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 چکیده

های پااژوهش حاضاار بااه منظااور اسااتخرا  مؤلفااه

های قرآن کاریم باا درمان وجودی بر اساس آموزه

تأکید بر دیادگاه محمدحساین طباطباایی انجاام 

شااده اساات. طااری تحقیااق در قالااد مطالعااا  

هاای مفهاومی یاا نظاری باه کیفی، در گروه طری

های انجام رسید. نتایج، عالوه بار کشاک کاساتی

هاااای وجاااودی رایاااج، شاااامل ر درمانموجاااود د

Abstract 

This study aimed to extract components of 

existential therapy form the teachings of the 

Quran with an emphasis on Allameh 

Tabatabaei’s perspective. Research design 

was qualitative, in groups of theoretical or 

conceptual plans. Findings showed the 

shortcomings in existing existential 

therapies, and that the components of 
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. خودآگااهی  ۲. ایماان  ۱های زیر است: مؤلفه

. عشق به دیگران. هر مؤلفاه ۴. جهان معنادار  ۳

شامل دو بعد شناختی و رفتاری است. بار اسااس 

شاااده از قااارآن کاااریم، قالاااد درماااانی استخرا 

تااوان گفاات نیاااز اساساای آدماای رساایدن بااه می

اساساای باارای سااالمت و امنیاات اساات کااه شاار  

رسیدن به آنها، ایماان باه خداوناد اسات. در ایان 

درمان فار  بار آن اسات کاه غفلات و فراموشای 

ساااز پیاادایش بیماااری دل و عهااد الساات، زمینه

های انسانی اسات. بناابراین، یاادآوری سردرگمی

آیا  قرآنی و پیچش درمان وجودی در حریاری از 

 فرهنگ قرآنی با توجه به اهمیات خام موجاود در

گشااای توانااد راههااای وجااودی رایااج، میدرمان

 درمانگران باشد.

: قااارآن کاااریم، رویکااارد وجاااودی، هاکلیددددواژه

 های درمان وجودی.مؤلفه

existential therapy based on the teachings 

of the Quran are: 1) faith 2) consciousness 

3) meaningful world and 4) Loving others. 

Each component contains a cognitive and a 

behavior dimension. Based on the treatment 

modality extracted from the Holy Quran, 

we can say that the basic need of man is to 

health and security which are depend on 

having faith in God. In this treatment, it is 

assumed that neglect and oblivion of the 

Aalst covenant is a precursor to the diseases 

of the heart and the confusion of human. 

Thus, reminding Quranic verses and 

twisting existential therapy with a layer of 

Quranic culture could be helpful to 

therapists. 

Keywords: the Holy Quran, existential 

approach, components of existential 

therapy. 

 مقدمه

عمیق کـه درمانجویـان در سـطوم مختلـف از درجـه عـادفی و است درمان وجودی، درمانی 
ــه تعقــل میتجــارب  ــرخالف  شــاند. درکمتفــاوت را ب چشــم برخــی از درمــانگران وجــودی، ب

شناسی تحلیلی، هیچ ساخت و مدل توضیحی وجود ندارد. اما سعی در درک کاوی و روانروان
گاهی از دریق بررسی تجربه فردو افزای مو عیت . در ایـن (2014 1)دایامونکد،شـود دیده می ش آ

تمرکــز  رنـج و نتخــاب، مـرگ، معنــاولیت، ائهای وجـودی نظیــر آزادی، م ـدرمـان بـر مؤلفــه
                                                      
1. Diamond, S. A. 
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)یکالوم، کنند دست و پنجه نرم می یشود. در دی جل ات درمانی، افراد با مفروضات وجودمی

شـود. منبع هرج و مرج وجودی فـرد مح ـوب می . م لث آزادی، م ئولیت و انتخاب،(1390
م آن انکـار شـود. عالئـخصوص م ئولیت، دیـده میهب ،اجتناب از رویارویی با سه رأس م لث

 .(2015 1)هانگ،صورت م تقل است ه م ئولیت یا اجتناب از رفتار ب
د و سـطح باورهـای کنـها را با فل فه و وقیقت وجود درگیـر تواند ان انرویکرد وجودی می

گاهی تغییر دهد.  اسـت کـه در ماهیـت آنهـا  هاییاین رویکـرد متوجـه پدیـدهفرد را در جهت آ
های درمـانی کـه بـر ایـن مبنـا پـا داشـتن م ـتتر اسـت. مـدلجودبودن و ونبودن، ان ـازنده

یک  ه تیم نه بارو ههای وجودی روبلذا ما با درمان .متعددند شانپایه فل فی اند، بنا برگرفته
شـود کـه بـه بررسـی نام درمان وجودی. درمان زمانی وجـودی مح ـوب میه درمان خاص ب

هـای وجـودی گـاه بـا پـردازد. امـا درمـانود میمعنای بودن و چگونگی تجربه درمانجو از وج
پردازان نظریـههای الهـی کـه از ریشـه انحـرافه ـتند، از جملـه   روهانتقادات و ابهاماتی روب

 و همچنین نبـود ؛توجهی به معنای وا عی وجوداند؛ بیبر آن تأکید داشته ورکگپیشرو م ل کیر 
 چارچوب مشخ، فل فی.

 «کـس هـر»، به ان انی اشاره دارد که اصالت دارد و تابع  انون در تعریف از دازاین 2یدگرها
زیـرا تعریـف  .رسـدنظـر میه انـدکی مـبهم بـ اش،ریم معنـاداریعلـی ت. اما این تعریـف نی

 ییک از منظر فل ـفی خاصـ مشخصی از آن به میان نیامده است. درمانگران وجودی که هر
خاصـی از معنـای بـودن و هـدف تمرکـز  کـدام بـر محـور اند، هـربه وقیقت ان ـان اندیشـیده

سـت امـا فرانکـل، معنـای وجـود را در از خـود ا فـردیدروندیدگاه یالوم بیشتر م اًل اند. هکرد
مـادی ر، توجـه بـه بعـد ییردانـد. م ـئله دیگـرا در رابطه با دیگری می برگذشتن دان ته و آن

اما درباره  است.جودی، مرگ های ودر درمان همهای مست. یکی از مؤلفها ان ان و زندگی او
نداشتن به یا است که باورداشتن  والی . این دراست به میان آمده سخنزندگی بعد از آن کمتر 

زیرا باور به جهان آخرت  .دهی به زندگی ان ان و چگونگی رفتارهایش مؤثر استآن، در جهت
                                                      
1. Huang, Y. 

2. Heidegger, M. 
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 .استاز اصول  ،خصوص اسالمهب ،در ادیان گوناگون
هـای یک ـان و مشـابهی دارنـد و ایلـب از ارزش وهـا روشتفکـر،  تمام مکاتـب وجـودی،

 نوعی درمان خأل ،. بنابراین(2011 1هافمن،)هایی هم دارند اما تفاوت ،کنندیکدیگر ومایت می
 ناپـذیروجودی با پایه فل فه اسالمی و به شیوه بومی در بین مردمی با فرهنگ دینـی ایما 

کنیم در مؤثربـودن درمـان ای که در آن زندگی و کار میهاست. توجه به دیدگاه فرهنگی جامع
ه عنوان درمـانگر، موضـوع فرهنـگ را نادیـده بگیـریم. زیـرا بـه توانیم بست. ما نمیا ضروری

دهــد. بــین دیــدگاه درمــانگر و شــیار باورهــا و رفتــار افــراد را تحــت تــأثیر  ــرار میصــورت ناه
 اید پلی از درک و تفاهم وجود داشته باشد.درمانجویان و دیدگاه فرهنگی و مذهبی جامعه ب

اسـالمی و در بـین مردمـی بـا فرهنـگ  رآنـی زنـدگی و کـار  ایبا توجه بـه اینکـه مـا در جامعـه
کـه از  دهـدیم، توجه به فرهنگ درمانجو، چارچوب ادراکی مفیدی در اختیار درمانگر  رار میکنیم

کوشیم معنای وجـود زند. در این تحقیق میدست به مداخالت مؤثرتری ب تواندیمآن دریق مشاور 
گـاهی را بـا چـارچوب  رآنـی و زاویـه  و موضوعات وجودی نظیـر آزادی، م ـئولیت، مـرگ و ابعـاد آ

شـدن بـا فطـرت، خـود فطـری و شناسانه بکاویم. از دیدگاه اسـالمی، در صـورت هماهنـگه تی
عد روابدییمدبیعی فرد مفهوم  وانی او است. در والت ربی با وجـود . یکی از ابعاد وجودی ان ان، ب 

 یابد و آدمی در جهت اصالت رشد خواهد کرد.مطلق، وجود ان ان ات اع می

 های قرآن کریمهای درمان وجودی بر اساس آموزهمباحث اصلی: مؤلفه

ی وجـودی منطبـق بـر هامؤلفـهو  شناختی اسـتدارای ابعاد ه تیدر تحقیق واضر، درمان 
شناسـی را رنـگ و بـویی تـازه که گـاه مفـاهیم رایـج در روان ییهامؤلفه ؛را دارد فرهنگ  رآنی

های وجودی آنچه اهمیت داشته است، رابطـه وجـود ان ـان بـا جهـان، در درمان .بخشدیم
ردجهانیدگر از سه ها است.خویشتن و دیگران  بوم و محـیی زی ت یکی سخن گفته است؛ خ 

و سـومی ؛ نی کـه مـن آن را بـا دیگـران مشـترکمجهـایعنی  3،«جهانبا» دیگری 2؛گرداگرد ما
                                                      
1. Hoffman, L.  
2. umwelt 

3. mitwelt 
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 یدگرین شاید نخ تین برداشت هاخود من است و ای جهانی که از آِن یعنی  1،«جهانخویش»
 .(1389هایدگر، )است از دازاین 

دربـــاره اثربخشـــی  خـــود کـــرده در پـــژوهشمطرم در دـــرم درمـــانی (1392)اومـــدی 
، یسـشنا، ان ـانیسشنا  ه تید ج ته استاز سه ووزه مد ،درمانی بر زنان مطلقهمعنویت
 ی.سشناوظیفه

، با جهـان ارتباطیا  فیزیکیوجودی ان ان متشکل از چهار الیه ابعاد  2،دورزنون عقیدهه ب
هایی ه تند که نقشه کلی وجود راه هامعنویت است. این دیگران، ارتباط با خویشتن وارتباط با 

. هـر بعـد (2010دورزن، ؛ بکه نقک  از  ون1980 4،الومیک ؛1963 3)بنیزوانگکر، کنندمیان ان را ترسیم 
ایـن تنگنـا م ل  ،درگیریم مانیزندگهای مختلف در است که ما با آن به روش تنگناییشامل 

 معنا.ست یا بدون هدف و بیا معنابازندگی ما که 
دورزن، در درمـان واضـر چهـار محـور در نظـر گرفتـه ون بر اسـاس دیـدگاه کلـی و جـامع

 نای فرهنـگ  رآنـی تعریـف خواهـد شـد با این تفاوت که این چهار ووزه بر مب البته .شودیم
 وجود .۴ ؛. وجود در ارتباط با خویشتن۳ ؛در ارتباط با جهان وجود .۲ ؛. وجود در ارتباط با خدا۱

که بیانگر تنا ضات  دهدیممحور دو سمت وجودی و عدمی را نشان  . هردر ارتباط با دیگران
گاهی ـایمان   نی ان ان استدرو جهان بازیچه؛  ـ فراموشی؛ جهان هدفدارخود ـ یفلت؛ خودآ

سمت سالمت، آرامـش ه به دیگران(. سوی م بت هر محور رو باعتنایی بی ـ عشق به دیگران
و اصالت دارد که در تحقیق واضر، درمان استخراجی از  رآن کریم ابعاد وجـودی محورهـای 

. بعـد از اســتخراج کلیـه آیــاتی کـه بیــانگر سـوی م بــت و منفــی دشــویمـچهارگانـه را شــامل 
ی هامؤلفــهدر ایــن   ــمت بــه ابعــاد وجــودی  ــرآن کــریم و  ه ــتند،محورهــای چهارگانــه 

اسـتخراج درمـانی منطبـق بـر فرهنـگ  بـه منظـورهای وجودی بر مبنای  رآن کـریم درمان
                                                      
1. selbstwelt 

2. Van Deurzen, E. 

3. Binswanger,L.  
4. Yalom, I. 
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 .میکنیماسالمی اشاره 
 هـاارزشبه درمانجویان کمک کنیم افراد م ئولی باشـند،   صد درمان این است که هدف اصلی:

شان را تجربه کننـد. ببیننـد و اعتقاداتشان را آگاهانه انتخاب کنند. اهداف صحیح را بیابند. خود وا عی
خـود را تجربـه کننـد و بـه سـمت بازسـازی  و چه باورهـا و فرضـیاتی دارنـد. وجـود و بـودن اندبودهچه 

 پیش بروند. دهد،یمر مبنای آنچه وقیقت فطری نشان باورهایشان و آگاهی ب
هـای مشـخ، در درمـان را سـری تکنیـک دیدگاه وجودی، استفاده از یـک روش درمان:

ن اکه خودشان برای رساندن مراجعرا یندی آفر  توانندیمیک  ن وجودی هراو مشاور  ردیپذینم
مشخصـی  کـامالً ینـد  طعـی و آفر  رو،اعمال کنند. از ایـن دانندیمبه مروله تولد خود مناسب 

کر، تعقل و بحث وـول تف ،. در این تحقیق(1388به نق  از  کوری،  1هرن،)پلکینگ شودینمدنبال 
ذیـل بهـره  هـایو از تکنیـک ردیـگیمـشده و منطبق بر آیات  رآنی صورت موضوعات مطرم

 های  رآنی،و تم یل اهاستعارهاستفاده از  ص،،  ؛تصویرسازی ذهنی همراه با مرا بهبرد  می
گـاهی از بعـد ییرمـادی  ایرؤبررسی ؛ تفکر و درک بهتربرای  و بیان خـادرات دور بـه منظـور آ

گاهی از خویشتن، شناخت نیازها و اضطراب  ها؛ و آموزش و بازسازی بر دبقان ان، افزایش آ
 آنچه صحیح است.

د وجـودی محورهـای که بـر اسـاس بعـ ردیگیممیدان درمانی شکل  ۴دی  فرآیند درمان:
 . دشویممبنای دو بعد شناختی و رفتاری بنا  . هر میدان درمانی براستچهارگانه 

 میدان درمانی اول: ایمان

 ابعاد شناختی

 آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شـرک و سـتم نیالودنـد، ایمنـی تنهـا از آن آنهـا» ایمان:
 2.(28مایده  )« ندایافتگاناست و آنها هدایت

                                                      
1. Polkinghorne, D. 

 .۱۴؛ حجرات: ۱۵؛ فاطر: ۴۲-۳۹اند: حجر: آن با هدایت و سالمت. آیات دیگری که بیانگر ایمان و رابطه 2
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وجـودات بـاالترین شـأن م بـودن. شـأن آیینـهانـدوقینه یتمامی موجودات عالم، مرآت و آ
ی وـق هاهیآی باالتر دارد. آنکه سراسر عالم را امرتبهداری کند است. هر موجودی بهتر آیینه

رسته و اهل کشف است. فرارفتن از ک رات و وق را تنهـا ظـاهر در عـالم  هاوجاباز  ندیبیم
نـور او را  فقـیبـودن در ک ـرات، کشف است. موود وقیقی به ریم وا ع عین وقیقت و دیدن،

 .(84  1384مصلح، ) ندیبیم
آنچه دبیعت بشری ان ان بیش از هر چیز دیگـر نیازمنـد آن اسـت  دیگویم (2004) لینگز

از  بـه دلیـل اینکـه ان ـان. امـا دیگشایمی است که آن را رو به مطلق ایمعنو دبیعت متعالی 
یافتـه او دیگـر بـه  لـب، یعنـی و دبیعت بشری هبـوط ماندیمشدن رو به مطلق ناکام گشوده

 .(59  1391لینگز، ) دروازه روم، دسترسی ندارد، بیشتر از هر چیز نیازمند ایمان است
 1.(81)اسراء  « شدنی استبادل نابود ناً یقبگو  وق آمد و بادل نابود شد؛ ی و» وجود:

یـدگر و فالسـفه اسـالمی رسش سازنده ذهن فالسفه یرب چون هاولین پپرسش از وجود ا
بوده است. اما در فرهنگ اسالمی، وجود به معنای وق بود که توان ت  ی شیرازیچون صدرا

دـور کـه گوهای محکم فل فی  ـرار گیـرد. همـانو و شالوده گفت در یگبرنگ اصالت به خود 
افالدون هم تا ودودی  .(62حج  )دان ته است  خود را وق خوانده و ییر خود را بادل خداوند

تـر شـکوهی باا عیتـو رنگـی از . او دنیای ادراف مـا را تقلیـد بـیبه این موضوع نزدیک شده بود
دنیایی نامرئی از بودن وجـود دارد. چیـزی کـه افالدـون آن را  وواسمان. در فراسوی داندیم

 .(3931 2)کازز، نامدیمزیبایی  (م ل خود زیبایی یا فرم 
و سـرانجام، سـکرات مـرگ »؛ (9)طکارق  « شـودیمدر آن روز اسرار نهان آشکار » حقیقت:

 .(19)ق  « یختیگر یم. این همان چیزی است که تو از آن آوردیم (وقیقت را  پیش چشم او
که تمامی اسباب از کار  ندیبیماشاره به آن وقایقی است که ان ان در  یامت با چشم خود 

سوی خداوند واود  هار برگشته است، و همه این وقایق در ه و ب شدهمه چیز ویران افتاده و ه
                                                      

 .۲۱ن  ۲۰؛ هود: ۱۲؛ انعام: ۹؛ اعراف: ۲۵۶-۲۵۵. نیز نک.: بقره: 1

2. Kazez, J. 

 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


 پنجم شماره /۹۵ زمستان/ دوم / سال     126

از ایـن وقـایق  اعتمادی که به اسباب ظـاهری داشـت رکون و ه دلیلان ان ب اما دنیا هم بود.
 .(18/524  1390)طباطبایی، یافل شده بود 

بـا ان ـان در در فل فه اسالمی، وقیقت همان وجود است. اما وقیقـت مطلـق در ن ـبت 
وجاب است و ان ان تا زمانی که در وجاب تن  رار دارد و بـه تعبیـری در ایـن جهـان مـادی 

 دیـگویمـیـدگر و تـی از دازایـن . هابه وقیقت مطلق دست یابـد تواندینمهرگز  کندیمزندگی 
. اما در فل فه اسالمی و در فرهنـگ کندیمگشودگی را برای رسیدن به روشنای وجود مطرم 

، اصـالت دهدیمدور مشخ، بیان شده که آنچه ان ان را در روشنای وقیقت  رار ه نی، ب رآ
 معنای ان ان کامل بودن است.ه است. اصالت نیز ب

بـرای کـه  رندیگیمجای  ذکر و توبه در گ تره ابعاد رفتاری ،صبر، توکل، دعا ابعاد رفتاری:
گاهی در جریان بعد شناختی و آزمون آن یادآور    1.ندشویمی ت بیت آ

 میدان درمانی دوم: خودآگاهی

 ابعاد شناختی

گاهی گـاهی از ا گذشتن از چند مفهوم الزامی ،برای رسیدن به مفهوم خودآ ست. اولین آنهـا آ
 معنا و چی تی ان ان است.

ابعـاد و استخراج میزان شناخت خداوند منوط به شناخت خویشتن است. در بررسی  انسان:
 نشـناختنکه در صـورت  رسیممی رآن کریم نیز به این نکته های موزهان ان از بین آوجودی 

گاهی فراموشی خواهـد افتـاد. اصـالت از خویشتن، ان ان به دام خود نداشتنخدا و در نتیجه آ
ان ان اذعان دارد به اینکه  ،در سنت فل فه وجودی تعریف نشده است. از دیدگاه اسالمی نیز

اما وجه متمایز آن این است که جهـت صـحیح نشـان داده از ادراک کنه وقیقت عاجز است. 
 شده است.

                                                      
؛ اعننراف: ۶۰؛ غننافر: ۶۳؛ زمننر: ۵۸؛ فرقننان: ۳؛ طننالق: ۸۹؛ اعننراف: ۱۶۰عمننران: ؛ آل۱۰۶. نننک.: بقننره: 1

؛ شننوری: ۱۷؛ نسنناء: ۱۶۰؛ بقننره: ۸۰؛ اعننراف: ۱۸۶بقننره:  ؛۲۴؛ قصننُ: ۶۲؛ نمننل: ۳۵-۲۵؛ طننه: ۵۵
 .۱۶؛ قصُ: ۸؛ تحریم: ۵۳؛ زمر: ۲۵
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آدمی اسطرالب وق است؛ منجمی باید کـه اسـطرالب  ه است کهآورد فیه ما فیهمولوی در 
گاهی به مقام ارجمند خود و کرامت ان ـانی و  ـدر و  بـرداش پـی میبداند. آدمی در پرتو خودآ

یازهای درونـی و بیرونـی، ج ـمانی و رووـانی خـود، داند و از همین راه به نمنزلت خود را می
 رساند.برد و آنها را به فعلیت میخود پی می بالقوهاستعدادها و نیروهای 

به خادر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشـتگان گفـت  مـن در روی زمـین » اصالت:
دهی که ف اد  رار می آیا ک ی را در آن !دگارار فرشتگان گفتند  پرو  جانشینی  رار خواهم داد.

پروردگـار کنیم. آوریم، و تـو را تقـدیس مـیو خونریزی کندو ما ت بیح و ومد تـو را بـه جـا مـی
علـم اسـرار آفـرینش و   . پـس علـم اسـمادانیـددانـم کـه شـما نمیفرمود  من وقایقی را می

اگر راست   گذاری موجودات( به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمودنام
فرشتگان عر  کردند  منزهی تو! مـا چیـزی جـز  .گویید اسامی اینها را به من خبر دهیدمی

آنـان را از اسـامی و  !دانیم. تـو دانـا و وکیمـی. فرمـود  ای آدمای، نمیآنکه به ما تعلیم داده
گاه کن. گاه کرد، خداوند فرمود  آیا به شـ اسرار این موجودات آ ما نگفـتم هنگامی که آنان را آ

کنید و آنچـه را پنهـان دانمو و نیز آنچه را شما آشکار میها و زمین را میکه من، ییب آسمان
 .(33ک  30)بقره  و داشتیدمی

خداوند علم اسماء را به ان ـان هدیـه کـرد. چـون هـر اسـم، مظهـری از وجـود خداونـد اسـت، 
ن بر م یر صحیح و عمل به شیوه صـحیح داری مانددار خدا است و رسم آیینهآیینه ان انبنابراین، 

داری را نـدارد. دازایـن است و هیچ موجودی چون ان ان کامل و اصیل، شای تگی این آیینه الهیو 
. مقصود او از دازاین اشاره بـه ان ـان کندیمعنوانی است که هایدگر برای ادالق بر ان ان انتخاب 

سالمی، ان ان کامل، ک ی است کـه بـه سـوی . در نگاه اکندیماست. ان انی که پرسش از وجود 
صـفات  توانـدیمـاما  رسدینمدارد. هرچند هرگز به دور کامل به او خداوند و رسیدن به او گام برمی

ــذیرش  ــن مطلــب،  ــدرت پ ــان از ای گــاهی درمانجوی ــرورش دهــد. افــزایش آ ــد را در خــود پ خداون
. این باور، موجـب او ـاس امنیـت در کندیمهای فوق تصور در زمینه رشد را در آنها تقویت توانایی

 .گرددیمشود و رفتار در م یر درست را موجب آنها می
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گاهی:  ۀذریـ پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم،که و به خادر بیاور( زمانی را  » خودآ
 .  آیـا مـن پروردگـار شـما نی ـتمو(و فرمـود آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن سـاخت، 

 .(172اعراف  )« دهیمتند  چرا گواهی میگف

کند که سابق بر نشئه دنیایی او است؛ این نشئه است که ان انی اشاره می ایبه نشئه هیآاین 
افراد نوع ان ان تفر ه و تمایز  رار داده و هر یک از ایشان را بر نفس خود  انیم خداوند در آن،

گ(8/476  1390)طباطبایی،  شاهد گرفته است اهی ان ان از وجود کامل خود و ارتباط تنگاتنگ . آ
در این  هااستعاره، باورها و هازهیانگ. بررسی نیات و بخشدیماو با خداوند، عزت نفس او را  درت 

 .رندیگیممحدوده جای 
گاهی و من آنچـه را در ذات  تو» :هازهیانگبررسی نیات و  از آنچه در جان و روم من است آ

1.(116)مایده  « ها ب یار داناییزیرا تو بر نهان .دانمینمست ا تو
 

 هـاآن؛ کنندینماز منطق و دلیلی( پیروی  ، خوانندیمخدا را همتای او که ییر  آنها» :باورها
2.(66یونس  )« کنندیماساس پیروی فقی از پندار بی

 

ی ایـن مرولـه دـ در باورهای ما ریشه در چه چیز دارندو ریشه در وقیقت یا پندارهای اعتبـاریو
را از کجـا  آنهاکه باورهای خود را بررسی کنند.  شوندیمدرمانجویان به تفکر در این موضوع تشویق 

بـه ایـن نتیجـه  آنهـاو معیـار چی ـتو دهنـدیمـو راه درست را چگونه تشـخی، اندآوردهبه دست 
گاهانـه از منـابع  که اک ر باورها از والدین و اجتماع به آنها رسیده است. در صورتی که رسندیم بایـد آ

 ی صحیح انتخاب شوند.هاآموزهشناختی ینی چون  رآن کریم و با کمک 
 سـت.ا درمـانیتـرین بعـد روان، اولـین و مهـمبرنـدبه کـار می رمانجویانکه دی یهااستعاره

م ـل »  اسـتده کـر برای درک مفاهیم پیوسته از آنها اسـتفاده  که خداوند در  رآن کریمچنان
ی بـرای خـود اخانـهه ییر از خدا را اولیای خود برگزیدند، م ـل عنکبـوت اسـت کـه ک انی ک

عنکبوت  ) «دیدان تیمنه عنکبوت است اگر ، خاهاخانه نیتر س توالی که  در انتخاب کرده،

 3.داشتن کاربرد استعاره و تم یل دارندکه نشان از اهمیت . و آیات فراوان دیگری(14
                                                      

 .۳۸؛ فاطر: ۱۶۷عمران: ؛ آل۱۵۴عمران: ؛ آل۲۳؛ انشقاق: ۱۳؛ ملک: ۱۱. نیز نک.: فتح: 1
 .۱۴؛ مطففین: ۲۴؛ جاثیه: ۳۷؛ زخرف: ۸؛ فاطر: ۴؛ نمل: ۱۴۸؛ انعام: ۷۸؛ بقره: ۳۶. نیز نک.: یونس: 2
 .۲۷؛ زمر: ۱۸؛ ابراهیم: ۲۶؛ ابراهیم: ۴۵؛ کهف: ۳۵؛ نور: ۲۷؛ لقمان: ۸. نک.: صف: 3
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بـه کـار خ، مراجـع است که شی یهااستعارهاورهای فرد، ردیابی های شناخت بیکی از راه
 توانـدیمـیی راجع به زبان اعضای بدن در جهان آخرت، که تفکر در این امور هالیتم . بردمی

و خــود را بهتــر بشناســد.  گشــایدشــیار بای بــه ناهن ــان از دریــق آن روزنــهراهــی باشــد کــه ا
و  کنـدیمـی از زبـان عضـو مبـتالی خـود صـحبت درمانجویی که مبتال به ام اس است، و ت

، نشانگر «ها بر سر دارند بر سر داشتمبختی را که سالمای کاش من هم تاج خوش  »دیگویم
الشعاع خـود  ـرار دهـد. تحت تواندیمرا  اشیزندگست که کل ا رضایتیناعمق او اس او از 

بختـی ج م، جایگاه تای خوش ذیرناپبر این  رار گرفت که عالوه بر اهمیت انکار  هدف درمان
 بداند. را بر سر روم و  لب

گاهی،    استمهم در این میدان درمانی، پرداختن به ابعاد آ
گاهی:رنج ی و او را مال ـات رو یمـتو با تـالش و رنـج بـه سـوی پروردگـارت  !ای ان ان» آ

 1.ستا ی در جهت رشد آدمیامؤلفه . رنج(7انشقاق  )« خواهی کرد
گاهزمان جـز ه روزی که آنچه وعده داده شد به چشـم ببیننـد، پندارنـد کـه در دنیـا بـ» ی:آ

گاه .(35احقاف  )« ساعتی از روز درنگ نداشتند مـادی، زمـان عـد ییری از این مطلب که در ب  آ
گیری، مربوط به ج م فانی ان ان است، گـرد آرزوهـای دور و عنایی ندارد و زمان  ابل اندازهم

توجه به زمان در  رآن کریم، در  الب زمان فانی  2.دیزدایمگذر را از ان ان دراز و تمایالت زود 
. بـا اینکـه بـه انـدکردهی وجودی نیز به معانی زمان اشـاره هادرمانشده است.  مطرمو با ی 

گاهی بـه اندداشتهاما ب یار سطحی به مفاهیم آن اشاره  ،اندشدهمعنای آن نزدیک  . توجه و آ
گاهی به آنا یمکان نیز از امور  خصوص در رابطه با جهان ییرمـادی هب ،ست که در صورت آ

بـه و معطـوف دارد اعمالشان  بهتوجه درمانجویان را  تواندیم (133عمران  )آلبودن آن و محاط
 رآنـی بـرای درک مفهـوم زمـان ب ـیار  یهـالیتم د. کنـولیت کمـک ئافزایش او اس م ـ

و اضـطراب و نگرانـی و انـدوه  وندصـالح تشـویق شـ کننده است تا درمانجویان به عملکمک
 م ائل زودگذر دنیایی، جانشان را نیازارد. ناشی از

                                                      
 .۲۳-۲۲؛ حدید: ۶-۵؛ شرح: ۷؛ طالق: ۱۱؛ تغابن: ۲۱۶؛ بقره: ۲۱۴؛ بقره: ۱۵۶-۱۵۵. نک.: بقره: 1
 .۱۷؛ شوری: ۵۶-۵۵؛ روم: ۴۶؛ نازعات: ۷۲-۷۱؛ نمل: ۴۷؛ حج: ۱۸۷. نک.: اعراف: 2
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گاهی:ترس شان ترسـان هادلگاه نام خدا برده شود،  منان تنها ک انی ه تند که هرمؤ» آ
 .(2انفال  )« گرددیم

گاهی، ترس 1.ستا و الزمه رهایی از مرداب روزمرگیدارد اضطراب وجودی، نشان از رشد  آ
مفهـوم زمـان و ترس از مطلق است، نه ترس از مقید. ترس امری است مربـوط بـه ادراک دو 

گاهی ادراک معنای مجرد از زمان و مکان است مکان؛ وال آنکه ترس نق   به ،1386)مستعان، آ

آرامـش  کـس کـه تشـویش را شـناخته اسـت آن فقـیمعتقد است  وررکگیک .(1389یاره، از  تقی
، . بنـابراینکننـدیمـآن را فرامـوش  لـذا. تشویش برای دبـایع نـازک خطرنـاک اسـت؛ ابدییم

عاد یفلت به منظـور رویـارویی بـا ابشدن با شناسانه و مواجهیابی اضطراب از منظر ه تیریشه
گـاهی از  سـتپدیـداری اهای ان ـان ضـروری اسـت. اضـطراب، اضطراب کـه توجـه بـه آن آ
. مرگ و امانتداری از آنچـه خداونـد بـه عهـده ان ـان کندیموشزد هایمان را به ما گم ئولیت

 ه تند. مؤلفهنهاده است، دو بعد این 
گاهی از ارتباط جسم و روح: ها و پاهایشـان بـر ضـد آنهـا بـه ها و دستدر آن روز زبان» آ

گـاهی از  نیتر مهم .(24)نور  « دهندیمگواهی  شوندیماعمالی که مرتکب  گـاهی، آ بعد خودآ
ترکیب ان ان از ج م و روم است. در این والت او به خداوند و جهـان ییرمـادی ایمـان دارد. 

گـاه سـت.ا ایمان به امدادهای ییبی و توکل به خداوند اولین دستاورد چنین باوری ی از بعـد آ
وجـود را  هایظرفیتشدن کند و توان بالفعلپنهانش متوجه میبادنی، ان ان را به نیروهای 

گویـد بـرای هـر می (172اعراف  )دبادبایی ذیل تف یر آیه محمدو ین . دهدیمورش در او پر 
محدودی در خزائن او است که و تی به دنیا نازل موجودی نزد خدای تعالی وجود وسیع و ییر

ی که به درف وجهیکی  ؛وجود دارای دو وجه است .گرددیمدچار محدودیت و مقدار  شودیم
که به درف خدای سبحان دارد. این وجه دنیایی ان ان که مـا آن را وجهی دیگری دنیا دارد و 

ه است. همه این اووال شدبه دبقات زمان تق یم شده و بر مرور لیالی و ایام منطبق  مینیبیم
از آن  متـأخرو این زندگی است متفرع بر وجه دیگر زندگی است که گفتیم سابق بر این زندگی 

                                                      
؛ زمر: ۳۹؛ مریم: ۱۱؛ یس: ۲۸؛ فاطر: ۱۸؛ فاطر: ۶۳؛ احزاب: ۱۶؛ سجده: ۳۳؛ لقمان: ۵۵؛ نور: ۵۲. نک.: نور: 1

 .۴۱-۴۰؛ نازعات: ۱۲؛ ملک: ۲۳
 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 131 یمقرآن کر  یهابر اساس آموزه یدرمان وجود یهااستخراج مؤلفه

ت اسـت. ئت ان انی دیگـر کـه عـین ایـن نشـئاست به نشت دنیوی ان ان م بوق ئنشاست. 
کننـد و ایـن مشـاهده از یمت ووـدانیت پروردگـار را در ربوبیـت مشـاهده ئها در آن نشـان ان

دریق مشاهده نفس خودشان است نه از دریق استدالل؛ یعنی چـون از او منقطـع نی ـتند و 
 .(419-8/417  1390طباطبایی، ) رندبینند به وجود او اعتراف داینموتی یک لحظه او را یایب 

گاهی از خویشتن، به بررسی خادرات و   ایپدیده ایرؤ. زیرا دشویمتوجه ویژه  ایرؤدر ا لیم آ
گاهی درم ایرؤ 1.دهدیممادی است که خبر از دنیای ییر انجویـان را در جهـت شـناخت بعـد آ

و نیازهـای  هـاترسهـا، بپـرده از اضـطرا توانـدیمـ رؤیاها یبررس .دهدیممادی افزایش ییر
گاهی  کـه زمـان و مکـان در آن گـرددیمـهای بعد رووانی را یـادآور ان ان برکشد. گاهی نیز آ

ــدارد. ر ــودن ه ــتند. ؤراه ن ــان و در آنهــایاهــا اســلوب خاصــی از ب  جزئــی از وجــود درمانجوی

 .نداویطه تجربه
 سـت.ا بودن در این دنیـابرای درمانگران وجودی، همچون بیداری، شکلی از وجود و  ایرؤ

هـم  یاهـا رویـدادها بـهند ولـی در رؤای بیداری به یکدیگر مرتبی و با دیگران مشترکدادهایرو
نظر . به (1381، به نق  از  شارف، 1985 2)هال و لیندزی، اندنندهیبمرتبی نی تند و خاص فرد خواب

وران بیـداری را بفهمـیم و ی دهاتجربـهبـه مـا کمـک کننـد تـا  توانندیمیاها ؤر (1977) 3ساب
. نکته مهم تجربه خود بیمار فزایندشناخت ما را از رؤیاها بی توانندیمی دوران بیداری هاتجربه

 کنندیمتوجه  ایرؤست نه تف یر درمانگر. درمانگران وجودی به آن بخش از مضامین ا یااز رؤ
. (1381 4شکارف،)کننـد یمـی دیگـر آن را فـاش هاجنبـهکه خارج از تجارب هوشیار ه ـتند و 

 شــدگی از دـرف هم ـرش را  کــهرها هـای شـبانهدـور مـداوم در خــوابه درمـانجویی کـه بــ

واب تگی و نیاز به تغییـر را  ،، دی روند مشاورهکندیم ( تجربهکندیم اشیمعرفمردی مقتدر 
 .ابدییمدر خود 

                                                      
 .۴۲؛ زمر: ۴؛ یوسف: ۴۳. انفال: 1

2. Hall, C. & Lindzey. G. 

3. Boss, M. 

4. Sharf, R. 
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 ابعاد رفتاری

کارگیری این یادگیری در بطن زندگی هی شناختی مربوط به آن، بهامؤلفهبعد از خودشناسی و 
ــرین دســتاورد آن مهــم ــزان «ولیتئم ــ»و  «انتخــاب»، «آزادی». م لــث اســتت ، آزمــون می

گاهی درمانجویان است.   خودآ
و او را بـه راه خیـر و شـر هـدایت کـردیم. ولـی او از آن »ترین واهه است  همکه م انتخاب؛

 1.(15ک  10)بلد  « چی تو دانی آن گردنهگردنه مهم نگذشت. و تو چه می
شـود. امـروز امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده است پـاداش داده می» مسئولیت:

 2.(17غافر  )« الح اب استند سریعهیچ ظلمی نی ت، خداو
تغییـر  داده این به خادر آن است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی» اختیار و آزادی:

 3.(53)انفال  « ستا نها خودشان را تغییر دهند و خداوند شنوا و دانادهد، جز آنکه آنمی
آن باور دارد. اما همچنان  گوید که به درستِی شود که درمانجو از انتخاب راهی میب یار می

نماید؛ پاسخ به درجه ایمان وی مرتبی اسـت. می ناپذیردرک است که برایش روبا وضعیتی روبه
هـای بـه انتخـاب راهـش داشـته اسـت یـا مؤلفـه دیگـری چـون ترس ایمـان خالصـانهوی آیا 

شده از دیگران و نه از خداوند او را به انتخاب راهی کشـانده اسـت کـه هرچنـد صـحیح درونی
کس  هر» فرموده است  ،۵آیه  ،است اما او را دچار تنا ض کرده استو خداوند در سوره مائده

« گرددخواند کفر ورزد، عملش تباه میرا بدان فرا میایمان داشته باشد ولی به آنچه ایمانش او 
داستان هابیل و  ابیل ذکـر  ،۲۸ و ۲۷سوره مائده، آیه  در ،. همچنین(5/332  1390)طباطبایی، 

از یکـی  فقـینـد. ولـی کنخواهنـد چیـزی را تقـدیم دو برای تقرب بـه خداونـد می شده که هر
وتمـًا تـو را »اش  بول نشـد بـه هابیـل گفـت  هو از دیگری نه.  ابیل که هدی شودپذیرفته می

ه پذیرد. اگر تو دست خود را بپیشگان میااز تقو  فقیخداوند ». اما هابیل گفت  «خواهم کشت
 .گشایم تا تـو را بکشـمسوی تو نمیه سوی من بگشایی تا مرا بکشی،  طعًا من دست خود را ب

                                                      
 .۹؛ نحل: ۲۹. نیز نک.: اعراف: 1
 .۴۶؛ فصلت: ۱۸؛ فاطر: ۲۵؛ سبأ: ۱۷ان: ؛ فرق۲۸۱. نیز نک.: بقره: 2
 .۹۹؛ یونس: ۱۴؛ جن: ۷؛ کهف: ۲۲؛ ابراهیم: ۲۸؛ هود: ۱۱؛ رعد: ۱۰۷؛ مائده: ۴۸. نیز نک.: مائده: 3
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 .(5/484همان  )« ترسمزیرا من از خدا که پروردگار جهانیان است می
تــرین راهــی کــه ان ــان بــه  صــد  ربــت و نزدیکــی بــه خداونــد انتخــاب درســت ،بنــابراین

بخشد. زیرا راه درست در فطرت آدمـی نهادینـه گونه تعار  نجات می گزیند، او را از هربرمی
 ترین راه، دورتر اسـتانحرافی یا راهی که ن بت به درست در برگزیدن راه فقیشده است و او 

اهمیـت لـب، شـناخت انگیـزه و  صـد درمـانجو شـود. در بررسـی ایـن مطار سردرگمی میدچ
 در نگـاه  رآنـی، انتخـاب راه بـا رونـده آن اسـت. راهِ  همچنین، .(1393)اسماعیلی، فراوانی دارد 

و راه است. هرچنـد تشـخی، متفاوت گرایانه . پس با دیدگاه ن بیتمعیار مشخ، شده است
 عهده ان ان است.با معیار به آن تطبیق 

آزادی، گرایشی فطری است که هر فرد در م یر کمال دوست دارد از هر مانع و  یدوبندی 
ب ـا آزادی افـراد را بـه مخـادره  ید و بندهای درونی و بیرونی چـه رها باشد. در دید اسالمی،

 ابـدییمورش و با تکامل موجود پر  شودیماز مرتبه ان انی آیاز  ترپ ت. جبر با ویات اندازدیم
. اما چون ان ان دبعًا جویای کمال است، عشق به رسدیمتا به مروله اختیار در مرتبه ان انی 

و بـه  کندیم. و تی به این مرتبه رسید، اراده خویش را اراده معشوق دشویمکمال در او ظاهر 
ه انتخـاب دریـق بنابراین، جبر بر دو نوع است  جبر الزامی که موجود را ملزم ب .دیگرایمجبر 

، و جبر اختیاری که عبارت است از تحدید نفس در راه عشق به کمال مطلوب. بنابراین کندیم
بـا  ترنـازلی انـهیزمواالتـر. زنـدگی در  ایبخشیدن به خود است در زمینـهیایت اختیار، تعین

ز بـه تـا بـا ابـدییمو در ان ـان بـه صـورت  ـدرت انتخـاب آزاد تکامـل  دشـویمموجبیت آیاز 
. آزادی بـه گـذاردیمـموجبیتی واالتر رسد، آنجا که ان ان آزادی خویش را در دبـق اخـالص 

تا خـود را  شودیمآزادی به ان ان عطا  ؛خادر نفس آزادی، هدف تکامل معنوی ان ان نی ت
 .(1389یاره، تقی)فدای جبر واالتر وجود وا عی خویش کند 
 وی شود تا به درون خویش واکمیـت  تواندیم فرد توصیه به درمانجویان این است که هر

هـای داشته باشد و ت لیم عوامل بیرونی نشود. تمرین در متن زندگی روزانه و تمرکز بر توانـایی
 د.کنبالفعل  های وجود راظرفیت تواندیم فردی در این زمینه
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خداونـد رابـر خویشـتن، دیگـران و نگاه  رآنی، ان ـان در ب در ولیت، شیوه بودن است.ئم 
ولیت در  بال خداونـد ئلزوم  بول م بر مملو از عباراتی است که  الرومن سوره ول است.م ئ

 .دکنیم تأکید
تر تواند دی دریق در میدان درمانی دوم را سهلسرایی و استفاده از تم یل میمرا به،  صه

گاهی مفید وا ع کن اه و یـادآوری کردن درمانجویـان بـا او اسـات گنـمواجه. شودد و در رشد آ
گاهی می ابعاد رفتاری ایمان و ای افق تازه و ردرفتن از خویشتن باز داآنها را از دفره تواندخودآ

 های صحیح به رویشان بگشاید.از انتخاب

 بودن در جهان معنادار: میدان درمانی سوم

گاهی او از وس اد مادی و عت جهان ه تی و ابعآنچه در کار با درمانجو اهمیت دارد، افزایش آ
ایـن اسـت کـه آنهـا در خویشـتن محصـور  علت اضطراب و انـدوه ان ـان. استمادی آن ییر

. او بـه کندیم. توجه به جهان ه تی و موجودات آن، ان ان را از زندان خویشتن رها شوندیم
شناسـی ت وتی اضـطراب و وـزن از منظـر ه ـتی. در این صور خوردیمجهان ه تی پیوند 

درمانجویـان را یـاری کنـد تـا جهـان  تواندیمها و  ص،  رآنی تفاده از تم یل. اسابدییممعنا 
گرداگرد خود را بیشتر بشناسند و ارتباط با آن را بیاموزنـد و از زنـدان خویشـتن رهـا شـوند. بـودن در 

. داسـتان ابـدییمجهان اسراری دارد کـه فقـی آن کـس کـه دل بـه آن سـپرده و تفکـر کنـد، آن را 
هـا را بـا او مـا کوه  »سلیمان مملو از نکاتی اسـت کـه بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد وضرت داوود و

سو بر او گرد  و پرندگان را از هر کردندیم خر ساختیم که شامگاهان و بامدادان خداوند را نیایش م
 (.۱۹ -۱۸ سوره ص  « کننده بودندسوی او بازگشته آوردیم. همگی به نوای دلنوازش ب

 ابعاد شناختی

  جهان مادی

او ک ی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و  لب  رار داد اما کمتـر  بگو» حس:
 1.(23مل   ) «دیکنیمگزاری سپاس

                                                      
  .۳۶؛ انعام: ۱۷۱؛ بقره: ۱۱؛ ملک: ۱۷۹؛ اعراف: ۶۷؛ یونس: ۸۳؛ مائده: ۳۷؛ ق: ۲۰ -۱۹. نیز نک.: فاطر: 1
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تنهـا در س و دریافـت نـوعی پـذیرفتن اسـت، نـهکـردن، او ـاعمل وـس دیگویممارسل 
روی آن. ه فـرد دارد بـ نوازی از عین و گشودن تمام آنچهشدن، بلکه مهمانمعر  عمل وا ع

چه با شدت کمتری از آفرینشگری برخوردار ه همان معنای عمل هنرمند، اگر عملی است که ب
ج م من از آن من نی ت، بلکـه تـا جهـان  .اندیه توواس من، گواهان  دیگویموی  است.

 .(113  1387 1بیکهام،) شودیمکشیده  ،بردیمفراسوی من، که ج مم مرا به آنجا 
  2.(68واقعه  ) «نوشیدبه من خبر دهید از آبی که می» :تعقل

. وجـود متفکـر شـودیمـی  رب واصـل اگونهتفکر م تلزم خروج از عادت است. در تفکر 
. تفکر بـه م ابـه خـرق شودیم؛ یعنی متفکر همراه با تفکر وجود زیر و زبر شودیمدچار تحول 

رفتن از بادل  ،گوید تفکریمشب تری د شیخ محمووجاب و در نور دیدن راهی پر مانع است. 
دادن رانش، همواره در صدد ظهـور و بـروز کان ان با ظرفیت و امکانات بی سوی وق است.ه ب

. تفکر شودیمامکانات خویش است. این کوشش و تالش در درجه اول به صورت تفکر ظاهر 
ن ـبت ان ـان بـا  اصیل در نتیجـه تفکر مصدر آن باشد. م تقالً چیزی نی ت که ان ان خود 

؛ وداک ر آن است که ان ان این بردیم. این تفکر است که ان ان را فرا رسدیموجود به ظهور 
 .(343-342  1384)مصلح، دعوت را اجابت کند 

ان ـان را  وس تکـاپو در تواندیم هانشانهتفکر در جهان ه تی، دیدن و شنیدن و توجه به 
رد رای آن و کـه و  ردیگیمتر از خود  رار مجموعه جهان عالیجهانی در زیربرانگیزد. زیرا هر خ 

تـر از تر نیز همچنان بازتابی از جهان عـالیتری از آن  رار دارد و آن جهان عالیدر مرتبه عالی
هر چیز در جهان ما، ولقه زنجیری اسـت کـه نشـان از م ـل اعلـی دارد.  ،خود است. بنابراین

نمایـان  آنچـه در ه ـتی گرفتن از هـران ان با الهام ن رموز ه تی است.آدمی، رمزی در میا
 .شودیم ترکینزدبه وقیقت  است

 مادیجهان غیر

 .(1393اسماعیلی، ) جهان به وسعت ییب و شهادت است
                                                      
1. Blackham, H. 

 .۷۱؛ واقعه: ۶۳؛ واقعه: ۱۶۴؛ بقره: ۱۹۱-۱۹۰عمران: . نیز نک.: آل2
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خلقی دیگر  (به دمیدن روم پاک مجرد پس از آن » ایمان به جهان غیب و عالم غیرمادی:
 1.(14مؤمنون  )« فرینندگانآفرین بر  درت کامل بهترین آ .انشا نمودیم

زیـرا ایمـان بـه وجـود چنـین جهـانی  .سمت سـالمت و آرامـش اسـته شرط رفتن بایمان 
گاهی ان ان از ب  کنهای توکل، صبر و امید را در ان ان فراهم میزمینه عد رووـانی د. افزایش آ

لـت وجـود بـه عرا تواند دایره عزت نفـس، اعتمـاد بـه نیروهـای درونـی و  ـدرت اراده خود می
  چنین است های این بخشمؤلفهبرخی از ارتبادش با وجود و  درت مطلق وسعت بخشد. 

کنیم و هـا آزمـایش مـیها و خوبیچشد و شما را با بدیهر ان انی دعم مرگ را می» مرگ:
 2.(35انبیاء  )« شویدسرانجام به سوی ما باز گردانده می

  3.(53شوری  )« ستا سوی اوه لم آفرینش بهان، رجوع تمام امور عا» جهان پس از مرگ:
سازی لحظه آخر زنـدگی، درمانجویـان را بـه تأمـل ن مروله، استفاده از تکنیک تصویر در ای

ساله و صاوب دو دختر، کارمنـد و دانشـجو  ۳۱، .دارد. خانم فشان وا مییهائولیتم  بارهدر 
ای اشـک از است   طـرهاین جمله آخر من به دختر بزرگم گفت  سازیعد از تصویر بوی است. 

هـایی کـه در وـق او و تمـام کوتاهیرای مـرا بـ»  گـویمبـه او مـی ؛شـود(چشمش سرازیر می
 .«خواهرت کردم، ببخش
پـذیری هـایی بـرای م ـئولیتکـه چـه راه پـردازدیمدر این م ئله  تأملدر این مروله او به 

تری به او ببخشند، با کمک اعضا یی که او اس بههاراه .بیشتر در  بال فرزندانش وجود دارد
را  هابچهریزی صحیح روزانه و گنجاندن کارهایی که توجه بیشتر به ؛ م ل برنامهجو شدوج ت

عمـل  زیـرا کنـد.را جبران  هایکوتاه تواندیمکه تا فرصت ه ت  آموزدیم. او دشویمموجب 
 د.کنرا ترمیم  مخرب آن آثار تواندیمدنبال او اس گناه ه صحیح، ب

 بعد رفتاری

 «و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آیاز کـرده اسـتو در زمین بگردید بگو» :عتیببسیر در 
                                                      

 .۱۱؛ سجده: ۷۲؛ ص: ۶۴؛ یونس: ۴۷؛ نساء: ۵۰؛ قمر: ۵۴. نیز نک.: اعراف: 1
 .۲۷-۲۶؛ رحمن: ۲؛ انعام: ۳۴؛ اعراف: ۱۴۵عمران: ؛ آل۹۶؛ نحل: ۲. نیز نک.: انعام: 2
 .۳۸؛ توبه: ۶۷ال: ؛ انف۸-۷؛ کهف: ۴۲؛ نجم: ۶-۱؛ ذاریات: ۱۸. نیز نک.: شوری: 3
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  1.(20عنکبوت  )
ایـن میـدان درمـانی، بـر وضـور  در .بخشدیماعتبار  به وضور و بودن در جهان مؤلفه این

اشـی از آن شـده و شـور و هیجـان ن ـاس و تجـارب واصـلو بیان او درمانجویان در دبیعت
 .شودیم تأکید

 ی ز دل که تمنا کنم تـو راارفتهکی 
 

 ی نهفته که پیدا کنم تو رااگشتهکی  
 

اثـر شـگرفی بـر  خداوندی که نقـاش ایـن جهـان اسـت، بارهرفتن به دل دبیعت و تفکر در 
جو اگر وزند. این ج تکه روم آدمی را به روم ه تی پیوند می آنچنان گذاردیمسالمت  لب 

بـرای رسـیدن بـه آرامـش و  شـودیمـی دیدن، شـنیدن و تعقـل باشـد، راهـی هامؤلفهراه هم
  شدن از درخودماندگی.رها

 میدان درمانی چهارم: با دیگران بودن

 بعد شناختی

دهـد و پیونـد می که میان وجود الهی و وجود مخلوق عشق برترین نیروی جهان ه تی است
 کند.را به وجود اعلی مربوط میترین نیرویی است که همه موجودات بزرگ

ی هاخواسـتهی در صلح و آشـتی درآییـد و از همگ ید،اآوردهای ک انی که ایمان » دیگران:
 2.(208)بقره  « ستا شیطان پیروی نکنید که او دشن شما
درستی دست پیدا کنیم، از موهبت درک وضور خداوند هاگر نتوانیم به عمق معنای عشق ب

، شویممواجه میای ابزاری و در محدوده عینی برد. و تی با دیگران به شیوهای نخواهیم بهره
زیرا  .ایمبه خودفریبی گرفتار شدهو درنتیجه  ایمبه آنها پیش رفته اعتناییبه نوعی به سمت بی

ایم که گویی در جهان تنها ه تیم. زیرا این  ضیه سوی دیگری هم دارد؛ ما دوری رفتار کرده
رسد که افراد که ما نیز در نگاه دیگران چنین ه تیم. یعنی فرد به این نتیجه می کنیمباور می

 و ودامیدی شپس در این والت ممکن است دچار نادیگر نیز به ذهنیت و درون او توجه ندارند. 
                                                      

 .۸-۷؛ ق: ۲۰؛ عنکبوت: ۴۶. نیز نک.: حج: 1
 .۲۰۰عمران: ؛ آل۶۱؛ نور: ۴۴-۴۳؛ طه: ۱۲۵؛ نحل: ۱۱-۱۰؛ مجادله: ۲۲-۲۱. نیز نک.: روم: 2
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شود و برای رهـایی از دسـت چنین فردی دچار نفرت می ارزش تلقی کند.دفاع و بیخود را بی
 کـردن دیگـریبیفتـد. نفـرت، ویـران ن وتی ممکن است به فکر مرگ خویشدیگری یا دیگرا

کردن دیگران است. و تی عشـق در مجـرای وقیقـی ری . واب تگی هم شکلی از درونیستا
شود. زیرا فرد خود را در مرکز عالم نمودار می صاوب دیگرانوسیله ته نشان ندهد، واب تگی ب

گاهی نیز به ود کافی رشد نکر کند فر  کرده است. و تی عشق تجلی نمی ده اسـت، و خودآ
 ب ت فرافکنی خواهد افتاد.فرد در بن

هـا، عشق به دیگران، پرهیـز از واب ـتگیمؤلفه دادن درمانجویان به در این میدان درمانی توجه
و نفرت، اهمیت فراوانی دارد. زیـرا خداونـد کـه در تمـام ه ـتی وضـور دارد، در تجربیـات  هاترس

. بنابراین، تقویـت چنـین دشویمشق به دیگری و بخشش تجلی یافته و وضورش، وس ناشی از ع
 .شودیماو اسی، موجب ینابخشیدن به روابی ان انی و سالمت فردی 

 بعد رفتاری

 عمـالً درستی ایفای نقش کند و هکه درمانجو بتواند در متن زندگی، ب کندیماین مروله کمک 
ریم اینکه ابعاد رفتـاری ایـن بخـش ب ـیار آدمیان بداند. علی ناپذیر زنجیرهخود را جزء جدایی

مانند انفاق، عدالت، امر به معروف و نهی از  ،ردیگیمی فراوانی را در بر هاجنبهوسیع است و 
ترین اهرم این بعد رفتاری در میدان درمانی چهـارم در مهم شایاما تعهد و توانایی بخش ،منکر

 .شودیمنظر گرفته 
گونـه  و ظهور هـر داندیمظهور تمدن جامعه ان انی را در آیینه تدین  (1390) لیجوادی آم

. سالک در داندیمبرازندگی را در گرو استقرار در مقطع چهارم از اسفار چهارگانه سالکان الهی 
سـت کـه ا کردن خـدا. نخ تین مروله آن، شناختن و بـاور الله باید مراولی را بپیمایدم یر الی

ر در اسـمای و ـنا و صـفات . مرولـه دوم، سـیشـودیمـنامیـده  «لق الی الحقسفر من الخ»
سـفر مـن »تعالی و یگانگی این اسما و صفات با یکدیگر و با ذات اسـت کـه بـه آن علیای وق

است کـه سـالک  «سفر من الحق الی الخلق»گویند. مروله سوم می« الحق الی الحق بالحق
ف به بارگاه تشریف و رسیدن بـه اوج کمـال بالنـدگی، بـه در مروله دوم با عروج از کارگاه تکلی

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 139 یمقرآن کر  یهابر اساس آموزه یدرمان وجود یهااستخراج مؤلفه

را به عنوان بهترین رهاورد به همراه  شایبخش ی امید و عفو وهابار هو  ابدییممروله سوم راه 
سفر من الخلق الـی ». مروله چهارم شودیم هایآسمانو  هاینیزمو مایه تعامل بیشتر  آوردیم

ماره با وق همراه بوده و از منظر وق، جهـان جمـاد و است. چنین م افری ه «الخلق بالحق
جوادی آملکی، )دارد یک وکم مناسب  و در  لمرو هر نگردیمنبات و ویوان و ان ان و فرشته را 

1390  41-42). 
 (1371) 1. سـیمون و سـیمونکندیمایفا  ین میدان درمانیترین سهم را در اش مهمایبخش

 ید و شردی است کـه بـدون بخشودگی عمل بی دن یونیمهای بخشودگی در تعریف ویژگی
وتی اگر با پاسخ  ه خودی خود ارزشمند است؛و ب ردیگیمداشت  جبران متقابل( صورت چشم

نفس رابطه و خـود شـخ، رای عملی است که ب ؛منفعالنه رویارو شود، معطوف به خود است
انگیختـه و ناگهـانی اتفـاق خود دـوره بـ .رسـاندینمو آسیبی به فرد بخشنده  ردیگیمصورت 

)بهاری و  ردیـگیمصورت جزئی از فرآیند رشد و تحول صورت ه بلکه در دول زمان و ب افتدینم

 .(1379سی ، 
برخوردار خـواهیم  یچه به سمت دیف وجودی پیش برویم، از امنیت و سالمت بیشتر  هر

گـاهی،  شد. پیشروی به سمت هر بـودن در جهـان یک از ابعـاد وجـودی، یعنـی ایمـان، خودآ
شرط سالمت است، فراهم یت درونی و  لبی ان ان را، که پیشمعنادار و عشق به دیگران، امن

و ان ان را بدون نیاز و واب تگی به وجود عوامـل بیرونـی، از نشـاط و سـرزندگی لبریـز  ندکمی
و بعد وجودی، وجـود وی را سرشـار از عشـق  یک از چهار چراکه وضور ان ان در هر ؛دکنیم

یک از ابعاد وجودی، ان داد در عشـق و جـان و  . ان داد در هرگرداندیمدرک وضور خداوند 
 ان ـان نداشته اسـت. راب و اندوه ان ان دور از معنویتی جز اضطاجهینتست که ا روم آدمی

که  کندیمی از یفلت پنهان ناپذیر ی محافظتی نفوذهاهیال برای رهایی از اضطراب، خود را در 
گاهی در هر روزمرگی درمـانی، تنهـا راه  هاینادیـک از میـ از آثار آن است. ایمان و افزایش آ

 ست.ا نفوذ به این الیه و نجات جان آدمی از مرداب فراموشی
                                                      
1. Simon, S. & Simon, S. 
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 نتیجه

اسـتخراج ب ـته درمـانی، در سـه  لمـرو وارد شـده اسـت. همگـام بـا  در فرآیندتحقیق واضر 
گاهی متعا ـب توجـه  شـود؛می گراییان انمکتب ووزه وارد ، استکه هدف اصلی  ،افزایش آ

ی هـانیتمر  برای و نهد؛ گام میکاوی در ویطه روانو بررسی آنها استعاره  و ایرؤخادرات،  به
گاهی در  لمرو رفتاری  دم با هدف عملی  های وجـودی . مطابق سنت درمانگذاردیمثبات آ
آن را در سه مروله کلی  توانیمه یند خالق اکتشاف است کآیند مشاوره، فر ، فرآ(1381)شارف، 

و باورهای خود را بررسی  هازهیانگ، هافر بیان کرد. در هر میدان درمانی، ابتدا درمانجویان 
مرجع نظام ارزشـی خـود را بررسـی  تا شوندیم. سپس تشویق ب نجندتا اعتبار آنها را  کنندیم

نچه خداوند دی برنامه تربیتی خـود بر آ تأملعنوان افرادی که م لمان ه تند، در ه کنند و ب
امکـان دارد آنهـا بـر آنچـه مـ اًل بیان داشته، تمرکز مجددی بر ابعـاد وقیقـت داشـته باشـند. 

ولیت خـود در عـالوه بـر آنکـه از م ـئآنها تمرکز کنند. در دی درمان،  اندشدهدیگران موجب 
گاهی بیشـتری  خداونـد نیـز بـه آنهـا  ولیت در برابـر دیگـران وئم ـ ،ابنـدییم بال خودشان آ

را آنچـه  . در مرولـه آخـر، درمانجویـانانجامـدیمـ. این مرولـه بـه بازسـازی دشویمیادآوری 
قدر در زندگی روزمـره م اًل اینکه چ. کنندمیزمایش و آ در جریان عادی زندگی، اجرا اندآموخته

 .های صحیح و بر مبنای اصول وق و وقیقت داشته باشندانتخاب توانندیم

ی، ایجاد تغییر در درمـانجو افل فهها در سراسر تاریخ و با هر روش یا هر درمانیدف تمام روانه
هـای ناشـی از در جهت سالمت روان، او اس امنیت، ایجـاد امیـد و انگیـزه و کـاهش اضـطراب

 .داندیمی واب ته به آن را رمز آرامش وقیقی هامؤلفهها است.  رآن کریم ایمان و زیرروزمرگی
. توکل، صـبر و دعـا، کندیم تری و ارتباط با خداوند آنها را  شودیمه درمانجویان یادآوری ب
. امیـد، سـازدیمـو زمینه امید را در آنهـا بـارور  ندکمیهای اتصالی با وجود مطلق را فراهم راه

و کـه خداونـد مرا ـب  انـدآموختهدرمانجویـان زیرا  .امنیت و آرامش ارمغان این ارتباط ه تند
چون او منبع رومت است. در جریـان  .ست و بهترین را برایشان مقدر کرده استا نگهبان آنها

گاهی، ضمن تفکر در  بـا او ـاس و تجربـه  رنـدیگیمـیـاد  هـاآنی وجودی، هامؤلفه بارهخودآ
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های نیازهای خود را بهتر بشناسند و راه کندیماین کار به آنها کمک  .رو شوندهوا عی خود روب
گاهی از تفاوت بین ان انوبه آنها را ج ت رسیدن هـا افـزایش جو کنند. در رابطه با دیگران، آ

در ن ان انی، ه عنوان افرادی صاوب مرتبه و شأها نیز بکه سایر ان ان آموزندیم هاآن. ابدییم
و  کننـد. بـا پـذیرش دیگـران و پرهیـز از انتقـادند و باید به نیازهای آنها نیـز توجـه ااوترام خور

هایی برای تا راه شوندیمتشویق  آنها. ابدییمش در آنها پرورش ای، زمینه عشق و بخش ضاوت
ند و اهکاری را انجام دهند که همیشه از آن هراس داشـت و خلق شادی همراه با دیگران بیابند

خـود را بـا دوسـتان و  شان بوده است. رابطـه صـمیمی و عمیـقشدهونیهای در ناشی از ترس
کـه در  انـدآموختهزیـرا  .ک انی که دوستشان دارند، وسعت بخشند تا عشق وضـور یابـدسایر 
کـدام از محورهـای وجـودی، وضـور خداونـد را درک  م بـت هـر طـب رفتن به سمت  م یر

گاهی  آنهاوجود آورد. ه ناپذیری را در آنها بفنشاط وص تواندیمخواهند کرد و این  که  ابندییمآ
 اضطراب واز و  هدان ان را از زندان تن رهایی د تواندیمدادن به دبیعت، ارتباط و توجه و دل

 د. وتی نگهداری از یک گلـدان گـل یـابکاه خوبیبه میزان اف ردگی ناشی از افکار خودآیند 
یـا  (آور اسـتآنهـا بـا ان ـان زیـانزی تی موجود جاندار  ییر از ویواناتی که از نظر اسالم هم

کواریوم کوچک وضور چند ماهی در یک   باعث خلق چنین مفهومی شود. تواندیمآ
. آنچـه کنـدیمـهر چهار بعـد وجـودی ان ـان توجـه  هآن است که ب نقطه  وت این درمان

 در خـوراز دریـق چهـار بعـد وجـودی،  شودیمموجب کشاندن درمانجویان به محیی درمانی 
و ضـمن  دنگـر مـیی جدیـد اهیـزاویک از این ابعاد، درمانجو مشکلش را از  است. در هر تأمل

گاهی، تجارب  ه ی بـاروزنـهدرمـانی،  هاینادیـک از میـ . هـرکنـدیمی ک ب اتازهافزایش آ
گاهی گاهی به آنچه درمـانجو مشـکل  ست که از چهارا سوی آ ، پنـداردیمـسو به تابیدن نور آ

 .کندیمکمک 
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