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 ي یـزه انگگفـت،   تـوان  یمـ بر اساس چارچوب معنایی استخراج شـده  
درمـان مـورد نظـر مـدعی ایـن اندیشـه اسـت کـه         

، بـر ایـن  ا بناختالل روان باشد؛ ز 
ایـن نتیجـه بـا توجـه بـه لـزوم       . 
بـه روشـی جهـت     یـابی  دستاختالالت روان و لزوم 

جالل الدین محمد مولوي،  ي یشه

باشد، فرآینـدي هسـتی    2و یا طبی
، 7؛ اشـنایدر 2002، 6؛ تنتـام 2007
در ایــن گــرایش ). 1992، 11و ســیرل

اساسـی حیـات    يهـا  چـالش و  
در ایـن راسـتا، توجـه دقیقـی بـه ابعـاد عمـومی        

تـا روابـط میـان آنهـا درك      گردد

                                        
1. psychological 
2. medical 
3. ontological 
4. Cooper, M. 
5. Spinelli, E. 
6. Tantam, D. 
7. Schneider, K. J. 
8. Adams, A.  
9. Heaton, J. 
10. Frankl, V. E. 
11. Searl, J. 

، سوم، سال نهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

بر اساس چارچوب معنایی استخراج شـده  : بحث و نتیجه گیري
درمـان مـورد نظـر مـدعی ایـن اندیشـه اسـت کـه         . ربط نامتنـاهی اسـت   ي ارادهاساسی در انسان 

ز از جمله علل اساسی برو تواند یمگسست در وجه ربطی خاص 
. گـردد  یمپیشرفت در شکل دهی مجدد آن، منجر به رفع اختالل 

اختالالت روان و لزوم به یک روش توانا جهت درمان  یابی دست
  .باشد یمارتقاي آن قابل توجه 

یشهاندروان درمانگري، رویکرد وجودي،  ي بسته :واژگان کلیدي
  .سالمت  روان

  مقدمه
و یا طبی 1درمان وجودي، بیش از آنکه یک فرآیند روان شناختی

2007، 5؛ اسپینلی2003، 4؛ کوپر2009ون دورزن، ( باشد یم 3شناختی
و ســیرل 1984، 10؛ فرانکــل 1990، 9؛ هیتــون2010، 8؛ آدامــز2003

 ها دادهدرونی روان،  هاي یشپودرمانی، در عوض تحلیل صرف 
در ایـن راسـتا، توجـه دقیقـی بـه ابعـاد عمـومی        . گردد یمامل توصیف انسان با دقت و به طور ک
گردد یمو اختصاصی وجود  هر انسان اعمال ) همگانی و مشترك

  .گردد
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بحث و نتیجه گیري
اساسی در انسان 

گسست در وجه ربطی خاص 
پیشرفت در شکل دهی مجدد آن، منجر به رفع اختالل 

دست
ارتقاي آن قابل توجه 

واژگان کلیدي
سالمت  روان

مقدمه
درمان وجودي، بیش از آنکه یک فرآیند روان شناختی

شناختی
2003

درمانی، در عوض تحلیل صرف 
انسان با دقت و به طور ک

همگانی و مشترك(
گردد
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از حیـات   تـر  روشـن و  تـر  یـق عم يا تجربـه بـه   یـابی  دستهدف، هدایت مراجعان در جهت 
در ایـن گـرایش، دیگـر اکتشـاف ذهـن      . خویش و همچنین درك جایگاه خود در هستی اسـت 

 ي مطالعـه ، بلکـه، بـه   گـردد  ینمانسان در بررسی تفکر عملی و فرآیندهاي احساسی وي خالصه 
روان شناسان وجـودي در  . یابد یمفرد با کل جهانی که او را در بر گرفته است گسترش  ي رابطه

روان تحلیل گري و سایر رویکردهاي روان شناختی رایج، به انجام تجدید نظري بـر   افقی وراي
  ). 2003اشنایدر، ( ورزند یمآنها مبادرت  ي شدهمفاهیم و معانی ارائه 

، کلیـدي در درك  1، نداي وجدان)2009دورزن،  -به نقل از ون(اصطالح معروف هایدگر 
مـا در رابطـه بـا     2ارت است از عدم آسایشنداي وجدان عب. نگرش وجودي روان درمانی است

بزرگترین و مهمترین واقعیـت مـا در ایـن اضـطراب نهفتـه اسـت کـه بـه مـا          . خود و حیات خود
درمـان وجـودي بـرخالف    . خود، ایمن و تزلزل ناپذیر نیسـتیم  ي خانهکه ما در  کند یمیادآوري 

، بلکـه  دارد ینمـ ملحـوظ  بسیاري از اشکال روان شناسی، اضطراب را شاهدي بر آسیب شناسـی  
همچنـین، رویکـرد   . شناسـد  یمـ آن را به عنوان یادآور اساسی حیاتی لرزان و خطرناك  یحاًترج

برتري انسان بر جانوران و بسی مهمتـر   ي یهمامورد بحث نومیدي را نه به عنوان یک اختالل، که 
  ).1846/ 1987کرکگور، ( دارد یماز راست قامتی محسوب 

متفـاوت از تصـویري    کـامالً ، نمـایی  کنـد  یمـ ه این رویکـرد توصـیف   گونه کن وجدان، آ
و ) 1381، ترجمه جوادي و کـدیور،  5و جان 4به نقل از پروین( 3فروید يها نوشتهکه در  یابد یم

 ینمـؤلف دور از مفاهیمی اسـت کـه    ها فرسنگهمچنین، معناي آن . سایر روان تحلیل گران دارد
 يهـا  قدرتکه مهمترین  کنند یماین فرض عمل  ي یهپااخیر بر  ینمؤلف. دهند یمانسان گرا ارائه 

 يهـا  چهـره گونـه کـه توسـط    ن ، آجامعـه و فرهنـگ  حاکم بر آدمی، یـا سـائق هـا هسـتند و یـا      

                                                 
1. the call of conscience 
2. unease 
3. Freud, Z. 
4. Pervin, L. A. 
5. John, O. 
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راه انسان از منظر بیشتر اشـکال روان  
دورزن،  -هایدگر، بـه نقـل از ون  

بـر حسـب مسـائل درون روانـی و بـین فـردي       
تا افراد بتوانند هر چه بیشتر با وجود سازگار شوند، نه اینکه موفـق  

  
، مـا تنهـا   گوینـد  یمـ وجودگرایان در تقابل جدي با نظر پیش گفته در مورد تعـارض انسـان   

آدمی را درك کنیم کـه خودمحـوري خویشـتن را تـرك گفتـه و بـه درك       
کـه هایـدگر   آن گونـه  . روشنی از جهـان فراسـوي عوامـل فرهنگـی و والدگرایانـه دسـت یـابیم       
ا بنـ . باشـیم  یرگذارتأث 2نظر گرفتن خود در پرتو حقایق ابدي

بر نظر وي، اگـر مـا نـداي وجـدان خـود را بشـنویم کـه مـا را بـه سـوي درك ایـن حقـایق فـرا              
ي نـدا . کنـیم  یمـ ، از یکنواختی و ماللت به در آمده و واقعیـات جدیـدي را اکتشـاف    

ایـن یـک صـداي درون    : من، نداي والدین و یا الزامات فرهنگی ندارد
  . آید ی

، تعالیم، و اعمال بالینی روان تحلیل گرانـه  
به درمان، با هدف غلبه بر مارپیچ هاي فرضی از تفسیر 
به عبارت دیگـر، ایـن حقیقـت کـه افـراد و      

امـا در واقـع ایـن معنـاي     . از دسـت رفتـه اسـت   
تحـت  . ز مراجعان مراکز بهداشت روان را به خود درگیر کـرده اسـت  

این شرایط، غالب درمانگران در عوض تمرکز بر موارد گفته شده و اکتشـاف و تحلیـل آن، بـه    
تفاسیر مبتنی بر سـائق هـاي جنسـی، ارتبـاطی، و سـایر تعـابیر       

                                        
1. parental 
2. eternal 

، سوم، سال نهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

راه انسان از منظر بیشتر اشـکال روان  ا بزرگترین چالش فر معموالً. گردند یم معرفی 1والدگرایانه
هایدگر، بـه نقـل از ون  (قت او با دیگران است شناسی رایج، توانایی سازگاري و مطاب

بـر حسـب مسـائل درون روانـی و بـین فـردي        غالبـاً این روان شناسان، تعارض انسانی را ). 2009
تا افراد بتوانند هر چه بیشتر با وجود سازگار شوند، نه اینکه موفـق   کنند یمآنها تالش . نگرند

  ).2003کوپر، (وجود و گسترش آن گردند  ي تجربهبه درك و 
وجودگرایان در تقابل جدي با نظر پیش گفته در مورد تعـارض انسـان   

آدمی را درك کنیم کـه خودمحـوري خویشـتن را تـرك گفتـه و بـه درك        توانیم یمهنگامی 
روشنی از جهـان فراسـوي عوامـل فرهنگـی و والدگرایانـه دسـت یـابیم       

نظر گرفتن خود در پرتو حقایق ابدير ، ما باید بیشتر مشتاق به دگوید
بر نظر وي، اگـر مـا نـداي وجـدان خـود را بشـنویم کـه مـا را بـه سـوي درك ایـن حقـایق فـرا              

، از یکنواختی و ماللت به در آمده و واقعیـات جدیـدي را اکتشـاف    خواند
من، نداي والدین و یا الزامات فرهنگی نداردا وجدان هیچ کاري با فر

یمفکنی شده نیست، بلکه ندایی است که از عمق وجود اصیل ما 
، تعالیم، و اعمال بالینی روان تحلیل گرانـه  یفاتتألاشکال موجود در نگرش فروید در بیشتر 

به درمان، با هدف غلبه بر مارپیچ هاي فرضی از تفسیر  مند ظامنحتی رویکردهاي . موجود است
به عبارت دیگـر، ایـن حقیقـت کـه افـراد و      . اند افتادهحاالت درونی، هنوز در نظام یا گروه گیر 

از دسـت رفتـه اسـت    اند گرفتهاز معنا جاي  تر یعوس اي یرهدادر  ها
ز مراجعان مراکز بهداشت روان را به خود درگیر کـرده اسـت  است که بسیاري ا تر یع

این شرایط، غالب درمانگران در عوض تمرکز بر موارد گفته شده و اکتشـاف و تحلیـل آن، بـه    
تفاسیر مبتنی بر سـائق هـاي جنسـی، ارتبـاطی، و سـایر تعـابیر        ي ارائهو  تر یآن يها دغدغهسمت 
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والدگرایانه
شناسی رایج، توانایی سازگاري و مطاب

2009
نگرند یم

به درك و 
وجودگرایان در تقابل جدي با نظر پیش گفته در مورد تعـارض انسـان   

هنگامی 
روشنی از جهـان فراسـوي عوامـل فرهنگـی و والدگرایانـه دسـت یـابیم       

گوید یم
بر نظر وي، اگـر مـا نـداي وجـدان خـود را بشـنویم کـه مـا را بـه سـوي درك ایـن حقـایق فـرا              

خواند یم
وجدان هیچ کاري با فر

فکنی شده نیست، بلکه ندایی است که از عمق وجود اصیل ما 
اشکال موجود در نگرش فروید در بیشتر 

موجود است
حاالت درونی، هنوز در نظام یا گروه گیر 

ها نظام
یعوس

این شرایط، غالب درمانگران در عوض تمرکز بر موارد گفته شده و اکتشـاف و تحلیـل آن، بـه    
سمت 
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و  2010؛ آدامز، 2002و  2009دورزن،  -؛ ون2003کوپر، ( شوند یمگمراه کننده  جهت گیري 
  ).2003اشنایدر، 

تفاوت اساسی موجود در رویکرد وجودي و سایر گرایشـات بـه روان درمـانگري، در ایـن     
 ماننـد ی مسـائ  ؛باشد یم مرتبطی انسان اتیح در مهم و حساس مسائل با است که رویکرد نخست

 تیـ واقع بـا  شـدن  بـرو  رو ، و در یـک کـالم،  یندگز و مرگ ات،یحي معنا ،يوجود اضطراب
 درك ي نحـوه ی بررسـ  کـه  گـردد  یم محسوبي وجود هنگام آنی درمان مدل کی لذا. وجود
ی تلقي وجودی زمان درمانگر کی نیهمچن. دهد قرار خود  تیاولو نینخست را مراجع در  اتیح
 نگاه،این  با مطابق. بداند محسوب شیخوی زندگ تیاولو نینخست را اتیح درك که گردد یم

 مسـائل  و موضـوعات  بـا  خـود  که جست خواهند سودی درمانگران بای درمان ي رابطه از انمراجع
 دهیرسـ ی قـ یعم و روشن،گسـترده ي ) هـا ( پاسخ به و شده ریدرگ زدیانگی برم اتیح کهی اساس
 درمـانگر ي بـرا ی شـناخت ی هسـت  انیـ بن و ارجاع چارچوب کی به تمسک گرید عبارت به. باشند
  . استی الزام

   درمـانگران  امـا  اسـت  شـده  فـراوان  دیـ تاک لـزوم  نیا بري وجود کردیرو در گرچه عمل در
 بـه  رسـد  چـه  بخشـند  صـراحت  وی روشـن  شیخو يها مفروضه به اند نتوانسته مختلفي ها نحله
 ماننـد  يا گسـترده  ي سفره به راي وجود درمان ت،یوضع نیا و ان؛یجون درما به کمک ي یطهح

 انـات یب رادیـ ای طیشرا نیچن ي یجهنت. خورد ینم چشم به آن دري درخور و قابل طعام که ساخته
 نـه  و مکمـل ی درمـان  روش عنـوان  بـه  مـذکور  روشی معرف گاه و درمان، نیا مورد در متناقض
  .استی اصل درمان
 چـارچوب  عنوان به موالنا يها آموزه ازي ریگ بهره با که است آن بر بنا ر،حاض پژوهش در
 موضـوع  گرچـه  که است روشن. گردد ینتأم گفته شیپ هدف، یشناختی هست ویی معنا ارجاع
 يهـا  مفروضهی ضمن دییتا ،یدرمان مدل هریی آر کا که آنجا از اما است،ی درمان ي بسته نیتدو
 منظـر  از انسـان ی شـناخت  روان نظام شناخت توان یم را پژوهش نیای اصل موضوع  ،باشد یم آن
موالنـا را   ي یشـه اندعلت انتخاب . دانستنیز  نظرگاه نیا ي شناسانه روانی بررس و نقد ای و موالنا
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جالل  يها آموزه. در جامعیت آن جستجو کرد
روح و  يها کاوشو پویاترین  ین

بازتابانیده است و مانند نور مشکاتی در 
، ترجمه شفیعی کدکنی، 1نیکلسون

و  ،)1292چلبی، مقدمه کتاب تلمذ حسین،
اگر تمام کتب نظم و نثر بشر را بسوزانند و مثنوي باقی بماند، متصدیان معارف بشـري چیـزي را   

و زیبـاترین   تـرین  یـف لط؛ چه در غزلیات شـمس تبریـزي کـه    
ــده اســت     ــان و فرامکــان را نمایان ــرا زم ــزال انســان ف ــاب و الی ، ترجمــه 2شــیمل(ن

را در  ها حکمت؛ و چه در آثار منثور مانند فیه مافیه که عمیق ترین و موجزترین 
فروزانفـر،  (قالب تمثیل و تاویل فراروي جویندگان حقیقت و پویندگان فضیلت قرار داده اسـت  

، نشان از پهنا، ژرفا و جامع االطراف بـودن نگـاه مولـوي    
جهـان   ي مسـئله در عـین حـال، مهمتـرین    

بـه عبـارت دیگـر، آثـار جـالل الـدین       
بـا نقـل   که طـی آنهـا،    کند یماز مراتب وجود آدمی را ارائه 

ایـن  . دارد یمـ  تعالیم آشکار و نهان، مخاطب را به حرکت و پـویش درونـی وا  
در ایـن سـفر   . حرکت و سفر نمادین، یک پیمایش انفسی براي تحلیل عـالم اسـرار درون اسـت   

حاصـل ایـن   . خـورد  یمـ الهـی خـویش پیونـد    
نشــاط اســت؛ نشــاطی بــس فراتــر از هیجــانی کــه در  

                                        
1. Nicholson, R. E. 
2. Schimmel, A. 

، سوم، سال نهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

در جامعیت آن جستجو کرد توان یمبه عنوان منبع استخراج معانی مورد لزوم 
ینتر جامعالدین محمد بن محمد بلخی چه در مثنوي معنوي، که 

بازتابانیده است و مانند نور مشکاتی در  ها حکمتو  ها قصهحکایات و  ي یینهآروان آدمی را در 
نیکلسون(زجاجه است که لمعات آن از پرتو بامدادان روشن تر است 

چلبی، مقدمه کتاب تلمذ حسین،(، و در همه مبنا و مغزاي خود مغز قرآن است )1374
اگر تمام کتب نظم و نثر بشر را بسوزانند و مثنوي باقی بماند، متصدیان معارف بشـري چیـزي را   

؛ چه در غزلیات شـمس تبریـزي کـه    )1349همایی، ( اند ندادهاز دست 
ــه ــا تجرب ــده اســت     يه ــان و فرامکــان را نمایان ــرا زم ــزال انســان ف ــاب و الی ن
؛ و چه در آثار منثور مانند فیه مافیه که عمیق ترین و موجزترین )1386آشتیانی،

قالب تمثیل و تاویل فراروي جویندگان حقیقت و پویندگان فضیلت قرار داده اسـت  
، نشان از پهنا، ژرفا و جامع االطراف بـودن نگـاه مولـوي    )1383و زمانی،  1386؛ شهیدي، 1386

در عـین حـال، مهمتـرین    . تی و جایگـاه انسـان در ایـن جهـان دارد    به جهان هسـ 
بـه عبـارت دیگـر، آثـار جـالل الـدین       . شخصیت الهی و انسانی است ي مسئلهمولوي،  ي یشه
از مراتب وجود آدمی را ارائه  اي یچیدهپدر هم  يها نسخهمحمد 

تعالیم آشکار و نهان، مخاطب را به حرکت و پـویش درونـی وا   ي ارائهقصص و 
حرکت و سفر نمادین، یک پیمایش انفسی براي تحلیل عـالم اسـرار درون اسـت   

الهـی خـویش پیونـد     ي جوهرهو با  گردد یماست که انسان به خود باز 
نشــاط اســت؛ نشــاطی بــس فراتــر از هیجــانی کــه در   بــه یــابی دســتبازگشــت و پیونــد مجــدد 

 . شود یموجودي جستجو ر رویکردهاي غی

  روش پژوهش
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به عنوان منبع استخراج معانی مورد لزوم 
الدین محمد بن محمد بلخی چه در مثنوي معنوي، که 

روان آدمی را در 
زجاجه است که لمعات آن از پرتو بامدادان روشن تر است 

1374
اگر تمام کتب نظم و نثر بشر را بسوزانند و مثنوي باقی بماند، متصدیان معارف بشـري چیـزي را   

از دست 
ــه تجرب
آشتیانی،

قالب تمثیل و تاویل فراروي جویندگان حقیقت و پویندگان فضیلت قرار داده اسـت  
1386

به جهان هسـ 
یشهاند

محمد 
قصص و 

حرکت و سفر نمادین، یک پیمایش انفسی براي تحلیل عـالم اسـرار درون اسـت   
است که انسان به خود باز 
بازگشــت و پیونــد مجــدد 

رویکردهاي غی

روش پژوهش
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. انجـام شـده اسـت    1این تحقیق در چارچوب مطالعـات کیفـی و بـا روش اسـتنتاج تحلیلـی     
آنهـا در علـوم انسـانی جهـت      تـرین  یمیقـد معتبر و یکـی از   يها روشاستنتاج  تحلیلی از جمله 

، 7و وود 6؛ بلـور 2004، 5جونز ،؛4،2004و وایت 3، ناگل2راگین( باشد یم اي یهفرضتدوین بیانات 
  :خالصه نمود یالًذ توان یممراحل انجام شده را ). 8؛  و راتکلیف2006

  مراجعه به منابع مربوط با موضوع) الف
  آثار برخی فالسفه و روان شناسان وجودي  -1
فیـه مـا فیـه،    (و آثـار منثـور   ) و دیـوان کبیـر  مثنـوي  (آثار مولوي، اعـم از آثـار منظـوم     -2

  )مکتوبات، و مجالس سبعه
  آثار سایر متصوفه مانند شمس الدین محمد، مراد موالنا -3
  کتب شرح آثار فوق -4
  کتب نقد آثار فوق -5
  مختلف حیات خویش يها دورهکتب شرح حال مولوي در  -6
  آنان ي یشهاندهاي مشترك و متمایز  مؤلفهاستخراج ) ب
  موالنا ي یشهانداستخراج مفاهیم و معانی وجودي از ) ج
  روان درمانگري بر اساس مطالب استخراج شده ي بستهتدوین ) د

 مباحث اصلی
. تعـابیر فراوانـی پوشـیده شـده اسـت     ء وجودي با ابهامـات و سـو   ي فلسفه ي حوزه، متأسفانه

نمایی، پوچ گرایـی، بـی خـدایی،    بسیاري از افراد، این حوزه را با تصاویر و تعابیري از روشنفکر
                                                 
1. Analytic Induction (AI) 
2. Rogin, Ch. C. 
3. Nagel, J. 
4. White, P. 
5. Jones, K. 
6. Bloor, M. 
7. Wood, F. 
8. Ratcliff, D. 
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اما، اصطالح فلسفه وجودي در معنـاي اصـیل خـود بـه     
تـاریخی خاصـی    ي دورهیک از تعابیر فوق مطابقت نکرده و به 
قرن نوزدهم تبلور نـوین   دوم ي

 يهـا  حـوزه ، سواالت و طرق اندیشیدن وجودي قدمتی دیرینـه دارد و در  
بـه نقـل از   (مانند سـقراط و بـودا   

به نقل از عبدالحکیم، ترجمه محمـدي و  
، و )2009دورزن،  -بـه نقـل از ون  

). 1387مصـلح،  (یشـتن  پیش فلسـفی آدمـی در راسـتاي دریافـت درکـی از خو     
نظـرات متنـوع، و گـاهی نـاهمگرایی ابـراز      

، بنابراین، تنهـا  سازد یممنسجم در این زمینه را با مشکل مواجه 
این . اکتفا کرد خورد یمآنان پیرامون وجود به چشم 

ذات، (معناي مقابل آن، یعنی ماهیت 
ماهیت یک موجودیت، عبارت است از خصوصیات همگانی، مجرد و 

در مقابل، وجـود یـک   . کند یم
این وجـود،  . اصو خ) انضمامی

پـیش روي مـا    عمـالً یعنی واقعیت موجودیتی کـه  
غالـب، افـراد    ي فلسفهرایج و در 

از زمان ارسـطو، فلسـفه بـه دنبـال     
شناخت حقایق جهانی، مجرد، و غیر قابـل تغییـري بـوده اسـت کـه پشـت تقـرر ظهـوري پنهـان          

                                        
1. Sartre, J. P. 

، سوم، سال نهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

اما، اصطالح فلسفه وجودي در معنـاي اصـیل خـود بـه     . کنند یمبدبینی، وحشت و دلهره تداعی 
یک از تعابیر فوق مطابقت نکرده و به چ ارجاع دارد که با هی اي یشه

ي یمهنوجودي از  ي فلسفهدر واقع، اگر چه . گردد ینمهم محدود 
، سواالت و طرق اندیشیدن وجودي قدمتی دیرینـه دارد و در  ها یدهایافته است، اما، 

مانند سـقراط و بـودا    یخیتار ي برجسته يها چهره يها آموزه: زیر قابل ردیابی است
به نقل از عبدالحکیم، ترجمه محمـدي و  (، عرفان ملهم از قرآن مانند عرفان موالنا )2003کوپر، 

بـه نقـل از ون  (فلسفی کهن مانند رواقی گـري   يها نظام، )1383میرعالیی، 
پیش فلسـفی آدمـی در راسـتاي دریافـت درکـی از خو      يها تالشحتی 

نظـرات متنـوع، و گـاهی نـاهمگرایی ابـراز       غالبـاً وجـودي   ي فالسـفه همچنین، این واقعیت کـه  
منسجم در این زمینه را با مشکل مواجه  اي یشهاندبه  یابی دست، اند داشته
آنان پیرامون وجود به چشم  ي یشهاندبه عناصر مشترکی که در  توان

  .گردد یمعناصر پس از بیان توضیحی پیرامون وجود ارائه 

  وجود
معناي مقابل آن، یعنی ماهیت  توان یم، )تقرر ظهوري(براي درك بهتر معناي وجود 

ماهیت یک موجودیت، عبارت است از خصوصیات همگانی، مجرد و . را در نظر داشت) فروهر
مغیرقابل تغییري که آن موجودیت را از موجودیت دیگر متمایز 

انضمامی(وجود واقعی : موجودیت عبارت از آن واقعیتی است که هست
یعنی واقعیت موجودیتی کـه  : چیزي بیش از کیفیات مجرد و ماهوي است

رایج و در  يها فرهنگدر ). 1386، ترجمه رحیمی، 1946، 1سارتر(است 
از زمان ارسـطو، فلسـفه بـه دنبـال     . دارند، نه وجود حقیقی حضوري ها یتماهتمایل به تمرکز بر 

شناخت حقایق جهانی، مجرد، و غیر قابـل تغییـري بـوده اسـت کـه پشـت تقـرر ظهـوري پنهـان          
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بدبینی، وحشت و دلهره تداعی 
یشهاند

هم محدود 
یافته است، اما، 

زیر قابل ردیابی است
کوپر، 

میرعالیی، 
حتی 

همچنین، این واقعیت کـه  
داشته
توان یم

عناصر پس از بیان توضیحی پیرامون وجود ارائه 

وجود
براي درك بهتر معناي وجود 

فروهر
غیرقابل تغییري که آن موجودیت را از موجودیت دیگر متمایز 

موجودیت عبارت از آن واقعیتی است که هست
چیزي بیش از کیفیات مجرد و ماهوي است

است 
تمایل به تمرکز بر 

شناخت حقایق جهانی، مجرد، و غیر قابـل تغییـري بـوده اسـت کـه پشـت تقـرر ظهـوري پنهـان          
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. اصول و قوانین عـام بـی شـماري اسـت     ي ر دارندهعلم، تولید شده از چنین سنتی، در ب. اند شده
یک موجودیت، به مثابه ماسکی تصـنعی اسـت کـه     درون این جهان بینی ماهوي، تقرر ظهوري

در طـول قـرون نـوزده و بیسـت مـیالدي،      ). 2003کـوپر، (واقعیت راستین آن پنهان مانده  اسـت  
اثبـات  . به منظور درك انسان به کار گرفته شـده اسـت   اي یندهفزارویکرد ماهیت گرایی به طور 

انسـانی را   ي جامعـه ه انسـان و  ، مـدعی بـود کـ   2، بنیان گزاري شده توسط اگوست کنت1گرایی
ایـن دعـوي بـه تـدوین روان     . بر حسب اصول و قوانین زیربنایی آن بـه خـوبی شـناخت    توان یم

شناسی هاي ماهیت گرایی نظیر روان تحلیل گري و رفتارگرایی انجامید، بـه طـوري کـه انسـان     
  .شد یمشکسته من ا مانند محرك، پاسخ، بن، من، و فر ییها بخشواقعی و بیرون از ذهن به 

انسان را در قالب مفاهیم بی جان و توسط فنون  ي مطالعهوجودي ارزش و صحت  ي فالسفه
آنچه توسط آنان مورد طرد واقع شده، نه  مفاهیم و . اند دادهعلمی ماهیت گرا مورد سوال قرار 

ی این غیر اصیل، اما واقع ي یطرهساصول مورد ادعاي روان شناسان ماهیت گرا، که گستردگی و 
آنچه را که طی قرون نوزدهم و  یژهبه ووجودي،  ي فلسفهبه هر حال، . رویکرد  بوده است

فلسفی و علمی متمرکز بر ماهیت  يها نظامبه عنوان واکنشی علیه  توان یمبیستم مطرح شد، 
جهانی، غیر قابل تغییر، و انتزاعی انسان دانست، ماهیتی که وجود واقعی و انضمامی انسان را 

، چرا که از منظر اند شدهچنین رویکردهاي ماهیت گرایی مورد طرد واقع . کند یمهان پن
به . باشد ینمماهوي  هاي یفیتکاز  يا مجموعهوجودي، واقعیت انضمامی انسان قابل کاهش به 

ماهوي فردي تهیه کنیم، مانند سطح  هاي یفیتکاز تمامی  يا مجموعهعبارت دیگر، حتی اگر 
محیطی، باز هم  يها محركشیمیایی مغز و یا  -برون گرایی، ضریب هوش و وضعیت عصب

آن شخص خاص را توصیف کنیم زیرا او بیش از، و یا متفاوت با، آن مجموعه  توانیم ینم
میت انسانی او، از کیفیات ماهوي، تقلیل تما يا مجموعهبعالوه، کاهش دادن هستی فرد به . است

                                                 
1. positivism 
2. Auguste C. 
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 ي فلسفهلذا هدف . و تغییر صورت دادن وي به چیزي نه چندان بیشتر از یک رایانه است
  .استر از انسان، این کلیت کاهش ناپذی

متقـدم وجـودي بـر     ي فالسـفه در حالی که توجه 
و  2003، بــه نقــل از کــوپر، 1926

در جهـان   بـر ) 2007، به نقل از اسـپینلی،  
در جهـان و بـا دیگـران اسـت و بـه ایـن       
به عبارت دیگر، وجود در درون فـرد مسـتقر نشـده، بلکـه     

Dasein  را براي موجود انسانی به
ن طریق بـه اسـلوب خـاص بـودن     

        رویکـرد اخیـر را    ي یشـه ر. انسان اشـاره کنـد؛ بـودن همـراه و غیـر قابـل جداسـازي از دیگـران        
    با وضع ایـن اصـطالح    5هوسرل

 ي فالسـفه گروهـی از  ). 2007اسـپینلی،  
به نقـل از کـوپر،   (هر فرد انسانی تاکید دارند، اما مرلو پونتی 

برخـی از  . شناسـد  یمـ ، آدمی در جهان است و تنها در جهان است که خـود را  
د که تنهایی وضعیت اساسی انسان است و برخی دیگر، او را در بودن بـا دیگـران   
تنهایی انسان، چالش قابل توجهی میان فالسفه وجـود دارد  

                                        
1. Blackham, H. J. 
2. Merleau- Ponty , M. 
3. in the world 
4. intentionality 
5. Husserl, E. 
6. individuality 
7. aloneness 

، سوم، سال نهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

و تغییر صورت دادن وي به چیزي نه چندان بیشتر از یک رایانه است
از انسان، این کلیت کاهش ناپذی تر کاملو  تر یقعمبه درکی  یابی دستوجودي، 

  متفکران وجودي ي یشهاندعناصر مشترك در 
در حالی که توجه  در جهان بودن، فردیت، و بی همتایی -1

1926(، بــه ویــژه هایــدگر متــأخرتر ي فالســفهفردیــت انســان بــود، 
، به نقل از اسـپینلی،  1945( 2و مرلوپونتی) 1387، ترجمه حکیمی، 1بالکهام
در جهـان و بـا دیگـران اسـت و بـه ایـن       به نظر اندیشمندان اخیر، آدمـی  . ورزند یمتاکید  3بودن

به عبارت دیگر، وجود در درون فـرد مسـتقر نشـده، بلکـه     . شناسد یمطریق است که خودش را 
Daseinدر واقع، هایدگر اصطالح . میان فرد و جهان پیرامون او است

ن طریق بـه اسـلوب خـاص بـودن     به ای خواهد یماو . شود یمکه به آنجا بودن ترجمه  برد یم
انسان اشـاره کنـد؛ بـودن همـراه و غیـر قابـل جداسـازي از دیگـران        

هوسرل. یا قصدمندي یافت 4در مفهوم پدیدار شناسانه از التفات توان
اسـپینلی،  (که هشیاري همیشه هشیاري بـه چیـزي اسـت     گوید
هر فرد انسانی تاکید دارند، اما مرلو پونتی  7و تنهایی 6بر فردیت غالباًوجودي 

، آدمی در جهان است و تنها در جهان است که خـود را  نویسد یم) 2003
د که تنهایی وضعیت اساسی انسان است و برخی دیگر، او را در بودن بـا دیگـران   فالسفه معتقدن

تنهایی انسان، چالش قابل توجهی میان فالسفه وجـود دارد   ي مسئلهدر رابطه با . کنند یمتعریف 
  .به فضاي روان درمانی نیز منتقل شده است بالطبع
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و تغییر صورت دادن وي به چیزي نه چندان بیشتر از یک رایانه است
وجودي، 

عناصر مشترك در 
1

فردیــت انســان بــود، 
بالکهام
بودن

طریق است که خودش را 
میان فرد و جهان پیرامون او است

مکار 
انسان اشـاره کنـد؛ بـودن همـراه و غیـر قابـل جداسـازي از دیگـران        

توان یم
گوید یم

وجودي 
2003

فالسفه معتقدن
تعریف 

بالطبعکه 
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وجـودي بـوده اسـت،     ي فالسـفه انسان که همـواره مـورد تاکیـد     هاي یژگیویکی دیگر از 
هر یک، متمـایز، غیـر قابـل جـایگزینی و داراي توانشـی       ها انساناو است؛  1منحصر به فرد بودن
خـاص و   هـاي  یژگـی ورویکرد وجودي است که تاکید بر  ي یهاولاین، اصل . خاص خود هستند

  .مشترك و جهانی آنان دارد هاي یتماهانضمامی هر یک از افراد انسانی، وراي 
وجودي معتقدند که وجود انسـانی نـه چیـزي     ي فالسفهفعل گونه گی و آزادي انتخاب  -2
رایـج نشـات گرفتـه از     ي یهفرضـ این چالشی جـدي بـا   . است 3، که رخدادي فعل گونه2نام گونه

دیگـر در جهـان    هـاي  یـت موجودنظیر  هایی یتموجود ها انسانجهان بینی علوم طبیعی است که 
در . انـد  یبررس، قابل ها اتم ي مطالعهایستا، ثابت، موضوعاتی شی مانند که به همان طریق : هستند

پویـا اسـت؛ رخـدادي در     ذاتاًمعتقدند که انسان ) به نقل از همان منبع(وجودي  ي فالسفهمقابل، 
 ي کلمـه اقـع،  در و. ؛ یک جریان، یک مسیر و یـا یـک فرآینـد اسـت    باشد یمحال آشکار شدن 

exist  از فعلexistere برآوردن و پدیدار شدن استر استخراج شده که به معناي س.  
بر این، از منظر وجودي، انسان پیش و بیش از هر چیز، یک هسـتی فعـل گونـه اسـت، و     ا بن

نام گونه گی او را نیـز نگریسـت، ماننـد بـرون گرایـی و       توان یمتنها در پرتو این نگاه است که 
) 1386رحیمـی،  بـه نقـل از   (بر همین دلیل اسـت کـه سـارتر    ا بن. هوش و سطح تحصیلیضریب 

 يا رابطـه  "معتقـد اسـت   ) 13، ص 1980(ویا کرکگور  "وجود مقدم بر ماهیت است" گوید یم
در حـال اسـتخراج    دائماًانسان موجودي است که . "دهد یماست که خودش را به خودش ربط 

بـه درکـی از خویشــتن اسـت، حتـی اگـر ایـن رخـداد در ســطح         یـابی  دسـت معنـایی از خـود و   
وجودي این ادعا نهفته است کـه انسـان داراي آزادي    ي فلسفهدر بطن . نباشد یتأملخودآگاهی 
این ادعا، فرض غالب بر فضاي روان شناسی را مبنی بر اینکه افکار، احساسات و . است 4انتخاب

) 1954(کرکگـور  . طلبـد  یمـ ، بـه چـالش   گـردد  یمـ رفتارهاي انسان توسط شرایطی قبلی تعیین 

                                                 
1. uniqueness 
2. noun- like 
3. verb- like 
4. freely choosing 
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آزادي  او از ي یژهوکه روشن گر برداشت 
و  دانـد  یمـ او آزادي را قدر انسان 

تعریف کرد زیرا او زنـدگانی خـویش   
خویش  يها انتخابانسان چیزي سواي 

وجـودي در   ي فالسـفه علیـرغم اشـتراك نظـر    
تقدم وجود بر ماهیت، از نظر اعتقاد به طبیعت کلی بشـري، ناهمسـانی آشـکاري میـان آنـان بـه       

بـه عبـارت   . بر تفاوت آنان در اعتقاد به ذات واجب الوجود باشد
ناي مورد از مع اند کردهوجودي غیر مذهبی یا ملحد از وجود استنباط 

آنـان ضـمن انکـار    . نظر کرکگور دور شده و به طرد هر گونه طرح کلی از بشر انجامیـده اسـت  
خـویش   ي ینندهآفرچنین طرحی از سوي خداوند، بشر را پس از ظهور در عالم وجود، واضع و 

طبیعت کلی بشري وجود ندارد زیرا واجب الوجودي نیست تـا آن را در ذهـن خـود    
وجـودي   ي فالسـفه  ي گفتـه پس آنچه باعث تفاوت دو گروه پـیش  

آنـان  کرکگـور،    رأسگروه نخسـت و در  
در عین تاکید بر اهمیت وجودي و حضوري و انضمامی خویشتن انسان، طبیعت بشري را نقـض  
گروه دوم، بـالعکس معتقدنـد کـه    

بـه تبـع ایـن    . شـود  ینمـ در آدمی، ماهیتی کلی و عمومی که عبارت از طبیعت بشري باشد یافت 
  . گردد یممطلق اخالقی نیز از سوي این گروه انکار 

خـویش   ي ینـده آانسـان در تعیـین   
انجـام   خواهد یم، چنین نیست که او را موجودي بپندارند که قادر است هر آنچه 

در واقع، این گروه از اندیشمندان به طـور مـداومی   
     بر این واقعیت مسلم که آزادي انسـان محصـور در انحصـار تعینـات بـی شـماري اسـت، تاکیـد         

                                        
1. Warnock, M. 
2. limited 

، سوم، سال نهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

که روشن گر برداشت  کند یمفلسفیدن خویش را با خلق اثر این یا آن آغاز 
او آزادي را قدر انسان . گرایی جدید استد واقع، تجلی وجور انسان در انتخاب و د

تعریف کرد زیرا او زنـدگانی خـویش    توان یمن زید یمبشر را تا زمانی که  گاه یچهمعتقد است، 
انسان چیزي سواي  گوید یمسارتر هم بر آزادي آدمی تاکید کرده و . است

علیـرغم اشـتراك نظـر    ). 1386، ترجمه علیـا،  1به نقل از وارنوك(نیست 
تقدم وجود بر ماهیت، از نظر اعتقاد به طبیعت کلی بشـري، ناهمسـانی آشـکاري میـان آنـان بـه       

بر تفاوت آنان در اعتقاد به ذات واجب الوجود باشدا ، و این شاید بنخورد یمچشم 
وجودي غیر مذهبی یا ملحد از وجود استنباط  ي فالسفهدیگر معنایی که 

نظر کرکگور دور شده و به طرد هر گونه طرح کلی از بشر انجامیـده اسـت  
چنین طرحی از سوي خداوند، بشر را پس از ظهور در عالم وجود، واضع و 

طبیعت کلی بشري وجود ندارد زیرا واجب الوجودي نیست تـا آن را در ذهـن خـود    ": دانند
پس آنچه باعث تفاوت دو گروه پـیش  ). 28سارتر، ص ( "دبپروران
گروه نخسـت و در  . پذیرش یا رد اعتقاد به وجود خداوند است شود

در عین تاکید بر اهمیت وجودي و حضوري و انضمامی خویشتن انسان، طبیعت بشري را نقـض  
گروه دوم، بـالعکس معتقدنـد کـه    . دهند یماین طرح کلی جاي نکرده و ایجاد فردیت را درون 

در آدمی، ماهیتی کلی و عمومی که عبارت از طبیعت بشري باشد یافت 
مطلق اخالقی نیز از سوي این گروه انکار  يها ارزشنظر، اعتقاد به وجود 

انسـان در تعیـین    وجـودي از آزادي  ي فالسـفه در عین حال کـه  تعین  -3
، چنین نیست که او را موجودي بپندارند که قادر است هر آنچه رانند یمسخن 

در واقع، این گروه از اندیشمندان به طـور مـداومی   . است 2دهد، چرا که انسان یک هستی متعین
بر این واقعیت مسلم که آزادي انسـان محصـور در انحصـار تعینـات بـی شـماري اسـت، تاکیـد         
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فلسفیدن خویش را با خلق اثر این یا آن آغاز 
انسان در انتخاب و د

معتقد است، 
است

نیست 
تقدم وجود بر ماهیت، از نظر اعتقاد به طبیعت کلی بشـري، ناهمسـانی آشـکاري میـان آنـان بـه       

چشم 
دیگر معنایی که 

نظر کرکگور دور شده و به طرد هر گونه طرح کلی از بشر انجامیـده اسـت  
چنین طرحی از سوي خداوند، بشر را پس از ظهور در عالم وجود، واضع و 

دانند یم
بپروران
شود یم

در عین تاکید بر اهمیت وجودي و حضوري و انضمامی خویشتن انسان، طبیعت بشري را نقـض  
نکرده و ایجاد فردیت را درون 

در آدمی، ماهیتی کلی و عمومی که عبارت از طبیعت بشري باشد یافت 
نظر، اعتقاد به وجود 

3
سخن 

دهد، چرا که انسان یک هستی متعین
بر این واقعیت مسلم که آزادي انسـان محصـور در انحصـار تعینـات بـی شـماري اسـت، تاکیـد         
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وجود آدمـی بـه معنـاي     هاي یتمحدودبه درکی راستین از  یابی دستلذا به نظر آنان . ورزند یم
امکـان و ضـرورت را ابعـاد درونـی     ) 1980(رکگـور  به عنوان مثال، ک. باشد یمدرك آزادي او 

، انسان را در )1368به نقل از بالکهام، ترجمه حکیمی، (همچنین یاسپرس . داند یموجود آدمی 
  .نگرد یمبی شماري از قبیل مرگ، رنج و گناه  يها کنندهتکاپو با محدود 

. و نـه انتهـاي آن را   کنـد  یمبر این از منظر وجودي، انسان نه ابتداي وجود خود را تعیین ا بن
، مرز غیـر قابـل گریـز و    اند گفتهو دیگران ) 2003به نقل از کوپر، (گونه که هایدگر ن مرگ، آ

گفتـه  ) 2009بـه نقـل از ون دورزن،   (غیر قابل جایگزین زندگی است، یـا آنسـان کـه یاسـپرس     
 یـژه بـه و . کنـد  یمـ انجماد وجود است که زندگی فرد را خالصه و تکمیـل   ي نقطهاست، مرگ 
، مرگ از اهمیت خاصی برخوردار اسـت زیـرا وي بـودن را    )به نقل از همان منبع(براي هایدگر 

آدمی  ي یندهآدر این نگاه، مرگ نه تنها رخدادي گریز ناپذیر در . نگرد یمبودن به سوي آینده 
نسـان  پس، از این منظـر، ا . گردد یمزندگی محسوب  ي لحظهاي درونی از هر  مؤلفهاست، بلکه 

کنترل کاملی بر آغاز و انجام خویش و رخدادهاي بینابینی داشته باشد، اما آنچه تحت  تواند ینم
  .هستی شناختی مواجه شود هاي یتمحدودمهار او است این است که چگونه با این 

در . انـد  داشـته بـر اضـطراب    اي یژهووجودي تاکید  ي فالسفه رنج، نومیدي، و اضطراب -4
نظیر منحصر به فـرد بـودن، فعـل گونـه گـی، و آزادي       هایی یژگیوکه  رسد یمحالی که به نظر 

، این گروه از اندیشمندان معتقدنـد  باشد یمانتخاب مشخصاتی مطلوب و مورد قبول براي وجود 
هر چه یـک فـرد بیشـتر آزادي    . با احساساتی عمیق از بیم و اضطراب است توأمکه چنین بودنی 

آنچـه ایـن   . ا درك کرده و مطابق آن عمل کند، اضطراب بیشتري را تجربه خواهد کـرد خود ر
، بلکـه  کنـد  یماین است که فرد نه تنها براي خودش انتخاب  بخشد یمرا اهمیتی ویژه  ها انتخاب

به این ترتیب، فرد مسئولیت تصمیم گیري براي . گردد یماثر این انتخاب شامل حال دیگران نیز 
به طور کلی در رویکـرد وجـودي، نـه تنهـا آزادي، بلکـه      . عالم را بر دوش خود دارد سایر افراد

درك این واقعیت که وجود ما به سرعت به سوي مرزهاي غیر قابل تغییر، مانند مـرگ در حـال   
در واقع به خاطر وجود این مرزها اسـت  . آورد یمنیز اضطراب زیادي به همراه  باشد یمپیشروي 
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آزادي نه تنها اضطراب، بلکه احساس گناه نیز در پی 
و  1از نقطه نظـر وجـودي، اضـطراب و گنـاه، نظیـر سـایر احساسـات منفـی ماننـد نومیـدي          

در عین حال که این شرایط عمومیـت دارد،  
 غالبـاً ، بلکه باشند یمهستند که نسبت به ظهور چنین احساساتی پذیرا 

آنها این کار را با چشم فرو بستن بر واقعیت وجود خویش انجـام  
  .باشند یمهستند،  واقعاً

روان  -فیلسـوف . برخوردار است
میـان تسـلیم مطلـق و     ي رابطهنامبرده، در تشریح روان شناختی ایمان، آنجا که 

حرکت اول، تسـلیم  : ، دو حرکت منبعث از ایمان مطرح است
. کنـد  یمایمان اندوه عمیق حیات را در تسلیم مطلق منحل 

و پـس از آن بـراي یـک بـار دیگـر      
شـخص در  ). 40، ترجمه رشـیدیان، ص  
بـر مبنـاي    صـرفاً ، و در تدارك حرکت دوم، که 

، دوباره متناهی را مورد تملک قرار داده و به جهش نهایی به سوي 
به نظر او، ایمان به طور مداوم بـه ایـن حرکـت دوگانـه     

از  تـر  بـزرگ ه مطابق با آن، فرد به مثابـه جزیـی،   
). 83همـان منبـع، ص   (کلی است، در مقابل آن موجه است، نه به مثابه تابع، بلکه به مثابه متبـوع  

هاي وجودي، نوبت به آن رسـیده کـه عناصـر مـورد نظـر در آثـار       
 يا گونـه مجـزا و بـه    نسـبتاً  يهـا 

  .وجودي امکان پذیر گردد

                                        
1. despair  
2. absurdity 
3. paradoxe  

، سوم، سال نهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

آزادي نه تنها اضطراب، بلکه احساس گناه نیز در پی . با اضطراب همراه است ما يها انتخاب
از نقطه نظـر وجـودي، اضـطراب و گنـاه، نظیـر سـایر احساسـات منفـی ماننـد نومیـدي          . 
در عین حال که این شرایط عمومیـت دارد،  . هستند به واقعیت شرایط انسانی ییها پاسخ، 2پوچی

هستند که نسبت به ظهور چنین احساساتی پذیرا  ها انساناما تعداد اندکی از 
آنها این کار را با چشم فرو بستن بر واقعیت وجود خویش انجـام  . سعی در فرو نشاندن آن دارند

واقعاًآنچه  که چیزي غیر از کنند یمآنها به خود وانمود . دهند
برخوردار است اي یژهواز جایگاه  3کرکگور، تناقضدر آراي  تناقض -5

نامبرده، در تشریح روان شناختی ایمان، آنجا که  ي برجستهشناس 
، دو حرکت منبعث از ایمان مطرح استگوید یم، کند یمایمان را تشریح 

ایمان اندوه عمیق حیات را در تسلیم مطلق منحل  آن فارس ي واسطهمطلق است که به 
و پـس از آن بـراي یـک بـار دیگـر       گـردد  یمدر حرکت دوم، فارس ایمان به ایمان اصیل نایل 

، ترجمه رشـیدیان، ص  1954( کند یممسائل را از دیدگاهی غیر عقالنی نظاره 
، و در تدارك حرکت دوم، که کند یمحرکت اول در جهت نامتناهی حرکت 

، دوباره متناهی را مورد تملک قرار داده و به جهش نهایی به سوي شود یمامر غیر عقالنی انجام 
به نظر او، ایمان به طور مداوم بـه ایـن حرکـت دوگانـه     ). 37همان منبع، ص ( آید یمایمان نایل 

ه مطابق با آن، فرد به مثابـه جزیـی،   همین تناقض است ک یقاًدقایمان . کند یمعمل 
کلی است، در مقابل آن موجه است، نه به مثابه تابع، بلکه به مثابه متبـوع  

هاي وجودي، نوبت به آن رسـیده کـه عناصـر مـورد نظـر در آثـار        مؤلفهاکنون در پایان معرفی 
هـا  مقولـه ابعاد، تحت این  ي ارائه. موالنا جستجو و استخراج گردند

وجودي امکان پذیر گردد ي فالسفهآن با نظر  ي یسهمقااست که درك و 
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انتخابکه 
. دارد
پوچی

اما تعداد اندکی از 
سعی در فرو نشاندن آن دارند

دهند یم
5

شناس 
ایمان را تشریح 

مطلق است که به 
در حرکت دوم، فارس ایمان به ایمان اصیل نایل 

مسائل را از دیدگاهی غیر عقالنی نظاره 
حرکت اول در جهت نامتناهی حرکت 

امر غیر عقالنی انجام 
ایمان نایل 

عمل 
کلی است، در مقابل آن موجه است، نه به مثابه تابع، بلکه به مثابه متبـوع  

اکنون در پایان معرفی 
موالنا جستجو و استخراج گردند

است که درك و 



  
 15                          ...  اندیشه جالل الدین  اساسر ي روان درمانگري وجودي ب ین بستهتدو                 

 

  
  هاي وجودي از آثار موالنا مؤلفهاستخراج 
در بـر  مولـوي و بررسـی ایـن اندیشـه از حیـث       ي یشـه اندمراجعه به منابع مـرتبط بـا    ي یجهنت
بـه   یـالً ذکـه   بـود هاي مورد نظـر از آن منـابع    مؤلفهاستخراج تمامی  الذکر فوقعناصر  یدارندگ

  :گردد یمبرخی از شواهد مرتبط اشاره 
 -3649و  3637 -3641/ 4/ مثنـوي  ):عشـق (حیـات   ي تجربـه بعد ربطـی و   -الف

 -3168/ 1/ ؛ مثنوي2726/ 5/ ؛ مثنوي3853 -3856/ 5/ ؛ مثنوي3901 -3906/ 3/ ؛ مثنوي3648
/ 3/ ؛ مثنــوي681/ 5/ ؛ مثنــوي521 -524/ 4/ ؛ مثنــوي25684/ ؛ دیــوان1-4/ 1/ مثنــوي.: 3167
  . 53؛ فیه ما فیه، ص 28؛ مجالس سبعه، مجلس اول، ص 10292/ ؛ دیوان2402
ــیت   -ب ــد شخص ــوي :1بع ــوي1348 -1355/ 2/ مثن ؛ 4658و  4662و  4663/ 3/ ؛ مثن
  . 3597/ 5/ ؛ مثنوي3670 -3673/ 3/ مثنوي
  . 1819 -1823/ 1/ ؛ مثنوي947/ مثنوي :بعد رویارویی فعال -ج
/ ؛ مثنـوي 3131 -3145/ 5/ مثنوي :بعد تعین، آزادي انتخاب و مسئولیت فردي -د

   .1463 -1473/ 1/ ؛ مثنوي3105 -3107/ 5/ نوي؛ مث2131 -2141/ 5
؛ 4157 -4167/ 3/ ؛ مثنـوي 2962 -2963/ 2/مثنوي :بعد رنج، نومیدي و اضطراب -ه
  . 1804/ ؛ دیوان1613/ 141/ ؛ دیوان3754 -3755/ 3/ مثنوي
  .4726 -4727/ 6/ ؛ مثنوي1984/ 1/ مثنوي :بعد تناقض  -و

  موالنا  ي یشهانداري روان از استخراج مجموعه تعاریفی پیرامون بیم

                                                 
شـوند،   این دو مفهوم اگرغالبا مترادف گرفته می. اینجا شخصیت در دیدگاه موالنا با فردیت در دیدگاه وجودي متناظر گرفته شده است .1

در بـاب تفـاوت آنهـا، و برتـري اولـین واژه بـر دومـی در        )) 1383به نقل از عبدالحکیم، ترجمه محمدي و میرعالیی، (نیکلسون اما هشدار 
  .ادبیات موالنا قابل توجه می باشد
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مولـوي در ارتبـاط بـا سـالمت و بیمـاري روان،      
از منظر جالل الدین محمد، انسان بما هو انسان، داراي 

در رسـاندن ایـن معنـا     وي، سعی بلیغـی 
و عالمـه   1386فروزانفـر،  (اسـت  

مولـوي  . گردد یماین ارتباط در قالب کشش و جذبه به سوي معشوق ادراك 
شاه و کنیزك به بعد، مسیر انحـراف عشـق بـه معبـود را ترسـیم      
. دیگري ممکن است موضوع عشق قرار گیرند

شـایان  . باشـیم  یمـ بیماري عشـق مواجـه   
ذکر است منظور مولوي از به کار گرفتن لفظ بیماري در بیماري عشق، جاي دادن این وضـعیت  
او از کاربرد اصـطالحات طبـی، تنهـا در    

  ). 1386شیمل، ترجمه آشتیانی، 
آسیب  صرفاًبنابراین چنین نیست که منظور وي از کاربرد لفظ بیماري، مجموعه تعابیري 

نیروي عشق  ي یطرهسشناختی بوده باشد، بلکه رساندن این پیام به مخاطب است که انسان تحت 
حال اگر این عشق و بی قراري در مسیر قرب به معبود ازلی و ابدي تجلی 

؛ و 1تیاز سالم تر خوشیابد، حاالت وابسته به آن، گر چه باز هم تحت عنوان بیماري، اما برتر و 
بیماري  ینتر سختاگر در بند معشوق زوال پذیر و دنیایی تظاهر کند، حاالت مرتبط با آن، 

به این ترتیب، در این رویکرد، بروز حاالت روان شناختی مانند افسردگی، اختصاص به 
، بلکه در باشند یماز صدمات روانشناختی دوران کودکی 

 شود یمانسان آنگاه دچار غم . 
؛ و یا )بیماري عشق ي یهاولصورت 

در صورت بروز غفلت، عشق به 

                                        
  .شود نیازي به توضیح ندارد که این جنبه از بیماري عشق در جامعه عمومیت ندارد و لذا در ادامه ي بحث تاکید کمتري بر آن می

، سوم، سال نهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

مولـوي در ارتبـاط بـا سـالمت و بیمـاري روان،       ي یشـه اندمراجعه به منابع مرتبط بـا   ي یجهنت
از منظر جالل الدین محمد، انسان بما هو انسان، داراي :  باشد یماستخراج مجموعه تعاریف زیر 

وي، سعی بلیغـی . فقر وجودي و جذبه و کشش به سوي مبدا هستی است
اسـت   "آدمـی عـین ربـط بـا خداونـدگار خـویش      "داشته است کـه  

این ارتباط در قالب کشش و جذبه به سوي معشوق ادراك   ).1382جعفري، 
شاه و کنیزك به بعد، مسیر انحـراف عشـق بـه معبـود را ترسـیم       ي قصهاولین حکایت مثنوي، 

دیگري ممکن است موضوع عشق قرار گیرند يها چهرهدر صورت بروز این انحراف، . کند
بیماري عشـق مواجـه     تر یکلبی قراري، و به بیان  در این صورت، با ناآرامی،

ذکر است منظور مولوي از به کار گرفتن لفظ بیماري در بیماري عشق، جاي دادن این وضـعیت  
او از کاربرد اصـطالحات طبـی، تنهـا در    .  نبوده است بیماري شناختی در طبقات) بیماري عشق

شیمل، ترجمه آشتیانی، (جهت نزدیک شدن به ذهن مخاطب سود جسته است 
بنابراین چنین نیست که منظور وي از کاربرد لفظ بیماري، مجموعه تعابیري 

شناختی بوده باشد، بلکه رساندن این پیام به مخاطب است که انسان تحت 
حال اگر این عشق و بی قراري در مسیر قرب به معبود ازلی و ابدي تجلی . الهی است ي جاذبه

یابد، حاالت وابسته به آن، گر چه باز هم تحت عنوان بیماري، اما برتر و 
اگر در بند معشوق زوال پذیر و دنیایی تظاهر کند، حاالت مرتبط با آن، 

به این ترتیب، در این رویکرد، بروز حاالت روان شناختی مانند افسردگی، اختصاص به . است
از صدمات روانشناختی دوران کودکی  اي یخچهتارافرادي ندارد که داراي 

. راد انسانی عمومیت دارد، و داراي ابعادي هستی شناختی است
صورت (که، کشش الهی را تجربه کرده و به اتصال دست نیافته 

در صورت بروز غفلت، عشق به . شده است غفلتجذبه به سوي مبدا هستی را نشناخته و دچار 

                                                 
نیازي به توضیح ندارد که این جنبه از بیماري عشق در جامعه عمومیت ندارد و لذا در ادامه ي بحث تاکید کمتري بر آن می
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نت
استخراج مجموعه تعاریف زیر 

فقر وجودي و جذبه و کشش به سوي مبدا هستی است
داشته است کـه  

جعفري، 
اولین حکایت مثنوي، از 
کند یم

در این صورت، با ناآرامی،
ذکر است منظور مولوي از به کار گرفتن لفظ بیماري در بیماري عشق، جاي دادن این وضـعیت  

بیماري عشق(
جهت نزدیک شدن به ذهن مخاطب سود جسته است 

بنابراین چنین نیست که منظور وي از کاربرد لفظ بیماري، مجموعه تعابیري 
شناختی بوده باشد، بلکه رساندن این پیام به مخاطب است که انسان تحت 

جاذبهو 
یابد، حاالت وابسته به آن، گر چه باز هم تحت عنوان بیماري، اما برتر و 

اگر در بند معشوق زوال پذیر و دنیایی تظاهر کند، حاالت مرتبط با آن، 
است

افرادي ندارد که داراي 
راد انسانی عمومیت دارد، و داراي ابعادي هستی شناختی استاف

که، کشش الهی را تجربه کرده و به اتصال دست نیافته 
جذبه به سوي مبدا هستی را نشناخته و دچار 

نیازي به توضیح ندارد که این جنبه از بیماري عشق در جامعه عمومیت ندارد و لذا در ادامه ي بحث تاکید کمتري بر آن می .1



  
 17                          ...  اندیشه جالل الدین  اساسر ي روان درمانگري وجودي ب ین بستهتدو                 

 

این انحراف مسیر باعث ایجاد . مسیر داده و متوجه موضوع دیگري شده استمعبود تغییر 
روشن است که . حاالت روان شناختی خاصی شده که موالنا از آن تعبیر به بیماري کرده است

این بیماري، به منزله  انحراف و . این بیماري با آنچه در ابتداي سخن گفته شد تفاوت دارد
  . مال استآسیب؛ و آن بیماري، خود، ک

  موالنا  ي یشهانددرمان روان از  هاي یژگیواستخراج 
جالل الدین محمد معتقد است که نخستین و مهمترین یاري طبیـب ازلـی در درمـان آدمـی     

بـا   توأمبروز بیماري عشق، اگر چه ابتدا . کند) زاري(این است که در او ایجاد احساس ناراحتی 
ایـن   طلبـد  یمـ آنچه توجه ویـژه  . مثبت است يا نشانه نفسه یفهیجاناتی مانند افسردگی است، اما 

در ایـن  . است که ماندن در این شرایط دیگـر مثبـت نبـوده و رفـع آن نیازمنـد مـداخالتی اسـت       
طبیـب   ي یفـه وظآشـکار اسـت کـه    . کند یمشرایط است که موالنا حضور طبیب جان را توصیه 

در رویکـرد مولـوي، طبیـب ماننـد     . 1نیسـت  یکسـان  رود یمجان با آنچه که از طبیب بدن انتظار 
صـالح نفـس خـویش را     تواننـد  ینمـ بینان را کـه  ا که چشمان دنی کند یممرشدي روحانی رفتار 

  . 2گشاید یمتشخیص دهند 
کـه یکـی از مهمتـرین آنهـا      کند یممولوي از اصطالحات دیگري همپایه ي طبیب استفاده 

آدمی به محض آنکه خورشید معنا بـر او بتابـد، ماننـد آسـمان و سـنگ و کـوه       . است 3خورشید
در عالم معنـا، شـمس ماننـد    . آورد یم،؛ ولی به لطف رحمت او زندگی نوي به دست گدازد یم

در آثار موالنا، اصـطالح  . 4آفتاب حقیقی، از همه جدا و همچنان معجزه آسا با همه متصل است
از  اي یـژه وحق تعالی، رسول اکرم، و یا انسان کامل دارد کـه تجلـی   شمس، اختصاص به وجود 

در این رویکرد اصـطالح مهـم و مـورد تاکیـدي نیـز در مقـام طبیـب بـه چشـم          . همان نور است
                                                 

  2700 -2709/ 3/ مثنوي .1
  11471 -74/ 1090/ 3/ دیوان .2
  .دون شک مالقات با شمس تبریزي بر ایجاد استعاره ي خورشید یا شمس در ذهن مولوي تعیین کننده بوده استب .3
  95، ص 1386شیمل،  .4
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آهن و معشوق و یـا طبیـب را بـه آهـن     
اتکـاي مولـوي در درمـانگري    . 

  .3داند ینمرا بر انسان بسته 

اکتشـاف  ) 2اکتشاف انـواع غفلـت؛   
هسـتی شـناختی    يها وابستهبررسی ترس آگاهی، اضطراب، نومیدي، و 
) 6تبیـین  رنـج حیـات؛    ) 5توجه به سطوح آگاهی، محتواي رویاها و خیال پردازي هـا؛  

  .بررسی مسائل درمانی در متن زندگی

درمان وجودي، بیش از آنکه یک فرآیند روان شناختی و یـا طبـی باشـد، فرآینـدي هسـتی      
؛ 2003؛ اشـنایدر،  2002؛ تنتـام،  

در این راستا، توجه دقیقی به ابعاد 
هـدف،  . تا روابط میان آنهـا درك گـردد  

و روشـن تـر از حیـات خـویش و     

     خــاص خــود دچــار  ي یــژهورویکــرد وجــودي بــه درمــان روان، علیــرغم دارا بــودن ابعــاد  
 -الـف : مواردي را شامل است که مهمترین آنهـا عبارتنـد از  

                                        

استخراج مولفه هـاي  ). 1391. (تقی یاره، فاطمه
  .پژوهشی انسان پژوهی دینی، شماره  

، سوم، سال نهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

آهن و معشوق و یـا طبیـب را بـه آهـن      يها پارهمولوي جان را به . و آن آهن ربا است خورد
. 1کنـد  یمرا به خود جذب آهن  يها پارهکه  کند یمربایی تشبیه 

را بر انسان بسته  امکان ي یچهدر، زیرا 2استروانی بر آیات قرآن کریم 

  موالنا  ي یشهاندهاي درمان روان از  مؤلفهاستخراج 
اکتشاف انـواع غفلـت؛   ) 1:شد 4هاي زیر مؤلفهبه  یابی دستاین اقدام،  ي یجهنت

بررسی ترس آگاهی، اضطراب، نومیدي، و ) 3جهان بینی شخصی؛  
توجه به سطوح آگاهی، محتواي رویاها و خیال پردازي هـا؛  ) 4آن؛  

بررسی مسائل درمانی در متن زندگی) 7آزادي انتخاب و مسئولیت فردي؛ 

  بحث و نتیجه گیري
درمان وجودي، بیش از آنکه یک فرآیند روان شناختی و یـا طبـی باشـد، فرآینـدي هسـتی      

؛ تنتـام،  2007؛ اسپینلی، 2003؛ کوپر، 2009ون دورزن، (شناختی است 
در این راستا، توجه دقیقی به ابعاد ). 1992و سیرل،  1984؛ فرانکل،  1990؛ هیتون، 2010آدامز، 

تا روابط میان آنهـا درك گـردد   گردد یمختصاصی وجود  هر انسان اعمال عمومی و ا
و روشـن تـر از حیـات خـویش و      تـر  یـق عم يا تجربـه بـه   یـابی  دستهدایت مراجعین در جهت 

  . همچنین درك جایگاه خود در هستی است
رویکــرد وجــودي بــه درمــان روان، علیــرغم دارا بــودن ابعــاد  

مواردي را شامل است که مهمترین آنهـا عبارتنـد از   ها یکاستاین . باشد یم هایی یکاست

                                                 
  523/ دیوان

  سوره مبارك عنکبوت 69از جمله آیه 
   1382عالمه جعفري، 

تقی یاره، فاطمه :شواهد موجود و توضیحات تفصیلی مربوط به این بخش در مقاله ي زیر ارائه شده است
پژوهشی انسان پژوهی دینی، شماره   -دوفصلنامه علمی. روان درمانگري وجودي از اندیشه ي جالل الدین محمد مولوي
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خورد یم
ربایی تشبیه 

روانی بر آیات قرآن کریم 

استخراج 
نت

جهان بینی شخصی؛  
آن؛  

آزادي انتخاب و مسئولیت فردي؛ 

بحث و نتیجه گیري
درمان وجودي، بیش از آنکه یک فرآیند روان شناختی و یـا طبـی باشـد، فرآینـدي هسـتی      

شناختی است 
آدامز، 

عمومی و ا
هدایت مراجعین در جهت 

همچنین درك جایگاه خود در هستی است
رویکــرد وجــودي بــه درمــان روان، علیــرغم دارا بــودن ابعــاد  

کاست

دیوان .1
از جمله آیه  .2
عالمه جعفري،  .3
شواهد موجود و توضیحات تفصیلی مربوط به این بخش در مقاله ي زیر ارائه شده است .4

روان درمانگري وجودي از اندیشه ي جالل الدین محمد مولوي
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دور شدن و یـا بـی تـوجهی بـه آراي      ي یجهنتفقدان چارچوب ارجاع هستی شناختی منسجم در 
در پژوهش حاضر بنـا بـر آن   . بی توجهی به بیان وجودي -ي وجودي پیشگام و متاله؛ ب فالسفه

بـه   ییها گاماین اقدام طی . اقدام گردد ها یکاستا با الهام از آراي مولوي به رفع این بوده است ت
  :انجام رسید که عبارتند از

  استخراج موضوعات مشترك رویکرد وجودي: گام اول •
 استخراج موضوعات وجودي از آثار موالنا: گام دوم •

 موالنا ي یشهانداستخراج تعریفی پیرامون بیماري روان از : گام سوم •

 موالنا ي یشهانددرمان روان از  هاي یژگیواستخراج : گام چهارم •

 موالنا  ي یشهاندهاي روان درمانگري وجودي از  مؤلفهتدوین : گام چهارم •

ترکیب معانی استنتاج شده تحت پوشش یک چـارچوب ارجـاع معنـایی و    : گام پنجم •
  :گردد یمارائه  یالًذ؛ چارچوبی که .هستی شناختی

است کـه بـر روي او بـاز اسـت؛ و از      ییها امکانوجود انسان در گروي . آدمی امکان است
وجـود   ي یوهشبا این همه، . پایان یافته نیست، وجود او نامعین است گاه یچهآنجا که این انتخاب 

کمـال مطلـوب دیگـري،    . هسـتی در ربـط بـا دیگـري    : انسان از یـک سـاختار برخـوردار اسـت    
کمال مطلوبی که اشتیاق ناخودآگاه دست یافتن به آن، به انسـان شـور و   . پروردگار هستی است

در عین حال، بدي و گناه نیز امري ربطی اسـت، پـس امـري وجـودي     .  دهد یمحیات  ي یزهانگ
گناه و بدي از نوعی بهیمیت ذاتی که پیشـاپیش در فطـرت بشـر نهـاده شـده باشـد ناشـی        . است
است که بر اثر عشق به کژراهه افتاده پیدا  يا کنندهکور آن حسادت  ي سرچشمه، بلکه شود ینم
از آتـش عشـق الهـی نصـیب      يا گوشـه شیطان در بند تنگ نظـري،  تحمـل نکـرد کـه     . شود یم

و  تابد یر نمتناقض و رنج برآمده از آن را هم ب گونه یچهگونه تنگ نظري که ن آ. دیگري شود
اولین امکـان بشـري انتخـابی    . خداوند متمایز کندبا صالبت ایستاده است؛ ایستاده تا آدمی را از 

نیستی؛ و یا از ) ترس آگاهی(از خدا جدا شود و جاویدان و وارهیده از اضطراب : وجودي است
  . او جدا نگردد



 
 91 زمستان، 

 

 تـرین  یاصـل . گیـرد  یمـ اولین انتخاب انسان، مالزم با اولـین تشـویش و اضـطراب او شـکل     
رنـج و عـذاب روحـی ناشـی از     
مالمت شدن و دوري از سویی؛ و ترس از نیستی، در حالی که او هنـوز از هسـتی خـود چنـدان     

براي شـیطان ناخشـنودي   . انسان در تناقض گرفتار است، چون بشر است، نه ملک
رنج ناشی از اضطراب باعث پنهـان شـدن خـود از    

 چنـین  یناعلت و موضوع بیرونی ندارد، و همین است که آن را 
، بـه  کنـد  یمـ  تـر  آسـان در عین حال، همین است که پوشـاندن آن را  

شخص علتـی را بـه آن نسـبت    . 
بـا آنچـه ایـن اضـطراب و      خواهـد 

ایـن شـرایط   . انـد  دلهـره است کـه دچـار   
، در عین حال، بی توجهی به منابع ایجاد آن، بـه  

 ي یـده پدنخسـت اینکـه، از آنجـا کـه طـی      
غفلت، ارتباط انسان با واقعیت دچار انسداد شده، با بخشی از وجود خویش نیز دچار قطع رابطـه  
اراي استعدادهاي درونـی بـی شـمار اسـت، بخـش      

هیجانی فرد به تبع انسـداد   ي گستره
سـوم  . دهـد  یمـ بخشی از وجود وي، محدود شده و شور نشاط جاي خود را بـه رکـود هیجـانی    

مـرتبط بـا آن اتکـا کنـد، امکـان      
جهان، مملو از بی عدالتی، شکست، از دست دادن، 
حتی اگر انسان بتوانـد بهشـتی بـراي خـود بـر روي زمـین       

باعـث ایجـاد    ایـن مـوارد  . زنـد  ی
انحصـار  . و پژمردگـی و نومیـدي در پـی دارد   

حیات انسان به کوشش براي داشتن و تصاحب کـردن باعـث بـی قـراري و اضـطراب دائمـی او       

، سوم، سال نهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

اولین انتخاب انسان، مالزم با اولـین تشـویش و اضـطراب او شـکل     
رنـج و عـذاب روحـی ناشـی از     : یابنـد  یمدرونی انسان هم در همین رابطه هستی  يها کشمکش

مالمت شدن و دوري از سویی؛ و ترس از نیستی، در حالی که او هنـوز از هسـتی خـود چنـدان     
انسان در تناقض گرفتار است، چون بشر است، نه ملک. آگاهی ندارد

رنج ناشی از اضطراب باعث پنهـان شـدن خـود از    . وجود نداردهست، ولی رنج ناشی از تناقض 
علت و موضوع بیرونی ندارد، و همین است که آن را  اوالًچرا که . گردد یمخویشتن 

در عین حال، همین است که پوشـاندن آن را  . سازد یمژرف آزاردهنده 
. احساس کرد نتوا یمحدي که شدت و روشنی آن را به سختی 

خواهـد  ینمـ ، زیرا معنی آن این اسـت کـه   گذرد یمو از آن  دهد
  .تشویش دال بر آن است روبرو شود

است کـه دچـار    ییها آن ي چارهغفلت . برد یمآدمی به غفلت پناه 
، در عین حال، بی توجهی به منابع ایجاد آن، بـه  گردد یمآن حیات دنیوي و رونق  ي ادامهباعث 

نخسـت اینکـه، از آنجـا کـه طـی      . تدریج به شکل گیري مشکالت دیگري می انجامد
غفلت، ارتباط انسان با واقعیت دچار انسداد شده، با بخشی از وجود خویش نیز دچار قطع رابطـه  

اراي استعدادهاي درونـی بـی شـمار اسـت، بخـش      حال، از آنجا که انسان موجودي د. گردد
گسترهدر ثانی، . دهد یممرتبط با آن امکان تحقق خود را از دست 

بخشی از وجود وي، محدود شده و شور نشاط جاي خود را بـه رکـود هیجـانی    
مـرتبط بـا آن اتکـا کنـد، امکـان      اینکه، انسان هر چه بیشـتر بـه روابـط انسـانی عـادي و اهـداف       

جهان، مملو از بی عدالتی، شکست، از دست دادن، . سرخوردگی و رنج ناشی از آن بیشتر است
حتی اگر انسان بتوانـد بهشـتی بـراي خـود بـر روي زمـین       . و قطع روابط نزدیک و عاطفی است

یمـ را بـر هـم    اش یمـوقت درونـی او آرامـش    خـأل بسازد، باز هم 
و پژمردگـی و نومیـدي در پـی دارد    شود یممحافظتی غفلت  هاي یهالدر  ییها شکاف

حیات انسان به کوشش براي داشتن و تصاحب کـردن باعـث بـی قـراري و اضـطراب دائمـی او       
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اولین انتخاب انسان، مالزم با اولـین تشـویش و اضـطراب او شـکل     
کشمکش

مالمت شدن و دوري از سویی؛ و ترس از نیستی، در حالی که او هنـوز از هسـتی خـود چنـدان     
آگاهی ندارد

هست، ولی رنج ناشی از تناقض 
خویشتن 

ژرف آزاردهنده 
حدي که شدت و روشنی آن را به سختی 

دهد یم
تشویش دال بر آن است روبرو شود

آدمی به غفلت پناه 
باعث 

تدریج به شکل گیري مشکالت دیگري می انجامد
غفلت، ارتباط انسان با واقعیت دچار انسداد شده، با بخشی از وجود خویش نیز دچار قطع رابطـه  

گردد یم
مرتبط با آن امکان تحقق خود را از دست 

بخشی از وجود وي، محدود شده و شور نشاط جاي خود را بـه رکـود هیجـانی    
اینکه، انسان هر چه بیشـتر بـه روابـط انسـانی عـادي و اهـداف       

سرخوردگی و رنج ناشی از آن بیشتر است
و قطع روابط نزدیک و عاطفی است

بسازد، باز هم 
شکاف

حیات انسان به کوشش براي داشتن و تصاحب کـردن باعـث بـی قـراري و اضـطراب دائمـی او       
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غفلـت او را خسـته،    هـاي  یـه الهمچنین، تالش دائمی در حفاظت از ایجاد خلـل در  . خواهد شد
  . کند یمتوان زدوده، و پژمرده 

الزم به توضیح است که در روش حاضر منظور از غفلت این است که افراد نسبت بـه ابعـاد   
: اساسی دارد ییها تفاوتاین معنا با مفهوم فرویدي ناهشیار . خاصی از جهان دچار انسداد باشند

تی انسان روش حاضر بنا نشـده و سـائق هـاي    از آنجا که محور نظري روش حاضر بر بهیمیت ذا
جنسی و پرخاشگرانه، به همراه، و یا ذیل جذبه و کشش ناشی از عهـد السـت فعالیـت دارنـد، از     

بـه طـور    لزومـاً به عبارت دیگر، هشـیاري و ناهشـیاري،   . ابعاد ارزش گزارانه در آن نشانی نیست
 غالبـاً اخیـر، ضـروري اسـت چـرا کـه،       ي نکتهتوجه به . شوند ینممثبت و یا منفی ارزش گزاري 

بر ایـن، ارجـاع   ا و بن  گیرد ینمصورت  ها یدهپدهشیاري کامل و یا ناهشیاري تمام عیار در مورد 
تفاوت دیگر اینکه، در این روش، باور این نیست که ابعـاد مسـدود   . باشد ینمبه آن چندان دقیق 

بر این، در حالی که در این روش، ا بن. اند گرفتهپنهان، و در ظرفی درون روانی قرار  کامالًشده، 
بـه  ممکن است نومیدي به عنوان انسداد مراجع نسبت به لذت و زیبایی جهـان محسـوب گـردد،    

درونی، نظیـر پرخاشـگري ناهشـیار تغییـر جهـت       ي شدهبه عنوان برخی نیروهاي پنهان  وجه یچه
فرد از جهان بسیار محدود  ي ربهتجبه عبارت دیگر، . شود ینمداده شده به سمت درون نگریسته 

  .بر پریشانی و تلخکامی متمرکز شده است نظرانه تنگو 
ترکیبـی   تـوان  یمحضور را : در جهت زدودن غفلت، الزم است که بر حضور تاکید گردد

دیگري دانست، یعنی در حضور، در عین حـال کـه    ي تجربهخویشتن، به همراه  ي تجربهویژه از 
یم، و بر احـواالت خـود بـه خـوبی اشـراف داریـم، تمرکـز خـویش را بـر          از خویشتن پنهان نیست

 ي شـده به عبارت دیگر، وضعیت اتخـاذ  . یما دوختهدیگري متوجه کرده و توجه خویش را به او 
، و این در حـالی اسـت کـه    کند یم عرضهاست که، دیگري خود را به خوبی بر ما  يا گونهما به 

روشـن اسـت کـه اگـر موضـوع مـورد       . یـم ا گـذارده ما، به طور آن به آن خود را در دسترس او 
بـا رعایـت اصـل    . اي عاطفی سرشار خواهد بـود  یهما درونحضور یک انسان باشد، این رابطه از 

داشـته  بیمـار از چـارچوب ارجـاع زنـدگی خـود او  بر      ي تجربـه حضور است که معانی مرتبط با 
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