به ابعاد  ،الزم به توضيح است كه در روش حاضر

   .هايي اساسي دارداين معنا با مفهوم فرويدي ناهشيار تفاوت. خاصي از جهان دچار انسداد باشند
هاي جنسي و ازآنجاكه محور نظري روش حاضر بر بهيميت ذاتي انسان بنا نشده و سائق

ارانه ذگپرخاشگرانه، به همراه و يا ذيل جذبه و كشش ناشي از عهد الست فعاليت دارند، از ابعاد ارزش
اري ذگطور مثبت و يا منفي ارزشبه به عبارت ديگر، هشياري و ناهشياري لزوماً. در آن نشاني نيست

عيار در كامل و يا ناهشياري تمامهشياري  چراكه غالباً ؛توجه به نكته اخير، ضروري است. شوندنمي
تفاوت ديگر اينكه، در . باشدبنابراين، ارجاع به آن چندان دقيق نمي .گيردها صورت نميمورد پديده

. اندرواني قرار گرفتهپنهان و در ظرفي درون اين روش، باور اين نيست كه ابعاد مسدودشده كامالً
عنوان انسداد مراجع نسبت به لذت و زيبايي نوميدي بهكه در اين روش ممكن است بنابراين، درحالي

شده دروني، نظير پرخاشگري عنوان برخي نيروهاي پنهانوجه بهيچهجهان محسوب گردد، به
عبارت ديگر، تجربه فرد از جهان  به. شودسمت درون نگريسته نميشده بهناهشيار تغيير جهت داده

  .كامي متمركز شده استو تلخ نظرانه بر پريشانيبسيار محدود و تنگ
توان تركيبي ويژه از حضور را مي .گردد تأكيددر جهت زدودن غفلت، الزم است كه بر حضور 
حال كه از خويشتن يعني در حضور، درعين ؛تجربه خويشتن، به همراه تجربه ديگري دانست

ديگري متوجه كرده و  خوبي اشراف داريم، تمركز خويش را برپنهان نيستيم و بر احواالت خود به
ديگري  اي است كهگونهبه عبارت ديگر، وضعيت اتخاذشده ما به. ايمتوجه خويش را به او دوخته
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طور آن به آن خود را در دسترس كند و اين در حالي است كه ما بهخوبي بر ما عرضه ميخود را به
اي ، اين رابطه از درونمايهروشن است كه اگر موضوع مورد حضور يك انسان باشد. ايماو گذارده

با رعايت اصل حضور است كه معاني مرتبط با تجربه بيمار از چارچوب . عاطفي سرشار خواهد بود
توان گفت روش بنابراين مي. شوند، نه از چارچوب تفسيري درمانگرارجاع زندگي او برداشته مي

  .اي خواهد بود، نه توصيفي و تبييني صرفحاضر، اسلوبي تجربه
شده، جاي خود را به ر اين روش، استفاده از فنون و راهبردهاي نفوذناپذير و از پيش تعييند

هاي فرد از حيات خويش بررسي، دهد كه طي آن تجربيات و دريافتاي تعاملي ميتدارك زمينه
هاي وجودي، نه در مقوله درمان حاضر، مانند ساير درمان. يابدرديابي و درك شده و گسترش مي

همچنين، اين درمان با اتكا . گيردشناختي جاي ميهاي روانهاي فلسفي، كه در گروه درماناندرم
گري، تحليلويژه روانهاي مولوي، ارتباط خود را با ديگر رويكردهاي موجود در اين علم، بهبر انديشه

انديشمند مذكور، هايي برگرفته از آثار لفهؤو اين در حالي است كه با ارائه م كندهمچنان حفظ مي
بنابراين، تفاوت درمان حاضر با . پردازدگري ميتحليلويژه روانبه گسترش رويكردهاي پيشين، به

هاي وجودي لفهؤها،  هم از نظر چارچوب و هم از نظر محتوا، در دارا بودن ابعاد و مساير درمان
عنوان به. سازدا دگرگون ميشناسي رهايي كه گاه مفاهيم رايج در ادبيات روانلفهؤخاص است؛ م

آدمي عين ربط به  كهبا الهام از آثار مولوي و با باور به اين. لفه ربطي اشاره كردؤتوان به ممثال مي
عنوان تجلي بلكه به؛ گرددپروردگار است، ديگر برخي از ابعاد افسردگي مانند گذشته تعبير نمي

همچنين، ترجيح بر اين است كه . شودمينيازي اساسي و فصل انسان از ساير موجودات تلقي 
آور تلقي گردد، نه بخش و نشاطنسبت به تجربيات فرح ،يعني غفلت ،افسردگي ناشي از انسداد

. سمت درونشده بهگيريدروني مانند پرخاشگري ناهشيار جهتپنهان برخاسته از برخي نيروهاي 
عنوان تجارب اما به ؛گرددنمي زاي درمانجو انكاربه اين ترتيب، گذشته دردناك و آسيب

توان با ارائه راهكارهاي برگرفته از زندگي درمانجو پس مي. يابدمحدودكننده حيات وي تعبير مي
 .به رفع آنها اقدام كرد

چراكه در  درنظر گرفت؛توان يكي از اجزاي ضروري يك رابطه درماني مناسب حضور را مي
شناختي، همچنين ها و يا استمرار الگوهاي آسيبضطرابيند درمان، گاهي مواردي نظير ااطول فر

بديهي . كنندثير تخريبي قابل توجهي بر رابطه اعمال ميأت ،هاي قالبي درمانگرانهنجارها و نگرش
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در رفع  ،است توجه كافي درمانگران به مسئله حضور و حتي رديابي آن در مراجعين برقراري رابطه
نظور از برقراري چنين وضعيتي، همراهي درمانگر با درمانجو و م. مشكل اخير راهگشا خواهد بود

است كه دارند، اما به ابهام آغشته  "وجودي"اي روشن از كمك به او در جهت دستيابي به تجربه
تدريج او را توان بهبا اتكا و اصرار بر حضور و تعميم آن به جهان دروني و باطني بيمار مي. شده است

  .هاي ديگر از وابستگي رهانيدانساندر مورد ارتباط با 
بر درمانگر است كه مانند مربي و يا كارگرداني كه افراد را در جهت تبلور  ،مياندراين

چارچوب ايمن، نحوه بودن و هستي  تأمينانگيزد، ضمن استعدادها و امكانات دروني خود برمي
رويكرد آشكارتري اتخاذ كند، كه  شود درمانگردر مواقعي نيز الزم مي. درمانجو را به چالش بكشد

دارنده اين  شايد دربرخصوص بهتوجه درمان حاضر، . دارتر استگونه شرايط جهتدرمان در اين
حساب آوردن وجودش، نحوه حقيقت است كه درنظر گرفتن موجوديتي داراي وجود، بدون به

فع موانع و كمك به بندي شده است كه با راساس صورتدرمان حاضر براين. وجودش محال است
  . تر عهد الست، به استخراج هرچه بيشتر وجود حقيقي درمانجو ياري رسانديادآوري هرچه روشن

هاي وجودي، از نظر شكلي تفاوت از پيش طوركلي، درمان پيشنهادي نظير ساير درمانبه
در مواقعي هم . رددرماني نداگري و شناختتحليلهاي رايج مانند رواناي با ساير درمانشدهتعيين

پردازد، اين درمان قابل مقايسه با به تعيين تكاليف درماني مي) البته با كمك درمانجو(كه درمانگر 
هاي گردد كه در همه اين موارد، توجه به تفاوتمي تأكيدحال درعين. هاي رفتاري استدرمان

  . اساسي موجود كه درمان را واجد ابعاد متفاوتي ساخته، ضروري است
ياهاي درمانجو نيز كه از ؤشده در فوق، روش حاضر در بررسي ربيانهاي بر تفاوتعالوه

گونه كه طي مثال فوق اشاره همان. اقدامات ضروري درماني است، با ساير رويكردها تفاوت دارد
اين است كه فرد به ابعاد مختلف حيات اجازه ) با الهام از انديشه مولوي(شد، هدف اين درمان 

بديهي است وجود خود درمانجو نيز جزئي از حيات است كه بايد با تمام غنا . ر و بروز دهدظهو
  . تعريفي است از سالمتي ،و پيچيدگي به تجربه وي درآيد و اين

اي از بودن ياي خود اسلوب ويژهؤيابيننده طي رؤدر روش پيشنهادي، باور بر اين است كه ر
معتبر و قابل تسري به محتويات  نماياند كه كامالًاف را ميو برقراري ارتباط با خود و جهان اطر

 ،لامثعنوان به. هستيمسازيم كه آماده ارتباط با آن يا جهاني ميؤدر عالم ر. عالم بيداري است
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كه در  سازيم؛ هنگاميكوالت ميأهنگامي كه در وضعيت گرسنگي هستيم، جهاني براساس م
كه نسبت به افراد  بينيم؛ هنگاميياي جانوري را ميؤيم، رشرايط مرتبط با يكي از جانوران هست

ر شرايط معكوس، متناسب با خاصي رويكرد مثبت و يا منفي داريم، در همان وضعيت و گاهي د
با  هاييهماهنگي يا، فرد در آنؤچنيني از ردر برداشت اين. بينيمرواني خويش آنها را ميزمينه 
يابد كه نسبت به دريافت هيجانات داراي آمادگي است، ميكند؛ درابعاد زندگي كشف ميديگر 

گردد كه توجه به متن رواني مي تأكيد. مشغولي دارداگرچه به خطرات ناشي از آن نيز دل
ياي ؤعنوان مثال، اگر فردي ربه. يابيننده ضروري است و هيچ تعبيري بدون آن اعتبار نداردؤر

جارهاي اجتماعي و اعتقادي چگونه فردي است، امكان اينكه از نظر هن به جنسي ببيند، بسته
اختصاص به بيان  ياهاؤشده، محتواي برخي از رذكرعالوه بر موارد . وجود داردتعابير متفاوت 

  .  هستي و يا دريافت الهامات الهي خواهد داشت أميل اتصال مجدد به مبد
قرار خواهند گرفت، نه در روش حاضر مسائل در متن حيات مراجعين مورد تحليل و بررسي 

گرايي مرسوم انسان - گونه كه در روش وجودي هاي تصوري، آنطور منفك و با تمركز بر سازهبه
سان كه در كار بدان  ؛گرددهمچنين، باور خاصي بر سيستم اعتقادي مراجعين تحميل نمي. است

و ادبيات، برخي نيازهاي  ويژه موسيقيهگيري از هنر، بالبته بهره. شودمعنادرمانگران ديده مي
  . اي غيرمستقيم استدهد كه البته مداخلهمتعالي درمانجويان را  تجلي مي

 ؛شودو توصيه مستقيم براي ايمان آوردن به خداوند پرهيز مي تأكيددر اين روش از هرگونه 
ال نباشد و حتي اگر فع ؛پرداز بر اين است كه اين باور در درمانجويان وجود داردزيرا باور نظريه

توان به آن روي نموده و راز مي) و حتي گاه غير انساني(مل و تحقيق در تجربيات انساني أتنها با ت
در تجربيات ناشي از اينكه خصوص هب ؛خداوند در تجربيات انساني حضور دارد. آن را جستجو كرد

اي در نسبت با تو انهنحو اصيل و غير خودخواهوقتي من به. كندتو تجلي مي - تو و تو - نسبت من
انه به روابط درمانجويان با خود و جدپس بايد م. كندقرار گرفت، خداوند در اين رابطه تجلي مي

به مشاركت  نبا آغاز چنين مسيري، انسا. ديگران توجه داشت و سعي در غنا بخشيدن به آنها كرد
ي احوال مشهود و محسوس به تمام تدريج حضور وجودي جاودان را در پسِدر وجود پرداخته و به

  . كشدتجربه مي
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بنابراين در چارچوب فنون  .ائمي است، نه بودن به اسلوبي خاصاين درمان براساس شدني د
براي خود او و برگرفته از  مسير درماني هر درمانجو منحصراً. 1گيردشده جاي نمياز پيش تعيين

اي لذا اين مسير، شاهراه كوفته و هموارشده .شودتدريج طراحي ميبهبوده و ها و حيات او ويژگي
در اين . دغدغه گم شدن بپيماينددون نيست كه درمانگر و درمانجو آن را با آرامش خاطر و ب

يند درماني، احساس االبته به موازات پيشرفت فر. نمايدافق دورتر مي ،تر روندمسير هرچه پيش
 .شودنشاط و شور در درمانجو زنده مي

  ابعفهرست من
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 ،راهي خاص خود دارد و به عدد افراد آدمي ،در اين روش باور بر اين است كه هر فردي براي رسيدن به مطلوب .1
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