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چکیده

Abstract
This study aimed to extract components of

پااژوهش حاضاار بااه منظااور اسااتخرا مؤلفااههای

existential therapy form the teachings of the

درمان وجودی بر اساس آموزههای قرآن کاریم باا
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Tabatabaei’s perspective. Research design
was qualitative, in groups of theoretical or
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conceptual plans. Findings showed the
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shortcomings

existential

 عالوه بار کشاک کاساتیهای، نتایج.انجام رسید

therapies, and that the components of

 شاااامل،موجاااود در درمانهاااای وجاااودی رایاااج
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مؤلفههای زیر است .۱ :ایماان  .۲خودآگااهی

existential therapy based on the teachings

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

of the Quran are: 1) faith 2) consciousness

شامل دو بعد شناختی و رفتاری است .بار اسااس

3) meaningful world and 4) Loving others.
Each component contains a cognitive and a

قالاااد درماااانی استخرا شاااده از قااارآن کاااریم،

behavior dimension. Based on the treatment

میتااوان گفاات نیاااز اساساای آدماای رساایدن بااه

modality extracted from the Holy Quran,

سااالمت و امنیاات اساات کااه شاار اساساای باارای

we can say that the basic need of man is to

رسیدن به آنها ،ایماان باه خداوناد اسات .در ایان

health and security which are depend on

بار آن اسات کاه غفلات و فراموشای

having faith in God. In this treatment, it is

درمان فار

عهااد الساات ،زمینهساااز پیاادایش بیماااری دل و
سردرگمیهای انسانی اسات .بناابراین ،یاادآوری

assumed that neglect and oblivion of the
Aalst covenant is a precursor to the diseases
of the heart and the confusion of human.

آیا قرآنی و پیچش درمان وجودی در حریاری از

and

فرهنگ قرآنی با توجه به اهمیات خام موجاود در

twisting existential therapy with a layer of

درمانهااای وجااودی رایااج ،میتوانااد راهگشااای

Quranic culture could be helpful to

verses

Quranic

reminding

therapists.

درمانگران باشد.
کلیددددواژهها :قااارآن کاااریم ،رویکااارد وجاااودی،
مؤلفههای درمان وجودی.

Thus,

Keywords: the Holy Quran, existential
existential

of

components

approach,
therapy.

مقدمه

درمان وجودی ،درمانی است عمیق کـه درمانجویـان در سـطوم مختلـف از درجـه عـادفی و
تجــارب متفــاوت را بــه تعقــل میکشــاند .در چشــم برخــی از درمــانگران وجــودی ،بــرخالف
روانکاوی و روانشناسی تحلیلی ،هیچ ساخت و مدل توضیحی وجود ندارد .اما سعی در درک
مو عیت و افزایش آگاهی از دریق بررسی تجربه فرد دیده میشـود (دایامونکد .)2014 1،در ایـن
درمـان بـر مؤلفــههای وجـودی نظیــر آزادی ،م ـئولیت ،انتخــاب ،مـرگ ،معنــا و رنـج تمرکــز
1. Diamond, S. A.
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ات درمانی ،افراد با مفروضات وجودی دست و پنجه نرم میکنند (یکالوم،

 .)1390م لث آزادی ،م ئولیت و انتخاب ،منبع هرج و مرج وجودی فـرد مح ـوب میشـود.
اجتناب از رویارویی با سه رأس م لث ،بهخصوص م ئولیت ،دیـده میشـود .عالئـم آن انکـار
م ئولیت یا اجتناب از رفتار به صورت م تقل است (هانگ.)2015 1،
رویکرد وجودی میتواند ان انها را با فل فه و وقیقت وجود درگیـر کنـد و سـطح باورهـای
فرد را در جهت آگاهی تغییر دهد .این رویکـرد متوجـه پدیـدههایی اسـت کـه در ماهیـت آنهـا
زندهبودن ،ان ـانبودن و وجودداشـتن م ـتتر اسـت .مـدلهای درمـانی کـه بـر ایـن مبنـا پـا
گرفتهاند ،بنا بر پایه فل فیشان متعددند .لذا ما با درمانهای وجودی روبهرو ه تیم نه با یک
درمان خاص به نام درمان وجودی .درمان زمانی وجـودی مح ـوب میشـود کـه بـه بررسـی
معنای بودن و چگونگی تجربه درمانجو از وجود میپـردازد .امـا درمـانهـای وجـودی گـاه بـا
انتقادات و ابهاماتی روبهرو ه ـتند ،از جملـه انحـراف از ریشـههای الهـی کـه نظریـهپردازان
پیشرو م ل کیرکگور بر آن تأکید داشتهاند؛ بیتوجهی به معنای وا عی وجود؛ و همچنین نبـود
چارچوب مشخ ،فل فی.
هایدگر 2در تعریف از دازاین ،به ان انی اشاره دارد که اصالت دارد و تابع انون «هـر کـس»
نی ت .اما این تعریـف علـیریم معنـاداریاش ،انـدکی مـبهم بـه نظـر میرسـد .زیـرا تعریـف
مشخصی از آن به میان نیامده است .درمانگران وجودی که هر یک از منظر فل ـفی خاصـی
به وقیقت ان ـان اندیشـیدهاند ،هـر کـدام بـر محـور خاصـی از معنـای بـودن و هـدف تمرکـز
ً
کردهاند .م ال دیدگاه یالوم بیشتر درونفـردی اسـت امـا فرانکـل ،معنـای وجـود را در از خـود
برگذشتن دان ته و آن را در رابطه با دیگری میدانـد .م ـئله دیگـر ،توجـه بـه بعـد ییرمـادی
ان ان و زندگی او است .یکی از مؤلفههای مهم در درمانهای وجودی ،مرگ است .اما درباره
زندگی بعد از آن کمتر سخن به میان آمده است .این در والی است که باورداشتن یا نداشتن به
آن ،در جهتدهی به زندگی ان ان و چگونگی رفتارهایش مؤثر است .زیرا باور به جهان آخرت
1. Huang, Y.
2. Heidegger, M.
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در ادیان گوناگون ،بهخصوص اسالم ،از اصول است.
تمام مکاتـب وجـودی ،تفکـر ،روشهـا و ارزشهـای یک ـان و مشـابهی دارنـد و ایلـب از
یکدیگر ومایت میکنند ،اما تفاوتهایی هم دارند (هافمن .)2011 1،بنابراین ،خأل نوعی درمان
وجودی با پایه فل فه اسالمی و به شیوه بومی در بین مردمی با فرهنگ دینـی ایما ناپـذیر
است .توجه به دیدگاه فرهنگی جامعهای که در آن زندگی و کار میکنیم در مؤثربـودن درمـان
ضروری است .ما نمیتوانیم به عنوان درمـانگر ،موضـوع فرهنـگ را نادیـده بگیـریم .زیـرا بـه
صــورت ناهشــیار باورهــا و رفتــار افــراد را تحــت تــأثیر ــرار میدهــد .بــین دیــدگاه درمــانگر و
درمانجویان و دیدگاه فرهنگی و مذهبی جامعه باید پلی از درک و تفاهم وجود داشته باشد.
با توجه بـه اینکـه مـا در جامعـهای اسـالمی و در بـین مردمـی بـا فرهنـگ رآنـی زنـدگی و کـار
میکنیم ،توجه به فرهنگ درمانجو ،چارچوب ادراکی مفیدی در اختیار درمانگر رار میدهـد کـه از
آن دریق مشاور میتواند دست به مداخالت مؤثرتری بزند .در این تحقیق میکوشیم معنای وجـود
و موضوعات وجودی نظیـر آزادی ،م ـئولیت ،مـرگ و ابعـاد آگـاهی را بـا چـارچوب رآنـی و زاویـه
ه تیشناسانه بکاویم .از دیدگاه اسـالمی ،در صـورت هماهنـگشـدن بـا فطـرت ،خـود فطـری و
دبیعی فرد مفهوم مییابد .یکی از ابعاد وجودی ان ان ،بعد رووانی او است .در والت ربی با وجـود
مطلق ،وجود ان ان ات اع مییابد و آدمی در جهت اصالت رشد خواهد کرد.
مباحث اصلی :مؤلفههای درمان وجودی بر اساس آموزههای قرآن کریم

در تحقیق واضر ،درمان دارای ابعاد ه تیشناختی اسـت و مؤلفـههای وجـودی منطبـق بـر
فرهنگ رآنی را دارد؛ مؤلفههایی که گـاه مفـاهیم رایـج در روانشناسـی را رنـگ و بـویی تـازه
میبخشد .در درمانهای وجودی آنچه اهمیت داشته است ،رابطـه وجـود ان ـان بـا جهـان،
خویشتن و دیگران است .هایدگر از سه خردجهان سخن گفته است؛ یکی زی تبوم و محـیی
گرداگرد ما؛ 2دیگری «باجهان» 3،یعنی جهـانی کـه مـن آن را بـا دیگـران مشـترکم؛ و سـومی
1. Hoffman, L.
2. umwelt
3. mitwelt
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«خویشجهان» 1،یعنی جهانی که از ِآن خود من است و این شاید نخ تین برداشت هایدگری
از دازاین است (هایدگر.)1389 ،

اومـــدی ( )1392در دـــرم درمـــانی مطرمکـــرده در پـــژوهش خـــود دربـــاره اثربخشـــی
معنویتدرمانی بر زنان مطلقه ،از سه ووزه مدد ج ته است ه تیشناسی ،ان ـانشناسـی،
وظیفهشناسی.
به عقیده وندورزن 2،ابعاد وجودی ان ان متشکل از چهار الیه فیزیکی یا ارتباط با جهـان،
ارتباط با دیگران ،ارتباط با خویشتن و معنویت است .اینها راههایی ه تند که نقشه کلی وجود
ان

ان را ترسیم میکنند (بنیزوانگکر1963 ،؛ یکالوم1980 ،؛ بکه نقک از
3

4

وندورزن .)2010 ،هـر بعـد

شامل تنگنایی است که ما با آن به روشهای مختلف در زندگیمان درگیریم ،م ل ایـن تنگنـا
که زندگی ما بامعنا است یا بدون هدف و بیمعنا.
بر اسـاس دیـدگاه کلـی و جـامع وندورزن ،در درمـان واضـر چهـار محـور در نظـر گرفتـه
میشود .البته با این تفاوت که این چهار ووزه بر مبنای فرهنـگ رآنـی تعریـف خواهـد شـد
 .۱وجود در ارتباط با خدا؛  .۲وجود در ارتباط با جهان؛  .۳وجود در ارتباط با خویشتن؛  .۴وجود
در ارتباط با دیگران .هر محور دو سمت وجودی و عدمی را نشان میدهد که بیانگر تنا ضات
درونی ان ان است ایمان ـ یفلت؛ خودآگاهی ـ خودفراموشی؛ جهان هدفدار ـ جهان بازیچه؛
عشق به دیگران ـ بیاعتنایی به دیگران) .سوی م بت هر محور رو به سمت سالمت ،آرامـش
و اصالت دارد که در تحقیق واضر ،درمان استخراجی از رآن کریم ابعاد وجـودی محورهـای
چهارگانـه را شــامل مـیشــود .بعـد از اســتخراج کلیـه آیــاتی کـه بیــانگر سـوی م بــت و منفــی
محورهــای چهارگانــه ه ــتند ،در ایــن ــمت بــه ابعــاد وجــودی ــرآن کــریم و مؤلفــههای
درمانهای وجودی بر مبنای رآن کـریم بـه منظـور اسـتخراج درمـانی منطبـق بـر فرهنـگ
1. selbstwelt
2. Van Deurzen, E.
3. Binswanger,L.
4. Yalom, I.
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اسالمی اشاره میکنیم.
هدف اصلی :صد درمان این است که به درمانجویان کمک کنیم افراد م ئولی باشـند ،ارزشهـا
و اعتقاداتشان را آگاهانه انتخاب کنند .اهداف صحیح را بیابند .خود وا عیشان را تجربه کننـد .ببیننـد
چه بودهاند و چه باورهـا و فرضـیاتی دارنـد .وجـود و بـودن خـود را تجربـه کننـد و بـه سـمت بازسـازی
باورهایشان و آگاهی بر مبنای آنچه وقیقت فطری نشان میدهد ،پیش بروند.
روش درمان :دیدگاه وجودی ،استفاده از یـک سـری تکنیـکهـای مشـخ ،در درمـان را
نمیپذیرد و مشاوران وجودی هر یک میتوانند فرآیندی را که خودشان برای رساندن مراجعان
ً
به مروله تولد خود مناسب میدانند اعمال کنند .از ایـنرو ،فرآینـد طعـی و کـامال مشخصـی
دنبال نمیشود (پلکینگهرن ،به نق از
1

کوری .)1388 ،در این تحقیق ،تفکر ،تعقل و بحث وـول

موضوعات مطرمشده و منطبق بر آیات رآنی صورت مـیگیـرد و از تکنیـکهـای ذیـل بهـره
میبرد تصویرسازی ذهنی همراه با مرا به؛ استفاده از ص ،،استعارهها و تم یلهای رآنی،
برای تفکر و درک بهتر؛ بررسی رؤیا و بیان خـادرات دور بـه منظـور آگـاهی از بعـد ییرمـادی
ان ان ،افزایش آگاهی از خویشتن ،شناخت نیازها و اضطرابها؛ و آموزش و بازسازی بر دبق
آنچه صحیح است.
فرآیند درمان :دی  ۴میدان درمانی شکل میگیرد که بـر اسـاس بعـد وجـودی محورهـای
چهارگانه است .هر میدان درمانی بر مبنای دو بعد شناختی و رفتاری بنا میشود.
میدان درمانی اول :ایمان
ابعاد شناختی

ایمان « :آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شـرک و سـتم نیالودنـد ،ایمنـی تنهـا از آن آنهـا
است و آنها هدایتیافتگاناند» (مایده

.)82

2

1. Polkinghorne, D.

 .2آیات دیگری که بیانگر ایمان و رابطه آن با هدایت و سالمتاند :حجر۴۲-۳۹ :؛ فاطر۱۵ :؛ حجرات.۱۴ :
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تمامی موجودات عالم ،مرآت و آیینه وقانـد .شـأن آیینـهبـودن بـاالترین شـأن موجـودات
است .هر موجودی بهتر آیینهداری کند مرتبهای باالتر دارد .آنکه سراسر عالم را آیههای وـق
میبیند از وجابها رسته و اهل کشف است .فرارفتن از ک رات و وق را تنهـا ظـاهر در عـالم
دیدن ،عین وقیقت و کشف است .موود وقیقی به ریم وا عبـودن در ک ـرات ،فقـی نـور او را
میبیند (مصلح1384 ،

.)84

لینگز ( )2004میگوید آنچه دبیعت بشری ان ان بیش از هر چیز دیگـر نیازمنـد آن اسـت
دبیعت متعالی معنویای است که آن را رو به مطلق میگشاید .امـا بـه دلیـل اینکـه ان ـان از
گشودهشدن رو به مطلق ناکام میماند و دبیعت بشری هبـوطیافتـه او دیگـر بـه لـب ،یعنـی
دروازه روم ،دسترسی ندارد ،بیشتر از هر چیز نیازمند ایمان است (لینگز1391 ،

وجود« :و بگو

ً

.)59

وق آمد و بادل نابود شد؛ یقینا بادل نابودشدنی است» (اسراء

.)81

1

پرسش از وجود اولین پرسش سازنده ذهن فالسفه یرب چون هایـدگر و فالسـفه اسـالمی
چون صدرای شیرازی بوده است .اما در فرهنگ اسالمی ،وجود به معنای وق بود که توان ت
رنگ اصالت به خود بگیرد و شالوده گفتوگوهای محکم فل فی ـرار گیـرد .همـاندـور کـه
خداوند خود را وق خوانده و ییر خود را بادل دان

ته است (حج

 .)62افالدون هم تا ودودی

به این موضوع نزدیک شده بود .او دنیای ادراف مـا را تقلیـد بـیرنگـی از وا عیتـی باشـکوهتـر
میداند .در فراسوی وواسمان دنیایی نامرئی از بودن وجـود دارد .چیـزی کـه افالدـون آن را
خود زیبایی یا فرم م ل) زیبایی مینامد (کازز.)1393 2،
حقیقت« :در آن روز اسرار نهان آشکار میشـود» (طکارق

وقیقت را

)9؛ «و سـرانجام ،سـکرات مـرگ

پیش چشم او) میآورد .این همان چیزی است که تو از آن میگر یختی» (ق

.)19

اشاره به آن وقایقی است که ان ان در یامت با چشم خود میبیند که تمامی اسباب از کار
افتاده و همه چیز ویران شده و به سوی خداوند واود هار برگشته است ،و همه این وقایق در
 .1نیز نک :.بقره۲۵۶-۲۵۵ :؛ اعراف۹ :؛ انعام۱۲ :؛ هود ۲۰ :ن .۲۱
2. Kazez, J.
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دنیا هم بود .اما ان ان به دلیل رکون و اعتمادی که به اسباب ظـاهری داشـت از ایـن وقـایق
یافل شده بود (طباطبایی1390 ،

.)524/18

در فل فه اسالمی ،وقیقت همان وجود است .اما وقیقـت مطلـق در ن ـبت بـا ان ـان در
وجاب است و ان ان تا زمانی که در وجاب تن رار دارد و بـه تعبیـری در ایـن جهـان مـادی
زندگی میکند هرگز نمیتواند به وقیقت مطلق دست یابـد .هایـدگر و تـی از دازایـن مـیگویـد
گشودگی را برای رسیدن به روشنای وجود مطرم میکند .اما در فل فه اسالمی و در فرهنـگ
رآنی ،به دور مشخ ،بیان شده که آنچه ان ان را در روشنای وقیقت رار میدهد ،اصـالت
است .اصالت نیز به معنای ان ان کامل بودن است.
ابعاد رفتاری :صبر ،توکل ،دعا ،ذکر و توبه در گ تره ابعاد رفتاری جای میگیرند کـه بـرای
ت بیت آگاهی در جریان بعد شناختی و آزمون آن یادآوری میشوند.

1

میدان درمانی دوم :خودآگاهی
ابعاد شناختی

برای رسیدن به مفهوم خودآگاهی ،گذشتن از چند مفهوم الزامی است .اولین آنهـا آگـاهی از
معنا و چی تی ان ان است.
انسان :میزان شناخت خداوند منوط به شناخت خویشتن است .در بررسی و استخراج ابعـاد
وجودی ان ان از بین آموزههای رآن کریم نیز به این نکته میرسیم که در صـورت نشـناختن
خدا و در نتیجه آگاهینداشتن از خویشتن ،ان ان به دام خودفراموشی خواهـد افتـاد .اصـالت
در سنت فل فه وجودی تعریف نشده است .از دیدگاه اسالمی نیز ،ان ان اذعان دارد به اینکه
از ادراک کنه وقیقت عاجز است .اما وجه متمایز آن این است که جهـت صـحیح نشـان داده
شده است.
 .1نننک :.بقننره۱۰۶ :؛ آلعمننران۱۶۰ :؛ اعننراف۸۹ :؛ طننالق۳ :؛ فرقننان۵۸ :؛ زمننر۶۳ :؛ غننافر۶۰ :؛ اعننراف:
۵۵؛ طننه۳۵-۲۵ :؛ نمننل۶۲ :؛ قصننُ۲۴ :؛ بقننره۱۸۶ :؛ اعننراف۸۰ :؛ بقننره۱۶۰ :؛ نسنناء۱۷ :؛ شننوری:
۲۵؛ زمر۵۳ :؛ تحریم۸ :؛ قصُ.۱۶ :
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مولوی در فیه ما فیه آورده است که آدمی اسطرالب وق است؛ منجمی باید کـه اسـطرالب
بداند .آدمی در پرتو خودآگاهی به مقام ارجمند خود و کرامت ان ـانیاش پـی میبـرد و ـدر و
منزلت خود را میداند و از همین راه به نیازهای درونـی و بیرونـی ،ج ـمانی و رووـانی خـود،
استعدادها و نیروهای بالقوه خود پی میبرد و آنها را به فعلیت میرساند.
اصالت « :به خادر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشـتگان گفـت مـن در روی زمـین
جانشینی رار خواهم داد .فرشتگان گفتند پروردگارا! آیا ک ی را در آن رار میدهی که ف اد
و خونریزی کندو ما ت بیح و ومد تـو را بـه جـا مـیآوریم ،و تـو را تقـدیس مـیکنیم .پروردگـار
فرمود من وقایقی را میدانـم کـه شـما نمیدانیـد .پـس علـم اسـما علـم اسـرار آفـرینش و
نامگذاری موجودات) به آدم آموخت .بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست
میگویید اسامی اینها را به من خبر دهید .فرشتگان عر

کردند منزهی تو! مـا چیـزی جـز

آنکه به ما تعلیم دادهای ،نمیدانیم .تـو دانـا و وکیمـی .فرمـود ای آدم! آنـان را از اسـامی و
اسرار این موجودات آگاه کن .هنگامی که آنان را آگاه کرد ،خداوند فرمود آیا به شـما نگفـتم
که من ،ییب آسمانها و زمین را میدانمو و نیز آنچه را شما آشکار میکنید و آنچـه را پنهـان
میداشتیدو (بقره

 30ک .)33

خداوند علم اسماء را به ان ـان هدیـه کـرد .چـون هـر اسـم ،مظهـری از وجـود خداونـد اسـت،
بنابراین ،ان ان آیینهدار خدا است و رسم آیینهداری ماندن بر م یر صحیح و عمل به شیوه صـحیح
و الهی است و هیچ موجودی چون ان ان کامل و اصیل ،شای تگی این آیینهداری را نـدارد .دازایـن
عنوانی است که هایدگر برای ادالق بر ان ان انتخاب میکند .مقصود او از دازاین اشاره بـه ان ـان
است .ان انی که پرسش از وجود میکند .در نگاه اسالمی ،ان ان کامل ،ک ی است کـه بـه سـوی
خداوند و رسیدن به او گام برمیدارد .هرچند هرگز به دور کامل به او نمیرسد اما مـیتوانـد صـفات
خداونــد را در خــود پــرورش دهــد .افــزایش آگــاهی درمانجویــان از ایــن مطلــب ،ــدرت پــذیرش
تواناییهای فوق تصور در زمینه رشد را در آنها تقویت میکند .این باور ،موجـب او ـاس امنیـت در
آنها میشود و رفتار در م یر درست را موجب میگردد.
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خودآ گاهی « :و به خادر بیاور) زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم ،ذریـۀ
آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن سـاخت ،و فرمـود) آیـا مـن پروردگـار شـما نی ـتمو.
گفتند چرا گواهی میدهیم» (اعراف .)172
این آیه به نشئهای ان انی اشاره میکند که سابق بر نشئه دنیایی او است؛ این نشئه است که
خداوند در آن ،میان افراد نوع ان ان تفر ه و تمایز رار داده و هر یک از ایشان را بر نفس خود
شاهد گرفته است (طباطبایی .)476/8 1390 ،آگاهی ان ان از وجود کامل خود و ارتباط تنگاتنگ
او با خداوند ،عزت نفس او را درت میبخشد .بررسی نیات و انگیزهها ،باورها و استعارهها در این
محدوده جای میگیرند.
بررسی نیات و انگیزهها« :تو از آنچه در جان و روم من است آگاهی و من آنچـه را در ذات
1
تو است نمیدانم .زیرا تو بر نهانها ب یار دانایی» (مایده .)116
باورها« :آنها که ییرخدا را همتای او میخوانند ،از منطق و دلیلی) پیروی نمیکنند؛ آنهـا
2
فقی از پندار بیاساس پیروی میکنند» (یونس .)66
باورهای ما ریشه در چه چیز دارندو ریشه در وقیقت یا پندارهای اعتبـاریو در دـی ایـن مرولـه
درمانجویان به تفکر در این موضوع تشویق میشوند که باورهای خود را بررسی کنند .آنها را از کجـا
به دست آوردهاندو راه درست را چگونه تشـخی ،مـیدهنـدو معیـار چی ـتو آنهـا بـه ایـن نتیجـه
میرسند که اک ر باورها از والدین و اجتماع به آنها رسیده است .در صورتی که بایـد آگاهانـه از منـابع
شناختی ینی چون رآن کریم و با کمک آموزههای صحیح انتخاب شوند.
استعارههایی که درمانجویان به کـار میبرنـد ،اولـین و مهـمتـرین بعـد رواندرمـانی اسـت.
چنانکه خداوند در رآن کریم برای درک مفاهیم پیوسته از آنها اسـتفاده کـرده اسـت «م ـل
ک انی که ییر از خدا را اولیای خود برگزیدند ،م ـل عنکبـوت اسـت کـه خانـهای بـرای خـود
انتخاب کرده ،در والی که س تتر ین خانهها ،خانه عنکبوت است اگر میدان تید» (عنکبوت
3
 .)14و آیات فراوان دیگری که نشان از اهمیتداشتن کاربرد استعاره و تم یل دارند.
 .1نیز نک :.فتح۱۱ :؛ ملک۱۳ :؛ انشقاق۲۳ :؛ آلعمران۱۵۴ :؛ آلعمران۱۶۷ :؛ فاطر.۳۸ :
 .2نیز نک :.یونس۳۶ :؛ بقره۷۸ :؛ انعام۱۴۸ :؛ نمل۴ :؛ فاطر۸ :؛ زخرف۳۷ :؛ جاثیه۲۴ :؛ مطففین.۱۴ :
 .3نک :.صف۸ :؛ لقمان۲۷ :؛ نور۳۵ :؛ کهف۴۵ :؛ ابراهیم۲۶ :؛ ابراهیم۱۸ :؛ زمر.۲۷ :

استخراج مؤلفههای درمان وجودی بر اساس آموزههای قرآن کر یم

129

یکی از راههای شناخت باورهای فرد ،ردیابی استعارههایی است که شخ ،مراجـع بـه کـار
میبرد .تم یلهایی راجع به زبان اعضای بدن در جهان آخرت ،که تفکر در این امور مـیتوانـد
راهــی باشــد کــه ان ــان از دریــق آن روزنــهای بــه ناهشــیار بگشــاید و خــود را بهتــر بشناســد.
درمانجویی که مبتال به ام اس است ،و تی از زبـان عضـو مبـتالی خـود صـحبت مـیکنـد و
میگوید «ای کاش من هم تاج خوشبختی را که سالمها بر سر دارند بر سر داشتم» ،نشانگر
عمق او اس او از نارضایتی است که کل زندگیاش را میتواند تحتالشعاع خـود ـرار دهـد.
هدف درمان بر این رار گرفت که عالوه بر اهمیت انکارناپذیر ج م ،جایگاه تای خوشبختـی
را بر سر روم و لب بداند.
در این میدان درمانی ،پرداختن به ابعاد آگاهی ،مهم است
رنجآ گاهی« :ای ان ان! تو با تـالش و رنـج بـه سـوی پروردگـارت مـیروی و او را مال ـات
1
خواهی کرد» (انشقاق  .)7رنج مؤلفهای در جهت رشد آدمی است.
زمانآ گاهی « :روزی که آنچه وعده داده شد به چشـم ببیننـد ،پندارنـد کـه در دنیـا بـه جـز
ساعتی از روز درنگ نداشتند» (احقاف

 .)35آگاهی از این مطلب که در بعـد ییرمـادی ،زمـان

معنایی ندارد و زمان ابل اندازهگیری ،مربوط به ج م فانی ان ان است ،گـرد آرزوهـای دور و
دراز و تمایالت زودگذر را از ان ان میزداید 2.توجه به زمان در رآن کریم ،در الب زمان فانی
و با ی مطرم شده است .درمانهای وجودی نیز به معانی زمان اشـاره کردهانـد .بـا اینکـه بـه
معنای آن نزدیک شدهاند ،اما ب یار سطحی به مفاهیم آن اشاره داشتهاند .توجه و آگاهی بـه
مکان نیز از اموری است که در صورت آگاهی به آن ،بهخصوص در رابطه با جهان ییرمـادی
و محاطبودن آن (آلعمران

 )133میتواند توجه درمانجویان را به اعمالشان معطـوف دارد و بـه

افزایش او اس م ـئولیت کمـک کنـد .تم یلهـای رآنـی بـرای درک مفهـوم زمـان ب ـیار
کمککننده است تا درمانجویان به عمل صـالح تشـویق شـوند و اضـطراب و نگرانـی و انـدوه
ناشی از م ائل زودگذر دنیایی ،جانشان را نیازارد.
 .1نک :.بقره۱۵۶-۱۵۵ :؛ بقره۲۱۴ :؛ بقره۲۱۶ :؛ تغابن۱۱ :؛ طالق۷ :؛ شرح۶-۵ :؛ حدید.۲۳-۲۲ :
 .2نک :.اعراف۱۸۷ :؛ حج۴۷ :؛ نمل۷۲-۷۱ :؛ نازعات۴۶ :؛ روم۵۶-۵۵ :؛ شوری.۱۷ :

 /سال دوم  /زمستان  /۹۵شماره پنجم

130

ترسآ گاهی« :مؤمنان تنها ک انی ه تند که هر گاه نام خدا برده شود ،دلهاشان ترسـان
میگردد» (انفال

.)2

اضطراب وجودی ،نشان از رشد دارد و الزمه رهایی از مرداب روزمرگی است .ترسآگاهی،
ترس از مطلق است ،نه ترس از مقید .ترس امری است مربـوط بـه ادراک دو مفهـوم زمـان و
مکان؛ وال آنکه ترسآگاهی ادراک معنای مجرد از زمان و مکان است (مستعان ،1386 ،به نق
از تقییاره .)1389 ،کیرکگور معتقد است فقـی آن کـس کـه تشـویش را شـناخته اسـت آرامـش
مییابد .تشویش برای دبـایع نـازک خطرنـاک اسـت؛ لـذا آن را فرامـوش مـیکننـد .بنـابراین،
ریشهیابی اضطراب از منظر ه تیشناسانه و مواجهشدن با ابعاد یفلت به منظـور رویـارویی بـا
اضطرابهای ان ـان ضـروری اسـت .اضـطراب ،پدیـداری اسـت کـه توجـه بـه آن آگـاهی از
م ئولیتهایمان را به ما گوشزد میکند .مرگ و امانتداری از آنچـه خداونـد بـه عهـده ان ـان
نهاده است ،دو بعد این مؤلفه ه تند.
1

آ گاهی از ارتباط جسم و روح« :در آن روز زبانها و دستها و پاهایشـان بـر ضـد آنهـا بـه
اعمالی که مرتکب میشوند گواهی میدهند» (نور

 .)24مهمترین بعد خودآگـاهی ،آگـاهی از

ترکیب ان ان از ج م و روم است .در این والت او به خداوند و جهـان ییرمـادی ایمـان دارد.
ایمان به امدادهای ییبی و توکل به خداوند اولین دستاورد چنین باوری اسـت .آگـاهی از بعـد
بادنی ،ان ان را به نیروهای پنهانش متوجه میکند و توان بالفعلشدن ظرفیتهای وجـود را
در او پرورش میدهد .محمدو ین دبادبایی ذیل تف

یر آیه (اعراف

 )172میگویـد بـرای هـر

موجودی نزد خدای تعالی وجود وسیع و ییرمحدودی در خزائن او است که و تی به دنیا نازل
میشود دچار محدودیت و مقدار میگردد .وجود دارای دو وجه است؛ یکی وجهی که به درف
دنیا دارد و دیگری وجهی که به درف خدای سبحان دارد .این وجه دنیایی ان ان که مـا آن را
میبینیم به دبقات زمان تق یم شده و بر مرور لیالی و ایام منطبق شده است .همه این اووال
متفرع بر وجه دیگر زندگی است که گفتیم سابق بر این زندگی است و این زندگی متـأخر از آن
 .1نک :.نور۵۲ :؛ نور۵۵ :؛ لقمان۳۳ :؛ سجده۱۶ :؛ احزاب۶۳ :؛ فاطر۱۸ :؛ فاطر۲۸ :؛ یس۱۱ :؛ مریم۳۹ :؛ زمر:
۲۳؛ ملک۱۲ :؛ نازعات.۴۱-۴۰ :
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است .نشئت دنیوی ان ان م بوق است به نشئت ان انی دیگـر کـه عـین ایـن نشـئت اسـت.
ان انها در آن نشـئت ووـدانیت پروردگـار را در ربوبیـت مشـاهده میکننـد و ایـن مشـاهده از
دریق مشاهده نفس خودشان است نه از دریق استدالل؛ یعنی چـون از او منقطـع نی ـتند و
وتی یک لحظه او را یایب نمیبینند به وجود او اعتراف دارند (طباطبایی1390 ،

.)419-417/8

در ا لیم آگاهی از خویشتن ،به بررسی خادرات و رؤیا توجه ویژه میشود .زیرا رؤیا پدیدهای
است که خبر از دنیای ییرمادی میدهد 1.رؤیا آگاهی درمانجویـان را در جهـت شـناخت بعـد
ییرمادی افزایش میدهد .بررسی رؤیاها مـیتوانـد پـرده از اضـطرابهـا ،ترسهـا و نیازهـای
ان ان برکشد .گاهی نیز آگاهیهای بعد رووانی را یـادآور مـیگـردد کـه زمـان و مکـان در آن
راه نــدارد .رؤیاهــا اســلوب خاصــی از بــودن ه ــتند .آنهــا جزئــی از وجــود درمانجویــان و در
ویطه تجربهاند.
رؤیا برای درمانگران وجودی ،همچون بیداری ،شکلی از وجود و بودن در این دنیـا اسـت.
رویدادهای بیداری به یکدیگر مرتبی و با دیگران مشترکاند ولـی در رؤیاهـا رویـدادها بـه هـم
مرتبی نی

تند و خاص فرد خواببینندهاند (هال و لیندزی ،1985 ،به نق از
2

شارف .)1381 ،به نظر

باس )1977( 3رؤیاها میتوانند بـه مـا کمـک کننـد تـا تجربـههای دوران بیـداری را بفهمـیم و
تجربههای دوران بیداری میتوانند شناخت ما را از رؤیاها بیفزایند .نکته مهم تجربه خود بیمار
از رؤیا است نه تف یر درمانگر .درمانگران وجودی به آن بخش از مضامین رؤیا توجه میکنند
که خارج از تجارب هوشیار ه ـتند و جنبـههای دیگـر آن را فـاش مـیکننـد (شکارف.)1381 4،
درمـانجویی کـه بـه دـور مـداوم در خــوابهـای شـبانه رهاشــدگی از دـرف هم ـرش را کــه
مردی مقتدر معرفیاش میکند) تجربه میکند ،دی روند مشاوره ،واب تگی و نیاز به تغییـر را
در خود مییابد.
 .1انفال۴۳ :؛ یوسف۴ :؛ زمر.۴۲ :
2. Hall, C. & Lindzey. G.
3. Boss, M.
4. Sharf, R.
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ابعاد رفتاری

بعد از خودشناسی و مؤلفههای شناختی مربوط به آن ،بهکارگیری این یادگیری در بطن زندگی
مهــمتــرین دســتاورد آن اســت .م لــث «آزادی»« ،انتخــاب» و «م ـئولیت» ،آزمــون میــزان
خودآگاهی درمانجویان است.
انتخاب؛ که مهمترین واهه است «و او را بـه راه خیـر و شـر هـدایت کـردیم .ولـی او از آن
1
گردنه مهم نگذشت .و تو چه میدانی آن گردنه چی تو» (بلد  10ک .)15
مسئولیت« :امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده است پـاداش داده میشـود .امـروز
2
هیچ ظلمی نی ت ،خداوند سریعالح اب است» (غافر .)17
اختیار و آزادی« :این به خادر آن است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده تغییـر
3
نمیدهد ،جز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند و خداوند شنوا و دانا است» (انفال .)53
درستی آن باور دارد .اما همچنان
ب یار میشود که درمانجو از انتخاب راهی میگوید که به
ِ

با وضعیتی روبهرو است که برایش درکناپذیر مینماید؛ پاسخ به درجه ایمان وی مرتبی اسـت.
آیا وی ایمـان خالصـانه بـه انتخـاب راهـش داشـته اسـت یـا مؤلفـه دیگـری چـون ترسهـای
درونی شده از دیگران و نه از خداوند او را به انتخاب راهی کشـانده اسـت کـه هرچنـد صـحیح
است اما او را دچار تنا ض کرده استو خداوند در سوره مائده ،آیه  ،۵فرموده است «هر کس
ایمان داشته باشد ولی به آنچه ایمانش او را بدان فرا میخواند کفر ورزد ،عملش تباه میگردد»
(طباطبایی1390 ،

 .)332/5همچنین ،در سوره مائده ،آیه  ۲۷و  ،۲۸داستان هابیل و ابیل ذکـر

شده که هر دو برای تقرب بـه خداونـد میخواهنـد چیـزی را تقـدیم کننـد .ولـی فقـی از یکـی
ً
پذیرفته میشود و از دیگری نه .ابیل که هدیهاش بول نشـد بـه هابیـل گفـت «وتمـا تـو را
خواهم کشت» .اما هابیل گفت «خداوند فقی از تقواپیشگان میپذیرد .اگر تو دست خود را به
ً
سوی من بگشایی تا مرا بکشی ،طعا من دست خود را به سوی تو نمیگشایم تا تـو را بکشـم.
 .1نیز نک :.اعراف۲۹ :؛ نحل.۹ :
 .2نیز نک :.بقره۲۸۱ :؛ فرقان۱۷ :؛ سبأ۲۵ :؛ فاطر۱۸ :؛ فصلت.۴۶ :
 .3نیز نک :.مائده۴۸ :؛ مائده۱۰۷ :؛ رعد۱۱ :؛ هود۲۸ :؛ ابراهیم۲۲ :؛ کهف۷ :؛ جن۱۴ :؛ یونس.۹۹ :
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.)484/5

بنــابراین ،انتخــاب درســتتــرین راهــی کــه ان ــان بــه صــد ربــت و نزدیکــی بــه خداونــد
برمیگزیند ،او را از هر گونه تعار

نجات میبخشد .زیرا راه درست در فطرت آدمـی نهادینـه

شده است و او فقی در برگزیدن راه انحرافی یا راهی که ن بت به درستترین راه ،دورتر اسـت
دچار سردرگمی میشـود .در بررسـی ایـن مطلـب ،شـناخت انگیـزه و صـد درمـانجو اهمیـت
راه
فراوانی دارد (اسماعیلی .)1393 ،همچنین ،در نگـاه رآنـی ،انتخـاب راه بـا رونـده آن اسـتِ .
معیار مشخ ،شده است .پس با دیدگاه ن بیتگرایانه متفاوت است .هرچنـد تشـخی ،راه و
تطبیق آن با معیار به عهده ان ان است.
آزادی ،گرایشی فطری است که هر فرد در م یر کمال دوست دارد از هر مانع و یدوبندی
رها باشد .در دید اسالمی ،ید و بندهای درونی و بیرونی چـهب ـا آزادی افـراد را بـه مخـادره
میاندازد .جبر با ویات پ تتر از مرتبه ان انی آیاز میشود و با تکامل موجود پرورش مییابـد
ً
تا به مروله اختیار در مرتبه ان انی میرسد .اما چون ان ان دبعا جویای کمال است ،عشق به
کمال در او ظاهر میشود .و تی به این مرتبه رسید ،اراده خویش را اراده معشوق میکند و بـه
جبر میگراید .بنابراین ،جبر بر دو نوع است جبر الزامی که موجود را ملزم به انتخـاب دریـق
میکند و جبر اختیاری که عبارت است از تحدید نفس در راه عشق به کمال مطلوب .بنابراین،
یایت اختیار ،تعینبخشیدن به خود است در زمینـهای واالتـر .زنـدگی در زمینـهای نـازلتر بـا
موجبیت آیاز میشـود و در ان ـان بـه صـورت ـدرت انتخـاب آزاد تکامـل مییابـد تـا بـاز بـه
موجبیتی واالتر رسد ،آنجا که ان ان آزادی خویش را در دبـق اخـالص مـیگـذارد .آزادی بـه
خادر نفس آزادی ،هدف تکامل معنوی ان ان نی ت؛ آزادی به ان ان عطا میشود تا خـود را
فدای جبر واالتر وجود وا عی خویش کند (تقییاره.)1389 ،
توصیه به درمانجویان این است که هر فرد میتواند وی شود تا به درون خویش واکمیـت
داشته باشد و ت لیم عوامل بیرونی نشود .تمرین در متن زندگی روزانه و تمرکز بر توانـاییهـای
فردی در این زمینه میتواند ظرفیتهای وجود را بالفعل کند.
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م ئولیت ،شیوه بودن است .در نگاه رآنی ،ان ـان در برابـر خویشـتن ،دیگـران و خداونـد
م ئول است .سوره الرومن مملو از عباراتی است که بر لزوم بول م ئولیت در بال خداونـد
تأکید میکند.
مرا به ،صهسرایی و استفاده از تم یل میتواند دی دریق در میدان درمانی دوم را سهلتر
کند و در رشد آگاهی مفید وا ع شود .مواجهکردن درمانجویـان بـا او اسـات گنـاه و یـادآوری
ابعاد رفتاری ایمان و خودآگاهی میتواند آنها را از دفرهرفتن از خویشتن باز دارد و افق تازهای
از انتخابهای صحیح به رویشان بگشاید.
میدان درمانی سوم :بودن در جهان معنادار

آنچه در کار با درمانجو اهمیت دارد ،افزایش آگاهی او از وسعت جهان ه تی و ابعاد مادی و
ییرمادی آن است .علت اضطراب و انـدوه ان ـان ایـن اسـت کـه آنهـا در خویشـتن محصـور
میشوند .توجه به جهان ه تی و موجودات آن ،ان ان را از زندان خویشتن رها میکند .او بـه
جهان ه تی پیوند میخورد .در این صورت وتی اضـطراب و وـزن از منظـر ه ـتیشناسـی
معنا مییابد .استفاده از تم یلها و ص ،رآنی میتواند درمانجویـان را یـاری کنـد تـا جهـان
گرداگرد خود را بیشتر بشناسند و ارتباط با آن را بیاموزنـد و از زنـدان خویشـتن رهـا شـوند .بـودن در
جهان اسراری دارد کـه فقـی آن کـس کـه دل بـه آن سـپرده و تفکـر کنـد ،آن را مییابـد .داسـتان
وضرت داوود و سلیمان مملو از نکاتی اسـت کـه بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد «مـا کوههـا را بـا او
م خر ساختیم که شامگاهان و بامدادان خداوند را نیایش میکردند و پرندگان را از هر سو بر او گرد
آوردیم .همگی به نوای دلنوازش به سوی او بازگشتکننده بودند» سوره ص .)۱۹ -۱۸
ابعاد شناختی
جهان مادی

حس« :بگو او ک ی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و لب رار داد اما کمتـر
سپاسگزاری میکنید» (مل

.)23

1

 .1نیز نک :.فاطر۲۰ -۱۹ :؛ ق۳۷ :؛ مائده۸۳ :؛ یونس۶۷ :؛ اعراف۱۷۹ :؛ ملک۱۱ :؛ بقره۱۷۱ :؛ انعام.۳۶ :
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مارسل میگوید عمل وـسکـردن ،او ـاس و دریافـت نـوعی پـذیرفتن اسـت ،نـهتنهـا در
معر

عمل وا عشدن ،بلکه مهماننوازی از عین و گشودن تمام آنچه فـرد دارد بـه روی آن.

عملی است که به همان معنای عمل هنرمند ،اگرچه با شدت کمتری از آفرینشگری برخوردار
است .وی میگوید وواس من ،گواهان ه تیاند .ج م من از آن من نی ت ،بلکـه تـا جهـان
فراسوی من ،که ج

مم مرا به آنجا میبرد ،کشیده میشود (بیکهام1387 ،

تعقل« :به من خبر دهید از آبی که مینوشید» (واقعه

1

.)68

.)113

2

تفکر م تلزم خروج از عادت است .در تفکر گونهای رب واصـل مـیشـود .وجـود متفکـر
دچار تحول میشود؛ یعنی متفکر همراه با تفکر وجود زیر و زبر میشود .تفکر بـه م ابـه خـرق
وجاب و در نور دیدن راهی پر مانع است .شیخ محمود شب تری میگوید تفکر ،رفتن از بادل
به سوی وق است .ان ان با ظرفیت و امکانات بیکرانش ،همواره در صدد ظهـور و بـروزدادن
امکانات خویش است .این کوشش و تالش در درجه اول به صورت تفکر ظاهر میشود .تفکر
ً
چیزی نی ت که ان ان خود م تقال مصدر آن باشد .تفکر اصیل در نتیجـه ن ـبت ان ـان بـا
وجود به ظهور میرسد .این تفکر است که ان ان را فرا میبرد؛ وداک ر آن است که ان ان این
دعوت را اجابت کند (مصلح.)343-342 1384 ،
تفکر در جهان ه تی ،دیدن و شنیدن و توجه به نشانهها میتواند وس تکـاپو در ان ـان را
برانگیزد .زیرا هر خردجهانی در زیرمجموعه جهان عالیتر از خود رار میگیرد کـه ورای آن و
در مرتبه عالیتری از آن رار دارد و آن جهان عالیتر نیز همچنان بازتابی از جهان عـالیتـر از
خود است .بنابراین ،هر چیز در جهان ما ،ولقه زنجیری اسـت کـه نشـان از م ـل اعلـی دارد.
آدمی ،رمزی در میان رموز ه تی است .ان ان با الهامگرفتن از هـر آنچـه در ه ـتی نمایـان
است به وقیقت نزدیکتر میشود.
جهان غیرمادی

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

 .2نیز نک :.آلعمران۱۹۱-۱۹۰ :؛ بقره۱۶۴ :؛ واقعه۶۳ :؛ واقعه.۷۱ :
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ایمان به جهان غیب و عالم غیرمادی« :پس از آن به دمیدن روم پاک مجرد) خلقی دیگر
انشا نمودیم .آفرین بر

درت کامل بهترین آفرینندگان» (مؤمنون

.)14

1

ایمان شرط رفتن به سمت سـالمت و آرامـش اسـت .زیـرا ایمـان بـه وجـود چنـین جهـانی
زمینههای توکل ،صبر و امید را در ان ان فراهم میکند .افزایش آگاهی ان ان از بعد رووـانی
خود می تواند دایره عزت نفـس ،اعتمـاد بـه نیروهـای درونـی و ـدرت اراده را بـه علـت وجـود
ارتبادش با وجود و درت مطلق وسعت بخشد .برخی از مؤلفههای این بخش چنین است
مرگ« :هر ان انی دعم مرگ را میچشد و شما را با بدیها و خوبیهـا آزمـایش مـیکنیم و

سرانجام به سوی ما باز گردانده میشوید» (انبیاء

.)35

2

جهان پس از مرگ« :هان ،رجوع تمام امور عالم آفرینش به سوی او است» (شوری

.)53

3

در این مروله ،استفاده از تکنیک تصویرسازی لحظه آخر زنـدگی ،درمانجویـان را بـه تأمـل
در باره م ئولیتهایشان وا میدارد .خانم ف ۳۱ ،.ساله و صاوب دو دختر ،کارمنـد و دانشـجو
است .وی بعد از تصویرسازی گفت جمله آخر من به دختر بزرگم این است طـرهای اشـک از
چشمش سرازیر میشـود)؛ بـه او مـیگـویم «مـرا بـرای تمـام کوتاهیهـایی کـه در وـق او و
خواهرت کردم ،ببخش».
در این مروله او به تأمل در این م ئله میپـردازد کـه چـه راههـایی بـرای م ـئولیتپـذیری
بیشتر در بال فرزندانش وجود دارد .راههایی که او اس بهتری به او ببخشند ،با کمک اعضا
ج توجو شد؛ م ل برنامهریزی صحیح روزانه و گنجاندن کارهایی که توجه بیشتر به بچهها را
موجب میشود .او میآموزد که تا فرصت ه ت میتواند کوتاهیها را جبران کنـد .زیـرا عمـل
صحیح ،به دنبال او اس گناه میتواند آثار مخرب آن را ترمیم کند.
بعد رفتاری

سیر در ببیعت« :بگو در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آیاز کـرده اسـتو»
 .1نیز نک :.اعراف۵۴ :؛ قمر۵۰ :؛ نساء۴۷ :؛ یونس۶۴ :؛ ص۷۲ :؛ سجده.۱۱ :
 .2نیز نک :.انعام۲ :؛ نحل۹۶ :؛ آلعمران۱۴۵ :؛ اعراف۳۴ :؛ انعام۲ :؛ رحمن.۲۷-۲۶ :
 .3نیز نک :.شوری۱۸ :؛ ذاریات۶-۱ :؛ نجم۴۲ :؛ کهف۸-۷ :؛ انفال۶۷ :؛ توبه.۳۸ :
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1

این مؤلفه به وضور و بودن در جهان اعتبار میبخشد .در ایـن میـدان درمـانی ،بـر وضـور
درمانجویان در دبیعت و بیان او ـاس و تجـارب واصـلشـده و شـور و هیجـان ناشـی از آن
تأکید میشود.
کی رفتهای ز دل که تمنا کنم تـو را

کی گشتهای نهفته که پیدا کنم تو را

رفتن به دل دبیعت و تفکر در باره خداوندی که نقـاش ایـن جهـان اسـت ،اثـر شـگرفی بـر
سالمت لب میگذارد آنچنان که روم آدمی را به روم ه تی پیوند میزند .این ج توجو اگر
همراه مؤلفههای دیدن ،شـنیدن و تعقـل باشـد ،راهـی مـیشـود بـرای رسـیدن بـه آرامـش و
رهاشدن از درخودماندگی.
میدان درمانی چهارم :با دیگران بودن
بعد شناختی

عشق برترین نیروی جهان ه تی است که میان وجود الهی و وجود مخلوق پیونـد میدهـد و
بزرگترین نیرویی است که همه موجودات را به وجود اعلی مربوط میکند.
دیگران« :ای ک انی که ایمان آوردهاید ،همگی در صلح و آشـتی درآییـد و از خواسـتههای
شیطان پیروی نکنید که او دشن شما است» (بقره

.)208

2

اگر نتوانیم به عمق معنای عشق بهدرستی دست پیدا کنیم ،از موهبت درک وضور خداوند
بهرهای نخواهیم برد .و تی با دیگران به شیوهای ابزاری و در محدوده عینی مواجه میشویم،
به نوعی به سمت بیاعتنایی به آنها پیش رفتهایم و درنتیجه به خودفریبی گرفتار شدهایم .زیرا
دوری رفتار کردهایم که گویی در جهان تنها ه تیم .زیرا این ضیه سوی دیگری هم دارد؛ ما
باور میکنیم که ما نیز در نگاه دیگران چنین ه تیم .یعنی فرد به این نتیجه میرسد که افراد
دیگر نیز به ذهنیت و درون او توجه ندارند .پس در این والت ممکن است دچار ناامیدی شود و
 .1نیز نک :.حج۴۶ :؛ عنکبوت۲۰ :؛ ق.۸-۷ :
 .2نیز نک :.روم۲۲-۲۱ :؛ مجادله۱۱-۱۰ :؛ نحل۱۲۵ :؛ طه۴۴-۴۳ :؛ نور۶۱ :؛ آلعمران.۲۰۰ :
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خود را بیدفاع و بیارزش تلقی کند .چنین فردی دچار نفرت میشود و برای رهـایی از دسـت
دیگری یا دیگران وتی ممکن است به فکر مرگ خویش بیفتـد .نفـرت ،ویـرانکـردن دیگـری
است .واب تگی هم شکلی از درونیکردن دیگران است .و تی عشـق در مجـرای وقیقـی ری
نشان ندهد ،واب تگی به وسیله تصاوب دیگران نمودار میشود .زیرا فرد خود را در مرکز عالم
فر

کرده است .و تی عشق تجلی نمیکند و خودآگاهی نیز به ود کافی رشد نکرده اسـت،

فرد در بنب ت فرافکنی خواهد افتاد.
در این میدان درمانی توجهدادن درمانجویان به مؤلفه عشق به دیگران ،پرهیـز از واب ـتگیهـا،
ترسها و نفرت ،اهمیت فراوانی دارد .زیـرا خداونـد کـه در تمـام ه ـتی وضـور دارد ،در تجربیـات
ناشی از عشق به دیگری و بخشش تجلی یافته و وضورش ،وس میشود .بنابراین ،تقویـت چنـین
او اسی ،موجب ینابخشیدن به روابی ان انی و سالمت فردی میشود.
بعد رفتاری

ً
این مروله کمک میکند که درمانجو بتواند در متن زندگی ،بهدرستی ایفای نقش کند و عمـال
خود را جزء جداییناپذیر زنجیره آدمیان بداند .علیریم اینکه ابعاد رفتـاری ایـن بخـش ب ـیار
وسیع است و جنبههای فراوانی را در بر میگیرد ،مانند انفاق ،عدالت ،امر به معروف و نهی از
منکر ،اما تعهد و توانایی بخشایش مهمترین اهرم این بعد رفتاری در میدان درمانی چهـارم در
نظر گرفته میشود.
جوادی آملی ( )1390ظهور تمدن جامعه ان انی را در آیینه تدین میداند و ظهور هـر گونـه
برازندگی را در گرو استقرار در مقطع چهارم از اسفار چهارگانه سالکان الهی میداند .سالک در
م یر الیالله باید مراولی را بپیماید .نخ تین مروله آن ،شناختن و بـاورکردن خـدا اسـت کـه
«سفر من الخلق الی الحق» نامیـده مـیشـود .مرولـه دوم ،سـیر در اسـمای و ـنا و صـفات
علیای وق تعالی و یگانگی این اسما و صفات با یکدیگر و با ذات اسـت کـه بـه آن «سـفر مـن
الحق الی الحق بالحق» میگویند .مروله سوم «سفر من الحق الی الخلق» است کـه سـالک
در مروله دوم با عروج از کارگاه تکلیف به بارگاه تشریف و رسیدن بـه اوج کمـال بالنـدگی ،بـه
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مروله سوم راه مییابد و بار ههای امید و عفو و بخشایش را به عنوان بهترین رهاورد به همراه
میآورد و مایه تعامل بیشتر زمینیها و آسمانیها میشود .مروله چهارم «سفر من الخلق الـی
الخلق بالحق» است .چنین م افری هماره با وق همراه بوده و از منظر وق ،جهـان جمـاد و
نبات و ویوان و ان ان و فرشته را مینگرد و در
1390

لمرو هر یک وکم مناسب دارد (جوادی آملکی،

.)42-41

بخشایش مهمترین سهم را در این میدان درمانی ایفا میکند .سـیمون و سـیمون

1

()1371

در تعریف ویژگیهای بخشودگی مینوی ند بخشودگی عمل بی ید و شردی است کـه بـدون
چشمداشت جبران متقابل) صورت میگیرد و به خودی خود ارزشمند است؛ وتی اگر با پاسخ
منفعالنه رویارو شود ،معطوف به خود است؛ عملی است که برای نفس رابطه و خـود شـخ،
صورت میگیرد و آسیبی به فرد بخشنده نمیرسـاند .بـه دـور خودانگیختـه و ناگهـانی اتفـاق
نمیافتد بلکه در دول زمان و به صورت جزئی از فرآیند رشد و تحول صورت میگیـرد (بهاری و
سی

.)1379 ،
هر چه به سمت دیف وجودی پیش برویم ،از امنیت و سالمت بیشتری برخوردار خـواهیم

شد .پیشروی به سمت هر یک از ابعـاد وجـودی ،یعنـی ایمـان ،خودآگـاهی ،بـودن در جهـان
معنادار و عشق به دیگران ،امنیت درونی و لبی ان ان را ،که پیششرط سالمت است ،فراهم
میکند و ان ان را بدون نیاز و واب تگی به وجود عوامـل بیرونـی ،از نشـاط و سـرزندگی لبریـز
میکند؛ چراکه وضور ان ان در هر یک از چهار بعد وجودی ،وجـود وی را سرشـار از عشـق و
درک وضور خداوند میگرداند .ان داد در هر یک از ابعاد وجودی ،ان داد در عشـق و جـان و
روم آدمی است که نتیجهای جز اضطراب و اندوه ان ان دور از معنویت نداشته اسـت .ان ـان
برای رهایی از اضطراب ،خود را در الیههای محافظتی نفوذناپذیری از یفلت پنهان میکند که
روزمرگی از آثار آن است .ایمان و افزایش آگاهی در هر یـک از میـدانهای درمـانی ،تنهـا راه
نفوذ به این الیه و نجات جان آدمی از مرداب فراموشی است.
1. Simon, S. & Simon, S.
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نتیجه

تحقیق واضر در فرآیند اسـتخراج ب ـته درمـانی ،در سـه لمـرو وارد شـده اسـت .همگـام بـا
افزایش آگاهی ،که هدف اصلی است ،وارد ووزه مکتب ان انگرایی میشـود؛ متعا ـب توجـه
به خادرات ،رؤیا و استعاره و بررسی آنها در ویطه روانکاوی گام مینهد؛ و برای تمرینهـای
عملی با هدف ثبات آگاهی در لمرو رفتاری دم میگذارد .مطابق سنت درمانهای وجـودی
(شارف ،)1381 ،فرآیند مشاوره ،فرآیند خالق اکتشاف است که میتوان آن را در سه مروله کلی
بیان کرد .در هر میدان درمانی ،ابتدا درمانجویان فر ها ،انگیزهها و باورهای خود را بررسی
میکنند تا اعتبار آنها را ب نجند .سپس تشویق میشوند تا مرجع نظام ارزشـی خـود را بررسـی
کنند و به عنوان افرادی که م لمان ه تند ،در تأمل بر آنچه خداوند دی برنامه تربیتی خـود
ً
بیان داشته ،تمرکز مجددی بر ابعـاد وقیقـت داشـته باشـند .مـ ال امکـان دارد آنهـا بـر آنچـه
دیگران موجب شدهاند تمرکز کنند .در دی درمان ،آنها عـالوه بـر آنکـه از م ـئولیت خـود در
بال خودشان آگاهی بیشـتری مییابنـد ،م ـئولیت در برابـر دیگـران و خداونـد نیـز بـه آنهـا
یادآوری میشود .این مرولـه بـه بازسـازی مـیانجامـد .در مرولـه آخـر ،درمانجویـان آنچـه را
ً
آموختهاند در جریان عادی زندگی ،اجرا و آزمایش میکنند .م ال اینکه چقدر در زندگی روزمـره
میتوانند انتخابهای صحیح و بر مبنای اصول وق و وقیقت داشته باشند.
هدف تمام رواندرمانیها در سراسر تاریخ و با هر روش یا هر فل فهای ،ایجاد تغییر در درمـانجو
در جهت سالمت روان ،او اس امنیت ،ایجـاد امیـد و انگیـزه و کـاهش اضـطرابهـای ناشـی از
روزمرگیها است .رآن کریم ایمان و زیرمؤلفههای واب ته به آن را رمز آرامش وقیقی میداند.
به درمانجویان یادآوری میشود ارتباط با خداوند آنها را ویتر میکند .توکل ،صـبر و دعـا،
راههای اتصالی با وجود مطلق را فراهم میکند و زمینه امید را در آنهـا بـارور مـیسـازد .امیـد،
امنیت و آرامش ارمغان این ارتباط ه تند .زیرا درمانجویـان آموختهانـد کـه خداونـد مرا ـب و
نگهبان آنها است و بهترین را برایشان مقدر کرده است .چون او منبع رومت است .در جریـان
خودآگاهی ،ضمن تفکر در باره مؤلفههای وجودی ،آنهـا یـاد مـیگیرنـد بـا او ـاس و تجربـه
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وا عی خود روبهرو شوند .این کار به آنها کمک میکند نیازهای خود را بهتر بشناسند و راههای
رسیدن به آنها را ج توجو کنند .در رابطه با دیگران ،آگاهی از تفاوت بین ان انهـا افـزایش
مییابد .آنها میآموزند که سایر ان انها نیز به عنوان افرادی صاوب مرتبه و شأن ان انی ،در
خور اوتراماند و باید به نیازهای آنها نیـز توجـه کننـد .بـا پـذیرش دیگـران و پرهیـز از انتقـاد و
ضاوت ،زمینه عشق و بخشایش در آنها پرورش مییابد .آنها تشویق میشوند تا راههایی برای
خلق شادی همراه با دیگران بیابند و کاری را انجام دهند که همیشه از آن هراس داشـتهاند و
ناشی از ترسهای درونیشدهشان بوده است .رابطـه صـمیمی و عمیـق خـود را بـا دوسـتان و
سایر ک انی که دوستشان دارند ،وسعت بخشند تا عشق وضـور یابـد .زیـرا آموختهانـد کـه در
م یر رفتن به سمت طـب م بـت هـر کـدام از محورهـای وجـودی ،وضـور خداونـد را درک
خواهند کرد و این میتواند نشاط وصفناپذیری را در آنها به وجود آورد .آنها آگاهی مییابند که
ارتباط و توجه و دلدادن به دبیعت ،میتواند ان ان را از زندان تن رهایی دهد و از اضطراب و
اف ردگی ناشی از افکار خودآیند به میزان خوبی بکاهد .وتی نگهداری از یک گلـدان گـل یـا
موجود جاندار ییر از ویواناتی که از نظر اسالم همزی تی آنهـا بـا ان ـان زیـانآور اسـت) یـا
وضور چند ماهی در یک آکواریوم کوچک میتواند باعث خلق چنین مفهومی شود.
نقطه وت این درمان آن است که به هر چهار بعـد وجـودی ان ـان توجـه مـیکنـد .آنچـه
موجب کشاندن درمانجویان به محیی درمانی میشود از دریـق چهـار بعـد وجـودی ،در خـور
تأمل است .در هر یک از این ابعاد ،درمانجو مشکلش را از زاویـهای جدیـد مـینگـرد و ضـمن
افزایش آگاهی ،تجارب تازهای ک ب میکنـد .هـر یـک از میـدانهای درمـانی ،روزنـهای بـه
سوی آگاهی است که از چهار سو به تابیدن نور آگاهی به آنچه درمـانجو مشـکل مـیپنـدارد،
کمک میکند.
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