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 چکیده
ترین نیووووو  ال  نهاوووووردگ  ی ووووو  ن  شوووووایی

دکش  ن وژو ترین علل یاشنای   و ن  رنیجرون 

های دییری کوه همبوادی دشومییری بوا نی  ل

هوای نضوبرنب  نهاردگ  دنرنود بریو  ن  نی  ل

ها ندو تاکنا  روی ردهای مخ لد  برنی درموا  

نیوون نیوو  ال  بووه کووار گره ووه شوود ، نمووا بریوو  

 -نند ترکیب درما  شونای   محققا  تاصیه کرد 

Abstract 

Depression is one of the most e, various 

approaches have been used in treating these 

disorders; however, scommon psycholo-

gical disorders and of the most common 

causes of suicides. Other disorders with 

high comorbidity with depression are some 

of anxiety disorders. To datome researchers 

suggested that the use of cognitive 
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ره وواری بووا هنووا  مووذهب  و مینووای بوورنی درمووا  

ی  ال  نضبرنب  بایار مدید ن ژو هودف نیون ن

برر   و تحقیق دربار  کار مدی درما  تحقیق تک

محار با تأکیود بور هنوا  ره اری مذهب -شنای   

گری و توأثیر    بوور ع  ووم نیری و بخشووای مثبوژ

رنجووی دنرنی نیوون ع  ووم  نهاووردگ  و نضووبرنِد مع

ن ژو نین   وه  به رو  تک برر   ننجاش شد  

 واله ن وژ کوه ن   ۴۶ی   ن  مرنجیا   ن   ن ژو

-SCLو  MMPIرریق مصواحبه بوالین  و   موا  

دنرنی ع  ووم نهاووردگ  و نضووبرند تشووخیص  90

دند  شدو  پس هشوژ جلاوه درموا  بور ن وال 

 (1394)هرد و عابودین  نی یودنیاریبا ه مدنیلوه

نجوورن شوودو ن ووایج حاصوول ن  مقایاووه نمادنرهووای 

اک  ن  کار مودی مووؤثر   موا  حو  موا  و  س ی 

محار تاأش با هنا  ره اری مذهب و درما  شنای  

نیری و بخشوووای  و توووأثیر    بووور ع  وووم مثبوووژ

تان  ن یجوه گرهوژ نهاردگ  و نضبرند ن ژو م 

محار تاأش با هنا  ره اری مذهب -درما  شنای  

نی نیری و بخشای  به عنان  رو  مشواور مثبژ

موذهب   وهرهنیو   ترکیبو  و منببوق بوا  مینوه و

جامیه نیرن ، به رار مینادنری در بهبواد و کواه  

ع  ووم نضووبرند و نهاووردگ  مرنجیووا  تأثیرگووذنر 

درمووانیرن  ن ووژ، تووا  نجووا کووه مشوواورن  و رون 

تاننند ن     برنی درما  مرنجیوا  دنرنی  مینوه م 

 .مذهب  ن  داد  کنند

درمان معنوی  و موبی، د د،و د        هداکلیدواژه

ر د عفووید شایووا،فد دگیوورد  د   نگوومث،وو 

 ودضطردب

behavioral therapy in combination with 

spiritual-religious techniques is much 

effective in treating anxiety disorders. The 

purpose of this study was to case-study and 

research the effectiveness of religion based 

cognitive behavioral therapy with focus on 

positive thinking and forgiveness 

techniques on the diagnosed depression and 

anxiety signs. One of the clients is a 46 year 

woman who through clinical interview and 

MMPI and SCL-90 tests has been 

diagnosed with depression and anxiety 

signs. Then, eight therapy sessions based on 

Khodaayaarifard and Aabedini’s (2015) 

intervention package were implemented. 

Results from the comparison of pre-test and 

post-test figures suggest that the religion 

based cognitive-behavioral therapy with 

focus on positive thinking and forgiveness 

techniques affects depression and anxiety 

signs. We could conclude that religion 

based cognitive-behavioral therapy with 

focus on positive thinking and forgiveness 

techniques, as a counseling-mixed, consistent 

with Iran’s culturalreligion context method, 

is significantly effective in elevating anxiety 

and depression signs, so far that counselors 

and psychotherapists can use it in treating 

clients with religious background. 

Keywords: Spiritual-religious therapy, 

Positive thinking, Absolution, Forgiveness, 

Depression, Anxiety. 
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 مقدمه

چا اسـتر تـرین علـل وودکشـیرایجو ی و از مـراروانترین اوـ الالت افسردیی یکی از مای 
 دارد دارن  و اح مـال مشکل ییریتصمیم یا تمرکا، تفکر، توانایی بسیاری از افراد افسرده در

 1پزشکای آمریاکا،)انجمکن روان بامـر  دامـ ه حافظـه مشـکل یا مون  پرتیحواس ددار آسانیبه
کرر ر این احسـاس معمـواًل چایی از عمر وود افسردیی را تجربه میافراد در دوره چمهر (2013

طبیعی پس از درـ  سـاعت یـا درـ  روز از حالت مود و در اد میبه دنبال فق ان یا ناکامی ایج
ر در افراد افسرده کـاچش محسـوس عالقـه یـا لـذت در (1382)کهرازهی و همااران، رود بین می

ردیی کـاچش از دیىر عالئـم افسـ مودرچا در بخش عم ه روز دی ه میتما  یا بروی از فعالیت
ارزمی یـا ، احساس بییی، وس ىی یا ن ام ن انرژیزد ووابی یا ووا وزن یا افاایش وزن، بی

 ر(2014و همااران،  2)باچر استیراه 
 4و راپکی، 3)ُوتکری بـا افسـردیی دارنـ   چای اوطرابی چمبودی دشـمىیریاو اللبروی از 

چایی است که بیش ر به چای ناوومایر  و مراوتای از چیجانپیچی ه آمیاهر اوطرا  (2013
ر اوطرا ، چیجـانی انطبـاقی (2002 5)بارلو،تر از ترس است رد و پراکر هسمت آیر ه یرایش دا

و آمـاده مـویمر افـراد بـا  کرـیمریـای برای ته ی  اح مالی برنامه کر است که به ما کمک می
 دادن تسـل  بـرکفـای ی، وطـر، ته یـ  و از دسـت اوطرابی، احساسـاتی مانرـ  بیاو الالت 

یا مـر  اطرافیـان فکـر  و به فق ان ترسر دیىران میان قاد  از هاآن رف ارچا و اعمال وود دارن ر
ر پرجمـین راچرمـای تشخیصـی و آمـاری اوـ الالت روانـی (2000)بوگل، و زیگتکرمن، کرر  می

(DSM-5) کر ـرل  کر  کهدر ین روی اد یا فعالیت تعریف می باره، اوطرا  را نىرانی م ی  در
پـذیری، تحریکجسـمانی نظیـر تـرش عضـالنی،  معالئـبا بروی  توان میو  آن مشکل است

 ر(1393)گنجی، چمراه بام   قراریامکال در ووا  و بی
                                                      
1. American Psychiatric Association 

2. Bucher 
3 Wuthrich, V. M. 
4. Rapee, R. M. 

5. Barlow, D. H. 
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ی یچـایناچرجار کـه افسـردیی و اوـطرا   دچر ه آن استانمراسی نشییر مطالعات چمه
غالبـًا در عالوه، ایـن دو اوـ الل آیـ ؛ بـهبه ممار می چاانسانمش ر  در والل دروه حیات 

مانی دچر ه چمپور تحقیقات نشان(1998و همااران،  1)بیامنمون  یم یىر قلم اد ترکیب با یک
 چاییژییو، (2008 5و اساورز، 4آرتسن، 3)وین.، 2چا بر حسب عوامل وطریینارسااین  دشمىیر

در ارتبـاط بـا اوـ الل  ویژهبـه 8،و عوامـل ژن یکـی (1995و هماکاران،  7)واتسکون 6مراسیپ ی ه
 راست (2007 9)کندلر و همااران، (MDD)و او الل افسردیی اساسی  (GAD)اوطرا  فراییر 

 ، ن ایج تحقیقات بیانىر وـرورت توجـه با توجه به میوع باالی اوطرا  و افسردیی چمایر
چای اویـر یبررسر و م اوای این نوع از او الالت استی چمایر ی چاعالمتبه وجود  بیش ر

رف ـاری ـ که درمـان مـراو ی  آن استردیی معرف در وصوص م اوای روانی مشکالت افس
(CBT) روه ان ظار به ممار آمـ ه مم از در ی یروم و نیا ،ترمؤثر در افراد جوان یروم به عروان

 ر(2013)ُوتری  و راپی، است 
کرـ ؛ می روزانـه بررسـی و مشـاچ ه را افـراد افکـار و رف ارچـای رف ـاری، ـ درمان مراو ی

 کـه تـوجیهیر دچرـ می نشـان وـود از م فـاوتی چـایواکرش واحـ ، مـوقعی ی به کهافرادی 
 پ ی ه این بارهدر  (1962) آلیس و (1979) چمکاران و بک مانر  رف اری ـ مراو ی پردازاننظریه

 ،ی مشـخممـوقعی  از فـرد یرتفسـ که است این ان ،دهکر  هعروم فاوت افراد  چایو واکرش
 ؛1995 درایکدن، و اسکتاردینگ اسکاا،،) دامـت وواچـ  او یبعـ   رف ار و عواطف بر ایعم ه تأثیر

دست  هب درمانىری رف ار -مراوت از م فاوتی تعاریف نظرانصاحب ر(1386 فرد،خدایاری ترجمه
                                                      
1. Beekman, A. T. F. 

2. risk factors 

3. Vink, D. 

4. Aartsen, M. J.  

5. Schoevers, R. A. 

6. phenomenology 

7. Watson, D. 

8. genetic factors 

9. Kendler, K. S. 
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 و (1995 بک.،) انـ کرده اسـ فاده چـاحوزه از نامحـ ودی نسـب اً  تعـ اد از آنها از بعضی ان ؛داده
 یئجا و واص بسیار راچبرد چاده از م شکل که ان ه بردهبهر  تروالصه رویکردی از دیىر بروی
 موووع ی کهاو الل نوع به بس هر (1394 عابدینی، و فردخدایاری از: نقل به ؛2000 مولین،م.) است

 درمـانی وظـایف نخسـ ین ردمومی هعرو م فاوتی طور به مراو ی راچبردچای ،است درمان
 ان ،کرده مطالعه دیىران از پیش آلیس و بک که ونهیچمان رف اری، ـ مراو ی چایدرمان در

 از را تفسـیر ترینمعقـول و ترینسـازیارانه دقـتبـه کررـ  کمـک وود مراجعان به که است این
 چماچرد ج ی  دی  زاویه با کهبىیرن   پیشدر  را رف ارچایی رر  وک بردامت ی مشخمموقعی 
 چـاموقعیت میان آن مراو ی محصوالت هک است این رف اری ـ مراو ی رویکرد ماچیت بام ر

 رویکـرد، ایـن ترتیـب ایـن بـه و دمـومی واسـطه فیایولـوژیکی و رف اری عاطفی، چایپاسخ و
 ؛1995 درایکدن، و اسکتاردینگ اسکاا،،) اسـت انسـان رف ـار پاسخ و محر  الىوی از مهم یبسط

 برای چاییمهارت رم  در انمراجع رف اری، به ـ مراو ی درمان در ر(1386 فرد،خدایاری ترجمه

 کشی ندالشبه م ه،تحریف عقای  و افکار کشف مسئله، حل دیىران، با ارتباط تغییر رف ار،

 ر(2008)ب.،  مودمی کمک مراو ی بازسازی و غیرمفی  چاینىرا و باورچا تغییر فکر،
 و رفـیم چایمـراوت و افکـار کـه م ه طراحی ایبه یونه درمان یر فرآ رویکرد، این در

 افکار مخالف، مواچ  و تعیین رف ار و عاطفه مراوت، پیون چای بین ،مود مراسایی وودکار

 در و کر  م هتحریف چایمراوت جایىاین را یرایانهواق  تعبیر تا کر  بررسی را م هتحریف

 هر جرب(2006 2و گانل، 1)برییاب   توفیق سازیاری افاایش و تعاروات زنامویی حل به یابیدست
 و لـذت چـ ف با روزانه چایفعالیت بازسازی و یذاریآرمی یی، چ ف بر رویکرد، این رف اری

 ر(2004 3برنان،)کر  می تأکی  ورسر ی
 وفور از آنهـا اسـ فادهـ رف ـاری بـه چای مراو یاز جمله مبانی و اصولی که در کرار درمان

ر (2009هماکاران،  و 4اکر،)پک اسـتچـای درمـان معرـوی و مـذچبی چا و رواتکریک ،دمومی
                                                      
1. Bray, I. 
2. Gunnell, D. 

3. Brennan, M. 

4. Paukert, A. L. 
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 درمـان بـرای معرـوی رف ـاری بـا درمـان ـدرمـان مـراو ی  ترکیب ان دهکر  توصیه نامحقق

 ر مـ اوالت(1391)یعقکوبی و هماکاران،  اسـت چـاتکریک سـایر از مفی تر اوطرابی او الالت

 و یدرمـاندرمـانی، وـانوادهانفـرادی، یـروه چـایدرمان جملـه از چـادرمان انـواع معروی در
بکه نقکل از: مجاهکد و  2005 1)ریچکاردز،است  رف ه به کار نوجوانان و کودکان درمان و درمانیزوج

 ر(1388همااران، 
تحقیقات نشان داده اسـت باورچـا و اعمـال م عـالی دیرـی نقـش کلیـ ی در کارکردچـای سـالم 

ر بروــی دیىــر از (1394فرد و عابککدینی، ، بککه نقککل از: خککدایاری1990 2)بیککورس و همسککون،وــانوادیی دارد 
بامـ  مصـونیت بیشـ ری از بیشـ ر چر ده میاان معرویت و دیرـ اری افـراد  ان تحقیقات نشان داده

برابراین، تا ایرجا مشخم  ر(1389)بهرامی چگنی،  کرر میروانی و انحرافات رف اری پی ا  چایبیماری
 او الالت روانی داردرییری از م  که دین و معرویت نقش بساایی در سالمت روان و پیش

کـاچش  بـر معرـوی چـایدرمان تـأثیر بررسـی م وجـه مطالعـات، از ایتـازه مـوج امـروزه
3اسـتر راجایوپـال ت روانـی مـ هال و اوـ ال چاناسـازیاری

 اثربخشـی (2004) چمکـاران و 

 ایـن ن یجهکردن ر  بررسی وفیف افسردیی و اوطرا  رف  در معرویت را بر مب ری م اوالت

 بودر افسردیی اوطرا  و عالئم دارامعر کاچش از اکیح مطالعه
 بیمـاران در را یـرای دیرـییکپاردـه روان درمـانی اثربخشی (2007) و چمکاران ابراچیمی

 و کرد بررسی رف اری ـ مراو ی درمان و روا دارودرمانی با مقایسه در ووییافسرده به مب ال
 مقیـاس نمـرات سـه مـاوم روی ربـ دیرـی یـراییکپاردـه درمـانیروان کـه ن یجه یرفـت

اسـتر  مؤثر ناکارآم  چاینىرا مقیاس و چامیل ون افسردیی مقیاس نمرات بک، افسردیی
 نشانت معروی و با مذچب  CBTدرمان ترکیبی رویکرد از اس فاده با (2009)چمکاران  پاکرت و

 اوـ الل بـه بیمـاران مبـ ال در ایمقابلـه چـایمهارت بهبود باعث درمانی این رویکرد دادن 

 مودرمی مر شر اوطرا 
                                                      
1. Rechards 

2. Beavers & Hamson 

3. Rajagopal, D. 
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دـون ، فرـونی مـودمیاسـ فاده  از آنهـا چای معروی و مـذچبیدر درمان در بین فرونی که
و ی مـراروانمـذچبی و علـو   ـ که ریشه در باورچای معرـوی 1،یرینىری و بخشایشمثبت
ر تحقیقات نشان (1382، فرد و همااران)خدایاری ساایی دارن ب در ارتقای سالمت روان تأثیر ،دارن 

د و در بهبـود مشـکالت مـومیش موجب کاچش اوطرا  افـراد ایعفو و بخش برنامه  دچمی
است  حل مشکالت زنامویی بسیار مؤثر میمیت و اع ماد در رواب  زنامویی وروانی، افاایش ص

 ؛ییرنـ می نظر در پایه مفهومی راایش بخش فالسفه از بسیاری ر(1394فرد و عابدینی، )خدایاری
ایش بخشـ واقـ ، در ر(2006 2)ککوک،رسـان آسـیب فـرد در قبـال واقعی و ویروواچانه ینىرم

یاچانه از  انىیامی است عبارت در  ان قـا  و ییـری، وشـمکرـاره کاچش سبب که ارادی و آ
 مرفـی جایىاین احساسات و دچ می افاایش را مثبت احساسات، دمومی وطاکار فرد قبال

 ر(2012 3یل،اسا)م.کر  می
 و تقـ یس یاالچـ عروان صف ی به مذچبی ادبیات در چردر  که است مفهومیایش بخش
 بـرای توان میبخشایش  است نشان داده بالیری تک بررسی مطالعات اما است، هم  تشویق

بامـ   مفیـ  انـ ،کرده غیرعادالنـه تجربـه رف ـار دلیـل بـه را عمیقـی عـاطفی درد که افرادی
 ایشبخشـ دربـاره مخ لـف مذاچب بررسی دی یاه با (2000) چمکاران و 5ر ری(2004 4)باساین،
 و ارزمـمر  آیین بودا و ئیسمچر و اسال ، مسیحیت، از اعم ادیان، چمه در عفو که ان دریاف ه
 راست م ه ممرده مح ر 

 عـاملی بخشـایش، و مـ ه تأکیـ  دیىـران وطـای عفو و بخشایش از قرآن بر م ع دی آیات در
 ؛۱۹۹  اعـراف ؛۱۴۹  است؛ از جمله در  نساء م ه دانس ه درونی آرامش به رسی ن و کینتس برای
  مائـ ه ؛۴۵  عرکبوت ؛۲۸  رع  ؛۱۰  مریم ؛۳۸  فصلت ؛۱۳۴ و ۱۴ ،۱۳  عمرانآل ؛۲۳۷  بقره

                                                      
1. forgiveness 

2. Cooke, K. L. 

3. Macaskill, A. 

4. Baskin, T. W. 

5. Rye, M. 
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 ر(1391بخش مالیری، )حمید، کوچای و حیا، ۲۲  طور ؛۶۳  فرقان ؛۲۳ و ۲۲  نور ؛۵۴
)مانرـ  رحمـت و  کررـ میی عفو داللت اکه بر معر چاییواژهیا  «عفو»آیات مش مل بر واژه 

از  ایدس هر کریممون  که در ادامه به بروی از آنها اماره میمیدر  دس ه تقسیم به  مغفرت(
و اون  وع ه وود را به مما راسـت »  فرمای ر مثاًل و اون  میآیات به عفو و اون  اماره دارن 

ار کـ  و در یه سست مـ کریتا ا رسان ی میممران را به فرمان او به ق ل یفت، در آن چرىا  د
 یبـه مـما نشـان داد نافرمـان دامـ ی میه آنچـه را دوسـت ی ، و بع  از آنکوود به نااع پرداو 

 ، بعضی از مما وواچان دنیا بودن  و بعضی وواچان آورت، پـس و اونـ  مـما را از آنهـا یردک
ایش کر  و او مما را بخشی  و و اون  نسبت بـه مؤمرـان فضـل و مرصرف ساوت تا مما را آزم

  عفو کرر  و ین( بای)مسلم آنها  »فرمای میر چمچرین و اون  (152 عمران:)آل 1«بخشش دارد
 ر(22 )نور: 2«و اون  مما را ببخش  داری نمیا دوست یر ، آییذمت نما

امـروز مالمـت و تـوبیخی بـر مـما  یفـت» آیات به عفو اولیای و اون  امـاره دارد  از بروی
در ایـن آیـه حضـرت  ر(92 )یوسکف: 3«الـراحمین اسـتو ارحـم بخش مینیستر و اون  مما را 

ترها از حق وود یذمت و ح ی حاور نش  کم ـرین تـوبیخ و سرزنشـی را در حـق نه ۷یوسف
غفـور و بخشـر ه   نیا آنـان را اطمیرـان داد کـه و اونـ اهّٰللادرانش روا دارد، بلکه از نظر حقبر 

 ر(10/57: 1379)ماارم شیرازی،  است
چی و وطابی ملکوتی به برـ یان اسـت تـا عفـو و یذمـت را بروی دیىر از آیات، پیغامی اال 

ما آسمان و زمین و آنچه میان آن دو اسـت، جـا بـه »  سر ی حسره در زن یی وود قرار دچر 
وـوبی رسـی ر از آنهـا )دمـمران( بـه وواچـ فـرا  قطعاً حق نیافری یم و ساعت موعود )قیامت( 

و اونـ  در ایـن آیـه بـه پیـامبر  ر(85: حجکر) 4«)و آنها را به نادانیشان مالمت نرما(صرف نظر کن 
                                                      

ْْ ِبِإ ). 1 لَنُه ُه َوْكَخُه ِإْذ َتُحسُِّ ُْ اللَِّ ْْ َوَوَقْد َصَدَقك ٍَ ِمْنك ل ْْ َما ُتِحبُِّ ا  ََ
َ
ْْ ِمْن َبْعِد َما أ ْْ  ِی اْدَأْمِر َوَعََّهُت اَزْعُق َُ ْْ َوَت ُق ْْ ْذِنِ  َ تَِّی ِإَذا َفِ 

ُه  ْْ َواللَِّ ْْ َوَوَقْد َعَفا َعْنك یك ِْ ْْ ِویْبَت ْْ َعْنُه َِّْ َصَ َفك ْْ َمْن یِریُد اْدآِخَرَة ُث ْنیا َوِمْنك  .(ٍل َكَلی اْوُمْؤِمِنیَن  ُذو َفْد َمْن یِریُد الدُِّ
2 .( ٌْ ََ ی  ٌَ ُفل ََ ُه  ْْ َو الَلِّ ُه َوُك ٍْ یْغِفَر الَلِّ

َ
ٍَ أ ل  دع ُتِحُبِّ

َ
 .(َو ْویْعُفلا َو ْویََّْفُحلا أ

اِ ِمیَن ). 3 ُْ اورَِّ  َ َْ
َ
ْْ َوُهَل أ ُه َوك ُْ اْویْلَی یْغِفُر اللَِّ  .(َقاَل َدع َتْثِریَب َكَلیك

َما). 4 ْفَح اْوَجِمیَل َوَما َخَلْقَنا اوسَِّ اَعَ  َدآِتیٌ  َفاْصَفِح اوََِّّ ٍَِّ اوسَِّ ِإ ِ َو ع ِباْوَحقِّ
ُهَما ِإدَِّ َُ َض َوَما َبه َْ  .(َواِت َواْدَأ

 



 سومشماره  /۹۵ تابستان/  دوم/ سال   146

 

 چـایمخالفتو  چاکارمکری، چاتعصب، چانادانی، چالجاجتدر برابر  دچ میدس ور  ۹اکر 
و آنهـا را   نـان صـرف نظـر کرـو از یراچان آ  مالیمت و محبت نشان دچ چاانسان سرسخ انه

ن یچمچر ر(11/126: 1379)ماارم شیرازی،  ، بخششی زیبا که ح ی توأ  با مالمت نبام ای ببخش
که ببخش  و اصالح کر ، پـاداا او  یعمل زمت، مثل آن است و کس یجاا»  فرموده است

 ر(40 :شوری) 1«با و اون  است و او س مىران را دوست ن ارد
 انـ  وکرده تشـویق جـود دارد کـه بـه آنو عفـو دربـاره :از ائمـه یاریبس چمچرین روایات

چر کس ق رت )بر »  فرمایر می ۹ر پیامبر اکر است آنفراوان  ارزا و اچمیت دچر هنشان
ر امـا  (8/3837: 1384شهری، )ری 2«ان قا ( دارد یذمت کر ، و اون  در روز لغاا از او دریذرد

از ب ی دریذر، به مرط  )ب ی یا ووبی را( به نیکی پاداا ده و»  فرمای میدرباره عفو  ۷علی
: 1384شکهری، )ری 3«نانـ  یـا در قـ رت اسـالمی وـعفی پ یـ  نیـاورد ایلطمـهآنکه بـه دیـن 

 ر(8/3839
 از یکـی عرـوان بـه توانـ می بخشایش و عفو اسالمی دی یاه عالوه بر اچمیت آنچه یف ه م ، از

فرد و هماکاران، )خکدایاریرود  کـار بـه دیىـران بـا فـرد نات و رف ـارچیجا اصالح در درمانی چایروا

 وی کـه افـرادی چایمح ودیت و وود بیش ر مراوت با مودمی کمک فرد به روا این درر (1382
 تـا مود ایجاد رنجش بافت و رنج او الف، موووع وصوص در ج ی ی بیرش او در ان ،رنجانی ه را

 ر(1394فرد و همااران، )خدایاریبرچان   رنج از را وود و ببخشای  را واطی فرد ب وان 
یـا  مواجهه بـا حادثـهر ۱  کر می سپری را مرحله سه معموالً  آزرده فرد ،ایشبخش یر آفر  در

ایـن  از یـک چر ربهبودیر ۳ درایی؛ وجویجست یا سازیرومنر ۲؛ آنبه دادن نشانواکرش 
این مراحـل موجـب  مجموعاً است که  رف اری و عاطفی مراو ی، جربه سه هبرییرن در  مراحل

 ر(1999 4)گوردن، مودمیاحساس به ری در افراد 
                                                      

اِوِمیَن ). 1 ُ  َدع یِحبُِّ اوظَِّ ِه، ِإنَِّ ْجُرُه َكَلی اللَِّ
َ
َح َفأ َْ ْص

َ
َها، َفَمْن َعَفا َوأ ُْ ْث اُ  َسهَئٍ  َسهَئٌ  مِِّ ََ  .(َوَج

هُ  َعنُ  یلَی اوَعثَرِة َمن َعفا ِع ). 2 ٍة َعفا اللِّ ََ  .(نَد ُقد
 «.ُسلطاِن االسالِم  یِن أو َوهنا فیالدا  ین َثلما فیکَئِة ما َلم یجاِز ِبالَحَسَنِة و َتجاَوْز َعِن السَّ ». 3

4. Gordon, K. C. 
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 بهایسـ ی و سـالمت توانـ می که است مفهومیایش بخش دچ یم نشان پژوچشی مواچ 
ــی ــمانی و روان ــاایش را جس ــ  اف ــ ر(2004 1)پترسککون، دچ ــ میایش بخش ــایموقعیت در توان  چ

 مثبـت رف ارچـای و چاکرش موجب جویی،ان قا  و لجاجت فبروال فردی، بین رانىیابتعار 
 بلکـه یرفـت، امـ باه فرامومی و پومیدشم قانونی، عفو مصالحه، با نبای  راایش بخش مودر
 فـرد رف ـاری و احساسی مراو ی، چایجربه آن، درکه  است فردیدرون یر یآر ایش فبخش

 رکر می تغییر وطاکار و وطا برابر در
 یچایژییو بره یمراوت و تک»، یجاد تعادل روانیمؤثر در ا یعمل یراچکارچا دیىر از یکی

رـون درمـان یکـی از ف ،بـه عبـارت دیىـر به مثابه نوعی روا درمـانىری اسـتر« دمثبت افرا
مع ق   (1997) 2نیچولش ر (1394فرد و عابدینی، )خدایاریاست نىری مذچبی فن مثبت ـمعروی 

 رامثبـت او  یچـایژیی  ویـمراجـ ، با هماریونـیو کار بر صفات ب  یتأک یاست در درمان به جا
مثبت آنها و  یچایژییبودن نخواچر  کرد، مىر آنکه وکاملرا مراجعان احساس یز کردر ت یتقو

 ردریقرار ی ینه مشکالتشان، محور روا درمان
و نقـاط قـوت چا چـا، درسـ یرس  اغلب تأکی چا بر ووبینظر می با بررسی آیات قرآن کریم به

چا و ظرفیت بشر ییردر و اون  با توجه به تواناییافراد است و وعف و کژی کم ر م  نظر قرار می
بـه درسـ ی کـه مـا »یـا  (30)بقکره:  3«دچممن در زمین انسان را ولیفه وود قرار می»فرمای   می

چا، انسان را بر این توانایی رو و اون  با تکیهر از این(4)تین:  4«انسان را در زیباترین چیئت آفری یم
داردر بـا بررسـی مجموعـه آیـات جویی دیىـران بـر حـذر مـیکر  و از عیـببه احسان دعوت می

بشر یذمت فراوان دارد و بیش ر بـر نکـات  چایوعفمشاچ ه کرد که و اون  در مقابل  توانمی
فهمانـ  کـه او چـم میاین نوع نىرا به انسـان ر کر میاو تکیه  چایراس یو  چادرس یمثبت، 

چای دیىران را ببیر  و به زبان وـوا بای  به دیىران و ح ی وودا با دی ی مثبت برىرد، ووبی
                                                      
1. Peterson, C. 
2. Holstein, B. B. 

ِض َخِلیَفً  ). 3 َْ ِِّی َ مِكٌل  ِی ٱْدَأ  .(ِإن
ْ َسِن َتْقلیْ) .4

َ
ٍَ  ی أ  .(َوَقْد َخَلْقَنا اْدِإْنسا
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مـ اب ر از ر درین نىرا مثب ی به یاری و ام اد سازن یی روح آدمی می(83)بقره: با آنها تکلم کر  
 مودرفراوانی می تأکی  1نىریتوان ن یجه یرفت که در دین اسال  بر مثبترو میاین

 چایجربـهمـواچ ی مبـین تأکیـ  بـر  (1384فرد، ، به نقل از: خکدایاری1986) موارتاچمچرین 
مـراو ی ـ  چـایپژوچش  »یویـ میر وی کرـ میعروـه  مراو یچای رواندر درمان مثبت

یـ  مـود، عملکـرد مثبت افکـار بیشـ ر تأک چایجربهیاه بر  که چر دچ میرف اری اویر نشان 
درمانىرچـای «ر مـودمیمرفـی تأکیـ   چایجربهنیم برابر زمانی است که بر ووه، تقریبًا یکیر 

مـی یویرـ    آنهار دمومیتفکر مرفی، موجب افسردیی و نىرانی  چایانىارهمراو ی مع ق ن  
« مـویممیاز عات نفس و کـارایی بیشـ ری بروـوردار  متر بیر یشیبیرانهو واق  ترمثبتوق ی »

 ر(1394فرد و عابدینی، ی)خدایار
نىری ان ، اس فاده توأ  دو فن مثبتپیشیره پژوچش حاور، تا آنجا که نىارن یان بررسی کرده

مذچبی برای بهبود عالئم افسردیی و اوطرا  را نشـان  ـ چای معرویو بخشایشىری در درمان
نچـه بـرای محقـق توان احساس کـردر برـابراین، آن اده است و جای والی درین پژوچشی را می

 آیـا  است که پرسشبررسی این  هآورد وجود بهو انىیاه ت وین این پژوچش را برانىیا بوده پرسش
با تأکیـ   محورمذچب ای و درمانیچای م اولهدرمانىران بر بس هتأکی  و تمرکا مشاوران و روان
ردیی و اوـطرا  افس نىری )چمان( توأ  با چم، در کاچش عالئمبر فرون بخشایشىری و مثبت

چـ ف ایـن پـژوچش بررسـی  ،؟ برـابراینای مـؤثری وواچـ  بـودمراجعان م قاوی کمـک حرفـه
نىری و بخشایشىری در کاچش عالئـم مذچبی با تأکی  بر فرون مثبت ـ کارآم ی درمان معروی

 ساله استر ۴۶افسردیی و اوطرا  یک مراج  زن 

 طرح پژوهشروش و 

ج یـ  مب رـی بـر رویکـرد  الىـوی درمـانی نـوعی سی کارآمـ یبا توجه به ایرکه چ ف محقق برر 
وصـوص عالئـم افسـردیی و اوـطرا  و  در بـار اولین رف اری برای ـ و رویکرد مراو ی معرویت

م اوله درمانی برای یک آزمودنی دارای عالئم افسردیی و اوطرا  بود، طرح پـژوچش از نـوع 
                                                      
1. positive thinking 
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کـه بـه صـورت در دسـ رس و بـر اسـاس سـاله،  ۴۶مرظور یک آزمودنی تک بررسی استر ب ین
، مب ال به عالئم افسردیی و (SCL-90 و MMPI)چای تشخیصی مع بر مصاحبه بالیری و آزمون

عالئم اوطرا  تشخیم داده مـ ، ان خـا  یردیـ ر مـال  ورود آزمـودنی بـه فرآیرـ  درمـان، 
کردن به صـورت ندوره دارودرمانی، مرکت زمانچم دام ن عالئم افسردیی و اوطرا ، ن ام ن

فق ان تغییـرات محیطـی وـاص )از  و بررسی واص دیىر آموزمی درمانی یاموازی در دوره روان
برانىیا دیىـر( بـودر پـس از تشـخیم بـالیری، مراجـ  از زا یا اوطرا قبیل تغییر عوامل اس رس

 مـذچبی بـا تأکیـ  بـر تکریـک ـ رف اری مب ری بـر درمـان معرـوی ـ طریق بس ه درمان مراو ی
درمـان مـ  کـه  (1394فرد و عابکدینی، ؛ خکدایاری1384فرد، )خکدایارینىری و عفو و بخشایش مثبت

 آن را آزموده استر (1384فرد، )خدایاریروایی کافی دارد و پیش از این طراح آن در پژوچشی 

 پژوهش ابزار

مـ ه  ر یکـی از اباارچـای اسـ فادهمـنامـه تشخیصـی اسـ فاده در این پـژوچش از دو پرسـش
 بودر اباار دیىر آزمـون MMPI الیسؤ ۷۱نامه مراو ی آزمودنی پرسشسرجش ووعیت روان

بار  بودر این اباارچا یک بار قبل از مروع م اوالت و یک (SCL-90)نشانىان بیماری  فهرست
 رم بع  از پایان م اوالت بر روی آزمودنی اجرا 

 MMPIفرم کوتاه آزمون . ۱

عیرـی  یکـی از اباارچـای (MMPI)سـوتا وجهی میرـه ی درـ مخصـی سـیاچهالی سؤ ۷۱ر  ف
چـای بـالیری دـون یابی مالکـی مب رـی اسـت کـه مقیاسبر کلیـ و سرجش مخصیت است 

(، Pdاج مـاعی ) ـ (، انحـراف روانـیHY(، چیسـ ری D(، افسـردیی )HSوودبیمارانىاری )
اووت و سرج ر ی( را مMa( و چیپومانیا )Sc(، اسکیاوفرنی )pt(، وس ىی روانی )Paپارانویا )

بـرای کـل  ۷۸/۰پایایی این فر  را بـا اسـ فاده از محاسـبه وـریب آلفـا برابـر  (1375)دانشمر  
ر درباره روایی این آزمون مطالعات فراوانی صورت یرف ه استر مـپارد و ان کردهآزمون یاارا 

سازه آزمـون را مطلـو  یـاارا روایی  (1390؛ به نقل از: پرواز، پرواز و جهانبازنژاد، 1988)چمکاران 
 رداردمقیاس روایی و پایایی کافی  این (1395) فرد و پرن و ایاریان ر چمچرین، از نظر کرده
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 SCL-90 آزمون. ۲

ىری اسـت ا و غربـالآزمونی برای تشخیم، تمی (SCL-90)آزمون فهرست نشانىان بیماری 
 رمـودمی بـرده کار به مخ ر و مواد کلال به افراد مع اد برای چم و روانی بیمارانکه چم برای 

مـراو ی فـرد از جملـه ه ابعـاد مخ لـف روانکـدارد ع  بُ  ۹ بوده و پرسش ۹۰این آزمون مامل 
او یـاری، حساسـیت در روابـ  م قابـل، افسـردیی، اوـطرا  مکایات جسمانی، وسواس بی

ایـن  اع بـاررـ ر کییری میرا ان ازه یسس ىیو روان وصومت، ترس مروی، افکار پارانوئی ی
ورایب  از اس فاده با (1390)انیسی، اکبری، مج یان، آتشکار و قربانی در تحقیق  لیست دک

 ۸۲/۰و  ۹۸/۰ترتیب  به پیرسون و چمبس ىی کرونباخ یآلفا روا با بازآزمایی و چمسانی درونی
ب ست به دست آم ه استر چمچرین در تحقیق آنها روایی دک لیست نیا با روا تحلیل عاملی 

 ب ست آم ه استر ۸۷/۰آم ه است و نقطه برا آن در ماوم کلی عالئم مروی 

 شیوه اجرا

چـای تشخیصـی و اجـرای آزمون DSM-5مصاحبه تشخیصـی بـر اسـاس  دادنپس از انجا 
MMPI  وSCL-90 بـا تأکیـ  بـر  محوررف اری مذچب ـ آزمون، درمان مراو یبه عروان پیش

بار و  ای یکصورت چف ه به ساع هیک جلسهچشت  درش اینىری و عفو و بخشتکریک مثبت
 به صورت فردی اجرا م ر

 معرفی مورد

دامتر این آزمودنی وانم  ر در با تحصـیالت دو   مرکت ساله ۴۶ آزمودنی یک پژوچش این در
ــواچر  ــایی دارای دو و ــرادر  ۵۱و  ۴۰راچرم ــک ب ــاله و ی ــادر،  ۴۵س ــتر م ــاله اس ــا  ۶۵س ــاله ب س

 ۳۰بر اسـتر ساله با تحصیالت سـیکل و مـغل میشـه ۶۰دار، و پ ر، ی و وانهتحصیالت اب  ای
سال سن دارد و بیکار استر چمچرین، دارای  ۵۰یذردر چمسر او سال از م ت ازدواج مراج  می

 ساله که م أچل استر ۲۵ساله که از چمسرا ج ا م ه است و دو ر  ۲۸دو فرزن  است؛ پسری 

 تدابیر تشخیصی

 ه م ریرف اب  ا مرح حال در جلسه اول 
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 شرح حال

دلیـل چا بیان  و اغلب ک ککردهاظهار کرد که از کودکی پ ر و مادرا وی را آزار و اذیت می مراج 
کـرده اسـت م رسـه نـرود و کارچـای یف ه و او را مجبور میبوده استر مادرا چمیشه به او زور می

وـورده و از م رسـه م رفـر بـوده اسـتر ک ـک میچای م رسه نیـا وانه را انجا  دچ ر م ا  از معلم
چای دیىر بوده و در آرزوی این بوده است که زودتر ازدواج کر  تا چمیشه ماچ  ارتباط پ را با وانم

از این وو  رچا مودر در نوجوانی به یکی از وواسـ ىارچایش بـا وجـود مخالفـت پـ ر جـوا  مثبـت 
کرـ ر پـس از ازدواج، مود و بـا او ازدواج میارج میدچ  و یک روز چمراه وواس ىارا از وانه ومی

رو کـم بـا پروامـىری مـوچرا روبـهکرـ ر از چمـان روزچـای اول کمسال او را طرد می ۱۰پ را 
کر ر چمسرا بـه او تر میانرژیتر و بیروز افسردهبهمودر توچین موچر و وانواده موچر او را روزمی

زدر ایـن ووـ  ادامـه پیـ ا کـرد تـا ایرکـه داد و او را ک ک میا نمیاجازه رفت و آم  با پ ر و مادرا ر 
زدن داد و اجـازه حـرفچا را آزار میصاحب دو فرزن  )یک دو ر و یک پسر( م ر چمسر او م ا  بچه

کـرد از دیىـران پـول قـر  داد و آنهـا را مجبـور میاا نمـیدادر چیچ پولی به وـانوادهبه آنها نمی
روز ب تر م  و باعث م  مراج  )مـادر( از چمسـر وـود م رفـر مـودر بعـ  از بها روزاین رف ارچ بىیرن ر

وجود آورد، به طـوری کـه  ازدواج فرزن ان نیا دوالت پ ر مشکالتی را برای فرزن ان و وانواده آنها به
چای چمسـرا اسـت و چریـا او را چـا و بـ رف اریمادر مع ق  است علـت طـال  پسـرا، دوالت

 ریادرچم می ع ق  است او دارای موج مرفی است و زن یی چمه را بهبخش  و منمی
کـه دائمـًا احسـاس ولـق افسـرده، مشـکالت  اسـتمـاه در ووـعی ی  ۶مراج  در بیش از 

کر ر دست و دلش بـه ووا ، وس ىی، درمان یی، احساس یراه و اع ماد به نفس وعیف می
احسـاس فشـار در یلـو و  اغلـبسـت و ا ورود، دلهره و دلشوره و تپش قلب م ا  با اکاری نمی

علت این عالئم عوامل جسـمانی نبـوده به پامک مراجعه کرده و تعریق و وشکی دچان داردر 
سـت و ایرکـه ا کر  ایمـان او بـه وـ ااستر مراج  مع ق  بود ترها دیای که او را کمی آرا  می

 ده استرو اون  تا به حال با وجود تما  مشکالتی که دام ه پش یبان او بو
و دالیل طبی و پامکی برای مشـکالت  پس از آنکه مراج  ناد پامک رفت ،در جلسه دو 

توجه قرار یرفتر حل بیش ر م نىارن یانو ی برای مراروانچای مخ لف او حاصل نش  یمان
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 مـ رمطرح اح مال دام ن او الل افسردیی و اوطرا  دامت مراج  عالئمی که با توجه به 
چــای بـه مال  بـالیری بـا توجـه مصـاحبه بـر عـالوه آزمـودنی اوـ الل نـوع تشـخیمبـرای 

افسردیی و اوطرا ، به مرظور تشخیم دیىر اوـ الالت و تأییـ   بارهدر  DSM-5تشخیصی 
 MMPIاس فاده مـ ر ن ـایج آزمـون  SCL-90الی و ؤس ۷۱فر   MMPIاین فرویه، از آزمون 

دچ  آزمودنی عالوه بر اوـطرا  و ان مینش ۲ در نمودار SCL-90و ن ایج آزمون  ۱در نمودار 
و سـازی، تمایـل بـه افکـار پارانوییـ ی، یوسـواس، مشـکالت جسـمان عالئمافسردیی دارای 

 و DSM-5تشخیصـی  چـایمال مصاحبه بالیری بـر اسـاس  از طریقر استوس ىی روانی 
 ماالب ه  ر جود او الل افسردیی و اوطرا  فراییر در آزمودنی تأیی  مم ه واباارچای معرفی

یرـ  آدر فر آنهـا و  یمدر پی تشـخیم و درمـان سـایر مشـکالت مراجـ  در ایـن پـژوچش نبـود
 پیىیری م ر ییتشخیصی و درمانی مجاا

 آزمونمراجع در پیش MMPI-2: نیمرخ روانی ۱نمودار 
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 SCL-90Rنیمرخ روانی آزمون  آزمون: پیش۲نمودار 
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 تدابیر درمانی

چـای بـالیری، و بـا توجـه بـه زمیرـه دیرـی مراجـ  آزمـونپس از جلسات تشخیصی و بریااری 
أکیـ  بـر فرـون مـذچبی و بـا ت ـ رف ـاری بـر پایـه رویکـرد معرـوی ـ جلسـات درمـان مـراو ی

 مراج  ریای م ر اب  ا به مرظور کاچش نشانىان جسمانیایش طرحنىری و عفو و بخشمثبت
آموزا داده  1آرامیتنآرامش و مفافیت ذچن و آرامش قلب و کاچش ترش به مراج  فن  و نیا

احسـاس مـ  در او چر زمان که احساس اوطرا   چمچرین بار و سهم  و توصیه م  چر روز 
 رکر اجرا 

در دو جلسه اول بع  از معرفی اچمیت فکر و نقش آن در رف ار و عواطف، به مراج  کمـک 
تغییـر آنهـا  بـرای A-B-Cاسـاس تحلیـل  )افکار وودکـار( بـر ا مراسایی سطح اول افکارم  ب

تغییـر افکـار ـ  به مراج  از او وواس ه مـ  رونـ  مراسـایی یتکالیفدادن با  ،چمچرینبکوم ر 
و یاارا آن را برای جلسات بع ی بیاوردر یاارا  کر مخ لف اجرا  چایموقعیتوودکار را در 

                                                      
1. Relaxation 
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 رآن داده م جرای به ر برای او تذکرات الز  به مراج   ،بررسی ،لساتتکالیف در طول ج
بـرای  بـه مرظـور بازسـازی مـراو ی ورف اری  ـ در کرار م اوالت مراو ی ،در جلسه سو 

 وانواده روا حل مسئله نیا آموزا داده م ر فردی درمشکالت فردی و بینبهبود 
 مـ اوالت دادنارتبـاط بـرای حاوـر هم اولـ مـذچبی رویکـرد به توجه با ،دهار  جلسه در

 و بیرـیوـوا و وـ ا وویشـ ن، مفهـو  بـا مراجـ  مـذچبی، چایجربـه بـا رف ـاریـ  مراو ی
 راچبردچای از یکی با و کرد بیان را وود اع قادات و باورچا ویویفت طی و یردی  آمرا امی واری

 چایموقعیت با رویارویی و در  برای و اون  از طلبی نکمک یعری ،مذچبی معروی ایمقابله
 اولیـای باریاه زیارت و اون ، ذکر که م  داده توویح ،چمچرینر یردی  آمرا ،زن یی زایترش

ــیاال  ــرای و چ ــ ور  اج ــی چایدس ــون) دیر ــاز چمچ ــ ن و روزه و نم ــرآن ووان ــا و ق ــه ( دع جرب
 ردارد بخشیرامشآ

ایجاد احساس مثبت،  برای مقابله بیش ر با افسردیی و اوطرا  و ،در جلسه پرجم و مشم
از مراج  م  که مراحل آن درین است  اجرا  (1394فرد و عابدینی، )خدایارینىری تکریک مثبت

وو  وـود یـا  تجربه ۱۵تا  ۱۰کم دستر ۲؛ چای مثبت وود را نا  ببردیژییور ۱  وواس ه م 
نسـبی  اسـاس اچمیـت بـر ر۳برویسـ ؛  بـردمـین لـذت دادن آانجـا کـه از را وـوبی  چایکار 

بر ی کر  و به نقاط مثب ی که در تجار  وومـایر  را اولویت م ه آنهامثبت مطرح چایویژیی
ترین و مع برتـرین ویژیـی مثبـت کر  که باارزاعروه مواچ ی را ر ۴ ؛وجود دام ه اماره کر 

ه او بکی  م  و در این زمیره تکالیفی نیا نقاط قوت مذچبی مراج  تأ بر ر ۵ر استآنها قابل اتکا 
 رداده م 

به مرظور غلبه مراج  بر رنجش حاصل از رف ارچای پ ر و مـادر و  ،در جلسه چف م و چش م
پــ ر و مــادر و چمســرا از تکریــک عفــو و  ازچمســرا و چمچرــین رچــایی از احســاس ترفــر 

فرد )خدایاریایش ش اس فاده م ر برای اجرای این تکریک از روا اسالمی عفو و بخشایبخش

 ر است یز  هکه مامل چشت مرحل م اس فاده  (1394و عابدینی، 
ش( ایشـه )بخشـیان نیـا نـوعی احسـاس )ان قـا ( و نـوعی  ه وود را در برابـر یفرد رنج ر۱
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دارد، حـق عفـو و را رکـه حـق ان قـا  از فـرد رنجانرـ ه ین ایدر ع کر یمو با وود فکر  ر یبیم
 شـ یان یمقت ین حقیس به امراروان ییفرد با راچرما ،ن مرحلهیستر در اا ا با اویش نایبخش
 یا از وـاطیـ یر یـان قـا  بى یتـوانیمـ و   م هیاز تو وا ین اسال  حقیاساس اصول د که بر
)و کار را بر مرد  آسان ییـر و شه کن یعفو را پ» ی وود تو سودمر  است؛برا یایر بىذر  ی؛بىذر 

 ر(299)اعراف:  «ک فرمان دهیو به کار ن بخشش پیشه ساز(
قبـول  رامـ ن حـق او ی ن وـاید یچمىان و ح  کر یمن مرحله، مراج  احساس یدر ا ر۲

انجـا  داده  ییراچکار است و یراچ یفرد واط یریکه از نظر د اب ییدرمىر، ید یاز سو  دارن ر
یـاه  وجود داردر یفر یک ین یراچیدر یرو برانیا است، از از فـرد ح ـی ایـر کـه  مـودیمـاو آ

چـر کسـی بـه انـ ازه »ر ردیـییمـرد، و اونـ  از او یرد و حق وود را ن وان  بىیرنجانر ه ان قا  نى
یـاه  ،نیر چمچرـ(8)زلکزال:  «ر یبیمی ب ی کر  )کیفر( آن را اذره  یکـه ایـر وطاچـا مـودیمـآ

ن مسـئله موجـب کـاچش یـر ا ییشایمو اون  یره از کارا  یرد و ببخش  ه بىیىران را نادید
 نکر ر یان قا  حرک به قص  جه ممکن است ید و در ن مویاو م یمرف یچااحساس

یاه وو نبخش یر ییان قا  یام چا و آثار مرفیمراج  از پ ر۳ ر او به اس مرار رنـج و مودیمدن آ
یـرف ن یـ هجـا ناد یاز آنها راچ ییرچا یکه برا اب ییدرمو  بردیم یآن پ یو ب ن یعوار  روان

 یمـ ا  بـرا بخشـودن ون»   یـفرمایمـ ۷یلـعن اردر حضـرت  یواط ودنآن وطا و بخش
؛ بکه نقکل از خکدایاری فکرد 71/318)مجلسکی، بکی تکا،  «داردن آثار نامطلو  را یتر بار  یر ییان قا 

 راب ییمفرد باز چم کاچش  یاحساسات مرف ترتیبن یا ر به(1394وعابدینی، 
ام ه بام  و فراتـر از آن ن  یىر ییمان ب  به د یریو د یکه از نظر انسان اب ییدرممراج   ر۴

 یابیت او و عملکردا را ارز ی  موقعین دیکه دارد برىرد و با ا ییچاتیمح ودا با یبه رنجانر ه ن
  برىر تا آنکه ین دیکوتر ی  برادر مؤمن وود را به نیعمل و مرا»   یفرمایم ۷یعلکر ر اما  

 مـودیمـمثبـت سـبب   یـن دیـر ا(75/196)همکان:  «ن مـودیقـیتـو  یبـروالف آن بـرا یاید
ن یـبسـا ای از کـردار او دـهو  یابیـفرد رنجانرـ ه در  مـود و ارز  یچاتیموقعو  چاتیمح ود

 است رف ار کر ر توانس هینمن یجا ا   بهیوواچ  م  که او چم در آن مرا
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 انسبت بدر  ه ی نظر احساس فرد رنجیتج  یبرا توان یم، درمانىر ینىر مثبتت یبا تقو ر۵
 یچایژییمراج  ب وان  و، به طوری که ت کر یل عفو چ ایدال  ینر ه، او را به بازمراسفرد رنجا

با  اایشیووبودن رنجانر ه، قو  و ، انسانچاو مت، چایووبر  و به یا ببیمثبت رنجانر ه را ن
یـاچ ،مانر  آن یلیبودن او و دال یا مؤمنو ا بودن  هاو، مخلو  و بر  ج یتـ ر  ا کرـ  و بـهیـپ یآ

قـرآن کـریم آمـ ه در ف ـ ر ین او بوددست آورد تا بـه فکـر بخشـبه رنجانر ه به ی حساس مثبا
 ر(27)حدید: « میمؤمران، رأفت و محبت قرار داد یچادلما در »است  

یـ ن بـر ورز ودن عات است و بـرعکس اصـرار که بخش کر یمدرمانىر مراج  را م وجه  ر۶
ل بــه یـو را م ماترتیـب ان یـا بـهر سـتا چــارزاااز  یدور  ینـوع ینکـردن، از نظـر ارزمـعفـو 
ل و یـدن تماو ه بـه بخشـیـر فـرد رنجکرـ یمـلـب ا را در این بـاره جو نظر  ر کمیدن وبخش

 به ر استر ای که ایر ببخشمود میقت ین حقیا م وجهو ر  کمی ا یاحساس مثبت پ
 درمـانىر اوو  اف ـ یمـ ییجودـارهبـه فکـر  یمراج  با پشـت سـر یذامـ ن مراحـل قبلـ ر۷

شـه و یتـا ان  کررـ یمـل عفـو را مـرور یـىر دال یکـ یو چر دو بـا  کر یمق یش تشوایرا به بخش
 ایوـود را بـر  ییم نهـایمراج  تصـم ومود  ترمثبترنجانر ه در وصوص  ه یعواطف فرد رنج
 ربخشایش بىیرد

ردن، کـیی مانرـ  سـال و آن را بـا رف ارچـا ردیـییمـ بخشـایشم بـه ی ه تصـمیـفرد رنج ر۸
ه فرد رنجانر ه در زن یی و یا در دس رس کی صورت ر درکر یمره ابراز یو غ یدادن، روبوسدست

در دل ن اردر درمـانىر بـا  یارهیک یواط ازکه  کر یممراج  ابراز  مراج  حضور ن ام ه بام ،
ق یشـوآن رف ارچـا ت دادن ه را بـه انجـا یـ، رنجیرـی یاه دیموفق از د یت رف ارچایذکر مطلوب

در مواجهـه بـا رف ارچـای اکـار یافراد پرچ  ییویمفرقان  ۶۳ یهمثال با اماره به آ یر براکر یم
 ردچر یمو به آنها سال  کرر  رف ار میافراد، وو  و سالم  هجاچالن

کـاچش  کـمکمبه فرد وطاکار  راج  ه یفرد رنج ین مرحله، افکار و احساسات مرفیدر آور 
ن یىا ی، رف ار چمراه با اد  و اح را  جایمر  ، عالقهینىر مثبتو  رودیم نیا از بی کر یم ا یپ

، احسان یدوس  ی مج د رابطهچمچون برقرار  یمطلوب یر درمانىر او را به رف ارچامودیمآن 
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 رکر یمق یتشو یکیو ن
در  یدرمـان یچـاروااز  یکـیعروان  به توان یمش ایبخش ی یاه اسالمیاز د آنکه والصه

شـ ر یبـا مـراوت ب مودیمن روا، به فرد کمک یکار رودر در ا ىران بهیرف ار فرد با د اصالح
مووـوع راج  به  ی  یرش ج ی، در او بان رنجان هکه او را  یا افرادیفرد  یچاتیمح ودوود و 

ا افراد وطاکار را ببخش  و وود را از رنـج یجاد مود تا ب وان  فرد یاو الف، رنج و بافت رنجش ا
 ان ربرچ

 نمایش داده م ه استر ۴و  ۳ ن ایج م اوالت این پژوچش در نمودار

 آزمونمراجع در پس MMPI-2: نیمرخ روانی ۳نمودار 

 



 سومشماره  /۹۵ تابستان/  دوم/ سال   158

 

 آزموندر پس SCL90-R: نیمرخ روانی آزمون ۴نمودار 
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الیری کـاچش چـای بـمقیاس بیشـ رنشان داده م ه اسـت،  ۴و  ۳طور که در نمودار چمان
ن ـایج یویـای روـایت و مـادابی بیشـ ر در  ،آزموندر پس و با توجه به مصاحبه بالیری ،دام ه

مراج  بودر با توجه به ایرکه مراج  اماره دام ه است که رونـ  زنـ یی او در طـی ایـن جلسـات 
ییرات درین ن یجه یرفت که تغ توانمی واق  نش ه،مطابق یذم ه بوده و اتفا  یا تغییر واصی 

 راستآم ه نامی از جلسات م اوله وجودهب

 گیریبحث و نتیجه

رف اری به چمراه درمان معروی و مذچبی بر روی یـک نمونـه  ـ م اوله مراو ی در این تحقیق
ش اینىری و عفو و بخشم ر فرون مثبت انجا افسردیی و اوطرا   عالئم باساله(  ۴۶)وانم 

-Aاز جمله بازسازی مراو ی، حل مسئله و تحلیـل  ،یرف ار  ـ چای مراو یبه چمراه تکریک

B-C  کـه ایـن  ،افسـردیی و اوـطرا  بـود عالئـمم اوله بر  کارآم یر ن ایج حاکی از اجرا م
، یعقـوبی و چمکـاران (2009)چمکاران  از جمله پاکرت و ،یاف ه با دیىر تحقیقات در این زمیره

، (2004) چمکـاران و راجایوپـال ،(2013) ُوتـریچ و راپـی، (1388)، مجاچ  و چمکاران (1391)
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ــی ــ ایاری، (2007) ابراچیم ــ  و ــ ، کــودکی و  (1382)فرد، محمــ ی و پرن و تحقیــق حمی
 سازیار استر (1391)بخش حیات

 مـ ه تصـادفی یـروهآزمـایش کر ـرلدر تحقیـق وـود تحـت عرـوان  (2013)و راپـی  ُوتریچ
 ی چمایرــ  در افــراد مســن، بــهرف ــاری در وصــوص اوــطرا  و افســردی ـ درمــانی مــراو ی

 رف اری در زمیرـه کـاچش اوـطرا  و افسـردیی ـ این ن یجه رسی ن  که یروه درمان مراو ی
 مب رـی مـ اوالت اثربخشـی (2004) چمکاران و راجایوپالر است مؤثردر جمعیت سالمر ان 

 یحـاک مطالعـه ایـن ن یجـهکردنـ ر  بررسـی وفیف افسردیی و اوطرا  رف  در معرویت را بر
 مشـخم ،بودر چمچرـین افسردییعالئم  رون  کاچشی و اوطرابی عالئم دارامعر کاچش از

 درمـومـیدر مراجـ  افسـردیی  عالئـم افـاایش باعـث مـذچبی درمـان کـردنتر  کـه مـ 
 بـه مبـ ال بیمـاران در را یـرای دیرـییکپاردـه درمـانیروان اثربخشـی (2007) ابراچیمـی

ن یجـه  و دهکر  بررسی رف اریـ  مراو ی درمان و ودرمانیروا دار  با مقایسه در ووییافسرده
 مقیـاس افسـردیی نمرات سه ماوم روی بر دیری یراییکپارده درمانیروان کهه است یرف 

استر چمچرـین،  مؤثر ناکارآم ، چایمقیاس نىرا و چامیل ون افسردیی مقیاس نمرات بک،
 نشـان معرویـت و با مذچب CBT ترکیبی درمان رویکرد از اس فاده با (2009)چمکاران  پاکرت و

 اوـ الل بـه بیمـاران مبـ ال در ایمقابلـه چـایمهارت بهبـود باعـث درمـانی دادن  این رویکرد

 مودرمی مر شر اوطرا 
 درمـانیروان رویکـرد این نک ه را توویح داد کـه در توانمیاین رویکرد  کارآم یدر تبیین 

 تغییـر آن چـ ف که ،رف اری ـ مراو ی چایروا بر رف اری مب ری بر مذچب عالوهـ  مراو ی
 جلسـات طـی اسـت، مرطقـی افکـار به مرفی وودکار افکار تب یل و بیمار چای غل دامتباور 

 نظم رب ر  وک تقویت را وود دیری باورچای و معروی اع قادات مودمی کمک به فرد درمانىری
این  در واق ، درر کر  تمرکا و هتوج چیاال  رحمت و پروردیار مطلق ق رت وجود جهان چس ی،

 بـه مـودمی سـعی ،فـرد مـراو ی چـایتحریف و ناکارآمـ  افکـار بـا مجادلـه بر عالوه رویکرد
اسـت )از جملـه در نظـر  اسالمی و مذچبی چایآموزه بر مب ری که ج ی ی مراو ی کاریذاری

ادکردن از و نیکــو یــ ،کردن بــر و اونــ ، عفــو و یذمــتیــرف ن و اونــ  در چمــه امــور، توکــل
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 چومـیارکردن رویکـرد، ایـن کلـی چـ ف رمـود اقـ ا  چای عطامـ ه از سـوی و اونـ (نعمت
 تغییـردادن سپس و وود عالیق و اسرادچا افکار، زن یی، سبک چا،تجربه ،به عادات مراجعان

 چـای آنهـااو الف و چاتعار  که کرد وواچر  کشف ت ریجبه افرادر ستا آنها و اصالحکردن
 نیسـت، بلکـه آنهـا چمسـر نقـایم بـه مربوط فق  و نىرف ه نشئت بیرونی ی ادچایرو از فق 
 جلسـات طـی در ایـن م اولـه رچسـت نیا آنها کژکار چایمراوت و نفسانی چایحالت هزایی 

 مفاچیم و مراب  به اس راد با در مراج  آن بازآموزی و ایشبخش مفهو  بر ایویژه تأکی  درمان،
 راست م ه اسالمی

ــ در ــ وزاآم ــه ایشبخش ــ ب ــک نامراجع ــودمی کم ــا م ــراوت ب ــ ر م ــود و  بیش ــش و نق
 هدربار  ج ی ی بیرش آنها در است، رنجانی ه را وی چمسرمان که یا افراد دیىر چایمح ودیت

واطی وـود و پـ ر و  چمسر  وان ب تا مود ایجاد رنجش بافت و رنج تعار ، و او الف موووع
کـریم  قـرآن در و اونـ ر برچانـ  رنـج از را وـود و  خشبب را آنها هآزاردچر  رف ارچای و مادرا

روی  نادانـان از و کن معروف به امر و بىیر پیش در را بخشودیی»  فرمای میوطا  به پیامبر 
 ترنادیـک تقـوا بـه یذمـت،  » فرمایـمی یدیىر  جای در ،چمچرینر (199)اعراف:  1«بریردان

 ر(237)بقره:  2«است
فرد و )خکدایارینىری دن ایـن پـژوچش اسـ فاده از فـن مثبـتبوآمـ کار یکی دیىر از دالیـل 

که  کر میاذعان  (1384فرد، ؛ به نقل از: خدایاری1986) موارتار در این زمیره است (1395عابدینی، 
زمـانی اسـت تـا  به ـرافراد بسـیار مثبت افکار بیش ر تأکی  مود، عملکرد  چایجربهیاه بر  چر

از آنجا که در این تحقیق تمرکا ما بر افسردیی  رمودمیتأکی  آنها ی مرف چایجربهاست که بر 
درمان معرـوی و مـذچبی بـر کـاچش ایـن  کارآم ی دچر هن ایج نشانو اوطرا  مراج  بود و 

 افسردیی ساززمیره ناکارآم  چاینىرا این م اوالتتوان ن یجه یرفت می لذا ،است عالئم

 عرـوان بـه مطالعـات بروـی کارآمـ یاین  تأیی ر در دچ میقرار  تأثیر تحتنیا  اوطرا  را و

 کـه کـرده اسـت مطـرح نک ـه را ایـن (1388؛ به نقل از: مجاهد و هماکاران، 1980)پروپست  مثال

                                                      
ْعِرْض َعِن اْوجمِهْیَن ). 1

َ
ُمْر ِباْوُعْرِف َو أ

ْ
 .(ُخِذ اْوَعْفَل َو أ

ْقلی... ). 2 ْقَرُ  ِللقَِّ
َ
ٍْ َتْعُفلا أ

َ
ٍَ َبَّیٌر  َو أ ل ُْ َه ِبما َتْعَم ٍَِّ اللَِّ ْْ ِإ ُك َُ  .(َو دع َتْ َسُلا اْوَفْدَل َبه

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=199
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=199
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=237
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 راست مؤثر سایرین از بیش افراد مذچبی برای مذچب از اس فاده با درمانیروان
رف ـاری  ـ مراو ی درمانیروان هک یرفت ن یجه توانمی پژوچش این چاییاف ه به توجه با

 درمـانی رویکـرد نـوعی عرـوان بـه نىریآموزا عفو و بخشـایش و مثبـت با توأ  محورمذچب
 کاچش و بهبود در معراداری طور به ایران، جامعه مذچبی ـ فرچرىی بر زمیره مرطبق و ترکیبی
بودن ایـن کارآمـ « اح مـال»، بـا توجـه بـه برـابراینر است کارآم  افسردیی و اوطرا  عالئم

در  ایم اولـهدرـین « اثربخشـی»بـرای بررسـی را زمیره  توانر میدرمان، دیىر پژوچشىران 
کارآم ی بیشـ ر ایـن درمـان را بـا  مودمیر لذا به دیىر پژوچشىران پیشرهاد کرر فراچم  آیر ه

بـات و بـه اث کررـ دیىـر بررسـی  چـاییروهچـای بـالیری دیىـر، و بـا افراد دیىـر، در موقعیـت
 این م اوله بپردازن ر« اثربخشی»

 هامحدودیت

 سـایر بـه ن امـ ندس رسی و کر ـرل یروه فق ان به توانمی حاور پژوچش چایمح ودیت از
 رکرد اماره یک یىر با آنها تأثیر هو مقایس درمانىری م ع د چایروا کارییریبه مرظور به افراد

 سـایر بـه مع ق اندر  و م ه انجا  ال اس دین مذچبی در بس ر فق  پژوچش این ،چمچرین

 نیا و دیىر جوام  افراد به پژوچش این ن ایج تعمیم بای  در برابراین، راست نش ه بررسی ادیان

 رمود اح یاط ادیان سایر به مع ق ان

 هاپیشنهاد

 در پـژوچش ایـن چا،یاف ـه پـذیریتعمیم یسـ ره افـاایش بـرای مـودمی پیشـرهاد اسـاس، ایـن بر
ــه ــی و نمون ــا و ترس ــین در نی ــ ان ب ــه مع ق ــان ب ــر ادی ــا دیى ــرار نی ــود تک ــین،ر م ــرهاد چمچر  پیش

مـراو ی  ـ رویکردچـای رف ـاری از چـر یـک با ترکیبی، درمانی رویکرد این کارآم ی مود میاانمی
 ایصـورت مقایسـه بـه درمـانی، رویکردچـای سـایر یا بخشایش آموزیروان رویکرد نیا و کالسیک

 رمود بررسی
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