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control group, using multidimensional life’s
structured questionnaire and Beck Anxiety

 کوه بور،دندبیدی ندگ و موا نضوبرند بوک
روی گرو نمانه مرنجیا مربرد مرنکر مشواور

Scale, which were conducted on a sample
of anxiety clients of some counseling

نشووا

ننجوواش شوود ن ووژو یاه ووههای وو وه

centers. Study findings show that according

، م دهوود بوور ن ووال تحلیوول م ووا دین و رآوور

to the analysis of religious texts (Quran and

وا د بوه روار

Hadith) what makes the nature of man in

 تحلیوول و هیال ووا ی «عموول» و بووه ش و ل، کل و

general is the analysis and activation of

عمل
ِ
ِ  «عمل مینای» مرنجیا ن ژو، مثبژ غای

“action” and in the final positive form, is
the “spiritual action” of clients.

An

accountable action is the one that it is

 نچه هایوژ نناوا رن م،)حدیث

محا به ذیر عمل ن ژ که نم ا مدیریژ نجورن
به ش ل نرندی وجاد دنردو در وه

و مرنتب

possible to manage its components and

حاضوور بووا ن و داد ن رون درمووانیری دندبیوودی

orders in a voluntary manner. In the current

مینای ن رریق تنظیم و تیدیل عمل یا کن وری

study, using multidimensional spiritual

و هیال وا ی

psychotherapy, by regulating and adjusting

نرندی نناا و عانمل مربوا بوه

عمل مینای ربوه ویو بوا یارد تاحیودی و عقول

action or voluntary functioning of man and
its related issues and activation of spiritual

مرنجیوووا

رون شووونای

 مشووو،)یدن وووا

action (particularly theo-feedback and God-

مربرد نابژ به گرو کن رل در نبیاد هدژگانه

inclined wisdom), psychological problems

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

of anxious clients in seven dimensions

 بک ندگ ) به رار/ رونبط و بیالاژی، شنای

(behavioral,

،)و همچنوینP<0/0001یاهوژ ر

مینادنری کاه

مایش نابژ به گرو کن ورل بوه

نضبرند گرو

imagery,
biology/life

effective,

cognitive,
style)

sensory,

mental

relationship,
have

decreased

and
in

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

)وP<0/0001یاهوووژ ر

روووار مینوووادنری کووواه

Also, anxiety level of experiment group

مشاهدن بالین و گرنر هوای مرنجیوا نشوا

significantly reduced in comparison to

 عقوول یدن ووا رن هیووال و،دند بووا یارد تاحیوودی

control group (P<0/0001). Clinical observa-

کون وری نناوا رن م یوادل م کنود و بوه ووب
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«عمل مینوای» تیوال م بخشودو در نیون وب
کوون وری نناووا هدهمنوود ،بووانر
شوود و بووا کوواه

و مینووادنر

نضووبرند ،بووه نعمووال نناووا

tions and clients’ reports showed that theoGod-inclined

activates

the

feedback

wisdom and adjusts one’s functioning, and
transcends the “spiritual action”. Thus, with

وحووود م بخشووودو ن یجوووه نین وووه بوووا تنظووویم

various

عمل نناوا در نبیواد مخ لو و تیادلبخشو بوه

dimensions and transcending it one could

ندگ نهرند مربرد ،که

prevail on those life problems of anxious

ن دید هاعل یارج ن کن رلنند ،غلبه کردو منبق نیون

people that subjectively are out of their

م تان بر مش

درما برنی مش

در نبیاد مخ ل نیجاد م کنود

رن درمان هرن تشخیص تلق کردو
کلیدواژهها :رون درمان مینای ،درما دندبیدی
مینای ،رون شنا
رون شنای .

ن

م  ،نضوبرند ،مشو

in

action

one’s

regulating

control. The logic of this treatment in a
variety of problems dictates that this should be
considered as a transdiagnostic treatment.
Keywords: Spiritual psychotherapy, MultiIslamic

therapy,

spiritual

dimensional

psychology, Anxiety, Psychological problems.

مقدمه

الگوهای مختلف رواندرمانگری به حوزههای خاصی از مشکالت انسانها توجهه کردهانه  .فهر
آنها این بوده است که با تنظیم این حوزه از کنشوری انسان میتوانن او را برای غلبه بهر مشهکالت
خود توانمن کنن  .هرچن در عمه ،بسهیاری از رو ههای رواندرمهانگری هموویهی دارنه امها از
لحاظ نظری موضعگیریها یکسان نیست .مهالال روانتحلیه،گران اغله تعار ههای عهافیی در
دوران تحول را به عنوان حوزه عملکرد خود انتخاب میکنن  .رفتاردرمانگران بهیش از ههر حهوزهای
به رفتار انسان و تغییر و تع ی ،آن توجه میکنن  .یناختدرمانگران بیشتر به حوزه یهناختی انسهان
توجه دارن و تغییر افکار و رفتار را مبنهای درمهان میداننه  .انسهاننگرها و هسهتینگران بیشهتر بهه
انتخابگری و حوزه وجودی انسان توجه دارن (جانبزرگی و نوری .)1394 ،هرچنه همهه ایهن دیه گاهها
در جای خود بر واقعیتههای انکارناذهریری تیکیه دارنه امها بهه قهول میلهون 1988( 1و  )2000ایهن
1. Millon, T.
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درمان بخشی 1تلقی کرد؛ چراکه از زاویه خاصی به انسان نگاه میکنن  .درمانهای
درمانها را بای
ِ
یکذارچه امروزی نیز یا بر اساس یهکذارچههنگری نظهری (پروچاسکاا و نکورررس2010 ،،؛ نکورررس ،و
2

گلفرید )2005 4،ایجاد ی هان

3

یا بر اساس یکذارچهنگری فنی (الزسرو .)2008 ،،از نظر میلهون (1999

و  )2000این دی گاهها هم به جای اینکه بهر اات و درون یهخم متمرکهز بایهن بهر فهن یها نظریهه
مبتنی هستن  .او درنهایت دی گاهی را که بتوان تعام ،بین ویژگیهای یخصیت و اات انسهانها را
در درمان در نظر بگیرد ترجیح میده و خود همانگونه که از دو دهه قبه ،ذیشبینهی کهرده بهوده
درمان سینرژتیک مبتنی بر ه ایت یخصیت 5را ترجیح میده  .تیکی او بیش از هر چیز بر توجهه
به کلیت انسهان و وح تبخشهی رواندرمهانگری اسهت .میلهون ( )1996بها مرر کهردن دیه گاهی
تکاملی راجع به یخصیت باالترین سرح تحول یخصیت را سرح انتزاعیی ن 6میدانه کهه در
آن وح تیافتگی تیکر و احساس اتیاق میافته در زمینهه روان ه عص یهناختی وحه تیافتگی
درونکرتکسی 7مشاه ه ی ه و از لحاظ ذیشرفت تحهولی بهین اسهت الل و هیجهان تعهادل برقهرار
مییود .دی گاه کلینگری البته مح ،تیکی نظریهذردازان دیگری از جملهه گشهتالتدرمانگران نیهز
بوده است و یای بتوان از زاویه اغل درمانها تیکی بر وح تیافتگی یخصیت را به عنوان یکهی
از اهه اد درمههان و یکههی از مال هههای سههالمت روانههی برجسههته کههرد .مههالال کوههوت )1977( 8از
فروذایی انسجام خود 9و تولوین )1978( 10از وح تنایافتگی 11و اضهرراب تهییه ن 12در اخهتالل
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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روانههی سههخن میگوینهه  .فههر

آنههها ایههن اسههت کههه وقتههی انسههان نمیتوانهه از فرآینهه های

فبیعی خوددوسهت اری عبهور کنه ایهن وحه تنایافتگی اتیهاق میافته  .آنهها سهازوکار هم النهه و
2
1
خهود وح تیافتهه و منسهجم
کنشهای آینهای و ای ئالسازی مراقبان کود را بهرای تشهکیِ ،

ضروری میدانن .

رواندرمانگری درمان چن بع ی معنوی هماننه بسهیاری از درمانههای ج یه کهه تها حه
زیادی رویکردی معنوی دارن (از جمله درمان یکذارچهه معنهوی ذارگمنهت )2011( 3و درمهان
یکذارچه الهی ریچهاردز 4و بهرجین ( )2005و حتهی درمهان مبتنهی بهر تعهه و ذهریر

( ِهیکز،

5

 ))2013محور درمان روانیناختی را فعالسازی بع معنهوی میدانه  .تعهادل روانیهناختی
ه د بسیاری از درمانهای روز دنیا است و با م اخالت جاری تا ح خوبی تیمین مییود .اما
نس ،ج ی درمانها به مان گاری نتایج درمان و عمقبخشی ن به تغییرات درمانگرانه معرود
ی هان  .درمان چن بع ی معنوی نهتنها تعادل بلکه تعالی روانیهناختی را مه نظهر قهرار داده
است .در این درمان روانیناس به جای کهار در دو حهوزه ادراکهی (انسهان و هسهتی) چههار
حوزه ادراکهی (مبه  ،غایهت خهود و هسهتی) کهه کلیهت انسهان (فبیعهی و معنهوی) را در بهر
میگیرد مبنای کار درمان قرار میده  .هر یک از این حوزهها اصول مشخصی برای درمهان
به دست میدهن و در ذی آن سازوکارها و فنون درمان تنظهیم مییهون  .فهر

اساسهی ایهن

درمان آن است کهه سهازوکار وحه تبخشهی بهه درمهان از فریهق بهازخوردی توحیه ی تهیمین
میگردد که به اصهال خ اذنه اره و تسهبیح اساسهی مبه

 ،وجهود منجهر مییهود (جکانبزرگی،

مشهک ،مراجهع بههه یهکلی متیهاوت سهازمان مییابه و حههوزه
 .)1394بنهابراین صهورتبن ِی
ِ
عم ،معنوی ذس از ایجاد بینش است .یک ،یماره یهک فرآینه
عملیاتی درمانگر فعالسازی ِ

1. mirroring
2. idealizing
3. Pargament, K. I.
4. Richards, P. S.
5. Hayes, S.
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در مشک ،تا واکنش نهایی فرد را با توجه به دو م ار معنوی و غیرمعنوی به صورت دو چرخه
متعام ،اختیاری نشان میده .
ِ

شکل شماره  :۱ساختار تعاملی نظام روانشناختی شکل فوق بر این اصل استوار است که عقل امام فکر و
1
فکر امام قلب و قلب امام حواس و اعضا است( .جانبزرگی در دست چاپ)

ْ
َ ُْ ُ ُ َ ُ ْ
ُ ُ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ ُ ُ ْ ۷
َ ُ َْ َ
ـوِ أ ِئ َّمـة ال ََ َـو ااَ َوال ََ َـو ِاَ أ ِئ َّمـة اْل ْعَـا »
ـوِ والقل
 .1از امام علی « :العقول أ ِئمة اْلف ِ
کار واْلفکار أ ِئمة القل ِ
(کراجکی۲۰۰/۱ :۱۴۱۰ ،؛ مجلسی.)9۶/۱ :۱۴۰3 ،
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یک ،فوق صورتبن ی مشک ،را بر اساس درمهان چن بعه ی معنهوی نشهان میدهه  .در
مرحله اول (ادرا مشک )،فرد مشک ،یها ذ یه ه را ادرا و یناسهایی میکنه  .ایهن مشهک،
ممکن است محر دورنی یا بیرونی دایته بای  .می ان ادراکی ما یهام ،چههار حهوزه اصهلی
است که دو حوزه مربوط به فعالیت بع معنوی (مب  ،و معاد) است و دو حوزه دیگر مربهوط بهه
بع غیرمعنوی انسان (هستی یام ،دیگران و دنیای مادی و خهود) .در مرحلهه دوم (ارزیهابی
مشک ،یا تشخیم) که تا ح زیادی فهرد بهه اسهناددهی یها تخصهیم میذهردازد بهر اسهاس
فعالبودن یا نبودن بع معنوی و نیز هشهیاری فهرد در خصهو

ایهن فعهالبهودن دو مسهیر

متیاوت فی مییود .اما اگر مسیر معنوی فعال نبای فرد بر اساس امکانهات خهود و ارزیهابی
اهنی از مسئله عم ،خود را از لحهاظ عقالنهی ذهرداز میکنه و بهه مرحلهه بعه ی هه ایت
مییود که تصمیمگیری و مقابله بها مشهک ،اسهت (به ون بیهان جزئیهات) .اگهر بعه معنهوی
هش هیارانه فعههال بای ه عقهه ،خ اسههو در ارزیههابی مس هئله ادرا ی ه ه سههازوکارهای اساسه ِهی
معنهاداری عمه ،در چهارچوب مبه  ،و معهاد را وارد فرآینه ارزیههابی
ه فمنه ی ارزیهمن ی و
ِ

میکن و جریان تصمیم و مقابلهه را واجه بعه معنهوی؛ و چهه بسها نحهوه ذاسه دهی در انتهها
به فهور کلهی تغییهر کنه (ماننه مراجعهی کهه تصهمیم گرفهت فهردی را کهه بهه او لهم کهرده
اسههت ببخشههای نههه آنکههه انتقههام بگیههرد (در حههالی کههه انتقههام غیرمنرقههی نبههود)) .مرحلههه

سوم ( فهراوری یها ته ار عمه )،تنظهیم مقابلهه و تصهمیم بهرای ذاسه یها واکهنش بهه مسهئله
ادرا ی ه است .در این مرحله فرد دو گزینه اساسی بهر اسهاس دو چرخهه مهرکور در اختیهار
دارد :گزینه اول (خ ا من و مسئله) با خ ا و برای او رفتار خود را تنظیم کن ؛ گزینه دوم (من
و مسئله یا من و دیگران و مسئله) یا با خود یا دیگری و  ...برای خود یها دیگهری و ...تصهمیم
خود را ت ار میبین  .یک ،دیگری از تصمیم هم ممکهن اسهت بهروز کنه کهه فهرد فقه بهر
اساس بع معنوی به ون در نظهر گهرفتن ذهرداز عقلهی بهه تصهمیمگیری میذهردازد کهه در
مشاه ات بالینی کمتر دی ه مییود .در مرحله چهارم ( هور عم ،یا ذاس دهی) ذاسه فهرد
اهر مییود .این ذاس که یک ،هوریافته عمه ،انسهان اسهت قابه ،ارزیهابی و سهنجش
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عینی و اهنی برای فرد است .وزن یا ارز این ذاس در مرحله ذنجم (ذسخوران یا فیه بک)1
نشان میده به چه میزان به ح ،مسئله و وحه تیهافتگی فهرد کمهک میکنه ؛ وحه تی کهه
عمه،
حاص ،هماهنگی خ اذن ایهت و خودذن ایهت اسهت .هرچنه از زمهان ادرا مسهئله
ِ
روانیناختی فرد آغاز مییود اما در دستگاه الهی آنچه ذس از تصمیم (نیت) فرد هور ذی ا
میکن سنجی ه مییود .خ اون از آنچه در بافن میگررد آگاه اسهت از زمهان یهک،گیری
نیت یا انگیزه ارادی فرد عم ،روانیناختی او واج نظام ارزییابی الههی مهییهود (حتهی در
جزئیترین مق ار .)2زمینه یک،گیری این عم ،آگاهانه نظام یهناختی ه عهافیی ه معنهوی
ذیچی های است که باورهای یقینی در چهار حوزه ادراکی انسان (مب  ،معاد هسهتی و خهود)
آن را تشکی ،داده و بع بینش هشیارانه عمه ،انسهان را نشهان میدهه  .عمه ،انسهان وقتهی
توحی ی است که در نظام ادراکی او بهویژه بین مب  ،و معهاد معنهادار بایه  .بنهابراین نظهام
درونی نیز با عم ،بافنی انسان در یک،دهی به باورهای یقینی (معنوی یا غیرمعنوی) تنظیم
مییود .فعالسازی عقه ،خ اسهو سهازوکارهای خودنظمجهویی تعالیجویانهه خردسهنجی و
خردورزی را فعال میکن و نوعی نظام توحی ی بهر تمهامی نظهام روانیهناختی انسهان حهاکم
میگردان (جانبزرگی .)1394 ،عم ،معنوی انسهان را بهه سهمت وحه تیهافتگی بیشهتر روانهی
ه ایت میکن .
بنابراین مال تحلی ،یا واح عملیاتی برای درمانگر چن بعه ی معنهوی «عمه »،اسهت.
عم ،به هر گونه کنش آیکار یا ذنهانی گیته مییود که انسان بهه فهور ارادی میتوانه آن را
آغاز کن و انجام ده و به ذایان برسان  .خ اون کریم در قرآن به عمه ،عامه( ،انسهان) توجهه
خاصههی میکن ه و آن را ری ه میده ه  3.عمهه ،انسههان در آیههه  ۱۳سههوره اسههرا بههه یههکلی
روانیناختی (فائر به معنای فال و سوس به معنای عم ،آم ه است) هویت اصلی انسهان را
1. feedback

ً
َ ََ
َ ََ
َ ( .2ف َم ْن ْیع َم ْل ِم ْثقال ذ ًّرةٍ َخیرا َیر ُه * َو َم ْن ْیع َم ْل ِم ْثقال ذ ًّرةٍ َشر ًًّ ا َیرر ُه)؛ «پس هر کس هموزن ّذرهای کار خیر انجام دهـ نن
را میبین ! * و هر کس هموزن ّذرهای کار ب کرده نن را میبین !» (زلزال ۷ :ـ .)۸
َ ُ
ْ ْ ْ َ
َ ( .3أن ًّی لا ُأض ُ َ
کر أ ْو أ ْنثی ( )...نلعمران.)۱9۵ :
یع ع َم َل ِ
ِ
عام ٍل ِمنکم ِمن ذ ٍ
ِ
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تشکی ،میده و هرگز از او ج ا نمییود 1.در آیه  ۱۱۹سوره مائ ه 2وقتی هویت واقعی انسان
به واسره اعمالش یک ،گرفت توجه خ اون دیگر به خود فرد معرود مهییهود نهه عملهش
(طباطبایی )360/6 :1374 ،چرا که فوز عظیم حاص ،ایمهان و عمه ،صهالح اسهت (تغکاب .)9 ::در
حالی که در مرات دیگر به عم ،توجه مییود (مانند زمر7 :؛ نک :..طباطبکایی .)361/6 :1374 ،در
جههای دیگههری بههرای عمهه ،غیههرارادی (لغههو) مؤاخههرهای در نظههر نمیگیههرد .آیههه یههرییه (لررا
َ ًَّ
یؤاخ ُذ ُ
کم ا ًّلل ُه ِبالل ْغ ِو( )...بقره 3)225 :عم ،لغو را از محاسهبه خهار میکنه و آن را بهیارز
ِ

میدانه  .امها عملهی کهه بها تهال و کویهش کسه مییهود و قله آن را تصه یق میکنه
محاسبهذریر است .بنابراین مؤاخره به عملی اختصا مییاب که قله کسه میکنه  .امها
این به این معنا نیست که عم ،صرفا به یک ،رفتاری بروز دایته بای بلکه عم ،ارادی چه
آیکار بای و چه ذنهان  4محاسبه مییود .همچنین این نکته ب ین معنا نیست که عم ،لغو
بیاثر است بلکه بیانگر اثر منیی آن در نظام روانیهناختی اسهت؛ و بنهابراین افهراد باایمهان از
َْ

ْ

َ

ً

ً ْ

َ ( .1و ًَّ
یامر ِ کقابرا یْ ُ
َْ ُ
یرو َی اْ ِق َ
ئراَ َر ُه ری ُع ُن ِقر ِ َو ُن ُْرر ُُ ل ُرَ ْ
قراه َم ْ ُ رورا)؛ «و هـر انسـانی ،اعمـالا را بـر
کل ِإ ٍ
ِ
نسراٍ أَْمنراه ِ ِ
گردنا نویختهایم؛ و روز قیامت ،کتابی برای او بیرون مینوریم که نن را در برابر خود ،گشوده میبین ! (این همان
نامه اعمال او است)» (اسرا  .)۱3 :طباطبایی در تفسیر المیزان ( )۱3۷۴میگوی « :خالصه اینکه از سـیا ماقبـ
َ
ً
نیه و مابع نن و مخصوصا از جمله ( َم ِن ْاه َقدی َف ِإ ًّنما ْیه َق ِدی ِْ َن ْف ِس ِ  )...بهخوبی برمینی که مراد از کلمه «طـائر»
هر چیزی است که با نن بر میمنت و نَوست است الل شود ،و حسن عاقبت و یا سو نن کشـ و نشـکار گـردد،
زیرا برای هر انسانی چیزی که مربوط به عاقبت امر بوده و بتوان به وسیله نن به کیفیت عاقبتا از خیر و شر پی برد
وجود دارد ... .و اینکه فرمود« :ما طائر هر کسی را در گردنا الزام کـردهایم» معنـایا ایـن اسـت کـه نن را الزم
الینفک و ج اییناپذیر او قرار دادهایم که به هیچ وجه از او ج ا نگردد  ...پس نن طائر و نین های که خ اونـ الزم
الینفک ندمی کرده همان عم او است.
َ ً
ْ
ْ
َ
ُ َْ ( .2ه ْم َج ًَّن ٌ
ات َت ْجری م ْن َت ْحق َها ْال َأ ْن ُ
هار خا ِل ِد َین فیها أ َبدا َر ِضی ا ًّلل ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُ ِذْک اْ َف ْو ُز اْ َع ِظ ُیم).
ِ
ِ ِ
ُ

َ

َ

ًَّ

ُ

ُ

َ َ

ُ ًّ ُ ْ
کم َو ْ
کم بما َ
کم َوا ًّلل ُره َ ُفر ٌور َح ِل ٌ
کس َب ْت ُقْ ُوب ْ
یؤاخذ ْ
یمان ْ
ریم)؛ «خ اونـ شـما را بـه
یؤاخذ
ْکن ِ
کم الله ِباللغ ِو ِی أ ِ
( .3لا ِ
ِ

خاطر سوگن هایی که ب ون توجه یاد میکنی  ،مؤاخذه نخواه کرد ،اما بـه ننهـه دلهـای شـما کسـر کـرده( ،و
سوگن هایی که از روی اراده و اختیار یاد میکنی ) مؤاخذه میکن  .و خ اون  ،نمرزنـ ه و بردبـار اسـت» (البقـره:
ُ

َ

ًَّ

َ

ُ

َ

َْ

ُ ًّ ُ ْ
کم بما َع ًّق ْد ُت ُم الأ َ
کم َو ْ
یؤاخذ ْ
یمان ْ
یماٍ) (مائ ه.)۸9 :
یؤاخذ
ْکن ِ
کم الله ِباللغ ِو ِی أ ِ
 .)۲۲۵همهنین( :لا ِ
ِ
َ

َ

َ

ْ ُ ْ ُ
ُْ
ُ
یحاس ْب ْ
کم ِب ِ ا ًّلل ُره)؛ «خ اون حساِ شما را تنها با ننهه که در دلهایتان هسـت،
َ ( .4و ِإ ٍْ ت ْب ُدوا ما ِی أنف ِس
کم أ ْو تُف ُوه ِ

میرس چه نن را اظهار کنی و چه نکنی » (بقره.)۲۸۴ :
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اینگونهه اعمهال ههم اعهرا میکننه  1.فبافبهایی ( )1374در تیسهیر آیهه  ۲۲۵سهوره بقهره
میگوی سخن لغو کراهت دارد 2.بنابراین به نظر میرس مه یریت عمه ،وضهعیت باورههای
یقینی (ایمان) را تغییر میده و ب ینترتی عم ،انسان را ارتقا میبخش تا جایی که انسان و
عم ،او وح ت مییاب (فوز عظیم) و توجه خ اون به او بیقی و یرط مییود (مائده.)119 :
تحلیهه ،منههابع دینههی بهههویههژه قههرآن کههریم نشهان میدهه میتههوان از رگههه توحی یافتههه و
وح تبخش یخصیت (یاکله) سخن گیت (شکاایی .)1393 ،انسهجام یخصهیت انسهان بهه
وح تیافتگی «عم ،کلی» انسان مربوط است .اگر «یاکله» رگه وح تیافتهای از یخصیت
بای  3عم ،انسان بر اساس آن یک ،میگیرد اما یاکله انسان نیز خود حاص ،اعمال قبلی
انسان است و فبق دی گاه فبافبایی ( )262/13 :1374برای فرد ایجاد اجبهار نمیکنه  .انسهان
مرک از اعضا و نیروهایی است که همه بهه نهوعی دسهت بهه دسهت ههم میدهنه و وحه تی
حقیقی ایجاد میکنن که ما آن را انسانیت مینامیم (همان )166/4 :و عم ،هر یک عم ،کلهی
و واح انسان است .یعنی باز هم اصهالت بها عمه ،اسهت نهه یهاکله؛ چرا کهه انسهان میتوانه
راه ه ایتیافتههتر» سهخن
برخالد خلق و خوی خود عم ،کن  .در خهود همهین آیهه ههم از « ِ
میگوی که بیانگر اختیاریبودن عم ،است .در روایات گاهی یاکله معادل نیهت گرفتهه یه ه
که بخشی از عم ،است و از آنجا که این بخهش حیهاتبخش عمه ،انسهان اسهت سرنویهت
نهایی انسان را تعیین میکن  4.به همین دلی ،یهای بتهوان هویهت انسهان را نیهز بهه عمه ،او
َ َ

ًَّ

ْ

ًَّ

ًَّ

وٍ * َوالذ َین ُه ْم َعن الل ْغو ُم ْعر ُض َ
وٍ * الذ َین ُه ْم ی َصلاته ْم خاش ُع َ
َ ( .1ق ْد أ ْفْ َح اْ ُم ْؤم ُن َ
وٍ)؛ «به طور یقین مؤمنان رستگارن ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ

همانهایی که در نمازشان خاضع و خاشع هستن و ننها که از لغو دوری میجوین » (مؤمنون.)3-۱ :
َّ َ ُ
 .2و در جملهَ « :والل ُه غف ٌور َح ِل ٌیم» اشارهای است به اینکه قسم اول سوگن هم که همان سوگن های لغو بود ،کراهـت
دارد و سزاوار نیست از مؤمن سر بزن (طباطبایی.)33۸/۲ :۱3۷۴ ،
َ

َ َ

َ

ً

ًٌّ ( .3کل ْیع َم ُل َعلی شاکْ ِق ِ َف َر ًُّب ْ
کم أ ْعل ُم ِب َم ْن ُه َو أ ْهدی َس ِبیلا)؛ «هر کس طبق روش (و خلق و خوی) خود عم میکن ؛

و پروردگارتان کسانی را که راهشان نیکوتر است ،بهتر میشناس » (اسرا .)۸۴ :
َ َ َ
َ ْ ْ ُ َّ
َّ
َّ ُ ا َ َ ُ
ِ ْ َْ َْ ُ اُ
َ ْ
َ َّ
الل َه َأ َبـ ًا ،وَ
یات ِه ْم کانت ِفی ال نیا أن لو خل وا فیها أن یعصوا
 .4قال أ ُبو َع ْب ِ الل ِهِ « :۷إن َما خل أ ْه َّالن ِار ِفی َّالن ِار ِْلن ِن
ِ
ُ اَ َُ
ِ ْ َ ْ َْ َُ
ْ َ ْ
ْ َ َّ َ َّ
َ ْ ُ َّ َ َ َ ً َ ا
َّ َ ُ ا َ َ ْ ُ ْ َ َّ
هـؤال ِ َو
یات خل
یات ِهم کانت ِفی ال نیا أن لو بقوا فیها أن ِیطیعوا الله أب ا؛ ف ِبالن ِ
ِإنما خل أه الجن ِة ِفی الجن ِة ِْلن ِن ِ
َ َ َ
ُ
ُ ْ ٌّ
َُ ُ ََ َ َ َ
هؤال ِ » ث َم تال ق ْول ُه ت َعالی« :ق ک ْیع َم َعلی شاکل ِت ِه» قالَ « :علی ِن ِیت ِه» (کلینی.)۲۲۱/3 :۱۴۲9 ،
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نسبت داد؛ همانگونهه کهه در قهرآن کلیهت ذسهر حضهرت نهو  ۷را عمه ،غیرصهالح معرفهی
میکن  1.بنابراین چون آنچه در مالکیت انسان است فق عم ،خود او است صرفا به وسهیله
این کنش میتوان سرنویت خود را رقم بزنه  .عملهی کهه در حهوزه مالکیهت انسهان نبایه از
جمله اعمال بازتابی برای رواندرمهانگری موضهوعیت چنه انی نه ارد .یهروپ و ذایهان چنهین
اعمالی در اختیار انسان نیست .ذس عم ،اختیاری عملی است که از آغاز تا ذایان آن در اختیار
هاهر یهود .فبافبهایی ( )183/4 :1374اراده را

و اراده انسان بای و در انجامدادن آن توانمن

جهاز حریت انسان و آن را حالتی درونی میدان که اگر باف ،یود حس و یعور آدمهی بافه،
مییود؛ و معلوم است که باف،ی ن حس و یعور به برهالن انسهانیت منتههی میگهردد .بهه
دلی ،اهمیت ارادیبودن عم ،هر جا این اختیار یا توانمن ی ساق یود (مانن انسان ضعیف
و بیمار )2مسئولیت و تکلیف هم ساق مییود .ذس به هر میزان ق رت و آزادی انسان بهرای
م یریت اعمال بیشتر بای انسان سالمتر است و برعکس .تسلیمبودن انسان در برابر اعتقاد
صحیح و عم ،صالح که باعث توسعه خود یا به فهور خها

«صه ر» مییهود در قهرآن بهه

عنههوان یههر صهه ر یههناخته یهه ه اسههت (همککان )471/7 :کههه ویژگههی عمهه ه آن ذههریر و
انعرادذریری است .بنابراین انسان سالم از انعراد و اصرالحا یر ص ر بیشتری برخوردار
است (این به دلی ،نوری است که در دل آنها از جان خ ا به وجود میآی و تشهخیم حهق از
باف ،برای او آسان مییود )3.و برعکس هرچه یر ص ر انسان کمتر یود قه رت آزادی
و انعراد انسان کم و دچار «ضیق ص ر» و « َح َر » مییود تا جایی که بیفاقت مییود 4و
تشخیم حق از باف ،برایش سخت میگردد.
باقری ( )1388انسان را به منزله عام ،در ان یشه اسالمی مرر میکن که بیانگر آن است
َ

َ

ًّ ُ َ
صاْ ٍح) (هود.)۴۶ :
ِ ( .1إن ع َم ٌل َ ُیر ِ
 .2توبه9۱ :؛ نور.۶۱ :
َ

َ

ْ

ْ

ُ

َ

َ َ َ ًّ ُ ْ َ
لای َف ُه َو َعلی ُنور ِم ْن َر ًِّّب ِ َف َو ٌ
یل ِللق ِاسی ِ ُقْ ُوب ُه ْم ِم ْن ِذ ِکر ا ًّلل ِه) (زمر.)۲۲ :
( .3أ ف َم ْن ش َح الله َصدر ُه ِْل ِإ ْس ِ
ٍ

َ
ًَّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ً
َْ ْ
َ
یَّر ًَّرع ُد رری ًَّ
ْ َْ
ًَّ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ
ریقا َ َر ر ًرا کأ ًَّنمررا ًَّ
اْسررما ِ )
یدررهَ یجعررل صرردره ضر
رلای َو َمر ْرن یر ِررل أٍ ِ
( .4ف َمر ْرن یر ِرر ِل اللرره أٍ یه ِدیر صَر ْح َصرردر ُه ِْل ِإ ْسر ِ
ِ

(مؤمنون.)۱۲۵ :
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که انسانها را میتوان منشی اعمالشان در نظر گرفت .او در بیان دی گاه خهود میگویه مبهانی
عم ،دسهتکم دارای سهه نهوپ اسهت :یهناخت گهرایش و اراده .گسهتره عمه ،در وجهود و
موجودیت آدمی بسیار وسیع است به فهوری کهه میتهوان در عرصهههایی چهون ادرا ههای
حسی زبان رؤیا و نظامهای اجتماعی از بروز و ههور عمه ،آدمهی سهخن گیهت .بهاقری و
خسروی ( )1385انسان در دی گاه اسالم را به فور اساسهی بهر حسه میههوم عاملیهت قابه،
صورتبن ی میدانن  .تیکی بر عم ،در اینجا مهم است هرچن یناخت و گرایش را نیز بایه
نوعی عم ،دانست چرا که اگر یناخت را به مرحله تشخیم یها ارزیهابی موضهوپ ادرا یه ه
تشخیم در چارچوب بودن (تقهوا)
برگردانیم و آن را به عق ،اولیه در حال تسویه محول کنیم
ِ

بودن (فاور) آن عم ،حاص ،اراده و اختیار است .به همین دلیه ،عملهی
یا خار از چارچوب ِ

که موضوپ درمان چن بع ی معنوی اسهت میههومی کلهی و دارای گسهتره وسهیعتری اسهت و
مبانی آن یام ،ادرا

تشخیم عقالنی تص یق قلبی (نه الزاما؛ چون گاهی اعمال به ون

تص یق قل و با اکراه انجام مییون ) و ت ار و فراوری تصمیم مییود.
به فور کلی در درمانگری چن بع ی معنوی عم ،هر گونه کنش روانی است کهه آغهاز و
ذایههان آن در اختیههار فههرد اسههت .مشههخمبههودن آغههاز و ذایههان عمهه ،در فنههون تغییههر رفتههار در
عم»،
رواندرمانگری قاب ،ذیگیری است (سز جمله :فری .)2007 ،در درمان چن بع ی معنوی « ِ
سالم یام ،هر گونه کنشی است که به فور ارادی دارای چهار جز اصلی بای ؛ آغاز ذایهان
انگیزه یا نیت و ه د .هر عملی یا هر جزئی از آن که از دسترس م یریت ارادی خهار یه ه
بای برای انسان زیانبار است و خساراتی بهخصو در زمینه روانی ه معنوی بهرای فهرد در
ذی دارد .از این چهار جز نیت که از آغاز تا ذایان به نوعی حافظ عم ،است اهمیت بیشتری
دارد .در روایات متع دی این اهمیت برجسته ی ه است .از جمله اینکه هویت عم ،انسان بهه
نیت او است 1و عالوه بر این وجه تمایز انسان مؤمن و منهافق و کهافر اسهت 2.زمهانی کهه بعه
َ َّ
َ َ َ
ْ
َ ُ َّ َ
َ .1ع ْن َع ِلی ْبن ال َُ َسین َصل َوات الل ِه َعل ِیه َما ،قال« :ال َع َم ِإال ِب ِنیة» (کلینی.)۲۱۸/3 :۱۴۰۷ ،
ِ
َ َ َ ُ ُ ِ َّ ْ ُ َ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ ْ ُ ۹
َ
ُ
ُ
کاف ِر ش ٌّر ِم ْن َع َم ِل ِهَ ،و ک َع ِامـ ْیع َمـ َعلـی ِن ِیت ِـه» (همـان:
ال
 .2قال رسول الل ِه ِ « :نیة المؤ ِم ِن خیر ِمن عم ِل ِه ،و ِنیة ِ
.)۲۱9/3
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معنوی عم ،یا کنشوری انسان فعال یود از مصونیت و سالمت بیشتری برخوردار مییود.
عم ،ممکن است وجوه مختلیی (اعم از آیکار و ذنهان یا درونهی و بیرونهی یها در حوزهههای
متع د یناختی رفتاری عافیی ارتبافی تجسهمی حسهی و بیولوژیهک) بهه خهود بگیهرد.
عملی هم که در اثر بیماری یا سهو از اختیار انسان خار یود اثر بر سیسهتم روانهی بهاقی
میمان  .ذس ه د درمان تقویت فرآین هایی است که اختیار و ق رت انسان را بهرای مه یریت
اعمال خود گسهتر میدهه  .حهال که ام عمه،؟ و بها چهه سهازوکاری ایهن گسهتر اتیهاق
میافت ؟ برای ذاس به این ذرسش بای از یک فرد انواپ یا مرات عم ،را مشخم کنیم و از
فرد دیگر به سازوکارهای سالمتبخش ایاره کنیم که دو معیار آزادی و ق رت انسهان را در
مهار اعمال گستر میدهن .
سازوکارهای متع دی سالمت یا بیماری اعمال را مشخم میکن ؛ اگر سالمترین عم ،را
عملی ب انیم که ورود فرد به آن اصی( ،صادقانه) و خهرو از آن ههم اصهی ،بایه  1و تمهامی
اجزای آن را خود انسان نه نیروهای اجباری درونی و بیرونهی ذهس از درخواسهت از خ اونه
اختیار کرده بای و بر انجامدادن آن با باالترین کنش (سرعت دقت) توانمن بای و از نظهر
انگیزیی در راستای اه اد غایی فرد بای (تص یق قلبی) چنین عملهی واجه سهازوکارهای
حیاتبخشی وح تبخشی و ذاکیزگی معنوی برای نظام روانیناختی انسان است 2.برعکس
خالد این را با تعبیر «عم ،سو » میتوان ذیگیری کرد که تحت اجبار نیروهای درونی
اعمال
ِ
یا بیرونی به جریان میافتن که هم برای دیگری مضر است و هم نهوعی لهم بهه خهود تلقهی

مییود .ذس ح اق ،دو سازوکار اعمال ناسالم این اسهت کهه ههم بهه دیگهران و ههم بهه خهود
خسارت میزن ؛ اگر لم را نوعی آییتگی تلقی کنیم هم باعث آییتگی دیگران و هم باعث
آییتگی درونی (به نهوعیَ ( :و َق ْرد َخرا َ َمرن َل ًَّس َ
راها)) مییهود .بنهابراین میتهوان معیارههای
عم ،توحی ی و وح تبخش را مشخم کرد:
َ

َ

ً
ْ ً
َ
ْ
َ ( .1و ُق ْل َر ًِّ أ ْل ِخل ِنی ُم ْد َخ َل ِص ْد ٍق َو أ ْخ ِر ْج ِنی ُم ُْ َر َُ ِص ْد ٍق َو ْاج َع ْل ِلی ِم ْن ل ُد ْنک ُسْطانا َن َِّیرا) (اسرا .)۸۰ :

ً
َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ ًَّ
َ
یهُ ر ُ َ یر ًراة َئ َیب ر ً َو َْ َن ْجررَ ًَّیُ ُه ْم َأ ْجر َرر ُه ْم ب َأ ْ َسررن مررا کر ُرانوا ْیع َم ُْر َ
روٍ)
َ ( .2مر ْرن َع ِمر َرل صر ِراْحا ِمر ْرن ذکر ٍرر أو أنث ری و هررو مررؤ ِمن فْنح
ِ
ِ
ِ

(النَ .)9۷ :
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ه توانمن ی در آغاز کار و انجامدادن 1ارادی آن
ه نیت و انگیزه قب ،از یروپ
ه حیظ نیت در خالل عم( ،ت اخ،ن ایتن با اعمال دیگر و ثبات نیت تمرکز حواس)
ه ه فمن ی (ه د غایی و میانی)
ه ارزیمن ی (بهترین عم ،ممکن در بین گزینهها در موقعیتهای مساوی)
ه معناداری (هماهنگی توجیهذریری و خلو بین نیت و ه د)
ه ب ینترتی عم ،میتوان از لحاظ روانیناختی مرات مختلیی به خود بگیرد (انواپ عم:)،
عم ،صالح؛ عملی است که .۱ :آغاز و ذایان ارادی؛  .۲منربق با هه د معنهوی؛  .۳دارای
نیت (قرب الهی)؛  .۴اصی ،و بااخال است .یعنی نیت هم در آغاز و ههم در ذایهان آن یکهی
است .به همین دلی ،این عم ،توحیه ی و وحه تبخهش اسهت؛  .۵هه د معنهوی و غهایی را
تیمین میکن ؛  .۶مرابق با الگوی رفتار درست (معصوم)؛  .۷ذا است؛ نه در سرح یناختی
آلوده به وهم است و نه در سرح رفتاری آلوده به تکانه یهوت و غض .
عم ،کام،؛ عملی که آغاز و ذایان ارادی دارد اما ممکن است بع معنهوی در انجهامدادن
آن فعال نبای و ه د معنوی ن ایته بای هرچن نیت و ه د دارد.
عم ،سالم؛ عملی که آغاز و ذایهان آن ارادی اسهت امها نیهت و هه د آن تحهت نظهارت و
مراقبت نیست.
عم ،ناقم؛ آغاز و ذایان دارد اما با اعمال دیگهر مهیآمیهزد یها در اثهر ته اخ ،ناتمهام بهاقی
میمان یا بخشهایی از آن حرد مییود و ممکن است حرد نیت مسهیر آن را تغییهر دهه .
مانن نمازی که در آن همواره یک وجود دارد .عم ،ناقم غیرارادی (یا از سر غیلت) اسهت؛
2
یعنی آغاز یا ذایان آن در اختیار فرد نیست و موج تیرق یا مستلزم آن است.
عم ،آزرده یا نوروتیک؛ 3عملی که تحت اجبار روانی انجهام مییهود و انسهان از آن اکهراه
1. start and stop
ُ ْ َ ً
ََ
یما َف ًَّاتب ُع ُوه َو لا َت ًَّتب ُعوا ًُّ
اْس ُب َل َف َق َف ًَّر َق ب ْ
کم َع ْن َس ِرب ِیهَِ ) (انعام .)۱۵3 :پیاتر بیان ش کـه صـراط
َ ( .2و أ ًٍّ هذا ِص ِاطی مسق ِق
ِ
ِ
ِ
مستقیم راه توحی ی است.
3. neurotic action
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دارد .ممکن است دوالیه بای و در اثر تکرار اعمال ناقم و ناسالم مستحکم یود و رفتار فرد
را سازماندهی بیمارگونه کن ؛ مانن عم ،وسواسی.
عم ،گسسته یا سایکوتیک؛ 1هیچ نیت و ه فی را دنبال نمیکن و یروپ و ذایان آن ارادی نیست.
عم ،مضر؛ عملی برخالد ه د فرهری کهه بهه فهور ارادی انتخهاب مییهود و تها حه ی
روانآزردهوار است .چنین عملی باعث خسارت و ضرر و زیان انسان مییود یا به نحوی اسهت
لم به خود است؛ چراکه باعث
که بیاثر و باف ،میگردد 2.عملی که مضر بای ذسخوران
َ
مح ودی ن اختیار انسان و به دنبهال آن انعرادناذهریری و خسهارت مهییهود (( َو َم ْرن ی ِرر ْل أ ٍْ
ًَّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ً َ َ ً َ ًَّ
ًَّ
یَّ ًَّع ُد ی ًَّ
اْسما ِ )؛ مؤمنون .)۱۲۵ :حتهی وقتهی قهرآن
ما
ن
یدهَ یجعل صدره ضیقا ر ا کأ
ِ
ِ
کریم از کسانی سخن میگوی که خ اون آنها را گمراه میکن ایهن گمراههی را بهه عمه ،آنهها
نسبت میده ؛ فسق نقض عه الهی قرع آنچه خ ا امر به وص ،آن کرده و فساد 3از جمله
این اعمال هستن  .بنابراین خود انسان بها اعمهالش مسهئول گمراههی خهویش اسهت 4.یهای
برخی از اعمال کسهانی کهه اخهتالل یخصهیت دارنه بههخصهو اخهتالل یخصهیت ضه
اجتماعی را بتوان از این سن دانست.
عم ،مضاعف (دوالیه)؛ عملی است کهه هاهر و بهافن آن از نظهر نیهت و هه د همسهان
نیست .هرچن این عم ،را نیز بای نوعی عم ،مضر دانست اما از نظر روانیناختی انسان در
دو موقعیت از این عم ،استیاده میکن  .وقتی حالتهای روانآزردگی را تجربه میکن ؛ که در
این صورت به عم ،خود هشیار نیست (غاف ،است)؛ و زمانی که هشهیارانه اهه اد خاصهی را
6
5
دنبال میکن کهه بها نیهت و انگیهزه او نهاهمگون اسهت .روانیناسهانی ماننه بهرن ()1964
َ

1. psychotic action

ًَّ
ًَّ
ًَّ
َ َ َ ْ ْ ُ
ُ
کانوا ْیع َم ُْ َ
ماْ ُه ْم َه ْل ْ
وٍ» (اعراف.)۱۴۷ :
یج ََ ْو ٍَ ِإلا ما
آیاتُا َو ِْقا ِ الآ ِخرةِ ِبطت أع
َ ( .2وال ِذ َین کذ ُبوا ِب ِ
 .3بقره.۲۷-۲۶ :
 .4نلعمران۶9 :؛ النسا ۱۱3 :؛ یونس۱۰۸ :؛ االسرا ۱۵ :؛ زمر.۴۱ :
َ
( ًَّ َ ُ َ َ
یمران ُه ْم ُج ًَّنر ً َف ََّ ًُّردوا َع ْرن َ
یل ا ًّلل ِره) کـه از ایـن عمـ
رب
س
 .5مانن سوره سبأ ،نیه  ،33و سوره منافقون ،نیـه  ۱و  :۲اتخرذوا أ
ِ ِ
دوالیه ننها به عنوان عم سو یاد میکن (ظاهر ایمان و باطن کفر)« .جنه» به معنای سپر و پنهانکردن چیـزی از
حس است که با اعمال دوالیه راه خ ا را برای دیگران مَ ود میکنن .

6. Berne, E.
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اینگونه اعمال را نوعی بازی روانیهناختی میداننه  .در ایهن اعمهال بهه نهوعی قصه فریه
نهیته است.
بیعملی نیز جایی است که انسان تالیی را برای خود سازمان هی نمیکن  1.مال اصلی
روانی عم ،یروپ و ذایان ارادی و دایتن نیت و ه د مشخم است.
سالمت ِ
در اغل نظریات رواندرمانگری نیز چنین مال هایی برای عملکهرد یها کهنشوری سهالم
قاب ،دستیابی است .مالال در روانتحلیلگری رفتار سالم به نیرومن ی «من» بستگی دارد کهه
رفتار را هشیارانه ه ایت میکن (آرلو .)2005 2،هشیار به کسی گیته مییود که بر رفتار فکر و
هیجان خود مسل بای و عل ،رفتار خود را ب ان  .در یناختدرمانگری انسان سهالم انسهانی
است که تیکر ارادی (نهه خودکهار) و منرقهی دایهته بایه و از جبهر روانبنهههای یهناختی و
هیجانی مبرا بای (ب 3.و ویشر2014 4،؛ ب .و هماارسن .)1979 ،در درمانگری یخممحور وقتی
فرد به اختیار کام ،برس و از یرای ارزیی خال

یهود بهه انسهانی مسهئول و آزاد بها کهنش

کام ،تب ی ،مییود (جانبزرگی و نوری .)1394 ،از آنجا که انسهان در صهورت تعهادل درسهت و
نادرسهتبهودن عمهه ،را یخصها در میکنه همهواره میتوانه بهتهرین عمهه ،را بهرای خههود
برگزین  5.از نظر خالق انسان چنین چیزی یه نی اسهت .لهرا انتظهار آن را دارد .در غیهر ایهن
صورت خالق او که بهترین و تنها روانیناس او است از او چنین انتظاری ن ایت.

6

عم ،یا واکنش انسان به هر موقعیتی میتوان وجوه یا ابعاد مختلیی دایته بای  .این وجوه
یا ابعاد را میتوان در هیت بخش بررسی (الزسرو )2008 ،،و مشکالت روانیناختی را در قاله
َ َ

ْ ْ

ًَّ

ْ َ
ساٍ ِإلا ما َسعی) (النجم.)۲9 :
َ ( .1و أٍ ْهس ِْل ِإن ِ

2. Arlow, J. A.
3. Beck, A. T.

ًَّ

َ

ْ

ْ

ُ

َ

َ

ً

ْ

ْ

4. Weishar, M. E.

َ َ َْ َ َ َ َ
کم أ ْ
یاة ِْ ْیبْ َو ْ
یکم أ ْ َس ُن َع َملا َو ُه َو اْ َع َِ ُیَ اْ َغ ُف ُور) (ملک.)۲ :
( .5ال ِذی خلق اْموت واْح
ًّ ُ ًَّ ُ َ ْ ً َ
َ
َ
ِ
َ
ـر َره ٌ
کس َب ْت َو َعلیها َما اکت َس َب ْت) (البقره)۲۸۶ :؛ «کـ ْامـر بمـا َ
کس َ
سا إ ًّلا وسعهاْ ،ها ما َ
ـین»
( .6لا ِ
یکلف الله نف ِ
ِ
ِ ِ
(الطور.)۲۲ :
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این وجوه ارزیابی و درمان کرد .این ابعاد عبارت است از :رفتار  1عافیهه  2حهس  3تجسهم یها
تصویر ذردازی اهنی  4یناخت یا تیکر  5رواب بینفردی 6و بع بیولوژیک 7یها سهبک زنه گی.
هرچن در درمان چن وجهی 8الزاروس ( )2008این ابعاد به عنوان بع ی مستق ،اما متعام ،در
نظر گرفته مییون اما در درمان چن بع ی معنوی همهه آنهها بها فعالسهازی معنهوی یهک،
متیاوتی به خود میگیرن و هر یک از این وجوه میتوانن بع ی معنوی دایته باین  .همه آنها
اعمال ارادی هستن و در قال تعریف عم ،قرار میگیرن ؛ چرا که واج فرآین هایی هستن که
امکان یروپ و اتمام آنها بهه فهور ارادی وجهود دارد .گریهته از ایهن فعالسهازی بعه معنهوی
میتوانه همههه آنههها را تحههت مه یریت «عقهه ،خ اسههو» و اصههول مربههوط بههه آن بهههخصههو
«خودنظمجویی تعالیجویانه» ببرد و به آنها وح ت ب ه  .سالمت روانی در گرو وح تیافتگی
همه این ایکال از عم ،در جهت ه د سعادت یا فال انسان است (جانبزرگی .)1394 ،ذهس
از یههک جهههت فقه دو یههک ،کلههی عمهه ،وجهود دارد؛ یکههی عمهه ،معنههوی و دیگههری عمهه،
غیرمعنوی .عم ،معنوی در مسیر فعال معنوی قرار دارد و به دلی ،م یریت عق ،خ اسو عملی
است متعالی و باالرون ه که هم به فرد حرمت-خود میدهه و ههم او را بهرای غیرخه ا نافهر و
نیواناذریر میکن  9.به همین دلی ،هم واج وح تیافتگی است و هم وح تبخهش اسهت؛ و
1. behavior
2. affect
3. sense
4. imagery
5. cognition
6. interpersonal relationship
7. drag/ biology or life style
8. multimodal therapy

ْ َ ُ ْ ُ ًَّ ُ ْ
َ ُ ْ َ َ َ ًَّ ْ َ ُ َ ً َ
اَّْراْ ُح ْیر َف ُعر )؛ «کسی که خواهان ّ
َ
عزت اسـت
کلم اْط
یب َواْ َع َم ُل ًّ ِ
َ ( .9م ْن کاٍ ِیرید اْ ِع ًَّة ف ِلل ِه اْ ِع ًَّة ج ِمیعا ِإْی ِ یَّعد اْ ِ
(بای از خ ا بخواه چراکه) تمام ّ
عزت برای خ ا است؛ سخنان پاکیزه به سوی او صعود میکن  ،و عم صالح را
باال میبرد» (فاطر.)۱۰ :
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عم ،غیرمعنوی در مسیر ارزیابی یناختی خود فرد یا تحت تسهل نیروههای غیرمعنهوی قهرار
دارد که هرچن ممکن است درست بای اما به دلی ،غیرخ اسو بهودن آسهی ذریر و چهه بسها
مضر بای ؛ چرا که در خرر یهر (تشهر ) و یهک و تردیه قهرار دارد .عمه ،اول توحیه ی و
وح تبخش است و عم ،دوم غیرتوحی ی؛ و چه بسا نظام روانیناختی را دچهار دوسهوگرایی
یا چن سوگرایی کن .
از آنجا که انسان محصول عم ،خود است و ذسهخوران عمه ،انسهان بهه فهور کلهی بهه خهود
انسان برمیگردد (بقره )286 :رواندرمانگر و مشاور برنامه عملیاتی خود را بر عم ،انسان متمرکز
1
میکنن ه ؛ و اگههر عمهه ،انسههان بهها تههال و سههعی در نظههام روانیههناختی فههرد هههور مییاب ه
عم ،احسن یها درسهت انعکاسهی در
رواندرمانگری بای فرآین ی فعال و کویشفل بای  .اگر ِ
2
نظام روانیهناختی فهرد دارد عمه ،غله ههم نظهام روانیهناختی را دچهار آیهیتگی میکنه .
بنابراین یکی از فعالیتهای مهم درمانگرانه تسویه انسان از مصهیبتها و آیهیتگیهایی اسهت
که او برای خود به انحا مختلف ایجاد کرده یا از جان دیگران ذریرفته است .این تسویه انسان
را به تعادل ابت ایی میرسان  .ذس از آن سازوکار خودنظمجویی تعالیجویانه او را به سمت تعالی و
ارتقای سالمت و سعادت سوق میده  .برای بازگشهت بهه حالهت تعهادل فعالسهازی ابزارههای
درونی و تنظیم خودنظمجویانه فرد اص ،اساسی درمان چن بع ی معنوی است.
ذرسش اصلی این است :فعالسازی بع معنوی با ه د انسجام اعمال چه میزان میتوان
انسجام عم ،انسان را باال ببرد و مشکالت افراد مضهررب را در ابعهاد مختلهف عمه ،انسهان
کاهش ده ؟ اضرراب نتیجه ادرا ته ی ی مبهم

درونی و تعارضی است (جانبزرگی و نوری،

 )1393که انسجام عم ،انسان و تسهل وی بهر مشهکالتش را کهاهش میدهه  .در حهالی کهه
فعالسازی مسیر معنوی (اکر) آرامش در ذی دارد  3سالمت روانهی فهرد را افهزایش میدهه
(جانبزرگی )1377 ،و ثبات هیجانی ایجاد میکن (جانبزرگی و دیگرسن .)2009 ،درمهان چن بعه ی
َ َ
ْ َ
َ
ُ َ
َ ( .2و ما أ َ
کم ِم ْن ُم َِّ َهب ٍ َفبما َ
ید ْ
صاب ْ
کث ٍیر) (شوری.)3۰ :
یکم َو ْیعفوا ع ْن ِ
کس َبت أ ِ
ِ
َ َ
ًَّ
ْ ُ
ُ
َ
( .3ال ِذ َین َآم ُنوا َو َت ْط َم ِئ ًُّن ُقْ ُوب ُه ْم ِب ِذ ِکر ا ًّلل ِه ألا ِب ِذ ِکر ا ًّلل ِه َت ْط َم ِئ ًُّن اْ ُقْو ُ ) (رع .)۲۸ :
ْ ْ

ًَّ

ْ َ
ساٍ ِإلا ما َسعی) (نجم.)39 :
َ ( .1و أٍ ْهس ِْل ِإن ِ
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معنههوی در ص ه د اسههت نگههاه فههرد را بههه امههور و اعمههال خههود در چههارچوب فضههای ادراکههی
گستر یافته (مبه  ،خهود هسهتی و معهاد) بها فعالسهازی عقالنیهت خ اسهو خه امحور یها
توحی ی کن تا بتوان بر مشکالت خهود غلبهه کنه (جکانبزرگی .)1394 ،مقالهه حاضهر در گهام
نخست در ذی امکان تبیین عم ،معنوی به عنوان میهومی جامع برای حوزه عملیاتی ارزیابی و
م اخالت رواندرمانگری است و در درجه دوم در ذی آن است که چگونهه درمهان چن بعه ی
معنوی ( )SMTبهر انسهجام عمه ،روانیهناختی افهراد مضهررب تهیثیر میگهرارد و اضهرراب را
کاهش و تسل افراد را بر تمامی ابعاد اعمال افزایش میده .
روش

در بخش ذژوهشی دو گروه  ۱۲نیهره ( ۲۴نیهر) از مراجعهان بهه مرکهز مشهاوره فلیعهه سهالمت
تهران که برای مشکالت روانیناختی به آن مرکز مراجعه کرده بودن و مشک ،آنها اضرراب
ارزیابی ی ه بود بررسی ی ن  .از تع اد گروه نمونه  ۱۲نیهر ذهیش از ایهن درمهان یهناختی ه
رفتاری و  ۶نیر ( ۳نیر در هر گروه جایگزین ی ن ) درمان کوتاهم ت ذویشی را در مراکز دیگر
در سنوات  ۱تا  ۲سال قب ،از یروپ این درمان گرران ه و با عود مشکالت مواجه بودن (کهه ۶
نیر در هر گروه جایگزین ی ن ) .میانگین سنی گروه نمونه  ۲۵سال با انحراد معیار  ۳/۰۶بود
و هیچ یک اختالل یخصیت (بر اساس مصاحبه بهالینی) ن ایهتن و ههمزمهان دارو اسهتیاده
نمیکردن  .همه آنها مؤنث بودن و با یکایت اضرراب مراجعه کرده بودن و همزمهان درمهان
دیگری دریافت نمیکردن  .گروه کنترل از بهین کسهانی کهه در فهرسهت انتظهار درمهان بودنه
(ح ود  ۳۵نیر) و تا اتمام درمان م اخلهای دریافت نمیکردن انتخاب ی ن  .آنهها از ذهژوهش
درمان گروه آزمایشی به فور گروههی
ما آگاه بودن و برای رعایت اخالق ذژوهش بع از اتمام
ِ
تحت درمان قرار گرفتن .

ابزار ذژوهش ذرسهشنامه «فهرم مصهاحبه سهاختار یافته و ذرسهشنامه چن بعه ی تاریخچهه
زن گی» است که نسخه غیرمعنوی آن را الزاروس و الزاروس ( )1998تهیهه کردهانه و سهابقه
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آن به سال ( ۱۹۶۶ولپ 1و الزسرو 239 :1966 ،،ک  )251برمیگهردد و محققهان دیگهر آن را بسه
دادهان به نحوی که امروزه در روانبنه درمانگری (یانگ 2و هماکارسن )2003 ،اسهتیاده مییهود.
جانبزرگی ( )1378ذس از ِاعمال تغییرات الزم و افزودن ذرسشهایی برای سنجش مشکالت

معنوی در هر بع این ابزار را برای درمان چن بعه ی معنهوی اسهتیاده کهرد .ایهن ذرسهشنامه
مشکالت فرد را در هیت بع (رفتار عوافف دریافت حسی (حهواس) تصهویرذردازی اهنهی
(تجسم) یناخت رواب بینفردی و بع بیولوژیک /سبک زن گی) به یک ،مصاحبه بالینی

ذههیش از درمههان بررسههی میکن ه و در یههک جمعبن ه ی نهههایی بههر حس ه ی ه ت در مقیاسههی
هیترتبهای از یک تا هیت نمرهگراری میکن  .ذس از درمهان مجه دا مشهکالت بها تمهامی
جزئیات در هیت بع بررسی مییود و فرد میزان تسل خود بهر آنهها و کهاهش مشهکالتش را
میسنج  .در هر دو موقعیت درمانگر ذاس ها را بررسی و ابهامههای آن را برفهرد کهرده و از
صحت و درستی ذاسه ها مرمهئن یه ه اسهت .از آنجهایی کهه ایهن فهرم بهه فهور مشهارکتی و
مصاحبهای تکمی ،مییود اعتبار و روایی آن در نسخههای اصلی نیز به دست نیام ه اسهت.
اما در ایران نگارن ه و همکارانش درص د محاسبه فرم تغییر یک ،یافته آن هستن .
آزمون اضرراب بک ( 3)BAIبرای سنجش سرح اضرراب استیاده ی ه است .ایهن آزمهون
دارای  ۲۱گهزاره در بههاره نشههانههای اضههرراب اسههت کهه بههه صههورت خههودگزار دهی تنظههیم
مییهههود .از آزمهههون بهههک در ذیشآزمهههون و ذسآزمهههون اسهههتیاده یههه ه اسهههت .کاویهههانی و
موسوی( )1387این آزمون را برای جامعه ایرانی بهر روی یهک گهروه نمونهه  ۱۵۱۳نیهره و ۲۶۱
بیمار اضررابی مراجعهکنن ه به درمانگاهها و مراکز درمانی اجرا و مشخصات روانسهنجی آن
را بررسی کردهان  .نتایج نشان داد آزمهون مه نظهر دارای روایهی ( )r=۰/۷۲ p<۰۰۱ذایهایی
(آزمون ه بهازآزمون) ( )r=۰/۸۳ p<۰/۰۰۱و ثبهات درونهی ( )Alpha=۰/۹۲مناسهبی اسهت.
همچنین مصاحبه بالینی برای بررسی یاخمهای اخهتالالت در  )2013( DSM-5بها همهه
1. Wolpe, J.
2. Young, J. E
)3. Beck Anxiety Inventory (BAI
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آزمودنیها انجام ی ه است.
برای تجزیه و تحلی ،دادههها از نهرم افهزار  SPSSاسهتیاده یه ه و دادهههای قبه ،و بعه از درمهان
چن بع ی معنوی مقایسه و با آزمون  Tبرای گروههای همبسته تجزیه و تحلی ،ی ه است.
یافتهها
یافتههای مربوط به تحلیل متون دینی و روانشناختی

از تحلی ،متون دینی بهویژه قرآن و روانیناختی که در قسمت مق مه به دسهت آمه میتهوانیم
عم ،را واج ویژگیهایی ب انیم که تمامی م اخالت روانیناختی بهه نهوعی بهه آن میذهردازد .اگهر
عملی در هر مرحلهای حین انجامدادن از اختیار و اراده انسان خار یهود میتوانه آسهی زا بایه .
بیتوجهی انسان یا عم ،عام انه در جهت بیاختیاری زمینه را برای تالبیت اعمال بیمارگونه فهراهم
میکن  .این احتمال نیز وجود دارد که فرد در دوران تحول عم ،ناقم یا بیمارگونه را فرا گرفتهه یها
ق رت و اختیار او تضعیف ی ه بای  .اما حتی اگر به یک ،رگه یخصیت یا روانبنه نیز اهر یود
امکان بازسازی آن و بازگشتنش بهه عمه ،اختیهاری وجهود دارد .انسهجام یها وحه تیافتگی اعمهال
مهمترین ویژگی سالم و سالمتبخش است .به دنبال یافتن دو ویژگی اساسی یعنی یروپ و ذایهان
اختیاری اعمال مال های بررسی عم ،سالم از ناسهالم و مراته اعمهال بهه دسهت آمه  .انهواپ و
مال های عم ،در ج ول یماره یک تنظیم ی ه است.
جدول شماره  :۱انواع و مالکهای عمل روانشناختی
مالک
انواع

حفظ نیت /انگیزه

هدفمندی

ارزشمندی

معناداری

اصالت

عمل صالح

++

+

+

+

+

+

+

عمل سالم

++
++

+
+

+
؟

؟
؟

؟
؟

؟
؟

؟
؟

عمل ناقص

؟+/+؟
؟-/-؟

عمل گسسته

-/-

؟
؟
نامنسجم

-

؟
؟

؟
؟

-

-

-

-

-

-

عمل مضر

؟+/+

منفی

مضاعف /دوالیه

+/+

-+/-+

عمل کامل

عمل آزرده

شروع /پایان ارادی نیت /انگیزه

؟
وابسته به موقعیت

-

؟ آشفتگی ضد ارزش خسارت /ظلم

-

-خسارتمضاعف

-

دوالیه

-
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؟ بهه معنهای ممکهن اسهت -+ .بهه

( +یعنی وجود مال « »-به معنهای فقه ان مهال
معنای هم وجود و هم فق ان یا دوالیگی مال است(
ج ول یک هشت نوپ عم ،مختلف را از تعالییافته تا بیمارگونهه نشهان میدهه  .درمهانگر
چن بع ی معنوی میکوی اعمال را به سمت تعادل (سالم) تعالی و اصالت سهوق دهه  .بهه
عملی که باالترین معیار درستی را دارد و در همه یئون اصی ،است عم ،معنهوی میگهوییم.
درمان چن بع ی معنوی به دنبال سازمان هی عم ،فرد با چنین ه فی است.
یافتههای تجربی

برای بررسی اثربخشی درمان چن بع ی معنوی دو گروه  ۱۲نیره مؤنث از مراجعهانی کهه بهرای
ح ،مشکالت روانیناختی خود به مرکهز مشهاوره فلیعهه سهالمت مراجعهه کهرده و مبهتال بهه
اضرراب بودهان انتخاب ی ن و فهرم مصهاحبه سهاختاریافته چن بعه ی معنهوی را از فریهق
مصاحبه حضوری تکمی ،کردن  .مشکالت آنها به جز اضرراب در  ۷بع مختلف قب ،و بع
از درمان سنجی ه ی که نتایج آن در ج ول یماره دو منعکس ی ه است.
جدول شماره  :۲دادههای مربوط به تفاوت میانگین گروهها تحت تأثیر درمان چندبعدی معنوی
ابعاد
مطالعهشده

مشکالت
رفتاری

مشکالت
عاطفی
مشکالت
مربوط به
دریافت حسی
مشکالت
تجسمی
مشکالت
شناختی

گروه

میانگین و انحراف
معیار پیشآزمون

پسآزمون

میانگین تفاضل
دو گروه

آزمایش

(۴.۸۳)۱.۶

(۳.۱۷)۱.۳

(-۱.۶۷)۱.۸۸

گواه

(۵.۲۵)۱.۲

(۵.۱)۱.۲

(-۰.۶۷)۰.۷۲

آزمایش

(۵.۴۲)۰.۹

(۲.۹۲)۱.۲

(-۲.۵)۱.۲۴

گواه

(۴.۴)۱.۸

(۴.۶۷)۱.۱

(۰.۲۵)۱.۱

آزمایش

(۴)۰.۹۵

(۳.۳۳)۰.۸۹

(-۰.۶۷)۱.۲

گواه

(۴.۲۵)۰.۸۷

(۴.۱)۰.۹

(-۰.۱۷)۰.۷۲

آزمایش

(۵.۱)۰.۸

(۳.۲)۱.۰۳

(-۱.۹۲)۰.۹

گواه

(۴.۸)۱.۲

(۴.۹)۰.۹۹

(۰.۱۷)۰.۹

آزمایش

(۶)۰.۸۵

(۲.۲۵)۰.۷۵

(-۳.۷۵)۰.۷۵

گواه

(۵.۶)۰.۹۹

(۵.۴۲)۰.۷۹

(-۰۱۷)۱.۰۳

آزمون t

سطح معناداری

-۲.۵۸

۰.۰۱۷

-۵.۸۴

۰.۰۰۱

-۱.۲۷

۰.۲۱۶

-۵.۲۷

۰.۰۰۱

-۹.۷۳

۰.۰۰۱
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ابعاد
مطالعهشده

گروه

میانگین و انحراف
معیار پیشآزمون

پسآزمون

میانگین تفاضل
دو گروه

مشکالت بین

آزمایش

(۵.۵۸)۰.۶۷

(۲.۵)۱

(-۳.۱)۰.۹

فردی

گواه

(۵.۴۲)۱.۲

(۴.۹۲)۰.۹

(-۰.۵۰)۰.۹

مشکالت

آزمایش

(۵)۱.۱

(۲.۷۵)۰.۸۷

(-۲.۲۵)۱.۱

بیولوژیک و
مربوط به سبک

(۵.۳)۱.۲

گواه

(۵.۲۵)۰.۸۷

(-۰.۱)۰.۹۰

آزمون t

سطح معناداری

-۷.۰۱

۰.۰۰۰۱

-۵.۴۱

۰.۰۰۰۱

زندگی
اضطراب بک

آزمایش
گواه

(۲۳.۱)۴.۷
(۲۱.۷)۴.۱

(۱۱.۸)۲.۸
(۲۱.۳)۳.۴

(-۱۱.۳)۲.۷۱
(۰.۰)۲.۱

-۱۱.۴۸

۰.۰۰۱

نتایج ذژوهشی منعکسی ه در ج ول یهک نشهان میدهه افهراد ذهس از دریافهت م اخلهه
چن بع ی معنوی بهر اسهاس ارزیهابی چن بعه ی بهه فهور معنهاداری بهر مشهکالت خهود غلبهه
کردهان  .تیاوت تیاض ،تغییرات در موقعیت ذسآزمهون نشهان میدهه اضهرراب آزمودنیهها
نسبت به گروه گواه به فور معناداری کاهش یافته و در فیهف بهنجهار (اضهرراب متوسه بهه
ذایین) قرار گرفتهان

(t=11.48

با سرح معناداری  .)۰/۰۰۱در ابعاد هیتگانه نیز به جهز در

زمینه مشکالت مربوط به در یافتهای حسی تغییرات گروه نمونه به فور معناداری نسبت به
گروه گواه در جهت بهبودی و سالمت قرار گرفته است.
بحث و نتیجهگیری

در درمان چن بع ی معنوی چهار حوزه ادراکی با عم ،معنوی به سمت وحه تیهافتگی سهوق
مییابن  .توجه بهه مبه  ،وجهود و انحهالل تردیه های انسهان راجهع بهه خ اونه میتوانه منبهع
افمینان و امی ی برای انسان ایجاد کن که به ثبات عافیی سازگاری رفتاری تیکر منرقی
مهار و ه ایت تصویرذردازی اهنی تنظیم و ذای اری رواب بینفردی و بهبود سهبک زنه گی
سالم منجر مییود .همه هیت حوزه بررسییه ه بهه فهور معنهاداری بعه از دریافهت درمهان
چن بع ی معنوی تغییر یافته بود .فق در زمینه تنظهیم در یافتههای حسهی تغییهر معنهاداری
مشاه ه نش  .توجه به مب  ،وجود در یافتههای علمی مستقیم و غیرمسهتقیم مه نظهر قهرار
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گرفته است .چه به یک ،نظریهذردازیهایی که زمینه تجارب علمی ی
جیمز)1961 ،

ه است (بالدوی1902 ،:؛
1

چه به یک ،نظریات نیمهتجربی (ماننه یونه  )1938( 2و ار یکسهون))1959( 3

چه به یک ،نظریات تجربی مانن (آلپکور1968 4،،؛ فکولر1996 5،؛ لکودر )1998 6،و چهه در قاله
نظریههات غیرمسههتقیم مههالال در زمینههه رواب ه

موضههوعی (هککار2006 ،،؛ ِه کی و نککای2006 ،؛
7

8

9

رررپتری )1992 10،.و همچنین به یک ،کمک به استقالل فردی و تمایزیافتگی روانیهناختی
(سز جمله گرناویست 11و دیای )2006 12،و وحه تیهافتگی در اثهر توحیه

درمانگری (جاللکی تررسنکی،

 )2001و یواه فراوان دیگری که همه بیانگر اثر معنادار توجه به مب  ،وجود برای سهامان هی
و وح تیافتگی روانیناختی هستن  .انسان بر اسهاس تصهویری کهه خ اونه از او بهه دسهت
میده موجودی است متعادل (ذها

سهالم و دارای ههارمونی همگهونی و فاقه کمبهود) و

ارزیمن که برای رسهی ن بهه کمهال و تحقهق وجهودی خهود دائمها در چهارچوب ذویاییههای
روانیناختی در تکاذو است و همه سازوکارها امکانات زمینهها و برنامه ه ایت این ذویاییها
را در اختیار دارد .الزمه این فعالیت فرری عقالنیتی است کهه بایه در تمهامی مراحه ،فعهال
بهاقی بمانه  .حتهی در فرآینه بازسهازی خههویش نیهز فعالسهازی عقالنهی یهرط مهمهی اسههت
(جانبزرگی.)1394 ،
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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این فرآین در درمان چن بع ی معنوی به واسره کار بر روی عم ،مراجع صهورت میگیهرد.
درمان چن بع ی معنوی بر اساس تحلی ،متون دینی عم ،را به عنوان حهوزه عملیهاتی خهود
برای درمان برگزی ه است .عم ،هر گونه کنشی است که به فور ارادی قاب ،ه ایت (یهروپ
انجام و ذایان) است .عم ،سازن ه هویت انسان (چه مالبت و چه منیی) است و عمه ،معنهوی
(که به واسره فعالسازی بع معنوی یا عق ،خ اسو یک ،میگیرد) هویهت واقعهی انسهان و
سالمت و وح ت روانی او را رقم میزن  .عم ،معنوی به جز ارادیبودن دارای ه د معنا و
ارز است .تغییر معنادار مشکالت روانیناختی و اضرراب مراجعان در این ذژوهش حاص،
فعالسازی عم ،معنوی است .توجه به عم ،به عنوان کنشی توحی ی و یکذارچه کهه یهام،
سه فرآین است .۱ :شناسایی( 1فرآینه ی کهه فهرد اعمهال را یناسهایی میکنه )؛  .۲اسننا ینا
تخصیص( 2فرآین ی که فرد استنتا های جهتداری 3از عم ،یناساییی ه ترسیم میکن )؛
 .۳انسجام یا وحدت( 4فرآین ی که فرد از فریق آن بردایتها و تهیثراتی 5را از اسهتنتا های
جهتداری که ترسیم کرده بود یک ،میده ) (گیلبر .)1998 6،،این مسئله از سالهها ذهیش
مح ،توجه مرالعات روانیناختی بهوده (سز جمله :جونز و دیکوی1965 ،،
7

8

کهه اجهزای عمه ،را

مشخم کردن ؛ «نیت» 9و «تال » 10که انگیزش عم ،را تشهکی ،میدهنه و «توانهایی» 11و
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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«امکانات محیری» 1کهه ظرفین  2عمه ،را یهک ،میدهنه ) و در حهال حاضهر نیهز جسهته و
گریخته ادامه دارد (سز جمله :رارسسا 3و رلمبتی )2015 4،که وجوه مختلف اعمال (مالال ارتبافهات
اجتماعی) را مص اق یک عم ،میدانن  .برخی درمانههای ج یه روانیهناختی نیهز بهه ایهن
نتیجه رسی هان که عم ،فرد را در جهت ارز های او سوق دهن  .مالال ه د درمهان مبتنهی
بر ذریر و تعه  5کمک به تصریح ارز های یخصی و عم ،منربق با آنها است اینکهار
به زن گی معنای بیشتری میدهه و بهر انعرادذهریری روانیهناختی میافزایه ِ(هیکز.)2013 ،
محوریت عم ،ارادی نیز در نظریه انتخاب (گالسر )2006 6،برجسته ی ه است.
هرچن نمیتوان عم ،را به میهومی که در درمان چن بع ی معنوی با توجه بهه منهابع دینهی بهه
کار گرفته مییود مساوی با بردایتهای فوق از متون روانیناختی دانست در اینجا بهه واسهره
فعالسههازی عقالنههی امکههان تعههالیجویی و نیههز معنههادهی بههه همههه فعالیتههها ف هراهم مییههود.
سالمسازی و انرباق عم ،با واقعیت از اصال باورهای یقینی درباره خ اون و خهود آغهاز مییهود.
این حرکت منجر به اصال خ اذن اره و تب ی ،آن به خ اذن ایت و تغییر خودذن اره به خودذن ایهت
مییود و ذایه سالمت روانی ذای ار را فراهم میکن  .تمایز درمان چن بع ی معنوی از سایر درمانها
در همین فرآین است .بازسازی عم ،انسان در همه عرصههای ادراکهی از مهمتهرین فعالیتههای
درمانکنن ه است .تقویت با فعالسازی بع معنوی در تمامی ایکال و مرات عم ،انسان از فریق
یر زدایی و یکزدایی تکیه انسان را به بع معنوی افزایش میده و وح تبخشی بهه اعمهال
توانمن ی فرد در دو فرآین متعادلسازی و تعالیجویی را ارتقا میبخش  .در تمام فول درمان فرد بهه
دنبال انربهاق عمه ،خهود بها واقعیهت معنهوی و خ اذن ایهت اسهت و ههر بهار کهه موفهق مییهود
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
معنهادارتر و ارزیهمن تری را تجربهه میکنه  .ایهن یافتهه را در گزار ههای فهردی مراجعهان بههوفور
عمه،
میبینیم .در نتیجه در درمان چن بع ی معنوی تیکی بر این است که عم ،سازن ه انسهان و ِ
معنوی نجاتبخش و تعالیبخش انسان است .از این رو درمان چن بع ی معنوی از آن جههت کهه
زیر بنای اغل مشکالت روانشناختی را غیر فعال ی ن بع معنوی می دان به نوعی یهک درمهان
فراتشخیصی به حساب می آی  .این موضوعی است که ذژوهشهای آتی به آن خواهن ذرداخت.
هرچن در این ذژوهش بخشی از درمهان چن بعه ی معنهوی معرفهی یه محه ودیتهای
ذژوهشی همواره جای بررسی نق و توسعه میاهیم را باقی میگرارد .بها توجهه بهه محه ودیت
تعمیم یافتههها بایه تها
رو یناختی از جمله نمونه در دسترس جنسیت رو ها و ابزارها
ِ
تحقق ذژوهشهای بیشتر محتافانه بای  .در بخش تحلیلی نیهز محه ودیت تهوان محقهق در
بررسی متون دینی و مح ودکردن منهابع بهه بخشهی از متهون میتوانه موجه بردایهتهای
مح ود یا ناقصی از متون ی ه بای که بررسی دقیقتر متون دینی میتوان به تصهریح بیشهتر
میاهیم کمک کن .
تشکر و ق ردانی :الحم لله رب العالمین؛ الزم است از همه همکاران و استادانی که در این
ذژوهشها کمک کردهان بهویژه استاد گرانق رم آیتالله غروی جناب حجتاالسالم دکتهر
ذسن ی ه جناب حجتاالسهالم والمسهلمین دکتهر آاربایجهانی و سهرکار خهانم ناهیه نهوری و
همچنین دانشجویان و دانشذژوهان فلبه ق ردانی کنم.
منابع

قرنن کریم.
باقری ،خسرو (« .)۱3۸۸بررسی تطبیقی طرحواره اسالمی عمـ بـا انسانشناسـی (پسا)سـاختارگرا» ،در:
مجله تعلیم و تربیت ،ش ،9۸ص.3۶-9
باقری ،خسرو؛ خسروی ،زهره (« .)۱3۸۵بررسی تطبیقی عاملیت ندمـی در نرریـهای اسـالمی در
باِ عم و نرریه انتقادی هابرماَ» ،در :حکمت و فلسفه ،ش ،۷ص.۲۲-۷
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جانبزرگی ،مسعود (« .)۱3۷۷بررسی اثربخشی رواندرمانگری کوتاهم ت با و ب ون جهـتگیری
مذهبی بر عوام اضطرابی شخصیت» ،در :مجله روانشناسی ،ش ،۸ص.3۶۸-3۴3
جانبزرگی ،مسعود (« .)۱3۸۶جهتگیری مذهبی و سـالمت روانـی» ،در :پژووش رر پزشژکی،
دوره  ،3۱ش ،۴ص.3۵۰-3۴۵
جــانبزرگی ،مســعود (« .)۱39۴اصــول رواندرمــانگری چن بع ـ ی معنــوی» ،در :پووش نامژژه
روانشناسی اسالمی ،۱َ ،ش ،۱ص.۴۵-۵
جانبزرگی ،مسعود؛ غروی ،سی مَم ( .)۱39۴نظریهشای نوین روانررمانگری و مشژاور  ،قـم:
انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
جان بزرگی ،مسعود؛ غروی ،سی مَمـ (در دسـت چـا ) .اصژو و فنژون مشژاور بژا رویکژرر
اسالمی ،قم :انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
جانبزرگی ،مسعود؛ نـوری ،ناهیـ ( .)۱393شژیو شای ررمژانگری اطژاراو و تنیژ ی ،تهـران:
انتشارات سمت ،چا سوم.
جانبزرگی ،مسعود؛ نوری ،ناهی ( .)۱39۴نظریهشای بنیارین روانررمژانگری و مشژاور  ،تهـران و
قم :انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شجاعی ،مَم صاد ( .)۱393ساختار شخصیت از دی گاه اسالم در چارچوِ رویکرد صـفات،
پایاننامه دکتری روانشناسی ،استادان راهنما :مسعود جانبزرگی و علی عسکری ،قم :پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه.
طباطبایی ،سی مَم حسین ( .)۱3۷۴المیژزان فژی تفسژیر النژر ن ،ترجمـه :مَمـ باقر موسـوی
هم انی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه م رسین حوزه علمیه قم.
کاویــانی ،حســین؛ موســوی ،اشــرف الســادات (« .)۱3۸۷ویژگیهــای روانســنجی پرســانامه
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ش ،۲ص.۱۴۰-۱3۶
کراجکی ،مَم بن علی ( .)۱۴۱۰کنز الفوائ  ،قم :دار الذخائر ،چا اول.
کلینی ،مَم بن یعقـوِ بـن اسـَا ( .)۱۴۰۷الکژافی ،تهـران :دار الکتـر االسـالمیة ،الطبعـة
الرابعة.
کلینی ،مَم بن یعقوِ بن اسَا ( .)۱۴۲9الکافی ،قم :دار الَ یث ،الطبعة االولی.
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