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مقدمه

هردند مکنویت به عنوان ین بکد در هویات اهکاان هماواره محال وجاه روانشناساان باودها
هیچگاه به عناوان بکادی اصایل در هظار گرففاه هشاده اساتن اغلابا مکناویفی ساه امارو ه در
روانشناسی محل وجه است مفهومی سکوالریکفی داردا اما باه طاور سلای فضاایی مففااوت
برای روانشناساهی سه مکنویت را بکدی اصیل و اساسای بارای سمان باه اهکاان مایداهناد و
الداوهااد را ساااالفه بهاا بشاار هماایداهناادا فااراهم ساارده اسااتن بااه هحااوی سااه ریدااارد
( )۲۰۰5و ریدارد و برجی  1۹۹7(2و )۲۰۰۴رواندرماهگری یک

1

ارده االهی 3و پارگامنات)۲۰11( 4

درماااهگری یک اردااه مکنااوی 5را بااه جامکااه علماای مکرفاای ساارده اسااتن حااوالت االیاار
رواندرماهگری وجه به دیدی جامع راجع به اهکانا بهویوه بکد مکنویا را فراهم سرده استن
بقراط ۴۰۰( 6بل ا میالد) به دندالیهای 7بودن شدصیت بشر وا ف باوده اساتن ساابقه
لفیقااایهگاااری فنااای هیاااز در رواندرمااااهگری باااه آرهولاااد ال اروس( 8ال اروسا۲۰۰۸aا )۲۰۰۸b

برمیگرددن ال اروس ا نبکدی یا دوبکدیبودن درماهگریهای آن ماان هاراضای باود و باه
دهبال مطر سردن هوعی ا درماهگری بود سه بفواهد ابکاد بیشفری ا شدصیت را پوشش دهد
(ال اروس)۲۰۰5ن جانبزرگی و هاوری ( )1۳۹۳باا بررسای رواندرمااهگریهاای مدفلاف آههاا را باه
نبکدیا دوبکدی و دندبکدی قکیم سردهاهد و ضم مکرفی عمده ار ی آههاا بارای درماان
اضااطرا

ا بااه مکرفاای درمااان دندبکاادی ال اروس پرداالفااهاهاادن جااانبزرگاای (1۳77ا )1۳7۸

درماهگری دندبکدی را با دادن جهاتگیاری مکناوی (ماذهبی) باه وجاوه هفاتگاهاه درماان
1 . Richards, P. S
2 . Richards, P. S.; Bergin, A. E
3. theistic integrative psychotherapy
4 . Pargament, K. I
5. spiritually integration psychotherapy
6. Hippocrates
7. multi-layered
8. Lazarus, A. A
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ال اروس مکرفی سرده استن
اینکااه مکنویاات در اهکااان بااه عنااوان بکاادی اصاایل در هظاار گرففااه شااود در مفااون علماای
روانشناالفی هیز ابل ردیابی استن روبارت و سلای )۲۰15( 1باورهاای ماذهبی و مکنویات را باه
عنوان هیا سلیدی اهکان محل وجه رار میدهندا سه به جکتوجوی مکنا و هد در هادگی
مربوطاهدن
عالمه طباطبایی ( 1۹ :1۳۸1ا  )۲۰با حلیل آیاات و روایاات ضام اثباات اهمیات و اولویات
جنبه روحاهی اهکان و اصیلداهکف رو ا آهده را اهکان ا آن به «م » کبیر مایسناد بیااهگر
همان رو میداهدا و مکفقد است ا حاد آن با بدن به هحوی است سه صدق «هوهویت» میان
آن دو امکانپذیر میشود و بدن با همی رو رشد و کامل مییابدن بنابرای ا ال م است اهکان
به ای هویت مکنوی الود هشیار باشد و رابطه الود را با آن حفظ سندن
در درمااان دندبکاادی مکنااوی فاارض باار ایاا اساات سااه غیرفکااالشاادن بکااد مکنااوی
باع ار یابیهای هادرست ا مو کیتهاا الاودا و جهاان شادها میناه آسایبپاذیری را بارای
اهکان فراهم میسندن رواندرماهگری دندبکدی مکنوی درماهی اسات مکنویاتمحاور 2ساه باا
اصیلداهکف الداجویی به عنوان هیا ی فطریا مکنویفی الداسو را به عنوان سیکافمی بارای
رارگرفف ای هیا در هکفه آن در هظر میگیرد و فکالسا ی بکد مکنوی را شیوهای مسثر برای
کادل و کالی روانشناالفی میداهدن آسیبشناسای اهکاان باه فکاالف هافکاالباودن ایا هیاا
فطری مربوط استن 3در وا عا باید الداجویی را هوعی هیا اصایل در رابطاه اهکاان باا وا کیات
لقی سردن روانشناسان و روانپزشکانا وا عهگری و وا کیتسن ی را محور اساسای ساالمت
رواهی و ضکف آن را هشاهه مهم االفالل میداهند (اه م

روانپزشکی آمریکاا )۲۰1۳ن اگر الداوهد باه
1. Robert, T. E; Kelly, V. A

2. spiritual- centered
َ ْ َ َ
َ َ
َ ً َ ً َ ُ
(َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
یام ِة أ ْعمی)؛ و نیز آیه
کری ف ِإ َّن ل ُه َم ِعیشة ض ْنکا َو ن ْحش ُر ُه ْیوم ال ِق
 .3برای مثال ،آیه  12۴سوره طه :و من أعرض عن ِذ ِ

 110سوره مؤمنون و  101سوره کهف و اثرات فعالبودن ذکر خدا در آِیات متعدد ،از جمله :سوره ق ،آیه 8؛ و
سوره غافر ،آیه .۵۴
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عنوان موضو اصلی عشق اهکان مطر است 1با گشت به او هیز مهام اری هاد اهکاان در
هظر گرففه شده استن 2مصادیقی ماهند الود حققیابی در هظریه مزلو)1۹7۰( 3ا اهکاان عا ال
در هظریه آل ورت1۹۶۸( 5ا)1۹۶1ا الودشاکوفایی 6و اهکاان باا سانش سامال 7در هظریاه راجار

4

8

()1۹۶1ا سلشدن به واسطه اهکاان این اا و اسناوهی در هظریاه پرلاز )1۹۶۹( 9عقالهایشادن در
هظریاههاای شاناالفی (بان و ویشاار 10ا )۲۰1۴ا الردمنادی در هظریاه اریککاون)1۹5۹( 11ا اهکااان
فراروهده 12در هظریه فراهکل1۹5۹( 13ا  )1۹۶۹و ننن همه به هوعی مصداقهایی ا وجاه باه ابکااد
جزلی اهکان هکفند سه در سلیت آن در اهکان الداگوهه در مکفب اسالم لی مییابندن
مشکل عمده رواندرماهگریهای امرو ی بی وجهی به مبدأ وجود اهکان استن هحوه فکر
اهکان درباره مبدأ و غایت به اهحاء مدفلف در روانشناسی محال وجاه ارار گرففاه اساتن ا
ابفدا روان شناسان هیا اهکان باه با گشات باه مبادأ را باه هاوعی باه هیاا اهکاان باه وحادت در
داردو دی مربوط میداهکفندن مثال اسفاهلی هال ( 1۸۴۴ا )1۹۳۴ا ال برای اثبات وحدت
رواهی در دوران هوجواهی را هوعی با یابی دوران هدکفی و ملکو ی میداهد سه اهکان و طبیکت
در هماهنگی با هم رار میگیرهدن او مکفقد بود هر شدص جزلی جداشاده ا جهاان باشاکوه
رو اساات (هقاال ا هلکااون14ا )۲۰۰۶ن اینکااه واهااایی مااا ا مباادأ دگوهااه شااکل م ایگیاارد مبنااای
َ َ َ ُ

َْ

 .1اشاره به استدالل حضرت ابراهیم( :قال َل أح ُّب ٱْلفل َ
ین) (انعام.)7۶ :
ِ
ِِ
َ
ُ
ٌ
َّ
َّ
ُ
ُ
الصابر َین َّالذ َین إذا َأ َ
 .2آیه  1۵۶سوره بقرهَ ( :و َب ِّشر َّ
صاب ْت ُه ْم مص َیبة قالوا إنا هّٰلل َ
راجعون) ،و آیه  ۴۶بقره.
یه
ل
إ
ا
ن
إ
و
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ

3. The self -actualizing person
4. The mature person
5. Allport, G. W
6. self-actualization
7. fully functioning person
8. Rogers,C.R
9. Perls, F. S
10. Beck, A. T.; Weishar, M. E
11. Erikson, E. H
12. The self-transcendent person
13. Frankl, V
14. Nelson, J. M
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شااکلگیااری روانشناساای تهفیاان شااده اسااتن بالاادوی )1۹75( 1ا سااه پیاااته مفایثر ا او بااودا
با پدیدایی را در داردو هظریه هال پاذیرفت و اهکاان را در آن موجاودی فکاال و هاه منفکال
وصیف سرد (والکینر)۲۰۰۰ 2ن ا هظر اوا سودسان ا طریق با ی و قلیدا ا سکااهی ساه برایشاان
الود آرماهی الویش را شکل میدهنادن ایا آرماان باه
مهماهد الگو و آرمان میگیرهد و فکاالهه ِ
هوعی با ا درک فرد ا الدا استن وجه به مبدأا هوعی مکناادهی باه پدیادایی اهکاان اساتن
بیی روانبنههای فطری هیز هیا به وجه به مبدأ را برجکفه میسندن مایزهایاففگی اولیاه هام
سه در هظریات مدفلف ا جمله فولر1۹۹۶( 3ا او ر و گموهدر4ا  )1۹۹1برای رشد ایمان در هظر گرففه
میشودا به هوعی اهمیت وجه به مبدأ را برجکفه میسندن
لودر)1۹۹۸( 5ا الدا را بنیاد ههایی هکفی میداهد سه کامل با او برای رشاد مکناوی ضاروری
استن ا هظر اوا رشد در دو مرحله الوهی و امکاهی صورت میگیردن هو نلنوه منشای فیضای
است سه هدگی اهکان را با سا ی میسندا در حالی ساه یییار در بادن و الاود روانشاناالفی و
بافت اجفماعی در هو نعکنی حول ههففه استن حول و فی ا فااق مایاففاد ساه دیازی در
سارسرد مرحله هدکفی هدگیا ساالف دهیایی
هظام منک م موجود ردید ای اد سندن ا هظر اوا
ِ

مطمئ در میان هابکاماهیها استن پ

وجه به مبدأ می واهد در ا بی بردن هابکاماهیهاای

عاطفی دوران سودسی و ای اد اعفماد اساسی هقش بکزایی داشفه باشدن اگر دلبکفگی هااایم
ریشه هابکاماهی های رواهی است وجه به مبدأ وجود به عنوان موجودی ام برای ا بی بردن
ای هاامنی امری مهم لقی میشودن حفی در سودسی اربی ماهند حضورا وابکفگی احکااس
مکنا و الیر غایی را جدای ا دی

همیداهند (هاارت6ا ۲۰۰۶ا هاای و هاای۲۰۰۶ 7ا و اامینی

8ا )1۹۹1ا

1. Baldwin, J
2. Valsiner, J
3. Fuller, R. C
4. Oser, F., & Gmunder, P
5. Loder, J
6. Hart, T
7. Hay, D., & Nye, R
8. Tamminen, K
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دلبکفگی به شکلگیری صاویر دروهی مثبت و پایدار ا رابطه موضاوعی من ار مایشاودن باه
دلبکفگی پاسادگو و
گففه سرک پا رین)1۹۹۲( 1ا ادیان وحیدی اغلب ا الداوهد هوعی دهرۀ
ِ

در دسفرس مکرفی میسنندا سه به عنوان پایگاهی ام ا ابل اعفمادا ار شمند و مهربان برای

هظام روانشناالفی رباه مایشاودن هرداه سودساان ا والادی مکافقل ار مایشاوهدا رابطاه
دلبکفگی با الدا محوری ر میشاود (گراهکویکات و دیکای2ا )۲۰۰۶ن ایا هگااه اا حادی وجاه باه
الداوهد را به عنوان مبدأی اصیل و مکفقلا گکفر میدهدن اما اغلب پووهشهای موجاود
در ای مینه فقه به عنوان شواهدی مبنای بار وجاه بنیاادی بشار باه مبادأ وجاود الاویش و
الداجویی فطری ابل اسففاده استا هاه ایا الطاای رو شاناالفی ساه الاداجویی مکناوی و
دلبکفگی به الداا به دلبکفگیهای اولیۀ دوران سودسی قلیال داده شاود و الداوهاد پنادارهای
بشری لقی شودن همانطور سه هویتجویی دوران هوجواهی هه نها حاصال ساسالهاایی اسات
فرا ر ا آن دلبکفگیهاا بلکاه در پای گککاف ا آههاا و پیوهاد باا هظاامی ایادلولوتین اساتا
آنگوهه سه اریککون ( )1۹۶۸دریاففه استن بنابرای ا آیا همی وان وجه به مبدأ را ادراسی اصیل
و فطری داهکت سه برای اهک ام و وحدت هظام روانشناالفی و درمان آن حیا ی است؟
با وجود ای ا در رواندرماهگریهای امرو ی هنو وجه به مبدأ و مکادا سه اساس مکنویات
اهکان استا به طور واض محل وجه رار هگرففه اسات و درماان اغلاب در دااردو رابطاه
اهکان با الود و هکفی اطرافش نظیم میشودن پارگامنت ()۲۰11ا بهوضو ابارا مایدارد ساه
همی وان ا مراجکان الواست سه مکنویت الود را پشت در ا ااق درماان یاا مشااوره رهاا سنناد و
بدون آن وارد درمان شودن حال اگر حو ه ادراسی اهکان با بکد مکنوی او محل وجه رار گیردا
الگوی درمان و مشاوره واجد ده اصولی میشود؟ منظور ا اصول در رواندرماهگری و مشاوره
پایههای هظری و عملی است سه سا وسارها و فنون مشاوره بار اسااس آههاا شاکل مایگیارد و
هدایت میشود و به هد درمان منفهی میگرددن
اگر هویت را دروهیسا ی فرهناا (شااملا الااهوادها والادی ا هظاام ار شای و ننن) در فارد
1. Kirkpatrick, L. A
2. Granqvist, P., & Dickie, J
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بداهیما مذهب و االالق دو مسلفه اصلی آن هکفندن رواندرماهگری هوعی کامال عمیاق بای
افراد است سه به هوعی با هویت فرد هیز در ار باط استن رواندرماهگری بی فرهنگی امرو ه باا
ای

مسلفهها سر و سار دارد (جایل ا دراگن

مشاوره با

ا و فایش1ا )۲۰۰۸ن هردند امرو ه درمانها و شایوههاای

مینههای فرهنگی مراجکان هماهنا هیکت (هافم

2ا )۲۰۰۶ن فرهنا دینی جامکاه

ایراهی ای ا میسند ای هماهنگی برای رواندرماهگری و مشاوره در دااردو فکالیاتهاای
علمی پیگیری و برجکفه شودن
در ای پووهش هد بیی اصول و سا وسارهای اساسای مشااوره و درمااهگری دندبکادی
مکنوی با وجه به فضای سلی ادراسی مراجع در دهار حو ه االیر بر اساس مناابع دینای اساتن
بدیهی است و فی ا اصطال ادراکشاده ساد باه میاان مایآیادا مقصاود الالصاهساردن
یاففهها در داردوبی روانشناالفی است و آن را ا حو ههای دیگر دی پووهایا ماهناد عرفاانا
االهیات و فقها مفمایز میسند و به اعفقادات مراجع با هر مکلکی احفرام میگذاردن
روش

رو جمااعآوری و حلیاال یاففااههااا در ایاا مقالااه ماارور مفااون ماار به در مینااه اصااول
رواندرماهگری و مقایکه طبیقی آن با اسففاده ا حلیل محفوا است سه روشی پووهشی برای
گرفف هفایم مکفبر و کرار پذیر ا دادههای اسفدراجشده ا مف به حکا میآید (رایفا اسفف و
فیکوا )۲۳ :1۳۹1ن حلیل محفوا «هر فنی است سه به سمن آنا ویوگیهای الاص پیامها را باه
طور هظامیاففه و عینی مورد شناسایی رار میدهند» (فراهکفورد و هدمیاسا )۴۶۹ :1۳۸1ن در حلیل
سیفیا فکیرا بدشی ا مراحل پووهش است (جنکونا و جانساوسکی3ا)۲۰۰۴ن
در ای مقالها واحد حلیلا سه اولی مرحله حلیل سیفی است (ریادر4ا)۲۰۰7ا مفاون
دینی دست اول ( رآن و سفب روایی مشهور و مکفبر) و منابکی است س ه اعفبار پووهشی
1. Gielen, P. J.; Draguns, D.; Fish, Jefferson M
2. Hofmann, S. G
3. Jensen, K. B.; W. Jankowski. N
4. Rader, S
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آهها ابل احرا است ( سفب حو وی ا داهشگاهی سه با هظاارت و ار یاابی داوران منفشار
شده و به عنوان سند پووهشی ابل ردگیری است)ن دادهها در ای بدش پ

ا

زیه

و حلیل باا یمای دهاارهفرها مفشاکل ا اسافادان حاو وی و داهشاگاهیا ساه هام باه
روان شناسی و هم به مفون مذهبی کله داشفهاهد ا در جلکات بح گروهی بررسی شد
و دست سم پ

ا سه بار با هویکی و رفع ابهام و اشکال وسه دو

ا اس فادان ( یکی

حو وی و دیگری داهشاگاهی) باا هگری شاده و طار ههاایی باه شاکلی ساه در بداش
یاففه ها منکک

شدها نظیم گردیدن

یافتهها

در ای مقاله ب یشفر یاففه های هظری و اصول اساسی درمان دندبکدی مکناوی مکرفای
شده استن ای یاففه ها شامل ین داردو هظری اهکانشناالف ی است سه مبفنی بر آن
ین اصل سلی به عنوان « هکفه اصلی الود» اسفدراج مای شاود و ا آن اصالا اصاول
دیگری در دهار حو ه ادراسی اهکان شامل مبدأا هکفیا الود و غایت به دست میآیاد
سه روان درماهگری دندبکدی مکنوی بر آن اسفوار استن 1بیای اصاول ایا حو ه هاای
ادراسی در پی میآیدن
چارچوب نظری (انسانشناسی)

اصول رواندرماهگری و مشاوره در هر هظریهای ابع کریف آههاا ا اهکاان و در ابکااد مدفلاف
اسااتن و فاای اهکااان در بات الااود مفکاارضا هاهشاایار و م بااور و در مو کیاات روانآ ردگ ایا
دفاعی و دوالیه کریاف مایشاود (آنگوهاه ساه در روان حلیلگاری صاورت مایگیارد)ا اصال
بر هاآگاهی اهکان بر رففار الود و ابکیت او ا هاهشیاری و کارضهای دوران ساودسی گذاشافه
م ایشااود و ضاارورت کبیاار و فکاایر و

ااداعی آ اد برجکاافه م ایشااود (لیباارت و لیباارت2ا )1۹۹۸ا

و فی اهکاان موجاودی پااک و مدفاار کریاف مایشاود (آنگوهاه ساه در هظریاه راجار دیاده
 .1یافتههای تجربی این پژوهش در مقاله دیگری گزارش خواهد شد.
2. Liebert, M. R.; Liebert, L. L
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میشود)ا اصل بر فراهمسردن مو کیت درماهگراهه به هحوی است سه درماهگر بفواهد همدالهها
الالصاهه و بدون ید و شرط مراجع الاود را ب اذیرد و فناون مشااوره را غیرمکافقیم اجارا سناد
(راسکی

و راجر 1ا )۲۰۰5ن و فی اهکاان باه عناوان محصاول فکار الاود در هظار گرففاه مایشاود

( آن گوهه سه در درمان های شناالفی  -رففاری دیده م ی شود)ا اصل بر اهمیت هظارت
و یییر فکر بنا شده و فنون حول یییر افکار در ساطو مدفلاف اسافقرار ما ی یابناد
( بن و ویشارا ) ۲۰1۴ن و فی اهکان لو سفیدی در هظر گرففه م ی شود سه حات هادایت
محیه است ( آن گوهه سه رففاردرماهگران مکفقدهاد) اصاول یاادگیریا ماهناد اداعیا
قویت و قلید فنون مکفقیم درماهی را دارک م ی ب ینند ( ویلکون2ا ) ۲۰۰5ن اما همه ای
الاود ادراک شاده
هظریات و هظریات دیگر اهکان را در داردو
هکفی ادراک شاده و ِ
ِ

او در هظر م ی گیرهد و مبدأ و مکاد ادراک شده اهکان را هادیده ما ی گیرهاد؛ دو حاو ها ی

سه به بکد مکنوی اهکان مربوط استن در هظر گارفف ایا دو بکاد در حاو ه ادراسایا
کریف اهکان را یییر م ی دهدن
جوادی آملای ()1۳۸۳ا ساه عنصار اعفقااداتا االاالق و اعماال را ساه رسا ساا هده
هویت پایدار اهکان می داهدن م مو ای عناصر سه گاهها دهره ار باط آدمای باا الادا را
الااص وجاودی باه عناوان « یلاه» کبیار
رسیم میسند و در فرهنا رآن ا آن رباه
ِ
می شودن ا ای رو سامل ر ی بیان رآهی درباره وجاود آدمای « ،
حای مفیلاه» اساتن پا
ِ
اگر بکد مکناوی اهکاان را اصایل باداهیم و الاداجویی را فطاری و اهکاان را حای مفیلاه
کریف سنیم ( هه حیوان هاطق) بر اساس ده اصولی می واهیم به او برای ه ات هادگی
الود ا هاهن اری های رواهی سمن سنیم؟ ای پرسشی اسات ساه ایا پاووهش در پای
پاسخ به آن استن
بر اساس حلیل بدشای ا مناابع دینایا مای اوان اهکاان را سیکافمی دندبکادیا 3منکا ما
1. Raskin, N. J.; Ragers, C. R
2. Wilson, T

 .3اشاره به نظام خلق و امر (طباطبایی 19 :1381 ،و  )20و نیز کنشهای مختلف ،که وجوه متفاوتی را برای انسان
مشخص میکند (از جمله.)201۴Lazarus, :
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پیدیاادها 1مفکااادلا 2حکاااس (شااهید ثاااهیا  )1۲۶ :1۴۰۹و پویاااا 3هدفمناادا 4فکااال و واهمناادا

5

برهامهریزیشاده و دارای برهاماه مشادصا 6مدفاارا 7الاودهظمجاوا 8دارای ابزارهاای ال م بارای
حول 9و در عی حال آسیبپذیر 10کریف سرد سه مدلوق الداوهاد و حات ربیات او باوده و ههایفاا
پ ا طی مراحل کاملی و حولی الود به سوی او برمیگارددن 11هکافه اصالی ایا سیکافما ساه
اهک ام و وحدت او را حفظ میسندا «عقل» یا الرد است سه با فکالبودن الودا اوال امکاان ار یاابی
و شدیص را برای ای هظام فراهم سرده و ثاهیا وام و مدیریت ای سیکفم را اا رسایدن باه اهادا
 .1مؤمنون.100 :
َََ َ
 .2آیه  38سوره قیامت( :فخل َق ف َس َّوی)؛ تفسیر« :که خدای تعالی با تعدیل و تکمیل ،اندازهگیری و سپس
صورتگریاش کرد (طباطبایی.)18۴/20 :137۴ ،
ً
ً
ُ ً
َّ
َْ
 .3معارج ،آیه ( :20إ َّن ْاْل ْن َ
سان ُخ ِل َق َهلوعا ِإذا َم َّس ُه الش ُّر َج ُزوعا َو ِإذا َم َّس ُه الخ ُیر َم ُنوعا)؛ تفسیر« :حرص به خودی
ِ ِ
خود بد نیست ،وقتی بد میشود که انسان آن را بد کند و درست تدبیر نکند ... ،پس انسان در بدو پیدایشش در
حالی که طفل است هر آنچه که برایش خیر و یا شر است میبیند ،و با آن غرایز عاطفی که مجهز به آن شده خیر و
شر خود را تشخیص میدهد ،و میفهمد که چه چیزی را دوست میدارد و قوای درونیاش اشتهای آن را دارد ،اما
بدون اینکه برای آن چیز حد و اندازهای قائل باشد  ...این حرص شدید بر خیر ،صفتی است کمالی ،که اگر نبود به
دنبال کمال و جلب خیر و دفع شر از خود بر نمیآمد ،همچنان که قرآن کریم فرمودهَ ( :و إ َّن ُه ِل ُح ِّب ْال َخیر َل َش ِد ٌید)
ِ
ِ
(عادیات( »)8 :طباطبایی.)18/20 :137۴ ،
َّ
ْ
َْ ْ
 .4زاریات ،آیه َ ( :۵۶و ما َخلق ُت ال ِج َّن َو ِاْل ْن َس ِإَل ِل ْیع ُب ُدون)؛ تفسیر« :خلقت بدون غرض نبوده ،و غرض از آن
منحصرا عبادت بوده ،یعنی غرض این بوده که خلق ،عابد خدا باشند ،نه اینکه او معبود خلق باشد ... ،اما نه
خودش گردد ،بلکه سودی که عاید فعلش شود  ...کمالی است که عاید انسان میشود).
سودی که عاید
َ ْ َْ َْ
 .5آیه  ،73انبیاءَ ( :و َأ ْو َ
یرات)؛ و نیز اشاره به اینکه معیار ارزشیابی فعل انسان است؛ و ( َو ما
خ
ال
ل
ع
ف
م
یه
ل
إ
ینا
ح
ِ ِ ِ
ِ
َ
کم م ْن َخیر َتج ُد ُوه ع ْن َد اهّٰلل إ َّن اهّٰلل بما َت ْع َم ُل َ
ُ َ ِّ ُ ْ ُ ْ
ون َب ِص ٌیر)
).
110
بقره:
(
ِ
تق َدموا ِْلنف ِس ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ َ َْ
َّ َ َ َ َّ َ َ
َ
ً ْ
ِّ ُ ْ َ ُ َ َّ َ
کث َر َّ
الن ِاس َل
اس َعلیها َل ت ْب ِدیل ِلخل ِق اهّٰلل ِذلک الدین القیم و لکن أ
( .6فأ ِق ْم َو ْج َهک ِل ِّلد ِین َح ِنیفا ِفط َر َت اهّٰلل ال ِتی فطر الن
َ
ْیعل ُم َ
ون).
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُّ
َ
َ
ِّ
 .7آیه  3سوره انسان( :إنا هد ْین ُاه َّ
شاء فلیؤم ْن َو م ْن َ
کم ف َم ْن َ
ٱلسبیل )...و آیه  29سوره کهفَ ( :و قل الحق م ْن َر ب ْ
شاء
ِ
ِ
ِ
ِ
( ُِ ُّ َ ْ
َْ ُ
َ َ ْ
َ
َ
)
سوره مدثر :کل نف ٍس ِبما کسبت ر ِهینة .
فلیکف ْر)؛ و آیه 38
َ
ْ
َّ
ُ َْ
ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ً َ ِّ
َ ُ
کم َو ْیغف ْر َل ْ
کم َسیئات ْ
یکف ْر َع ْن ْ
کم َواهّٰلل ذو الف ْ ِل ال َع ِِ ِیم)؛ و
 .8سوره انفال ،آیه ( :29یا أ َیها ال ِذ َین َآم ُنوا ِإ ْن ت َّتقوا اهّٰلل یجعل لکم فرقانا و
ِ
ِ
َ
ً
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
آیه  3سوره طالقَ ( :و َم ْن َّیت ِق اهّٰلل ْیج َعل ل ُه َمخ َرجا َو ْیر ُزق ُه ِم ْن َحیث َل َ ْیح َت ِس ُب َو َم ْن َیت َوکل َعلی اهّٰلل ف ُه َو َح ْس ُب ُه)؛ و آیه ،93
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ْ
َ
َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َّ
حات ث َّم اتق ْوا َو آمنوا ث َّم اتق ْوا َو أح َسنوا) ،و آیه  201سوره اعراف.
سوره مائدهِ ( :إذا ما اتقوا و آمنوا و ع ِملوا الص ِال ْ َِ
َ
ْ
ْ
کم َّ
 .9سوره نحل ،آیه َ ( :78و َج َع َل َل ُ
الس ْم َع َواْل ْب َ
صار َواْلف ِئ َدة).
َ
ْ َ ِّ َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ ُ َ ً
سان ض ِعیفا)؛ تفسیر« :ضعیفبودن انسان از این بابت
 .10سوره نساء ،آیه ِ ( :28یر ُید اهّٰلل أن یخفف عنکم ،و خ ِلق ِاْلن
است که خدای سبحان در او قوای شهویه را ترکیب کرده ،قوایی که دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستیزه
میکند» (طباطبایی.)۴۴9/۴ :137۴ ،
 .11سوره بقره ،آیه  ۴۶و .1۵۶

1۹
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اهکاهی امکانپذیر میسندن عقل ا ین سو اللق الدا است و ا سوی دیگر هویفی مکناوی دارد 1ساه
مینه کامل بکد مکنوی و طبیکی اهکان را فراهم میسندن هظام ار شیابیسنناده ساه در ههااد اهکاان
وجود دارد 2مینه نظیم ار باط اهکان را با دهار موضو حو ه ادراسی (عبدأا هست ا خنود و غنین
(مکاد)) فراهم میسندن ای هظام برای بقای کالیجویاهه الودا سه حفظ کاادل ( کاویه) 3او اساتا
به مرا بت ویوه ( زسیه) 4هیا مند استن
ماهی سه فرد باه هار دلیلای ا ساا وسار الودمرا باتگاری الاارج مایشاودا و باهالصاوص و فای
ار باطش را با مبدأ وجودی طع سندا مینه بی کاادلی فاراهم مایشاود و احفمااال ا الودبیگااهگی 5را
ربه میسندن آسیب و فی ربه میشود سه «الود» (هظاام روانشاناالفی اهکاان)ا حقیقات
وجودی الود (فطرت) و دیزی را سه با او هاهمگون است و مااهع رشاد او مایشاود باه هحاوی
آسیب اا در الود پنهان سندن6
اگر وصیف فوق ا اهکان را مد هظر رار دهیم مکیر هدگی اهکان عالوه بر الود و هکفیا ا مبادأ
شرو ا و به مکاد الفم میشودن در ای بیان مالحظه مان دندان مد هظر هیکتا بلکه هر عمل اهکان
در هر لحظه به ای دهار فضای ادراکشده مربوط و با وجه به آن مکنا میشوهدن عملا باه هار گوهاه
سنش روانشناالفی اطالق میشود سه محاسبهپذیرا و االفیار شرو و پایان آن در دست اهکان باشدن ا
آه ا سه اهکان در صورت کادلا درست و هادرستبودن عمل را برای الود درک میسندا همواره می واهد
بهفری عمل را اهفدا سندن 7ای امر ا هظر الالق اهکانا شدهی و مورد اهفظار استن 8ا آه ا سه اهکان
َْ
َ َ َ َْ
ََ َ
َ
َّ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُّ َ
وحان َ
یین  ...فقال اهّٰلل ت َب َارک َو ت َعالی خلق ُتک خلقا
 .1امام صادقِ « :۷إ َن اهّٰلل خل ْق العقل و هو أول خل ٍق ِمن الر ِ
َ
َ
َعظیما َو َّ
کر ْم ُتک علی َج ِمیع خل ِقی» (کلینی.)21/1 :1۴07 ،
ِ
ِ
ََْ
ُ
ْ
( .2فأل َه َمها ف ُج َورها َو َتقواها) (شمس.)8 :
ْ
َ ( .3و َنف ٍس َو ما َس َّواها).
َ
َ َْ
( .4ق ْد أفل َح َم ْن َزکاها).
َ
َ
َ ْ ُ ُ
َّ َ
َ ُ
ساه ْم أ ْنف َس ُه ْم) (حشر.)19 :
َ ( .5و َل تکونوا کال ِذ َین ن ُسوا اهّٰلل فأن
َ ( .6و َق ْد َ
خاب َم ْن َد َّساها).
َََ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ
ْ
ً
َُْ
کم أ ْ
 .7سوره ملک ،آیه َّ ( :2الذی خلق ال َم ْوت َو الحیاة ل ْیبل َو ْ
یکم أ ْح َس ُن َع َمًل َو ُه َو ال َع ِز ُیز الغف ُور).
ِ
ِ
َ ْ ً َّ
َ
( ُّ
ِّ
َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ
کس َب َره ٌ
کل ْامرئ بما َ
)
ین) (طور:
)؛
28۶
(بقره:
ت
ب
س
اکت
ا
م
یها
ل
ع
و
ت
ب
کس
ما
ها
ل
وسعها،
َ( .8ل یکل ُف اهّٰلل نفسا ِإَل
ِ
ِ ٍ ِ
َ
َ
ُ
ْ
َْ
ُ
َ
َ
َ
کم َو ْیس َت ْخل َف ْ
کم أ ْن ْیهلک َع ُد َّو ْ
قال َعسی َر ُّب ْ
کم ِفی اْل ْر ِض
)22؛ (قالوا أوذینا ِم ْن ق ْب ِل أ ْن تأ ِتینا َو ِم ْن َب ْع ِد ما ِج ْئ َتنا
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ناکم َخًلئ َف فی اْل ْرض م ْن َب ْعده ْم ل َن ْنِ َر َ
َف ْین ُِ َر َ
کیف َت ْع َملو َن) (اعراف)129 :؛ (ث َّم َج َعل ْ
کیف َت ْع َملون) (یونس.)1۴ :
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
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محصول عمل الویش است و پ الوراهد عمل اهکان به طور سلی به الود اهکان برمیگردد (بقره)۲۸۶ :ا
رواندرماهگر و مشاور دندبکدی مکنوی برهامه مداالله الود را بر عمل اهکان مفمرسز میسندن پ الوراهد
عمل هامفناسب و بد هرده باشد به هظام روانشناالفی فرد برمایگاردد 1و هظاام
عمل مفناسب و هیکو و ِ
ِ
2
روانشناالفی را ددار آشففگی میسنادن بناابرای ا مهام اری فکالیات درماهگراهاه « کاویه» اهکاان ا
مصیبتها و آشففگیهایی است سه او برای الود ای اد سرده یا ا جاهب دیگران پذیرففه و در درون الود
آگاهاهه یا هاآگاهاهه حمل میسندن ای کویها اهکان را به « کادل ابفدایی» میرسااهد و سا ساا وسار
«الودهظمجویی کالیجویاهه» او را به سمت کالی و ار قای سالمت و ساکادت ساوق مایدهادن بارای
با گشت به حالت کادلا فکالسا ی ابزارهای دروهی و نظیم الودهظمجویاهه فرد اصل اساسی درماان
دندبکدی مکنوی استن
اصل کلی

با وجه به آهده بیان شدا اصل هظری اساسی در درمان دندبکدی مکنوی «اصل عقالنیتت»
استن عقل به عنوان «هکافه اصالی الاود»ا و باه عناوان سانش هکافهایا فارد را در جهات
شکوفایی اسفکدادهای اهکاهی هدایت میسند و در صاورت فکاالباودن بکاد مکناویا گارایش
الداسویی عقلا 3اهکان را به طور الودهظمجویاهه به سمت کالی سوق میدهدن بنابرای ا ساه
اصل مربوط به عقالهیت به عنوان اصول سلی درمان دندبکدی مکنوی مطر میشوهدن
اصل «خودنظمجویی تعالیجویانه» بدی مکنا است سه اهکان پ

ا کادل ( کادل پایه)ا

هیا های کالیجویاهها ا او را بارای فاراروی ا آهداه هکاتا برمایاهگیزهاد و کاالیالاواهی
دناهده با مرا بت و الودمهارگری همراه باشد و به عمل مکطو باوده و هدفمنادا ار شامند و
بامکنا باشدا او را به سط باال ری ا کادل ( کادل بهیناه) مایرسااهدن اصال الاودهظمجاویی
کالیجویاهه و فی حقق مییابد سه عقل فطری و الداسوی فرد فکال و در جریان باشدن
َ

َ

َ

َ ْ

ََ
 .1سوره اسراء ،آیه ( :7إ ْن أ ْح َس ْن ُت ْم أ ْح َس ْن ُت ْم ِْل ْن ُفس ْ
کم َو ِإ ْن أ َسأ ُت ْم ف َلها).
ِ
ِ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ
َ َ ْ
ْ َ ُْ َ ْ
کث ٍیر)؛ سوره طه ،آیه َ ( :12۴و َم ْن
َ .2سوره شوری ،آیه ( :30و ما أصابکم ِمن م ِصیب ٍة ف ِبما کسب َت أ ِیدیکم و یعفوا عن ِ
َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً
َ
کا َو َن ْح ُش ُر ُه ْیو َم ْالق َ
یام ِة أ ْعمی).
أ ْع َرض َع ْن ِذکری ف ِإن له معیشة ضن
ِ
 .3اشاره به اصطالح «عقل عن اهّٰلل» که در برخی روایات آمده است (نک :کلینی۵9/1 :1۴07 ،؛  ۵9/2و ۶1؛
ابنشعبه حرانی ،1۴0۴ ،تحف العقول.)100 :م
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بنابرای ا اصول مهم دیگری سه فضای درمان دندبکدی مکنوی را اشیال میسنند «اصتل

خردسنجی» و «اصل خردورزی» است سه به دو مکئله سن ش و حریان عقالهای مرباوط
استن ای عقل فطری و الداسوا آموالفنی هیکتا و در اهکان بهطور فطری وجود داردا 1بلکه
باید با هشیاری آن را در طول درمان با مری و فنون مدفلاف فکاال سارد (الاردور ی)ن بارای
مشاوره و درمانا ابفدا باید با الردسان ی باه وجاود ساطحی ابال باول ا عقالهیات در فارد
مطمئ بودن ای فرآیند در رواندرماهگری به عنوان مکیار ورود باه درماانا یکنای اوان رابطاه
منکطف مراجع با وا کیت (ا جمله آرلو2ا )۲۰۰5ا در هظر گرففه میشودن

شکل  :۱مدل مفهومی اصول سهگانه عقالنیت

برای درماانا بار اسااس رباه باالینیا فکاالساا ی افکاار یقینای دربااره مبادأا باه
سا ماهدهی هیت اعمالا سه بدش آغا گر هر عملی است من ر می شاودن بناابرای ا یان
سری اصول درماهی مربوط به اصال رابطه با مبدأ وجاود و الداوهاد مفکاالا میناه ایا
ََ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ
َ
َ
َ َ
ْ َ َ َ
ْ ْ ُ
اکرنا ال َعقل َو اْل َد َب فقال یا أ َبا َه ِاش ٍم ال َعقل ِح َب ٌاء ِم َن اهّٰلل َو
َ .1ع ِلی َع ْن أ ِب ِیه َع ْن أ ِبی َه ِاش ٍم ال َج ْعف ِری قالَّ :کنا ِع ْند ِّالرضا ۷فتذ
َْ
َ
َّ
َ َّ َ ْ ْ َ َ
ْ َ ٌ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ
اْل َد ُب کلفة ف َم ْن تکلف اْل َد َب قد َر َعل ِیه َو َم ْن تکلف ال َعقل ل ْم ْیز َد ْد ِبذ ِلک ِإال َج ْهال (کلینی.)23/1 :1۴07 ،

2. Arlow, J. A
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اهکطا را فراهم می سندن ماهی سه ای رابطه به شاکل درسات فکاال مای شاود مراجاع ا
احکاس امنیت و اهکطا و پذیر

در الور وجهی برالوردار می شودن به عنوان هموهها در

ین گروه درماهی برای مراجکان مضطر با  1۲هفرا ماهی سه ای رابطه با الدا ا حالات
الداپنداره 1به مفهوم عقالهی ابل بولی بدیل شدا  1۰هفر ا اعضای گروه گزار

سردهد

سه همه اهکانها را الو می بینند و رابطه آهها حفی با سکاهی سه بال مفنفر بودهاهادا ا
هظر بهنی بکیار مال یم و مهرباهاهه شد و  5هفر ا اعضاای گاروه باه راحفای حاضار بودهاد
دشمنان الود را ببدشایندن
بنابرای ا عقالهیت با سه اصل مذسور میدان ادراسی اهکان را در بار مایگرگیارد و هماواره حات
یثیر رار میدهدن دهار موضو ای حو ه ادراسی شامل عبدأوند نکشند ا ساه اغلاب اهگیازههاای
مکنوی را دارک میبیندا غنی و(عنند)وند نکشد ا ساه اغلاب اهادا اهکاان را ساامان مایدهادا
هست وند نکشد (دیگران و دهیا) سه هظام ار باطی و رغبتهای اهکان را در بار مایگیاردا و خنودو
ند نکشد ا سه رابطه و شناالت فرد ا الود را در االفیار پردا

های او رار مایدهادا حاو ه عمال

رواندرماهگری دندبکدی مکنوی را شکیل میدهنادن اصاطال «ادراکشاده» بارای ماایز حاو ه
االهیاتا االالقا فقه و عرفانا ا حو ه روانشناسی به سار رففه استن
اصول اساسی هظری در ای دهار حو ها پایههای فنون درماهی رار میگیرهدن
اصول مربوط به «مبدأ ادراکشده»

الود الداوهد باه عناوان یان حقیقاتن
مراد ا مبدأ ادراکشدها ادراک فرد ا الداوهد استا هه ِ

وجود الداوهد به عنوان ین حقیقتا مکئلهای وجودشناالفی استا اما ادراک فرد ا الداوهادا
سه البفه بایاد طباق حقیقات آن باشاد و هار داه مطاابق ار باشاد سارآماد ر اساتا مکائلهای

روانشناالفی استن بر ای اساسا اصاول مرباوط باه فضاای روانشاناالفی ادراکشاده مبادأ
وجود عبارتاهد ا :
ت اصل بازخورد توحیدی :بنیان فکری روان شناسی اسالمی بر اساس منابع دینی بر ای
1. God Image

۲۳
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فرض ههاده شده سه اهکان به طور فطری الداشناس استا 1و آهداه در او دگرگاوهی هاداردا
مکرفتجویی سرشفی او به ربوبیت و یگاههپرسفی الداوهد 2است سه در جریان حاول عقلای
ممک است ا مکیر فطری جدا شده 3یا در همان جهات فطاری حات ربوبیات او کامال
یاففه و به کادل باطنی 4برسدن بر ای اساسا مراجع افکاار یقینای مرباوط باه وجاود الاداا
یگاهگی و اثر او بر هدگی الود را سا ماهدهی و اصال میسندن اینکه دگوهه می اوان وجاود
الدایی را اثبات سردا و اگرهه دگوهه همی وان آن را اهکار سردا موضوعی است سه مراجع باید
برای الود روش سندن ربیات بالینی در الالل پنم گروه درمان دندبکدی مکنوی هشان داد
اگر مراجع هفواهد الدا را اثبات سند ال

برای اهکار او هیز به ثمار همای رساد و در ههایات در

صورت مقاومتا به موضع اسفبکاد گرففار می شودن درغیر ای صورت افکار یقینی مربوط به
مبدأ اسفشا می شود و اسفقرار می یابدن در ای هقطها باه الصاوص اگار مراجکاان ماذهبی
باشند به دهبال فکر یقینی وجود الداا سارسرد ای فکر پیگیری میشودن هر گوهه دوسوگرایی
و باور ضکیف و غیریقینی در ای

مینه می واهد آسیب ا یا قویتسننده آسیب باشادن وجاود

یقینی الدا بدون الداپنداره و وصیفات آلاوده باه صااویر والادینیا ماادیهگراهاه و محادود
می واهد مینه اسفحکام هظام روان شناالفی و اعفقادی فارد را فاراهم سنادن مراجاع باه ایا
می رسد سه اگر الداوهد هکتا هکفی او ده فاو ی با سایر موجودات بارای ما دارد و داه
 .1سوره لقمان ،آیه  ،2۵و زمر ،آیه ( :38لئن سألتم من خلق  ...لیقولن اهّٰلل)؛ در صفات خداوند« :عارف بالمجهول،
معروف عند کل جاهل» (محمدی ریشهری ،80 :138۵ ،ح.)3۴12
 .2حدیث  338۶از امام باقر( ۷کلینی ،الکافی ،12/2 :نقل از زراره)؛ حدیث ( 3387صدوق ،التوحید :ص
 ،330ح ،8نقل از زراره)؛ حدیث  ،3391نقل از زراره از امام صادق« :۷فطرهم جمیعا علی التوحید»؛ حدیث
 3۴0۵از امام علی« :۷الحمد هّٰلل الملهم عباده حمده ،فاطرهم علی معرفة الربوبیته و ( »...کلینی:1۴07 ،
 ،39/1ح۵؛ محمدی ریشهری.)138۵ ،
 .3حدیث ( 339۵محمدی ریشهری« :)138۵ ،هر مولودی بر فطرت االهی متولد میشود تا آنکه زبان گشاید
(رشد عقلی) ،چون زبان گشود یا شاکر است یا کافر».
 .4حدیث  :3309دعای امام حسین ۷در روز عرفه« :فربیتنی زائدا فی کل عام ،حتی اذل کملت فطرتی و اعتدلت
سریرتی»؛ «پس هرساله مرا رشد دادی تا آنکه خلقت من کامل شد ،و باطنم معتدل گردید» (محمدی ریشهری،
.)138۵
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اثری بر هکفی ما دارد؟ البفاه ال ماه اصاال فکارات یقینای دربااره وجاود الادا اصاال
الداپنداره و بدیل آهها به الداپنداشت 1استن
ت اصل «مخلوق مستقیم خدا بودن» :ای اصل برای اهکان ای فکر فطاری و روانبناهای
را ر م می هد سه مبدأ وجودی اهکان اصالفا به الداوهد برمیگردد هه رابطه والدی و الواسافه و
هاالواسفه بودن اهکانن اگر با اسفداللی سه مراجع ب ذیرد بفاوان ثابات سارد ساه اهکاان مدلاوق
مکفقیم الداوهد است و به الواسفه او پا به ای جهاان گذاشافها فلکافه وجاودی و اسارام او ا
طریق الود

و مینه ای اد هوعی حرمت الود مکنوی وی فراهم میشودن همدنی ا بر پایه

ای اصلا هظام روانشناالفی اهکان و دگوهگی ماام سانشهاا و واسانشهاای او بار اسااس
طراحی و اللق الداوهد مفکال صورت گرففه استن
در برابر ای پرسش سه «آیا شما مدلوق مکافقیم الداوهاد هکافید؟» ا  1۲مراجاع درماان
دندبکدی مکنوی  1۰هفر ( ۸۳.۳درصد)ا و فای پذیرففناد ساه الداوهاد مکافقیم اللاق آههاا را
هه نها هنگام عقد هطفه 2بلکه هر لحظه بر عهده داردا احکااس ار شامندی داشافند و اغلاب
بیان سردهد اهگار الداوهد با ما سار ویوهای داشفه استن
ت اصل «تحت ربوبیت خدا بودن» :اصل ربوبیت هو رابطه اهکان را باا الداوهاد مشادص
سردها مینه شکیل و فکالسا ی باورهاای یقینای دربااره حات حمایات هماهجاهباه الداوهاد
رارگرفف را فراهم میسندن فکالسا ی باور یقینی درباره ربوبیاتا احکااس امیاد و گکافر
اعفماد را در مراجکان افزایش داد و آهها ا سنون احکاس میسنند الداوهاد بای یاد و شارط باه
ربیت و دبیر و اداره امور اهکان مشیول استن
ت اصل «تحت والیت خدا بودن» :اصل والیت برای مراجع ای باور را فکال میسند سه اوال
او نها هیکت و می واهد حت والیت و سرپرسفی موجودی هماهند الداوهد مفکال باشاد؛ البفاه
،
به شرط اینکه الود بدواهد و الدا را ،
ولی الود اهفدا سند ( ولی)؛ و ثاهیا اهفدا مکیر برای او
االفیاری است و ای االفیار سنش مکائولیتپاذیری را در او فکاال مایسنادن او االفیاار دارد ساه
َ َ

ََ

َ

ُْ ْ َ ْ ُُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ
َ ُْ ُُْ َ
خالقون).
 .2بر اساس آیه  ۵8و  ۵9سوره واقعه( :أ ف َرأیتم ما تمنون * أ أنتم تخلقونه أم نحن ال ِ
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والیت الداوهد را ب ذیردن هردند پذیر ربوبیت هیز االفیاری استا اما اعماال ربوبیاتا بادون
وجه به الواست ما و جدا ا باورهای ما اه ام می شودن پذیر والیت به عهده و اراده الود
اهکااان اسااتن الداوهااد هیااز الااود را ولاای سکاااهی م ایداهااد سااه ایمااان آوردهاهاادن 1بکااات
دادن به پیامدهای اهفدا اساتن در ضام اهفداا مکایر
روان شناالفی ای اهفدا
سالم و پیامدهای آن در جلکه در مان به بح گذاشفه مای شاودن پاذیر ایا والیات در
مراجکان اغلب با مقاومت روبهرو است ( ۶7درصد)ن آهها فکر می سنند پذیر ای والیت با
االفیار آهها منافات دارد و برالی میگویند ا پ الواسافههاا ی الداوهاد برهمایآینادن اگار
الداپنداره به الوبی اهحالل پیدا هکندا ای مشکل ادامه می یابد و باه اداوم کاارضهاای
مذهبی من ر میشودن جکت وجو برای یافف بهفری راهنما برای سکادت ممکا اسات
مراجع را با اهکطا مواجه سندن
ت اصل «حکیمانه و آ گاهانهبودن کار خدا درباره انسان» :مرادا فکالسا ی بااور یقینای در
ای باره است سه الداوهدا با ویوگیهایی سه الود بسر ساردها هار سااری را باا وجاه باه ماامی
جهاتا و منطق همگونبودن با سل اللقت اه ام میدهد و بر همه دیاز مکاله اسات و ساار
باطلی (بیغایت) اه ام همیدهد 2و حرست عمدی یا صادفی سه به ضرر اهکان باشاد صاورت
همیدهدن 3بیش ا سی بار در رآن سریم لفظ جالله «اهّٰلل» با عزیزا حکیم و علیم به سار رففاه
یقینی اعفماد اساسی به الداوهدا مینهسا هوعی رابطه موضوعی پایدار و
استن پیامد ای فکر ِ
قویت م برای مدیریت رففار استن

به هظر میرسد ساماندهی افکار مراجع در ای حیطهها به فکالسا ی بکاد مکناوی سمان
جدی میسند؛ دراسه ا این ا مراجع وجود الدایی را پذیرففه اسات ساه« :اغلاب یاا همیشاه در
به او برای اه امدادن اعمالش حضور دارد»؛ « حت حمایت اوست»ا «مرا ب اوست»؛ «او
را ربیت میسند»؛ «اهفدا والیات او را بارایش االفیااری سارده هردناد همای واهاد ا عوا اب
َّ
 .1سوره آل عمران ،آیه َ ( ،۶8واهّٰلل َولی ْال ُم ْؤمن َ
ین) و سوره بقره ،آیه ( :2۵7اهّٰلل َو ِلی ال ِذ َین َآم ُنوا).
ِ
ِِ
ً
َ َْ َ
َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ
باطًل)؛ سوره آل عمران ،آیه َ ( :191ر َّبنا ما خلقت هذا
 .2سوره ص ،آیه ( :27و ما خلقنا السماء واْلرض و ما بینهما ِ
ً
باطًل).
ِ
ُ ُ ْ ً ْ َ
َ
َ
َ
)
(
 .3سوره آل عمران ،آیه  :108و ما اهّٰلل ِیر ید ظلما ِللعال ِمین .

اصول رواندرمانگر ی چندبعدی معنوی

27

اهفدا الود شاهه الالی سند»؛ «صال و هیکی او را میالواهدا دون حکیم است»ن
اصول مربوط به «هستی ادراکشده»

فضااای دیگااری سااه سااالمت و رشااد اهکااان بااا آن رابطااه نگاهااا دارد هکاافی ادراکشااده
اهکان استن ای هکفی شامل دیگری و دهیا استن رابطه اهکان با ای دهیا مکموال بکایاری ا
مشااکالت رواهاای اهکااان را ر اام م ای هاادن ماادلهااای رواندرماااهگری یااادی هااد الااود را
ماادیریت دهیااا و دیگااران اارار دادهاهاادن بااودن اهکااان در دهیااا ا جملااه مفاااهیمی اساات سااه
روانشناسان جدید به آن وجه داشفهاهد و درک ای بودن در سالمت رواهی او

یثیر دارد (ا جمله

یالوم و جاسلکاون1ا )۲۰1۴ن الگوهای روان حلیلگری مبفنی بر روابه موضوعیا روانشناسان م
و حلیل رواباه مفقابال ا جملاه مکاا بی هکافند ساه باه رابطاه اهکاان باا دیگاران و دهیاا در
شکلدهی به شدصیت اهکان بها دادهاهدن اغلب آهها مکفقدهد سالمفی رواهی اهکان به نظیم
روابه او با دیگران و جهان مربوط استن در رآن سریم بیش ا  ۲۰۰باار لفاظ «الادهیا» کارار
شده استن ا ای آیات می وان هو رابطهای را سه الداوهد به عنوان الالق و مالن اهکان برای
او در هکبت با دهیاا طراحای سارده اسات اا حاد یاادی درک سارد و ایا هشاان مایدهاد ساه
اصولی ری اصلا همان اصل وحید استن دبیر دهیا به عنوان مدلوق و مملاوک الداوهاد در
االفیار الود او استا 2اهکان در اینکه رغبتها و سرمایهگذاری عاطفی الود را مکطو به دهیاا
یا آالرت سند آ اد استا و الداوهد باه ایا الواسات اهمیات مایدهاد (آلعماران)15۲ :ن الداوهاد
مفکال در آیا ی به ویوگیهاای دهیاا اشااره مایسناد و باه رغام آ ادی اهفداا اهکاان عوا اب
اهفدا ها را برای او بیان میسندا ماهند اینکه دهیا «مفا
)7۰ا «مفا

غرور» (آلعمران1۸5 :؛ اعرا 51 :؛ اهکام:

لیل» (هکاء)77 :ا «هاپایدار» (هکاء)۹۴ :ا «فریبنده» (اهکام)1۳۰ :ا «لهو و لکاب» (اهکاام:
1. Yalom, I. D.; Jesselson, R

 .2سوره آل عمران ،آیه  1۴۵و سوره رعد آیه  :1۶بگو« :چه کسی پروردگار آسمانها و زمین است؟» بگو« :اهّٰلل!»
[سپس] بگو« :آیا اولیا [و خدایانی] غیر از او برای خود برگزیدهاید که [حتی] مالک سود و زیان خود نیستند [تا
چه رسد به شما؟!]» بگو« :آیا نابینا و بینا یکساناند؟! یا ظلمتها و نور برابرند؟! آیا آنها همتایانی برای خدا قرار
دادند به خاطر اینکه آنان همانند خدا آفرینشی داشتند ،و این آفرینشها بر آنها مشتبه شده است؟!» بگو« :خدا
خالق همه چیز است و اوست یکتا و پیروز!».
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۳۲؛ اهکام)7۰ :ا و ننن استن پیگیری ای آیات مهم ری الطاهای شناالفی اهکان در رابطه با دهیا
و آالرت را هشان میدهد و به دهبال آن آسیبهای همهجاهبهای سه به اهکان وارد میشود هیز
روش میگرددن مثال و فی اهکان با دهیا سرگرم شد ا اهدا اساسیا سه مفناسب با فطرت او
استا با میماهد و مینه اهحرا

های اساسی را برای اهکان فراهم میسند (هن :فکیر آیاات 7۰

و  1۳۰سوره اهکام؛ جانبزرگی و غرویا )1۳۹۴ن
در درمان دندبکدی مکنویا اصولی سه ای فضای روانشناالفی را در درمان مهم میسندا
به رار یر است:
ت «اصل محل گذار و امتحان دانستن دنیا» :رابطه روانشاناالفی اهکاان باا دهیاا و دیگاران
بیش ا هر رویکردی در داردو روانشناسی روابه موضوعی محل بح رار گرففاه اساتن
سالی (به هقل ا هاگز1ا  )1۹7۴دلبکفگی و دلبر یدن ا موضوعا ی را سه شدص باه آههاا عال اه
دارد ا مهم ری فرآیندهای درمان لقی میسندن عال ه اهکان به ماادر و اهمیات حاول ایا
عال ه در الالل سنی مدفلف یکی ا موضوعات اساسی محل بح در رویکارد روانپویشای
استن یالوم و جکلکون ( )۲۰1۴مکفقدهد اهکان و اسفشا الود ا طریق اعمالی ساه او را بارای
دستیابی به اهدا سو اهمدت و بلندمدت رغیب میسنندا همه به طور با ی گذرا 2هکفندن
پرداالف به فکرات اصلی مراجع درباره دهیا و اصال الطاهای شناالفی در ایا میناه باه
نظیم عاطفی و رففاری فرد من ر مایشاود؛ هاد گاذاری و سارمایهگاذاری پایادار روی دهیاا
(رابطه موضوعی با دهیا)ا 3فکر یییرهاپذیریا 4احکاس مالکیت وا کی و هاه اعفبااریا اوهم
ماهدگاری ابدی در دهیا و بی وجهی به مرگ یا اهکاار آنا اسانادهای غلاه باه دهیااا دیگاران و
کلقات آن (پکندیدها  1۳۸۴و )1۳۹۲ا ا جمله مکالل آسیب ا در ای حیطاه هکافند ساه باا فناون
روانشناالفی موضو جلکات درمان و مشاوره رار میگیرهدن روانشاناس ضام اینکاه هبایاد
مراجع را به دلیل عال ه به دهیا سر هش سند ا درا سه دهیا محل ارضای هیا های اولیه او است و
1. Hughes, A
2. Temporal

 .3امام علی« :۷الدنیا دار ممر ال دار مقر» (نهجالبالغة.)8۵2 :1۴1۴ ،
 .4نهجالبالغة ،ترجمه دشتی« :۴۵9 :دنیا چه خوب خانهای است برای آن کس که آن را جاودانه نپندارد».
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هماهند ین مادر به آن دلبکفه و وابکفه میشود 1-دهیاسر هشای و دهیاسافیزی را هیاز رغیاب
همیسندا دراسه دهیا مینهسا کالی اهکان در آالرت استن عالوه بر آنا باه نظایم عالیاق و
اصال فکرات هاسارآمد در ای مینها سه هوعی وا عهگری اساتا مایپاردا دن فناون اساسای
روانشناالفی در ای میناه عباارتاهاد ا  « :نظایم افکاار یقینای در رابطاه باا حقیقات دهیاا و
مکنادهی»ا «ار گذاری» و هدفمنادی اعماال» (جاانبزرگای و غارویا یار داا ) و فناوهی ماهناد
« نظیم م دد رغبت»ا «صبر» و «شکر» (پکندیدها )1۳۹۲ن
ت «اصل تنظیم رابطه و رغبت به دنیا و دیگران» :پ

ا حرین عقالهی افکار یقینی درباره

دهیاا 2اهفظار میرود فرد به طور الودهظمجویاهه ا رغبت به موضاوعات والپاذیرا 3بایثمار و
هاپایدار با فکالسا ی هظام الودمرا بفی مکناوی ( قاوا) باه نظایم رابطاه باا هکافی و دیگاران
ب ردا دن شاالص اصلی ای نظیم ثبات هکبی هی اهی استا سه فرد با هوسان موضوعا ی ساه
به آن عال ه دارد ای ثبات را ا دست همیدهدن

4

ت «اصل دنیا را برای انسان دانستن» :آهده ا دهیا به اهکان کلق میگیرد باه هاوعی بایاد در
راه رشد و اعفالی الود در هظر گرففه شودا دراسه آن ابفال مینهای است بارای اینکاه اهکاان
بهفری گزینه را اهفدا سندن 5سکی سه هد الود را ای دهیا رار دهد الداوهد به او میدهادا
اما در آالرت برای او هصیبی هیکت (شوری)۲۰ :ن بنابرای ا بهفری اعده ای است ساه ب اذیریم
دهیا مزرعه آالرت استن

6

ت اصل «هستی را زمینهساز تعالی دانستن» :و فای هحاوه سارمایهگاذاری روی موضاوعات
 .1علی« :۷الناس ابناء الدنیا و ال یالم الرجل علی حب امه» (نهجالبالغه ،حکمت  ،303به نقل از :میزان
الحکمه :1379 ،ح ،2172ص.)3۶۴
 .2امام علی( ۷غرر الحکم ،ح ،۵۴88به نقل از :پسندیده« :)20۵ :1392 ،بیرغبتی انسان در آنچه نابود
میشود ،به اندازه یقین او به آن چیزی است که باقی میماند».
َ ُ ُّ ْ َ
ٱْلفل َ
ین) (انعام.)7۶ :
َ( .3ل أ ِحب ْ ِ ِ
َ
َ
کم َو َل َت ْف َر ُحوا بما ْ
فات ْ
آتاکم) (حدید.)23 :
ِ ( .4لکیًل تأ َس ْوا َعلی ما
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َْ
َ ُّ ْ
ُ َ َّ
 .5امام علی« :۷أ َّما َب ْعد ف ِإن اهّٰلل ُس ْب َحان ُه قد َج َعل الدنیا ِل َما َب ْعد َها َو ْاب َتلی فیها أ ْهل َها ِل ْیعل َم أ ُیه ْم أ ْح َس ُن َع َمال َو ل ْس َنا
ُ
َ
ل ُّلد ْنیا ُخل ْق َنا َو َال ب َّ
الس ْعی فیها أ ِم ْرنا (نهجالبالغة.)۴۴۶ :1۴1۴ ،
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
ُ َ َ ْ َ ْ ُّ ۹
اآلخ َر ِة» (ابنأبیجمهور.)2۶7/1 :1۴0۵ ،
ة
ع
ر
ز
م
یا
ن
الد
«
:
اهّٰلل
رسول
ال
ق
و
.6
ِ
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هکفی ادراکشده نظیم شدا فکالشدن در مینه اسففاده ا ای مینه برای سااالف دهیاایی
مکنوی و هیاز اعافالی ویوگایهاای اهکااهی پدیاد مایآیادن فکاالساا ی ساا وسارهای مکناوی
(هدفمندیا ار شمندی و مکنادهی به اعمال) با مری های عملی بر ای اساس مینه فراروی
ا مادیتا منیت و مو کیت را برای فرد فراهم میسندن
ت اصل «دنیا را زمینهساز آسیب دانستن» :عال ه اهکان به دهیا و جاببه فریبناده و وافار باه
آن مینه آسیب روانشناالفی را برای او فراهم میسندن الطاهای شناالفی در ای مینه هقاش
اساسی دارهد؛ اسفدالل هی اهیا فکر دلبداواهیا اهفازا گزینشای دربااره وا کیات دهیااا و
همدنی هادیدهاهگاریا حریفا اهکارا بیشینهاهگاری و سمینهاهگاری وا کیات مربوط به دهیا
ا مهم ری الطاهاای شاناالفی هکافندا ساه میناه آسایب را بارای اهکاان فاراهم مایسنناد
(جانبزرگیا بی ا)ن غم طوالهیا بدبدفیا پریشاهی در سارهاا 1بیثمربودن آهده جمع سرده مگر به
اهدا ه سهم الودا 2و بکایاری ا ویوگایهاای االافاللهاای شدصایت ماهناد الودشایففگی و
غرورا 3حرص و طمعا ریا و فقدان الودمهارگری و ننن هفی ه رجی دهیا بر آالرت است و همه
به هوعی ا آسیب روانشاناالفی البار مایدهنادن آگااهی ا ویوگایهاای دهیاا احفمااال میناه
آسیبپذیری آن را قلیل میدهدن4
اصول مربوط به «خود ادراکشده»

حو ه دیگری سه ال م است فرد در آن به با سا ی هظام روان شناالفی الود ب ردا د رابطه
 .1امام صادق« :۷کسی که شب و روز بزرگترین هم و غمش دنیا باشد خداوند فقر را در برابر چشمانش قرار دهد
و کارش را پریشان سازد» (منتخب میزان الحکمه ،371/1 :1381 ،ح.)222۶
َ َ َ ُ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ۹
الد ْنیا َأ َکب ُر َه ِّمه َج َع َل اهّٰلل ْال َف ْق َر َب َین َع َینیه َو َش َّت َت َع َلیه َأ ْم َرُه َو َل ْم َین ْل منَ
 .2قال رسول اهّٰلل « :و من أصبح و أمسی و
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ْ َّ ُ َ
الدنیا ِإال َما ق ِّس َم له» (بحاراألنوار.)10۴/70 :1۴03 ،
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
ُّ
ُ
 .3مصباح الشریعة ( )13۶0قال َّ
الصادق« :۷الد ْنیا ب َم ْنزلة ُص َورة رأسها ال ْ
کب ُر َو َع ُین َها ال ِح ْر ُص َو أذن َها الط َم ُع َو
َ ُ َ ِّ َ ُ َ ُ َ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ِ َ ْ ُ ٍَ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ ُ
اصلها الزوال» (بحاراألنوار:1۴03 ،
ِلسانها الرئاء و یدها الشهوة و ِرجلها العجب و قلبها الغفلة و کونها الفناء و ح ِ
.)10۵/70
 .4امام علی« :۷چگونه خانه دنیا را توصیف کنم که ابتدای آن سختی و مشقت ،و پایان آن نابودی است؟ در حالل
دنیا حساب ،و در حرام آن عذاب است .کسی که ثروتمند گردد فریب میخورد ،و آن کس که نیازمند باشد
اندوهناک است ،و تالشکننده دنیا به آن نرسد ،و به رهاکننده آن ،روی آورد .کسی که با چشم بصیرت به آن بنگرد
او را آگاهی بخشد ،و آن کس که چشم به دنیا دوزد کوردلش میکند» (نهجالبالغة.)129 :1379 ،
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او با الود استا آن گوهه سه الویشف را ادراک میسندن حقیقت اهکان در منابع دینی ما
جان و رو او استا 1در این ا اهکان را «حی مفیله» می داهیم هه « حیوان هااطق»ن ایا
موجود ملکو ی را بر اساس هکفی شناسی وحیدی می وان شناالتا سه در سایه مکرفت
الدا شکل می گیردن بنابرای ا در درماان او همای اوان واعاد وجاودی او را باا حیواهاات
یککان فرض سردن لذا رو ها و فنون با ید مفناسب باشد و به علم صالب و عمل صال
من ر شودن بهفری علم الداشناسی و هزد ین ری راه آن الودشناسی است ( جوادی آملیا
 )1۳۸۳ن با وجه به ای و وضیحی سه پیش ر اشاره شدا برالی اصاول ساه در مشااوره و
درمان باید مد هظر رار گیرد عبارت است ا :
ت «اصل برخورداری از فطرت االهی» :بر ایا اسااسا اهکاان دارای راهنماای سرشافی و
برهامه مشدصی برای حول رو باه کاالی اسات ساه الداوهاد در درون او ههااده اساتن ماامی
شاالصهای حقق الویشف و شیوه مرا بت و آفتهای اساسی او در فطرت االهی او ههففاه
استن همانطور سه پیش ر اشاره شدا ای برهامه یییرهاپذیر استا اما اهکان در بکیت ا آن ا
حدود یادی مدفار استن محور اساسی ای برهامه وجودی سمالطلبی و گریز ا هقص استن
اصل فطرت ای ا میسند مشاور و مراجع به هدفمندی و اهگیز

اهکان برای سمال جهات

بدهدن بر ای اساسا سمالطلبی به جای مرسز بر فکالیتهای مادی به اهدا مکناوی کلاق
میگیردن االهی بودن ای فطرت مینه ار شمندی وجود و ابلیت اعفماد باه وجادان دروهای را
برای اصال روانبنههای منفی فراهم میسندن
ت «اصل ثابتدانستن قوانین حاکم بر نظام روانشناختی انسان» :سیکفمیباودن اهکاان و
داشف فطر ی مشدص و هظامی مکفدل ای ا میسند سه واهی آن ثابت و پایشبینایپاذیر
باشدن بر ای اساسا ال

برای سشف واهی ثابت روانشناالفیا سه پیش ر اشااره شادا باه

الگوهای ابل اعفماد مداالالت روانشناالفی من ر میشودن مثال ای

اهون سه اگر اهکان ا

«الود مفکادل» مرا بت سند ( زسیه و قوا)ا الداوهد واهایی شدیص صوا ا الطاا را باه آههاا
« .1اصل االنسان َلبه» (مجلسی ،بحار األنوار ،82/1 ،ح ،2به نقل از :جوادی آملی.)1383 ،

۳1

 /سال اول  /شماره اول /زمستان ۹۴

32

عطا میسند و الطاهای آهها را هیز میپوشاهدن

1

ت «اصل اختیارداری انسان» :مدفاربودن اهکان مهم ری شاالص ساالمت رواهای اهکاان
استن مامی رواندرماهگریهاا حفی آههایی سه به جبر اعفقاد دارهدا ماهناد اساکینر )1۹7۲( 2و
روان حلیلگران (جان بزرگی و هاوریا  )1۳۹۴در جایی ساه مکفقدهاد فارد در درماان هشایار شاده و
درت حل کارضهای درونرواهی را مییابدا در وا ع اهکانها را ا بیاالفیاری به االفیار سوق
دادهاهدن بنابرای ا مهم ری سا وسار درمان سوقدادن مراجع ا اجبار به االفیار استن امفحاان
االهی اساسا و فی امکانپذیر است سه اهکان مدفار باشد (مصبا یزدیا )1۳7۶ن در رآن ساریما
آیات مفکددی ای االفیار اهکان را ییید سرده اساتن 3بار ایا اسااسا مشاارستجاویی اصالی
اساسی در درمان استن همدنی ا مفاهیم صد و اراده و پیشبینی ساه باا ایا اصال رابات
دارهد در این ا محل وجه استن ای اصل یربنای برالی اصول عملای اساسایا ماهناد اصال
برابری و اسرام اهکانها و هیز رابطه درماهگراهه رار میگیردن ا دیربا در هدایت مکناوی حفای
در سنت های مکیحی وجه به ای هکفه اهمیت داشفه است سه هادیاان بارای سکااهی ساه ا
آهها سمن میالواهند صمیم هگیرهدن همدنی ا وجه به مینه مشفرک درماهگر و مراجاع باه
عنوان دو اهکان برابر در مفون روانشناسی دی به دشم میالورد (هلکاونا )۲۰۰۶ن وجاه باه دو
مسلفه ا فدار و صمیمیت (گولد4ا 1۹۹۳؛ هادوت5ا  )1۹۸۶رابطه درماهگراهه را به رابطهای اثاربدش
بدیل میسندن
ت «اصل هماهنگی منبع مهار درونتی و بیرونتی رفتتار» :االفیاار اهکاانا هماانطاور ساه
بزرگ ری موهبت استا بزرگ ر ی

مینه برای آسیب رواهی هیز به حکا میآید؛ دراسه با

اهفدا ها یی بدون مالک بیروهی گاهی مدت ها در مکیری اشفباه ادم برمایدارد و گااهی
آن در ا مکیر درست اویه میگیرد سه امکان جبران وجود هداردن روانشناساان بیشافر باه
َ

ْ
َّ
ُ َْ
ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ً َ ِّ
َ ُ
کم َو ْیغف ْر َل ْ
کم َسیئات ْ
یکف ْر َع ْن ْ
کم َواهّٰلل ذو الف ْ ِل ال َع ِِ ِیم) (انفال.)29 :
( .1یا أ َیها ال ِذ َین َآم ُنوا ِإ ْن ت َّتقوا اهّٰلل یجعل لکم فرقانا و
ِ
ِ
ُ

ْ

َ

َ

َْ

َ

َْ

ُ

2. Skinner, B. F

 .3سوره کهف ،آیه َ ( :29وقل ال َح ُّق من َّر ِّب ْ
کم ف َمن شاء فل ْیؤ ِمن َو َمن شاء فلیکف ْر) (نساء1۶۵ :؛ انفال.)۴2 :
ِ
ِ

4. Gould, G
5. Hadot, P
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مالک دروهی یا بیروهی رففار برای مهار وجه ساردهاهاد ن اغلاب منباع سنفارل دروهای را مهام
میداهند (ا جمله را ار1ا  )1۹75ا و گرایش به منبع دروهی سنفرل رففار باا ساالمت رواهای رابطاه
دارد (ش

اعی و فرهچ2ا )۲۰1۴ن ای یاففهها با کیه بر منبع ار شیابی دروهی و عقالهیتا سه بال

اشاره شدا هماهناا اساتا اماا بادون داشاف مکیااری بیروهای همای واهاد باه بکایاری ا
اهفدا هاا به الصوص اهفدا احک الودا مطمئ باشدن بنابرای ا هیا مند ماالک بیروهای
استن 3فاوت عمده ای دیدگاه با آهده در منبع سنفرل رففار مطر میشود ای است سه در
آه ا منبع سنفرل دروهی در برابر منبع بیروهی رار می گیردا اما در این ا منبع دروهی با منباع
بیروهی به منشیی واحد الفم مای شاوهدا ساه باه مبادأ و مکااد ادراکشاده مرباوط اساتن در
اسالما مالک دروهیا عقل و مالک بیروهیا شریکت یا برهامه است سه الداوهد برای اهکاان
وضع سرده 4و ا اهکان ها الواسفه است به طور االفیاری و ا روی شناالت و مکرفت مطاابق
آهها عمل الود را نظیم سنندن
ت «اصل آسیبپذیری انسان» :همانگوهه ساه گذشاتا اهکاان موجاودی مدفاار اساتن ا
سوی دیگرا موجودی پیدیاده و دندبکادی اسات ساه ا دو ساا وسار عقال الداساو و شاهوت
بیمهار رسیب شده است (پکندیدها )۶۸ :1۳۸۸ن 5بر ای اساسا هظام روانشناالفی برای دریافت
اایثیر ا درون و بیاارون هظااامی بااا و یثیرپااذیر اسااتن ایا ویوگاای باعا مایشااود اهکااان بااا
اهفدا های اشفباه مینه آسیب را برای الود فراهم سندن اهفدا مکفلزم شاناالت و شاناالت
مکفلزم صر و ت و ال

استن در ای میانا ع له مهم ری ساا وسار االاذ صامیمهاای
1. Rotter, J. B

2. Shjaee. M., and Ferench. C
ً
َ
ُْ ٌَ َ َ َ ٌ َ ْ َ ُ
َ ْ َْ
َ ُ
(َ َ ْ َ َ ْ
اآلخ َر َو ذ َکر اهّٰلل ِکثیرا) .آنچه
ول اهّٰلل أسوة حسنة ِلمن کان ْیرجوا اهّٰلل والیوم ِ
 .3سوره احزاب ،آیه  :21لقد کان لکم ِفی رس ِ

درباره فلسفه ارسال پیامبران و انزال کتابهای آسمانی گفته شده ،در همین جا معنا مییابد.
ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َّ َّ َ ُ َ ُّ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ُ ُ َ َ ْ َّ َ َ :
َّ َ َ َّ
اس حجتین حجة ظ ِاهرة و حجة ب ِاطنة فأما الظ ِاهرة فالرسل واْلن ِبیاء واْل ِئمة و أما الب ِاطنة
ْ ِ «َ .4إن ُ هّٰلل علی الن ِ
ِ
فال ُعقول» (کلینی.)1۶/1 :1۴07 ،
ْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ
ْ
َْ
َ
َ
َ
َ
ََْ
َّ
َ
کب فی ال َب َهائم ش ْه َوة بال عقل َو َر َ
َْ َ َ َ
َ َ
کب ِفی ب ِنی آدم کل ِیهما فمن غلب
ِ « .5إن اهّٰلل رکب ِفی المال ِئ ِ
کة عقال ِبال شهو ٍة و ر ِ
ِ
ِِ
ٍ
ُْ َ َ
َعقل ُه ش ْه َوته» (علل الشرائع.)۴/1 :138۵ ،
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غله استا 1یا الدافراموشی سه باع الودفراموشی میشودن

2

اصول مربوط به غایت ادراکشده (معاد)

فضای روان شناالفی دیگری سه گاهی به اهکان را اشیال می سند غایات ادراکشاده
هدگیا بهویوه هدگی بکد ا مرگا استن درمان دندبکدی مکنوی ضرورت پرداالف باه
ای موضو را برای کادل و اعفالی فرد بکد ا درمان ضروری می داهد؛ اعفقااد یقینای
درباره وجود عالم پ ا مرگ و بکات روان شناالفی آنا رس ا مرگ و اینکاه دگوهاه
می وان به مرگ مکنا دادا رس ا م ا ات و باهالصاوص روان بناههاا ی منفای در ایا
بارها ا ضروریات پیشگیری ا عود هشاهه ها است و باع می شود در اهفهای درمان باه
ای مکالل پرداالفه شودن در روان درماهگری های موجود درماهگران اگزیکفاهکیالیکات
بیش ا همه به موضو مرگ پرداالفهاهدن آهها مرگ را آشکار ری هگراهی ههایی هادگی
میداهند ( یالوما و جکلکونا )۲۰1۴ن همدنی ا مواجهه با اضطرا مرگ و مکنادهی باه آن
را به عنوان وا کیفی اهکارهاپذیر و ال مه سا ماهدهی هادگی الاو مای داهناد و موضاو
ثابت و اساسی جلکات درمان آهها را شکیل میدهد ( یالوما و جکلکونا )۲۰1۴ا به هحاوی
سه رولومی ( )1۹5۸گفف ه است برای درک هکفی و وجود گاهی ال م است باه هبودهماان
فکر سنیم؛ دراسه مرگ هاالواسفه در و ت هامکلومی به سراغمان میآیدن
در درمان دندبکدی مکنویا پ

ا با سا ی رابطه اهکان با الداوهدا هکفی و الود در

مراحل بلا مرگا هه پایان بلکه شرو و اهفقال به ین هدگی پایدار ر و مرحلها ی برای
مال ات با محبو و با گشت به اصل الویش مکنا میشاود ( طباطبااییا )1۳۸1ن باه کبیار
امام صادق( ۷طباطباییا  ۶۳ : 1۳۸1ا به هقل :عللونلاینی

)ا « اهکان ا دو شین دهیا و آالرت

اللق شده استا آن هنگام سه الداوهد ای دو شین را با هم گرد آوردا حیات اهکاان در
می مکفقر می گرددا ننن و هنگامی سه الدا بی آن دو شین مفار ت ای اد سندا موت
ً
( َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ
کان ْاْل ْن ُ
عاء ُه ب ْال َخیر َو َ
الش ِّر ُد َ
سان َع ُجوَل)؛ «انسان [بر اثر شتابزدگی]،
 .1سوره اسراء :آیه  :11و یدع ِاْلنسان ِب
ِ
ِ ِ
بدیها را طلب میکند آنگونه که نیکیها را میطلبد؛ و انسان ،همیشه عجول بوده است!».
ََْ ُ َ ُ
َّ َ
َ ُ
ساه ْم أ ْنف َس ُه ْم).
 .2سوره حشر ،آیه َ ( :19و َل تکونوا کال ِذ َین ن ُسوا اهّٰلل فأن
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ا فاق می اففد و ننن رو و هاور باه ادس اولای باا مایگاردد»ن مارگا اجلای حفمای 1و
پیش بینی هاپذیر 2استن ای دو ویوگی ای ا می سند سه فارد هماواره آمااده اهفقاال باه
دهیای دیگر باشدن هر گوهه فکری غ یر ا ای ا هوعی الودفریبی و سا وساری است برای
فرار ا مرگ و اهکار وا کیت آنن
بر همی اساسا اصول مربوط به غایت ادراکشده عبارتاهد ا :
ت «اصل معنادهی مجدد به مرگ» :منابع دینی سرشار ا هموهههایی است سه الماه دیا افارادی
را سه ا مرگ می رسیدهد با یییر مکناادهی درماان و آرام ساردهاهادن گااه مارگ را باه مثاباه حماامی
میداهد سه اهکان را ا

درک و سثیفی پاک میسند (اب بابویه(صدوق)ا ۲۹۰ :1۴۰۳ا

مرگ را به پلی بی هدان مسم و رهایی و بهشت و صر شبیه سردهاهدن

)۹ن برالی منابع هام

3

مری صویری و ربه م ا ی مرگ در ای مرحله مکموال بکیاری ا مشکال ی را سه اا سناون
برای مراجع با ی ماهده است منحل میسندن در گاروه درمااهگریهاای دندبکادی مکناویا پا ا
ای اد مینه و آمادگیا مری و وضی درباره مکنادهی به مرگ و بح مشارسفی برای پردا

ای

مفهااوما و فاای ا اعضااای گااروه الواساافه شااد فرآینااد ماارگ الااود را بااا مااری و هاادایت درماااهگر
صویرپردا ی سنندا و پ ا سی د یقه مری ا آهها الواسفه شد سه به هادگی وا کای برگردهاد و ا
ای پ را برهامهریزی سنندا اغلب آهها بهشدت مکاللی ا ایا بیال را رباه سردهاد :گارایش باه
سمنسردن به دیگرانا و ف الود برای امور الیرا جبران الطاهاا مهرباهی و گذشاتا بایاهمیفای
برالی موضوعات مادی سه به آهها را مشیول سرده بودا اجفنا ا ر ابت باا دیگارانن بایش ا 5۰
 .1سوره روم ،آیه 8؛ تعبیر حتمی کنایه از مسمی است که عالمه طباطبایی ( )1381به عنوان تعیین از آن یاد میکند.
 .2سوره اعراف ،آیه 3۴؛ سوره حجر ،آیه .۵
َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ۷ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ َّ َ ۷
کان َم َع ُه َفإ َذا ُهوَ
 .3قال ع ِلی بن الحسین لما اشتد اْلمر ِبالحسین بن ع ِلی بن أ ِبی ط ِال ٍب نظر ِإل ِیه من
ِ
َ ْ َ َ
کان ْال ِ ُح َس ُینَ ۷و َب ْع ُض َم ْن َم َع ُه م ْ ِن َخ ِ َصائصه ُت ِ ْشر ُق َأ ْل َو ُان ُه ْم َو َت ْه َد ُأ َج َوار ُح ُه ْم َو َت ْس ُ
کن ُن ُف ُ
وس ُهمْ
ِب ِخال ِف ِهم ...و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َق َال َب ْع ُض ُه ْم ل َب ْعض ْان ُظ ُروا َال َیبالی ب ْال َم ْوت َف َق َال َل ُه ُم ْال ُح َس ُینَ ۷ص ْبرا َبنی ْال َ
کرام َف َما ْال َم ْو ُت إ َّال َق ْن َط َر ٌة َت ْع ُب ُر ب ْ
کم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ َّ
َّ
الض َّر ٍاء إ َلی ْالج َنان ْال َواس ِ َعة َو َّ
یکم َ
یکرُه َأ ْن ْین َتق َل م ْن س ْجن إ َلی َق ْصر َو َما ُه َو َْل ْع َدائ ْ
الدائ َمة َف َأ ْ
کم
یم
ع
الن
عن البؤس و
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ َِ ِ
ِ ِ
ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ٍ ْ ُ ْ ِ ٍ ْ ُّ ِ َّ َ ۹
َّ ِ َ ْ ِ ْ َ ُ ْ َ ِ ْ َ
ِ َّ َ َ َّ َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
کاف ِر
ول اهّٰلل َ أن الدنیا ِسجن المؤ ِم ِن و جنة ال ِ
اب َـ ِإن أَ ِبی حدث ِنی عن رس ِ
ِإ ْال کم ُن ینت ِقل ِم َن قص َ ٍر ِإلی َّ ِسج ٍن و عذ ٍ
ْ ُ
ْ َ َْ ُ
َ
َ
ُ
ْ ُ َُ
َ
َ ْ َ ْ ُ
َ َْ
کذبت (ابن بابویه(صدوق) ،1۴03 ،
والموت ِجسر هؤال ِء ِإلی جن ِات ِهم و ِجسر هؤال ِء ِإلی ج ِح ِیم ِهم ما کذبت و ال ِ
معانی االخبار.)289 :
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درصد آهها با مکنادهی جدیدا مرگ را الوشایند رباه سردهادا اماا باه دلیال با گشاتهاپاذیری ابارا
داشفند سه باید فکالیت سا هده را بیشفر سنند و ا ا ال و ت ب رهیزهدن
ت « اصتل انتختاز زنتدگی اصتیل ،بهتتر و پایتدار» :شاناالت ماهیات دهیااا ساه در
بدشها ی بل پیگیاری شادا مکناادهی آالارت را باه عناوان اهفداابی اصال کاهیل
می سندن به لحاظ روان شناالفی مهم است سه فرد به ای واهایی برسد سه بفواهد صاورت
عمل الود را در آالرت به هحوی پذیرففنی صور سنادن دنای مرینای فارد را باه سامت
اعمال مکنادار و سالم سوق می دهدن در درمان دندبکدی مکناوی ایا عباارت یااد در
ای مرحله اسففاده می شود سه آیا ساری سه اه ام می دهی در آالرت ییید میشود یا رد
(باطل)ن هکفاه مهام دیگار اینکاه الاود فارد واهاایی شادیص ایا

ماایز را دارد و باه

الودمهااارگری فاارد سماان م ای سناادن بر ااراری رابطااه مکنااادار باای دهیااا و آالاارت در
بدش های بل محل وجه رار گرفت و در سنار اصل حاضر موجب وسکه الود (شر
صدر) در اهکان میشودن

1

ت « اصل مالقات با خدا» :ای مفهاوما ساه آالارت باه هاوعی مال اات فاردی هماه
اهکانها با الدا است و هر س

الود در برابر الدا رار الواهد گرفاتا 2و اینکاه حکاا

و سفا اهکان را الود اهکان رالت میسند 3ا به طاور سامال باا الاود و اعماال مواجاه
شودا 4ا ین طر به شوق دیدار با محبو و ا سوی دیگر به آالری ال هاا بارای
درمااان اهکااان و با گرداهاادن او بااه اهکاا ام عماال و وحیاادی بااودن آن اشاااره داردن
بزرگ ر ی رهم در ای مال ات روی گرداهی و حاضرهشدن الداوهد به مال اات باا اهکاان
َْ ْ َْ
َ َََ َ
َ َ
َ ْ َُ ْ ْ َ
ُ
َ َ َ َّ
َ َّ
ور ِم ْن َر ِّب ِه فقال ِإن ُّالن َور ِإذا َوق َع ِفی القل ِب انف َس َح
الم ف ُه َو َعلی ن
َ .1و ُر ِوی أن َّالن ِبی ۹ق َرأ أ ف َم ْن ش َر َح اهّٰلل صدره ِل ِْلس
ٍ
ِ
ََ ْ َ
َ َْ َ ُ
َ ْ َ ُُْ َ ْ ََُ َ َ ْ ُ ُ
َ
َ َ َ ٌ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ
ود َو
ل ُه َو انش َر َح قالوا یا َر ُسول
ور و ا ِْلنابة ِإلی د ِار الخل ِ
اهّٰلل فهل ِلذ ِلک عالمة یعرف ِبها قال التج ِافی عن د ِار الغر ِ
ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َْ َ ُُ ْ
ول ال َم ْو ِت (فتال نیشابوری.)۴۴8/2 :137۵ ،
ِاال َس ِتعداد ِللمو ِت قبل نز ِ
ً
َ
ْ
( .2یا أی َها ْاْل ْن ُ
سان إ َّنک ٌ
ِّ
ُ
ًلقیه).
ِ
کادح ِإلی َر بک کدحا فم ِ
ِ
ِ
ً
( َْْ َ َ َ َْ َ َْ ْ َ َ َْ َ
َ
)
 3سوره اسراء آیه  :1۴اقرأ ِکتابك کفی ِبنف ِسك الیوم علیك ح ِسیبا .
 4سوره تحریم آیه َ( :7ل َت ْع َتذ ُروا ْال َی ْو َم إ َّنما ُت ْج َز ْو َن ما ُک ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون).
ِ
ِ
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استن آهده در ای مراحل برای اهکان مفید است اعماال او اسات و هکابت هاا و جماع
افراد و بکفگان برای او ساارآیی هاداردن دیاد یقینای او در این اا ایا اسات ساه الداوهاد
مالن اصلی همه دیز است (هاور )۲5- ۲۴ :ن اگر ثمره مداالله هاشی ا ای اصل ای باشد
سه اهکان دید اسفقاللی الود را ضکیف سند بکیاری ا مینه های آسیب و با گشت باه
االفالل ا بی میرودن

شکل  :۲هسته اصلی خود ،حوزههای ادراکی و اصول آن

نتیجه و بحث

اینکه ا منابع دینی می وان اصول و فرآیندهای درمان و مشاوره را اسفدراج سرد هد اصالی
ای پووهش بود سه یاففهها هشان داد هه نها می وان اصول اساسای مشااوره و درماان را بیاان
سردا بلکه کریف اهکان بر اساس مفاهیمی سه الداوهاد رسایم سارده ماا را باه طار جاامع و
مطمئ ری برای هظریهپردا ی درباره ار یاابیا شادیصا آسایبشناسای و درماان رهنماون
میسندن دهار حو ه ادراکشاده در هظاام روانشاناالفی در صاورت اهکا ام و وحادتیااففگی
می واهند مینه سالمت رواهی اهکان را فراهم سنندن هظام روانشاناالفی اهکاان را مای اوان در
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سه سط سلی وضی داد (شکل شماره )۲؛ در سط هکفه هظام روانشناالفیا مناابع دینای
عقالهیت اهکان را برجکفه سردهدن ا ای عقالهیت سه اصل درماهی اساسی را می وان باه ساار
گرفت سه در مامی فرآیندهای درمان باید مد هظار مشااور و روانشاناس باشاد؛ الردسان یا
الردور ی و اصل الودهظمجویی کالیجویاههن اصول عملی و فناون مرباوط در م موعاههاای
دیگر منکک شده است (هن :جانبزرگی و غرویا بی ا)ن
در سط دوم میدان ادراسی اهکاان بارای روانشاناس باالینی اهمیات داردن پرساشهاای
اهکان درباره مبدأا بدشی ا هظام ادراسی او را مشیول میسندن وحدتیاففگی ادراسای در ایا
حو ه به وحید هظام رواهی سمن میسند و آشففگی و ردید در ای حو ه باه آشاففگی در ساایر
حو ههای ادراسی من ر میشودن هگراهیهای غاییا سه بهالصوص اهکان در مر هدگی (مرگ
یا حوادث هدیدسننده) ربه میسندا به ادراک غایت و مکاد هدگی من ر میشودن در صور ی
سه مرگ پایان هدگی لقی شودا هکبت به و فی سه مرگ باه عناوان مرحلاه گاذار درک شاودا
اعمااال اهکااان و حااال روانشااناالفی او یککااان هدواهااد بااودن ادراک وحاادتیاففااه ا مباادأ بااه
« وحیدیاففگی» هظام روانشناالفی من ر میشودن هو ادراک ای دو حو ه به ادراک اهکاان ا
هکفی (شامل دهیا و دیگران) و هیز ادراک او ا الود

جهت میدهدن ادراک غایات ساا وسار

درماهی «هدفمندی» در هدگی را وارد مداالله سردها ادراک هکفی سا وسارهای «ار

دهی»

و «مکنادهی» را سا مان میدهدن ادراک الود در صاورت فکاالباودن و یک ااردگی آن ساه حاو ها
سا وسار درماهی «فراروی» را برای یمی هیا به کالیالواهی وارد درمان دندبکدی مکنوی میسندن
در سط سوما با کیه بر اصول مربوط به حو ه ادراسیا در هفت جهت مدفلف سنشوری
رواهی اهکان در پاسخ به مشاکالت روانشاناالفیا در دو بکاد غیرمکناوی و مکناویا کاادل و
کالی رواهی فرد پیگیری میشود سه در ای مقاله بح همیشودن
وجه به مبدأ وجود و اهحالل ردیدهای اهکان در الصوص الداوهد می واهد منبع اطمیناان
و امیدی برای اهکان ای اد سند سه به ثبات عاطفیا سا گاری رففاریا فکار منطقایا مهاار و
هدایت صویرپردا ی بهنیا نظیم و پایداری روابه بی فردیا و بهبود سابن هادگی ساالم
من ر شودن اهکان بر اساس صویری سه الداوهد ا او به دست میدهد موجودی است مفکادل
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( پاکا سالم و دارای هارموهیا همگوهی و فا د سمبود) و ار شمند سه برای رسیدن به سمال و
حقق وجاودی الاود دالمااا در دااردو پویااییهاای روانشاناالفیا در کااپو اسات و هماه
سااا وسارهاا امکاهااات و برهامااه هاادایت ایا پویاااییهااا را در االفیااار داردن ایا فکالیاات فطااری
ال مها

عقالهیفی است سه باید در مامی مراحل فکال با ی بماهدن حفی در فرآیناد با ساا ی

الااویش هیااز فکااالسااا ی عقالهاای شاارط مهماای اسااتن سااه اصاال الردساان یا الااردور ی و
الودهظمجویی کاالیجویاهاه ( کاادلجاویی و کاالیالاواهی) محاور فکاالساا ی میناههاای
عقالهیت استن بر ای اساسا حو ههای ادراسی اهکان درباره مبدأا مکادا الویشاف و هکافی
پیرامون او موضو مداالالت روانشناالفی در ابکاد مدفلف رار میگیردن ای صویر ا اهکاان
در هظریات مدفلف رواندرماهگری محال وجاه باوده اسات (ماهناد مفهاوم الودشاکوفایی در
هظریه راجر

1۹55ا مفهوم «الاود» در هظریاه یوهاا (هقال ا

مان گاویر و هیال1ا  )1۹77ساه حفای

ار باطی بی درک آن به عنوان محور هظام روانشناالفی و درک الداوهد به عنوان محاور هظاام
هکفی میبیندا مفهوم سلیات در گشافالتدرمااهگری پرلاز)1۹7۸( 2ا ننن و جاز آن)ن ایا یاففاۀ
درمان دندبکدی مکنوی در داردو

فنون و سا وسارهای الاص الود عمل میسند (جانبزرگی و

غرویا بی ا)ن در مینه اصول اساسی هیز در بدش یاففهها به شواهد آن در منابع دینی و ربی
ا حدی اشاره شدن
به واسطه فکالسا ی عقالهی امکان کالیجویی و هیز مکنادهی به همه فکالیاتهاا فاراهم
میشودن سالمسا ی و اهطباق عمل با وا کیت ا اصال باورهای یقینی درباره الداوهاد و الاود
آغا میگرددن ایا حرسات من ار باه اصاال الداپناداره و بادیل آن باه الداپنداشات و یییار
الودپنداره به الودپنداشت شدها پایه هوعی سالمت رواهی پایدار را فراهم میسندن مایز درماان
دندبکدی مکنوی به سایر درمانها در همی فرآیند استن با سا ی عمال اهکاان در هکافی و
هیز مکنادهی به مرگ و عالم پ

ا آن هیز ا مهم ری فکالیتهای درمانسننده استن
1. McGuire, W.; Hull, R. F. C
2. Perls, F. S
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هردند در ای پووهش بدشی ا درمان دندبکادی مکناوی مکرفای شادا محادودیتهاای
پووهشی همواره جای هقد و بررسای و وساکه مفااهیم را باا ی مایگاذاردن در بداش حلیلای
محدودیت وان محقق در بررسی مفون دینیا محدودسردن منابع به بدشی ا مفون مای واهاد
موجب برداشتهای شدصی شده باشد سه بررسی د یق ر مفون دینای مای واهاد باه صاری
بیشفر مفاهیم سمن سندن
تشکر و قدردانی :برالود فرض میداهم ا اسفادان و همکاران حو ویا سه عاالوه بار ساکه
صدر الاص الودا در شکلگیری ای پووهش سهم بکزایی داشفهاهدا بهویوه حضرت آیتاللاه
سید محمد غروی و ح تاالسالم والمکلمی دسفر عباس پکاندیده سماال سا اسگازاری را
داشفه باشمن
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