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Abstract
Identification and understanding of meaningfulness of life events is one of the most
fundamental issues in the quality of human life and its positive changes which also has always
had an important role in his mental health and life satisfaction. This study by surveying
meaningfulness of life events in Quran and unity-oriented psychology, aims to achieve a
conceptual structure, so that effective artistic practices and programs could be designed on its
basis to be used in the psychological interventions.
Some psychologists such as Alport, Frankl and Maslow consider meaningfulness of life as the
most important factor affecting positive psychosocial actions. So it can be said that giving
attention to the meaning of life has been very much considered in the field of psychology. The
answer given to the question of “meaning of life” affects our life experiences and everyday
practices. It is creation of meanings that makes sense of the world to us and specifies the path
of our life in the world; thus true achieving of it decreases the level of negative emotions
(such as depression and anxiety) and also reduces the risk of mental illnesses, so that the
“Meaning Therapy” (MT) is considered as one of the main interventions in psychology.
Although meaningfulness of life is a subjective perception and mental cognition; but it
depends entirely on the attitude of man to life, and religion is the factor that gives direction to
the attitude and worldview of an individual. As a result, the necessity of examining religious
psychology is also felt.
In Islam, the Holy Qur'an has repeatedly expressed the divine goal in meaningfulness of life
and giving meaning to the living of human beings. It has stated - in the verses of belief
through the explanation of this principle and in the verses of the commandments and ethics by
mentioning the way of meaningful life- that it is the wonder and psychological miracle of
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Qur'an. One of the psychological characteristics of Qur'an is its consideration of its goaloriented and immortal human conduct which is reminiscent of human attachment to the One
Being and his origin “God Almighty” which he ultimately will return to (Al-Baqarah, v. 46).
The forgetfulness of this connection leads to separation from the true self, forgetting oneself
and fear of loss and insecurity which are the main root of concerns and fundamental anxieties
(al-Hashr: 19 and al-Yunus: 62).
Unity-oriented psychology as a new meaning-oriented approach in psychology based on
religious knowledge with the centrality and theoretical framework of the concepts of the unity
of being and the Quranic teachings, and relying on the unity-oriented transcendent wisdom
and by its use, has tried to make a unitary connection between the self of person, his
environment and the changes. So that; one can get a positive perception of his life events_
which are the natural causes of his developmental stages_ leading to the constructive change
of himself/herself. This monotheistic and religious attitude to the nature of man and the
universe describes all the changes and subtleties of individuals in how to respond to the need
for one's own monotheistic connection in growth stages of life and considers the separation,
lack of interconnectedness and weakening of its attachment in the stages of development as
the main causes of anxiety and fundamental fear and the origin of many mental disorders.
Hence, by examining the issue of meaningfulness of life events based on Quran and unityoriented psychology and the concept of monotheistic outlook toward life experiences and
events, it was concluded that in order to objectify, materialize and better adapt to the life
events, respectively, three indicators are derived from it: 1. “unity-oriented recognition and
acceptance of life events”, referring to verse 23 of Surah al-Hadid, and related concepts in
unity-oriented psychology to create a balanced and meaningful life with reminiscent of the
lack of ecstasy in joys and lack of disappointment and frustration in plights; 2. “the
conjunction of opposite pluralities” on the basis of the verses 5 of surah al-Yunus, verse 3 of
surah al-Molk and other verses referring to the conjunction of divine guidance such as the
chain loops, and interpretation of the same concept in unity-oriented psychology with an
emphasis on the continuity of any incident with the past, future, nature and environment, and
the adventures before and after it; 3. “giving meaning to multiplicities of life” referring to
verse 216 of Surah al-Baqara, and the concept of the existence of the purpose and wisdom of
good and the constructive cultivation of all that occurs, with the intention of opening up and
guiding man to purity and consciousness and discovering himself towards progress, prosperity
and enlightenment of the path in the unity-oriented attitude.
On the other hand, since the main attribute of religious and Islamic art in Iran has
monotheistic foundation, and art is also considered in the unity-oriented approach as a
facilitating tool for opening the way for the influence of positive imagination and receiving
inspiration and intuition on the mind and makes the clients see their status in an integrated
mode and get consistent with the events of life; as a result, artistic design, media and artistic
techniques (design, painting, collage, photography, sandbox, etc.) could be used in this
regard. Hence, each of the three indicators deduced from unity-oriented psychology and the
teachings of Holy Quran in the context of the concept of a unitary attitude in experiences and
events of life can be the basis for designing artistic exercises, so that by the use of unityoriented art, one could give meaning to his/her life events and by removing negative effect of
some events, their positive role in the growth and life balance could be found. In this
approach; by unitary narrative of his/her life and doing artistic and unity-oriented practices in
accordance with the extracted concepts and along with their interpretation by the viewpoint of
Quran and unity-oriented psychology approach, one could be able to explain what she/he has
perceived from life events and adapt them with examples of his/her own life.
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معناداری وقایع زندگی از دیدگاه قرآن و روانشناسی وحدتمدار:
مبنایی برای طراحی تمرینهای هنری مؤثر
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چکیده
درک و شناسایی معناداری وقایع زندگی ،یکی از اساسیترین موضوعات در کیفیت
همواره در سالم

و توتول متبت

روانی و رضای مندی او از زندگی نقش مهمی داشته اس  .این پژوهش بر آن اس

زنتدگی انستان است

و

تا با بررسی معنتاداری

وقایع زندگی در قرآن و روانشناسی وحدتمدار ،به ساختاری مفهومی برسد تا بر اساس آن ،تمترینهتا و برنامتههتای هنتری
مؤثر برای استفاده در مداخالت روان شناختی طراحی شود؛ بنتابراین ،بتا بررستی مستملن معنتاداری وقتایع زنتدگی در قترآن و
روانشناسی وحدتمدار ،مفهوم نگرش وحدانی در تجربهها و رخدادهای زنتدگی استتنباش شتد کته بتهمنظتور عینتیستازی،
ملموس کردن و انطباق بهتر با رویدادهای زندگی ،بهترتیب ،سته شتاخش شتناخ

و پت یرش وحتدتمتدار وقتایع زنتدگی،

پیوستگی کترت های متضاد و معنابخشیدن به کترتهای زندگی از آن استخراج شد و هریک مبنای طراحی تمرینهایی هنتری
قرار گرف

تا با استفاده از هنر وحدتمدار ،وقایع زندگی معنادار شوند و با از بین بردن بار منفی برخی وقایع ،نقش متب

در رشد و تعادل زندگی جستجو شوند؛ بهطوریکه فرد با روای

آنها

وحتدانی زنتدگی ختویش و بتا انجتام تمترینهتای هنتری

وحدتمدار ،منطبق با مفاهیم استخراجشده ،به همراه تفسیر آن با دیدگاه قرآنی و روانشناسی وحدتمدار ،بهخوبی هتر آنهته
از وقایع زندگی برداش



کرده اس  ،شرح و با متالهای زندگی خود انطباق دهد.
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بیانگر با رویکرد وحدتمدار و تأثیر آن در بهزیستی ذهنی زنان» اس .
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واژههای کلیدی
قرآن ،معناداری وقایع زندگی ،روانشناسی وحدتمدار ،هنر
میشتود )(Feldman & Snyder, 2005؛ بتهعبتارتی،

 .1مقدمه:
زیادی در احساس راحتی،

معنا در زندگی ،یکی از پیشبینیکنندههتای رفتاه انستان و

و درک هدفداری در زندگی دارد؛ بتهطتوریکته

;(Ho & Cheung, 2010

معناداری وقایع زندگی ،اهمی
رضای

رضای

از زندگی نیز هس

بعضی افراد از یک احساس کلی به نام بیمعنتایی زنتدگی

)Halama & Dedova, 2007؛ بهطوریکته یکتی از

رنج میبرند .این افراد معنایی را کته بته زنتدگی ارزش و

مداخالت مطرح در سالم

که در

تداوم میبخشد ،نمیشناسند .آنتان طعمتن خت درونتی و

اثربخشی آن مطالعات مختلف اثبات شدهانتد و فترد را در

پوچی زندگی شدهاند .این خ وجودی بیشتتر بته شتک

یافتن معنای زندگی یاری متی دهتد و کتاهش تتنشهتا و

روان ،معنادرمانی اس

و بتتیحوصتتلگی پیوستتته خودنمتتایی متتیکنتتد.

مشکالت روانشناستی او را ستبب متیشتود (Frankl,

ماشینیترشدن شک زندگی امروزی ،به این بوران شتدت

) .1984عالوه بر آن ،در حوزههای مربوش بته دیتن نیتز،

میبخشد .در زندگی صنعتی بتا رفتتن جامعته بته ستم

اعتقادات دینی تبیتینهتای بنیتادینی بترای معنابخشتی بته

ماللتت

اتوماسیون و کمشدن ساعات کار ،اوقات فراغ

افراد زیاد

زندگی ارائه میدهند.

میشود؛ درنتیجه افسردگی ویژهای سراغ آنان میآید .دلی
آن ،هجوم اندیشههایی اس

که شخش احساس میکند از

زندگی خود خشنود نیس

و معنا و ارزشی وجتود نتدارد

که ایتن همته تتالش و زحمت

را توجیته کنتد (فرانکت

 .2طرح مسئله:
اگرچه معناداری زندگی ،ادراک و شتناختی ذهنتی است ،
وابستگی تمام به نگترش انستان بته زنتدگی دارد و دیتن

 .)1385برختی روانشناستان ماننتد آلرتورت (Allport,

عاملی اس

) ،1954فرانک ) ،(Frankl, 1972متازلو (Moslov,

درنتیجه ،ضرورت بررسی روانشناسی دینی نیتز احستاس

) 1962معناداری در زندگی را مهمتترین عامت متؤثر بتر

میشود.

کنشهتای روانشتناختی متبت
اهمی

که به نگرش و جهانبینی فرد جه

میدهتد؛

متیداننتد .پتت توجته و

فرانک  ،روانشناس پدیدارشناس ،کتارکرد روانشتناختی

بته معنتای زنتدگی در حتوزۀ روانشناستی بستیار

دین را در یاریرساندن به تتالش فترد در جستتجوی معنتی،
ارج متینهتتاد و فتروم ) (Frommارزش دیتتن را از دیتتدگاه

شایان توجه قرار گرفته اس .
از نظتتر فرانکتت و دیگتتر روانشناستتان انستتانگتترا،

فرهنگی وسیعی مالحظه میکرد (الیاده.)1375 ،

معناداری زندگی کامالً به نگرش انسان به زندگی بستتگی

دین استالم نیتز هتم در ستیرۀ پیتامبر(ص) و هتم در

دارد .پاسخی که به مسملن معنای زندگی داده میشتود ،بتر

حکم های مطرحشده از پیشوایان دین ،دارای طرحهتایی

تجربن ما از زندگی و کنشهای روزمره ما تأثیر میگت ارد.

برای معنادارکردن زندگی بشر اس ؛ البته بیش از همته در

خلق معانی ادراکی از جهتان بترای متا فتراهم متیآورد و

قرآن ،هدف الهی در معنتاداری زنتدگی و معنابخشتی بته

مسیر زندگی ما را در جهان مشخش میکند ( Marshal,

زیستن انسانها مشاهده میشود .در کتاب انسانساز قترآن

1986: 125؛ فرانکتت  .)1375درحقیقتت  ،معنتتا روش

و

ک نگرانه از ارزیابی زندگی اس

که دستتیابی درست

بته

دربتتارۀ معنتتاداری زنتتدگی ،بستتیار یتتاد شتتده استت

پژوهشتتگران قرآنتتی ،ایتتن مفهتتوم را استتتنباش و تفستتیر

آن به پایینآمدن سطح عواطف منفتی (چتون افستردگی و

کرده اند؛ بنابراین قرآن در آیات اعتقادی ،کتاب تبیین اص

اضطراب) و کاهش خطر ابتال به بیمارهتای روانتی منجتر

معناداری زندگی و در آیات احکام و آیات اخالقتی ،راه و
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روش زندگی معنادار اس

و می  ،خواس  ،حرک

(شکرانی.)1388 ،

و اراده را شک میدهد و تترس،

بسیاری از مفاهیم نظامیافتهای که دانتش روانشناستی

اضطراب و اختالل ،مایتن کتاهش ایتن عشتق و دلبستتگی

یافتته ،قترآن

وحدانی اس  .در این نگرش هر انگیتزهای هتدفی غتایی

در قالب رویکردهای مختلتف بته آن دست

کریم به آن اشاره داشته و آن را بهخوبی تبیین کرده است .

دارد و درجهت

به عبارت دیگر ،بخشی از شگفتی و اعجاز روانشناختی قران

میکند .این مکتب ،گرایش به وحدت یا اتصال بته وجتود

و رشد انسان

یگانه را که منشأ دینداری و خداجویی اس  ،امری فطری

که روانشناسی معاصر بخشی از آن را شناستایی کترده

میداند؛ زیرا در تقاب با مکاتب روانشناسی پدیتدارگرا و

اس  .ازجملن این موضوعات ،مفهتوم معنتاداری رویتدادهای

و

کریم ،طرح موضوعاتی ساختاری دربارۀ ماهی
اس

زنتتدگی اس ت

بتتاطنی و نهتتایی وحتتدانی ختتود فعالیت

انسانگرا قرار دارد که معنتاگرایی و گترایش بته معنویت

کتته روانشناستتی متب ت نگتتر و روانشناستتان

خدا را تصمیمی فردی و گرایشی فردگرایانته متیداننتد .در

انسانگرا به آن نظر دارند؛ با این تفاوت که نگاه معنادار قترآن

این نگرش انسان بهسوی رشتد شخصتی و خودشتکوفایی

و نته تجربتی.

متیکنتد .در نگتاه ایتن

کریم به انسان امری بنیادی و فطرتنگر است

ازجملتته ویژگتتیهتتای روانشناستتی قتترآن توجتته بتته ستتیر
غای مدار و جاودانن انسانی آن اس

که یادآور فطرت متص

انسان به هستی یگانه و اص خویش یعنی پروردگار اس

(توسعه) ،تعالی و رستگاری حرک

مکتب ،هر اتفاقی که در زندگی بشر میافتد ،به دلیت وقتو
آن در گسترۀ مشی

و مقدر وحدت عالم اس

و بشر بایتد

که

در کشف معناداری آن بکوشد تا مسیر خودشکوفایی ،ختود

به سوی او باز میگردد (بقتره .)46 :فراموشتی ایتن

را همتتوار کنتتد .بتتا ایتتن اندیشتته ،وحتتدت درمتتانگر درون

اتصال باعث جدایی از ختود واقعتی ،فرامتوشکتردن ختود،

رویدادها و وقایع زندگی و زیباییهای مکنون آن را کشتف

دادن و نتتاایمنی متتیشتتود کتته ریشتتن عمتتدۀ

میکند ،بته رنتجهتا معنتا ،آگتاهی ،درک و غتایتی ستازنده

(حشتر 19 :و یتونت.)62 :

میدهد و به کترت اتفاقات زنتدگی وحتدت متیبخشتد و

درنهای

تترس از دست

نگرانیها و اضطراب بنیادی اس

بتا تجتارب زنتدگی

این اتصال به مبدأ ،ترس بنیادی و احستاس جتدایی را زایت

کمک میکند تا فرد به گونتهای متبت

میکند؛ همان احساسی کته مکاتتب روانشناستی وجتودی و

ارتبتاش برقترار کنتتد و بتا امیتد ،تقویت

معناگرا نیز خ آن را در بین نظریات خود احساس کردهاند.

نامالیمات زندگی روبهرو شود (زاده مومدی.)1395 ،

و تفکتر متبت

بتتا

روانشناسی وحدتمدار که نگتاهی وحتدانی و دینتی

از سوی دیگر ،شاخصن اصلی هنر ایرانتی  -استالمی،

بتتته فطتتترت انستتتان و عتتتالم دارد ،همتتتن توتتتو ت و

وحدتمداری اس

و بهطورکلی ،نمتادگرایی در هنرهتای

نابسامانیهای ذهنی اشخاص را در چگونگی پاستخگتویی

تجسمی ،شنیداری و نوشتاری اسالمی ،سیری از وحتدت

به نیاز اتصال وحدانی ختویش در مراحت رشتد زنتدگی

به کترت دارد .در فرهنگ ایرانی ،هنر وحتدتمتدار قتادر

توصیف میکند و جدایی و فقدانها از اتصال وحتدانی و

اس

آن وجته بتومی و ستاختاری ختود کته پاستخگتوی

تضتتعیف دلبستتتگی آن در مراحت رشتتد را عامت اصتتلی

فرهنگ ایرانی -اسالمی اس

اضطراب و تترس بنیتادی و منشتأ بستیاری از اختتال ت

زندگی به ظهور رساند.

را درجهت

معنابخشتی بته

ذهنی میداند .این ترس بنیادی ،جایگزین عشتق و پیونتد

درنتیجه ،با بهکارگیری رسانههای هنری در درک معنادار

میشود و درنتیجه ،بیاعتمادی ریشه میگیرد .وحدت کته

زندگی و پ یرش واقعی

خویشتن و سازگاری بتا ختود در

منشأ فطتری و الهتی دارد ،سرچشتمن اتصتال و دلبستتگی

راستای درمان و بهزیستی اقدام کرد .مفهوم درمتان و رشتد،

و با کششی فوقالعتاده ،ریشته و جاذبتهای در همتن

که موتوا و کاربرد آن در جوامع مختلتف

اس

حواس مغزی دارد و مورک همن فعالی های انسانی اس

امر فرهنگی اس

تفاوت میکند؛ خصوصتاً وجته هنتری آن بتا گترایشهتا و
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عادات فرهنگی ،تمتاس و ارتبتاش بیشتتری دارد .ازایتنرو،

توول و خودشکوفایی بشتر را بتهستوی پروردگتار عتالم

پت از بیان دیدگاههای قرآنی و روانشناستی وحتدتمتدار

هموار کند و گام به گام بته معنتای اصتی و الهتی وجتود

دربارۀ معناداری وقایع و رویدادهای خوب و بد زنتدگی ،و

خویش در مراتب توول آگاه شود .در این ستیر وحتدانی،

استخراج برخی از مفاهیم و شاخشها ،میتوان تمرینهایی

کته

هنری را درجه

آگتاهی و درک معنتاداری وقتایع زنتدگی

طراحی کرد.

کانونیترین مفهوم زندگی در قرآن واژۀ «حیات» اس

با دیگر میدانهای معناشتناختی ایتن واژه ارتبتاش معنتادار
برقرار میکند .حیات ،گتاهی مقابت عتدم و نیستتی قترار

و تتا کنتون

میگیترد کته بتا واژههتایی ماننتد «انشتا » و «خلتق» بیتان

این پژوهش در نو خود نو و بدیع اس

پژوهشی مبنی بر ارتباش معناداری وقتایع زنتدگی بتهطتور

م تیشتتود .همهنتتین حیتتاتبخشتتی همتته چیتتز از آب و

همزمان از سه دیدگاه (قرآن ،روانشناسی وحتدتمتدار و

زندهشدن زمین با باران و در دامنن حیتات طبیعتی مطترح

هنر) انجام نشده اس  .اگرچه بیشتر مفسران بررستیهتای

میشود و گاهی مقاب موت اس

که مرحلهای از زنتدگی

زیادی درزمینن معناداری در قصش و تمتیت هتای قرآنتی

اس  .این موت گتاهی مترج جستمی و طبیعتی است

انجتتام دادهانتتد و همهنتتین در حتتوزۀ روانشناستتتی و

گاهی مرج درونی و ادراکات اس .

روانشناسی دین ،دربارۀ معناداری زندگی و تأثیرات روانی

و

حیات نیز مراتبی دارد :پایینترین مرتبه زندگی (الویاه
یا دم دستی است

کته در آن هتی

آن پژوهشهای بسیاری شده اس  ،دربارۀ معناداری وقایع

الدنیا) یا زندگی پس

زندگی بهطور خاص از دیدگاه روانشناسی وحدتمدار و

انتخاب و رشدی نیس ؛ بلکه همان نقطه شترو است

و

آن هم به قصتد خلتق تمترینهتای هنتری در متداخالت

این تنها بهرۀ کافران اس

روانشناختی ،پژوهش های خاصی انجام نشده اس  .اذعان

کردهاند« :لِلَّ ینَ کَفَرُوا الْوَیاۀُ الدُّنْیا» (بقره)212 :؛ امتا آنتان

به اینکه در این مقاله ،از روانشناسی وحدتمدار بتهمتابتن

که با ایمان ،یعنی پ یرش درونی و عم صالح یعنی عم

رویکتتردی بهتتره گرفتتته کتته مبتنتتی بتتر معرفت
مووری

دینتتی بتتا

و چارچوب نظری مفاهیم وحدت نظتام هستتی

در آمتتوزههتتای کتتالم ای مجیتتد اس ت

که ختود را از رشتد موجتوب

بیرونی به اقتضای آن پ یرش ،زندگی خود را رقم زدهاند،
به حیات طیبه میرسند« :مَنْ عَمِ َ صالِواً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْتت

و تتتالش دارد بتتا

وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُوْیِیَنَّهُ حَیاۀً طَیِّبَنً» (نو  .)97 :رسیدن به این

تجربهکردن شیوههای هنری مبتنی بر این نگرش وحتدانی،

سطح برای کسانی میسر اس

که در انگیزۀ ختود ،زنتدگی

روشی مؤثر در مداخالت روانشناسی را معرفی کند.

دیگر یا برتر یا بلنتدتر را انتختاب کننتد؛ زیترا از دیتدگاه

کته چگونته بتا

جاوداننگر و غایت متدار قترآن ،آخترت جایگتاه واقعتی

سؤال اصلی این پتژوهش ایتن است

رویکرد روانشناسی وحدتمدار مستند به آیتات الهتی در

حیات اس « :إِنَّ الدَّارَ الْتخخِرَۀَ لَهِتیَ الْوَیَتوان» (عنکبتوت:

قرآن کریم ،میتوان به وقایع زندگی با خلتق تمترینهتای

 .)64این حیات ،کسبی اس

هنری در مداخالت روانشناختی معنا بخشتید و بتار منفتی

میشود؛ ازاینرو ،برخی در آخرت زنده مبعوث میشوند؛

آنها در رشد و

همهنین ،همنشینی معنادار حیات ،موت و حیتات دوبتاره

برخی وقایع را از بین برد و نیز نقش متب
تعادل زندگی را جستجو کرد.

و با انتخاب و تالش حاص

در آیات متعدد قرآن ،نشتانن پیوستتگی و وحتدت حیتات
آغازین با حیات فرجامی از دیدگاه قرآن اس  .قرآن کریم

 .3معناداری وقایع زندگی از دیدگاه قرآن:

در برخی از داستتانهتا متت عزیتر ،ابتراهیم و پرنتدگان،

از دیتتدگاه قتترآن کتتریم ،زنتتدگی مراتبتتی دارد کتته امکتتان

بنیاسرائی و ...به قلوب انستانهتا اطمینتان بخشتیده کته

تتا ستیر

وجودی پایدار و جاودان دارند و باقی هستند تتا بتا درک

دستیابی به آن در اختیار انسان گ اشته شده اس
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معاد ،زندگی خود را معنادار ببیند و حکم

و معنتای آن،

چه در زندگی کنونی و چه در عالم پت از مرج ،آشکار و
پیآمد آن دریاف

میشود.

مجمو وقایع به معنتاداری منجتر باشتد ،بته معتدل کلتی
رضای مندی از زندگی منجر خواهد شد.
اساس و فلسفه هستی و ماهی

همهنین معنای زندگی در قرآن ،گستترده است

خلق

جهتان از نظتر

و بتا

تعالیم قرآن کتریم ،معنتادار است  .قترآن کتریم ،عتالم را

تصور و گمان مردم همخوانی ندارد؛ برای همین در زبتان

معنادار میبیند؛ بدین لواظ کته ذرهای بتدون هتدف و یتا

قترآن نفتی گمتان بتتا واژگتانی ماننتد «وَ تَوسَتبَنَّ» بیتتان

باط آفریده نشده اس « :وَ یَتَفَکَّرُونَ فی خَلْتقِ السَّتماواتِ

میشود .در این رویکرد ،رزقگترفتن از جانتب پروردگتار

وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْ َ ه ا بتاطِال» (آل عمتران« .)191 :وَ

باعث معناداری زندگی اس ؛ حتی اگر در متوتِ جستمی

متا خَلَقْنَتتا السَّتماواتِ وَ الْتأَرْضَ وَ متا بَیْنَهُمتتا عِبتین؛ متتا

باشد ،و نبود ایتن رزقگیتری بتیمعنتایی زنتدگی است :

خَلَقْناهُما إِ َّ بِالْوَقِّ وَ لکِنَّ أَکْتَرَهُمْ یَعْلَمُون» (دخان-38 :

«أَمْواتٌ غَیْرُ أَحْیا ٍ» (نو  )21 :و ایتن دو نتو زنتدگی از

 )37و انسان نیز ،یکی از اجتزای هستتی ،بیهتوده آفریتده

روی تفتاوت و

نشده اس « :أَ فَوَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَتاً» (مؤمنون)115 :؛

ارزشگ اری گ اشتته است « :وَ متا یَسْتتَوِی الْأَحْیتا ُ وَ َ

«أَ یَوْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدى» (قیام  .)36 :اندیشیدن

الْأَمْواتُ» (فاطر.)22 :

در نظام هستی و اسرار خلق  ،آدمتی را بته ایتن حقیقت

نظر قرآن یکی نیس ؛ یعنی قترآن دست

تالش پیامآورانِ معنای زندگی رساندن بشر بته ستطح

رهنمون میکند که جهان آفرینش ،نظتامی هدفتدار است ؛

واقعی یا معنوی زندگی اس « :اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُتولِ إِذا

درنتیجه دینداری و ایمان ،خوشبینی بته جهتان هستتی و

دَعاکُمْ لِما یُوْییکُمْ» (انفال .)24 :با ترین مرتبه حیات بعتد

هدفدار دانستن نظام آفرینش اس  .عالوه بر آن ،در پرتتو

تجلی حیتات ،توقتق بته

از زنتدگی

از رسیدن به بهرهمندی و رؤی
اسم «حیّ» خداوند اس

که او مُوی و مُمی

نیتز هست .

ایمان دینی ،آرامش خاطر ،خشنودی و رضای

برای انسان حاص میشود و حتی چهرۀ مرج نیز برای او

کسانی که به این مرتبه از معناداری برسند ،ختود ،زنتدگی

تغییر میکند و نوعی انتقال از دنیایی تنگ به جهانی فترا

بخشتتند (داستتتان حضتترت عیستتی و حضتترت ابتتراهیم

ارزیابی میشود (مطهری.)1369 ،

علیهماالسالم) .همنشینی دو اسم حسنای «حتی» و «قیتوم»

برای عبور از تنگناها با آن فراخی ،نظتام آفترینش ،بته

اوج معنابخشی زندگی اس « .حتی قیتوم» اوج اثرگت اری

که هم با خوشیها و نعم هتا

معنای حیات اس « :الْوَیِ الَّت ی

یَمُتوتُ» (فرقتان)58 :

(مطیع.)1388 ،

گونهای طراحی شده اس
مشوق حرک

بشر باشد و هم با سختیها و بالها او را بتا

فشار از تنگنا خارج کند« :کُ ُّ نَفْتٍ ذائِقَنُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُتوکُمْ

تجلی مراتب حیات در زندگی انسان ،با رضای مندی

بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَنً وَ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ» (انبیا « )35 :هر نفست

از زندگی حاصت متیشتود« :عیشَتنٍ راضِتیَنٍ» (حاقته21 :؛

چشنده مرج اس

قارعتته )7 :و معنتتاداری زنتتدگی ارتبتتاطی مستتتقیم بتتا

خواهیم آزمود و به سوى ما بازگردانیده م شتوید»؛ یعنتی

رضای مندی از زندگی دارد و شتاید اینجتا نقطتن اتصتال

آزمودن انسان هم به شرّ و هم به خیر ،عبور او از گت رگاه

مباحث قرآنتی بته روانشناستی باشتد؛ بته ایتن معنتا کته

مرج و رجو به سم

کمال و رشد را باعتث متیشتود.

روانشناستتی درصتتدد ایجتتاد معنتتاداری در زنتتدگی بتترای

همهنین قرآن ابتال به سختیها را در کنار خوشیها باعتث

رضای مندی به زندگی و هم نقطته اتصتال اصت معنتای

رسیدن به مقام صبر و باعتث اتصتال بته ختدا و دریافت

زندگی با معناداری وقایع زندگی اس ؛ زیرا زندگی چیزی
جز اجزای تشکی دهندۀ آن ،یعنی وقایع آن نیست

و اگتر

وسع

رحم

و شما را از راه آزمایش به بتد و نیتک

الهتی متیدانتد« :وَ لَنَبْلُتوَنَّکُمْ بِشَتیْ ٍ مِتنَ

الْخَوْفِ وَ الْجُو ِ وَ نَقْشٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُتِ وَ التَّمَراتِ وَ
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بَشِّرِ الصَّابِرینَ *الَّ ینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَنٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّتا

و منفع

إِلَیْهِ راجِعُون أُولمِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِتنْ رَبِّهِتمْ وَ رَحْمَتنٌ وَ

نماد وحدت مداری در قرآن کریم در این آیه متجلی باشد؛

أُولمِکَ هُمُ الْمُهْتَدُون» (بقره .)155-157 :باز در این آیتات

تا آنجا که قرآن ،آدمی را به نقطهای با تر از رف وآمتدها

از آزمودنِ انسان با سختیها و بالها و بشارت بته صتابران

دعوت میکند و این نقطه ،تنهتا در ستاین توحیتد حاصت

در برابر آنها و اقرار به رجو الی ای و اتصتال بته ختدا و
دریاف

درود و رحم

الهی ستخن متیگویتد .همهنتین

برای زندگی انستان یکستان است

متتیشتتود .توحیتتد در لغت
یکی کردن اس

و شتاید اوج

بتته معنتتای یگتتانگیستتازی و

(باب تفعی با معنای تعدی)؛ یعنی آدمتی

انگیزۀ خوشی و ناخوشی را عبتور از درگیرشتدن و تعلتق

میتواند اتفاقات زندگی یا اجزای هستیاش را بته ستم

پیداکردن به ناخوشی و خوشی میداند؛ تا آنجا که بشتر از

نقطهای سیر بدهد و یگانه سازد و آن یگانه خداس  .ایتن

رف وآمد نعم ها و فتراز و نشتیبهتا عبتور کنتد و بته

که شاید آیته

رستگاری معنوی دس

دعوت در قرآن کریم بارها تکرار شده اس

یابد؛ آنچنان که در فضایی بتا تر

شتتریفه «لِلَّتهِ الْتأَمْرُ مِتنْ قَبْت ُ وَ مِتنْ بَعْتدُ وَ یَوْمَمِت ٍ یَفْترَحُ

کند کته ایتن ،نقطتن اوج

الْمُؤْمِنُونَ» (روم )4 :اشارهای صریح به این معنا دارد؛ یعنی

رضایتمندی بشر از زندگی اس ؛ زیرا تا وقتی آدمی درگیر

رف وآمدهای روم و ایران و سایر وقتایع زنتدگی هرچته

رف وآمد نعم ها یا مصیب ها اس  ،روی آرامش ندارد؛

باشند ،فراز و نشیبی کوچتک ،بتیش نیستتند و در رفعتتی

و بتیم زوال نعمت  ،همتواره او را

و همتن

از امواج سختی یا آسانی زیس

چون ستختی مصتیب

تهدید میکند« :لِکَیْال تَأْسَوْا عَل ما فاتَکُمْ وَ

با تر و جایگاهی وا تر ،همن امور برای خداست

تَفْرَحُوا بِمتا

اتفاقات و رویدادهای زندگی مخلوقات ،حکمتتی الهتی و

آتاکُمْ» (حدید )23 :و حتی در نگاهی عمیتقتتر ستختی و

وحدانی و سیری رو به کمتال دارد .آن دلداده گرویتدهای

آسانی باهم آمیخته شدهاند؛ یعنتی روح ستختیهتا آستانی

یافتته و

اس

و هر آسانی نتیجن یک سختی اس « :فَإِنَّ مَعَ الْعُسْترِ

که این را دریابد به فترح ،نشتاش و سترور دست
رضایتی باطنی پیدا کرده اس

و با آرامش میزید.

یُسْراً؛ إِنَ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرا» (شرح )5-6 :و اگر آدمی چشتم

عالوه بر کتتاب تکتوین ،یعنتی کتتاب هستتی ،کتتاب

درس بین پیدا کند ،متوجه میشتود خیتر و شتر بتا تر از

تدوین نیز دو سویه اس ؛ نازلکنندۀ کتاب تتدوین ،یعنتی

سختیها و خوشیها هستند« :عَس أَنْ تَکْرَهُوا شَیْماً وَ هُتوَ

قرآن کریم ،همان جاع ظلمتات و نتور است « :وَ جَعَت َ

خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَس أَنْ تُوِبُّوا شَتیْماً وَ هُتوَ شَتر لَکُتمْ» (بقتره:

الظُّلُمتاتِ وَ النُّتور» (انعتام )1 :و اوست

 .)216این مفهوم بتهصتورت نمتادین نیتز در قترآن آمتده

میکند و هم گمراه میسازد« :یُضِ ُ مَنْ یَشا ُ وَ یَهْدی مَتنْ

اس « :وَ ما یَسْتَوِی الْبَوْرانِ ه ا عَ ْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ

یَشا ُ» (فاطر8 :؛ نو )93 :؛ یعنی نه تنها درنهای

هستی و

ه ا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ مِنْ کُ ٍّ تَأْکُلُونَ لَوْماً طَرِیًّا وَ تَسْتتَخْرِجُونَ

رجو الی ای یگانگی ایجاد میشتود (در قتوس صتعود)،

حِلْیَنً تَلْبَسُونَها وَ تَرَى الْفُلْکَ فیهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْتلِهِ وَ

نیتز

لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون» (فاطر« )12 :و دو دریتا یکستان نیستتند:
این یک ،شیرینِ تشنگ زدا [و] نوشیدنش گواراست
یتتک ،شتتورِ تلتتخمتتزه است

و آن

و از هتتر یتتک گوشتتت تتتازه

منشأ شر و خیر ،ظلم
یگانه اس

کته هتم هتدای

و نتور و هتدای

و ضتالل

(قوس نزول)؛ یعنی از یگانگی به یگانگی .پت

قرآن نیز هم هتدای
درحالیکه حقیق

متیکنتد ،هتم ضتالل

متیبخشتد؛

واحد اس « :یُضِ ُ بِهِ کَتیراً وَ یَهْدی بِتهِ

م خورید و زیورى که آن را بر ختود مت پوشتید بیترون

کَتیتترا» (بقتتره )26 :و هتتم شتتفا و رحم ت

م آورید؛ و کشت را در آن ،متوجشتکاف مت بینت تتا از

زیادکنندۀ خسارت« :ما هُوَ شِتفا ٌ وَ رَحْمَتنٌ لِلْمُتؤْمِنینَ وَ

فض ِ او [روزى خود را] جستجو کنید و امیتد کته ستراس

یَزیدُ الظَّالِمینَ إِ َّ خَساراً» (اسرا  )82 :و بنای الهی هم مدد

بگزارید ».هم آب شور هم آب شیرین از لواظ ارزشمندی

هم متدد بتدان« :کُتال نُمِتدُّ هتؤُ ِ وَ هَتؤُ ِ»

خوبان اس

اس ت

و هتتم
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که وجود انسان را پرتو و ذرهای

(اسرا  .)20 :پت در مسیر زنتدگی انستان نیتز یگتانگی و

وحدت نظام هستی اس

وحدت در بین تناقضات زندگی بشری وجود دارد و قرآن

از وجتتود یگانتتن عتتالم دانستتته کتته ذاتتتی درجهتت

کریم بدینگونه وحدت در مبدأ اتفاقات و وقایع ،وحتدت

خودشکوفایی و توقق خویشتن و گرایش بته اصت ختود

در ستتیر اتفاقتتات و وقتتایع و وحتتدت در نتیجتته و پایتتان

دارد و در این مستیر ستیر و توتول متبت

پیتدا متیکنتد

اتفاقات و وقایع را تبیین میکند.

(رحیمیان .)1393 ،پیشینن فلسفن وحدت وجود را میتوان

نگاه وحدانی قرآن کریم در ارتباش با حوادث زنتدگی

تا فالسفن قب از سقراش پیگیری کرد .همن فالسفه قب از

نگاهی اتصالی ،پایتدار و تتابآور است ؛ همتانقتدر کته

سقراش معتقد بودند که قادرند در پت کترات جهان ،نظتم

تلختیهتا و ستختیهتتا سستتی و خطرپت یری را موجتتب

و وحدتی زیربنایی بیابند .در ستیر اندیشتن مغترب زمتین

میشوند ،به همان میزان خوشیها و لت تهتا انستان را از

نظرات بارو (بندیک ) اسرینوزا () Baruch Spinoza

و

(1677-1632م) هرچند نگاه طبیع گرایانهای بته مفهتوم

شاخش در کنارآمتدن بتا فتراز و نشتیبهتای زنتدگی بتا

وحدت دارد که با نگاه فطری نگر و توحیتدی از وحتدت

باطنی وقایع اس  .خداونتد

زم را بتترای

خود بیخود میکنند و باعث گمراهی میشوند .اهمیت
خشنودی از مشی

و حکم

در آین  23سورۀ حدید میفرماید« :لِکَتیْال تَأْسَتوْا عَلت متا
فاتَکُمْ وَ

تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ وَ اللَّتهُ

کتتامالً متفتتاوت اس ت  ،تاحتتدودی ظرفی ت
مرجعی

قابلی

اعتماد نظری روانشناستی وحتدتمتدار

یُوِتبُّ کُت َّ مُخْتتالٍ

دارا اس  .در شرق ،موی الدین ابن عربی ( 435-638ق)،

فَخُورٍ»ٍ« :بر آنهه از دستتان رفتته انتدوهگین نباشتید و بته

عارف بزرج آندلسی و مبتکر کلمته «وحتدت وجتود» در

آنهه به شما ارزانی داشته اس

شادمانی نکنید و خدا هی

متکبر خودستایندهای را دوس

ندارد» .همهنین در ستورۀ

عرفان اسالمی ،معتقد اس
یک حقیق

عارف چون به جهتان بنگترد،

بیند که در همن مظاهر و جلوههتای مختلتف،

بقره ،آین  216میفرماید« :وَعَسَ أَن تَکْرَهُواْ شَیْمًا وَهُوَ خَیْرٌ

متکتر و ظهور پیدا کرده اس  .در عرفتان استالمی طریتق

لَّکُمْ وَعَسَ أَن تُوِبُّواْ شَیْمًا وَهُوَ شَر لَّکُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ َ

سیر آفاقی (بروننگری) و سیر انفسی (دروننگری) بترای

تَعْلَمُونَ»« ،چهبسا چیزهایی را که ناخوش داشتته باشتید و

درک یگانگی ،وحدت وجود و اتصال به عالم اس

(ابتن

آن به سود شما باشد و چتهبستا چیتزی را ختوش داشتته

عربی .)1366 ،مالصدرا نیز برای مفهوم «وحتدت وجتود»

باشید و آن به زیان شما باشد و خداوند متیدانتد و شتما

بیانی منطقی و عقالنی ارائه داد و آن را با تجتارب عمیتق

نمیدانید» .این نگاه وحدانی بته روایت

زنتدگی بشتری،

عرفانی درآمیخ

(دهنوی.)1393 ،

اتصال و اطمینان باطنی را در اندیشه و رفتار مؤمن ایجتاد

اما منبع نظری برای استخراج معناداری زندگی بشتری

می کند کته او را در فتراز و نشتیبهتای زنتدگی شتکیبا،

در این پژوهش ،براساس حکم

که فالستفه

تابآور و امیدوار و او را در مقابله بتا مشتکالت زنتدگی

اسالمی مفهوم کترت در عین وحدت و وحتدت در عتین

توانمند میکند.

کترت را از تفسیر برخی از آیات قرآنی کشتف کتردهانتد؛

متعالی اس

برای متال ،بسیاری از فالسفه استالمی ،حکیمتان ،عارفتان
 .4معناااداری وقااایع زناادگی از دیاادگاه روانشناساای

آین  35سوره نور را دلیت روشتنی بتر توصتیف وحتدت

وحدتمدار

وجود و موجود دانسته و از فهم حکمت

نگاه روان شناسی وحدتمدار بتر وقتایع زنتدگی ،نگتاهی

عرفانی آن بهره جستهانتد .در ایتن آیتن شتگف آور آمتده

وحدانی قترآن

متت نتور او،

وحدانی و غای مدار و برگرفته از حکم

اس  .روان شناسی وحدتمدار ،مبتنی بر فلسفه و نگترش

اس « :خداوند نور آسمانها و زمتین است
چون چراغدانی است

متعتالی و درک

کته در آن چراغتی و آن چتراغ در
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شیشه ای اس ؛ آن شیشه گویی اختری درخشتان است
درخ

خجسته زیتونی که نته شترقی است

افروخته میشود؛ نزدیک اس

از

و نته غربتی

که روغتنش هرچنتد بتدان

برقرار کند و فرد از اتفاقات زندگیاش که همان ابتالئتات
طبیعی مراح توول او هستند ،دریافت

و ادراکتی متبت

برای تغییر سازنده خود بگیرد.
تاکنون مفهوم «وحدت» بیشتر از منظر فلسفی و بیتانی

آتشتی نرستیده باشتتد ،روشتنی بخشتتد ،روشتنی بتتر روی
روشنی اس  ،خدا هرکه را بخواهد با نور خویش هتدای

عارفانه و ارتقا انستان توصتیف شتده است ؛ امتا نظریتن

میکند و این مت ها را خدا برای مردم میزند و خدا به هر

روانشناسی وحدت ،جایگاه و حضور این مفهوم کهتن را

چیزی داناس » .از ایتن آیته ،ستهروردی (شتیخ اشتراق)

در ساختار روانی و شخصی

و کارکرد آن در فرایند رشد

چنین تعبیر میکند که نور جوهری ،همان وجود جاری در

بهزیستی روانی انسان متناسب با موضوعاتی توصیف کرده

که زمین و آسمان و هرچه در آن هس ،

ک کائنات اس

همه از آن نور ازلی پدیتد آمتدهانتد و حکمت

اشتراق او

تفسیر همین آیه اس .

اس

که در روانشناسی امروزی مطرح است

و موقعیت

وحتتدت را در انگیتتزه و رفتتتار و فراینتتد شتتک گیتتری
رویدادهای زندگی توضیح میدهد (دهنوی.)154 :1393 ،

صدرالمتألهین ماهیات و ممکنات عالم را آیینن وجتود

روان شناسی وحدتمدار ،رویکرد نتوینی از رویآورد

مقدس حق تعالی میدانتد کته

کته مبتانی و ستاختار آن در

حق تعالی و تجلی حقیق

معناگرا در روان شناسی اس

ذات اقتتدس الهتتی در هریتتک از ماهیتتات بتته حستتب آن

ایران ،تجربه و زاده مومتدی آن را در ستال  1389تبیتین

(ابراهیمتتی دینتتانی.)1389 ،

کرد .این رویآورد ،مبتنتی بتر دیتدگاه فلستفی  -عرفتانی

درواقع ،تکترات و تمایزات وجود ،تقنیتات حتق تعتالی و

وحدتِوجود و هدف آن تقویت

خودآگتاهی از حضتور

ظهتتتورات نتتتور او و شتتتمونات حتتتق تعتتتالی هستتتتند

وحتتدانی خویشتتتن در همتتن فعالیت هتتای زنتتدگی است

ماهیتتات ظهتتور کتترده اس ت

(صدرالمتألهین .)1368 ،عق وجتود را از ماهیت
میکند؛ اما در خارج یتک حقیقت

تجریته

(نصیری.)1390 ،

واحتده بیشتتر وجتود

از نظر روانشناسی وحدتمدار ،همن اتفاقات زنتدگی

ندارد ،و آن همانا وجود اس  .نکته اصلی تمایز بین عقاید

بشر با توجه به شرای وقتو آن ،منطتق و معنتایی بتاطنی

که عرفا شتق مربتوش بته کتترت

دارند و هدف غایی را دنبال میکنند .سودمندی و خیر آن

فالسفه و عرفا این اس

واقعی وجود را قبول ندارند؛ اما فالسفه آن وحدت بستی

هرچند در آن زمان بهطور مستقیم درک نمیشود ،در زمان

را عین کتترت واقعتی متیدانستتند .از طرفتی در نظریتن

ختتود راه متتیگشتتاید و آشتتکار متتیشتتود (زادهمومتتدی،

به معلول میدهد،

 .)1395به عبارت دیگر ،کتاب زنتدگی هترکت بترخالف

(اضتافه اشتراقی نته اضتافه مقتولی) و

کترت و فصول به ظاهر متضادش ،بخشهای بههمپیوسته،

معلتول ،عتین

منستتجم و جدانشتتدنی دارد و تقریبتتاً هتتر رویتتداد آن

و شتأنی

اجتناب ناپ یر بوده و ضرورت وقو داشته اس ؛ درنتیجه،

از شمون آن اس  .بر این استاس ،حقیقت

وجتود شتمون

در درون هر رویداد ،پیامهای عقالنی و حکم

ارزنتدهای

مختلفی دارد که همگی ،تجلیات آن حقیق

واحده هستند

وجود دارد که باید کشف و از نیروی آن بترای اصتالح و

اصال

وجود صدرالمتألهین آنهه عل

عین اضتافه است

اشراقشده عین اشراق اس ؛ چون حقیقت
اضافه به عل

اس  ،پت معلول جلوهای از عل

جبران و ارتقا به شرای با تر استفاده شود (زادهمومدی،

(ابراهیمی دینانی.)1389 ،
روانشناسی وحدتمدار هم با اتکا بر ایتن حکمت
متعالی وحدتنگر و بهترهگیتری از آن کوشتیده است

ب 254 :1390و  .)259کتتار درمتتانگر کشتتف وحتتدت و
تتا

اتصال وحدانی بین خویشتن فرد و توتو ت و موتی او

معنای زندگی مراجع اس

تا با تجارب و اتفاقات زنتدگی

خود راح تتر کنتار آیتد و از ظرفیت هتای آن درجهت
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اعتالی خود ،استفاده و خودآگاهتر به ختود توجته کنتد و

أَماتَ وَ أَحْیا» (نجم .)44 :پت ریشن نگاه عارفان در نظرین

خشنود شود .در نگاه این مکتب ،چیزی در عالم ،تصادفی

وحدت وجود و به تبع آن ،نظرین روانشناسی وحدتمدار

و خیالی نیس ؛ بلکته در ختود ،هتدف منطقتی و غتایتی

در قرآن کریم درخور جستجو اس .

نهانی دارد و معنایی که باید کشف و نیروی آن در اختیتار
گرفته شود (زادهمومدی.)1395 ،

دربتتارۀ مفهتتوم معنتتاداری وقتتایع زنتتدگی ،رویکتترد
روانشناسی وحدتمتدار بتا بتهکتارگیری مفتاهیم قرآنتی
کوشش دارد از حکم

متعالی و وحدانی قرآن کریم بهره

 .5تطبیق مفاهیم معناداری وقایع زندگی از دیدگاه قرآن

بجوید و با نگرشی وحدانی ،وقایع زندگی را بتا حکمتتی

و روانشناسی وحدتمدار:

غایی و معنادار و جاوداننگرانه در سیر توول و رشد افراد

از دیدگاه قرآن کریم و نظرین وحدت وجود ،استما الهتی

و مراجعان به کتار گیترد .هتر اتفتاقی در زنتدگی ،هتدفی

یگانگی و وحدت دارند« :لَتهُ الْأَسْتما ُ الْوُسْتن » (طته8 :؛

سازنده در ارتقا فهم و تعالی انسان دارد و هدف از وقایع

حشر )24 :و همن آنها در اوج زیبتایی و شتکوهانتد .پتت

و ابتالئات زندگی که همان مشی

الهی خوانده متیشتود،

فرقی بین «نافع» و «ضارّ» نیست  ،جاعت ظلمتات و نتور

تمرکزی سازنده بر درک و فهم حتال خویشتتن است

یکی اس  ،هادی و مض هر دو اسما حسنای الهیانتد و

روشتتنشتتدگی حاصت شتتود .ایتتن نگتترش وحتتدانی بتته

ابتال به خیر و شر و آزمودن خداوند بنده را هم به خیتر و

رویدادهای زنتدگی بتا عنتوان «مفهتوم وحتدتنگتری در

هم به شر ،یک منشتأ دارد .قتابو و باست یکتی است ،

تجارب و رخدادهای زندگی» بوث شده اس .

ذوالجالل و ا کرام یک وصف اس

و چنین است

تتا

ستایر

اسما به ظاهر متنتاقو یتا متضتاد الهتی و چتون هستتی

 .6مفهوم وحدتنگری در تجارب و رخدادهای زندگی

چیزی جز ظهور و تجلی اسما الهتی نیست  ،پتت همتن

براساس جهانبینی ابن عربی (مبتکر واژه وحتدت وجتود)

و یگتانگی دارد و کتامالً بته هتم

ادراک]

اتفاقات هستی پیوست

وجود انسان ،مرکب از خیر و شر و [دارای قابلی

مرتب هستند و بر هم تأثیر و تأثر دارند .خداوند در قترآن

سود و زیان است

کریم حتی هالک مردمان و فرماندادن به آن را به ختویش

کستتاییزاده )162 :1392 ،و «ل ت تهتتا از ثواب ت

نسب

میدهد« :وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِتکَ قَرْیَتنً أَمَرْنتا مُتْرَفیهتا

(ابتن عربتی2005 ،م 138 :بته نقت از
عتتالم و

دردها (رنج ها) از عوارض آن هستتند؛ بنتابراین ،عتالم در

فَفَسَقُوا فی ها فَوَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَتدَمَّرْناها تَتدْمیراً» (استرا :

ذات خود مورد رحم

« ،)16و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هالک کنیم،

از همان) او (خداونتد) در برابتر بتال ،صتبر و رضتای

نخس

خداوند اس » (همان 207 :به نق
را

اوامر خود را برای «مترفین» (و ثروتمنتدان مست

روزی بنده خویش میکند و از جهتی که او انتظار نتدارد،

شهوت) آنجا بیان میداریم ،سرت هنگامی که به مخالفت

برایش فرجی حاص خواهتد کترد (همتان ،ج  539 :2بته

برخاستند و استوقاق مجازات یافتنتد ،آنهتا را بته شتدت

نق از همان) .ابن عربتی وجتود درد در نفتت دردمنتد را

الهتی

«بتتال» متتینامتتد .از نظتتر او ،در ذات وقتتایع دردآور و

الهی یگانگی و پیوستتگی دارد .حتتی

رنتتجآفتترین ،ع ت ابی وجتتود نتتدارد و تنهتتا در جتتایی کتته

گمراهکردن میدهد« :فَإِنَّتکَ

رویارویی با آنها موجب درد در نفت آدمتی شتود ،بتال و

کته در

(همتان ،ج  .)746 :1بتا ایتن

درهم میکوبیم» و البته این نستب
اس

و نظام مشی

هم اوس

که به شیطان مهل

در نظتام مشتی

مِنَ الْمُنْظَرین» (حجر37 :؛ ص )80 :و هتم اوست
مشی

خویش خنده و گریه میگ ارد« :وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْتوَکَ

وَ أَبْک » (نجم )43 :و میمیراند و زنده میکند« :وَ أَنَّهُ هُتوَ

ع اب عتارض شتده است

توصیف هتدف از درک وحتدت وجتود زنتدگی ،ارتقتا
پ یرش و تابآوری فرد در برابر مشکالت اس ؛ نگرشی
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که بتواند با نگاهی معنادار به این کترتهای وقایع ختوب

عنصر هدفداری و غایت منتدی اساستیتترین عامت در

و بد زندگی فتردی نگریستته شتود و فترد ،وحتدت ایتن

پیوستگی ،ارتبتاش و همتاهنگی نظتام جهتان است ؛ زیترا

کترتها بترای انستجام و یتکپتارچگی زنتدگی و لتزوم

اساساً بدون هدف ،مجموعهای نظام مند ایجاد نمیشود .از

وجودش را باور و معنای آن را درک کند .با این برختورد

نظر قرآن کریم ،آفرینش براساس حق صورت گرفته اس

و مواجهتته ،رویتتدادهای مختلتتف زنتتدگی دیگتتر بتترایش

و نشانههای آن برای صاحبان علم و آگاهی در نظام هستی

رنجآور و دردناک نخواهد بود.

گسترده شده اس .

از دیدگاه قرآن و روانشناستی وحتدتمتدار ،مفتاهیم

«ما خَلَتقَ اللَّتهُ ذلِتکَ إِ َّ بِتالْوَقِّ یُفَصِّت ُ الْخیتاتِ لِقَتوْمٍ

و بته

یَعْلَمُون» (یونت)5 :و در آفرینش الهی بینظمی و گسستی

سازگاری و بهزیستی روانی افتراد و بیمتاران کمتک کترد:

وجود ندارد« .ما تَرى فی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَتارْجِعِ

و پ یرش وحدتمدار وقتایع زنتدگی؛ ب)

الْبَصَرَ هَ ْ تَرى مِنْ فُطُورٍ» (ملک .)3 :منظور از عدمتفاوت

پیوستتتگی کتتترتهتتای متضتتاد و ج) معنابخشتتیدن بتته

در این آیه این اس

که تدبیر الهی چون حلقههای زنجیتر

کترتهای زندگی عینی و برونی.

در سراسر جهان بههمپیوستته و متصت است

وحدانی را بهخوبی میتوان در سه شاخش ستاخ
الف) شناخ

و خداونتد

 .1-6شناخت و پذیرش وحدتمدار وقایع زندگی:

اجزا و اعضای جهان خلقت

توجه وحدتمتدار بته رویتدادهای زنتدگی ،پت یرش

بتوانند به هدفی برسند که برای آن خلق شدهاند و دیگران

تجارب تلخ و شیرین و مورومی های گ شته را آستان ،و

قرآن هم در منشأ پیتدایش

آنها را در تاروپود سرنوش

انسانی ،حکیمانه رفو و ترمیم

مانع آن نشوند .چنانهه گ ش

را طتوری آفریتده است

تتا

وقایع و هم در سیر رخداد آنها و هتم در نتیجته و غایت

میکند و با حضور اینجا و اکنونی ،نیروی اعتمتاد و عشتق

آنان به یگانگی قائ اس  .شاید سی بنیانکن آیه شتریفه:

زنتده

«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ» (بقره )156 :بیشترین وضتوح را

میکند (زادهمومدی 1390 ،التف .)255 :همتانگونته کته

در این معنتا دارد کته همتن هستتی از ختدا بته خداست .

ذکر شد قرآن کریم در آین  23سورۀ حدیتد ،بترای ایجتاد

همهنین هم اوس

هم آخر ،هتم ظتاهر

زندگی متعادل و معنادار به انسانها یادآوری میکند که در

اس  ،هم باطن« :هُوَ الْتأَوَّلُ وَ الْتخخِرُ وَ الظَّتاهِرُ وَ الْبتاطِنُ»

نگردنتد و در گرفتتتاریهتا متتأیوس

(حدیتتد .)3 :اجتتزای هستتتی نیتتز در حرکتتتی هماهنتتگ و

و پت یرش غتم و

یکسو به نقطهای مشتخش و پایتانی یگانته شتناورند« :وَ

شادی از دیدگاه قرآن پی برد .با توجه بته اشتارات فتوق،

الشَّمْتُ تَجْری لِمُسْتَقَرٍّ لَها ...؛ وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِل» (یت:

و

)38-39؛ «کُ ٌ فی فَلَکٍ یَسْبَوُون» (انبیتا 33 :؛ یتت)40 :؛

به دنبال آن پت یرش از وقتایع خوشتایند و ناخوشتایند در

«لِکُ ِ نَبَإٍ مُسْتَقَر» (انعام)67 :؛ چنانهه آدمتی نیتز بتهستوی

زندگی حاص آید.

قرارگاهی در حال رفتن اس  « :إِنَّ الْخخِرَۀَ هِیَ دارُ الْقَترار»

را آزاد و رها متیکنتد و دل را بته عشتق و موبت

خوشتیهتا سرمست

نباشند .از این آیه میتتوان بته شتناخ
برای درک معناداری زندگی زم اس

در ابتدا ،شناخ

 .2-6پیوستگی کثرتهای متضاد:

(غافر)39 :؛ «أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَن» (فاطر.)35 :
با تفکر در مضتمون چنتین آیتاتی ،هتدفداری نظتام

مطالعه در نظام آفرینش برای یتافتن هتدفداری نظتام
عالم یکی از دستورهای قرآن کریم اس  .چنین مطالعتهای
نشاندهندۀ آن اس

که هر موجودی در جهان آفترینش از

اجزایی خاص تشکی شده اس

که این اجزا با تناستب و

ارتباش و هماهنگی یکدیگر هدفی خاص را دنبال میکنند.

که هم اول اس

خلق

و معناداری زندگی برای رسیدن به آرامتش و قترار

(«فی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیتکٍ مُقْتَتدِرٍ» (قمتر ))55 :از نظتر
قرآن کریم مشخش میشود.
از نگاه روانشناسی وحدتمتدار نیتز ،کتتاب زنتدگی
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هتترکت بتتاوجود کتتترت و فصتتول ظتتاهراً متضتتادش،

و تقرب مؤمن به اص و فطرت خویشتن و رشد درجه

بخشهای بههمپیوسته ،منسجم و جدانشدنی دارد .مستائ

وجود یگانن عالم ،یعنی پروردگار اس  .تجلی این اتصال،

زنتتتدگی هتتترکت در بستتتتر زمتتتانی ،معنتتتا و مفهتتتوم

اندیشه و رفتار صالح است

منوصربهفردی دارد« .هر اتفاقی در مجموعن شرای  ،کامالً

میکند .درنهای  ،همن حکایات و قصش قرآنی ،ذهتن را

هماهنگ و پیوسته با گ شته ،آینده و سرشت
اس

و موتی او

کته اصتال

وجتود را بتارور

به مفهوم واحد الهی متص میکند و یادآور این نکته اس

و با ماجراهای پت و پیش خود از هتر ستو جتوش

که همواره بدانیم از اویتیم و بتهستوی او در حتال ستیر و

خورده و یکی شده و مانند نقتوش فرشتی بتههتمپیوستته

توول هستیم و اتفاقات زندگی ابتالئاتی برای یتادآوری و

اس » (زادهمومدی 1390 ،الف.)255 :

راهنمایی بشر به این سیر الهی هستند .به بیان دیگر ،تمتی

 .3-6کشف معنای کثرتهای زندگی:

و قصش ،در شک بیتانی ،هنتری و زیبتا درجهت

در اینجتتا پتتت از پ ت یرش یکرتتارچگی ختتوب و بتتد

وحتتدانی انستتان استت  .همهنتتین در ایتتن راستتتا هنتتر

زندگی و پیوستگی و اتصال آن به یکدیگر ،میتوان بهطور

وحدتمدار وجه و جهتتی بته انستجام زنتدگی وحتدانی

مستتتقیم درک کامت تتتری از معنتتاداری وقتتایع و اتفاقتتات

انسان دارد .هنر وحدتمدار روشی دینی و معنتوی است

زندگی داش  .با استناد به سورۀ بقتره ،آیتن « :216وَعَسَت

که درک معناداری وقایع زندگی را آسان و نگاه به زنتدگی

أَن تَکْرَهُواْ شَیْمًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَعَسَ أَن تُوِبُّواْ شَتیْمًا وَهُتوَ

را غای مدار و امیدوار میکند؛ درنتیجه ،نیتروی متبتتی در

شَر لَّکُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ َ تَعْلَمُونَ»« ،چهبسا چیزهتایی را

اندیشه و خیال برای سازگاری با چالشهای زندگی فراهم

که ناخوش داشته باشید و آن به سود شما باشد و چتهبستا

میکند .اساس روانشناسی و هنر وحدتمتدار ،ستاختاری

چیزی را خوش داشته باشید و آن بته زیتان شتما باشتد و

وحدانی دارد کته در فرهنتگ ،ادب و هنتر اصتی ایرانتی

خداوند میداند و شما نمیدانید» .از نظر قترآن کتریم کته

ریشه و عمق دارد .شاخصن اصتلی هنتر دینتی و استالمی

برتر و بنیادین بشری را مطرح میکنتد ،همتهچیتز

ایتتران ،بنیتتانی وحتتدانی دارد .نمتتادگرایی در هنرهتتای

تا مصیب  ،بال و ناکتامی،

تجسمی ،شنیداری و نوشتاری اسالمی ستیری از وحتدت

حکم

در عالم از ثروت ،علم و مکن

همه امتوان و برای رشد بشر هستند.

به کترت را جلوهگر اس

رشتد

و بیانکنندۀ مفهوم «انتا ای و انتا

در نگرش وحدتمدار ،نهای ِ هر اتفاقی که ر میدهتد

الیه راجعتون» را در ختود دارد .بته تعبیتر زیبتای مو نتا:

خیتر و پترورش ستازندهای وجتود دارد و

بتاز شتد کانّتا الیته

هدف و حکمت

صورت از بتیصتورتی آمتد بترون

بشر به خلتوص و هوشتیاری و

راجعون .هنر ،زبان تخی  ،تصور و الهام ،ابزاری برای بیتان

کشف خود بهستوی پیشترف  ،ستعادت و روشتنشتدن راه

حال و انطباق و سازگاری و خلق ایدههای نو برای گ ر از

اس  .قطعاً هر تجربن تلختی بتهطتور طبیعتی بتا ختود ،غتم،

زندگی بوده اس  .هنر وحدتمدار ریشتهای

قصد آن ،راهگشایی و هدای

آزردگی و عصبانی

میآورد؛ اما کمکتم پتادتنهتایی در روح

کهن در هنر ایرانی دارد که مفاهیم معنادار آن به سازگاری

خود با میبرد و فترد را

و انطباق روانی مردم در دورههتای مختلتف کمتک کترده

میسازد که آگاهی ما را از وضعی
با واقعی

وقایع سخ

سازگار میکند (همان.)258-257 :

اس ؛ برای متال ،بیشتر آثار هنری با تمتی هتای معنتوی و
اسالمی ،نمایش کترت به وحدت اس

که درواقع ،اتصالی

 .7هنر وحدتمدار

وحدانی را ایجاد متیکنتد تتا فترد در آغتوش ایتن اتکتا،

قرآن کریم در همن قصش و تمتی ها و بیان تاریخی وقایع

احساس ایمنی ،امیتدواری و معنتا کنتد و ختود را تنهتا و

ادوار بشری ،هدفی اصلی و بنیادین دارد که آن هم توجته

بیکت نبیند و درک کند در هر حال رو بهسوی او دارد و
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(زادهمومدی.)1390 ،

امیدوار اس .
تتا مراجتع

در روش هنر وحدتمدار با ایجاد اتصتا ت وحتدانی

در رویکرد وحدتمدار ،هنر ابزاری است

یکپارچه ببینتد و رویتدادها را

با تمتی های مختلف هنری و رسانههای آن ماننتد نقاشتی،

بخشی از هوشیاری یکرارچن خود درک کنتد و بتا وقتایع

ستتفال ،نمتتایش ،معمتتاری ،شتتعر و ادبیتتات ،ذهتتن را از

تضتاد فاصتله بگیترد و

تضادنگریها پتا یش متی یابتد و اتفاقتات زنتدگی را در

کشف کند چگونه تجارب ،حتی تلخ را بخشی از تجربه و

منتقت متیکنتد و اثتری

وضعی

خود را در حال

زندگی یکدس
حکم

شود و از حال

شکلی معنادار بتهگونتهای متبت

زندگی ببیند و راه امیتد را بتاز کنتد و بتا نیتروی

درمتتانگر و شتتفابخش پیتتدا متتیکنتتد .استتتفاده از هنتتر،

کند .تمرینات و پرسشهای

الهتام

بیشتری در تغییر خود شرک

تسهی گری اس

که راه نفوذ تخی متب

و دریاف

هنتتری متتؤثر ،مراجتتع را در گستتترۀ زمتتانی و پیوستتتگی

و شهود را بر ذهن ،باز و معنا ایجاد میکند .همانگونه کته

رویتتدادها و معنتتاداری آن قتترار متتیدهتتد ،افتتزایش تتتوان

قرآن کریم با بیان قصش و کالم ناف شعرگونه و آهنگین،

متیکنتد و

اندیشه و فکر را با نظام هستی و رشد و تعالی واقعی آشنا

نیروی عشتق ،همتدلی و مستمولی پت یری فترد را بترای

و خودآگاهی را توسعه متی دهتد و همتواره انستان را بته

مشاهدهگری او را در فرایندی پیوستته تقویت

تکمی نقصانهای وحدتمدار ترغیب میکنتد؛ ازایتن رو،

رحم

و پیوند الهی امیدوار و دلگرم میکند.

برجستهترین اثتر ایتن روش ،بترانگیختن امیتد و پت یرش
متب  ،تورک ،شور و نشاش و رغب

است

و احستاس و

 .8تمرینهای هنر وحدتمدار

ایمتتانی ،معنتتوی و رضتتای بخ تش متتیآفرینتتد کتته حتتتی

با در نظر گترفتن تمترینهتای هنتری کته بتوانتد روایت

مأیوسترین مراجعان را به فعالی  ،تورک و بتهکتارگیری

وحتتدانی زنتتدگی را برونتتی ستتازد ،درک یتتکپارچتته و

انرژی خود ترغیب میکند (زادهمومدی.)1390 ،

معناداری از زندگی را نشان دهد ،از استرس و تضادنگری

ذهن به درک

بکاهد و نیز براساس مفهوم وحدتنگری در وقایع زندگی

وظیفن هنر درمانگر وحدتمدار ،هدای

یکپارچگی معنادار وقایع زندگی ختود بتا نوشتتن قصتن

و سه شاخش آن ،که قبالً ذکر شد ،طراحی تمرینهایی به

زندگی و یا ترسیم نقاشتی و نمتایش تصتاویر بتر شتن و

میآیند که قادر هستتند بته فترد در درک معنتاداری

مجسمهسازی و یا نمایش اس

دس

و پایاندادن به سترگردانی

وقایع زندگیاش کمک رسانند .این تمرینهتا بتا ورود در

در فضای بههمریخته از خود اس  .برای یکبتار هتم کته

مداخالت روانشناختی ،تتأثیر متبتتی بتر بهزیستتی ذهنتی

شده زندگی و همن ماجراهای آن را بتهگونتهای پیوستته و

مراجعان می گ ارند و به زندگی آنتان روایت

وحتدانی و

وحدتمدار بنگرد و فرایند توو ت خود را نظاره کنتد و

معناداری میبخشند.

به آسودگی و معناداری و قضاوت بیغرضی دربتارۀ ختود
دس

یابد .نگرش وحدتمتدار بتهختودیختود عشتق و

اعتماد میآفریند و شتفابخش است
جه  ،اثر و انرژی متب

 .1-8تمرین «نقاط سیاه و سفید زندگی» ،باا هاد
شناخت و پذیرش وحدتمدار وقایع زندگی

و بته ذهتن و خیتال،

جستتتجوکردن وقتتایع عطتتف و مهتتم (ستتیاه و ستتفید

میدهد .هنر بهترین وسیله بترای

و پت یرش وحتدتمتدار وقتایع

زندگی) با هدف شناخ

بیان این پیوستگی ذهنتی و توترک فطتری است  .هرجتا

زندگی ازطریق رسانههای هنری ،به مراجع کمک متیکنتد

عشقی گمشده و سرگشته اس  ،بهسادگی با هنر ،بازنمایی

تا با پ یرش تجارب تلخ و شتیرین در کنتار یکتدیگر بته

و بازسازی میشود و نیروی خودانگیز و شهودی را فعتال

درک مفهتوم یتکپتتارچگی وقتایع و رویتدادهای زنتتدگی

و راه وحدت هوشتیار بتا ناهوشتیار را همتواره متیکنتد.
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دس

یابد.

 .2-8تمرین «دایره و نمودار یک دهه از زندگی» باا

بدینگونه کته فترد ابتتدا در دفتتری روایت

زنتدگی

خویش را تصویر میکند؛ حتی در کنار ترسیم میتوانتد از

هد

بصیرت به پیوستگی کثرتهای متضاد و زنجیار

اتصالی رخدادهای زندگی

نوشتن نیز بهره گیرد ،با فرم و رنگ نمادپردازی میکنتد و

این تمرین به توسعن بینش پیوستگی دربارۀ کترتهای

یا با چسباندن (کالژ) تصاویر آماده (متالً از روزنامتههتا و

رخدادهای متضاد زندگی کمک میکند .در ایتن برنامته از

مجالت) یا استفاده از عکتتهتای قتدیمی و ختانوادگی،

فرم آمادۀ دایرهای شک استفاده میشتود« .دایترۀ زنتدگی»

وقایع زندگی خود را در هر زمان و مکتان کته بته یتادش

درحقیق

که از چهار

آمد ،تصویرسازی کند؛ سرت بتا مبنتا قتراردادن ختاطرات

دایرۀ متودالمرکز ،تشکی و به ده قسم

نقششده اعم از ختاطره افتراد ،اشتیا  ،خانته و کتودکی و

میشود .این تمرین از افتراد متیخواهتد از بتین ستنوات

انتخاب هر خاطره براستاس خوشتایندی یتا ناخوشتایندی

طی شدۀ عمر خود یک دهه از زندگی که بیشترین فتراز و

(تلخی یا شیرینی) آن ،به ترتیب با چسباندن نقاش ستیاه و

نشتتیب را داشتتته است  ،انتختتاب کننتتد ،ستترت در قطتتا

سفید بر روی تلق شفاف بر هر صفوه از دفتتر ختاطرات

بتتزرجتتتر (دایتترۀ دوم از مرکتتز) آن ختتاطرات ختتوش یتتا

گ ارده میشود که با مشاهدۀ بصری پراکندگی نقاش ستیاه

ناخوش را به همان روش هنری مانند ترسیم ،رنتگ ،نمتاد

و سفید و تنو آنها ،یکرارچگی و تنو رویدادهای خوش

و یا حتی با چسباندن (کالژ) تصویر کنند یتا بنویستند .در

متتیآیتتد و بتته

مرحلن بعد از آنان خواسته میشود در هتر قطتا از دایترۀ

سفیدیهایی که از آن غاف بودند و سیاهیهایی پتی بترده

اول کوچک ،تاریخ هر رویتداد تصویرشتده را بنویستند و

میشود که بیشتر بر آن تمرکز داشتند.

سرت در قطا دایرۀ سوم براساس ترتیتب تقتدم و تتأخر

و نتتاخوش در جریتتان زنتتدگی بتته دس ت

این تمرین بهگونههای دیگر نیز ترسیم میشود؛ بترای

نمادی از همان «دایرۀ قسم » اس

(قطتا ) تقستیم

زمانی ،آنها را مرتب کنند و در آخر ،براساس خوشتایندی

متال ،با تمرین «خ زنتدگی» ،جریتان زنتدگی بته شتک

یا ناخوشایندی هر واقعه ،با توجه به ترتیتب تتاریخی هتر

نقشن راهها کشیده و در هتر قستم  ،حتوادث و اتفاقتات

قطا از دایرۀ سوم ،هر بخش از قطا هتای آختر از دایترۀ

مهم زندگی ثب

می شود (با همتان روشهتای پیشتنهادی

بزرج را سفید یا سیاه کنند.

ترسیم ،چسباندن و نوشتن) و سرت بته هتدف اصتلی بته

دیدن ریتم فراز و نشیب در شک سیاه و سفید وقتایع

میآید که قراردادن تلق و تفکیک خاطرات خوش و

زندگی هر فرد در یک دهه در «حلقن وحدانی» ،از ابتدا تتا

دس

ناخوش با چسباندن نقاش سیاه و سفید اس .

انتهای آن بنا به ترتیب وقو هر اتفتاق و انستجام و لتزوم

اگر تمرین با کمک درمانگر انجام شود ،تفسیر برنامتن

وجود قطتا هتای ستیاه و ستفید زنجیتر ماننتد بته دنبتال

نقاش ستیاه و ستفید زنتدگی و تطبیتق آن بتا زنتدگی هتر

یکتتدیگر ،نشتتاندهنتتدۀ پیوستتتگی رویتتدادها و زنجیتترۀ

شخش در نظتر گرفتته متیشتود (بترای بیتان مستتقیم و

بههمپیوستن تجارب تلخ و شیرین و اتصال یکرارچتن آنهتا

از افراد خواسته شود تا جملتن «متن بتا

اس  .در این تمرین نیز هماننتد تمترین بتا  ،تفستیر هتر

دیدن نقاش سیاه و سفید زندگیم »...را تکمی کنند) .بترای

تمرین مطتابق بتا اهتداف آن و ارجتا بته آیتات قترآن و

تفسیر ،پیشنهاد میشود درمتانگتر بتا معنتاکردن آیتههتای

روانشناسی وحدتمدار وقایع زندگی معنا پیدا میکند.

آسانتر ،بهتر اس

مرتب با اهداف هر تمرین (که در بخشهای قب بتدانهتا

این تمرین ،همهنین در شک «نموداری از یک دهه از

اشاره شد) ،به زندگی فترد معنتا ببخشتد و تتوان او را در

زندگی» نیز اجرا می شود .آن نیز در فرمی آماده بتا موتور

برابر مشکالت بیافزاید.

مختصاتی ترسیم میشود که موور افقی به ده بخش ،برای
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واردکردن با ترتیب تاریخ اتفاقات ترسیم یا نوشته شده در

اندکی بعد به تلخی گرایش یافتهاند.

آن دهه ،تقسیم و موور عمودی به دو بخش میشتود کته

فرم دوم طوری طراحی شده که فترد بایتد بته اتفتاقی

یکی با مربع سیاه و دیگری با مربع سفید عالمت گت اری

بیاندیشد که برای او بسیار ناخوشتایند بتوده و تومت آن

شتتدهانتتد (مربتتع ستتیاه را اول و مربتتع ستتفید را دوم قتترار

اتفاق در ابتدا برایش سخ

میدهند تتا فرازهتای زنتدگی را ستفیدها و خوشتیهتا و

زمان ،نتیجن خیر و خوشایندی داشتته است  .وقتایعی بته

فرودها را سیاهها و ناخوشتیهتا تشتکی دهنتد) .فترد بتا

ظاهر تلخ کته چنتدی بعتد معنتایی شتیرین و ستازندهای

انطباق هر تاریخ و اتفاق سیاه یا ستفید آن بته نقطتههتایی

داشتهاند.
این آگاهی نسب

میرسد .با وص کردن ایتن نقطتههتا بته یکتدیگر نمتودار

بوده اس  ،اما پت از گ ش

به خیری که بترای دستتیابی بته آن،

زندگی کام میشود .همهنین معنابخشی بته ایتن تمترین

رنج توم پ یر میشود ،یکی از عوام معنادارشدن رنج و

با تکیه بر مفاهیم قرآنی و روانشناسی وحدتمدار ،شتک

درنتیجه ،رضایتمندی از آن اس .

امیدبخش و شکیبایی را در برایر مشکالت ایجاد میکند و
به اوج و فرودهای نمودار معنا میدهد.

در پایان ،مانند تمرینهای قب  ،تفسیر تمرین و انطباق
آن با دیدگاه قترآن و روانشناستی وحتدتمتدار است

هدف تمرین «حلقن وحتدانی و نمتودار یتک دهته از
زندگی» ،یعنی «بصیرت به پیوستگی کترتهتای متضتاد و

و

اینبتار افتراد بایتد هرآنهته از «بتازی زنتدگی» برداشت
کردهاند ،شرح و با متالهای زندگی خود انطباق دهند.

زنجیرۀ اتصالی رخدادهای زندگی» به صورتهای دیگری

هدف معنابخشیدن به کترتهای زنتدگی و کشتف آن

نیز اجرا میشود؛ برای متال ،با تمرین «پلکان زنتدگی» ،بتا

معنا که با تمرین پیشنهادی «بازی زندگی» پیشنهاد شد ،بته

کشیدن اتفاقات مهم زنتدگی (ختوب و بتد) در کادرهتای

گونههای دیگری نیز اجرا و هدف فوق حاص متیشتود؛

کوچک مربعی و چینش و چسباندن آن کادرها بته ترتیتب

برای متال ،با تمرین «قب و بعد اتفاق» بتدینگونته کته بتا

زمان وقو بهصورت پلکانی ،به لزوم وجود این اتفاقات و

ترسیم کادری در وس کاغ ی افقتی ،واقعته و رویتدادی

و روبتهرشتد

مهم و تأثیرگ ار را در زندگی (ازدواج ،تصادف ،نق مکان

زندگی پی برده میشود (فترم چیتنش پلکتانی ،بیشتتر بته

به منزل جدید ،بیماری ،مرج عزیز و )...نقاشی میکنند یتا

درک این مفهوم کمک میکند) و معنای هر اتفاق (بهمتابتن

میچسبانند (با همان روشهای بیانگری که قبالً ذکر شتد)

یک پله) بهدرستی درک میشود.

و سرت در کادری با همان قطتع در قبت و بعتد از کتادر

پیوستگی آنهتا بترای صتعود ،توتول متبت

 .3-8تمرین «بازی زندگی» با هد

معنابخشیدن به

کثرتهای زندگی
در این برنامه با دادن فرمی آماده در دو صفوه از افراد
خواسته میشود اتفاقاتی را در نظر بگیرند و براساس آنهه

اصلی ،احساس و باور آن زمان خود را ترسیم متیکننتد و
سرت نمادگونه یا نوشتتاری ،معنتای ایتن اجترا را تفستیر
میکنند که درحقیق

کشتف معنتای آن واقعتن ختاص از

زندگی اس .
در تمام این تمرینهای هنری پیشتنهادی ،ستعی شتده

در راهنمای هر کادر از آنها خواسته شده است  ،در مکتان
مناسب از فرم «بازی زنتدگی» بتا نمتاد ،عکتت ،تصتاویر

اس

ترسیمی یا حتی نوشتاری بیتانگری کننتد .در فترم اول ،از

مفهوم «وحدتنگتری وقتایع و رختدادها» کته از قترآن و

فرد خواسته میشود به اتفاقی فکر کند که سال هتا آرزوی

روانشناسی وحدتمتدار استتنباش شتد ،معنتاداری وقتایع

وقو آن را داشته اس ؛ اما پتت از وقتو  ،نتیجتن ختوبی

زندگی بهطور غیرمستقیم درک شود.

برای او نداشته اس  .رویدادهایی به ظتاهر خوشتایند کته

با هتدف قتراردادن سته شتاخش استتخراجشتده از

درمجمو  ،مراجع با انجام این تمرینات ،مشتک ختود را
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بهعنوان تجربهای مؤثر همراه با نگاهی متب

بازیاف

میکنند.

مزاحم بازیاف

شود.

از بروننمایی هنری ،مشک بر روی صفوه با ترسیم (نقاشی،

با توجه به ضرورت و نکاتی که دربارۀ مستملن معنتاداری

عکاسی ،جعبه شن و سفال و دیگر رسانههتای هنتری) بترای

وقایع زندگی ،چه در قرآن و چه در روانشناسی وحدتمدار

پیداکردن راهح های بهتر منتق میشتود و فترد در متییابتد

دیتر یتا زود ،بتا

قصن زندگیاش بر حکم

سازندهای بنا شده و بیهمتاست

ذکر شد ،هر فردی میتواند و نتاگزیر است

توجه ،تعمق و کسب نگرش وحدتمدار از زندگی ،حکمت

و با نگاهی وحدانی بر زندگی خود ،معنای سازندۀ شتفابخش

پیوستن اعمال و نقش سازنده و پرورشدهندۀ تجتارب ختود

را درک و شناسایی میکند.

را در ستتیر زنتتدگی درک و کشتتف کنتتد تتتا در مواجهتته بتتا

این تمرینات هنری وحتدتمتدار ،عتالوه بتر کتاربرد

رویتتدادهای زنتتدگی ،ابتتتدا خوشتتیهتتا و ناخوشتتیهتتای

شخصی ،در مداخالت درمانی نیز استفاده میشوند؛ اگرچه

رویدادهای زندگی را در کنار هتم برت یرد ،از پیوستتگی ایتن

در چند نمونن بالینی ،معناداری این تمرینات آزمتوده شتده

کترتها آگاهی یابد و سترت بتا کشتف معنتای هتر رویتداد

اس

تعبیری تازه از شکس ها ،ضعفها ،کاستتیهتا و نامالیمتات

(داروئی.)1395 ،

به دس

آورد و به نیروی معنتوی کتافی بترای تتابآوری و

پ یرش مشکالت دس

 .9نتیجهگیری:

یابد.

قرآن کریم ،آخرین کتاب آسمانی ،توجه زیادی بته معنتاداری

انسان چه بخواهد ،چته نخواهتد ،نظتام هستتی مستیر

زندگی مب ول داشته و با مصادیق بسیاری به معناها و اهتداف

خویش را طی متیکنتد و طترح زنتدگی اجترا متیشتود.

آن نیز اشتاره کترده است  .قترآن عتالوه بتر معنادارخوانتدن

مهتتمتتترین مستتملهای کتته قتترآن ،عرفتتان و روانشناستتی

آفرینش ،بهطور خاص به معناداربودن وقایع زندگی ،رنجهتا و

و

وحدتمدار درصدد ارائتن آن بته بشتر است  ،معرفت

مشکالت در کنار خوشیهتا و راحتتیهتا هتم اشتاره دارد و

شناخ

انسان را به آگاهی و پیوستگی وقایع ت کر میدهد و به تفکتر

با ضربآهنگ هستی .اگر کسی نظام هستی را به معرفت
دریابد و به رضای

و کشف آن معانی دعوت میکند.
در روانشناسی وحدتمتدار نیتز ،مشتک (تجربتهای
مؤثر) با هدف و دارای حکمت

این نظام اس

غتایی و بتاطنی کنکتاش

و بعد ،پ یرش آن و هماهنگشدن
با آن هماهنگ شود ،با بیشترین نشاش

و کمترین آسیب به نتیجه میرسد؛ چته امتواج زنتدگی او
سخ

و مصیب وار باشد ،چه آرام و نوازشگر.

و شرای سازندۀ فرد

کشف معنا در رخدادهای زندگی ازطریق رستانههتای

که نقش یا توانایی او را آشکار میکند ،می و انگیزه برای

هنتتری بتتا نیتتروی تعتتالی بخشتتیاش ،موجتتب پدیتتدآییِ

به تکام رستاندن و خودشتکوفایی را بتر متیانگیزانتد تتا

ظرفی های متبتی بترای پت یرش و مقابلتن ستازگارانه بتا

وحدتمدار و شفابخشی را

وحتدانی زنتدگی

میشود و بهعنوان بخشی از وضعی

انسان در سیر زندگی ،حکم

مشکالت موجود میشود .فرد با روای

در درون ختتود کشتتف کنتتد .در بررستتی و تولی ت روش

خویش در انجام تمرینهای هنری وحدتمدار ،منطبق بتا

وحتتدتمتتدار ،قصتتن زنتتدگی هتترکت ،تعارضتتات و

مفاهیم استخراجشده ،به همراه تفسیر آن با دیتدگاه قرآنتی

اضطرابهای درونی نمایان متیشتوند؛ امتا هتر تعارضتی

و روانشناسی وحدتمدار ،بهختوبی هتر آنهته از وقتایع

کلیدی برای گشایش و انرژی متب

است  .ایتن حکمت

زندگی برداش

کرده ،شرح و با متتالهتای زنتدگی ختود

باید فهمیده و ارتباش وحدتمدار آنها کشف شود تا میتان

انطباق می دهد .هنر وحدتمدار به مراجع و بیمار کمتک

انتترژی دنیتتای درونتتی و بیرونتتی رابطتتن مستتالم آمیتتز و

میکند تا با بازیاف

نیرو از درون پدیدهها و رخدادهای به

یکپارچه ایجاد شتود تتا انترژی نهتانیِ سترکوب شتده و

ظاهر متضاد و مختلف پدیدهها ،وحدت و نیروی زنتدگی
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را کشف کند و تاب آور و امیدوار بر زندگی حال ،متمرکز

وحدتمدار ،تهران ،قطره.

شود و به آن اتصالی موکم یابد.

 -12زادهمومتتتتدی ،علتتتتی1390( ،ب)« ،هنردرمتتتتانی
وحدت مدار رویکردی ایرانی» ،مجموعه مقتا ت ستومین

منابع:

کنگتتره سراستتری هنردرمتتانی در ایتتران ،تهتتران ،دانشتتگاه

 -1قرآن کریم.

شهیدبهشتی ،صش .221-232

 -2ابراهیمتتی دینتتانی ،غالموستتین« ،)1389( ،وحتتدت و

 -13زادهمومتتتدی ،علتتتی ،)1393( ،جهتتتانشناستتتی

کترت وجود از دیتدگاه حکمت

متعالیته» ،مجلتن اندیشته

وحدتمدار ،کیمیای وحدت ،تهران ،قطره.

صادق ،شماره 8و.9

 -14زادهمومتتدی ،علتتی ،)1395( ،مکتتتب روانشناستتی

 -3ابنعربی ،موی الدین2005( ،م) ،شجرۀ الکون (المختار

وحدتمدار ،مقایسن تطبیقی ،تهران ،نشر قطره.

من رسائ ابن عربی) ،بیروت ،دارالکتب العلمه.

 -15شکرانی ،رضا« ،)1388( ،معنای معنتاداری زنتدگی و

 -4ابنعربی ،مویالتدین( ،بتیتتا) ،الفتوحتات المکیته (4

معنای زندگی در قرآن» ،همایش ملتی معنتاداری زنتدگی،

جلد) ،بیروت ،دار صاد.

اداره ک امور فرهنگی دانشگاه اصفهان.

 -5ابن عربی ،موی الدین ،)1366( ،شرح فصتول الوکتم،

 -16شتتیرازی ،صتتدرالدینمومتتد (مالصتتدرا)،)1368( ،

ترجمن پارسا خواجه مومد ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.

الوکمه المتعالیه فی ا سفار ا ربعه العقیله (ا حیاه التراث

 -6الیاده ،میرچا ،)1375( ،دینپژوهی ،تهتران ،پژوهشتگاه

العربیه) ،مکتبه المصطفوی ،قم.

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 -17فتحالهی ،ابراهیم ،)1388( ،متتدولوژی علتوم قرآنتی،

 -7داروئتتی ،پریستتا« ،)1395( ،تصویرستتازی ختتاطرات

تهران ،دانشگاه امام صادق( ).

به متابن روشی در طراحی بستن هنردرمانی بیانگر با رویکرد

 -18فتتتحالهتتی ،ابتتراهیم« ،)1387( ،معنتتاداری زنتتدگی در

وحدتمدار و تأثیر آن بر بهزیستتی ذهنتی زنتان» ،رستاله

قرآن کریم» ،مجموعه مقا ت مسابقات بین المللتی قترآن،

دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه هنر اصفهان.

جلد سوم ،تهران ،اسوه،

 -8دهنوی ،ستعید« ،)1393( ،اثربخشتی روان نمایشتگری

 -19فرانک  ،ویکتور ،)1375( ،انسان در جستجوی معنی،

مبتنی بر رویکرد وحدت مدار بر اضطراب مرج ،احستاس

اکبر معارفی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ پنجم.

انسجام و تاب آوری مبتالیتان بته مالتیرت استکلروزیت»،

 -20فرانک  ،ویکتور ،)1385( ،انسان در جستجوی معنی،

پایان نامن کارشناسی ارشد رشتن روان شناسی دانشتگاه آزاد

ترجمن نهض

صتالویان و مهتین میالنتی ،تهتران ،درستا،

قزوین ،دانشکده روانشناسی.

چاپ هفدهم.

 -9رحیمیتتان ،الهتته« ،)1393( ،بررستتی اثتتر هنردرمتتانی

 -21مطیع ،مهدی « ،)1388( ،یه های معنتایی زنتدگی در

وحدتمدار بر افزایش تابآوری ختانواده و عتزت نفتت

قرآن کریم» ،همایش ملی معناداری زندگی ،اداره ک امتور

نوجوانان بدسرپرس » ،پایان نامن کارشناستی ارشتد رشتتن

فرهنگی دانشگاه اصفهان.

روان شناسی خانواده درمانی پژوهشکده ختانواده دانشتگاه

 -22نصتتیری آنتتیت« ،)1393( ،بررستتی اثتتر آمتتوزش

شهیدبهشتی ،پژوهشکده خانواده.

روان شناسی وحدتمتدار بتر در تنیتدگی ،رابطتن متادر و

 -10زادهمومدی ،علی ،)1388( ،هنردرمانی ،مقدمهای بتر

کتتودک و خودشتتکوفایی متتادران دارای کتتودکِ مبتتتال بتته

هنردرمانی ویژه گروهها ،تهران ،قطره.

درخودماندگی (اتیسم)» ،پایاننامن کارشناسی ارشتد رشتته

 -11زادهمومتتدی ،علتتی 1390( ،التتف) ،روانشناستتی

روان شناسی خانواده درمانی پژوهشکدۀ ختانواده دانشتگاه
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