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1. Introduction 

Victor Emil Frankel (1905-1997) is an Austrian psychiatrist and the 

founder of the theory of Logotherapy. Logo therapy deals with the 

importance of understanding and acquiring the meaning of life and is 

in the line of existential psychotherapy or human psychology. Belief 

in an unconscious God is one of the foundations of this theory. 

Unconscious spiritual communication is in the form of prayers and 

prayers at the time of emergency. Frankel's spiritual unconscious is 

not related to a particular religion, it originates from human nature and 

Even in the hearts of those who do not believe in God, there is a 

Transcendental and personal God. Suppression of belief in God leads 

to neurosis and it is cured by becoming aware of the remembrance of 

God. The appearance of innate spirituality and attention to God is in a 

state of emergency and when a person has lost hope of any help. In 

this state, a person achieves an indescribable peace that cannot be 
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justified by scientific principles except that this tension is naturally 

present in the person's unconscious. 

Undoubtedly, one of the most fundamental concepts raised in 

Rumi's thought is the relationship between man and God. In the stories 

of the Masnavi, he spoke about the existence of a transcendent power 

inside man and believes that the God-seeking nature of man requires 

him to remember him in his heart in difficult situations. Even if he 

does not believe in the existence of God and is a sinner. Those who 

unconsciously remember him in their troubles make the unconscious 

supreme God to their consciousness. Human neurosis originates from 

forgetting the remembrance of God, and its cure is the remembrance 

of God. It seems that Rumi`s mystical thought is somewhat different 

from Viktor Frankl's unconscious God. This research shows the basic 

similarities and differences between these two views and clarifies 

what points both thinkers have pointed out. 

The research questions are to what extent these two views are 

similar? And what are their possible differences and where do they 

come from? The hypothesis is that both thinkers generally have the 

same opinion and believe in the existence of an unconscious God. It 

seems that the main difference is in the sources of these two views. 

Frankel expressed this belief in the form of human-centered existential 

psychology and Rumi based on God-centered Islamic mysticism. 

 

2. Methodology 

This is theoretical research based on written documents and sources, 

conducted in a descriptive-analytic method and with a comparative 

approach.  In this article, we examine the similarities and differences 

between Frankel's spiritual unconscious and Rumi's innate spirituality. 

 

3. Discussion 
3-1. Unconscious God in Viktor Frankl's theory 

One of the foundations of Viktor Frankl's Logo therapy theory is the 

spiritual unconscious. He expressed this theory in the book the 

Unconscious God and believes that the word "spiritual" in this 

interpretation is without its religious meaning and only to show that 

we are dealing with a special human phenomenon. (see. Frankl, 

2014:29) 

and only to show that we are dealing with a special human 

phenomenon. (see. Frankl, 2014:29) 
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According to Frankel, the unconscious is divided into unconscious 

instinct and unconscious spirituality. According to Freud, the 

unconscious is the place of repressed instincts, while spirituality can 

also be unconscious. 
3-1-1. Neurosis with unconscious forgetfulness of God 

Frankl believes that by suppressing something at the level of the 

conscious mind, that thing is pushed into the unconscious, and by 

removing the suppression, what is in the unconscious becomes 

conscious. Therefore, those who have repressed the sense of religion 

and belief in God in their existence suffer from neurosis. (See: 

Heydari, 2000: 334) 
3-1-2. Trans logic and intuitiveness of the unconscious God 

Viktor Frankl believes in the presence of God in the heart, but God 

who does not understand logic and is only in the spiritual unconscious. 

(See: Marshall, 2017: 68) 
3-1-3. Manifestation of unconscious God in all humans at the emergency 

time  

Frankel considers the heart of all human beings to be the place of 

God's presence and believes that everyone remembers him in some 

way. (Frankel, 2016: 156) Communication with the forgotten God 

enters the human heart more in times of emergency and distress and 

through prayers. (See. Frankel, 2018 A: 152) 
3.2. Innate spirituality in Rumi's Masnavi 

The focus and destination of Rumi's thought is God. One infinite God 

whose essence can never be reached, but is present in the human heart. 

In Rumi's thought, the human soul has a connection with God in the 

inner hidden layers. The soul is from God and has temporarily 

descended to the world and finally returns to Him. Man, sometimes 

forgets his God-seeking nature and seeks the reflection of his 

existence in another. The unconscious remembrance of God is a proof 

of the existence of God-seeking nature of man. 
3.2.1. Neurosis with forgetfulness of innate spirituality 

Despite the divine nature and connection with God, man sometimes 

forgets his theological background and falls away from him. 

According to Rumi, the basis of creation of all human beings is based 

on spirituality and divine presence in the heart. This spirituality is 

sometimes forgotten and people forget about "him". Rumi, like 

Frankel, believes that when a person forgets his spiritual nature and 

neglects the memory of God, he suffers from mental and spiritual 



 ...ناخودآگاه یو خدا یمولو یدر مثنو یفطر تیمعنو یقیتطب لیتحل                        688

diseases. The only way to cure this disease is to remember God and 

cultivate religious beliefs. 
3.2.2. Trans logic and intuitiveness of innate spirituality 

According to Rumi, the understanding of God in all existence is based 

on the spiritual experience of man. God is present inside humans and 

is understood based on divine nature and love. Sense and intellect do 

not understand this transcendental spiritual existence and it is only a 

personal and internal experience. Rumi believes that God's existence 

cannot be understood by reason and logic, and understanding it is 

beyond logic. Therefore, it can be said that the basis of the similarity 

between Rumi's view and Frankel's theory is the inner belief in a 

transcendent and intuitive existence in the heart, which shows that the 

nature and creation of man are based on spirituality. 
3.2.2. Manifestation of innate spirituality in all humans at the 

emergency time 

According to Rumi's belief, urgency and distress reveal and prove 

God's existence in the heart of human and make him aware of himself. 

In difficulties, man understands the God he has forgotten and asks him 

for his needs. A person who is oblivious to the remembrance of God 

becomes aware of his presence when he feels helpless and 

unconsciously prays. 

In the Qur'an, there is a story of a group of people who were in 

danger of drowning and saw no helper, so they sincerely turned to 

God.) Spider: 65  ( Like the story of Daqoghi in the Masnavi, who saw 

the people of the ship caught in a storm, facing death and praying to 

God. Also, in the first story of the Masnavi, when the king saw the 

condition of the maidservant and the inability of the doctors to treat 

her, he went to the mosque barefoot and begged him for help. A man 

who lost his inheritance turned to God and asked him for help. In 

another story, a prince was caught by the magic of an old woman and 

fell in love with her. The doctors were unable to bring him back to 

normal. The king prayed to God and his prayer was answered. The old 

harpist picked up a harp from poverty, prayed to God and received 

God's mercy and forgiveness. 

In Masnavi stories, all human beings are in heart connection with 

God regardless of any religion or belief, Therefore, it is possible to 

consider man's attention to God in emergency situations as one of the 

commonalities of Frankel's theory of unconscious God and innate 

spirituality in Rumi's thought. 
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3.2.3. Divine providence is the reason for emergency situation to show 

innate spirituality 

Frankel believes that there is a cause-and-effect relationship between 

human urgency and prayer to open, but according to Rumi's belief, 

divine providence sets the stage for emergency so that man returns to 

his God-seeking nature. 

The emergency that God puts on man's path is the same care to 

turn his neglect towards God into awareness, because man is easily 

neglected. If someone does not deserve this care, he will not be in this 

position, like Pharaoh who did not even have a headache in his entire 

life, so that he would unconsciously pray to God. Nasuh was a man 

with a feminine face who worked in the women's bathroom. He had 

repented with his tongue several times, but he had broken the promise 

again. Divine Providence affected him in a difficult situation. One 

day, the king's daughter's pearl earrings were lost in the bathroom. 

They closed the door of the bathroom and searched the clothes, but 

when they did not find the gem, they asked the women to undress and 

this was the beginning of Nasuh’s true repentance. Therefore, in 

Rumi's thought, God exists before human emergency, and emergency 

is a tool to remember God, but according to Frankel's belief, God 

comes to the level of consciousness when emergency has occurred. 
3.2.3. God's success is a condition for displaying innate spirituality 

According to Rumi, divine success is a condition of understanding 

God in the heart. God provides the necessary means and conditions for 

a person far away from Him, but He does not give this success to 

everyone. The issue of divine success is also the difference between 

the beliefs of Frankel and Rumi. According to Frankel, man is the 

initiator of the relationship with God. Based on humanist psychology, 

he believes that it is man's right to connect with God; That is, spiritual 

transformation begins from within man. The success of remembering 

God is for all people, including evildoers and sinners, and if God 

wills, He remembers Himself in their hearts. Rumi claims in his 

Masnavi that Pharaoh, contrary to his apparent enmity with God, 

unconsciously remembered him and used to pray with him at night. 

 

4. Conclusion  
The comparative analysis of Rumi’s opinions and Frankel's theory 

showed that Frankel's view is reductionist due to the basic difference. 

Frankel only believes in the positive effect of belief in God, but Rumi 
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considers the spiritual dimension of man to be under God's will. Rumi 

and Frankel's views are similar in two basic aspects: The heart origin 

of belief in God and treatment with belief in God. However, there is a 

fundamental difference between these two ideas in the existential 

nature of God and the relationship between God and man. The most 

fundamental difference is in God's effectiveness beyond the conscious 

and unconscious aspects of man. Frankel considers urgency to be the 

cause of a person's heart's attention to God, but Rumi considers 

urgency to be a tool in the hands of God for human to pay attention to 

the origin and to inform the forgetful man. So, when God wants to 

reveal Himself to the human heart, He creates urgency in him to make 

him search for Himself. Therefore, according to Rumi’s view, in 

accordance with Islamic religious and mystical views, placing a 

person in emergency is a divine favor. But in Frankel's thought, the 

idea of God originates from the unconscious of the human heart to 

enable him to overcome difficult situations. For the emergence of the 

unconscious God, Frankel establishes a cause and effect relationship 

between urgency and prayer for opening. However, according to the 

tradition of Islamic mysticism, Maulvi believes that God's grace puts 

man in a situation of emergency and the means to become aware of 

God are provided. According to Frankel, man is the initiator of the 

relationship with God, and the establishment of the relationship is 

from man to God, but from Rumi’s point of view, God is the initiator 

of the relationship and gives human success of remembering him. In a 

summary, it can be said that Frankel's view is a secular view of God, 

despite the spiritual dimension. This point of view confirms the 

therapeutic aspects of believing in God according to Rumi (religious 

and mystical approach). But from the aspect of theology, these two 

views are completely separate and even contradict each other. Beyond 

the therapeutic issue of believing in God, Maulvi considers the 

manifestation of belief in God in the human heart as a transhuman 

thing. But in Frankel's theory, attention to God is purely human and 

belongs to the immaterial dimension of human existence. With a 

functionalist and utilitarian view, Frankel considers the idea of God to 

be useful and therapeutic for humans, but Rumi has an existential and 

ultimate view of believing in God in humans, beyond therapeutic 

utility. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041 پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

ناخودآگاه  یو خدا یمولو یدر مثنو یفطر تیمعنو یقیتطب لیتحل

 فرانکل کتوریو
  3رکی؛ ساره ز 6مسئول( سندۀیآذر)نو لی؛ اسماع 4گانهی یریشبنم قد

 چکیده

خدای ناخودآگاه است. به باور فرانکل سرکوب  کتورفرانکلیوهای مکتب معنادرمانی یکی از پایه

د و درمان آن به خودآگاه درآوردن یادکرد تعالی است. شورنجوری میاعتقاد به خداوند سبب روان

ها در موقعیت اضطرار ناخودآگاه  از طریق دعا با درک خدای ناخودآگاه شهودی است و تمامی انسان

 مثنویفطری و درک آن شهودی است. در  ،مولوی نیز معنویت کنند. به باورخداوند ارتباط برقرار می

. کنندیمفارغ از هر دین و مسلکی در تنگناهای زندگی با دعا به درگاه خداوند التجا  هاانسانتمام 

با نظریۀ خدای ناخودآگاه فرانکل ابعاد و گسترۀ  مثنویر د رویکرد تطبیقی در مقایسۀ معنویت فطری

پاسخ به  درصددتحلیلی -شکار خواهد ساخت. پژوهش حاضر به روش توصیفیتفکر مولوی را بهتر آ

های این دو دیدگاه در چیست؟ فرضیه این است که که وجوه همسویی و یا تفاوت هاستپرسشاین 

دهد . نتایج پژوهش نشان میشودیمدیده  هاآنی هاسرچشمهیی در هاتفاوتبرخی تشابهات،  باوجود

نمود خدای ناخودآگاه را در رابطۀ علت و معلولی اضطرار انسان و دعا شناسی رواناز منظر فرانکل که 
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 قرب به او سازنهیرا عنایت الهی و زم اضطرارقرارگرفتن در موقعیت  ، اما مولویداندیبرای گشایش م

 را حق و عنایت توفیقاما مولوی ، شماردیآغازگر رابطه با خداوند مرا . فرانکل انسان شماردیم

اما مولوی نگاهی  ،گرا به ایدۀ خدا دارد. فرانکل نگاهی کارکردی و فایدهداندیایجادکنندۀ رابطه م

 مند. وجودی و غایت

 
، معنویدت فطدری، مثندوی،    کتورفرانکدل یوخددای ناخودآگداه، معنادرمدانی،     های کلیدی:واژه
 .مولوی

 
 مهمقدّ .1
 شرح و بیان مسئله. 1-1

 گذارانیبنی، شیاتر پزشکروان (4221-4222)(Viktor.E.Frankl) لفرانک .لیما .کتوروی

 .است 4نایداز ای ییوجودگرا مکتب عضوو  (therapy Logo) یمعنادرمان ۀینظر

 درمانیروان فیرد در و کندیم هیتک یزندگ یمعنا کسب و درک تیاهم بر یمعنادرمان

یکی از  .ردیگیم قرار یانسان یشناسنروا ای  )Existential psychotherapy)6یوجود

    های سازندۀ نظریۀ معنادرمانی اعتقاد به خدای ناخودآگاه است.پایه

در اندیشۀ موالنا ارتباط میان انسان و  شدهمطرحترین مفاهیم شک یکی از بنیادیبی    

 ها، با ایدۀرغم تشابهمدار مولوی بهرسد خدا در اندیشۀ عرفاننظر میولی به ،خداست

دهندۀ شناسانۀ فرانکل دربارۀ خدای ناخودآگاه متفاوت باشد. این پژوهش نشانروان

 های اساسی این دو دیدگاه است.ها و تفاوتشباهت

های پرسش پژوهش این است که این دو دیدگاه تا چه حد همسو هستند؟ تفاوت    

اندیشمند برآنند که گیرد؟ فرضیه این است که هر دو ت میئچیست و از کجا نش هاآن

 در هاآن تفاوت اما ،تواند زیست سالمی داشته باشدانسان بدون اعتقاد به وجود خدا نمی

 ینگاه با و دارد نظر خدا به اعتقاد یکارکرد و دیمف وجه به فرانکل که است نیا

 مستقل یکنشگر به یمولو اما است،درنظرگرفته یشناختروان یامر را خدا انه،یگرالیتقل

 . است قائل انسان وجود از رونیب و خداوند
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 پژوهش. پیشینۀ 1-2

( به بررسی 4382« )بررسی مفهوم رابطۀ انسان و خدا در مثنوی»در مقالۀ بخشعلی قنبری  

ی، انواع شناختانسانخداشناختی و  انیپردازد و مبمی مثنویمبانی ارتباط انسان با خدا در 

کند. نیر طهوری در مقالۀ و روحانی با خداوند را بیان میروابط تکوینی، معرفتی، عاشقانه 

و به مثنوی ( به مفهوم استغراق و فنا در 4322«)بیخودی در شعر موالنا و ارتباط آن با هنر»

رابطۀ خدا »است. لیال پژوهنده در مقالۀ هفعلیت درآوردن نیروی بالقوۀ خدایی در دل پرداخت

( رابطۀ خدا و انسان 4324« )عرفانی با تأکید بر آثار مولویو انسان در ادبیات خداشناسی و 

در متون عرفانی را دوسویه و در باور اشعری مولوی ارادۀ الهی را آغازگر رابطه و مقدم بر 

)معنویت فطری از دیدگاه  شبستان روشناییبیتا رضایی در کتاب شمارد. ارادۀ آدمی می

حرکت جوهری و یا سرّ تکامل، انسان، روح ملکوتی و روح حیوانی (4382)موالنا( 

های متوالی، نه تناسخ و در نهایت معنویت فطری را با ذکر شواهد مثال از دیدگاه موالنا زندگی

معنای زندگی از عنوان با ارشد خود کارشناسی نامۀ هاجر آقایی در پایاناست. بررسی کرده
رویکردی خدامحور معنای زندگی را از با ( 4321) دیدگاه مولوی و ویکتور فرانکل

معنا را امری مکشوف و نا مولوی و فرانکل بررسی کرده و بر آن است که موالدیدگاه 

است. ویکتور و تنها معنا و هدف زندگی انسان عشق و وصول به خداوند  داندمیواقعی 

به انسان  ،همعنا را امری واقعی و مکشوف دانست ،فرانکل نیز با در نظر داشتن خدامحوری

وجودی نگردد و زندگی را  خألتا دچار  معنای زندگی خویش را دریابدآموزد که می

 پوچ نداند.

 مثنویکه دربارۀ رابطۀ خدا و انسان در  دهدپژوهش نشان می در پیشینۀجستجو    

و  مثنویبه موضوع معنویت فطری در  تاکنونهای بسیاری صورت گرفته است، اما پژوهش

 پرداخته نشده است. کتورفرانکلیونسبت آن با نظریۀ خدای ناخودآگاه 

 پژوهش و اهمیت . ضرورت1-3

ۀ ظرفیت باالی دهندنشاندر ادبیات ما،  شدهانیبهای شناسی با اندیشههای روانتطبیق نظریه

است. یکی از این های اخیر به عرصۀ ظهور درآمدهمتون فارسی است که به برکت پژوهش

در شیوۀ درمانی او به نام  کتورفرانکلیوها خدای ناخودآگاه یا ناخودآگاه معنوی نظریه
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است. اندیشۀ موالنا در خصوص نسبت خداباوری با مقولۀ سالمت روانی « معنادرمانی»

بنابراین جا دارد از منظر سالمت و ؛ های اوستگرایانۀ اندیشهدهندۀ اهمیت درماننشان

اعتقاد به خدا توجه  بارۀدرهای دیدگاه مولوی و فرانکل ها و تفاوتمعنادرمانی به شباهت

 شود. 

 

 . بحث و بررسی2

 کتورفرانکلیو ۀینظر در ناخودآگاه یخدا. 2-1

خدای ناخودآگاه یا ناخودآگاه  فرانکل کتوریو های سازندۀ نظریۀ معنادرمانییکی از پایه

، نظریۀ ناخودآگاه روحانی و معنوی خدا در ناخودآگاهفرانکل در کتاب  معنوی است.

(Spiritual unconscious)  یروحانرا بیان کرده و معتقد است که واژه (Spiritual)  در

ما با یک پدیدار  کهنیابرای نشان دادن  صرفاًاین تعبیر بدون هرگونه معنای مذهبی آن و 

در برابر پدیدارهای زیرانسانی که ما با سایر حیوانات در ) میدار سروکارمخصوص انسان 

، روحانی آن چیزیست در بشر که گریدعبارتبه. استکاررفتهبهشریک هستیم(  هاآن

 (62: 4323است. )ر.ک: فرانکل،« انسانی»

های معنوی ممکن است پدیده»روح انسان در ژرفنایش اساساً ناخودآگاه است.    

ناخودآگاه  تیدرنهااساس معنوی هستی انسان  حالنیبااخودآگاه یا ناخودآگاه باشند، 

سان کانون انسان در ژرفنای خود ناخودآگاه است. روح انسان در اصل روح است. بدین

 (34و  32: 4322)فرانکل، «ناخودآگاه است.

ه، به غریزۀ ناخودآگاه و معنویت ناخودآگاه به عقیدۀ فرانکل محتوای ناخودآگا      

سخن « نهاد» صورتبهدید و از آن می را 3شود. فروید تنها غریزۀ ناخودآگاهتقسیم می

است، شدهسرکوبگفت. نزد فروید ناخودآگاه نخست و پیش از هر چیز خزانۀ غرایز می

هر دو  معناهمه و هم غریز ازآنجاکهتواند ناخودآگاه باشد. معنویت هم می آنکهحال

تواند خودآگاه و ناخودآگاه باشد، مرز بین خودآگاه و و معنویت نیز می اندناخودآگاه

و  61: 4322)ر.ک: فرانکل، 1.ناخودآگاه، سیال و پیوسته از یکی به دیگری در جریان است

62)  
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کاوی در آن غلتیده ای که روانتحلیل وجودی با کشف ناهشیار روحانی از ورطه  

ترین گزید. فروید با کشف ناهشیار، فراخدوری (Id)نهاد بود، یعنی تحویل ناهشیار به 

ی همۀ رفتارها و ریگشکلولی مبنای  ،ساحت وجودی آدمی را که ناشناخته بود

 ،افعال آدمی برخاسته از بعد ناهشیار است منشأبرمال کرد و نشان داد  ،عملکردهای او بود

گرفتن بعد نادیدهرا دید و با  (Instinctual unconscious) یزیغرتنها ناهشیار  اما او

بعد روحانی وجود نیز ناهشیار است. )ر.ک:  کهیدرحال ،روحانی ناهشیار آن را بد جلوه داد

 (83: 4322ذاکر،

عنوان گرایانه انسان را بهگرایانه و انرژیکاوی با درک مکانیستی، ذرهروان   

که لیل وجودی درک دیگری از انسان را بیند، اما تحواره از یک  دستگاه روانی میماشین

 عنوانبهدیگر بر انسان  ،دهد. در این تحلیلارائه می ،کاوانه استنقطۀ مقابل درک روان

شود، بلکه بر خودمختاری وجود روحانی تأکید وارۀ یک دستگاه روانی تکیه نمیماشین

 (62: 4323شود. )ر.ک: فرانکل،می

 Collective) یهمگانناخودآگاه وجودی فرانکل از جهتی به ناخودآگاه جمعی یا »

unconscious) یونگ شباهت دارد، اما برخالف آن حاصل تجمع و تراکم تجارب انسان-

نیست، بلکه یک ناخودآگاه وجودی  (Archetype)ها در گذشته یا صور دیرینه و عتیق 

وجه تمایز وجودی انسان با سایر موجودات است و محتوای این  ها وهمگانی در تمام انسان

ناخودآگاه وجودی روحی، یک نیرو یا چیز متعالی و قدسی یا خداست. این ناخودآگاه 

جویی، معناطلبی، کمال منشأگذارد و ها اثر میهای گوناگون بر رفتار انسانروحی به شکل

 (8: 4323)فرانکل،« پذیری انسان است.جویی و مسئولیتخدا
 ناخودآگاه یخدا یفراموش با یرنجورروان. 2-1-1

فرانکل معتقد است با سرکوب چیزی در سطح ضمیر آگاه، آن چیز به ناخودآگاه رانده 

؛ رسدیمدر ناخودآگاه است به آگاهی  آنچهو برعکس با برداشتن سرکوب،  شودیم

 اندکردهی و اعتقاد به خداوند را در وجودشان سرکوب دارنیدبنابراین کسانی که حس 

 (331: 4322. )ر.ک: حیدری، شوندیمرنجوری دچار روان
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ی ناخودآگاهش را یادآور شود. دارنیدوظیفۀ معنادرمانی این است که به بیمار    

ارتباط با  سرکوبباید در یک کمبود دیده شود،  یرنجورزمینۀ وجود روان اوقاتیبعض

بنابراین هر آنچه در مورد  ؛دهدیک ناآرامی در قلب نشان می صورتبهی خود را تعال

خاص صدق  طوربهی ناخودآگاه نیز دارنیدعام درست است در مورد  طوربهناخودآگاه 

 (21: 4323 ،فرانکل. )ر.ک: انجامدیمرنجوری یعنی سرکوب به روان ،کندمی

 خدای ناخودآگاه بودن. فرامنطق و شهودی 2-1-2

با تکیه بر مفهوم ناخودآگاه روحی از هر نوع  1معنادرمانی براساس تحلیل وجودی»

اش نسبت به انسان پرهیز نمود. مفهوم کلمه در نظریه جانبهکروشنفکرگری و خردگرایی ی

توان این واقعیت که دیگر نمی ،ترتیباینتر است. بهاز منطق عمیق (Logos) 2یا لوگوس

« است.شدهقبولآورد در معنادرمانی  حساببهانسان را یک موجود کامالً خردگرا 

 (88: 4323)فرانکل،

اما خدایی که به منطق  ،به حضور خداوند در قلب باور دارد کتورفرانکلیو   

فرانکل محدودۀ ناهشیاری را به فراتر از آید و تنها در ناهشیار روحانی است. درنمی

دهد که شامل بُعد روحی است. به باور او ژرفا و اوج گسترش میشناختی انروناهشیاری 

توانیم محتویات آن را منعکس کنیم. )ر.ک: روح انسان در اصل ناهشیار است و نمی

 (28: 4322مارشال،

کامل  طوربه تواندینموجود یا بودن اساساً ناهشیار است، زیرا بنیان وجود هرگز    

این واقعیت که  بیترتنیابهگردد.  خودآگاهکامل طوربه تواندینم بنابراین ؛منعکس گردد

است. شدهرفتهیپذدر معنادرمانی  ،آورد حساببهانسان را موجودی کامالً خردگرا  توانینم

 (83: 4322)ر.ک: ذاکر، 
 وقت اضطراربه هاناخودآگاه در تمام انسان ی. نمود خدا2-1-3

شدۀ درون بیشتر در وقت اضطرار و تنگنا و از طریق دعا و نیایش  ارتباط با خدای فراموش

شود. اختالف بُعدی میان هستی غایی و انسان مانع حرف زدن واقعی به قلب انسان وارد می

شود. انسان باید به او شخصیتی دهد و در قالب دعا خواندن با او تماس بگیرد. با خداوند می

 (416الف:  4322)ر.ک: فرانکل،
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های زیادی عنوان نشده و برترین نمونۀ آن در آثار فرانکل برای این نظریه نمونه در

هایش با شاگردش است که در اوج ناتوانی و اضطرار، خداوند را در جریان یکی از مشاوره

 گوید:خود به فرانکل می حالشرحدر  وجودش حس کرده و
ترحم روزانه به من  یشده بودم. .... از رو یزندان وانیح کیمثل  یروان مارستانیب در 

 بفهمم یزیچ آنکه بدون هاهفته. شدیم داده یکاف یداروها و نیانسول شوک ای یدرمانشوک

 دست به جهان در یمشخص رسالت احساس خود یبرا یکیتار نیا انیم در اما شد،یم یسپر

 را آن دیبا من تنها که یکار انجام یبرا فیضع اریبس ولو یلیدالبنابه من که بردم یپ سپس. آوردم

به خاطر  کهیدارد که آن کار را انجام دهم. هنگام یاتیح تیام و اهمشدهحفظ ،دهم انجام

 ییو تنها یکیآنجا بود. در تار« او» را بخوانم« او»  توانستمینم  EST]یدارو[حاصل از یفراموش

 «او»من نام  کهیآنجا بود. درحال« او »بودند کرده فراموش و رها مرا هانکه انسا ییدر آن چاله، جا

 (41: 4323آنجا بود. خدا آنجا بود. )فرانکل،« او» انستمدینم را

و بر این باور است که هرکس  شماردها را محل حضور خداوند میفرانکل قلب تمام انسان

های تنهاگوییترین خدا طرف صمیمی»کند. او معتقد است ی او را در دل یاد مینوعبه

گوییم تنهایی با خود سخن می تیدرنهاماست؛ یعنی هر زمان که با صمیمیت کامل و 

 (412: 4322)فرانکل،« آن مخاطب را خدا بنامیم.توانیم می

 یمولو یمثنو در یفطر تیمعنو. 2-2

کانون و مقصد اندیشۀ موالنا خداست. خدای واحد الیتناهی که به ذات او هرگز نتوان 

ای تواند با تجربهاو معتقد است: هر انسانی می 2.اما در قلب انسان حضور داردرسید، 

شخصی و استنباطی مبتنی بر ذوق و دریافتی ناشی از تجربۀ روحانی ِوحدت با خدا به مقام 

« من نهصد من»تجربی آگاه  «منِ» نیرازایغتوحید اشراقی ارتقا یابد. در هستی انسان 

تجربی وجود دارد که همان حق است یا هویتی یگانه با حق « من»دیگری بسیار فراتر از 

یا « من ملکوتی»بلکه به  ،تجربی خود« من»دارد. سخنی که حاصل این احوال است نه به 

 (624و  423: 4322.)ر.ک: پورنامداریان،شودمینسبت داده  8فرامن
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  رفیدق   خدوش  اى ،نیسدت   تدو  یکد   تو

 اسدت  تدو  نُهصدد  آن کده  زَفتدت  توِ آن
  

 

 عمیدددق دریددداى و گردونددد ّ بلکددده

 اسدت  تدو  صد گاهغرقه و است قُلْزُم

 (4323و  3/4326: 4382)مولوی،     

های هزارتوی روان انسان امیال و در نهانخانۀ روح و در پشت پرده»به باور مولوی     

چند از آن غافل است، اما آن قوا و که انسان هراحساسات و قوایی مرموز نهفته است 

صورت که فکر و احساس بدین ؛دهداحساسات نهفتۀ درونی، اعمال و افعال او را شکل می

)زمانی، « ر فرمان فکر و احساس و ارادۀ باطنی و ناشناختۀ اوست.و ارادۀ آشکار آدمی مسخّ

4322 :323) 

های نهفتۀ درونی با خداوند پیوندی وجودی در اندیشۀ موالنا روح انسان در الیه  

ت اتصال پنهانی برقرار است. به دارد. به باور او میان روح، عالم قدس و مقام شامخ ربوبیّ

-کردههبوطموقت به دنیا  طوربهتعبیر دیگر روح از خداست و ریشه در المکان دارد و 

. انسان گاه گرددیبازمو ی اسوبه تیدرنهات گرفته و ئاست، از موجود ازلی و ابدی نش

جوید. یادکرد کند و انعکاس وجود او را در دیگری میفطرت خداجویش را فراموش می

 ناخودآگاه خداوند مدرکی بر وجود فطرت خداجوی انسان است. 

 او آوازِ وحدددی ز کآیدددد طدددوطیی

 نهددان طددوطی آن توسددت اندددرونِ
 

 ج

 او آغدددازِ وجدددود آغددداز از پدددیش

 وآننیددا بدر  تدو  دیدده  را او عکدسِ 

 (4248و  4/4242: 4382مولوی،)  

 اسیقیببه باور مولوی سرشت انسانی میل به تعالی دارد و جان ناس را با او اتصالی      

انسان بدون حائلی با حق پیوسته و چون ماهیانِ وابسته  (1/222: 4382است. )ر.ک: مولوی،

 است.به دریا از لطف او زنده

              عدددایل  تدددو از شددداد تدددو، از زندددده

                      کمدال   اى نده،  مُنْفَصِدل  نده،  مُتّصل 

 حیدددات دریددداى تدددو و ماهیدددانیم

                        

 

 حدددایل بددد  و واسدددطهبددد  مُغْتَدددذى

 اِعددتالل و چگوندده و چددونبدد  بلکدده

  نیکوصددفات اى لطفددت، از ایددمزنددده

 (4314-4332/ 3)همان:                      
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 یفطر تیمعنو یفراموش با یرنجورروان. 2-2-1

فطرت الهی بخش مهمی از سرشت انسان است که خداجویی در آن نهاده شده است.  

. شودیمبه ناخودآگاه روحی فرستاده  ،خواستۀ او برآورده نشود و سرکوب شود هرگاه

در سطح خودآگاه روحی ارضا و یا سرکوب  اشخواسته تواندیمفطرت چیزی است که 

بنابراین فطرت شامل هر دو بخش خودآگاه و  ؛شود و در سطح ناخودآگاه پناه گیرد

. در صورت سرکوب حس مذهبی و خداجویی این نیاز فطرت شودیمناخودآگاه روحی 

. )ر.ک: حیدری، گرددیمو شخص دچار بیماری روحی  شودیمبه ناخودآگاه سپرده 

4322: 332) 

نیروی عظیم حضور خداوند در قلب انسان درمان تمامی دردهای اوست. قرآن 

یادآوری فطرت معنوی و به خودآگاه درآوردن آن را درمانی برای رهایی از هراس و 

 خَوفٌ فَال استَقَامُوا ثُم اهلل رَبنُا قَالوا نَینَّ الذاِ»فرماید: میشمارد و نومیدی و سرخوردگی می

 و زدند سرباز او ریغ یبندگ)از  آنگاه است اهلل ما پروردگار: گفتند که یکسان «حزَنُونیَ هُم ال وَ هِمیعَلَ

 ( 43/. )احقافداشت نخواهند یاندوه و ترس فشردند یپا( خود اعتقاد بر

فطرت الهی در وجود عرفا همواره خودآگاه است. عارف همیشه با خداوند در     

کند. موالنا در نیایشی شورانگیز خداوند را دلبری فراموش نمی گاه او راارتباط است و هیچ

 شمارد که در دل او حاضر است.روحانی می

 هدددر نفسدددی از درون دلبدددر روحدددانیی 

 عابد و معبود مدن شداهد و مشدهود مدن    

 

 ...عربددددده آرد مددددرا از ره پنهددددانیی   

 شق شناس ای حریف در دل انسدانیی ع

 (   3244: غزل 4383)مولوی،                

عارفانه )با خدا( تحقق پیدا  2یوتوها در دیدگاه عارفان در رابطۀ من ترین رابطهمستقیم   

گوید که به هنگام ایجاد آن هیچ حائل و ی سخن میاگونهبهکند. مولوی از این رابطه می

وگو پرده با خدا به گفتقیم و بیمست طوربهماند. عارف مانعی میان طرفین باقی نمی

 ( 81: 4382بخشد. )ر.ک: بخشعلی، یی را تحقق میوتونشیند و رابطۀ من می

             برداشدددتم زمدددان ایدددن را هددداپدددرده
 

 بفْراشدددددتم واسدددددطهبددددد  را حُسْدددددن
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             دربددافت  مددن عکددسِ بددا بددس زآنکدده 

 روان شدد  مدن  جَذْبدۀ  سدو نید ا از چون
          ج  

 یددددددافت  ذاتددددددم تجریدددددددِ قُددددددو تِ

 میددددان در نبیندددددمددددی  را کَشِددددش او

 (6322-1/6384: 4382)مولوی،            

اش را از یاد فطرت الهی و پیوستگی با خداوند، گاه پیشینۀ خداشناسانه باوجود انسان

معنویت و ها بر پایۀ افتند. به باور موالنا اساس آفرینش همۀ انسانبرد و از او دور میمی

« او»شود و انسان از یاد حضور الهی در قلب است. این معنویت گاه به فراموشی سپرده می

به خودآگاه اش رسد، فطرت خداشناسانهناخودآگاه به درک او می کهآنگاهشود. غافل می

 . آیددرمی

معتقد  «هایفَطَرَ النََّاسَ عَلَ یفِطرةَ اهللِ التَّ: » فرمایدمیسورۀ روم که  32بنابرآیۀ موالنا  

شود که در خلوت اندازد و سبب میجوی انسان او را به یاد خدا میفطرت حق است

فطرت راستین الهی  مثنوی معنویدر  ژهیوبهخویش او را یاد کند. موالنا در تمامی آثارش 

و پیام وحیانی و قدسی برای معنوی زیستن و عروج از دنیای مادی به جهانی ماورایی را به 

 آورد.جلوه درمی

 هاآنسبب فرستادن پیامبران را بازگرداندن انسان به فطرت خداجوی  فیه مافیهاو در  

همچون آب صافی بزرگ که ی انبیا و اولیا را فرستاد تعالحق»گوید: است و میعنوان کرده

هر آب حقیر و تیره را که در او درآید از تیرگی و از رنگ عارضی خود برهد. پس او را 

یقین و بداند که آن ام بهیادآید چو خود را صاف ببیند بداند که اول من چنین صاف بوده

 (441: 4322)مولوی،« عارضی بود. هارنگها و تیرگی

شود و از غایت پیدایی و دست فراموشی سپرده میها بهنفطرت خداجوی عامۀ انسا    

حق عظیم نزدیک است به تو  هر فکرتی و » فیه مافیهبه تعبیر آید. نزدیکی به چشم نمی

کند و می« هست»زیرا آن تصور و اندیشه را او  ،کنی او مالزم آن استتصوری که می

( در 111: 4322)مولوی،« انی دیدن.تواال او را از غایت نزدیکی نمی ؛داردبرابر تو می

پندارد بیند. او میکه اسبِ زیر پایش را نمی شدهانیبی سواراسباین مفهوم با تمثیل  مثنوی
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گیرد، اما از دیدن آن زیر پایش غافل است و سراغ دزد اسب را میکردهگمکه اسبش را 

 شود.ظهور و دوام حق گم می درشدتاست. انسان نیز 
 گم است یکینزد و ییدایپ ز جان

 

 

 خُم؟ چو یخشک لبْ و پرآب شکمْ چون

 (4/4462: 4382،یمولو)                   

ای انباشته از سرگین مانند شده که خاتم پادشاه در وجود انسان به مزبله فیه مافیهدر     

آن »زند که آن است، یا چونان جوال گندمی که پیمانۀ پادشاه در اوست و پادشاه ندا می

انسان از صاع غافل و به گندم پرداخته که « بری که صاع من در اوست؟گندم را کجا می

آید که هر ازین تمثیل چنین برمی« اگر از صاع واقف شود به گندم کی التفات کند؟»

گرداند عکس کشد و از عالم سفلی سرد و فاتر میبه عالم علوی می»که آدمی را ای اندیشه

عکسه میل ه کند و چون بزند. آدمی میل به آن عالم میت که بیرون میو پرتو آن صاع اس

« شده باشد.اش آن باشد که آن صاع در پرده پنهانبه عالم سفلی کند عالمت

 (136: 4322)مولوی،

شمارد. های بد و پندارهای بیهوده را مانع نیل به کمال الهی میموالنا فکر و خیال   

 پندارد.معنا و پوچ نمیداند زندگی را بیاه خویش میکسی که همواره خدا را همر

 چددون بدده حددق بیدددار نَبْددوَد جددانِ مددا 

 جددان همدده روز از لگدددکوبِ خیددال 

 مانددش، نده لطدف و فَدر    نه صدفا مدی  
 ج

 

 هسدددت بیدددداری چدددو دربنددددانِ مدددا

 وز زیددان و سددود، وز خددوفِ زوال،  

 ی آسدددمان راهِ سدددفر سدددوبدددهنددده 

 (142-4382:4/146مولوی،)         

شد در نظریۀ فرانکل کسانی که به وجود خداوند باور دارند و او را در گفته کهچنان   

نیز امنیت و آرامش خویش را از خدای  هایسخت، به هنگام اندرفتهیپذخودآگاهشان 

ی و اعتقاد به خداوند را در وجودشان دارنیدکنند، اما کسانی که درونشان کسب می

خدا در ناخودآگاهشان است؛ در تنگناها و  گریدیعبارتبهکنند و سرکوب  و انکار می

 تبعبهیابند، دچار تشویش و ناآرامی قلب و پشت و پناه میهای زندگی خود را بیدشواری

ی ناخودآگاه هاهیالسرکوب اعتقاد به تعالی آن را به  درواقعشوند. رنجوری میآن روان

بخشد. مولوی شود و به انسان آرامش میی آن می، اما پذیرش آن سبب خودآگاهراندیم
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اش را نیز مانند فرانکل بر این باور است که وقتی انسان پیشینۀ خداشناسانه و فطرت معنوی

تنها راه درمان  ؛شودیمی ی روحهایماریبفراموش کند و از یاد خداوند غافل شود، دچار 

-ذهبی در وجود است، زیرا نگرانیو پرورش باورهای م خداوند ادبه خودآگاه درآوردن ی

آورد. یادکرد او ترس را به زداید و در انسان احساس امنیت درونی به وجود میها را می

اال بِذکرِ اهللِ  »است: که در قرآن آمدهکند. چنانامنیت و اضطراب را به آرامش تبدیل می

 (68 )رعد: «تَطمَئَّنَ القُلُوب

 شدداه مددا دسددتور داد    « اُذْکُددرُوا الل دده»
     ج  

 

 انددددر آتدددش دیدددد مدددا را ندددور داد  

 (4382:6/4241)مولوی،                      

برد. های شیطانی جان سالم به درتواند از ورطهبدون یاری و عنایت خداوندکسی نمی

جانی که به جانان واصل نباشد تا ابد دچار زشتی و نقصان است، جانی که با او انس نداشته 

 باشد مردۀ حقیقی است. 

 تدددر از فُرْقَدددتِ تدددو هدددیچ نیسدددتتلدددخ

 رَخْددتِ مددا هددم رَخْددتِ مددا را راهددزن    

 خددورددسددت مددا چددون پددای مددا را مددی

 ور بَددرَد جددان زیددن خطرهددای عظددیم   

 نبدود  زآنکه جدان چدون واصدلِ جاندان    

 چون تو نَدْهی راه جان خود بُرده گیدر  
 ج

 

 پناهدددت غیدددرِ پیچددداپیچ نیسدددت بدددی

 کَددنجسددم مددا مددر جددان مددا را جامدده  

 امددان تددو کسددی جددان چددون بَددرَد؟بددی

 بُددددرده باشددددد مایددددۀ اِدبددددار و بددددیم

 تا ابد بدا خدویش کدور اسدت و کبدود     

 تو زنده باشد، مُدرده گیدر   جان که بی

 (3226-4/3222)همان:                      

 یفطر تیمعنو بودن یشهود و فرامنطق. 2-2-2

و درک انسان را فراتر  کندینمفرانکل در بیان خدای ناخودآگاه به خردگرایی صرف تکیه 

است در ناخودآگاه معنوی است، . خدایی که فرانکل از آن سخن گفتهشماردیماز عقل 

 شود.میوجدان و شهود دریافتوصف نیست و تنها به با علم قابل در قلب جای دارد،

به باور مولوی درک خداوند در تمامی مظاهر هستی و در وجود، بر پایۀ تجربۀ معنوی 

ها حضور دارد و براساس فطرت الهی و عشق درک انسان است. خداوند در باطن انسان
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حس و عقل را به  . این حضور روحانی نیرویی آن جهانی و متعالی است کهشودمی

او از زبان وزیر پرتزویر شناخت آن راه نیست و تنها یک تجربۀ شخصی و درونی است. 

گوید که حس دونمایه کارآمد نیست، آن را کنار بگذارید و صرفاً با شهود یهودی می

حواس ظاهری برون آیید  دوبندیقحقایق را دریافت کنید تا به رؤیت جمال حق برسید. از 

 ن خطاب ارجعی نائل شوید. تا به شنید

 پنبددۀ آن گددوش سِددر گددوش سددر اسددت 

 فکدرت شدوید  گوش و بیحس و بیبی

 

 تا نگردد این کر آن باطن کدر اسدت   

 تددددا خطدددداب ارجعددددی را بشددددنوید

 (128و  122/ 4: 4382مولوی، )     

و  شدهنازلالهی  مبدأمافوق علی است، زیرا اصول آن از  منشأمعنویت فطری دارای  

 ( 36 :4382هدف از آن رسیدن به خودشناسی و خداشناسی است. )ر.ک: الهی،

دارد که او را در دل دریابد و به موالنا انسان غافل از حضور خداوند را بر آن می   

نه بیرون از  ،قلبش که جایگاه حضور اوست رجوع کند. عاشق حق باید او را در دل بجوید

 وجود خود. 

              دریچه سوى یوسدف بدازکن   ،هین 

 کدردن اسدت                          آن دریچده  یورزعشق

              هددا خددویش راراه کددن در اندددرون

 

   اى آغدددداز کددددن جددددهرْوز شددددکافش فُ 

 ...دوسددت سددینه روشددن اسددت  کددز جمددالِ

  اندددددددددیش راغیرْ دراکِدور کددددددددن اِ

 (3428-2:4382/3221مولوی،)                 

رفته که برای نمونه به  از درک شهودی حضور خداوند سخن مثنویهای در حکایت   

 کنیم.چند مورد  اشاره می

نواخت. شخصی به او ای مجلل ساز میهای ماه رمضان بر در خانهزنی شبسحوری   

گوشی نوازی اینجا شدن میگفت کسی جز دیو و پری اینجا نیست و اگر برای شنیده

به تمثیل گفت: در کعبه کسی  ،دانستزن که خداوند را در دل حاضر مینیست. سحوری

کند. ای که توفیق الهی یافته، حق را در قلبش مشاهده مینیست، اما در مناسک حج بنده

 درک این امر کار دل است و عقل و منطق را به آن راهی نیست.
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 دسدددت            دورْ حدددجِّ مدددال و تدددن در راهِ

             ؟ن خانه ته  اسدت آگویند کهیچ م 

 بیندددد سدددراى دوسدددت را             ر همددد پُددد

 د            وَصددورت  کددداو فدداخر و عدددال  بُددد  

 هددا            کیْددب گوینددد کدداین لَ هددیچ مدد  

 یددددک آورد            بلکددده تدددوفیق  کددده لبّ   

 

 مسدت  اقِشّد بازندد چدون عُ   خوش هم  

 بد  اسدت  تَخْمُ خانده جدانِ  صداحبْ بلکه 

 ...لددده اسدددتش ضدددیا  اِ آنکددده از ندددورِ 

 ؟...دوَکدددد  خددددال  بُدددد اهللتیدددداو ز ب

 ؟کندددیم آخدددر چدددرانددددای  مددد بددد 

 دحَددددهسددددت هرلحظدددده ندددددای  از اَ 

 (823-2/822)همان:                        

ی آغوشهمعاشقی پس از سالیان بسیار معشوقش را در باغی یافت، از او درخواست    

جز باد اینجا نیست. معشوق در پاسخ گفت: تو ابلهی هستی که باد را  کسچیهکرد و گفت 

بینی. جنبش اندک بادی که ایجادش در دست ماست، بینی، اما خدای بادجنبان را نمیمی

آید حاصل آید که بادبزن را حرکت دهیم و نَفَس که از سینه برون میوقتی پدید می

 خداوند به حرکت درآید؟ وجودیبو جان ما است، پس چگونه باد  گردش آن در جسم

                    بدددان  جنبددد،مدد  کدده دیدددى را بدداد

 ایددددزدش صُددددنْعِ تَصْددددریفِ مِرْوَحددددۀ

 اسدت  مدا در حکدم  بده  کده  بدادى  جزوِ 

                       اسدت  لدب  کَده انْددر   نَفَدس  بدادِ  جنبشِ 

                                       

 بدددددادْران اینجدددددا اسدددددت بادجنبددددان   

 جنبانَددددَشهمددد  و بددداد ایدددن بدددر زد

 نجَسدددت... نجنبدددان ، تدددا بیدددزن بددداد

 اسدددت قالَدددب و جدددان تَصْدددریفِ تدددابعِ 

                                         (461-432/ 1)همان:                          

گنجد و درک آن فرامنطق منطق نمیمولوی معتقد است که وجود متعالی خداوند در 

برای دریافت حقیقت وجودی او عقل و  ،نیست اثباتقابلکسبی  است؛ یعنی با دانش

بنابراین ، مادی ناکارآمد است و تنها حس شهودی و درک وجدانی راهگشاستهای حس

اعتقاد درونی به یک وجود  ،توان گفت اساس شباهت دیدگاه مولوی و نظریۀ فرانکلمی

دهد فطرت و آفرینش انسان بر اساس معنویت الی و شهودی در قلب است که نشان میمتع

 است.
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 وقت اضطراربه هاانسان تمام در یفطر تیمعنو نمود .2-2-3

اضطرار و تنگنا از طریق دعا و  وقتبهدر قلب  شدهفراموشبه باور فرانکل خدای 

صمیمت با خداوند گفتگو کنند،  تیدرنها توانندیم هاانسانرسد. تمامی نیایش به ظهور می

. به باور مولوی نیز (41و 82: 4323 فرانکل،: ک.ر) و از او یاری طلبند کنند اداو را در دل ی

کند و او را به خودآگاه اضطرار و تنگنا وجود خداوند را در قلب بنده نمایان و اثبات می

نیاز به کند و دست درک می ،کردهها خدایی را که فراموشآورد. انسان در دشواریمی

ترین جلوۀ کنند، عالیها خدا را یاد میآورد. کسانی که در سختینیازش برمیدرگاه بی

زنند. انسان غافل از یاد خداوند زمانی به حضورش آگاه معنویت فطری معنوی را رقم می

ها تا زد. اغلب انسانپرداشود و ناخودآگاه به دعا و نیایش شود که به درماندگی دچار می

خواندن دردمندانه و التجا به  ،به مصیبتی گرفتار نشوند و دستاویز مادی نداشته باشند

  42.شونداز این بُعد مغفول هستی خویش آگاه می ندرتبهکنند و خداوند را تجربه نمی

در اندیشه قرآنی  شدهشناختهبرقراری نسبت درونی با خدا در مواقع اضطرار مضمونی   

داند به موجودی متعالی و دینی است. انسان مضطری که خود را از هر یاریگری محروم می

اش در دستان یابد که مقدرات هستیدرمی وضوحبهجوید. او آویزد و از او مدد میمی

گسلد و متوجه الی بنابراین از ماسوی اهلل می ؛خوردتدبیر موجودی از جنس دیگر رقم می

 (421و  421: 4322سپارد. )ر.ک: نراقی، برد و به خداوند دل میشود، از غیر دل میهلل میا

شناسند که ای را میها فارغ ازهر دین و شریعتی در سویدای جان خویش منجیانسان  

 کردند.را اثبات می وندجویند. معصومین از این طریق خدابه گاه بیچارگی از وی مدد می

کرد.  سؤالع( دربارۀ چگونگی اثبات خداوند صادق )خصی از امام است که شآمده 

ای و آیا شده که آن کشتی دچار طوفان شود و در کشتی نشسته تاکنونامام پرسیدند: آیا 

آید؟ آن شخص جواب مثبت داد. حضرت فرمود: آیا در آن احتمال غرق شدن پیش

را ازین مهلکه نجات دهد؟  تواند توکردی که قادر کاملی میلحظات سخت احساس نمی

 (662: 4322ی زارع، کمپان آن منجی خداست. )ر.ک:

که از اسباب ظاهری آرد و همینانسان تا دست به وسایل مادی دارد خدا را به یاد نمی     

شود و نهایت حق میآورد و دست به دامن قدرت بیناامید شد، به قوای غیبی روی می
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که در  گونهآنگیرد. رسد، در موقعیت رؤیت قرار میمی اش به لبۀ عدمهستیآنجا که 

لَئِنْ أَنْجَانَا  خُفْیَةً قُلْ مَنْ یُنَجَِّیكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرَُّعًا و»»است: قرآن آمده

 به بخشد؟یم ییرها ایدر و ابانیب یهایکیتار از را شما یکس چه بگو «مِنْ هذهِ لَنَكُونَنََّ مِنَ الشََّاکِرِینَ

 بود. میاز سپاسگزاران خواه گمانیبخشد ب یی)محنت( رها نی: اگر ما را از ادیخوانیم را او ینهان و یزار
 (23/)انعام

 ،یابندآسا در آستانۀ هالکت میهای کوهجچنگال مو درخود را  نانینشیکشتوقتی      

خوانند، اما نه از سر روی و ریا بلکه صادقانه و خالصانه. گویی رفتن به خداوند را می

کند. ها را بر او آشکار میدهد که نادیدهمرزی انسان را در افقی قرار میهای موقعیت

 (41: 4322)ر.ک: نراقی،

است.  ترکینزددعا پل ارتباطی میان انسان و خداست و دعای اضطرار به اجابت     

آن را باید در رابطۀ میان وضعیت وجودی اضطرار و اخالص جست. وقتی شاید پاسخ 

یابد، به شویی نمیآید و هیچ پناه و برونخیز هستی گرفتار میهای هالکانسان در توفان

به اخالص درون انجامد.  بساچهشود. اضطرار در بیرون درک تجربۀ اخالص نزدیک می

در معرض هالک آمده که آشکارا هستی خود را  نانینشیکشتدر قرآن داستان گروهی از 

دل از  ،کنددیدند. وقتی دریافتند که هیچ رشتۀ امیدی دستگیری نمیدر آستانۀ نیستی می

 یفاذَا رَکِبوا فِ»( 421گسستند و خالصانۀ به درگاه خداوند روی آوردند. )همان:  جاهمه

)خود(  نید کهیخداوند را درحال ،سوار شوند هایکشت در چون پس «نیالدِ نَیالفُلکِ دَعَوُا اهلل مُخلِص

 (21 /)عنکبوت. خوانندیم دعا به دارندیاو خالص م یرا برا

به قدرت الهی که توانا بر  ابندییموقتی خود را گرفتار امواج سهمگین  یکشتساکنان    

 شوندیم گردانیرودوباره از او  رسندیمو هنگامی به خشکی  برندیماست پناه  نجاتشان

 اهُیَّالبَحرِ ضَلَّ مَن تَدعُونَ اِال اِ یوَ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِ» . کنندیمو حالت اضطرار را فراموش 

و  66 /ونسو ر.ک: ی 22 /)اسراء «کَفُورَاً االنسانُ کَانَ وَ اَعرَضتُم البَرِّ یاِلَ نَجَاکُم فَلَمَّا

 (36/لقمان
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و مشاهدۀ کشتی گرفتار در طوفان یادآور همین آیه است.  مثنویداستان دقوقی در      

ای را دید که شبانگاه در هوای ابری، به امواج دقوقی هنگام نماز به دریا نگریست. کشتی

شویی با مرگ و نیستی امیدِ برون چیهیبسهمگین دریا گرفتار آمده و اهل کشتی زمانی که 

به درگاه او  کناننوحهروبرو شدند، پشیمان و خدای خوان نور ایمان را در دل یافتند و 

 تضرع کردند.

                      کاسددددته مهابددددت از کشددددت  اهددددل

              زدندددمدد  سددر بددر نوحدده در هددادسددت

              زمدددان آن تَضَدددر ع صدددد بدددا خددددا بدددا

  مُت قددد   دم آن شدددد فاسدددق  و زاهدددد

                      راسدت  ز نه و بود چاره شانچپ ز نه  

 آه و زارىّ در و ایشددددددان دعددددددا در

                        

 برخاسددددددته هدددددداواویددددددل نعددددددرۀ 

 همدده مخلددص شدددند   مُلْحِددد و کددافر

 ...جدددان بددده کدددرده ندددذرها و عهددددها

 شَددق  کَنْدددنجددان هنگددامِ در همچددو 

 دعاسددت هنگددامِ مُددرد، چددون هدداحیلدده

 سدددیاه دودِ شدددده ایشدددان ز فلدددک بدددر

 (6486-3/6422: 4382مولوی،)     

های مهیب، بیماران به هنگام درد و ها و طوفاناهل کشتی در کشاکش موج    

یابند جز خدا افتند و درمیجنگجویان در آستانۀ شکست و برای پیروزی به یاد خدا می

 دستگیرشان نیست. کسچیه

                     بددداد جویدداى  همچنددین  کشددت   اهددلِ 

                      بددداد ز هدددادنددددان دردِ در همچندددین

                      جُنْدددددیان آن کُنددددانالبدددده خدددددا از

                                           یقدددین را آن اندددددانسدددته همددده پدددس

             

 الْعِبددداد رَبُّ آن از خواهدددانش جملددده 

 اعتقدداد و سددوز بدده خددواه مدد  دفددع

 ...کدددامران  اى ظَفَدددر، بدددادِ بِددددِه کددده

 الْعددددالَمین  رَبُّ بدددداد  فرسددددتد  کدددده

 (412-1/411 همان:)                       

اِذَا اَدرَکَه » :دیفرمایمهمچنین خداوند در بیان حال فرعون در هنگام رویارویی با مرگ     

 (22/)یونس«نیالمُسلِم مِنَ اَنا وَ لَیءَامَنَت بِه بَنُوا اِسرَائ یاَنَّهُ ال اِلَهَ اِال الَذ الغَرقُ قَالَ ءَامَنتُ

 فطرت و آورد مانیا خداوند به بار هالکت امواج انیم در نداشت یگریاری چیه که زمان آن فرعون

 .شد داریب شیخداجو
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 شود.اوضاع گنگ و غافل میخواند و در بهبود انسان در تنگنا و محنت او را می    

خوانند و سپس او را موالنا کسانی را که فقط در هنگام سختی و خطر خدا را به یاری می

به او  هاآنکند و این غفلت را ناشی از خودآگاه نبودن سپارند سرزنش میبه فراموشی می

)ر.ک: د. شنونصدای او را همواره از باطن خود می ،شمارد. اگر دل به او بسپارندمی

 (622: 3، 4323استعالمی، 

 مُقر را حق حضرت. شد دهیدر غفلت پردۀ آمد رنج چون»: استآمده هیماف هیف در    

. آمدشیپ غفلت پرده باز. افتیباز صحت احق،ی ارحمن،ی ارب،ی که کندیم ناله و شد

 نیا ،یافتی و یدید رنج وقت که است چون م؟یجو چه نمیبینم ابمیینم کوخدا؟ دیگویم

« .یباش حق ذاکر تا کنند یمستول تو بر را رنج ی،نیبیم رنج در چون پس ؟ینیبینم ساعت

  (122: 4323مولوی،)

کند. او برد و از او درخواست مییاب دارد، به او پناه میکسی که عقل معرفت   

تعبیر زیبای موالنا اگر آدمی شود و به دریایی است که لطف و کرمش شامل حال انسان می

 کند. را اجابت می از دیگری نیز خواهد او به عنایت آن

 درد وقددتِ اندددر عاقددل هددزاران صددد

                     او غیدددرِ از نددده خواهیدددد، او از هدددین،

  دهدددد او هدددم دگدددر، از بخدددواه  ور

                     

 فددرد... دَیّددانِ آن پددیشِ ندداالن جملدده 

 جدو  خشدکْ  در مجدو  جدو،  یَم در آب

 نهدددد او هددم  سددخا  مددیلش  کددفِ  بددر 

 (4424-1/4486: 4382مولوی،)       

                      اسددت رهدد شدده دل گوشددۀبدد  گوشددۀ

                      تددو درد وقددتِ کدده جددوسددو آن از هددم

 نَمد  مد  سدو  آن از مدرگ  و درد وقت

                     گددددواهلل اىگشددددته محنددددت وقددددتِ

  گمددانبدد  را حددق کدده آمددد آن از ایددن

                                     

 اسدت...  مَهد   از غَدرْب  ال وَ شَدرْق   ال تابِ 

 دوتدددو رَبّددد  یدددا ذکدددرِ در شدددوىمددد 

 اعجمدد ؟ چددون  رفددت، دردتکدده چددون

 « کدو  راه» گدوی :  رفدت،  محنتکه چون  

 آن بدددر دایدددم بُدددوَد بشْناسدددد، کددده هدددر

 (                                 4438-3/4414: 4382مولوی،)        
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در  را وقتی پادشاه وخامت حال کنیزک و ناتوانی طبیبان ،مثنویدر نخستین حکایت   

از سر نیاز سراسیمه و پای برهنه  ،ی استسازسببمعالجه دید، دریافت فوق اسباب ظاهری 

 مسجد شتافت و با زاری و انابه از او حاجت خواست.ی سوبهو اضطرار 

 بدیددد را حکیمددان آن عجددزِ چددو شدده

 شددد محددراب سددوی مسددجد در رفددت

 فنددا غَرْقددابِ ز آمددد خددویش بدده چددون

 جهددان  مُلْددکِ بخششددت کمینددۀ کددای

 پندددداه  را مددددا حاجددددتِ همیشدددده ای

 سِدرَت  داندم مدی  گرچده » گفتدی:  لیک

 خددروش جددان میددانِ از بددرآورد چددون

 

 دویددددد مسددددجد جانددددبِ پابرهندددده 

 شددد پُددرآب شدده اشددک از گدداهسددجده

 ثنددا و مدددح در بگشدداد زبددان خددوش

 نهدان  داندی می تو چون گویم؟ چه من

 راه کدددردیم غلدددط مدددا دیگدددر بدددار

 « ظددداهرت بدددر کُددنَش  پیددددا هددم  زود

 جددوش بدده بخشددایش بحددرِ اندرآمددد

 (11-4/24)همان:                       

 شدتکند که او از موالنا در حکایت  مردی که میراثش را از دست داد، بیان می   

و سینه سوخته به درگاه خداوند روی آورد و از او درخواست یاری  شکستهدل اضطرار،

 کرد.

 حددق آغدداز کددرد             یددادِ ،چددون تهدد  شددد

 آب از چشددمش گشدداد ،رفددت طغیددان

             

 ...  سدداز کددردنِددرْجِأب ب و یددا رَیددا رَ 

 دیددددن را آب داد عِرْچشدددمش زَ  آبِ

 (1646-2/1642)همان:                      

ای به جادوی پیرزنی گرفتار و دلباختۀ او شد. طبیبان از زادهدر حکایتی دیگر پادشاه   

بازگرداندن او به حال طبیعی عاجز شدند. پادشاه از سوز دل به خداوند طلب حاجت کرد و 

سپس مردی ربانی از سوی خداوند نزد او آمد، طریقۀ گشایش سحر را  ؛اجابت شددعایش 

 به پادشاه آموخت و شاهزاده از جادوی عشق پیرزن رها شد.
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                      مدددات و بُدددرد در شدددد بیچددداره بدددس شددداه

                      پدددر آن کددردمدد  کدده چدداره هددر زآنکدده

                      اسدت  رىسِد  آن مُطْلَدق  که گشتش یقین پس

                      رواسددت فرمانَددت کدده او کددردمدد  سددجده

                      عددود چددو سددوزدهمدد  مسددکین ایددن لیددک

 شدددداه افغددددانِ و رَب یددددا رَب، یددددا ز تددددا

 

 زَکددات و قُربددان کددردمدد  شددب و روز 

 بیشدددتر شددددهمددد  کَمْپیدددرَک عشدددقِ

 اسددت گددرىالبدده نیبعدددازا را او چدداره

 راسدت؟  که فرمانْ حق مُلْکِ بر حق غیرِ

 وَدود  اى و رحددیم اى ،رشیددگدسددت

 راه ز آمددددد پددددیش اُسددددتاد سدددداحرى

 (3411-1/3412 همان:)                  

های مدیدی خدا را به فراموشی سپرده و در تنگناست راه بازگشت بر او کسی که مدت    

ی او بازگردد. داستان سوبهتواند با قدرت دعایی که از دلی پاک برآمده بسته نیست و می

های بسیار از عمرش را صرف غیرکرده بودگویای این مطلب است. پیر چنگی که سال

شد، از مطرب پیری که وقتی دیگر صدایش مطلوب خلق نبود و به مجالس دعوت نمی

طف ومرحمت کرد. او با ندامت از شد و از او طلب ل« اهلل جو»بینوایی چنگ برداشت، 

 ی خداوند رفت و با تضرع گفت: سوبهمعصیت 

 هفتادسدددددال امورزیدددددده معصدددددیت

 تُددوَم مهمددان امددروز کسددب، نیسددت 

 جدددواهلل شدددد و برداشدددت را چندددگ

 بهددا ابریشددم  حددق  از خددواهم »گفددت:

 

 نَددددددوال روزی مددددددن ز بددددددازنگرفتی 

 «.تُددددوَم آنِ زنددددم، تددددو بهددددرِ چنددددگ

 گددددوآه یثددددرب گورسددددتانِ سددددوی

 «هددداقلدددب پدددذیرد نیکدددویی بددده کددداو

 (6282-4/6282)همان:                          

فارغ از هر دین و ها انسانحکایت از این دارد که همۀ  مثنویهای مایۀ داستاندرون

توان توجه انسان به خدا در بنابراین می ؛هستندمسلکی در ارتباط قلبی با خداوند 

 معنویت فطریخدای ناخودآگاه فرانکل و  ۀنظریشترکات اهای اضطرار را یکی از وضعیت

فراخوان خدا قلب انسان است و انسان در  منشأدر اندیشۀ مولوی دانست. در هر دو اندیشه، 

اما چنانکه در ادامه  ،یدجوطور ناخواسته )ناخودآگاه( چنین ارتباطی را میاین شرایط به

داند و گفته خواهد شد، مولوی تقالی قلبی انسان مضطر را تنها دلیل این رابطه نمی
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سری در شرایط اضطرار باور دارد و حتی گاهی برخالف نظریۀ فرانکل، به عنایت آن

 کند. ای برای خداجویی استفاده میوسیله عنوانبهخداوند از مضطر ساختن انسان  
 یفطر تیمعنو نمود یبرا اضطرار تیموقع شیدایپ سبب یاله تیعنا. 2-2-0

اضطرار انسان و دعا برای گشایش رابطه علت و معلولی وجود فرانکل معتقد است میان 

ی وجود متعالی سوبهدارد؛ بدان معنا که تا انسان در تنگنا قرار نگیرد ناخودآگاه دست دعا 

که به یک وجود  ردیگیمدر جایگاهی قرار  ناچاربه. انسان در مسیر زندگی کندینمدراز 

زند، اما به باور مولوی عنایت و از درون او را صدا می شودیممحتاج  یانسانمافوق قدرت 

الهی رقم زنندۀ موقعیت اضطرار است تا بنده به فطرت خداجویش بازگردد. اضطراری که 

را نسبت به پروردگار به  غفلتشست تا  دهد عین عنایت اای قرار میخداوند بر سر راه بنده

شود. به تعبیر موالنا خداوند کسی ، زیرا بنده در راحت به نسیان دچار میتبدیل کندآگاهی 

سردردی به نظیر فرعون که در طول عمرش  ؛کندرا که قابل این عنایت نباشد حاجتمند نمی

 را بخواند و خداوند لبیک گوید.« او»تا مباد که ناخودآگاه  دچار نشدهم 

                  نیسدت  دور جدز  دعدا  زیدن  جاهل جان

                  بندد  و اسدت  قفدل  دلدش  بدر  و دهان بر

                   مددال و مُلْددک صددد را فرعددون مددر داد

                 دردسدددر او ندیدددد عمدددرش همددده در

  جهدددان ایدددن مُلْدددکِ جملددده را او داد

                      

 نیسددت دسددتور گفتددنشیددارَب زآنکدده 

 گزندددد وقدددت خددددا بدددا ننالدددد تدددا

 جدددالل و عِدددزّ دَعْدددوىِ او بکدددرد تدددا

 بددددگُهَر آن حدددق سدددوى ننالدددد تدددا

 انددددُهان و رندددج و درد نددددادش حدددق

 (626-3/428)همان:                            

رد. چندین بار به کبرای دختر شاه دالکی می کهنصوح مردی با رخسار زنانه بود     

بود. نزد عارفی ربانی رفت و همت گرفتارآمده ، اما دوباره به آتش شهوتزبان توبه کرده

مشکل او را دریافت و از خداوند برایش توفیق بازگشت از گناه  ریضمروشنخواست. پیر 

طلب کرد. عنایت الهی شامل حالش شد و در موقعیت تنگنا قرار گرفت. روزی در حمام، 

اما  ،ها را گشتندها و بقچهمرواریدگوشوارۀ دختر شاه گم شد. درِ حمام را بستند و رخت

برهنه شوند و این آغاز توبه نصوح و یادکرد چون گوهر را نیافتند، از زنان خواستند که 

 حقیقی خداوند در تنگنایی مرگبار شد.
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             خلددوت  در شددد تددرس از نَصددوح آن

             مدرگ  دیدد م  او خویش چشمِ پیشِ

             امبرگشدددته بارهدددا رب  یدددا»گفدددت:

             کنددد  سَدددتّارى بدددار ایدددن مدددرا گدددر

 بگفددت چندددان خدددا اى و خدددا اى

             

 خَشْددددیَت  از کبددددود لددددبْ و زردیرو 

 بددرگ  مانندددِ او لرزیددد مدد  و رفددت

 ...امبشْکسددددته عهدددددها و هدددداتوبدددده

 نددداکردن ... هدددر ز مدددن کدددردم توبددده

 جفددت گشددت او بددا واریدددرود کددآن

 (6611-1/6622)همان:                      

عین عنایت الهی برای به خودآگاه  ،قرارگرفتن در حالت اضطرار و دشواری   

از  پسازآن ،بود به سطح آگاهی آمد شدهفراموشدرآوردن یاد او شد. خدایی که 

های بنابراین یکی از تفاوتنشد و نمونۀ ناب توبۀ حقیقی شد؛  نصوح فراموش وجاندل

در  بودن خداوند قبل از اضطرار است.راساسی در اندیشه مولوی و فرانکل، مقدم یا مؤخّ

 کرداندیشۀ مولوی خدا قبل از اضطرار انسان وجود دارد و اضطرار ابزاری برای یاد

 آید که اضطرار رخ داده باشد. اما نزد فرانکل خدا زمانی در سطح آگاهی می ،خداست

 
 

 یفطر تیمعنو نمود شرط یاله قیتوف. 2-2-5

های اسباب و زمینهبه باور مولوی توفیق الهی شرط درک خداوند در قلب است. خداوند 

کند. ی عنایت نمیهرکسآورد، اما این توفیق را به الزم را برای بندۀ دورافتاده فراهم می

مسئلۀ توفیق الهی نیز وجه تفاوت اعتقاد فرانکل و مولوی است. به باور فرانکل انسان 

ری اتصال اختیار برقرا گراانسانشناسی آغازکنندۀ رابطه با خداوند است. او بر اساس روان

، اما در شودیم؛ یعنی تحول معنوی از درون انسان آغاز داندیمبا تعالی را از سوی انسان 

و تا او نخواهد بنده اجازۀ  کندیمنظر مولوی خداوند به بنده توفیق برقراری رابطه را عنایت 

بنده  .ردیگیمتحول معنوی با توفیق الهی صورت  بنابراین ؛اتصال به ذات ربوبیت را ندارد

کند و با اراده و میل خود به مقصود نائل معرفت درکش را کسب میبه اذن حق اجازۀ 

آید. خداوند مالک و آفرینندۀ جهان هستی و انسان است و مخلوقات به خواست او نمی

 گوید:می بارهنیدراشوند. موالنا هدایت می
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                    سدددداختند کدددارى  بهدددر  را یهرکسددد 

                    سدددما سدددوى خدددود میدددلِ ببینددد  گدددر

   زمدددین سدددوى خدددود میدددل ببینددد  ور

                    

 انداختنددددد... دلددددش در را آن میددددل 

  هُمدددا  همچدددونبرگشدددا  دولدددت پدددرِّ

 حَندین   از منشدین  هدیچ  کدن، مد   نوحه

 (4248-4264/ 3)همان:                     

 طَهددددور آبِ رَب نددددا  یددددا بددددزن، تددددو

 توسدددت فرمدددان در جملددده دریددا  آب 

 شدود  خَدوش  آبِ آتدشْ  خواهی تو گر

 توسدت  ایجدادِ  از هدم  مدا  در طلدب  این

 

 نددور جملدده عددالم نددارِ ایددن شددود تددا 

 توسددت آنِ ،خداونددد ای ،وآتددشآب

 شدددود آتدددش هدددم آب نخدددواهی، ور

 توسددت دادِ رب  یددا بیددداد، از رَسددتن

 (4333-4/4332)همان:                       

نیست و رنگ خیاالت آدمی نیز به نور  صیتشخقابلرنگ اشیای بیرونی بدون نور    

ی نیاز دارد که فرد بتواند نور حق را ببیند. چنین هوش و بیداری از ایاریهوشدرونی و 

عکس »پذیرد، بلکه از تابش انوار الهی به درون فرد است و بدون توفیق خداوند تحقق نمی

 (168: 4، ج4326ود. )ر.ک: عربیان،شحاصل می« انوار عال

 دل اسددت نددورِ خددود چشددمْ نددورِ نددورِ

 خداسدددت ندددورِ دلْ ندددورِ ندددورِ بددداز

 

 حاصددل اسددتهددا دل نددور از چشددم نددورِ 

 جداسدت  و پاک حس و عقل نور ز کاو

 (4462و  4/4462: 4382مولوی،)         

قاضی از زندان آزاد  حکمبهاست که مفلسی شکمباره را آمده مثنویدر حکایتی از     

دستی او آگاه شوند و به او وام یا نسیه کردند و در شهر گرداندند تا همه به افالس و تهی

ها در شهر ی را به قهر گرفتند. مجرم را ساعتفروشزمیهندهند. برای اجرای حکم، شتر 

در  گرداندند. در آخر شتردارساده دل از مرد مفلس پول کاه شتر را درخواست کرد. او

پاسخ گفت افالس و بدبختی من به گوش آسمان هفتم  و سنگ و کلوخ هم رسید، اما 

گیرد که چون گوش تو پر از طمع بود، توان شنیدن نداشتی. موالنا از این حکایت نتیجه می

رساند و توفیق شهود و شنیدن نوای حق را به آنچه خداوند خواهد به چشم و گوش می

 شود.اضطرار آشکار می وقتبهود حقیقت کند؛ این شهآدمی عطا می

 صددا  بدس  و اسدت  صدورت  بس حُجُب در              خددددا مُهْدددرِ بصدددر و سدددمع بدددر هسدددت
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            چشددم بدده آن رسدداند خواهددد، او آنچدده

            گدوش  بده  آن رسداند  خواهد، او وآنچه

   آن از غافددل کنددون هسددت  تددو چدده گددر

           

 کَرَشَددددددم از و کمددددددال از و جمددددددال از

 خدددددروش وز بشدددددارت از و سدددددماع از

 عیدددان را آن کندددد حدددق حاجدددت وقدددت

 (222-6/286: همان)                   

 غالمش، ،حمام قصد بهاست که امیری در سحرگاهی آمده مثنویدر حکایتی از    

راهی شدند. در راه سنقر که  اتفاقبه هاآنسنقر، را صدا زد که اسباب گرمابه را بردارد. 

ای بسیار شیفتۀ مناجات و عبادت بود صدای اذان را شنید و از امیر اجازه خواست که لحظه

در مسجد نماز بخواند. وقتی نماز تمام شد، امام جماعت و اهل مسجد بیرون آمدند. امیر 

اد: او آیی؟ غالم پاسخ دسنقر را نیافت. سر در مسجد کرد و گفت: چرا بیرون نمی

گذارد بیرون آیم. امیر هفت بار غالم را صدا زد، اما خبری از او نشد. آواز داد که در نمی

 ؟داشتهنگهمسجد کسی نیست؛ چه کسی تو را در آنجا 

                    بددرون از اسددتت بسددته آنکدده»گفددت: 

                      درون کدده آیدد  تددو را نگْددذارَد آنکده 

 نهدد  پددا سددونیددا کددز نگْددذارَد آنکدده

      

 اندددرون در مددرا هددم او اسددت بسددته 

 بددرون کدده آیددم  مددرا مدد  بِنَگْددذارَد 

 11«رَهد   ایدن  پداى  بسدت  سدو  بدین او

 (3228-3222/ 3: همان)              

کردن را پیدا گفتن با خداوند و دعاسخن تواناگر لطف و عنایت حق نبود ما هرگز    

که نخستین بار  گونهآن. در تفکر موالنا خداوند آغازگر رابطه با انسان است، میکردینم

خداوند است که با انسان سخن  درواقعکرد.  آغاز «الَستُ بِرَبِّكُم» تکلم را با جملۀ 

: استسورۀ مائده آمده 11هر چند انسان خود از این امر غافل باشد. در آیۀ  ،دیگویم

نخست خداوند بندگانش را مورد محبت قرار داده و سپس بندگان  یعنی ؛«حِبُونَهیُ وَ حِبُهُمیُ»

و تدابیری که مخلوق برای وصال و  هاییجوچارهتمامی  واقعبه. شوندیمی او جذب سوبه

جملگی از جذبه و کشش خداوند است.  دهدیمبرقراری رابطه با خالق خویش انجام 

 (461و  463: 4322)ر.ک: غزازنی، 

 ایددن بدددىۀ ور ندده خدداک  را چدده زهددر   ایدددن دعدددا تدددو امدددر کدددردى ز ابتددددا               
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  جدداباى عُ ،چددون دعامددان امددر کددردى

             

  جابتَسْددن مُایددن دعدداى خددویش را کُدد 

 (6342و  6362/ 4382:2مولوی،)        

را نیز به خدا  کارانگنههاست. قلب بدکاران و توفیق یادکرد خدا مختص همۀ انسان   

تصویری که موالنا »اندازد. یاد خود را در دل آنان می ،راهی است و اگر خدا بخواهد

ی بود و پرورنفساین است که او تجسّم نفس و  دهدیماز فرعون به دست  درمجموع

ر.ک: شریفیان و وفایی «)بود. فروبردهجویی او را در گرداب طغیان و غفلت قدرت و غلبه

اش با خداوند، کند که برخالف عناد ظاهریادعا می موالنا( اما 423 :4322بصیر،

کرده و انانیت و تکبرش را حکم و ناخودآگاه به یاد او بوده، شبانگاه با او راز و نیاز می

 است.  شمردهقضای الهی می

 رهددددی را معنددددی فرعددددون و موسددددی

 شددده  ندداالن حددق پددیش موسددی روزْ

گردنم؟ بر خدا  ای غُلّ است، چه کاین

 عجددب ای»فرعددون: گفتدده خددود بددا بدداز

 

 رهدددیبدددی ایدددن و دارد ره آن ظددداهر 

 آمدددده گریدددان فرعدددون شدددبندددیمْ

 ؟...«مدنم  من»گوید: که باشد، غُل ور نه

 شددب؟  جملدده یددم«رَب نددا یددا»در  ندده مددن

 (6112-4/6122: 4382مولوی،)     

کند و شامل او رو میبوده، به توفیق الهی به غافل نوازی که از یاد خدا چنگ پیر   

خدا را با هر جانی پیوندی و با هر دلی رازی در میان  » نیبنابرا ؛شودلطف و عنایتش می

است تا فریفتگان اعمال و حرکات جسمانه نپندارند که تنها از راه خاص و عبارات و 

ی موروث، مشمول رحمت الهی توان بود، بلکه سازی که از سر سوز دل و درد هامناجات

ای که از روی صدق و عشق بر ابریشم و سیم تار و رباب زنند هم تیاق بنوازند و زخمهاش

 (212: 6، 4382)فروزانفر،« راهی به خداست.

 شدددد اسدددرار آیندددۀ فددداروق چونکددده

 شدد  خندده بدی  و گریده بدی  جان همچو

 زمددددان آن درونددددش آمددددد حیرتددددی

 

 شددددد بیدددددار اندددددرون از پیددددر جددددان 

 شددد زنددده دیگددر جددان و رفددت جددانْشْ

 آسدددمان و زمدددین ازشدددد بدددرون کددده

 (6628-6642/ 4: 4382مولوی،)     
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 گیری. نتیجه3

تحلیل تطبیقی آرای مولوی و نظریۀ فرانکل نشان داد که دیدگاه فرانکل به دلیل تفاوت 

های معنادرمانیِ مدنظر فرانکل، گرا است، اما نگرش مولوی عالوه بر جنبهمبنایی، تقلیل

مثبت  ریتأثدارد. فرانکل تنها به را درنظر فراتر از بعد معنوی انسانهای متافیزیکی داللت

 داند. ، اما مولوی بعد معنوی انسان را نیز دستخوش ارادۀ خداوند میمعتقد استخداباوری 

دیدگاه مولوی و فرانکل در دو جنبۀ اساسی شباهت دارد: منشأ قلبی خداباوری و درمان 

اندیشه یت وجودی خدا و نسبت خدا با انسان، میان این دو ، در ماهنیباوجودابا خداباوری. 

های ترین تفاوت، در مؤثر بودن خداوند در فراسوی جنبهتفاوت اساسی وجود دارد. اساسی

خودآگاه و ناخودآگاه انسانی است. فرانکل اضطرار را علت توجه قلبی انسان به خدا 

ولی مولوی اضطرار را ابزاری در دست خدا برای توجه بنده به مبدأ و آگاهاندن  ،داندمی

خواهد خود را به قلب انسان بنمایاند، خداوند میوقتی بنابراین  ؛داندمی کارفراموشانسان 

در دیدگاه  رونیازاآفریند تا درون او را به جستجوی خود وادارد. در او اضطرار می

گاه دینی و عرفان اسالمی، اضطرار عنایت الهی است، اما در اندیشۀ مولوی، منطبق با دید

تا غلبه بر شرایط دشوار را  گیردسرچشمه میناخودآگاه قلبی انسان  ازفرانکل ایدۀ خدا 

 برای او میسر سازد. 

میان اضطرار و دعا برای گشایش، رابطۀ شدن خدای ناخودآگاه برای پدیدار فرانکل

ت عرفان اسالمی جذبات الوهیت و براساس سنّ کند، اما مولوی میعلت و معلولی برقرار 

دهد و موجبات به خودآگاه درآمدن ، انسان را در موقعیت اضطرار قرار میعلتیبعنایتِ 

فرانکل انسان آغازگر رابطه با خداوند است و برقراری رابطه  ازنظرگردد. خداوند فراهم می

خداوند آغازگر رابطه است و اوست که توفیق  از انسان به خداست، اما از دیدگاه مولوی

 خواند.کند و انسان دورافتاده از پیشینۀ خداجویش را فرامییادکردش را به بنده عطا می

-بعد معنوی، انسان رغمبهرانکل توان گفت که دیدگاه فبندی میدر یک جمع

بنابراین از منظر خداشناسی این دو دیدگاه  ؛محور و دیدگاه مولوی خدامحور است

کامالً مجزا و حتی مغایر با یکدیگرند. در نظریۀ فرانکل توجه به خدا صرفاً انسانی و 
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اد به متعلق به بعد غیرمادی وجود انسان است، اما مولوی فراتر از مقولۀ درمانی اعتق

 با نگاهی شمارد. فرانکلخدا، ظهور خداباوری در قلب انسان را امری فراانسانی می

 مولوی داند، اماگر میرا برای انسان، مفید و درمان خدا ایدۀ گرافایده و کارکردی

 .مند به خداباوری داردغایت و وجودی فراتر از فایدۀ درمانی، نگاهی

 

 :هایاداشت
 آنجا یمعن به  Da.است یهست آنجا ای بودن آنجا یمعن به و یآلمان یاواژه Dasein نیدازا واژه .4   

. استشده ترجمه Existence اغلب یسیانگل در واژه نیا. است یهست ای وجود یمعن به  Sein و

است که  یمعنا انسان موجود نی. در اداندیانسان م یهست ژۀیو یطور اختصاصرا به نیدازا دگریها

-یم رونیب خود از و زندیم رونیاز خود او ب یطور ذاتبلکه به ستیوجودش محدود به خود او ن

 (4322پور، محمد.ک: ر.) ستدیا

 بر که است درمان یبرا یفلسف روش ینوع الیستانسیاگز یشناسروان ای یوجود درمانروان. 6

 آزاد، ارادۀ بر درمان نوع نیا دیتأک. کندیم تمرکز دارد انسان یهست در شهیر که ییهایدلواپس

 .معناست افتنی یبرا جستجو و یخودمختار

 به حوزه نیا. پرداخت یکاوروان حوزۀ در ناخودآگاه مندنظام مطالعۀ به بار نینخست یبرا دیفرو.  3

 قلمرو از( ادراکات افکار، ال،یام) زیانگهراس ای قبولرقابلیغ اتیآن محتو یکه ط پردازدیم یندیفرا

به  هیشبهستند. خودآگاه درواقع  یرگذاریاما هنوز قادر به تأث شوند،یم رانده خودآگاه یاریهوش

-ی. ما ممیناآگاه میندار یازآنچه بدان توجه و میآگاه میدار توجه آنچه بهاست. ما  «توجه »مفهوم 

 یگرید یزهایاز توجه به چ  النهو ممکن است فعا  میآگاه شو زهایچ یاز برخ یسادگبه میتوان

است. شدههمان ناخودآگاه سرکوب نیا م؛یابییکننده م فتهآش ایها را دردناک چون آن م،یزیبپره

 (4328مولون،)ر.ک: 

 در یمعنادرمان گرید یسو از. اوردیب یخودآگاه سطح به را یزیغر قیحقا کوشدیم یدرمانروان.» 1

 (12د:  4322)فرانکل،.«  کند خودآگاه را یروحان یهاتیواقع که است یراه یجستجو

 و معنا افتنیدر که دهدیم قرار هدف را یمارانیب که است یکاوروان در یکردیرو یوجود لی.تحل1

 گاهیجا از را افراد یهاادراک و هاافتیدر یوجود درمانگر. هستند مشکل دچار یزندگ در یهدف

فرد،  یو اضطراب وجود دهدیم قرار لیتحل مورد کندیم احساس خود جهان با فرد که یاژهیو

 ،یم. )ر.ک: کندیم یبررس یصورت منطقصورت گرفته و مشکل ناخودآگاه او را به یهایفرافکن

4326 :8) 
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به   Logosواژه لوگوس  نیمعنا، کلمه، سخن و فکر است. جمع ا قت،یخرد، حق یبه معنا لوگو. 2 

 ( 64: 4323کالم خداست. )ر.ک: فرانکل، یمعن
)ر.ک:  «المُؤمِن یعَبد قَلبُ یوَسعن وَ یالاَرضِ وَ یسَمائ یسَعنیَلَم » یقدس ثیبا استناد به حد موالنا. 2 

)ر.ک:  «الرَب تُیالقَلبُ ب»و  «قَلب المؤمن عرشُ الرَحمن»چون  یثی( و احاد62: 4324فروزانفر،

 ناخودآگاه انیب در اما کند،یبه حضور خداوند در قلب بندۀ مؤمن اذعان م (26: 4324فروزانفر،

 قلب در را او توانندیم اندازه کی به همه یاله قیتوف با و ندارد وجود هاانسان انیم یفرق یمعنو

 .کنند درک

 ییجدا و فراق. است فرشتگان و یروحان عالم در یانسان هر یروحان بعد ای یملکوت من «فرامن . »8

 آن متعلقات و یماد جهان در یتجرب من استغراق و اسارت از یناش یملکوت من و یتجرب من انیم

 تجربۀ. است قیطر سالکان و عارفان یآرزو یمنتها یآسمان معشوق و یملکوت من نیا دارید. است

.)ر.ک: است گرید یتولد تحقق و من برابر در من حضور که یدارید و وصل نیچن

 (416: 4322ان،یپورنامدار

 .کردیم دیتأک I-thouتو  -رابطۀ من تیبر اهم یآلمان لسوفیبوبر ف نیمارتفلسفۀ غرب  در. 2

-اسم یمابق و خوانندیم جان یدایسو از را «آه» فیشر اسم تنها یاله یهانام از هاانسان عموم. »42

 یچارگیب و اضطرار گاه به را اسم نیا که است خاطر بدان نیا و ندیگویم زبان به را حضرتش یها

 (412: 4322زارع،  ی)کمپان.« آورندیم زبان بر

 (342: 4322 موالنا،: ک.ر). استشده انیب زین هیف ما هیفدر  تیحکا نیا رینظ. 44
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