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 چکیده

به عنوان  حوا   « عمل»هدف مقاله حاضر تبیین 

وری درمووا  دندبیوودی مینووای و برر وو  کوون 

شوونای   نثربخشوو     بوور نبیوواد مشوو    رون 

مرنجیووا  مرووبرد بوواد  ن ووژو رو   وو وه  

عبار  باد  ن ژ ن  تحلیل م ا  دین ، و برر   

رمووا  دندبیوودی مینووای بووه رو  نثربخشوو  د

تجرب  با گرو  کن رل به صوار  گروهو ، بوا نیمه

نامه  ووای اریاه ه ن وو داد  ن  نبرنرهووای  ر وو 

Abstract 

The purpose of this paper was to explain 

“action” as the functional field of multi-

dimensional spiritual therapy and to 

examine its effectiveness on the dimensions 

of psychological problems among anxious 

clients. The study methods were analysis of 

religious text and examining the 

effectiveness of multidimensional spiritual 

therapy with semi-experimental method and 
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دندبیدی  ندگ  و   موا  نضوبرند بوک، کوه بور 

روی گرو  نمانه مرنجیا  مربرد مرنکر مشواور  

های  وو وه  نشووا  ننجوواش شوود  ن ووژو یاه ووه

نوو  رآوور  ، دهوود بوور ن ووال تحلیوول م ووا  دیم 

 وا د بوه روار حدیث(،  نچه هایوژ نناوا  رن م 

و بووه شوو ل « عموول» ووا ی کلوو ، تحلیوول و هیال

مرنجیا  ن ژو عمِل « عمل مینای»مثبِژ غای ، 

 ذیر عمل  ن ژ که نم ا  مدیریژ نجورن محا به

و مرنتب    به ش ل نرندی وجاد دنردو در   وه  

ی درمووانیری دندبیوودحاضوور بووا ن وو داد  ن  رون 

وری مینای ن  رریق تنظیم و تیدیل عمل یا کن 

 وا ی نرندی نناا  و عانمل مربوا  بوه    و هیال

عمل مینای ربوه ویو   بوا یارد تاحیودی و عقول 

شووونای   مرنجیوووا  یدن وووا(، مشووو    رون 

گانه مربرد نابژ به گرو  کن رل در نبیاد هدژ

رره اری، عارد ، حا ، تصوایر ردن ی ههنو ، 

نبط و بیالاژی/ بک  ندگ ( به رار شنای  ، رو 

و همچنوین، (P<0/0001رمینادنری کاه  یاهوژ 

نضبرند گرو    مایش  نابژ به گرو  کن ورل بوه 

و (P<0/0001رروووار مینوووادنری کووواه  یاهوووژ 

هوای مرنجیوا  نشوا  مشاهدن  بالین  و گرنر 

دند بووا یارد تاحیوودی، عقوول یدن ووا رن هیووال و 

نود و بوه  ووب  کوری نناوا  رن م یوادل م کون 

control group, using multidimensional life’s 

structured questionnaire and Beck Anxiety 

Scale, which were conducted on a sample 

of anxiety clients of some counseling 

centers. Study findings show that according 

to the analysis of religious texts (Quran and 

Hadith) what makes the nature of man in 

general is the analysis and activation of 

“action” and in the final positive form, is 

the “spiritual action” of clients. An 

accountable action is the one that it is 

possible to manage its components and 

orders in a voluntary manner. In the current 

study, using multidimensional spiritual 

psychotherapy, by regulating and adjusting 

action or voluntary functioning of man and 

its related issues and activation of spiritual 

action (particularly theo-feedback and God-

inclined wisdom), psychological problems 

of anxious clients in seven dimensions 

(behavioral, effective, sensory, mental 

imagery, cognitive, relationship, and 

biology/life style) have decreased in 

comparison to control group (P<0/0001). 

Also, anxiety level of experiment group 

significantly reduced in comparison to 

control group (P<0/0001). Clinical observa-
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بخشودو در نیون  وب  تیوال  م « عمل مینوای»

 وری نناووا  هدهمنوود، بووانر   و مینووادنرکوون 

شوود  و بووا کوواه  نضووبرند، بووه نعمووال نناووا  

 بخشووودو ن یجوووه نین وووه بوووا تنظووویموحووود  م 

 بخشو  بوهعمل نناوا  در نبیواد مخ لو  و تیادل

تان  بر مش     ندگ  نهرند مربرد، که    م 

نند، غلبه کردو منبق نیون   یارج ن  کن رلن  دید هاعل

درما  برنی مش    در نبیاد مخ ل  نیجاد م  کنود 

    رن درمان  هرن تشخیص تلق  کردو

درمان  مینای، درما  دندبیدی رون  ها:کلیدواژه

شنا   ن  م ، نضوبرند، مشو    مینای، رون 

 .شنای  رون 

tions and clients’ reports showed that theo-

feedback activates the God-inclined 

wisdom and adjusts one’s functioning, and 

transcends the “spiritual action”. Thus, with 

regulating one’s action in various 

dimensions and transcending it one could 

prevail on those life problems of anxious 

people that subjectively are out of their 

control. The logic of this treatment in a 

variety of problems dictates that this should be 

considered as a transdiagnostic treatment. 

Keywords: Spiritual psychotherapy, Multi-

dimensional spiritual therapy, Islamic 

psychology, Anxiety, Psychological problems. 

 مقدمه

. فهر  انه کردهها توجهه ی خاصی از مشکالت انسانهاحوزهدرمانگری به الگوهای مختلف روان
توانن  او را برای غلبه بهر مشهکالت یمی انسان ور کنشآنها این بوده است که با تنظیم این حوزه از 

  امها از درمهانگری هموویهی دارنهههای روانخود توانمن  کنن . هرچن  در عمه،  بسهیاری از رو 
ی عهافیی در ههاتعار گران اغله  یه،تحلوانها یکسان نیست. مهالال  ر یریگموضعلحاظ نظری 

ی احهوزهکنن . رفتاردرمانگران بهیش از ههر یمحوزه عملکرد خود انتخاب  عنوان به دوران تحول را
یهناختی انسهان  بیشتر به حوزه درمانگرانیناختکنن . یمبه رفتار انسان و تغییر و تع ی، آن توجه 

نگران بیشهتر بهه یهسهتو  نگرهاانسهانداننه . یمتوجه دارن  و تغییر افکار و رفتار را مبنهای درمهان 
ها یه گاهد. هرچنه  همهه ایهن (1394بزرگی و نوری، )جاندارن  انتخابگری و حوزه وجودی انسان توجه 

ایهن  (2000و  1988) 1ل میلهونههای انکارناذهریری تیکیه  دارنه   امها بهه قهو یتواقعدر جای خود بر 
                                                      
1. Millon, T. 
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ی هادرمانکنن . یمتلقی کرد؛ چراکه از زاویه خاصی به انسان نگاه  1ها را بای  درماِن بخشیدرمان
؛ نکورررس، و 2010 3و نکورررس،، 2پروچاسکاا) ینظهر ی نگر ذارچههذارچه امروزی نیز یا بر اساس یهکیک

 1999) یلهونم. از نظر (2008الزسرو،، ) یفنی نگر هذارچیا بر اساس یک ان ی هایجاد  (2005 4گلفرید،

ها هم به جای اینکه بهر اات و درون یهخم متمرکهز بایهن  بهر فهن یها نظریهه ی گاهداین  (2000و 
ها را های یخصیت و اات انسهانیژگیومبتنی هستن . او درنهایت دی گاهی را که بتوان  تعام، بین 

بینهی کهرده بهوده یشذگونه که از دو دهه قبه، خود همان ده  ویمدر درمان در نظر بگیرد ترجیح 
ده . تیکی  او بیش از هر چیز بر توجهه یمرا ترجیح  5درمان سینرژتیک مبتنی بر ه ایت یخصیت

کهردن دیه گاهی بها مرر  (1996) یلهونمدرمهانگری اسهت. بخشهی روانبه کلیت انسهان و وح ت
دانه  کهه در یم 6ی نیانتزاعخصیت را سرح تکاملی راجع به یخصیت  باالترین سرح تحول ی

یافتگی یهناختی وحه تعص  ه افته   در زمینهه روانیافتگی تیکر و احساس اتیاق میآن وح ت
مشاه ه ی ه  و از لحاظ ذیشرفت تحهولی بهین اسهت الل و هیجهان تعهادل برقهرار  7کرتکسیدرون

درمانگران نیهز دیگری از جملهه گشهتالتذردازان نگری البته مح، تیکی  نظریهیکلیود. دی گاه یم
یافتگی یخصیت را به عنوان یکهی وح تها تیکی  بر بوده است  و یای  بتوان از زاویه اغل  درمان

از  (1977) 8توکوههههههای سههالمت روانههی برجسههته کههرد. مههالال  از اههه اد درمههان و یکههی از مال 
در اخهتالل  12یه نو اضهرراب تهی 11ینایافتگاز وح ت (1978) 10و تولوین 9فروذایی انسجام خود

                                                      
1. part-therapy 

2. Prochaska, J. O.  

3. Norcross, J. C.  

4. Guldfried, M. R.   

5. Personality-guided Synergistic Psychotherapy 

6. abstraction 

7. intracortical 

8. Kohut, H. H. 

9. fragmented self-cohesion 

10. Tolpin, M. 

11. disintegration 

12. depletion anxiety 
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 توانهه  از فرآینهه هایینمگوینهه . فههر  آنههها ایههن اسههت کههه وقتههی انسههان یمروانههی سههخن 
سهازوکار هم النهه و  آنههاافته . یمنایافتگی اتیهاق  توحهی عبهور کنه  ایهن دوسهت ار فبیعی خود

یافتهه و منسهجم  مراقبان کود  را بهرای تشهکی، خهوِد وح ت 2سازیی ئالاو  1ایینهآهای کنش
 دانن .یمضروری 
ی ج یه  کهه تها حه  ههادرماندرمان چن بع ی معنوی هماننه  بسهیاری از  درمانگریروان

و درمهان  (1120) 3ذارگمنهتذارچهه معنهوی از جمله درمان یک)دارن  زیادی رویکردی معنوی 
 5ِهیکز،) ر یذهرو حتهی درمهان مبتنهی بهر تعهه  و  (2005) ینبهرجو  4ذارچه الهی ریچهاردزیک

  ختییهناروان. تعهادل دانه یمبع  معنهوی  سازیفعالختی را یناروانمحور درمان   ((2013
. اما یودیمتیمین  خوبیی روز دنیا است و با م اخالت جاری تا ح  هادرمانه د بسیاری از 

رود بخشی ن به تغییرات درمانگرانه معها به مان گاری نتایج درمان و عمقدرماننس، ج ی  
ختی را مه  نظهر قهرار داده یهناروانتنها تعادل بلکه تعالی چن بع ی معنوی نه. درمان ان ی ه

 چههار انسهان و هسهتی( ) یادراکهحهوزه س به جای کهار در دو یناروان  است. در این درمان
در بهر  را (فبیعهی و معنهوی) انسهانکهه کلیهت  )مبه ،  غایهت  خهود و هسهتی(حوزه ادراکهی 

اصول مشخصی برای درمهان  هاحوزهیک از این  . هرده یمنای کار درمان قرار مبگیرد  یم
. فهر  اساسهی ایهن یهون یمو فنون درمان تنظهیم  سازوکارهاو در ذی آن  دهن یمبه دست 

تهیمین  بخشهی بهه درمهان از فریهق بهازخوردی توحیه یسهازوکار وحه تاست کهه  آندرمان 
بزرگی، جکان)یهود یم منجهربیح اساسهی مبه ، وجهود که به اصهال  خ اذنه اره و تسه  گرددیم

و حههوزه یابه   یممشهکِ، مراجهع بههه یهکلی متیهاوت سهازمان  ِی بن    صهورت. بنهابراین(1394
ینه  آفر  یهکذس از ایجاد بینش است. یک، یماره  عمِ، معنوی سازیفعالعملیاتی درمانگر 

                                                      
1. mirroring 

2. idealizing 

3. Pargament, K. I. 

4. Richards, P. S. 

5. Hayes, S. 
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و غیرمعنوی به صورت دو چرخه  در  مشک، تا واکنش نهایی فرد را با توجه به دو م ار معنوی
 ده .یممتعامِ، اختیاری نشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناختی شکل فوق بر این اصل استوار است که عقل امام فکر و : ساختار تعاملی نظام روان۱شکل شماره 

 بزرگی  در دست چاپ()جان 1فکر امام قلب و قلب امام حواس و اعضا است.
                                                      

ـةُ : »۷از امام علی .1 َِ َأِئمَّ ـَوا ََ َا َواْل ـَوا ََ ـُة اْل ُِ َأِئمَّ ِِ َواْلُقُلـو ُة اْلُقُلـو ْفکاُر َأِئمَّ
َ
ْفکاِر َواْْل

َ
ُة اْْل ـا اْلُعُقوُل َأِئمَّ ََ ْع

َ
«  اْْل

 (. ۱/9۶: ۱۴۰3؛ مجلسی، ۱/۲۰۰ :۱۴۱۰)کراجکی، 
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. در دهه یممعنهوی نشهان  چن بعه یبن ی مشک، را بر اساس درمهان صورتیک، فوق 
. ایهن مشهک، کنه یمدرا  و یناسهایی را امشک، یها ذ یه ه   فرد ادرا  مشک،()اول مرحله 

ممکن است محر  دورنی یا بیرونی دایته بای . می ان ادراکی ما یهام، چههار حهوزه اصهلی 
بهه مربهوط و دو حوزه دیگر است  مب ، و معاد() یمعنو ع  مربوط به فعالیت ب   حوزهاست که دو 

ارزیهابی دوم )در مرحلهه  هستی یام، دیگران و دنیای مادی و خهود(.)انسان بع  غیرمعنوی 
ذهردازد  بهر اسهاس یماسهناددهی یها تخصهیم  تا ح  زیادی فهرد بهه مشک، یا تشخیم( که

دو مسهیر   بهودنفعهالایهن  در خصهو و نیز هشهیاری فهرد   ع  معنویب   بودن یا نبودنفعال
. اما اگر مسیر معنوی فعال نبای  فرد بر اساس امکانهات خهود و ارزیهابی یودیممتیاوت فی 
و بهه مرحلهه بعه ی هه ایت  کنه میلحهاظ عقالنهی ذهرداز   ازعم، خود را   لهئاهنی از مس

اگهر بعه  معنهوی  به ون بیهان جزئیهات(.) و مقابله بها مشهک، اسهت گیریکه تصمیم یودیم
اساسههِی    سههازوکارهاییهه هئله ادرا عقهه، خ اسههو در ارزیههابی مسهه  یارانه فعههال بایهه هشهه

ینه  ارزیههابی آرا وارد فر   در چهارچوب مبه ، و معهاد  ارزیهمن ی و معنهادارِی عمه،  ه فمنه ی
 در انتهها یدهذاسه و چهه بسها نحهوه  ؛و جریان تصمیم و مقابلهه را واجه  بعه  معنهویکن  می

 )ماننه  مراجعهی کهه تصهمیم گرفهت فهردی را کهه بهه او  لهم کهرده به فهور کلهی تغییهر کنه 
 در حههالی کههه انتقههام غیرمنرقههی نبههود((. مرحلههه) یههردبگانتقههام  اسههت ببخشههای  نههه آنکههه

مسهئله  فهراوری یها ته ار  عمه،( تنظهیم مقابلهه و تصهمیم بهرای ذاسه  یها واکهنش بههسوم )
در اختیهار  سهاس دو چرخهه مهرکور ی ه است. در این مرحله فرد دو گزینه اساسی بهر اادرا 

من دوم )دارد: گزینه اول )خ ا  من و مسئله(  با خ ا و برای او رفتار خود را تنظیم کن ؛ گزینه 
... برای خود یها دیگهری و... تصهمیم  ا با خود یا دیگری وو مسئله  یا من و دیگران و مسئله( ی

بهر  فقه سهت بهروز کنه  کهه فهرد . یک، دیگری از تصمیم هم ممکهن ابین یمخود را ت ار  
کهه در ذهردازد  یم گیرییمتصهماساس بع  معنوی به ون در نظهر گهرفتن ذهرداز  عقلهی بهه 

فهرد  ی(  ذاسه دهذاس  هور عم، یا )چهارم . در مرحله یودیممشاه ات بالینی کمتر دی ه 
ش قابه، ارزیهابی و سهنج  که یک،  هوریافته عمه، انسهان اسهت  . این ذاس یودیم اهر 
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 (1ذسخوران  یا فیه بک)ذنجم عینی و اهنی برای فرد است. وزن یا ارز  این ذاس  در مرحله 
؛ وحه تی کهه کنه یمفهرد کمهک  یهافتگیوحه تله و ئبه چه میزان به ح، مس ده یمنشان 

عمهِ،   لهئحاص، هماهنگی خ اذن ایهت و خودذن ایهت اسهت. هرچنه  از زمهان ادرا  مسه
فرد  هور ذی ا  نیت() یمتصماما در دستگاه الهی آنچه ذس از ود  ییمختی فرد آغاز یناروان

گاه اسهت گرردیم. خ اون  از آنچه در بافن یودمی ی هسنجکن   یم  یریگیهک،از زمهان   آ
حتهی در )یهود یمهختی او واج  نظام ارزییابی الههی یناروانعم،   نیت یا انگیزه ارادی فرد

گاهانه ییر گیک،. زمینه (2ترین مق اریجزئ معنهوی  ه عهافیی ه نظام یهناختی  این عم، آ
 ی و خهود(هسهت  معادمب ،  )انسان است که باورهای یقینی در چهار حوزه ادراکی  اییچی هذ

. عمه، انسهان وقتهی دهه یمآن را تشکی، داده و بع  بینش هشیارانه عمه، انسهان را نشهان 
نظهام   بنهابراین معنهادار بایه .  و معهاد بین مب ، یژهوبه  توحی ی است که در نظام ادراکی او
تنظیم  معنوی یا غیرمعنوی() یقینیبه باورهای  یدهیک،درونی نیز با عم، بافنی انسان در 

سهنجی و جویانهه  خردیتعال ییجهوخودنظم   سهازوکارهایسازی عقه، خ اسهویود. فعالیم
ختی انسهان حهاکم یهنانرواظام توحی ی بهر تمهامی نظهام نوعی نو کن  میخردورزی را فعال 

بیشهتر روانهی  یهافتگیوحه تانسهان را بهه سهمت   عم، معنوی. (1394ی، بزرگ)جان گردان یم
 .کن یمه ایت 

اسهت. « عمه،»  معنهوی چن بعه یدرمانگر  برایمال  تحلی، یا واح  عملیاتی   بنابراین
آن را  توانه یمدی که انسان بهه فهور ارا یودیمگونه کنش آیکار یا ذنهانی گیته  عم، به هر

توجهه  انسهان()عامه، عمه، به خ اون  کریم در قرآن  برسان .ذایان  کن  و انجام ده  و به آغاز
سههوره اسههرا  بههه یههکلی  ۱۳عمهه، انسههان در آیههه  3دههه .یمو آن را ریهه  کنهه  میخاصههی 

اصلی انسهان را  فائر به معنای فال و سوس به معنای عم، آم ه است(  هویت) ییناختروان
                                                      
1. feedback 

ا یرَرُه ) .2 ٍة َشر ًًّ ٍة َخیرًا یَرُه * َو َمْن یْعَمْل ِمْثقاَل َذرًَّ ای کار خیر انجام دهـ  نن وزن ذّرهپس هر کس هم»؛ (َفَمْن یْعَمْل ِمْثقاَل َذرًَّ
 (.۸ـ  ۷ل: )زلزا« بین !ای کار ب  کرده نن را میوزن ذّرهو هر کس هم * بین !را می

ْنثی) .3
ُ
ْو أ
َ
ِضیُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنکْم ِمْن َذکٍر أ

ُ
ًِّی لا أ ن

َ
 (.۱9۵عمران: )نل (... أ
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وقتی هویت واقعی انسان  2سوره مائ ه ۹۱۱در آیه  1یود.ینمو هرگز از او ج ا  ده میشکی، ت
ش عملهنهه یهود یمهمعرود  توجه خ اون  دیگر به خود فرد  به واسره اعمالش یک، گرفت

. در (9تغکاب:: )اسهت که فوز عظیم حاص، ایمهان و عمه، صهالح   چرا (6/360: 1374طباطبایی، )
. در (6/361: 1374؛ نک..: طباطبکایی، 7مانند زمر: )یود یمدیگر به عم، توجه  که در مرات  حالی

 لررا). آیههه یههرییه گیههردینمدر نظههر  یامؤاخههرهلغههو( ) یارادی بههرای عمهه، غیههر جههای دیگههر 
ُه  ْغوِ یؤاِخُذکُم اللًَّ

 ارز یبهو آن را کنه  میعم، لغو را از محاسهبه خهار   3(225)بقره:  (...ِباللًَّ
کنهه   یمتصه یق آن را و قله   یهودیمعملهی کهه بها تهال  و کویهش کسه   . امهادانه یم

. امها کنه یمکه قله  کسه   یاب یم اختصا مؤاخره به عملی   است. بنابراین ذریرمحاسبه
چه   بلکه عم، ارادی  به یک، رفتاری بروز دایته بای  صرفا  این به این معنا نیست که عم، 

ته ب ین معنا نیست که عم، لغو این نک  . همچنینیودمیمحاسبه  4 و چه ذنهانبای  آیکار 
ایمهان از اسهت؛ و بنهابراین افهراد باختی یهنارواناثر است بلکه بیانگر اثر منیی آن در نظام بی

                                                      

قراُه َمْ ُ روراً ) .1 ْْ ِقیاَمرِ  کقابرًا ی ْْ َُ یرْوَی ا ُُ َلر رِر ُْ َرُه  ِری ُعُنِقرِ  َو ُن َِ ْمنراُه ئرا ََ ْْ
َ
ٍٍ أ و هـر انسـانی، اعمـالا را بـر »؛ (َو کلًَّ ِإنسرا
بین ! )این همان نوریم که نن را در برابر خود، گشوده میایم؛ و روز قیامت، کتابی برای او بیرون میهگردنا نویخت

خالصه اینکه از سـیا  ماقبـ  »گوی : ( می۱3۷۴) تفسیر المیزان(. طباطبایی در ۱3)اسرا : « نامه اعمال او است(
ما )نیه و مابع  نن و مخصوصًا از جمله  َنْفِسِ  ...َمِن اْهَقدی َفِإنًَّ ِْ « طـائر»نی  که مراد از کلمه خوبی برمیبه (یْهَقِدی 

هر چیزی است که با نن بر میمنت و نَوست است الل شود، و حسن عاقبت و یا سو  نن کشـ  و نشـکار گـردد، 
ر پی برد زیرا برای هر انسانی چیزی که مربوط به عاقبت امر بوده و بتوان به وسیله نن به کیفیت عاقبتا از خیر و ش

معنـایا ایـن اسـت کـه نن را الزم « ایمما طائر هر کسی را در گردنا الزام کـرده»و اینکه فرمود:  وجود دارد. ...
ای که خ اونـ  الزم ایم که به هیچ وجه از او ج ا نگردد ... پس نن طائر و نین هناپذیر او قرار دادهالینفک و ج ایی

 الینفک ندمی کرده همان عم  او است.
اٌت َتْجِری ِمْن َتْحِقَها اْلَأْنهاُر خاِلِدیَن ف) .2 ُهْم َجنًَّ َعِظیُم  یهاَْ ْْ َفْوُز ا ْْ ک ا ِْ ُه َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُ  ذ  َرِضی اللًَّ

َبداً
َ
 .(أ

3. ( 
َ
ْغِو  ِی أ

ُه ِباللًَّ ُفر یماِنکْم لا یؤاِخُذکُم اللًَّ ََ رُه  وُبکْم َواللًَّ ُْ خ اونـ  شـما را بـه »؛ (وٌر َحِلریٌم َو ْکْن یؤاِخُذکْم ِبما کَسَبْت ُق
هـای شـما کسـر کـرده، )و کنی ، مؤاخذه نخواه  کرد، اما بـه ننهـه دلخاطر سوگن هایی که ب ون توجه یاد می

)البقـره: « کن . و خ اون ، نمرزنـ ه و بردبـار اسـتکنی ( مؤاخذه میسوگن هایی که از روی اراده و اختیار یاد می
ٍَ لا یؤاِخُذ )(. همهنین: ۲۲۵ ْدُتُم اْلَأیما یماِنکْم َو ْکْن یؤاِخُذکْم ِبما َعقًَّ

َ
ْغِو  ِی أ

ُه ِباللًَّ  (.۸9)مائ ه:  (کُم اللًَّ
رُه ) .4 ُفوُه یحاِسْبکْم ِبِ  اللًَّ ُْ ْو ُت

َ
ْنُفِسکْم أ

َ
ٍْ ُتْبُدوا ما  ِی أ هایتان هسـت، خ اون  حساِ شما را تنها با ننهه که در دل»؛ (َو ِإ

 (.۲۸۴)بقره: « ر کنی  و چه نکنی رس  چه نن را اظهامی
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سهوره بقهره  ۲۲۵در تیسهیر آیهه   (1374) ییفبافبها 1کننه .یمگونهه اعمهال ههم اعهرا  این
وضهعیت باورههای   مه یریت عمه، رس یمبه نظر   بنابراین 2دارد.سخن لغو کراهت  گوی می

تا جایی که انسان و بخش   یم ترتی  عم، انسان را ارتقاب ینو ده  میتغییر  ( راایمان) یقینی
 .(119: )مائدهیود یمقی  و یرط و توجه خ اون  به او بی فوز عظیم() یاب یمعم، او وح ت 

از رگههه توحی یافتههه و  تههوانیم دههه یمان نشهه  ویههژه قههرآن کههریم  بهههتحلیهه، منههابع دینههی
 انسهجام یخصهیت انسهان بهه .(1393شکاایی، )گیت سخن  یاکله() یتیخص بخشوح ت

یخصیت از  اییافتهت رگه وح «یاکله»انسان مربوط است. اگر « عم، کلی»یافتگی ت وح
عمال قبلی اما یاکله انسان نیز خود حاص، ا گیرد یمعم، انسان بر اساس آن یک،  3 بای 

. انسهان کنه ینمبرای فرد ایجاد اجبهار  (13/262: 1374) ییفبافبا فبق دی گاهو است انسان 
و وحه تی  دهنه میمرک  از اعضا و نیروهایی است که همه بهه نهوعی دسهت بهه دسهت ههم 

و عم، هر یک عم، کلهی  (4/166همان: ) یمنامیمکه ما آن را انسانیت  کنن یم ایجادحقیقی 
 توانه یمکهه انسهان چرا  انسان است. یعنی باز هم اصهالت بها عمه، اسهت نهه یهاکله؛و واح  

سهخن  «تریافتههه ایت راهِ »برخالد خلق و خوی خود عم، کن . در خهود همهین آیهه ههم از 
بودن عم، است. در روایات گاهی یاکله معادل نیهت گرفتهه یه ه گوی  که بیانگر اختیارییم

سرنویهت   عمه، انسهان اسهت بخشیهاتحجا که این بخهش که بخشی از عم، است و از آن
یهای  بتهوان هویهت انسهان را نیهز بهه عمه، او   به همین دلی، 4کن .یمنهایی انسان را تعیین 

                                                      

1. ( ٍَ ُمْؤِمُنو ْْ َح ا َْ ْف
َ
ٍَ  * َقْد أ ِذیَن ُهْم  ِی َصلاِتِهْم خاِشُعو

ٍَ  * الًَّ ْغِو ُمْعِرُضو
ِذیَن ُهْم َعِن اللًَّ

به طور یقین مؤمنان رستگارن ، »؛ (َوالًَّ
 (.3-۱)مؤمنون: «  جوینهایی که در نمازشان خاضع و خاشع هستن  و ننها که از لغو دوری میهمان

ُه َغُفوٌر َحِلیٌم »و در جمله:  .2 ای است به اینکه قسم اول سوگن  هم که همان سوگن های لغو بود، کراهـت اشاره« َواللَّ
 (.۲/33۸: ۱3۷۴دارد و سزاوار نیست از مؤمن سر بزن  )طباطبایی، 

  یکلًٌّ یْعَمُل َعل) .3
َ
ْعَلُم ِبَمْن ُهَو أ

َ
کْم أ ِقِ  َفَربًُّ َْ کن ؛ هر کس طبق روش )و خلق و خوی( خود عم  می»؛ (َسِبیًلا یْهدشاک

 (.۸۴)اسرا : « شناس و پروردگارتان کسانی را که راهشان نیکوتر است، بهتر می
هِ  .4 نَّ ِنیاِتِهْم کاَنْت ِفی الِ ْنیا أَ : »۷َقاَل َأُبو َعْبِ  اللَّ

َ
اِر ِْل اِر ِفی النَّ َ  َأْهُ  النَّ َما ُخلا َه َأَبـ ًا، َو ِإنَّ ُ وا فیها َأْن یْعُصوا اللَّ ْن َلْو ُخلا

نَّ ِنیاِتِهْم کاَنْت ِفی الِ ْنیا َأْن َلْو َبُقوا فیها َأْن یِطیُعوا
َ
ِة ِْل ِة ِفی اْلَجنَّ َ  َأْهُ  اْلَجنَّ َما ُخلا َ  هـُؤاَلِ  َو  ِإنَّ یاِت ُخلا َه َأَب ًا؛ َفِبالنا اللَّ

 (.3/۲۲۱: ۱۴۲9)کلینی، « َعلی ِنیِتهِ »َقاَل: « ُقْ  ک ٌّ یْعَمُ  َعلی شاکَلِتهِ »ْوَلُه َتَعالی: ُثَم َتاَل قَ « هُؤاَل ِ 

 



 سومشماره  /9۵ تابستان/  دوم/ سال    18

صهالح معرفهی عمه، غیر  را ۷گونهه کهه در قهرآن کلیهت ذسهر حضهرت نهو همان ؛نسبت داد
به وسهیله    صرفا  ود او استعم، خ فق آنچه در مالکیت انسان است  چون  بنابراین 1کن .یم

 از  سرنویت خود را رقم بزنه . عملهی کهه در حهوزه مالکیهت انسهان نبایه  توان یماین کنش 
 چنهینموضهوعیت چنه انی نه ارد. یهروپ و ذایهان  درمهانگریروانبرای   جمله اعمال بازتابی

ن آن در اختیار در اختیار انسان نیست. ذس عم، اختیاری عملی است که از آغاز تا ذایا یاعمال
اراده را ( 4/183: 1374) ییافبهافب.  هاهر یهودآن توانمن   دادنو در انجامای  و اراده انسان ب

که اگر باف، یود حس و یعور آدمهی بافه،  دان یمجهاز حریت انسان و آن را حالتی درونی 
بهه  .گهرددیمی ن حس و یعور به برهالن انسهانیت منتههی یود؛ و معلوم است که باف،یم

مانن  انسان ضعیف )یود جا این اختیار یا توانمن ی ساق   هر  بودن عم،ارادیدلی، اهمیت 
میزان ق رت و آزادی انسان بهرای  . ذس به هریودیملیت و تکلیف هم ساق  ئو مس (2و بیمار

انسان در برابر اعتقاد  بودنتسلیم است و برعکس. ترسالمانسان   م یریت اعمال بیشتر بای 
در قهرآن بهه یهود  یم« صه ر»خها   فهور بهکه باعث توسعه خود یا   ح و عم، صالحصحی

کههه ویژگههی عمهه ه آن ذههریر  و  (7/471همککان: )اسههت عنههوان یههر  صهه ر یههناخته یهه ه 
یر  ص ر بیشتری برخوردار  اصرالحا  انسان سالم از انعراد و   است. بنابراین یریذرانعراد

آی  و تشهخیم حهق از یماز جان  خ ا به وجود  دل آنهااین به دلی، نوری است که در )است 
آزادی   قه رت  هرچه یر  ص ر انسان کمتر یود  و برعکس (3یود.یمباف، برای او آسان 
و  4یودیمفاقت یود  تا جایی که بییم« َحَر »و « ضیق ص ر»دچار و و انعراد انسان کم 

 .گرددیمتشخیم حق از باف، برایش سخت 
بیانگر آن است که  کن یممرر   به منزله عام، در ان یشه اسالمی را نسانا (1388) یباقر 

                                                      
ٍح ) .1 ِْ یُر صا ََ ُ  َعَمٌل   (.۴۶)هود:  (ِإنًَّ
 .۶۱؛ نور: 9۱توبه:  .2
ْلِإْسلاِی َفُهَو َعل) .3 ِْ ُه َصْدَرُه   َفَمْن َشَ َح اللًَّ

َ
ِ  َفَویٌل ِلْلق یأ ِه ُنوٍر ِمْن َربًِّّ وُبُهْم ِمْن ِذکِر اللًَّ ُْ  (.۲۲)زمر:  (اِسیِ  ُق

َُ یْجَعررْل َصررْدَرُه َضرریقًا َ َر ررًا ) .4
ٍْ یِدررهًَّ

َ
ْلِإْسررلاِی َو َمررْن یررِرْل أ ِْ ررَ ْح َصررْدَرُه  َْ ٍْ یْهِدیررُ  ص

َ
ررُه أ ررماِ  َفَمررْن یررِرِل اللًَّ ُد  ِرری اْسًَّ ررعًَّ مررا یًََّّ نًَّ

َ
 (کأ

 (.۱۲۵)مؤمنون: 
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مبهانی  گویه می در بیان دی گاه خهود او اعمالشان در نظر گرفت. یتوان منشرا می هاانسانکه 
وجهود و    درعمه، گسهتره و اراده. یش  گهراکم دارای سهه نهوپ اسهت: یهناخت  دسهتعم،

ههای هایی چهون ادرا تهوان در عرصههبه فهوری کهه می  ستاموجودیت آدمی بسیار وسیع 
و  یبهاقر  بروز و  ههور عمه، آدمهی سهخن گیهت.   ازاجتماعی یهانظامو  یا  زبان  رؤحسی
 قابه،  یهتمیههوم عامل حسه  بهر یبه فور اساسه را اسالم ی گاهانسان در د (1385) یخسرو 

نیز بایه  را رچن  یناخت و گرایش ه  استمهم تیکی  بر عم، در اینجا  .دانن یم یبن  صورت
یه ه ا ر مرحله تشخیم یها ارزیهابی موضهوپ ادکه اگر یناخت را به   چرا نوعی عم، دانست

 تقهوا()بودن ارچوب   تشخیِم در چدر حال تسویه محول کنیم یهاولبه عق، را برگردانیم و آن 
به همین دلیه، عملهی حاص، اراده و اختیار است.   آن عم، فاور()بودِن یا خار  از چارچوب 

اسهت و  ترییعوسهو دارای گسهتره  یکلهع ی معنوی اسهت میههومی مان چن بکه موضوپ در
؛ چون گاهی اعمال به ون الزاما  نه ) یقلبتص یق   تشخیم عقالنی  مبانی آن یام، ادرا 

 .یودیمو ت ار  و فراوری تصمیم  یون ( یمتص یق قل  و با اکراه انجام 
است کهه آغهاز و  گونه کنش روانی هر  عم،  معنوی چن بع یمانگری در در  به فور کلی

بههودن آغههاز و ذایههان عمهه، در فنههون تغییههر رفتههار در مشههخم ذایههان آن در اختیههار فههرد اسههت.
« عمِ، »  معنوی چن بع ی. در درمان (2007سز جمله: فری، )است قاب، ذیگیری  درمانگریروان

  ذایهان  ارادی دارای چهار جز  اصلی بای ؛ آغاز گونه کنشی است که به فور سالم یام، هر
عملی یا هر جزئی از آن که از دسترس م یریت ارادی خهار  یه ه  هر. و ه د  انگیزه یا نیت

بهرای فهرد در   معنویه  خصو  در زمینه روانی  بهبرای انسان زیانبار است و خساراتی  بای 
 اهمیت بیشتری  ذایان به نوعی حافظ عم، استنیت که از آغاز تا   . از این چهار جز داردی ذ
جمله اینکه هویت عم، انسان بهه  . در روایات متع دی این اهمیت برجسته ی ه است. ازدار د

زمهانی کهه بعه   2.و عالوه بر این وجه تمایز انسان مؤمن و منهافق و کهافر اسهت 1ستا نیت او
                                                      

َسیِن  .1 َُ ِه َعَلیِهَما، َقاَل:  َعْن َعِلی ْبِن اْل  (.3/۲۱۸: ۱۴۰۷)کلینی، « اَل َعَمَ  ِإالَّ ِبِنیة  »َصَلَواُت اللَّ
هِ  .2 )همـان: « ِنیُة اْلُمْؤِمِن َخیٌر ِمْن َعَمِلِه، َو ِنیُة اْلکاِفِر َشرٌّ ِمْن َعَمِلِه، َو کُ  َعاِمـ   یْعَمـُ  َعلـی ِنیِتـهِ : »۹َقاَل َرُسوُل اللَّ

3/۲۱9.) 
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. یودیممت بیشتری برخوردار از مصونیت و سال  انسان فعال یود یور کنشمعنوی عم، یا 
ی ههاحوزهاعم از آیکار و ذنهان  یا درونهی و بیرونهی یها در ) یمختلیعم، ممکن است وجوه 

بهه خهود بگیهرد.  متع د یناختی  رفتاری  عافیی  ارتبافی  تجسهمی  حسهی  و بیولوژیهک(
روانهی بهاقی بر سیسهتم   اثر   عملی هم که در اثر بیماری یا سهو از اختیار انسان خار  یود

ین هایی است که اختیار و ق رت انسان را بهرای مه یریت تقویت فرآ. ذس ه د درمان مان یم
ایهن گسهتر  اتیهاق  سهازوکاریو بها چهه  ؟. حهال که ام عمه،دهه یماعمال خود گسهتر  

و از کنیم یا مرات  عم، را مشخم  بای  از یک فرد انواپ ذرسش؟ برای ذاس  به این افت یم
دو معیار آزادی و ق رت انسهان را در نیم که کایاره بخش سازوکارهای سالمتبه   فرد دیگر

 .دهن یممهار اعمال گستر  
عم، را  ینتر سالم؛ اگر کن یمل را مشخم اعمامتع دی سالمت یا بیماری  سازوکارهای

 و تمهامی 1ایه  و خهرو  از آن ههم اصهی، ب صادقانه() ی،اصعملی ب انیم که ورود فرد به آن 
  ذهس از درخواسهت از خ اونه   نه نیروهای اجباری درونی و بیرونهی  ود انسانرا خآن  اجزای
( توانمن  بای   و از نظهر دقتسرعت  )کنش آن با باالترین  دادنده بای  و بر انجامکر اختیار 

سهازوکارهای چنین عملهی واجه   تص یق قلبی( )بای  گیزیی در راستای اه اد غایی فرد ان
برعکس  2.ختی انسان استیناروانو ذاکیزگی معنوی برای نظام  یبخشوح ت  یبخشحیات

ذیگیری کرد که تحت اجبار نیروهای درونی  توانیم« عم، سو »اعمال خالِد این را با تعبیر 
که هم برای دیگری مضر است و هم نهوعی  لهم بهه خهود تلقهی  افتن یمیا بیرونی به جریان 

اعمال ناسالم این اسهت کهه ههم بهه دیگهران و ههم بهه خهود  کارسازو . ذس ح اق، دو یودیم
هم باعث آییتگی دیگران و هم باعث   ؛ اگر  لم را نوعی آییتگی تلقی کنیمزن یمخسارت 
راَها)به نهوعی: ) یدرونآییتگی  معیارههای  تهوانیم  . بنهابراینیهودیم ((َو َقرْد َخراَ  َمرن َلسًَّ

 بخش را مشخم کرد:عم، توحی ی و وح ت
                                                      

طانًا َنَِّیراً َو قُ ) .1 ْْ َُ ِصْدٍق َواْجَعْل لِی ِمْن َلُدْنک ُس َر ُْ ْخِرْجِنی ُم
َ
ْلِخْلِنی ُمْدَخَل ِصْدٍق َو أ

َ
 (.۸۰)اسرا :  (ْل َر ًِّ أ

ْنثرر) .2
ُ
ْو أ
َ
حًا ِمررْن َذکررٍر أ ِْ ْجررَرُهْم ِب  یَمررْن َعِمررَل صررا

َ
ُهْم أ ًَُّ ی َِ َنْجرر

َْ ررُ  َ یرراًة َئیَبررً  َو  ًَُّ ُنْحیه َْ ْ َسررِن مررا کرراُنوا َو ُهررَو ُمررْؤِمٌن َف
َ
ٍَ أ ررو ُْ  (یْعَم

 (.9۷)النَ : 
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 آن ارادی 1دادنو انجامکار توانمن ی در آغاز ه 

 نیت و انگیزه قب، از یروپه 

 تمرکز حواس(  با اعمال دیگر و ثبات نیت ن ایتنت اخ،عم، )حیظ نیت در خالل ه 

 ه د غایی و میانی() یه فمن  ه 

 مساوی( هایموقعیتدر  هاینهگز بهترین عم، ممکن در بین ) یارزیمن  ه 

 ذریری و خلو  بین نیت و ه د(  توجیهاهنگیهم) یمعنادار ه 
 انواپ عم،(:) یردبگیناختی مرات  مختلیی به خود توان  از لحاظ روانیمترتی   عم، ه ب ین

دارای  .۳؛ با هه د معنهوی منربق .۲؛ و ذایان ارادی آغاز .۱ :عملی است که ؛عم، صالح
در آغاز و ههم در ذایهان آن یکهی  اصی، و بااخال  است. یعنی نیت هم .۴؛ قرب الهی() یتن

هه د معنهوی و غهایی را  .۵؛ سهتابخهش ت و وحهاست. به همین دلی، این عم، توحیه ی 
است؛ نه در سرح یناختی  ذا  .۷؛ معصوم(درست )مرابق با الگوی رفتار  .۶کن ؛ یمتیمین 

 آلوده به وهم است و نه در سرح رفتاری آلوده به تکانه یهوت و غض .
 دادناما ممکن است بع  معنهوی در انجهامدارد  عملی که آغاز و ذایان ارادی  ؛کام،عم، 

 . نیت و ه د دارد هرچن   آن فعال نبای  و ه د معنوی ن ایته بای 
مها نیهت و هه د آن تحهت نظهارت و ا  ارادی اسهتآن عملی که آغاز و ذایهان  ؛سالم عم،

 . بت نیستمراق
یها در اثهر ته اخ، ناتمهام بهاقی  زدآمیهمهیعمال دیگهر آغاز و ذایان دارد اما با ا ؛ناقمعم، 

و ممکن است حرد نیت مسهیر آن را تغییهر دهه . یود میاز آن حرد  ییهابخشیا  مان  یم
؛ سهتیا از سر غیلت( ا) یاراد. عم، ناقم غیر مانن  نمازی که در آن همواره یک وجود دارد

 2است. آنیا مستلزم یرق تاختیار فرد نیست و موج   یا ذایان آن در یعنی آغاز
آن اکهراه  ازو انسهان یهود  یمعملی که تحت اجبار روانی انجهام  3یک؛نوروتعم، آزرده یا 

                                                      
1. start and stop 

ًٍَّ هذا ِص اِطی ُمْسَقِقیمًا ) .2
َ
ِبُعوُه َو أ َِ  َفاتًَّ َق ِبکْم َعْن َسرِبیِه ُبَل َفَقَفرًَّ تر بیان ش  کـه صـراط (. پیا۱۵3)انعام:  (َو لا َتتًَِّبُعوا اْسًُّ

 مستقیم راه توحی ی است. 
3. neurotic action 
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و رفتار فرد  یودالیه بای  و در اثر تکرار اعمال ناقم و ناسالم مستحکم دو دارد. ممکن است 
 .مانن  عم، وسواسی کن ؛دهی بیمارگونه سازمان را

 کن  و یروپ و ذایان آن ارادی نیست.ینمهیچ نیت و ه فی را دنبال  1ک؛یکوتیساعم، گسسته یا 
یهود و تها حه ی یمعملی برخالد ه د فرهری کهه بهه فهور ارادی انتخهاب ؛ مضرعم، 

به نحوی اسهت یا  یودیمباعث خسارت و ضرر و زیان انسان وار است. چنین عملی آزردهروان
چراکه باعث  ؛ان    لم به خود استر بای  ذسخوعملی که مضر  2گردد.یماثر و باف، که بی

ٍْ )) یهودیمهو خسهارت  یریناذهرانعرادی ن اختیار انسان و به دنبهال آن مح ود
َ
َو َمرْن یرِرْل أ

ماِ   ُد  ِی اْسًَّ عًَّ ما یًََّّ نًَّ
َ
َُ یْجَعْل َصْدَرُه َضیقًا َ َر ًا کأ

قهرآن حتهی وقتهی (. ۱۲۵ :مؤمنون؛ (یِدهًَّ
ایهن گمراههی را بهه عمه، آنهها  کن یم هگمراآنها را که خ اون  ی  گوسخن میکسانی از کریم 

از جمله  3کرده و فسادالهی  قرع آنچه خ ا امر به وص، آن  قض عه   نسقده ؛ فنسبت می
یهای   4.ول گمراههی خهویش اسهتئخود انسان بها اعمهالش مسه  بنابرایناین اعمال هستن . 

خصهو  اخهتالل یخصهیت ضه  ه   بهبرخی از اعمال کسهانی کهه اخهتالل یخصهیت دارنه
 دانست. سن از این بتوان را   اجتماعی
عملی است کهه  هاهر و بهافن آن از نظهر نیهت و هه د همسهان  دوالیه(؛)مضاعف عم، 

یناختی انسان در نیست. هرچن  این عم، را نیز بای  نوعی عم، مضر دانست  اما از نظر روان
که در  ؛کن یمی را تجربه آزردگروانی هاحالتتی کن . وقیمدو موقعیت از این عم، استیاده 
را  یخاصه هشهیارانه اهه ادو زمانی که  غاف، است(؛) یستناین صورت به عم، خود هشیار 

 (1964) 6بهرنیناسهانی ماننه  روان 5.او نهاهمگون اسهت هکن  کهه بها نیهت و انگیهزیمدنبال 
                                                      
1. psychotic action 

ِذیَن ) .2
قاِ  الَوالًَّ ِْ ُبوا ِبآیاِتُا َو 

ٍَ آکذًَّ و ُْ ا ما کاُنوا یْعَم
ٍَ ِإلًَّ ْو ََ ُهْم َهْل یْج ُْ ْعما

َ
 (.۱۴۷)اعراف: « ِخَرِة َ ِبَطْت أ

 . ۲۷-۲۶بقره:  .3
 . ۴۱؛ زمر: ۱۵؛ االسرا : ۱۰۸؛ یونس: ۱۱3؛ النسا : ۶9عمران: نل .4
رِه ): ۲و  ۱، و سوره منافقون، نیـه 33نیه مانن  سوره سبأ،  .5 وا َعرْن َسرِبیِل اللًَّ رً  َفََّردًُّ یمراَنُهْم ُجنًَّ

َ
َخرُذوا أ کـه از ایـن عمـ   (اتًَّ

کردن چیـزی از به معنای سپر و پنهان« جنه»کن  )ظاهر ایمان و باطن کفر(. دوالیه ننها به عنوان عم  سو  یاد می
 کنن .رای دیگران مَ ود میحس است که با اعمال دوالیه راه خ ا را ب

6. Berne, E. 
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 ایهن اعمهال بهه نهوعی قصه  فریه  داننه . دریمیهناختی گونه اعمال را نوعی بازی رواناین
 نهیته است.

مال  اصلی  1کن .ینمعملی نیز جایی است که انسان تالیی را برای خود سازمان هی بی
 .استو دایتن نیت و ه د مشخم   یروپ و ذایان ارادی  عم، سالمت روانِی 

لم سها یور کهنشبرای عملکهرد یها  ییهامال نیز چنین  درمانگریرواندر اغل  نظریات 
کهه دارد بستگی « من»رفتار سالم به نیرومن ی  یلگریتحلرواندر مالال  است.  یابیدستقاب، 

فکر و   که بر رفتار یودیم. هشیار به کسی گیته (2005 2آرلو،) کن یمرفتار را هشیارانه ه ایت 
نی درمانگری انسان سهالم انسها. در یناختو عل، رفتار خود را ب ان ای  هیجان خود مسل  ب

یهناختی و  یهابنههروانو منرقهی دایهته بایه  و از جبهر  نهه خودکهار() یاراداست که تیکر 
محور وقتی درمانگری یخم . در(1979؛ ب. و هماارسن، 2014 4و ویشر، 3ب.)بای  هیجانی مبرا 

بها کهنش  ول و آزادی مسهئاختیار کام، برس  و از یرای  ارزیی خال  یهود بهه انسهان هفرد ب
  درسهت و از آنجا که انسهان در صهورت تعهادل .(1394ی و نوری، بزرگجان) یودیم، کام، تب ی
بهتهرین عمهه، را بهرای خههود  توانهه یمهمهواره کنهه   یمدر   یخصها  بهودن عمهه، را نادرسهت

در غیهر ایهن آن را دارد. انتظهار  اسهت. لهرایه نی چیزی    چنیناز نظر خالق انسان 5.برگزین 
 6.از او چنین انتظاری ن ایت  ستا س اویناروانن و تنها که بهتری  خالق او  صورت

وجوه یا ابعاد مختلیی دایته بای . این وجوه  توان یمی موقعیت هرعم، یا واکنش انسان به 
ختی را در قاله  یناروانمشکالت  و (2008، الزسرو،) بررسیدر هیت بخش  توانیمیا ابعاد را 

                                                      

ا ما َسع) .1
ٍِ ِإلًَّ ْلِإْنسا ِْ هَس  َْ  ٍْ

َ
 (.۲9)النجم:  (یَو أ

2. Arlow, J. A. 

3. Beck, A. T.  

4. Weishar, M. E. 

َغُفوُر ا) .5 ْْ َُ ا ی َِ َع
ْْ ْ َسُن َعَمًلا َو ُهَو ا

َ
یکْم أ

َ
َوکْم أ ُْ یْب ِْ َحیاَة  ْْ َمْوَت َوا ْْ ِذی َخَلَق ا

 (.۲)ملک:  (لًَّ
ها ما کَسَبْت َو َعَلیها َما اکَتَسَبْت ) .6 َْ ا وسعها، 

ُه َنْفسًا ِإلًَّ ُف اللًَّ « کـِ  اْمـِر   ِبمـا کَسـَر َرِهـیٌن »(؛ ۲۸۶)البقره:  (لا یکلًِّ
 (.۲۲)الطور: 
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تجسهم یها  3 حهس 2 عافیهه 1 رفتارعبارت است از: ابعاد  این وجوه ارزیابی و درمان کرد. این
یها سهبک زنه گی.  7ع  بیولوژیکو ب   6فردیرواب  بین 5 یناخت یا تیکر 4 ذردازی اهنیتصویر 

این ابعاد به عنوان بع ی مستق، اما متعام، در  (2008)الزاروس  8وجهیدرمان چن هرچن  در 
معنهوی یهک،  سهازیفعالعنوی همهه آنهها بها م چن بع یاما در درمان یون   یمنظر گرفته 

معنوی دایته باین . همه آنها  یع  ب توانن یمو هر یک از این وجوه  گیرن یممتیاوتی به خود 
ین هایی هستن  که آکه واج  فر گیرن ؛ چرا یمارادی هستن  و در قال  تعریف عم، قرار اعمال 

بعه  معنهوی  سهازیفعالگریهته از ایهن امکان یروپ و اتمام آنها بهه فهور ارادی وجهود دارد. 
خصههو    بهههو اصههول مربههوط بههه آن« عقهه، خ اسههو»همههه آنههها را تحههت مهه یریت  توانهه یم
یافتگی ت وحرد و به آنها وح ت ب ه . سالمت روانی در گرو بب« جویانهیتعال ییجوخودنظم»

  . ذهس(1394 ی،بزرگ)جاناست همه این ایکال از عم، در جهت ه د سعادت یا فال  انسان 
؛ یکههی عمهه، معنههوی و دیگههری عمهه، ود داردجههدو یههک، کلههی عمهه، و فقهه از یههک جهههت 

عم، معنوی در مسیر فعال معنوی قرار دارد و به دلی، م یریت عق، خ اسو عملی . معنویغیر
و ههم او را بهرای غیرخه ا نافهر و  دهه خود می-تاست متعالی و باالرون ه که هم به فرد حرم

و ؛ بخهش اسهتت یافتگی است و هم وحت واج  وح به همین دلی، هم 9ن .کیمنیواناذریر 
                                                      

1. behavior 

2. affect 

3. sense 

4. imagery 

5. cognition 

6. interpersonal relationship 

7. drag/ biology or life style 

8. multimodal therapy 

ٍَ یِریُد ) .9 َة َمْن کا ًََّ ِع ْْ ُح  ا ِْ را َعَمُل اًََّّْ ْْ یُب َوا کِلُم اْطًَّ ْْ یِ  یََّْعُد ا َْ ُة َجِمیعًا ِإ ًََّ ِع ْْ ِه ا کسی که خواهان عّزت اسـت »؛ (یْرَفُعر َفِللًَّ
کن ، و عم  صالح را اکیزه به سوی او صعود می)بای  از خ ا بخواه  چراکه( تمام عّزت برای خ ا است؛ سخنان پ

 (.۱۰)فاطر: « بردباال می
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معنهوی قهرار یا تحت تسهل  نیروههای غیرعم، غیرمعنوی در مسیر ارزیابی یناختی خود فرد 
ذریر و چهه بسها ی آسهاما به دلی، غیرخ اسو بهودن   دارد که هرچن  ممکن است درست بای 

عمه، اول توحیه ی و  یهک و تردیه  قهرار دارد.تشهر ( و یهر  )که در خرر مضر بای ؛ چرا 
ختی را دچهار دوسهوگرایی یناروانو چه بسا نظام  ؛توحی یبخش است و عم، دوم غیر ت وح

 یا چن سوگرایی کن .
از آنجا که انسان محصول عم، خود است و ذسهخوران  عمه، انسهان بهه فهور کلهی بهه خهود 

اور برنامه عملیاتی خود را بر عم، انسان متمرکز درمانگر و مشروان  (286بقره: ) گرددانسان برمی
 1یابهه  یههناختی فههرد  هههور میکننهه ؛ و اگههر عمهه، انسههان بهها تههال  و سههعی در نظههام روانمی

فل  بای . اگر عمِ، احسن یها درسهت انعکاسهی در درمانگری بای  فرآین ی فعال و کویشروان
 2کنه .اختی را دچهار آیهیتگی مییهنیهناختی فهرد دارد  عمه، غله  ههم نظهام رواننظام روان

هایی اسهت ها و آیهیتگیهای مهم درمانگرانه تسویه انسان از مصهیبتبنابراین  یکی از فعالیت
این تسویه  انسان  یا از جان  دیگران ذریرفته است. که او برای خود به انحا  مختلف ایجاد کرده

جویانه او را به سمت تعالی و جویی تعالیرسان . ذس از آن سازوکار خودنظمرا به تعادل ابت ایی می
سهازی ابزارههای ده . برای بازگشهت بهه حالهت تعهادل فعالارتقای سالمت و سعادت سوق می

 جویانه فرد  اص، اساسی درمان چن بع ی معنوی است.درونی و تنظیم خودنظم
 توان یمانسجام اعمال چه میزان  با ه دسازی بع  معنوی ذرسش اصلی این است: فعال

رد و مشکالت افراد مضهررب را در ابعهاد مختلهف عمه، انسهان بانسجام عم، انسان را باال ب
ی، نوربزرگی و جان) درونی و تعارضی است  کاهش ده ؟ اضرراب نتیجه ادرا  ته ی ی مبهم

کهه  حهالی . دردهه یمرا کهاهش  شبهر مشهکالتوی که انسجام عم، انسان و تسهل   (1393
 دهه افهزایش میروانهی فهرد را  سالمت 3رد ذی دا آرامش در  اکر() یمعنو مسیر  سازیفعال
 چن بعه ی. درمهان (2009ی و دیگرسن، بزرگ)جانکن  یمو ثبات هیجانی ایجاد  (1377بزرگی، )جان

                                                      
ا ما َسع) .1

ٍِ ِإلًَّ ْلِإْنسا ِْ هَس  َْ  ٍْ
َ
 (.39)نجم:  (یَو أ

یِدیکْم َو یْعُفوا َعْن کِثیرٍ ) .2
َ
صاَبکْم ِمْن ُمَِّهَبٍ  َفِبما کَسَبْت أ

َ
 (.3۰)شوری:  (َو ما أ

ِذیَن آَمُنوا َو َتْطَمِئنًُّ ) .3
وُ   الًَّ ُْ ُق ْْ ِه َتْطَمِئنًُّ ا لا ِبِذکِر اللًَّ

َ
ِه أ وُبُهْم ِبِذکِر اللًَّ ُْ  (.۲۸)رع :  (ُق
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خههود در چههارچوب فضههای ادراکههی معنههوی در صهه د اسههت نگههاه فههرد را بههه امههور و اعمههال 
خه امحور یها   عقالنیهت خ اسهو سهازیفعالعهاد( بها و م یهسهت  خهود  مبه ،) یافتهگستر 

مقالهه حاضهر در گهام  .(1394ی، بزرگ)جکانکنه  تا بتوان  بر مشکالت خهود غلبهه   توحی ی کن 
نخست در ذی امکان تبیین عم، معنوی به عنوان میهومی جامع برای حوزه عملیاتی ارزیابی و 

 چن بعه ین است که چگونهه درمهان و در درجه دوم در ذی آ  است درمانگریروانم اخالت 
و اضهرراب را  گهراردیمختی افهراد مضهررب تهیثیر یهناروانبهر انسهجام عمه،  (SMT)معنوی 
 .ده یمتمامی ابعاد اعمال افزایش  تسل  افراد را بر و  کاهش

 روش

نیهر( از مراجعهان بهه مرکهز مشهاوره فلیعهه سهالمت  ۲۴نیهره ) ۱۲در بخش ذژوهشی دو گروه 
اضرراب بودن  و مشک، آنها ختی به آن مرکز مراجعه کرده یناروانرای مشکالت که ب  تهران

 ه درمهان یهناختی  نیهر ذهیش از ایهن ۱۲  . از تع اد گروه نمونهی ن ی ه بود بررسی  ارزیابی
م ت ذویشی را در مراکز دیگر   درمان کوتاهنیر در هر گروه جایگزین ی ن ( ۳نیر ) ۶رفتاری و 
 ۶کهه بودن  )یروپ این درمان گرران ه و با عود مشکالت مواجه  سال قب، از ۲تا  ۱ در سنوات

بود  ۰۶/۳سال با انحراد معیار  ۲۵میانگین سنی گروه نمونه  نیر در هر گروه جایگزین ی ن (.
زمهان دارو اسهتیاده و ههم  ایهتن ( نیک اختالل یخصیت )بر اساس مصاحبه بهالینی و هیچ

زمهان درمهان و با یکایت اضرراب مراجعه کرده بودن  و همبودن  . همه آنها مؤنث کردن ینم
 نه بودانتظهار درمهان  فهرسهت. گروه کنترل از بهین کسهانی کهه در کردن ینمدیگری دریافت 

از ذهژوهش  آنهها. ی ن انتخاب  کردن ینمدریافت  یام اخلهنیر( و تا اتمام درمان  ۳۵ح ود )
گاه بودن  به فور گروههی   گروه آزمایشی ژوهش بع  از اتمام درماِن و برای رعایت اخالق ذ ما آ

 تحت درمان قرار گرفتن .
تاریخچهه  چن بعه ی نامهذرسهشیافته و فهرم مصهاحبه سهاختار »نامه ذرسهشابزار ذژوهش 

سهابقه  انه  وکردهتهیهه  (1998)الزاروس الزاروس و را معنوی آن   که نسخه غیراست« زن گی
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آن را بسه  و محققهان دیگهر  گهرددیبرم (251ک  239: 1966زسرو،، و ال 1)ولپ ۶۶۹۱آن به سال 
. یهودمیاسهتیاده  (2003و هماکارسن،  2)یانگدرمانگری  بنهروانه نحوی که امروزه در ان  بداده
برای سنجش مشکالت  هاییذرسشتغییرات الزم و افزودن ِاعمال ذس از  (1378) یبزرگجان

 نامهذرسهش. ایهن کهردنهوی اسهتیاده مع چن بعه یرای درمان برا این ابزار   معنوی در هر بع 
 یاهنهحهواس(  تصهویرذردازی ) یحسرفتار  عوافف  دریافت )بع  مشکالت فرد را در هیت 

ع  بیولوژیک/ سبک زن گی( به یک، مصاحبه بالینی  تجسم(  یناخت  رواب  بین) فردی و ب 
بههر حسهه  یهه ت در مقیاسههی ی نهههایی بنهه  جمعکنهه  و در یههک ذههیش از درمههان بررسههی می

کن . ذس از درمهان  مجه دا  مشهکالت بها تمهامی یمگراری ی از یک تا هیت نمرهارتبههیت
را  شتسل  خود بهر آنهها و کهاهش مشهکالت یزانمو فرد یود میع  بررسی ب   جزئیات در هیت

رده و از ههای آن را برفهرد کهبررسی و ابهام ها راذاس  درمانگر  . در هر دو موقعیتسنج یم
کهه ایهن فهرم بهه فهور مشهارکتی و ی یاز آنجهامرمهئن یه ه اسهت.  هاذاسه صحت و درستی 

اصلی نیز به دست نیام ه اسهت.  یهانسخهاعتبار و روایی آن در  یودیمتکمی،  یامصاحبه
 درص د محاسبه فرم تغییر یک، یافته آن هستن . شهمکاران ونگارن ه   اما در ایران

ست. ایهن آزمهون ای ه برای سنجش سرح اضرراب استیاده  3(BAI)بک آزمون اضرراب 
تنظههیم  یدهگزار ی اضههرراب اسههت کهه بههه صههورت خههود هانشههانهبههاره گهزاره در  ۲۱دارای 

اسهههت. کاویهههانی و  یههه هاسهههتیاده  آزمهههونو ذسآزمهههون در ذیش از آزمهههون بهههک. یهههودیم
 ۲۶۱نیهره و  ۱۵۱۳نمونهه این آزمون را برای جامعه ایرانی بهر روی یهک گهروه  (1387)یموسو 

سهنجی آن ی اجرا و مشخصات روانها و مراکز درمانکنن ه به درمانگاهمراجعه یاضرراب یمارب
 یهاییذا(  ۰۰۱p<  ۷۲/۰=r) یهیروا یآزمهون مه  نظهر دارا داد نشان یجنتا .ان کردهرا بررسی 

 اسهت. یسهب( منا=۹۲/۰Alpha) یو ثبهات درونه (=۰۰۱/۰p<  ۸۳/۰r) بهازآزمون( هآزمون )
بها همهه   DSM-5 (2013)اخهتالالت در  یهایاخممصاحبه بالینی برای بررسی   همچنین

                                                      
1. Wolpe, J. 

2. Young, J. E  
3. Beck Anxiety Inventory (BAI) 
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 انجام ی ه است. هایآزمودن
ی قبه، و بعه  از درمهان ههادادهیه ه و  اسهتیاده SPSS از نهرم افهزار ههادادهبرای تجزیه و تحلی، 

 یه و تحلی، ی ه است.ی همبسته تجز هاگروهبرای  Tچن بع ی معنوی مقایسه  و با آزمون 

 هاافتهی

 شناختیهای مربوط به تحلیل متون دینی و روانیافته

تهوانیم یمیناختی  که در قسمت مق مه به دسهت آمه   ویژه قرآن  و رواناز تحلی، متون دینی  به
ذهردازد. اگهر یمیناختی بهه نهوعی بهه آن هایی ب انیم که تمامی م اخالت روانعم، را واج  ویژگی

زا بایه . ی آسهتوانه  یمدادن از اختیار و اراده انسان خار  یهود ی حین انجامامرحلهلی در هر عم
اختیاری زمینه را برای تالبیت اعمال بیمارگونه فهراهم یبتوجهی انسان یا عم، عام انه در جهت بی

ا فرا گرفتهه  یها کن . این احتمال نیز وجود دارد که فرد در دوران تحول عم، ناقم یا بیمارگونه ر یم
نیز  اهر یود   بنهروانق رت و اختیار او تضعیف ی ه بای . اما حتی اگر به یک، رگه یخصیت یا 

یافتگی اعمهال امکان بازسازی آن و بازگشتنش بهه عمه، اختیهاری وجهود دارد. انسهجام یها وحه ت
نی یروپ و ذایهان بخش است. به دنبال یافتن دو ویژگی اساسی  یعترین ویژگی سالم و سالمتمهم

ی بررسی عم، سالم از ناسهالم و مراته  اعمهال بهه دسهت آمه . انهواپ و هامال اختیاری اعمال  
 ی عم، در ج ول یماره یک تنظیم ی ه است.هامال 

 شناختیهای عمل روان: انواع و مالک۱جدول شماره 

 مالک 

 انواع
 اصالت معناداری ارزشمندی هدفمندی انگیزه حفظ نیت/ انگیزه نیت/ پایان ارادی شروع/

 + + + + + + ++ عمل صالح
 ؟ ؟ ؟ ؟ + + ++ عمل کامل
 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ + ++ عمل سالم
 - - ؟ ؟ - ؟ ؟+/+؟ عمل ناقص
 - - ؟ ؟ - ؟ ؟-/-؟ عمل آزرده

 - - - - - نامنسجم -/- عمل گسسته
 - خسارت/ ظلم ضد ارزش آشفتگی؟  ؟ منفی ؟+/+ عمل مضر

 - خسارت مضاعف - - دوالیه وابسته به موقعیت -/+-+ +/+ دوالیه مضاعف/
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بهه  -ی ممکهن اسهت. +ا؟ بهه معنه  مهال  فقه انبه معنهای « -»  وجود مال  + یعنی)
 )یا دوالیگی مال  است فق انمعنای هم وجود و هم 

. درمهانگر دهه یمتا بیمارگونهه نشهان  یافتهیتعالهشت نوپ عم، مختلف را از  یکج ول 
بهه  سهوق دهه . التتعالی و اص  اعمال را به سمت تعادل )سالم( کوی میمعنوی  چن بع ی

. گهوییمیمعم، معنهوی است یئون اصی،  هو در همرا دارد عملی که باالترین معیار درستی 
 است. با چنین ه فیمعنوی به دنبال سازمان هی عم، فرد  چن بع یدرمان 

 های تجربییافته

نیره مؤنث از مراجعهانی کهه بهرای  ۱۲معنوی دو گروه  چن بع ی درمان اثربخشیبرای بررسی 
مبهتال بهه ختی خود به مرکهز مشهاوره فلیعهه سهالمت مراجعهه کهرده و یناروانح، مشکالت 

معنهوی را از فریهق  چن بعه یو فهرم مصهاحبه سهاختاریافته ی ن  انتخاب   ان بودهاضرراب 
قب، و بع    ع  مختلفب   ۷در   ضررابجز اه . مشکالت آنها بکردن مصاحبه حضوری تکمی، 

 منعکس ی ه است. دونتایج آن در ج ول یماره که  ی ه ی سنج  از درمان
 تحت تأثیر درمان چندبعدی معنوی هاگروهی مربوط به تفاوت میانگین هاداده: ۲جدول شماره 

ابعاد 
 شدهمطالعه

 گروه
میانگین و انحراف 

 آزمونمعیار پیش
 آزمونپس

 اضلمیانگین تف
 سطح معناداری t آزمون دو گروه

مشکالت 
 رفتاری

 -۱.۶۷(۱.۸۸) ۳.۱۷(۱.۳) ۴.۸۳(۱.۶) آزمایش
۲.۵۸- ۰.۰۱۷ 

 -۰.۶۷(۰.۷۲) ۵.۱(۱.۲) ۵.۲۵(۱.۲) گواه

مشکالت 
 عاطفی

 -۲.۵(۱.۲۴) ۲.۹۲(۱.۲) ۵.۴۲(۰.۹) آزمایش
۵.۸۴- ۰.۰۰۱ 

 ۰.۲۵(۱.۱) ۴.۶۷(۱.۱) ۴.۴(۱.۸) گواه
مشکالت 

ه مربوط ب
 دریافت حسی

 -۰.۶۷(۱.۲) ۳.۳۳(۰.۸۹) ۴(۰.۹۵) آزمایش
۱.۲۷- ۰.۲۱۶ 

 -۰.۱۷(۰.۷۲) ۴.۱(۰.۹) ۴.۲۵(۰.۸۷) گواه

مشکالت 
 تجسمی

 -۱.۹۲(۰.۹) ۳.۲(۱.۰۳) ۵.۱(۰.۸) آزمایش
۵.۲۷- ۰.۰۰۱ 

 ۰.۱۷(۰.۹) ۴.۹(۰.۹۹) ۴.۸(۱.۲) گواه

مشکالت 
 شناختی

 -۳.۷۵(۰.۷۵) ۲.۲۵(۰.۷۵) ۶(۰.۸۵) آزمایش
۹.۷۳- ۰.۰۰۱ 

 -۰۱۷(۱.۰۳) ۵.۴۲(۰.۷۹) ۵.۶(۰.۹۹) گواه
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ابعاد 
 شدهمطالعه

 گروه
میانگین و انحراف 

 آزمونمعیار پیش
 آزمونپس

 اضلمیانگین تف
 سطح معناداری t آزمون دو گروه

مشکالت بین 

 فردی

 -۳.۱(۰.۹) ۲.۵(۱) ۵.۵۸(۰.۶۷) آزمایش
۷.۰۱- ۰.۰۰۰۱ 

 -۰.۵۰(۰.۹) ۴.۹۲(۰.۹) ۵.۴۲(۱.۲) گواه

مشکالت 

بیولوژیک و 

مربوط به سبک 

 زندگی

 -۲.۲۵(۱.۱) ۲.۷۵(۰.۸۷) ۵(۱.۱) آزمایش

۵.۴۱- ۰.۰۰۰۱ 
 -۰.۱(۰.۹۰) ۵.۲۵(۰.۸۷) ۵.۳(۱.۲) گواه

 اضطراب بک
 ۰.۰(۲.۱) ۲۱.۳(۳.۴) ۲۱.۷(۴.۱) گواه ۰.۰۰۱ -۱۱.۴۸ -۱۱.۳(۲.۷۱) ۱۱.۸(۲.۸) ۲۳.۱(۴.۷) آزمایش

افهراد ذهس از دریافهت م اخلهه  دهه یمنشهان  یهکی ه در ج ول نتایج ذژوهشی منعکس
ی بهر مشهکالت خهود غلبهه بهه فهور معنهادار  چن بعه یمعنوی بهر اسهاس ارزیهابی  چن بع ی

 ههایآزمودناضهرراب  دهه یمنشهان آزمهون . تیاوت تیاض، تغییرات در موقعیت ذسان کرده
اضهرراب متوسه  بهه بهنجهار )نسبت به گروه گواه به فور معناداری کاهش یافته و در فیهف 

به جهز در   گانه نیز(. در ابعاد هیت۰۰۱/۰با سرح معناداری   t=11.48ان  )گرفتهذایین( قرار 
 نسبت بهتغییرات گروه نمونه به فور معناداری   حسی هاییافتدر زمینه مشکالت مربوط به 

 گروه گواه در جهت بهبودی و سالمت قرار گرفته است.

 گیریبحث و نتیجه

یهافتگی سهوق ت وی به سمت وحهمعنوی چهار حوزه ادراکی با عم، معن چن بع یدر درمان 
منبهع  توانه یمبهه خ اونه  راجهع جهود و انحهالل تردیه های انسهان . توجه بهه مبه ، ویابن یم

  تیکر منرقی  سازگاری رفتاری  افمینان و امی ی برای انسان ایجاد کن  که به ثبات عافیی
بهبود سهبک زنه گی   و فردی  تنظیم و ذای اری رواب  بینمهار و ه ایت تصویرذردازی اهنی

یه ه بهه فهور معنهاداری بعه  از دریافهت درمهان یوزه بررس. همه هیت حیودیمسالم منجر 
حسهی تغییهر معنهاداری  ههاییافتدر در زمینه تنظهیم  فق معنوی تغییر یافته بود.  چن بع ی

نظهر قهرار  مه   مستقیم و غیرمسهتقیم  علمی هاییافتهمشاه ه نش . توجه به مب ، وجود در 
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؛ 1902 1بالدوی:،)است علمی ی ه  هایی که زمینه تجاربذردازینظریهگرفته است. چه به یک، 

( (1959) 3یکسهونار و  (1938) 2ماننه  یونه ) یتجرب  چه به یک، نظریات نیمه(1961جیمز، 
چهه در قاله  و  (1998 6؛ لکودر،1996 5؛ فکولر،1968 4آلپکور،،)مانن  چه به یک، نظریات تجربی 

؛ 2006 9و نککای، 8ی؛ ِهکک2006 7هککار،،) یموضههوعدر زمینههه روابهه    مههالال  مسههتقیمنظریههات غیر

 ییهناختروانو همچنین به یک، کمک به استقالل فردی و تمایزیافتگی  (1992 10رررپتری.،
جاللکی تررسنکی، ) یه درمانگریتوحیهافتگی در اثهر ت و وحه (2006 12و دیای، 11سز جمله گرناویست)

ی سهامان هی و یواه  فراوان دیگری که همه بیانگر اثر معنادار توجه به مب ، وجود برا (2001
انسان بر اسهاس تصهویری کهه خ اونه  از او بهه دسهت  ختی هستن .یناروانیافتگی ت و وح

همگهونی و فاقه  کمبهود( و   سهالم و دارای ههارمونی  ذها متعادل )موجودی است  ده یم
 ههاییاییذودر چهارچوب   دائمها  ارزیمن  که برای رسهی ن بهه کمهال و تحقهق وجهودی خهود 

 هایاییذوو برنامه ه ایت این  ها  زمینهامکانات  تکاذو است و همه سازوکارهادر   ختییناروان
فعهال   این فعالیت فرری عقالنیتی است کهه بایه  در تمهامی مراحه، الزمهرا در اختیار دارد. 

اسههت عقالنهی یهرط مهمهی  سهازیفعالینه  بازسهازی خههویش نیهز آبهاقی بمانه . حتهی در فر 
 .(1394بزرگی، جان)

                                                      
1. Baldwin, J. 

2. Jung, C. G. 

3. Erikson, E. H. 

4. Allport, G. W. 

5. Fuller, R. C. 

6. Loder, J. 

7. Hart, T. 

8. Hay, D. 

9. Nye, R. 

10. Kirkpatrick, L. A. 

11. Granqvist, P.  

12. Dickie, J. 
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. گیهردیممعنوی به واسره کار بر روی عم، مراجع صهورت  چن بع یین  در درمان آاین فر 
عم، را به عنوان حهوزه عملیهاتی خهود   معنوی بر اساس تحلی، متون دینی چن بع یدرمان 

  یهروپ) یته اگونه کنشی است که به فور ارادی قاب،  برای درمان برگزی ه است. عم، هر
و عمه، معنهوی  ( استچه مالبت و چه منییانسان )ن ه هویت انجام و ذایان( است. عم، ساز 

واقعهی انسهان و  یهتهو  (گیردیمبع  معنوی یا عق، خ اسو یک،  سازیفعال)که به واسره 
معنا و   دارای ه د  بودنارادی جزه ب  . عم، معنویزن یماو را رقم  یروان وح تسالمت و 

ی و اضرراب مراجعان در این ذژوهش حاص، ختیناروانارز  است. تغییر معنادار مشکالت 
کهه یهام،  ذارچهتوحی ی و یک یعم، معنوی است. توجه به عم، به عنوان کنش سازیفعال

اسننا  ینا . ۲؛ (کنه یمینه ی کهه فهرد اعمهال را یناسهایی آ)فر  1شناسایی. ۱ است: ین سه فرآ
 ؛(کن یم ه ترسیم یاز عم، یناسایی 3یدار جهتهای ین ی که فرد استنتا آ)فر  2تخصیص

های را از اسهتنتا  5و تهیثراتی هابردایت  ین ی که فرد از فریق آنفرآ) 4انسجام یا وحدت. ۳
هها ذهیش از سال. این مسئله (1998 6گیلبر،،) (ده یمیک،   داری که ترسیم کرده بودجهت

را عمه،  جهزایه اکه  1965 8و دیکوی،، 7سز جمله: جونز)بهوده ختی یناروانمرالعات  توجه ح،م
و  11«توانهایی»و  دهنه یمعم، را تشهکی،  انگیزشکه  10«تال »و  9«نیت»مشخم کردن ؛ 

                                                      

1. identification 

2. attribution 

3. dispositional inferences 

4. integration 

5. impressions 

6. Gilbert, D. T.   

7. Jones, E. E.  

8. Davis, K. E.   

9. intention 

10. exertion 

11. ability 
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( و در حهال حاضهر نیهز جسهته و دهنه یمعمه، را یهک،  2ظرفین کهه  1«امکانات محیری»
ارتبافهات  مالال  وجوه مختلف اعمال ) که (2015 4و رلمبتی، 3سز جمله: رارسسا)دارد گریخته ادامه 

ختی نیهز بهه ایهن یهناروانی ج یه  ههادرمان. برخی دانن یممص اق یک عم،  را اجتماعی(
ه د درمهان مبتنهی  مالال  های او سوق دهن . که عم، فرد را در جهت ارز  ان ی هرسنتیجه 

کهار  ینا  های یخصی و عم، منربق با آنها استکمک به تصریح ارز  5بر ذریر  و تعه 
. (2013)ِهیکز، افزایه  میختی یهناروان یریذهرانعرادبهر و   دههمیبه زن گی معنای بیشتری 

 برجسته ی ه است. (2006 6)گالسر،محوریت عم، ارادی نیز در نظریه انتخاب 
توان عم، را  به میهومی که در درمان چن بع ی معنوی با توجه بهه منهابع دینهی بهه ینمهرچن  
یناختی دانست  در اینجا بهه واسهره ن روانهای فوق از متویود  مساوی با بردایتیمکار گرفته 

یههود. یمههها فههراهم یتفعالجویی و نیههز معنههادهی بههه همههه یتعههالسههازی عقالنههی  امکههان فعال
یهود. یمی و انرباق عم، با واقعیت از اصال  باورهای یقینی درباره خ اون  و خهود آغهاز ساز سالم

 اذن ایت و تغییر خودذن اره به خودذن ایهت این حرکت منجر به اصال  خ اذن اره و تب ی، آن به خ
ها کن . تمایز درمان چن بع ی معنوی از سایر درمانیمذایه سالمت روانی ذای ار را فراهم  یود ومی

ههای یتفعالتهرین ی ادراکهی از مهمهاعرصهدر همین فرآین  است. بازسازی عم، انسان در همه 
ع سازیفعالاست. تقویت با  کنن هدرمان   معنوی در تمامی ایکال و مرات  عم، انسان از فریق ب 
بخشی بهه اعمهال  ده  و وح تیی  تکیه انسان را به بع  معنوی افزایش میزدایکیی و زدایر 

بخش . در تمام فول درمان فرد بهه یمجویی را ارتقا یتعالی و ساز متعادلتوانمن ی فرد در دو فرآین  
یهود یمیهت معنهوی و خ اذن ایهت اسهت و ههر بهار کهه موفهق دنبال انربهاق عمه، خهود بها واقع

                                                      
1. environment 

2. capacity 

3. Carassa, A.  

4. Colombetti, M. 

5. acceptance and commitment therapy 

6. Glasser, W.   
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مسیرهای غیرواقعی اهن خود را در جهت اعمال غیرمعنوی کشف کنه   آرامهش بیشهتر  فعالیهت 
وفور ی فهردی مراجعهان بههههاگزار کنه . ایهن یافتهه را در یممعنهادارتر و ارزیهمن تری را تجربهه 

تیکی  بر این است که عم،  سازن ه انسهان و عمهِ،  بینیم. در نتیجه در درمان چن بع ی معنویمی
از آن جههت کهه  یمعنو  یرو درمان چن  بع   یناز ا بخش انسان است.یتعالو  بخشنجاتمعنوی 

درمهان  یهک یدان   به نوع یم یفعال ی ن بع  معنو  یررا غ یاغل  مشکالت روانشناخت یبنا یرز 
 به آن خواهن  ذرداخت. یآت یذژوهشهااست که  یموضوع ین. ای آ یبه حساب م یصیفراتشخ

 هاییتمحه ود  معنهوی معرفهی یه  چن بعه یهرچن  در این ذژوهش بخشی از درمهان 
گرارد. بها توجهه بهه محه ودیت یمو توسعه میاهیم را باقی  نق   ذژوهشی همواره جای بررسی

تها بایه   هاتههیافو ابزارها  تعمیِم  هارو   جنسیت  جمله نمونه در دسترس از  یناختیرو 
. در بخش تحلیلی نیهز محه ودیت تهوان محقهق در افانه بای حتمهای بیشتر ذژوهشتحقق 

 یهابردایهتموجه   توانه یمکردن منهابع بهه بخشهی از متهون   و مح ود بررسی متون دینی
به تصهریح بیشهتر  توان یممتون دینی  تریقدقمح ود یا ناقصی از متون ی ه بای  که بررسی 

 مک کن .میاهیم ک
ی که در این داناتالزم است از همه همکاران و اس ؛تشکر و ق ردانی: الحم لله رب العالمین

دکتهر االسالم   جناب حجتالله غرویق رم آیتاستاد گران ویژه  بهان کردهکمک  هاذژوهش
نهوری و  اهیه خهانم ن المسهلمین دکتهر آاربایجهانی و سهرکاراالسهالم و   جناب حجتذسن ی ه

 دانی کنم.فلبه ق ر  ذژوهاندانشنین دانشجویان و همچ

 منابع

 قرنن کریم.
در:  ،«شناسـی )پسا(سـاختارگرابررسی تطبیقی طرحواره اسالمی عمـ  بـا انسان(. »۱3۸۸)باقری، خسرو 

 .3۶-9، ص9۸، شمجله تعلیم و تربیت
اسـالمی در ای بررسی تطبیقی عاملیت ندمـی در نرریـه(. »۱3۸۵باقری، خسرو؛ خسروی، زهره )

 .۲۲-۷، ص۷، شحکمت و فلسفه، در: «باِ عم  و نرریه انتقادی هابرماَ
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گیری م ت با و ب ون جهـتدرمانگری کوتاهبررسی اثربخشی روان(. »۱3۷۷بزرگی، مسعود )جان
 .3۶۸-3۴3، ص۸، ششناسیمجله روان، در: «مذهبی بر عوام  اضطرابی شخصیت

، پژووش  رر پزشژکی، در: «مذهبی و سـالمت روانـی گیریجهت(. »۱3۸۶بزرگی، مسعود )جان
 .3۵۰-3۴۵، ص۴، ش3۱دوره 

ــان ــعود )ج ــول روان(. »۱39۴بزرگی، مس ــویاص ــ ی معن ــانگری چن بع نامژژه پووش ، در: «درم
 .۴۵-۵، ص۱، ش۱، َشناسی اسالمیروان

قـم: ، ررمانگری و مشژاور شای نوین رواننظریه(. ۱39۴بزرگی، مسعود؛ غروی، سی  مَم  )جان
 انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

اصژو  و فنژون مشژاور  بژا رویکژرر بزرگی، مسعود؛ غروی، سی  مَمـ  )در دسـت چـا (. جان
 ، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.اسالمی

، تهـران: شای ررمژانگری اطژاراو و تنیژ  یشژیو (. ۱393بزرگی، مسعود؛ نـوری، ناهیـ  )جان
   سوم.انتشارات سمت، چا

، تهـران و ررمژانگری و مشژاور شای بنیارین رواننظریه(. ۱39۴بزرگی، مسعود؛ نوری، ناهی  )جان
 قم: انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

(. ساختار شخصیت از دی گاه اسالم در چارچوِ رویکرد صـفات، ۱393شجاعی، مَم صاد  )
بزرگی و علی عسکری، قم: پژوهشگاه نما: مسعود جانشناسی، استادان راهنامه دکتری روانپایان

 حوزه و دانشگاه.
، ترجمـه: مَمـ باقر موسـوی المیژزان فژی تفسژیر النژر ن(. ۱3۷۴طباطبایی، سی  مَم حسین )

 هم انی، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه م رسین حوزه علمیه قم.
نامه ســنجی پرســاروانهــای ویژگی(. »۱3۸۷کاویــانی، حســین؛ موســوی، اشــرف الســادات )

، ۶۶، دوره مجله رانشک   پزشژکی، در: «اضطراِ بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی
 .۱۴۰-۱3۶، ص۲ش

 ، قم: دار الذخائر، چا  اول.کنز الفوائ (. ۱۴۱۰کراجکی، مَم  بن علی )
بعـة ، تهـران: دار الکتـر االسـالمیة، الطالکژافی(. ۱۴۰۷کلینی، مَم  بن یعقـوِ بـن اسـَا  )

 الرابعة.
 ، قم: دار الَ یث، الطبعة االولی.الکافی(. ۱۴۲9کلینی، مَم  بن یعقوِ بن اسَا  )
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، بحار األنوار الجامعة لژ رر خباژار األئمژة األر ژار(. ۱۴۰3مجلسی، مَم  باقر بن مَم  تقی )
 .بیروت: دار إحیا  التراث العربی، الطبعة الثانیة

Allport, G. W. (1968). The Person in Psychology, Boston: Beacon Press. 

Arlow, J. A. (2005). "Psychoanalysis", in: Corsini. R. J., Wedding D. (eds.), 

Counseling and Psychotherapy, Brooks/Cole, Thomson Learning. 

Baldwin, J. (1975). Thought and Things: A Study of the Development and 

Meaning of Thought or Genetic Logic, New York: Arno (Original Work 

Published 1906–1915). 

Beck, A. T.; Rush, A. J.; Shaw, B. F.; Ernery, G. (1979). Cognitive Therapy 

of Depression, New York: Guilford. 

Beck, A. T.; Weishar, M. E. (2014). "Cognitive Therapy", In: Corsini, R. J., 

Wedding, D. (Eds.). Current Psychotherapy (10th), Brooks/ Cole. 

Berne, E. (1964). Games People Play, New York: Grove Press. 

Carassa. A.; Colombetti, M. (2015). "Interpersonal Communication as Social 

Action", in: Philosophy of the Social Sciences, 4-5 (45): 407-423. 

Erikson, E. H. (1959). Identity and the Life Cycle: Selected Papers, New 

York: International Universities Press. 

Free, M. L. (2007). Cognitive Therapy in Groups, 2
nd

 Edition, John Wiley & 

Sons. 

Fuller, R. C. (1996). "Erikson, Psychology, and Religion", in: Pastoral 

Psychology, 44: 371–383. 

Gilbert, D. T. (1998). "Ordinary Personology", In: D. T. Gilbert, S. T., Fiske 

& G. Lindzey (Eds.), Handbook of Social Psychology, 4
th
 ed., NewYork: 

McGraw-Hill, Vol. 2, pp. 89- 150. 

Glasser, W. (2006). "Choice Theory", in: International Journal of Reality 

Therapy, 25 (3): 43-45. 



 37 آن... یو اثربخش یعمل معنو یساز : فعالیمعنو یچندبعد یگر درمانروان

Gould, G. (1993). The Desert Fathers on Monastic Community, Oxford: 

Oxford University Press. 

Granqvist, P.; Dickie, J. (2006). "Attachment and Spiritual Development in 

Childhood and Adoles-cence", In: E. Roehlkepartain, P. King, L. 

Wagener, & P. Benson (Eds.), The Handbook of Spiritual Development in 

Childhood and Adolescence, Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 197–210. 

Hart, T. (2006). "Spiritual Experiences and Capacities of Children and 

Youth", In: E. Roehlkepartain, P. King, L. Wagener, & P. Benson (Eds.), 

The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence, 

Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 163–177. 

Hay, D.; Nye, R. (2006). The Spirit of the Child (rev. ed.), Philadelphia: 

Jessica Kingsley. 

Hayes, S. (2013). Instructor’s Manual for Acceptance and Commitment Therapy: 

Values and Action, available at: http://www.psychotherapy.net/data/uploads/ 

51b5613392b1e.pdf, LLC. All Rights Reserved. 

Jalali-Tehrani, S. M. M. (2001). "Integration Therapy", In: Corsini R. J. (ed.), 

Handbook of Innovative Therapy, 2
nd

 edition, John Wiley and Sons Inc., pp. 

321-31. 

James, W. (1961). The Varieties of Religious Experience, New York: Collier 

(Original work pub-lished 1902). 

Janbozorgi, M.; Zahirodin, A.; Norri, N.; Ghafarsamar, R.; Shams, J. (2009). 

"Providing Emotional Stability through Relaxation Training", in: Eastern 

Mediterranean Health Journal, 5 (3): 75-84. 

Jones, E. E.; Davis, K. E. (1965). "From Acts to Dispositions: The 

Attribution Process in Person Perception", In: L. Berkowitz (ed.), 

Advances in Experimental Social Psychology, New York: Academic Press, 

http://www.psychotherapy.net/data/uploads/


 سومشماره  /9۵ تابستان/  دوم/ سال    38

Vol. 2, pp. 219-266. 

Jung, C. G. (1938). Psychology of Religion, New Haven, CT: Yale 

University Press. 

Kirkpatrick, L. A. (1992). "An Attachment-theory Approach to the 

Psychology of Religion", in: The Inter-national Journal for the 

Psychology of Religion, 2: 3–28. 

Kohut, H. H. (1977). Restoration of the Self, New York: International 

Universities Press. 

Lazarus, A. A. (2008). "Technical Eclecticism and Multimodal Therapy", In: 

Jay, L. Lebow (Ed.), Twenty-First Century Psychotherapies: 

Contemporary Approaches to Theory and Practice, John Wiley and Sons, 

Inc. PP. 424-452. 

Lazarus, A. A.; Lazarus, C. N. (1988). "Clinical Purposes of the Multimodal 

Life History Inventory", In: G. P. Koocher, J. C. Norcross and S. S Hill, 

Psychologists, Desk Reference, Oxford University Press, Inc. pp. 15-22. 

Loder, J. (1998). The Logic of the Spirit: Human Development in 

Theological Perspective, San Francisco: Jossey-Bass. 

Millon, T. (1988). "Personologic Psychotherapy: Ten Commandments for a 

Posteclectic Approach to Integrative Treatment", in: Psychotherapy, 25: 

209–219. 

Millon, T. (1996). Disorders of Personality (2nd ed.), New York: Wiley. 

Millon, T. (1999). Personality Guided Therapy, New York: Wiley. 

Millon, T. (2000). "Toward a New Model of Integrative Psychotherapy: 

Psychosynergy", in: Journal of Psychotherapy Integration, 10: 37–53. 

Norcross, J. C.; Guldfried, M. R. (2005). Hanbook of Psychotherapy 

Integration, 2
nd

 ed., Oxford University Press. 



 39 آن... یو اثربخش یعمل معنو یساز : فعالیمعنو یچندبعد یگر درمانروان

Pargament, K. I. (2011). Spirituality Integration Psychotherapy, Guilford. 

Prochaska, J. O.; J. C. Norcross (2010). System of Psychotherapy: A 

Transtheoretical Analysis (7
th
 ed.), USA: Brooks/Cole, Cengage Learning. 

Richards, P. S. (2005). "Theistic Integrative Psychotherapy", In: L. Sperry & 

E. P. Shafranske (Eds.) Spiritually Oriented Psychotherapy, pp. 259–285. 

Richards, P. Scott; Bergin, Allen E. (2005). A Spiritual Strategy for 

Counseling and Psychotherapy, 2nd Edition, Washington DC, US: 

American Psychological Association. 

Tolpin, M. (1978). "Self-objects and Oedipal Objects: A Crucial 

Developmental Distinction", in: Psycho-analytic Study of the Child, 33: 

167–184. 

Wolpe, J.; Lazarus, A. A. (1966). Behavior Therapy Techniques, Oxford: 

Pergamon Press. 

Young, J. E.; Klosko, J. S.; Weishaar, M. E. (2003). Schema Therapy, New 

York: Guilford Press. 

 


