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کاوي فرويد در درمان بيماران نوروتيک و رويکرد درماني ويتگنشتاين به تفاوت ميان روان

 دهد.مسائل فلسفي را مورد بررسي قرار مي

 يقشناسي عمقي؛ گرامر عمنشتاين؛ روانفرويد؛ ويتگ واژگان کليدي:

                                           
 هاي خارجي، دانشگاه تبريز )نويسنده مسئول(دانشجوي دکتراي فلسفه، دانشکده ادبيات فارسي و زبان ـ1

Email:S.Rouhani@yahoo.com 
 دانشگاه علامه طباطباييدانشيار گروه فلسفه،  ـ5
 هاي خارجي، دانشگاه تبريزشکده ادبيات فارسي و زباناستاديار گروه فلسفه، دان ـ3
 دکتراي روانشناسي باليني، استاد دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تبريز ـ4



 
 9934 پاييز 93شماره  دهمسال  هاي نوين روانشناختي فصلنامه پژوهش

 
 

 



 مقدمه

 1کاوي از ديدگاه ويتگنشتاين از طريق مکالمات راش ريسمباحث مربوط به نقد روان

يک نظر منسجم در مورد  اند که ارائهچنان متناقضگزارش شده است. اين اظهارات آن
عنوان رسد. بهمي نظرکاوي تقريباً دشوار بهنگرش ويتگنشتاين نسبت به فرويد و روان
پنداشت مي« اتلاف وقت»شناسي را نوعي مثال، او زماني که در کمبريج بود، روان

کند معرفي مي« پيرو فرويد»(. از سوي ديگر، چند سال بعد خود را 1691)ويتگنشتاين، 
هاي بايست آثار و نوشته)همان(. بدين ترتيب، با در نظر گرفتن اين سخنان متناقض مي

 هايشناختي مبناي قضاوت قرار گيرد تا بتوان ارتباط ميان تکنيکلحاظ روشاين بهويتگنشت
ي اصلي اين مقايسه، کاوي و رويکرد درماني به فلسفه را مشخص کرد. شالودهروان

ها است. توجه به منظور انحلال آنهاي ذهني و تلاش بهنشان دادن علل سردرگمي
کند: مسائل را با دو دسته از سؤالات مواجه ميي فلسفي ما مسأله -خاستگاه بيماري
 (.مسأله -پنداري )شبهواقعي و مسائل

طور که خودش هدف اين پژوهش پاسخ به اين سؤال است که آيا ويتگنشتاين، آن
است؟ پاسخ به اين سؤال با بررسي دو عامل « پيرو فرويد»کند، به راستي ادعا مي

ي که فيلسوف به واقعيت «تصوير»شود: ميتأثيرگذار در طرح مسائل فلسفي روشن 
 کند و نقش گرامر در پيدايش مسائل فلسفي.تحميل مي

 الف: ارتباط روش و مسأله

بلکه  ها را نه مسائل واقعي،اي باشد که آنگونهاگر نگرش ما نسبت به مسائل فلسفي به
فلسفي  سألهسردرگمي فيلسوف بدانيم، در اين صورت روش برخورد ما با م صرفاً نشانه

کند مشکل بيمار را با به کارگيري تعدادي نظير روش درمانگري خواهد بود که تلاش مي
 شود:فنون درماني برطرف کند. ويتگنشتاين متذکر مي

 کنندمي پژوهش فلسفي بپردازند، نظير شخصي عملخواهند بهکه بيشتر افراد ميزماني
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کند. کاغذها را به بيرون وجو مياي را در کِشو ميز جستي وسيلهکه در حالت کاملاً عصب
ها باشد ... در اين حال شايد چيزي که به دنبال آن است در ميان آن -کندپرتاب مي

توانم به تو وجو کني، نميشيوه جست ايندار، اگر به ممکن است کسي بگويد: دست نگه
يک شئ را پس از ديگري  5آرامش کاملو در  1بايست روشمندانهکمک کنم. ابتدا مي

وجو به تو ملحق شوم و در بررسي کني، در اين صورت مايل خواهم بود در اين جست
 (.5002چارچوب روش از تو تبعيت کنم )ويتگنشتاين، 

چه مسائل فلسفي نمود سردرگمي و آشفتگي ذهني فيلسوف باشند، پيدا کردن چنان
ها و عواملي که دهد: مؤلّفهکاوي سوق ميروان آفرين فلسفه را به سمتعوامل مشکل

جا نقش گيري مسائل فلسفي تأثيرگذارند. در اينها نداريم، در شکلشايد توجهي به آن
گشايي است. در اين طريق، تمثيل فيلسوف نشان دادن اين عوامل و در نهايت مسأله

 3پرداخت»کند: ن ميي فلسفي روشبرخورد ما را با مسأله« روش»درمانگر ويتگنشتاين 
 (.1330)ويتگنشتاين، « يک بيماري است 4فيلسوف به يک مسأله همانند مداواي

روش پيشنهادي ويتگنشتاين در برخورد با مسائـل فلسفي نظير روشي است که 
طور مشخص بيماران مبتلا به و به 2کاوي فرويد در بـرخورد با بيماران روان رنجورروان

 کند.ا اعمال ميهيستري، وسواس و فوبي

باشد، بايد مي 3و فراخود 1، خود9با توجه به ساختار رواني انسان، که متشکل از نهاد
)فرويد، « شوندعارض مي« خود»هايي هستند که بر ها اختلالرنجوريروان»گفت 
ها، رنجوريحاصل تجربيات فرد است )همان(. در مورد علّت روان« خود»ب(. 1365

 داند: هاي نخست دوران کودکي را حائز اهميت ميسال فرويد تجربه

 هايروشني ريشههيچ ترديدي تنها تجربيات دوران کودکي است که بهدرستي و بيبه
 خاطراتکند، و تنها از طريق کشف و بازشناسي اين هاي رواني را تبيين و توصيف ميآسيب

  

2- complete peace 
4- treatment 

6- Id 

8- super ego 

1- methodically 
3- treatment 
5- neurotic 

7- ego 
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، شانضمير آگاههاي محوشده آنان، و بازگرداندن آن خاطرات به نهکاملاً فراموش شده و نشا
 هاي مرضي بهتوانيم شرايطي پديد آوريم که بيمار توان لازم را براي رهايي از نشانهمي

 (.1361دست آورد )فرويد، 

يک  ها نشانهرنجوريها، بايد بگوييم روانرنجوريت روانبا در نظر گرفتن علّ
 اند، همين ويژگي است که فرويد را متوجّه مفهومشناختيدار رواني عميق و ريشهمسأله

فکار و عواطف سرکوب خاطرات، ا»کاوي، ناخودآگاه سازد. در نظريه روانمي «ناخودآگاه»

 نويسد:در مورد ماهيت فرآيند سرکوب فرويد مي (.1330)پورافکاري، « گيردميشده را در بر

ايم که ماهيت فرآيند سرکوب در پايان دادن و محو کردن ايده کاوي آموختهاز روان
دهد نهفته نيست، بلکه ماهيت اين فرآيند يا فکري که امري غريزي را نشان مي

گوييم که آن دهد، ميجلوگيري از آگاهانه شدن آن ايده است. وقتي چنين امري رخ مي
 الف(. 1365است ... )فرويد، « ناخودآگاه»ايده در وضعيت 

هاي متفاوت دستگاه روان انسان( تعارضات )درگيري ميان بخش که ريشهجايياز آن
ناسازگار با معيارهاي اخلاقي، و استانداردهاي »عموماً امري سخيف و يا به تعبير فرويد 

کند عنوان ابزاري عمل مي( سرکوب به1361 است )فرويد،« شناسي فردشخصي زيبايي
)همان(. با اين حال، فرويد متذکر « گيردکه در خدمت محافظت از ذهنيت فرد قرار مي»

شود که تلاش بيمار براي سرکوب آرزوهايي که به لحاظ فردي و اجتماعي نامقبول مي
ورود به بخش آگاه شده با اي که آرزوي سـرکوبگونهشود، بهاست، با ناکامي مواجه مي

 )همان(. اين در واقع همان« شودصورت جديدي ظاهر ميتغيير چهره داده و به»ذهن 
 باشد.ناهشياري پويا است که مترصّد بازگشت مي

عنوان مثال از طريق رؤياهايي که محتويات ناخودآگاه، به 1در اين وضعيت، بازنمايي
 رود، در غير اين صورت تا زمانيشمار ميهکاوي ببيند، ابزار مؤثري براي روانبيمار مي

فايده است. البتّه در اين راه، باشند، صحبت از درمان بيماري بي که اين محتويات پنهان
 بيمار است:  5مانع مهمي که امکان بروز دارد، مقاومت
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. شوندحافظه براي هميشه گم نميشده هرگز در روشني دريافتم که خاطرات فراموشبه
دانند، ظاهر شوند. چه هنوز مياند تا در ارتباط با آنها در اختيار بيمار قرار دارند و آمادهآن

شود آن تجربيات به بخش آگاه ذهن راه يابند و اما نيرويي وجود دارد که مانع از آن مي
ون ديگر وجود و حضور اين نيرو با دارد تا در بخش ناآگاه باقي بمانند. اکنها را واميآن

شود در بيني شده بود زيرا وقتي کسي از وجود اين مقاومت آگاه مياطمينان قابل پيش
توان خاطرات موجود در بخش ناآگاه ذهن بيمار را به بخش آگاه او جهت مخالف آن مي

ز سوي کند به صورت مقاومت امنتقل کرد. آن نيرويي که شرايط بيمارگونه را حفظ مي
 شود )همان(.بيمار ظاهر مي

مربوط است؛  1«خود»بايد توجه داشت که بخش مهم اين مقاومت، به مقاومت 
هاي دفاعي مانع از هشياري نسبت به محتويات کارگيري يک سري مکانيزمبا به« خود»

 کاوي منوط به غلبه بر مقاومت بيمار است.رو موفقيت روانشود، از اينناخودآگاه مي

ذکر است مقاومت بيمار در فراخواني افکار ناخودآگاه امکان دارد به دو صورت م بهلاز
عدم همکاري عمدي »باشد. فرويد مقاومت آگاهانه را در موارد « ناآگاهانه»و « آگاهانه»

دليل عدم اعتماد به روانکاو، شرم، ترس از طرد شدن و نظاير بيمار در دادن اطلاعات به
(. در اين حالت بيمار در بيان افکار خود دچار ترديد 1330ورافکاري، کند )پعنوان مي« آن

شود. اما بايد توجه داشت که غلبه بر مقاومت ناخودآگاه به مراتب دشوارتر و دودلي مي
ي درمان رو غلبه بر اين نوع مقاومت، مهارت درمانگر در طي پروسهاست، از اين
 شود.محسوب مي

کاوي ميان مفهوم ويتگنشتايني فلسفه و روان که مقايسهبا در نظر گرفتن اين نکته 
 شناختي است، لازم است پيش از پرداختن به اين موضوع بهاي روشقايسهـفرويد م

اي در سهم عمدهکاوي که هاي مهم روانمنظور سهولت در مقايسه، به برخي از تکنيک
 گشايي دارند، اشاره شود.مسأله

 
  
 

1- ego 
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 کاويروان هايب: تکنيک

 1تداعي آزاد

 هاست،صادقانه به آن« اعتراف»خاطرات گذشته و « يادآوري»اين تکنيک که مشتمل بر 
اي را بايست هر انديشهرود. در اين روش، بيمار ميشمار ميکاوي بهاصل اساسي روان

با « اهميت يا نامربوطناخوشايند و احمقانه و بي»کند ولو اش خطور ميکه به ذهن
درمانگر « هنر تفسير»الف(. مکمّل اين روش،  1365مانگر در ميان بگذارد )فرويد، در

عنوان مثال، اگر بيمار است تا بتواند مطالب فراموش شده را بازآفريني کند )همان(. به
اي کاو اين موضوع را نشانهکند، روانيکي از والدين خود با عصبانيت صحبت مي درباره

 کند.ي بيمار نسبت به او تلقي ميشده زدهاز احساسات واپس

 5انتقال

طور ناخودآگاه کاوي است که در اغلب موارد بههاي مهم روانانتقال يکي ديگر از تکنيک
 نويسد: افتد. فرويد مياتفاق مي

ايم و غريبي که با آن مواجه در جريان معالجه و درمان بيمار مبتلا به نِوروز، پديده
توان گفت که بيمار نسبت به پزشک خود است. مي« انتقال»د، پديده دهخود را نشان مي

يي از مهرورزي و تا حدودي اکند )اين رابطه عاطفي آميزهنوعي رابطه عاطفي برقرار مي
بيزاري و نفرت است( که اين رابطه مبتني بر ارتباطي راستين و واقعي بين آن دو نيست 

تنها تخيلات و آرزوهاي  -ت آن نمايان شدهگونه که با تدقيق در جزيياهمان -بلکه
دهد همان آرزوهايي که در ضمير گردد و خود را نشان ميگذشته بيمار است که باز مي
 ناخودآگاه او پنهان شده است.

زده به بخش ناآگاه ذهن بدين ترتيب بيمار آن بخش از حيات عاطفي را که واپس
شود و تنها در ن آن، به ياري پزشک خود ميخاطر آوردفرستاده بود بار ديگر قادر به به

 «انتقال»يابد بيمار در حالجدد و تکرار تجربه است که پزشک درميـجريان اين تجربه م
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يابد چه انتقال مييابد و آناست. يعني آن خاطرات از ضمير ناآگاه به ضمير آگاه راه مي
داشته که با او در تماس بوده است يي است که نسبت به فردي ميرينههمان عواطف دي

 (.1361... )فرويد، 

چه گفته شد از ديدگاه فرويد، جابجايي اميال ماهيت دو وجهي انتقال: با توجه به آن
را ايفا « نقش ابزار ارزشمندي»تواند سو ميي بيمار به متن ارتباط درماني از يکاز گذشته

در »گويد: ب(. فرويد مي 1365باشد )فرويد، « منشأ خطراتي وخيم»ي ديگر کند و از سو
ي آميز( دربارههاي مثبت )محبتواقع، انتقال ماهيتي دو وجهي دارد، يعني هم نگرش

آميز(. در چنين وضعيتي، هاي منفي )تخاصمگردد و هم نگرشروانکاو را شامل مي
 )همان(.« گيردوالدين را مي روانکاو از نظر بيمار معمولاً جاي يکي از

کند که از آن ، فرويد به برخي از فوايد انتقال اشاره ميروانکاوي رئوس نظريهدر 
بيمار بخش مهمي از »بخش مهمي از سرگذشت بيمار است: « بازآفريني»جمله 

کند، حال آن که سرگذشت زندگي خود را با وضوحي تجسمي در برابر ما بازآفريني مي
کرد. به عبارتي، داد وي به شرحي ناکافي از آن رويدادها بسنده ميرخ نمي اگر انتقال

 )همان(.« گذارداش، آن را براي ما به نمايش ميجاي بازگويي بخشي از زندگيبيمار به

شناختي توان ارتباط روشکاوي ميهاي رواناکنون ضمن آشنايي با برخي از تکنيک
 کاوي بيماران نوروتيک را بررسي کرد.فلسفه و روان ميان رويکرد درماني ويتگنشتاين به

 شناختياي روشج: فرويد و ويتگنشتاين؛ مقايسه

 محوراندکاوي شخصمسائل فلسفه و روان

کاوي فرويد حاکي از آن است که در هر ميان مفهوم ويتگنشتايني فلسفه و روان مقايسه
ي اوي فرويد، نِوروزها نشانهکدو مورد، مسائل مطرح شده شخص محور است: طبق روان

دوران کودکي  شده زدهها به تمايلات واپساند، يعني منشأ آنشناختيـمسائل عميق روان
فلسفي را سائل ـرتيب، ويتگنشتاين مـ(. به همين ت1361خاص مربوط است )فرويد، ـاش
 لسفيـف ز مسائلـيزي جـلسفه چـف»کند: وان ميـيلسوف عنـمي ذهني فـگ در مود سرـن
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 (.1614)ويتگنشتاين، « ناميممي« مسائل فلسفي»هاي فردي خاصي که نيست، دغدغه

درمان است، به  ي آغاز پروسهبيماري، فقط نقطه« تشخيص»بايد توجه داشت که 
عنوان مثال صِرف گفتن اين نکته که بيمار مبتلا به وسواس است کمکي به درمان 

بايست آگاه کردن ف اصلي رويکرد درماني ميبيماري نخواهد کرد بلکه در ادامه، هد
اند، به همين بيمار از تمايلات ناخودآگاه خود باشد. اين، تمايلات هستند که منشأ بيماري

کند تا در مقابل بتواند به دليل، رويکرد درماني هر نوع تلاش براي حلّ مسأله را ترک مي
 آن را بررسي کند.  دقت عوامل پديدآورنده

چه کاوي به اين معنا شخص محوراند که در رويکرد درماني آنفه و روانمسائل فلس
ذهني فيلسوف « تصوير»بيمار و  زده شدهبايست مورد تحليل قرار گيرد، افکار واپسمي

 هايدر بروز آشفتگي« تصوير»، ويتگنشتاين به نقش هاي فلسفيپژوهش 112است. در بند 
توانيم از آن بيرون شويم، زيرا در کند. و نميير ميتصوير ما را اس»کند: ذهني اشاره مي

« کندرسد زبان سرسختانه آن را براي ما تکرار مينظر ميزبان ما نهفته است و به
است که فيلسوف از ميان آن به « چارچوبي»همان « تصوير(. »1330)ويتگنشتاين، 

تحليل قرار گيرد، مورد « تصوير»کند )همان(. در صورتي که اين ها نگاه ميواقعيت
)همان( « حل ديگري هم هستراه»ي فلسفي معلوم خواهد شد که در برخورد با مسأله

 مانع از توجه ما به آن است.« تصوير»اما اين 

بسيار مهم است چرا که « تصوير»بايد توجه داشت که بحث ويتگنشتاين در مورد 
ست، بلکه منشأ اصلي اين بيانگر اين نکته است که زبان، بالذّات عامل سردرگمي ني

رويارويي فيلسوف با مسأله فلسفي که متأثر از تصاوير ذهني  سردرگمي را بايد در شيوه
فلسفي در همين « روش»عنوان يک به« تمثيل درمانگر»وجو کرد. اهميت اوست، جست

شود: مسائل فلسفه نه مسائل واقعي، بلکه شبه مسائلي هستند که منشأ و جا مشخص مي
کند مستلزم يي که فيلسوف به واقعيت تحميل مياها يعني تصوير ذهنيگاه آنخاست

 عنوان امري در خودهـ، ب«من»از  1ثال، تلقي دکارتـعنوان مگري است. بهـدرمان و بازن
  
 

1- Descartes 



 
 ر روحاني و ديگرانسح يشناختروش ياسهين؛ مقايتگنشتايد و ويفرو

 
 

 

 



 گونه برداشت )تفسير(بيرون مستلزم درمان مفهومي است؛ اين« جهان»فروبسته و بريده از 
و با ساير اذهان مختل « جهان»را با « من»الگويي بيمارگونه است که ارتباط « من»از 
 کند.مي

 اندهايي عميقنِوروزها و مسائل فلسفه نشانه

داند که ريشه در ناخودآگاه بيمار شناختي ميمسائل عميق روان فرويد، نِوروزها را نشانه
طور کّلي (. به1361)فرويد، شوند مي« کشف و بازشناسي»درمان  دارند و در پروسه

کند توجيه شناختي که فرض ميبراي پوشش هر سيستم روان» 1شناسي عمقيروان
 (. 1330رود )پورافکاري، کار ميبه« وجو کردرفتارها را بايد در سطح ناخودآگاه جست

کار برده شده، اما در به هاي فلسفيپژوهشدر  5بايد توجه داشت هر چند واژه عميق
کاوي اين اصطلاح نبايد سبب گمراهي ما شود. لازم به توضيح است در بند سه با روانمقاي
دستور »و  4«دستور زبان سطحي»، ويتگنشتاين تمايز ميان هاي فلسفيپژوهش 994

 کند:را مطرح مي 2«زبان عمقي

دستور زبان »و « دستور زبان ظاهري )سطحي(»توان بين ها ميدر کاربرد واژه
گذارد طريق کاربرد درنگ در کاربرد يک واژه بر ما اثر ميچه بيگذاشت. آن تميز« عمقي

توان با توان گفت يعني آن بخش از کاربرد آن که ميآن در ساختن جمله است، که مي
را مقايسه « منظور داشتن» و اکنون دستور زبان عمقي مثلاً واژه -گوش دريافت کرد

شود. عجيب ما را به گمان داشتنش راهبر ميچه دستور زبان سطحي آن کنيم با آن
 (.1330يابيم )ويتگنشتاين، نيست که پيدا کردن راه خود را دشوار مي

شود و يا به تعبير چه که سبب آشفتگي ذهني فيلسوف مياز ديدگاه ويتگنشتاين آن
ظاهر »)همان( گرامر سطحي يا « کندما را گيج مي»ورزي خود او به هنگام فلسفه

« بينيمشان را ميشنويم يا نوشته شدهها را ميهاست هنگامي که آنواژه همسان
 يد حالتـقط يک قـبه لحاظ دستور زبان سطحي ف« انتظار» عنوان مثال، واژه)همان(. به

  

2- depth 

4- depth grammar 
1- depth psychology 

3- surface grammar 
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بان يعني انحاء متفاوت انتظار کشيدن به دستور است امّا کاربردهاي متنوع اين واژه در ز
سازد که نقش شود. دستور زبان عميق ما را به اين نکته متوجه ميزبان عميق مربوط مي

ابزار متنوع است )همان(. لازم به توضيح  هاي ابزارهاي يک جعبهنقش ها به اندازهواژه
کاوي نبايد سبب اين سوء روان در« ناخودآگاه»در مقايسه با مفهوم « گرامر عميق»است 

 شود،برداشت شود که گويي امر پنهاني وجود دارد که از راه دستور زبان کشف و بازنمايي مي
زيرين و مخفي ندارد.  )همان(. گرامر، لايه« هيچ چيز پنهان نيست»ها در کاربرد جمله

کند که يشنهاد ميورزي را پجديدي از انديشه ، شيوه«گرامر عميق»ويتگنشتاين با طرح 
انديشي و کاربردي واژگان و رهايي از جزم -صرفاً خواهان توجه فيلسوف به تنوع معنايي

و « گرامر عميق»نظري دستور زبان سطحي است. گلاک در مورد تقابل ميان تنگ
ها، بيان« شناسيزمين»اين تقابل، نه تقابل ميان سطح و »نويسد: مي« گرامر سطحي»

و جغرافياي  -آيندکه به يک نظر فراچنگ مي -هاي پيراموني محليطبلکه ميان محي
چه که دور از عنوان آنرا نه به« گرامر عميق»(. بنابراين، ما 1336)گلاک، « فراگير است

چيزي که مستلزم توجه و وسعت نظر فيلسوف است، در  مثابهدسترس ماست، بلکه به
 گيريم.نظر مي

 در برابر درمان 1مقاومت

لاً به اين موضوع اشاره شد که از ديدگاه فرويد امکان دارد ايگوي بيمار بنا به دلايلي قب
کرد، سرسختي نشان دهد. شان اجتناب مينسبت به بيان افکاري که تا آن زمان از گفتن

شود؛ در ادامه، تداوم پروسه درمان منوط به بيمار تعبير مي« مقاومت»اين لجاجت به 
براي رسيدن به يک درمان مؤثر لازم است که عامل »... است:  غلبه بر اين مقاومت

 (. 1361)فرويد، « برداشته شود« مقاومت»

از ديدگاه ويتگنشتاين نيز مانع عمده بر سر راه تغيير نگرش فيلسوف در برخورد با 
وار ـعنوان مسائلي دشهـاوست که مسائل فلسفي را ب 5ر خواستـفلسفي غلبه ب مسأله

 بيند: مي
  

2- will 1- resistance 
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 -وقتي موضوع با معنا و مهم است -سازدپذير ميچه موضوع را به سختي فهمآن
اين نيست که براي فهم چيزهاي دشوار فهم و پيچيده، نوعي خاص از آموزش نياز است، 

خواهند ببينند. ها ميچه بيشتر انسانبلکه تضادي است ميان فهميدن موضوع و آن
شود. نه بر پذير ميترين چيز فهمترين چيز، به دشوار فهماين طريق، بديهيدرست از 

 (.1333دشواري فهم، بلکه بر دشواري خواست، چيره بايد باشد )ويتگنشتاين، 

دهد. پيچيدگي و درماني سوق مي -ويتگنشتاين با اين گفته فلسفه را به سمت خود
شود؛ يعني اين ا با آن مربوط ميروش رويارويي مدشواري ظاهري مسأله فلسفي، به

ها، موضوع را به موضوعي دشوار فهم داورينگرش فيلسوف است که تحت تأثير پيش
بخش بودن فعاليت درماني مستلزم غلبه بر مقاومت دروني رو، نتيجهکند. از اينتبديل مي

 دشواري فلسفه نه دشواري عقلاني علوم، بلکه دشواري تغيير نگرش»فيلسوف است: 
 (.5002)ويتگنشتاين، « بايست غلبه کرد)خواست( مي ارادهاست. بر مقاومت 

 کنندههاي گمراهشباهت

-در روان« هاعقده» فلسفي با نظريه پيش از ويتگنشتاين با مسأله روش برخورد فلاسفه

 کاوي قابل مقايسه است: 

شود يشخص الف که در محيط شغلي خود با ديدن همکارش دچار آشفتگي ذهني م
تواند ارتباط مطلوبي با او برقرار کند، در صورتي که تحت تحليل رواني قرار گيرد، و نمي

امکان دارد معلوم شود که شباهت ظاهري آن فرد با پدرش، که در دوران کودکي از او 
هستند که « هاعقده»جا ساز اين آشفتگي بوده است؛ بنابراين، در اينمتنفر بوده، زمينه

هاي اطراف ما. در مورد مسائل فلسفي نيز تشبيهات زباني )ويتگنشتاين، ه انساناند نمهم
هاي فکري را مهيا کنند که بستر بيمارييـهايي عمل مقدهـ( نادرست نظير ع1330

کنند مي« ناآرام»آورند و ما را پديد مي 1«نمودي کاذب»هاي فکري، سازند؛ اين قالبمي
نوعي بدفهمي « ماهيت زمان»در مورد  5گمي آگوستين)همان(. به عنوان مثال، سردر

 مچنان که درـه« گيرياندازه»پنداشت که يـعني آگوستين چنين مـدستور زباني است، ي
  

2- Augustine 1- false appearance 
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شود )ويتگنشتاين، نيز اِعمال مي« زمان»شود، در مورد کار برده ميبه« طول»مورد 
کننده را خنثي هاي گمراهرويکرد درماني درصدد است تا تأثير شباهترو، (. از اين1333

 ها سخت و دشوار است:اين شباهت« ماهيت نامتعين»کند، اما اين کار با توجه به 

هاي خاصي شباهت کنندهگوييم که با روش خود سعي داريم تا تأثير گمراهوقتي مي
ت چيزي نيست که کننده بودن شباهگمراه که شما بفهميد ايدهرا خنثي کنيم، اين

توان به حدودش به دقت تعيين شده باشد داراي اهميت است. هيچ حد و مرز دقيقي نمي
ها قائل به آنيم که کسي برحسب شباهتي به گمراهي دچار دور مواردي کشيد که در آن

تر موارد، نشان دادن محل دقيق جايي که شباهتي شروع به گمراه کردن است... در بيش
 رممکن است )همان(.کند غيما مي

  1اقناع

ها، باورها يا ند واداشتن يک شخص به پذيرش يک رشته ارزشـفرآي»يا « اقناع»
منظور درمان بيماري فهم در ( روش مشترکي است که به1330)پورافکاري، « هانگرش

درس شود. ويتگنشتاين در کار برده ميکاوي بهفلسفه )به مفهوم ويتگنشتايني( و روان
کارگيري اين با به شناسي و باور دينيروان، شناسيزيبايي ا و مکالماتي دربارهگفتاره
کند دانشجويان را درباره برخي از موضوعات به ظاهر مبهم، به پذيرش تلاش مي شيوه

 نگرشي تازه ترغيب کند:

کرديد يا کند که بگوييد واقعاً چنين و چنان فکر ميکاوي شما را متقاعد مياگر روان
ين که به واقع انگيزه شما چنين و چنان بود، اين موضوعِ کشف نيست، بلکه اقناع ا

ها جلب تفاوت يد[ اغلب توجه شما را به برخيز همانند فرويب من ]نين ترتيهماست... به
 يکرانگيکردم به شما نشان دهم که ب يها سعن کلاسيعنوان مثال در اکنم، بهيـم

دهم، اقناع است يز آن چه انجام ميست. من نين 5رمزآلود رسد،ينظر مچنان که بهآن
 (.1691ن، يتگنشتاي)و

 

  

2- mysterious 1- persuasion 
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ن شباهت روش خود را با يتگنشتاين گفتار، که در آن ويترمن ضمن اشاره به ايپ
 د: يگويدهد، ميح ميتوض يکاوروان

بنگرد،  ياتازه وهياش به شيبه زندگکند تا يمار را اقناع ميطور که روانکاو بهمان
متعددِ به ظاهر رمزآلود  يدارهايکند تا به پديب ميانش را ترغيز[ دانشجوين ]نيتگنشتايو

م يمار به تسليت اقناع، وادار کردن بي، اهميکاونو نگاه کنند. در مورد روان ياوهيبه ش
طور مشابه هاست. بهل آنيا تقلياش ين زندگيآفرمشکل يکردهايرو يشدن در برابر برخ

باشد،  1يشود که موجد آرامش فلسفيم ين منظور طراحيدگاه نو به ايدر فلسفه د
دهد يکم به فرد اجازه ما دستيکند يکمک م يد شدن مسائل فلسفيکه به ناپد يآرامش

 (.1665ترمن، يخواهد، متوقف کند )پيگاه که مرا آن يورزتا فلسفه

 نشان دادن تعارضات

عنوان مثال کند؛ بهيمار را دچار تعارض مين در عمل بيآفرنهان بودن عوامل مشکلپ
از به انجام آن ين»به تکرار رفتار ندارد،  يليمار تمايکه بيدر مورد نِوروز وسواس در حال

ت، ين وضعي(. در ا1330، ي)پورافکار« سازديشخص م ياريمصرانه خود را وارد هش
کاو معطوف به دهد. در واقع، تلاش روانيمار نشان ميا به بروانکاو خاستگاه تعارض ر

د توجه داشت يکند. بايمار را دچار مشکل مياست که ب يش تعارضاتيدايپ يفهم چگونگ
دهد؛ يها را نشان مکند تا تعارضات را حل کند، بلکه خاستگاه آنيکه روانکاو تلاش نم

ست که ين نيکار فلسفه ا»فه انتظار دارد: ن از فلسيتگنشتاياست که و يزيچقاً آن ين دقيا
افتن ين که يرا حل کند، بل ا يتضاد يمنطق -ياضيا ري ياضيک کشف ري يلهيبه وس

افتن ي يعنير سازد: يپذرا که باعث دردسر ما است امکان ياتياضيروشن از وضع ر يديد
 (.1330ن، يتگنشتاي)و« ش از حل تضاد...يروشن از وضع امور پ يديد

 يتلق« کشف» يرا نوع« يروان يهابيآس يهاشهير»د نشان دادن يکه فرو يلدر حا
 يديجد« کشف»ن نشان دادن تعارضات، يتگنشتايدگاه وي( از د1361د، يکند )فرويم
 لسوف مراحليـف ييوـ( گ1330ن، يتگنشتاياست )و« هايادآوري يگردآور»لکه ـست، بين
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رو نيند. از ايوضوح ببن بار بهيکند تا عوامل دردسرساز را ايخود را مرور م يورزشهياند
ر يپذتازه امکان يهاها و ابداعکشف يش از همهيچه پرا به آن« فلسفه»توان نام يم»

 1يلسوف را آشکار کردن بد شکليف يفهين وظيتگنشتاين راه، وي)همان( در ا« است داد
اش را با تمام شهيام بتواند اندنباشم، که خواننده يانهيد جز آيبا»کند: يشه عنوان مياند

اش را در شهين روش به او کمک کند تا بتواند انديکه ا ياگونهند بهيدر آن بب يبد شکل
 (.1630ن، يتگنشتاي)و« ر درست قرار دهديمس

  2اعتراف

کند بدون يخطور ماش چه را که به ذهنست تمام آنيبايمار ميد، بيفرو يکاوطبق روان
ن يبه ا ر خوابيتفسد در يان بگذارد. فروين افکار با روانکاو در ميا درباره ينگرش انتقاد
چه را که در ذهن دارد نه از راه تأمّل بلکه از د تمام آنيمار بايکند که بينکته اشاره م

 منتقل کند: يبه متن رابطه درمان ينگرشتنيق خويطر

شوند اصرار يکه بر او عارض م ياز افکار يديز از هر تنقيهلازم است آشکارا بر پر
و باز  يدارد به توجه و يبستگ يو يت روانکاويم موفقييگويرو ما به او منيشود. از ا

المثل، در فرو خوردنِ ي، فيراهه نرفتن ويرسد و به بيگفتن هر آن چه به مغزش م
 يشيد با گرايمعناست. او بايه نظر او با بيربط است يا بي تياهميب يکه در نزد و يفکر

 يش انتقاديقاً گراين دقيـرا ايشود نگاه کند، زيچه بر او عارض مـطرفانه به آنيکاملاً ب
ا تصور ياو  يايمطلوب رو 3يدن به واسازياو در رس ياوست که معمولاً مسئول ناتوان

 ره است.ياو و غ يوسواس

 4که در حال تأمّل يانسان يام که کل چارچوب فکرافتهيخود در من در کار روانکاوانه
ستن به ياست که در حال نگر ي[ انسانيکسره متفاوت از ]چارچوب فکرياست 

 نيترقيدر کار است تا در دق يشتريب يت روانيش است. در تأمّل فعاليخو يروان يندهايفرا
 که در حال تأمّل است يفرد يابد، وليد تمرکز بي... در هر دو مورد، توجه با ؛ينگرشتنيخو
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3- unravelling 
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از  يشود که او برخين امر موجب ميز هست؛ ايش نيخو يانتقاد يدر حال اِعمال قوه
را کوتاه کند  يشان رد کند، افکارشوند پس از ادراکيرا که به ذهن او متبادر م يافکار

 ياگونهکند، و به يريگيند پيگشاياو م ين افکار برايشه را که اياند يهاکه رشتهآنيب
ن يند و بدياين يگاه به ]سطح[ آگاهچيها هبرخورد کند که آن يگريافکار د -باز هم -با

ازمند آن يگر، فقط نيد ينگر، از سوشتنيش از ادراک شدن فرو خورده شوند. خوينحو پ
 يشمارين کار موفق شود، افکار بيدر ا يرو خورد. اگر وخود را ف يانتقاد ياست که قوه

کردند. ياش خطور نملهين صورت هرگز به مخير ايشوند که در غياو وارد م يبه آگاه
شوند هم امکان يحاصل م ياطور تازهبه 1شتنيوه از فهم خوين شيکه به ا يمصالح

 ياهايرو ير ساختارهايتفس آورند و هم امکانيرا فراهم م يو ير افکار دردشناختيتفس
 ج(. 1365د، ياو را )فرو

آن برخورد  يبه ساختار اعتراف يفلسف يهاپژوهش يب، ضمن مطالعهين ترتيبه هم
به  يابيساز و در ادامه تلاش به منظور دستمسأله ين ساختار، اذعان به باوريم. ايکنيم

ما بازگو  يراـلسوف را بيف يذهن يهان دغدغهيتگنشتايتاب، وـن کيش است. در اـآرام
ن يشود: پرسش اگوستين استناد مياگوست اعترافاتبه  36عنوان مثال، در بند . بهکنديم

کننده در مورد زمان گمراه ياوست که از شباهت يت زمان، نمود سردرگميدر مورد ماه
به  يفلسف ين در قالب سؤالي. اگوستيدستور زبان يک بدفهمي يعنيرد: يگينشأت م

م اثبات يتوانيم يدر واقع، زمان»ده دارد: ين عقيتگنشتايکند. ويخود اعتراف م يرگمسرد
 حيان صحيعنوان بان بهين بيشده است که او )واقعاً( به ا يمرتکب اشتباه يم که شخصيکن

او از  فرهنگ و ارزشن در ي(. همچن5002ن، يتگنشتاي)و« اش اعتراف کنداحساس
 که مهملنياز ا»افکارش را رها کند:  يدرباره يگرش انتقادخواهد تا هر نوع نيمخاطب م

 (.1333ن، يتگنشتاي)و« يات خوب گوش بدهد به مهملين نباش! تنها بايشرمگ ييبگو

 يتيکننده که از ماهگمراه يان شباهتين، آشکار کردن و بيتگنشتايدگاه وياز د
 يرود. زمانيـبه شمار م يکاورخوردار است از وجوه اشتراک فلسفه و روانـب« ناخودآگاه»
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ک معنا يروش ما به »ن کار، يم با ايکنيوجو مرا جست يک پرسش فلسفيکه خاستگاه 
تلاش ما معطوف به  يعني(. 5003زمن، ين و وايتگنشتاي)و« است يکاوه روانيشب

با به کار »د: يگوين ميتگنشتاين پرسش است. ويا يدآورندهيان عوامل پديو ب يادآوري
در  يم که شباهتييم بگويتوانيان مسائل، ميدر خصوص ب يکاوبردن روش روان

 )همان(.« ضرر خواهد بوديان شود، بيل است که اگر بيناخودآگاه دخ

 اهداف درمان

آورده  ياريمار به سطح هشيلات ناخودآگاه بيماـز خواهد بود که تيآمتيموفق يدرمان زمان
در مورد  يدردشناخت -روان يضمن اشاره به ساختارها ر خوابيتفسد در يشود. فرو

ها آن 5ان بردنيها با از مآن 1يواساز»د: يگويم يو افکار وسواس ييايستريه يهاهراس
ن دست را بتوان تا آن ياز ا يدردشناخت ي(. اگر فکر1362د ياست. )ن ک بروئر فرو يکي

ن فکر يکرد، ]ا يابيآن بودند رد يمهمار که سرچشيب يات روحيدر ح يعناصر
 1365د، ي)فرو« شوديمار از آن خلاص ميپاشد و بيطور همزمان فرو م[ بهيدردشناخت

 ج(.

، با يعنياست؛  يکي يماريب يهامار با انحلال نشانهيلات پنهان بيخودآگاه کردن تما
مار به آرامش يده، بافکار آزاردهن يب با فروپاشين ترتيشود. بديفهم علت، نشانه محو م

و  ينگرشتنيق خويرود که از طريشمار من هدف درمان بهيترمهم ييرسد. حسّ رهايم
در طلب  يکاوروان»سد: ينويد ميشود. فرويحاصل م يکنار نهادن هر نوع نگرش انتقاد

ر يسرکوب شده است، به ضم يات ذهنيرا که مربوط به ح يآن است که آن دسته از امور
« شود، آزاد گردانديل ميرانده شدن، تحم يها براکه به آن يرده و از فشارآگاه آو

 (.1361د، ي)فرو

لسوف خودآگاه شود، يف يهايداورشياگر پ يب، در درمان مسأله فلسفين ترتيبه هم
ها يداورشين پيم. ايز بودن درمان صحبت کنيآمتيم از موفقيتوانين صورت ميدر ا

 ،يلسفـف يهاپژوهش 340ند ـست. در بيها آسان ننترل آنـرو کنيناخودآگاه هستند، از ا
  

2- auflösung 1- lösung 
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توان ينم»ست: يها آسان ن«يداورشيپ»کند که ردّ ين نکته اشاره مين به ايتگنشتايو
اد گرفت. يد به کاربرد آن نگاه کرد و از آن يدارد. با ياژهيکار وحدس زد که فلان واژه چه

...« ن کار هست ياست که بر سر راه ا يييداورشيدر برطرف کردن پ يدشواراما 
 (.1330ن، يتگنشتاي)و

 برخورد با مسأله نهياست که در زم ييهايداورشياست، پ يدن واقعيچه مانع دآن
ساز و ند، مسألهـکه ناخودآگاه باش يما تا زمان يهايداورشيود دارد. پـوج يفلسف

هستند  ياکنندهگمراه ير ذهنيها از جمله تصاويداورشين پيند بود. ان خواهيآفرمشکل
 فرهنگ و ارزشن در يتگنشتايکه و« فهم يهايماريب»شوند. يل ميت تحميکه به واقع

ن ير مرتبط است. در اين تصاوي( کاملاً با ا1333ن، يتگنشتايد دارد )ويبه درمان آن تأک
با شکل  يمارين بياست، ا ير فلسفيمه تابع تصاوفاه يماريشر معتقد است که بيمورد، ف

ش يرنج و تشو»ندارد، مولِّد  يم همخوانيکه با عقل سل يزيآمتوهم يدادن باورها
 ين توهّمات فلسفيمتفکر، تنها راه غلبه بر ا يت خودشناسيرو، تقونياست. از ا 1«ناموجّه
 (.5011شر، ياست )ف

است که  يها را در بردارد، مهارتيداورشينسبت به پ ين آگاهيقي، که به يخودشناس
د يبا»کند: يد ميبه آن تأک يفلسف ينسبت به مسأله يکرد درمانين در رويتگنشتايو

(. با 1333ن، يتگنشتاي)و« مي، به وضوح کشانيث فلسفيمان را از حيفکر يندهايفرآ
 يشياندجزمم که نشانه يبرخورد کن يمان امکان دارد به موارديفلسف يشهيمرور اند
 ين عبارت و مواردي)همان( ا« گونه نگاه کن!نيزها ايبه چ»د: يگويلسوف مياست، ف

است  يمتعدد يهاکنند، مانع از توجه به امکانيل ميرا به ما تحم ير آن که ضرورتينظ
ن يتواند وجود داشته باشد؛ به منظور مقابله با ايموضوع مورد بحث م ينهيکه در زم

 ييهالسوف به امکانيکرد، متوجه ساختن فين رويکرد لازم است؛ اير روييتغ يت، نوعيوضع
ن منظور در بخش دوم يوگو وجود دارد. بدموضوع مورد گفت ينهياست که در زم

 کار هـخود را ب يدرمان يهاکيکنـن تيتراز مهم يکـين يتگنشتاي، ويلسفـف يهاپژوهش

  
 

1- unwarranted toil and worry 
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شود. پس از هر بار يننده قرار داده ميب يش رويپ ير مختلفين روش، تصاويرد: در ايگيم
ن يتگنشتايند. ويمتفاوت با قبل بب ياگونهر را بهيننده امکان دارد آن تصويـمشاهده، ب

 ياگاه ناگهان متوجه شباهت آن با چهرهکنم، و آنيتأمّل م يامن در چهره»د: يگويم
ن همه آن را متفاوت ]با قبل[ ينکرده است؛ و با ا يرييم که تغينيبيـشوم. ميگر ميد
 (.1330ن، يتگنشتاي)و...« نم يبيم

ده يد کند که در مورد نحوهياشاره م يمتعدد يهام شکل مکعب به امکانياو با ترس
ک بار به ير را يم تصويتوانين ميما همچن»تواند وجود داشته باشد: ير مين تصويشدن ا

م، و يکنير ميپس ما آن را تفس -م.ينيگر ببيد يزيگر به عنوان چيز و بار ديک چين عنوا
 )همان(.« مينيبيم ميکنير ميچنان که تفسآن را آن

امکان تنوع نگرش را  يفلسف يهاپژوهشن در يتگنشتايمهم آن است که و ينکته
ک يبان در قالب دهد و مخالف آن است که زيم يز تسرّ يشه( نيزبان )اند به حـوزه

شود يمعلوم م -«کتاياست  يزيشه( چيا انديزبان )»ده شود(: يچارچوب محدود شود )د
« است... يدستور زبان يهاتوهّم يدهيک اشتباه!( است که آفرين خود خرافه )نه يکه ا

 )همان(.

ار مهم يبس يفلسف يلسوف نسبت به مسألهينگرش ف يد توجه داشت که نحوهيبا
ند، يده ببيچيبغرنج و پ ياتواند موضوع را به عنوان مسألهيلسوف ميان که فاست. همچن

وجود ندارد.  ياتوان نشان داد که اساساً مسألهيگر با نظر به خاستگاه مسأله ميد ياز سو
 يابيرا دشوار ارز« ق و همراه با توجهيستن عمينگر»ن يتگنشتايل است که وين دليبه هم

که بر درِ گاوصندوق نصب  ييهارا با قفل ي(. او مسائل فلسف1333ن، يتگنشتايکند )ويم
ن در را يتوان ايبخصوص م يا عدديدا کردن کلمه يکند که فقط با پيسه ميشده مقا

ان يبه ارتباط م يطور ضمنن عبارت، بهي(. در ا5002ن، يتگنشتايبدون زحمت باز کرد )و
توانند يم ما مياره شده است. مفاهاش ييگشاها بر مسألهر آنيو تأث يم فلسفيمفاه

ناخودآگاه  يهازهير انگير است که از تأثيپذامکان ين زمانيباشند و ا« بخشييرها»
م: يآگاه باش يمسائل فلسف يريگمان( در شکلير ذهنير و تصاويها، تفسيداورشي)پ
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که در است  يان واژهيدا کند، و ايرا پ 1بخشييرها يکند واژهيلسوف تلاش ميف»
 يطور دائم و نامحسوس بر آگاهچه را که تا آن زمان بهدهد تا آنيت به ما اجازه مينها

 )همان(.« ميکرده بود، درک کن ينيما سنگ

متأثر از آراء  يشناسن مکاتب روانيتراز مهم يکيد گفت ين نکته بايبا توجه به ا
شمار پست مدرن به يشناساز جمله مکاتب روان 5يت درمانين بوده است: روايتگنشتايو
کرد، ين رويشده است. در ا يگذارانيبن 4د اپستونيويو د 3تيکل وايرود که توسط مايم

 ياش برايکننده در ارتباط با زندگکه مراجعه يميدارد و بر مفاه يت نقش ابزاريروا
ت يوه يريگت، در شکليکار رفته در روام بهيکند، استوار است. مفاهيدرمانگر بازگو م
طور را به« ييتنها لهيپ» خود واژه يت زندگيکه در روا يعنوان مثال، فردفرد مؤثرند. به

ب شود يست ترغيبايکند. مددجو ميت ميحکا يدرون يانزوا يبرد از نوعيکار ممکرر به
را خلق  ياو امکانات تازه يمعان يعنيند، يمتفاوت بب يدگاهياش را از ديتا داستان زندگ

ت يد و متفاوت به زبانِ روايجد يمين، مستلزم افزودن مفاهيگزيت جايروا ينيبازآفرکند. 
 ين قبليآفرت مشکليمار را از روايبخش هستند که بييرها يميم، مفاهين مفاهياست. ا
عنوان شده، اما  2دايژاک در ين مکتب غالباً متأثر از ساختارشکنيکنند. هر چند ايرها م

 رقابل انکار است.ينه غين زميدر ا نيتگنشتايحضور آراء و

(، 1330ن، يتگنشتايکننده )وگمراه يذهن« ريتصاو»از  ييرها ي، تلاش برايطور کلبه
 قرار دارد، فلسفه يکه بر سر راه تفکر فلسف ييهايشياندجزم ها )همان( و«يداورشيپ»
ر از خاستگاه دهد. او با آگاه ساختن متفکيسوق م ين را به سمت خوددرمانيتگنشتايو

لسوف را به يارائه کند، بلکه ف ياز تازهيست تا چيکننده تفکرش درصدد نگمراه
ز يم با آن چيستيق ما چنان است که درصدد نيذات تحق»کند: يدعوت م يخودشناس

م. يد هست بفهميش کاملاً در معرض ديشاپيرا که پ يزيم چيخواهيم. بلکه ميبدان ياتازه
 )همان(.« ن استيم ايفهميک مفهوم نميرسد به ينظر مچه بهچون آن

  

2- narrative therapy 
4- David Epston 

1- liberating word 
3- Michael White 

5- Jacques Derrida 
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به  ين توجه ما را از مسائل فلسفيتگنشتايو يذکر است هر چند طرح درمانلازم به
، ياهداف درمان ن با در نظر گرفتن گسترهيدهد، با وجود اير مييخاستگاه آن مسائل تغ

د توجه داشت يشود. بايده ميد يکاون و روانيتگنشتايو يکرد درمانيان رويم ييهاتفاوت
الشعاع قرار دهد، اما، ز تحتياو را ن يان فرديمار امکان دارد روابط ميهر چند مشکل ب

، اهداف يکاوسه با روانيتوجه دارد. در مقا ياساساً به رفع تعارضات فرد يکاوروان
کند. به عنوان يدا ميگسترش پ يان فردين به سطح روابط ميتگنشتايو يکرد درمانيرو

 يزبان خصوص يدهيا يبه بحث درباره يفلسف يهاپژوهش 543-512 يمثال، بندها
شخص سخنگو  ين زبان قرار است به آنچه فقط برايمنفرد ا يهاواژه»اختصاص دارد: 

ن زبان صرفاً به ين از ردّ ايتگنشتاي)همان(. هدف و« سته باشد ارجاع دهندتواند دانيم
ن هدف، به يل ايشود، بلکه در ذيمنحصر نم 1يسخنگو از حسّ خودتنهاانگار ييرها

ن يتوجه شده است. ا ييگشامسأله يامد اجتماعيعنوان پبه 5يان ذهنيروابط م يبرقرار
 -يکم در بحث از زبان خصوصدست -نيشتاتگنيدگاه ويآن است که از د ياينکته گو

 ست.يآن ن ياجتماع يامدهايجدا از پ يفرد رفع مسأله

 يريگجهينت

ل ياست. دل« يفلسف مسأله»و « يماريب»ان يتناظر برقرار شده م« ل درمانگريتمث»در 
 ين، مسألهيتگنشتاين است که با توجه به آراء ويا يماريبا ب يفلسف مسأله يهمانند

ر قرار يلسوف را تحت تأثيف يورزاست که استدلال ياکنندهمعلول عوامل ناتوان  يفلسف
از جنس  يفلسف ش مسألهيداينشان دادن عوامل پ يعنين، يتگنشتايو يدهد. روشنگريم
اعمال  يک درمانگر را در برخورد با مسأله فلسفي« روش»است، او صرفاً « تيعالـف»
ن مورد، تشابه يشود. با توجه به ايح مسأله رهنمون مل طريما را به دلا يعنيکند، يم

انطباق کامل  يد به معنيفرو يکاون و روانيتگنشتايو يکرد درمانيان رويم يشناختروش
« يذهن يهادغدغه»را  ين مسائل فلسفيتگنشتايکه و ييجاست. از آنيوه نين دو شيا
 دير است تا همانند فرويل ناگزن مسائيمحور بودن اداند، با اعتقاد به شخصيـلسوف ميف

  

2- intersubjectivity 1- solipsism 



 
 ر روحاني و ديگرانسح يشناختروش ياسهين؛ مقايتگنشتايد و ويفرو

 
 

 

 



د يرگذارند، در معرض ديتأث يمسائل فلسف يريگطور ناخودآگاه در شکلرا که به يعوامل
 يشناسروان»او در تقابل با  ي، روش فلسف«قيگرامر عم»ما قرار دهد. اما در بحث از 

ما قرار  يش رويز را پيفلسفه فقط همه چ» يعني رد.يگيـ( قرار ميکاو)روان« يعمق
« اندازديما را دست م»ن يتگنشتاير ويچه به تعبان آنين مي)همان(. در ا« دهديم

 م.يکنيل ميت تحمياست که بر واقع ييها«ريتصو»بنده است کاربست ي)همان( و فر

 

 53/03/1363 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 19/01/1364 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 13/02/1364 تاريخ پذيرش مقاله:
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