ارزیابی و نقد تساویانگاری رویکرد درمانی  ACTبا آموزههای تربیتی قرآن

کریم و روایات

درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ( )ACTیکــی از درمانهــای
چکیده نویــن روانشــناختی در عــر حــارض اســت .ایــن رویکــرد ،درد
و رنــج را بــا زندگــی انســان عجیــن و همـراه میدانــد و آنهــا را
جــزء تجربیــات بهنجــار و عــادی زندگــی انســان معرفــی میکنــد و بــا افزایــش
انعطافپذیــری روانشــناختی ب ـرای انســان ،بــه دنبــال تغییــر ارتبــاط انســان بــا
افــکار ،احساســات و هیجانهــای ناخوشــایند و ناخواســتهاش ،از راه بهکارگیــری
شــش مؤلفــهی بنیادیــنِ (پذیــرش ،ناهمجوشــی شــناختی ،متــاس بــا لحظــهی
اکنــون ،خــود زمینــهای ،عمــل متعهدانــه و ارزشهــا) اســت .آموزههــای تربیتــی
قــرآن کریــم نیــز حــاوی نکاتــی پرمعنــا ،بـرای ساملســازی و کیفیــت بخشــیدن بــه
تربیــت اخالقــی انســان اســت .نگارنــده پــس از بررســی تطبیقــی میــان یافتههــای
ایــن رویکــرد روانشناســی و آموزههــای تربیتــی قرآنــی ،شــباهتهای نظــری
و مفهومــی فراوانــی یافتــه اســت .هــدف محقــق در ایــن پژوهــش ،دســتیابی
بــه روشــی بــرای کاهــش مشــکالت روحــی ـ روانــی انســان و رضایتبخشــی
در زندگــی او ،بــا اســتناد بــا آموزههــای تربیتــی اســامی و  ACTاســت .نتایــج
پژوهــش نشــان میدهــد کــه میــان مفاهیــم تربیتــی همچــون رضــا ،صــر و تقــوا
بــا مؤلفــهی پذیــرش ،نفــی خواطــر و وسوســههای شــیطانی بــا ناهمجوشــی
شــناختی ،توبــه و یــادآوری نعمــت و حضــور در حــال بــا متــاس بــا لحظــهی اکنون،
وجــدان بــا خــود زمینــهای ،عمــل صالــح بــا اقــدام و بیــان مجموعــهای از امــور
انگیزشــی و شــناختی بــا ارزشهــا ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد و میتوانــد بــه
تبییــن و گســردگی هرچــه بیشــر ایــن رویکــرد کمــک کنــد؛ هرچنــد جامعیــت و
گســردگی رهنمودهــای تربیتــی قرآنــی و نیــز نــگاه اســام ،افقــی بســیار وســیعتر
نســبت بــه یافتههــای درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ( )ACTدارد و اهــداف
آن بســی قویتــر اســت.
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بیان مسئله

انســانها در برخــورد بــا امتحانهــای زندگــی یــا آنچــه بهعنــوان مشــکالت مطــرح میشــود ،ممکــن
اســت رفتارهــای متفاوتــی از قبیــل تســلیم ،مبــارزه ،انــکار و فرافکنــی و ...بــروز دهنــد؛ در دانش روانشناســی
رفتــاری کــه بــه مطالعــهی رفتــار و فرایندهــای ذهنــی و روانــی انســان میپــردازد ،رویکردهــای درمانــی
گوناگونــی ارائــه میشــود .یکــی از جدیدتریــن درمانهــا ،رویکــرد درمانــی مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد
( )ACTاســت.
 ACTمخفــف ( )Acceptance and Commitment Therapyکــه در قالــب یــک واژهی معنیدار ACT
(ا َکــت) تلفــظ میشــود (نــه بهصــورت حــروف مجـزای A-C-T؛ ای .ســی .تــی) ،روشــی درمانــی اســت کــه
توســط اســتیون هیــز ،اسرتوســال و ویلســون در ســال  1986پدیــد آمــده اســت .از لحــاظ تاریخــی ،در مکتــب
رفتارگرایــی ،درمــان وابســته بــه پذیــرش و تعهــد عضــوی از خانــوادهی نســل ســوم یــا مــوج ســوم درمــان
رفتــاری بهحســاب میآیــد (والتــز و هیــز ،1394 ،ص  11و .)12
یکــی از اهــداف ایــن رویکــرد ،پــرورش انعطافپذیــری روانشــناختی فــرد در مواجهــه بــا ایــن مشــکالت
و کمــک بــه او بـرای حرکــت در مســیر اهــداف و ارزشهاســت.
شــباهتهای ایــن رویکــرد بــا برخــی از آموزههــای تربیتــی قرآنــی ،نگارنــده را بــر آن داشــت کــه عــاوه
بــر بررســی دقیــق مبانــی فلســفی و تئــوری ایــن رویکــرد و همچنیــن راهربدهــای عملــی ایــن درمــان ،بــه
دنبــال مثالهــا و آموزههایــی از قــرآن کریــم باشــد کــه تطابــق و یــا تفــاوت ســاختاری بــا ایــن رویکــرد را
بیــان کنــد .بهبیاندیگــر ،هــدف از ایــن پژوهــش ،بررســی تطبیقــی رویکــرد درمانــی (ACTرویکــرد مبتنــی
بــر پذیــرش و تعهــد) در روانشناســی بــا آموزههــای تربیتــی قــرآن کریــم و روایــات اســت.

پیشینهی پژوهش

نتایــج بررســی نگارنــده از مطالعــهی کتابهــا ،پژوهشهــا و مقــاالت در حــوزهی رویکــرد درمانــی ACT
حاکــی از ایــن اســت کــه بیشــر پژوهشهــا در درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ،بهمنظــور ارتبــاط میــان
اثربخشــی ایــن رویکــرد در حــل مســائل و چالشهــای حوزههــای زندگــی فــردی ،خانوادگــی ،اجتامعــی و
 ...صــورت گرفتــه و بــه نظــر میرســد تاکنــون پژوهشــی در راســتای بررســی ایــن رویکــرد روانشــناختی بــا
آموزههــای تربیتــی قــرآن کریــم و روایــات اســامی صــورت نگرفتــه اســت.

درآمد

درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ( ،)ACTرویکــرد درمانــی بافتــاری کارآمــد اســت کــه از طریــق
نظری ـهی چهارچــوب ارتباطــی ( )RFTبــه درمــان روانشــناختی انســان میپــردازد کــه از انعطافناپذیــری
روانشــناختی او رسچشــمه میگیــرد .ایــن الگــوی درمانــی تربیتــی در قالــب شــش فراینــد بنیادیــن ) پذیــرش،
ناهمجوشــی شــناختی (گســلش شــناختی) ،متــاس بــا لحظــهی اکنــون ،خــود زمینــهای ،اقــدام متعهدانــه،
ارزشها(بــهکار گرفتــه میشــود کــه همــهی فرایندهــای آن ،درهمتنیــده و در ارتبــاط باهــم عمــل میکننــد.
در ایــن پژوهــش پــس از تبییــن هریــک از ایــن مؤلفههــا ،مصادیــق و معادلهــای آن در قــرآن و احادیــث
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را مطــرح میکنیــم و بــه نقــد و بررســی آنهــا میپردازیــم و مــوارد ســازگاری و ناســازگاری هرکــدام از آن
فرایندهــا را بــا آموزههــای تربیتــی قرآنــی را بیــان میمناییــم .در آغــاز الزم اســت نظریــهی « »RFTو نیــز
مقول ـهی «درد» واکاوی شــود.

نظریهی  RFTو نگاه متون دینی در اسالم

نظری ـهی  RFTنظری ـهای اســت بــر اســاس زبــان و شــناخت کــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد،
بــر پای ـهی آن شــکلگرفته اســت .در ایــن نظریــه ،زبــان یــا رفتــار کالمــی میتوانــد عامــل بــروز و ازدیــاد
مشــکالت روحــی و روانــی باشــد ،بدینصــورت کــه انســانها بــا اســتفاده از محرکهــای ارتباطــی (اشــیا،
افــکار ،خاطـرات و عواطــف) و بــر اســاس تجــارب پیشــین خــود ،میــان رویدادهــا ارتبــاط برقـرار میکننــد و
همیــن ارتبــاط ســبب میشــود عنــان اختیــار انســان بـرای کنــرل تأثیــر لفظــی فرایندهــای زبانــی از دســت
بــرود و درنهایــت ،محرکهــا و تجــارب بــر ذهــن تأثیــر بگذارنــد .در آموزههــای تربیتــی اســام ،بــرای
تضعیــف تأثیــر ایــن فرایندهــای زبانــی ،راهکارهایــی پیشنهادشــده اســت .یکــی از ایــن راهکارهــا ،نهــی از
ترتیــب اثــر اســت ،چنانکــه نبــی مکــرم اســام(ع) میفرمایــد�« :ثَـاَثٌ ِفــی اَلْ ُم ْؤ ِمــنِ الَ یُ ْستَ ْح َسـ ُن َو لَـ ُه ِم ْن ُهـ َّن
َم ْخـ َر ٌج فَ َم ْخ َر ُجـ ُه ِمـ ْن ُســو ِء ا َلظَّـ ِّن أَ ْن الَ یُ َح ِّق َقـ ُه (کاشــانی ،1383،ج  ،5ص )269؛ وجــود ســه چیــز در مؤمــن
پســندیده نیســت و راه ف ـرار دارد؛ ازجملــه ســوءظن کــه راه ف ـرارش ایــن اســت کــه بــه آن جامــهی عمــل
نپوشــاند ».گــان خیــر بــردن ،یکــی دیگــر از راهکارهــای قرآنــی بـرای عــدم تأثیـرات مخــرب زبانــی اســت
ـات ِبأَنْف ُِسـه ِْم َخ ْیـراً َو قالُــوا هــذا
کــه در قــرآن میخوانیــم« :لَـ ْو ال إِ ْذ َسـ ِم ْع ُت ُمو ُه ظَـ َّن الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ َو الْ ُم ْؤ ِمنـ ُ
إِ ْفــكٌ ُمبیـنٌ» (نــور .)12 :تغافــل یعنــی قضــاوت نکــردن در برابــر رویدادهــای اطـراف را میتــوان بهعنــوان
«ص ـا َُح َحــا ِل ا َلتَّ َعایُـ ِ
ـاش ِمـ ْـل ُء ِم ْك َیــا ٍل
ـش َو ا َلتَّ َعـ ُ ِ
راهــکار ســوم مطــرح ســاخت .امــام ســجاد(ع) میفرمایــدَ :
�ثُلُثَــا ُه ِفطْ َنـ ٌة َو �ثُلُثُـ ُه تَغَافُـ ٌـل (ابنشــعبه حرانــی ،1364،ج  ،1ص )359؛ مصلحــت همزیســتی ســامل و معــارشت
بــا مــردم در پیامنهــای اســت کــه دوســوم آن هوشــیاری و یکســوم آن تغافــل باشــد ».بنــا بــر آنچــه بیــان
شــد ،عــاوه بــر تشــابه میــان راهکارهــای اســامی و نظریــهی  ،RFTمفهــوم تغافــل نیــز کــه در ســطور بــاال
بــه آن اشــاره شــد ،بنــا بــر احادیــث و روایــات یادشــده بــا مؤلفـهی گســلش شــناختی در درمــان مبتنــی بــر
پذیــرش و تعهــد ( )ACTهامهنــگ و ســازگار اســت.

درد در  ACTو قرآن کریم

در رویکــرد درمانــی مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ،وجــود درد در زندگــی انســان مســئلهی بهنجــار و بخــش
جداییناپذیــر تجربــهی انســان اســت .از دیــدگاه قـران کریــم ،آفرینــش انســان بــا مشــقت عجیــن اســت .در
قــرآن آمــده اســت« :لَ َقــدْ َخلَ ْق َنــا ْ ِ
النْســانَ فـی كَ َبـ ٍد» (بلــد .)4 :عالمــه طباطبایــی میگویــد :انســان از آغــاز
زندگــی ،مراحــل فراوانــی از مشــکالت ،دردهــا و رنجهــا را تحمــل میکنــد (طباطبایــی ،1417،ج  ،20ص )291
ـت اَلْ َج َّنـ ُة بِالْ َمـكَا ِر ِه َو ُحف َِّت ا َل َّنــا ُر بِالشَّ ـ َه َو ِ
رســول خــدا(ص) فرمــوده اســتُ « :ح َّفـ ِ
ات (مجلســی ،1403،ج  ،68ص
)72؛ بهشــت بــا ســختیها پوشــیده و جهنــم نیــز بــا شــهوات پوشــیده شــده اســت»؛ بنابرایــن ،بــا شــناخت
طبیعــت زندگــی دنیــا ،پیشــامدهای ناخوشــایند زندگــی بـرای انســان غیرقابلتحمــل نخواهــد بــود کــه همین
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منظــور از درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد برداشــت میشــود.

استفاده از زبان استعاره

در درمـان مبتنـی بـر پذیـرش و تعهـد ،از اسـتعارههای بسـیاری اسـتفاده میشـود؛ ماننـد هیـوال کـه مناد
مشـکالت زندگـی اسـت (دوسـتی ،1395 ،ص  .)117قـرآن کریـم نیـز بـه هنـگام مواجهـهی انسـان با شـیطان
صونَ» (اعـراف)201 :؛ زیرا
میفرمایـد« :إِنَّ الَّذیـ َن اتَّقَـ ْوا إِذا َم َّسـ ُه ْم طائِ ٌ
ـف ِم َن الشَّ ـ ْیطانِ تَ َذكَّ ُروا فَـإِذا ه ُْم ُم ْب ِ ُ
یـاد خداونـد در هنـگام مواجهـه بـا شـیطان و وسوسـههای درونـی و افـکار پریشـان ،اضطـراب ،غـم و اندوه
سـبب دور شـدن وسوسـهها و حزن و اندوه از انسـان میشـود و بهجت ،رسور و امید در وی منایان میگردد.
ُـوب» (رعد.)28 :
یـاد خداونـد ،آرامبخـش روح و روان انسـان اسـت ...« :أَال ِب ِذكْـ ِر اللَّـ ِه تَطْ َم ِ ُّئ الْ ُقل ُ
اسـتعارهی آبوهـوا ،یکـی دیگـر از اسـتعارههای کاربـردی در درمـان مبتنـی بـر پذیرش و تعهـد ()ACT
اسـت .در ایـن اسـتعاره ،خـود وجـودی انسـان بهمثابهی آسمان در نظر گرفته میشـود و افکار و احساسـات
ماننـد آبوهـوا فـرض میشـوند کـه دائـم در حـال تغییـر هسـتند .تغییـرات آبوهوایـی ،قدرمتندتریـن
رعدوبرقهـا ،شـدیدترین طوفانهـا ،رسدتریـن زمسـتانها و گرمتریـن تابسـتانها در حـال گـذر هسـتند؛ اما
آسمان همچنان پابرجا و اسـتوار ایسـتاده اسـت و خللی در وجودش راه ندارد (دوسـتی ،1395 ،ص  .)117بنا
بـر آموزههـای اخالقی و تربیتی اسلامی ،نفس انسـان همـواره در معرض خواطر رحامنی و شـیطانی و جدال
نفـس امـاره و لوامـه اسـت .قرآن اشـاره میکند بـا وجود متام القائـات درونی و بیرونی ،انسـان در گزینش راه
ص َفلِ َنف ِْسـ ِه َو
خـود ،مختـار اسـت و نتیجـهی ایـن اختیار به خود انسـان بازمیگردد کـه در آیـهی «َ ...ف َم ْن أَبْ َ َ
ـی َف َعلَ ْیها( »...انعام ،)104 :روشـن و آشـکار آمده اسـت.
َمـ ْن َع ِم َ
از نــوع اســتعارههای روش درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد و آیــات قرآنــی ،ایــن امــر آشــکار میشــود
کــه قــرآن کریــم در تبییــن امــور تربیتــی ،همــواره از اســتعارهها و متاثیــل کــه فراتــر از صنایــع ادبــی هســتند،
ب ـرای اصــاح باورهــای غلــط و اندیشــههای نادرســت اســتفاده میکنــد؛ امــری کــه رویکردهــای گوناگــون
درمانــی ،بهویــژه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ( ،)ACTدر ســالهای متــادی بــه دنبــال آن بودهانــد
و اخی ـرا ً بــه آن دس ـتیافتهاند (دلخــوش ،1395،ص .)1

 .1پذیرش

از نظر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ،)ACTیکی از مسائلی که فرد را دچار درد مضاعف میکند و رنج
را در پی دارد ،هنگامی است که فرد دست به اجتناب از تجربیات نامطلوب درونی میزند؛ یا بیان دیگر ،از
آنها فرار میکند ،بدین منظور ACT ،از فرد میخواهد با مشکل روبهرو شود ،پرهیز ،فرار و کنارهگیری نکند.
پذیرش بهعنوان یکی از فرایندهای انعطافپذیری روانشناختی در رویکرد درمانی پذیرش و تعهد مطرحشده
است .در این الگو ،پذیرش بهمنزلهی تسلیم منفعالنه در موقعیت ناامیدکننده نیست ،بلکه اشاره دارد به
پذیرش فعاالنه و آگاهانهی رویدادهای شخصی ،بهویژه هنگامیکه این رویدادها سبب آسیبهای روانی
میشوند .پذیرش در روانشناسی ،به معنی رضایت فرد نسبت به واقعیت یک وضعیت ،به رسمیت شناخنت
یک فرایند یا رشایط (اغلب وضعیت منفی یا ناخوشایند) بدون تالش برای تغییر یا مقاومت در برابر آن است
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(هیز و همکاران1999،؛ فلکسمن و همکاران ،2011،ص .)57نهایت اینکه در تعریف مؤلفهی پذیرش ،بهطور
خالصه میتوان گفت ،پذیرش عبارت است از متایل فرد به پذیرش واقعیتهای ناخوشایند زندگی بدون تالش
برای کنرتل ،اجتناب و فرار از آنها (میرمحمدصادقی و عابدی ،1394،ج  ،14ص .)111-89

پذیرش در قرآن و روایات

آموزههــای تربیتــی قــرآن ،در برخــی جنبههــای هیجانــی و احساســی ،انســان را بــه پذیــرش بــدون
مقابلــه فرامیخوانــد کــه مفاهیمــی همچــون توصیــه بــه صــر ،رضــا و اعتقــاد بــه قضــا و قــدر ازجملــهی
ایــن مــوارد هســتند کــه مقابلــه بــا آنهــا و نپذیرفتنشــان ،در آیــات و روایــات ،نکوهــش شــده اســت .در
بعضــی مــوارد هــم بــروز هیجانهــای منفــی بــه علــت ارزیابیهــای شــناختی اشــتباه انســان ماننــد بهشــت
پنداشــن دنیــا ،فنــا دانســن مــرگ و مالــک پنداشــن خــود و ...اســت کــه از نظــر اســام ،بــا اصــاح ایــن مــوارد
بســیاری از اندوههــا و هیجانهــای منفــی شــدید ،دیگــر بــر انســان عــارض منیشــود و درنتیجــه ،پذیــرش
موقعیــت بـرای انســان آســانتر میشــود .در برخــی مــوارد دیگــر نیــز ،اســام ضمــن پذیــرش عــارض شــدن
بعضــی از هیجانهــای منفــی در مســیر حرکــت بهســوی ارزشهــا ،بــا ارائــهی مفاهیمــی همچــون تقــوا،
رضــا ،صــر و حلــم ،درواقــع بــه دنبــال پذیــرش آن موقعیــت و هیجــان بـرای انســان اســت .اهمیــت تعالیــم
اســامی در اینجــا در اجتنــاب نکــردن تجرب ـهای و مقاومــت نکــردن در برابــر افــکار و احساســات منفــی
اســت کــه ضمــن واقعگرایــی تعالیــم اســام ،بــه روشهایــی بـرای حفــظ ســامت روانــی ،در موقعیتهــای
ســخت و غیرقابلاجتنــاب اشــاره میکنــد.
قــرآن کریــم بــا بیــان داســتان زندگــی ســخت فــردی و اجتامعــی انبیــا ،آنــان را بــه صــر و خویشــنداری
امــر میکنــد تــا بدینوســیله ،آنــان را از دچــار شــدن بــه آســیبهای روحــی و روانــی مصــون بــدارد.
صــر از واژههــای اصیــل عربــی و در لغــت بــه معنــای حبــس (واســطی ،1414،ج  ،7ص  ،)71ضــد جــزع
(فراهیــدی ،1414،ج  ،17ص  )415و خویشــنداری در ســختی و امــور ناخوشــایند اســت (راغــب اصفهانــی،
 ،1375ج  ،2ص  .)372ایــن واژه ،یکــی از مفاهیــم مرتبــط بــا پذیــرش اســت و در قــرآن بــه آن توصیــهی
اکیــد شــده و قریــب هفتــاد بــار از آن ســخن بــه میــان آمــده اســت (طباطبایــی ،1374 ،ج  ،1ص  .)531صــر
در اخبــار ،بــر ســه صــر در ســختیها ،صــر بــر طاعــت و صــر از اجتنــاب از گنــاه تقسیمشــده اســت
(کلینــی ،1362،ج  ،2ص  )91و عوامــل بهوجودآورنــدهی آن معینشــده اســت (قرضــاوی ،1378 ،ص 155
و  .)156در بیــان رابطــهی میــان تقــوا و صــر میتــوان گفــت صــر ،دشــواری تقــوا را همــوار میکنــد و
طأمنینــه راه انســان را در برابــر ســختی تــرک گنــاه آســان میســازد (نــوری ،1387 ،ص .)168 -143
امیرمؤمنــان(ع) ،بــه زیبایــی هرچهمتامتــر ،مفهــوم پذیــرش فعــال و پویایــی موقعیتهــای دردنــاک و
ناخوشــایند زندگــی را در روایــات متعــددی ،بــا تبییــن صــر مطــرح میکنــد (ابنابیالحدیــد ،1404 ،ج ،20
ص  )315و میفرمایــد :هــرگاه حادث ـهی ناخوشــایندى بــه تــو رســید ،بیندیــش؛ اگــر چــارهای دارد ،ناتــوان
نبــاش و اگــر چــارهاى نــدارد ،بیتابــی نکــن (مجلســی ،1403 ،ج  ،75ص .)309
همچنیــن از دیــدگاه آموزههــای تربیتــی اســامی ،بــاور و ایــان بــه قضــا و قــدر یکــی از راهکارهایــی
اســت کــه بــه انســان یــاری میرســاند تــا درد و رنــج حــوادث و مصائــب گوناگــون را بپذیــرد .قــرآن کریــم
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ـاب ِم ـ ْن َق ْبــلِ َأنْ
ـاب ِم ـ ْن ُمصی َبـ ٍة ِفــی ْالَ ْر ِض َو ال ف ـ ی أَنْف ُِس ـك ُْم إِالَّ ف ـ ی ِكتـ ٍ
دراینبــاره میفرمایــد« :مــا أَصـ َ
ن ْ ََبأَهــا إِنَّ ذلِــكَ َعـ َـى اللَّـ ِه یَســی ٌر» (حدیــد .)22 :بــر اســاس ایــن آیــه ،متــام اتفاقــات و حوادثــی کــه در دنیــا
رخ میدهــد ،در کتــاب تقدیــر نوشتهشــده اســت .در چنیــن تفکــری ،همــهی امــور ،از جزئــی و کلــی ،تحــت
نظــارت خداونــد و بــر اســاس توحیــد افعالــی رخ میدهــد و پذیــرش و قبــول نامالیــات و دردهــا و مصائــب
را آســان میســازد (حســینی کوهســاری ،1380،ص .)210
مشــابهت مفهــوم تقــوا و صــر و نیــز رضــا بــا مؤلفــهی پذیــرش مطرحشــده در  ACTایــن اســت کــه در
هــردو ،رویارویــی بــا موقعیــت وجــود دارد و فـرار از موقعیــت معنــا نــدارد ،بــا ایــن تفــاوت کــه بــر اســاس
آموزههــای تربیتــی اســام چــون تقــوا و صــر و رضــا الزم اســت فــرد در مواجهــه بــا ســختی قـرار بگیــرد و
هــان را نیــک بدانــد؛ امــا در پذیــرش ،هرچنــد فــرد در مواجهــه بــا ســختی قـرار میگیــرد؛ امــا بایــد آن را
ناگزیــر بپذیــرد (پســندیده ،1390 ،ص )195؛ بنابرایــن و بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،بــه نظــر میرســد
هرچنــد میــان مؤلفــه صــر و رضــا در قــرآن و پذیــرش در  ACTتشــابه وجــود دارد؛ امــا ایــن از تفــاوت
ظریــف ،یعنــی رضــا بــه مقــدرات در آموزههــای تربیتــی اســام منیتــوان گذشــت.

 .2ناهمجوشی/گسلش شناختی:

همجوشـی شـناختی هنگامـی رخ میدهـد کـه افـکار ،جـدی و عینـی در نظـر گرفتـه میشـوند .گویـی
کـه افـکار ،تنهـا افـکار نیسـتند ،بلکـه دقیقـاً هامن چیزی هسـتند کـه میگویند .این امـر ممکن اسـت فرد را
وادار کنـد بـه جـای واکنـش بـه رویدادهـای زمـان حـال ،بـه ارزیابیهـا و قواعـد کالمـی واکنش نشـان دهد.
همجوشـی یکـی از تولیـدات جانبـی زبـان اسـت و هنگامیکـه افـکار جـدی در نظـر گرفتـه میشـوند ،افراد
ب هراحتـی گرفتـار رفتارهـای خـود تخریبگـر میشـوند (کاملـی و کیـانراد ،1394 ،ص .)65
راهربدهـای ناهمجوشـی ،فنهـای درمانـی هسـتند که هدف آنها کاهش تأثیرات زبان و شـناخت اسـت.
ایـن اصطلاح توسـط هیـز و همکاران وی ( ،1999ص )70ابداع شـد .هدف ناهمجوشـی این اسـت که ارتباط
رفتـار فـرد را بـا کنترل واژههـا قطـع کنـد .اصـل خنثیسـازی شـناختی ،شـامل شکستن یـا تجزیـهی قوانیـن
زبانـی بـه شـیوهای اسـت کـه واژههـای مشـکلآفرین ،بخـش فراوانـی از معنـای خـود را از دسـت میدهنـد
و ایـن مسـئله سـبب میشـود کـه افـکار ،تنهـا بهعنـوان واژگان یـا اندیشـه در نظـر گرفته شـوند نـه واقعیت
(خدایاریفرد و حسـینینژاد ،1395 ،ص )23؛ به عبارت دقیقتر ،روشهای خنثیسـازی شـناختی ،کاربردهای
نامطلـوب افـکار یـا سـایر رویدادهای مشـخص را تعدیـل منیکند (همان ،ص .)24
درواقــع ،اکــت از نظــر بالینــی میخواهــد بــه مراجعــان بیامــوزد افــکار را تنهــا بهعنــوان فکر ،احساســات
را احساســات ،خاط ـرات را خاط ـرات ببیننــد (علی ـزاده موســوی و پیرجاویــد ،1394،ص  )39و اندیش ـههای
خــودکار خوشــان را رصف ـاً افــکار زودگــذر و موقتــی بداننــد تــا نیــازی بــه مقابلــه و کنــرل آنهــا نباشــد .از
نظــرگاه  ،ACTهنگامیکــه افــکار دربــارهی خــود افـراد هســتند ،گســلش کمــک میکنــد میــان کســی کــه
در حــال فکــر کــردن اســت و مقولههــای کالمــی کــه اف ـراد بهواســطهی فکــر کــردن بــه خودشــان نســبت
میدهنــد ،متایــز قائــل شــوند .گســلش بــه آرامــش ذهنــی میانجامــد ،نــه بــه ایــن علــت کــه لزومـاً جنــگ
ذهنــی پایــان میپذیــرد ،بلکــه بــه ایــن ســبب کــه فــرد ،دیگــر در منطقــهی جنگــی ذهنــش نیســت (هیــز
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و اســمیت ،2005،ص .)70درواقــع ACT ،در برابــر همآمیــزی شــناختی ،ناهمآمیــزی شــناختی را راهــکار
میدانــد و از اف ـراد میخواهــد کــه افــکار را جــدی و عینــی در نظــر نگیرنــد ،بلکــه افــکار را زودگــذر و
موقتــی بداننــد؛ ازایـنرو ،نــه افــکار را کنــرل کننــد و نــه بــه مقابلــه بــا آنهــا بپردازنــد (زارع ،1396 ،ص -125
)134؛ بــه عبارتــی ،در  ACTتــاش میشــود نحــوهی ارتبــاط شــخص بــا افــکارش ،بهوســیلهی ایجــاد بافتــاری
عــوض گــردد کــه در آن کارکردهــای نامطلــوب افکار کاهــش یابــد (فیضــی )http://www.mrmz.ir ،1393 ،و
بــه ایــن وســیله ،مانــع از گرفتــار شــدنش بــه رفتارهــای تخریبگــر ،در اثــر جــدی گرفــن هیجانهــا و افــکار
شــود (میرزایــی و نونهــال ،1393 ،صــص  51و .)52

ناهمجوشی و مفاهیم اسالمی مرتبط با آن

بر اساس آموزههای تربیتی اسالم ،افکار و احساسات انسان به دو دستهی ربانی و شیطانی تقسیم میشوند.
الهامات الهی و فطرت پاک خداداد رسچشمهی هر نوع افکار خوب است و هیجانهای منفی در اسالم ،تحت
عنوان خواطر شیطانی و نفسانی قرار میگیرند که افراد باید از آن افکار و احساسات فاصله بگیرند؛ زیرا
منشأ این افکار و خواطر چیزی جز وسوسههای شیطانی نیست (مصباح یزدی ،1390،ج  ،1ص )174؛ بنابراین،
رسچشمهی فکر منفی و بازدارنده و کوتاهبینانه ،انحراف از فطرت و تسلیم در برابر وسوسههای شیطانی
است و رسچشمهی فکر مثبت ،سازنده ،محرک و آمیخته با بلندنظری ،الهامات الهی و فطرت پاک خداداد
است (انصاریان ،1391،ج  ،9ص  179و  .)180درواقع ،معیار تشخیص فکر شیطانی از رحامنی ،رضایت داشنت
یا نداشنت خداوند است و راهکار مقابله با خواطر شیطانی شامل توبه ،استعاذه ،اذکار ،توکل خواهد بود
(خزائلی ،1393،ص .)119
خداونــد در آیــات گوناگونــی از قــرآن کریــم ،انســان را از گرفتــار شــدن در دامهــای شــیطانی بــر حــذر
ـم بِالْ َف ْحشــا ِء َو اللَّــهُ
ـم الْ َف ْقـ َر َو َیأْ ُم ُركُـ ْ
مـیدارد .آیــهی ذیــل بــر ایــن موضــوع داللــت دارد« :الشَّ ـ ْیطانُ َی ِعدُ كُـ ُ
ـم َم ْغ ِف ـ َر ًة ِم ْنــهُ َو فَضْ ـاً َو اللَّــهُ ِ
ـم» (بقــره )268 :و نیــز آیــهی « َو ُقـ ْـل َر ِّب أَ ُعــو ُذ ِبــكَ ِم ـ ْن
واسـ ٌـع َعلیـ ٌ
یَ ِعدُ كُـ ْ
َ
َ
َه َمـز ِ
ـرونِ » (مؤمنــون 97:و  ،)98بیانگــر همیــن موضــوع اســت .در
ات الشَّ ــیاطینِ َو أ ُعــو ُذ ِبــكَ َر ِّب أنْ یَ ْحـ ُ ُ
رویکــرد درمانــی  ،ACTبـرای ناهمجوشــی بــا ایــن افــکار و احساســات ناخوشــایند ،درمانگـران اســتعارهها
و مترینهــای تجربــی را در کاربســت درمــان اســتفاده کردهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه قــرآن کریــم
راهکارهایــی عملــی و مؤثــر بـرای دفــع دامئــی وسوسـهها و نفــوذ شــیطان بـرای انســان رهنمــون میســازد.
ذکــر ،تــوکل ،اســتعاذه و توبــه ازجمل ـهی ایــن راهکارهــا هســتند کــه در آیــات ذیــل بــه آنهــا ترصیحشــده
اســت« :یــا أَیُّ َهــا الَّذی ـ َن آ َم ُنــوا ا ْذكُ ـ ُروا اللَّــهَ ِذكْ ـراً كَثی ـراً» (اح ـزاب .)41 :یــاد خــدا انســان را از غفلــت بــاز
م ـیدارد و ســبب رهایــی از افــکار فاســد میشــود؛ از ســوی دیگــر میتوانــد خطــور جرقههــای انجــام کار
ـم یَ َت َوكَّلُــونَ» (نحــل:
ـس لَــهُ ُسـلْطانٌ َعـ َـى الَّذیـ َن آ َم ُنــوا َو َعـ 
ى َربِّ ِهـ ْ
نیــک را بــر ذهــن آســان ســازد؛ «إِنَّــهُ لَ ْیـ َ
ـاب َعلَ ْی ـهِ
ِ
ِ
ِ
َاس ـ َت ِع ْذ بِاللَّ ـ ِه ِم ـ َن الشَّ ـ ْیطانِ ال َّرجیـ ِـم» (نحــل)98 :؛ « َف َتلَ َّقــى آ َد ُم م ـ ْن َربِّ ـه كَلـ ٍ
ـات فَتـ َ
)99؛ «...ف ْ
َ
ـم» (بقــره)37 :؛ «یــا أیُّ َهــا الَّذیـ َن آ َم ُنــوا اتَّ ُقــوا اللَّــهَ َحـ َّـق تُقاتــه (.»...آل عمـران) 102:
اب ال َّرحیـ ُ
إِنَّــهُ ُهـ َو ال َّتـ َّو ُ
مشــارطه ،مراقبــه ،مؤاخــذه ،معاتبــه کــه در بیــان اندیشــمندان اخالقــی آمــده اســت ،فضائــی بســیار برتــر و
قویتــر از ناهمجوشــی بــا افــکار و احساســات گــذرا در انســان ایجــاد میکنــد .ایــن بیــان مهــم اخالقــی
ارزیابی و نقد تساویانگاری رویکرد درمانی  ACTبا آموزههای تربیتی قرآن کریم و روایات
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ـق اللَّــهَ یَ ْج َعــل لَّــهُ
ـم ِب ـأَنَّ اللَّــهَ یَ ـ َرى» (علــقَ ...« ،)14 :و َمــن یَ َّتـ ِ
ـم یَ ْعلَـ ْ
از مجموعــهای از آیــات ماننــد «أَلَـ ْ
ـم َو َر ُســولُهُ َوالْ ُم ْؤ ِم ُنــون» (توبــه)105 :
ـرا» (طــاق )4 :و « َو ُقــلِ ا ْع َملُــواْ ف ََس ـ َی َرى اللّــهُ َع َملَكُـ ْ
ِم ـ ْن أَ ْم ـ ِر ِه یُـ ْ ً
قابلاســتفاده اســت.
از ســوی دیگــر ،افــکار و احساســات منفــی ،در اســام تــا حــدودی گنــاه قلمــداد میشــوند .آیتاللــه
دســتغیب در کتــاب گناهــان کبیــره ،از حســد ،یــأس ،بدبینــی و عجــب بهعنــوان گناهــان قلــب و فکــری یــاد
میکنــد (دســتغیب ،1383،ص  .)31اســام بــه مقابلـهی درونــی بــا افــکار و احساســات منفــی دســتور داده و
حتــی خطــورات ناشایســت ذهــن را ناپســند شمردهشــده اســت .امیراملؤمنیــن علــی(ع) دربــارهی تفکــر گنــاه
ـر ِفك ـ ُر ُه ِفــی امل ِ
َعاصــی َد َعت ـ ُه إلَیهــا (آمــدی ،1375،ج  ،5ص )231؛ آن كــه در گناهــان،
میفرمایــدَ « :مــن كَـ ُ َ
بســیار اندیشــه كنــد[ ،ایــن كار] او را بــه گنــاه میکشــاند ».درواقــع ،روشــن اســت ناهمجوشــی مطرحشــده
در درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ،تنهــا میتوانــد ب ـرای تغییــر کارکــرد نامطلــوب بعضــی از افــکار
ســودمند باشــد؛ امــا در اســام ،بایــد بــا برخــی از افــکار ،بــا تغییــر ارزیابــی شــناختی مقابلــه کــرد و افــکار
مثبــت را نیــز تقویــت منــود .بنــا برآنچــه گفتــه شــد ،رویکــرد درمانــی مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد (،)ACT
در پــی اســتفاده از مداخالتــی اســت کــه بــه مراجعــان بیامــوزد افــکار و احساســات خــود را در ح ـ ّد فکــر
و حــس در نظــر بگیرنــد و نــه بهعنــوان حقایــق محــض و رســوخ ناپذیــر کــه بایــد بــر درســتی و صحتشــان
تردیــد نداشــت (پورکاظــم و همــکاران ،1397،ص  .)41 -29قــرآن کریــم نیــز بــه عواملــی اشــاره میکنــد کــه
ســبب بازداشــن انســان از افــکار صحیــح و درســت میشــود کــه پیــروی از ظــن و گــان یکــی از آن عوامــل
ـم إِالَّ ظَ ًّنــا إِنَّ الظَّـ َّن ال یُغْنـ ی ِمـ َن الْ َح ِّق شَ ـ ْیئاً
اســت کــه در قــرآن کریــم نهــی شــده اســتَ « :و مــا یَ َّت ِبـ ُـع أَك َ ُْث ُهـ ْ
ـم بِ ــا یَ ْف َعلُــونَ» (یونــس)36 :؛ همچنیــن از دیــدگاه قــرآن کریــم تــا امــری بـرای انســان قطعــی
إِنَّ اللَّــهَ َعلیـ ٌ
ـم
نشــده ،نبایــد پیــروی شــود ،چنانکــه عالمــه طباطبایــی در تفســیر آیــهی « َو ال تَ ْقـ ُ
ـس لَــكَ ِبـ ِه ِعلْـ ٌ
ـف مــا لَ ْیـ َ
ـر َو الْ ُفــؤا َد ك ُُّل أُول ِئــكَ كانَ َع ْنــهُ َم ْسـؤُال» (ارسا )36 :میفرمایــد :بــه چیــزی کــه علــم بــه
إِنَّ َّ
السـ ْم َع َو الْ َبـ َ َ
صحــت آن نــداری ،معتقــد نشــو و چیــزی را کــه منیدانــی نگــو و کاری را کــه علــم بــه آن نــداری مکــن؛ زیـرا
همــهی اینهــا پیــروی از غیــر علــم اســت (طباطبایــی ،1374 ،ج  ،13ص .)167

 .3متاس با لحظهی اکنون

متـاس بـا لحظـهی اکنـون ،یکـی از مؤلفههـای کلیـدی در درمـان مبتنـی بـر پذیـرش و تعهـد اسـت .ایـن
مؤلفـه ،متـاس برقـرار کـردن و مشـاهدهی تجـارب زمـان حـال را تشـویق میکند ،بـدون اینکه ما قصد داشـته
باشـیم بـه قضـاوت آنهـا بنشـینیم .متـاس بـا لحظـهی اکنـون ،بـه مراجعـان و درمانجویـان کمـک میکنـد تا
تحوالتـی را کـه در اطرافشـان رخ میدهـد ،هامنطـوری کـه هسـتند تجربـه کننـد؛ نـه آنطـور که ذهنشـان
میسـازد .پـس بایسـت درمانجـو هـر آنچه را در اکنـون و حال در اختیـار دارد ،در آغوش گیـرد و تحت تأثیر
ارزیابیهـای گذشـته اعـم از نشـخوارهای فکری ،خاطرات ناخوشـایند ،احسـاس غم و گناه ،پشـیامنی ،رشم و
اضطـراب و ...و طرحوارههـای حـل مسـئله بـرای آینـده قـرار نگیـرد (کشـاورز و یوسـفی ،1397،ص .)67 -53
 ACTمتـاس مؤثـر ،بـاز و بـدون مقاومـت با زمان حـال را افزایش میدهـد .این فرایند دو مشـخصه دارد:
نخسـت ،مراجعـان آمـوزش میبیننـد تـا به مشـاهدهی آنچه در محیـط اطرافشـان وجـود دارد ،بپردازند و به
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تجربـهی شخصیشـان توجـه کننـد؛ دوم ،بـه مراجعـان آمـوزش داده میشـود آنچـه را موجـود اسـت ،بـدون
قضـاوت افراطـی و یـا ارزیابـی ،برچسـب بزننـد و توصیـف کننـد .ایـن دو فراینـد ،به ایجـاد حسـی از «خود،
بهعنـوان فراینـد آگاهـی در جریـان» رویدادهـا و تجربیـات کمـک میکند (اکبری مقـدم ،1396،ص .)16
از نظــر بنیانگــذاران ایــن رویکــرد چنیــن فــرض میشــود کــه ارتباطگیــری بــا لحظــهی حــال ،درواقــع
آموخــن در آغــوش گرفــن همــهی آن چیزهایــی (اعــم از اندیشــه و افــکار افــرده یــا شــاد ،هیجانهــای
خــوب یــا بــد ،تصاویــر نشــاط برانگیــز یــا غمگینکننــده و )...اســت کــه در هــان لحظــه ،در اختیــار انســان
قــرار دارد و پذیرفــن مشــتاقانهی افــکار و احساســاتی اســت کــه بهمثابــهی رفتوآمــد کــردن در یــک
رود بیانتهــا مدنظــر قــرار میگیرنــد .بهبیاندیگــر ،نشــخوار فکــری دربــارهی شکســتها یــا خاطــرات
ناخوشــایند ،احســاس غــم ،گنــاه ،پشــیامنی ،رشم و اضطـراب ،خشــم ،کالفــی رسدرگــم و پیچیــده از هیجانهــا
را بهســوی انســان رسازیــر میکنــد و اگــر او بــا لحظــات زندگــیاش متــاس پیوســته نداشــته باشــد ،ممکــن
اســت آثــار هیجانهــای بــاال ،او را بیراهــه بــرد (نــک :کاملــی و کیــانراد ،1394،ص .)162
مداخــات حــوزهی متــاس بــا لحظــهی اکنــون ،بــر آن اســت تــا مراجــع را بــه ســویی بــرد کــه بــا آنچــه
زندگــی در حــال حــارض بــه آنــان میدهــد ،متــاس برقـرار کننــد و ایــن کار را از دیدگاهــی انجــام دهنــد کــه
کمــر تحــت تأثیــر آشــفتگیهای کالمــی و ارزیابیهایــی باشــند کــه در گذشــته رخ داده اســت .کمــک
بــه مراجــع بـرای متــاس بــا «زمــان حــال» ،از دیــدگاه یــا «خــودی» کــه تحــت تأثیــر ارزیابیهــای گذشــته و
طرحوارههــای حــل مســئله بـرای آینــده قـرار نداشــته باشــد ،حالتــی از پذیــرش افــکار و احساســات و نیــز
ســکویی ب ـرای پــرش بهســوی زیســن ارزشــمندانه ایجــاد میکنــد (هــان).
مفاهیم اسالمی مرتبط با متاس با لحظهی اکنون
در آیــات و روایــات اســامی نیــز ،توصیههــای فراوانــی بــه متــاس بــا زمــان حــال از نظــر احساســی و
هیجانــی و بــا هــدف رشــد تربیتــی انســان شــده اســت .مفاهیمــی همچــون مأیــوس نشــدن از گذشــته و
توبــه کــه ســبب محــو شــدن آثــار گناهــان و انــدوه ناشــی از آنهــا میشــود ،کمــک مهمــی از ســوی خداونــد
متعــال بــه انســان ،ب ـرای زندگــی در لحظــهی اکنــون ،از لحــاظ هیجانــی اســت .از ســوی دیگــر ،یــادآوری
نعمتهــا در حــال حــارض کــه از دیــدگاه قــرآن کریــم مســتغرق در آنهاســت ،بــه رضایتمنــدی انســان و
ســامت روانــی او کمــک شــایانی میکنــد و دربــارهی آینــده نیــز ،مامنعــت و تقبیــح آرزوهــای طوالنــی در
اســام ،جلــوهای از توجــه بــه لحظــهی اکنــون در اســام اســت.
افکار ذهنی و ذهنیات ،با توجه به متعلقشان ،به سه دسته تقسیم میشوند :گذشته ،حال و آینده .بیشرت
اوقات ،مشغلههای زندگی و بیتوجهی به خود سبب میشود که انسان بخشی از شبانهروز را بهصورت ارادی
و غیرارادی ،در گذشته و آینده زندگی کند .پیامرب اکرم(ص) میفرماید« :مثل القلب کمثل ریشه فی الفالت
تعلقت فی اصل شجرة یقلبها الریح ظهرا البطن (حقوقی ،1384 ،ج  ،2ص )146؛ دل انسان مانند یک پر است
که در بیابانی به درختی آویزان کرده باشند که باد آن را دامئاً دگرگون میکند ».زیسنت در گذشته و آینده یا
به تعبیری حرست و افسوس گذشته خوردن و دلواپس و نگران آینده بودن ،غیر از اینکه مثر دنیایی و آخرتی
ندارد ،مانع بهرهگیری صحیح از زمان حال میشود؛ چنانکه امام علی(ع) «إِ َّن ُع ْم َر َك َوقْتُ َك اَل َِّذی أَن َْت ِفی ِه َما فَاتَ
َم َض َو َما َس َیأْتِ َیك فَأَیْ َن قُ ْم فَا ْغتَ ِنمِ اَلْ ُف ْر َص َة بَ ْی َن اَلْ َع َد َم ْینِ (آمدی ،1375 ،ج  ،1ص )22؛ عمرت وقتی است که در
ارزیابی و نقد تساویانگاری رویکرد درمانی  ACTبا آموزههای تربیتی قرآن کریم و روایات
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آن قرار داری ،گذشته و آینده معدوم است؛ بنابراین ،فرصت را میان دو عدم (گذشته و آینده) غنیمت شامر».
بنا بر حدیث یادشده ،باید هر لحظهای که در آن هستیم ،غنیمت شمریم و قدردان باشیم .قرآن کریم هم
ف َعلَ ْیه ِْم َو ال ه ُْم یَ ْح َزنُونَ» (یونس .)62 :یکی از راههای زندگی بدون ترس
میفرماید« :أَال إِنَّ أَ ْولِیا َء اللَّ ِه ال َخ ْو ٌ
(ع)
و اندوه ،زندگی در زمان حال است؛ نیز امام صادق در حدیثی میفرماید« :األ یّام ثالثة :فیوم مىض ال یدرك
و یوم الناس فیه ،فینبغی أن یغتنموه و غدا إنّ ا فی أیدیهم أمله (ابنشعبه حرانی ،1404 ،ص )324؛ ایام زندگى
سه روز است :اول ،روزى كه گذشته است و برگشت ندارد؛ دوم ،روز موجود است كه مردم در آن قرار دارند و
در اختیار آنان است ،باید آن را مغتنم شامرند و از آن استفاده کنند؛ سوم ،فردایی است كه نیامده و تنها آرزوى
آن را در دست دارند»؛ همچنین قرآن کریم ،بر تأسف نداشنت بر گذشته را پافشاری میکند و میفرماید« :لِكَ ْیال
تَأْ َس ْوا َعىل ما فاتَك ُْم َو ال تَ ْف َر ُحوا بِ ا آتاك ُْم َو اللَّهُ ال یُ ِح ُّب ك َُّل ُم ْختالٍ َفخُور» (حدید.)23 :

 .4بافتار انگاشنت خویشنت/خو ِد زمینهای یا مشاهدهگر

بافتــار انگاشــن خویشــن ،یکــی دیگــر از مؤلفههــای اصلــی در درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ACT
اســت کــه بــر آن تأکیــد شــده اســت ACT .در توصیــف بافتــار انگاشــن خویشــن ،آن را بهمثابـهی شــخصی
هشــیار و آگاه میدانــد کــه در ورزشــگاه فوتبــال ،در بیــرون از زمیــن و روی صندلــی ،جریــان فوتبــال را رصــد
میکنــد؛ بهبیاندیگــر ،خــو ِد متعالــی یــا مشــاهدهگر ،بخــش پایــدار و همیشــه حــارض اف ـراد اســت کــه
متوجــه گــذار افــکار ،احساســات ،هیجانهــا ،خاط ـرات و حسهــای بدنــی در آگاهــی اســت (هانــی اصــل
حیزانــی و فرتــام ،1397 ،ص  .)246 -223درواقــع ،خویشــن بافتــاری ،در ســادهترین وجــه آن ،بــه خویشــتنی
اشــاره دارد کــه بخــش همیشــه حــارض شامســت؛ بخشــی کــه متوجــه گــذار افــکار ،هیجانهــا ،خاطـرات و
حسهــای بدنــی در آگاهیتــان اســت .خویشــن ،هنگامیکــه بافتــار انگاشــته میشــود؛ بدیــن معناســت
کــه خویشــن برابــر بــا افــکار و احساســات و حسهــای بدنــی در نظــر گرفتــه منیشــود (میرزائــی و نونهــال،
 ،1394ص  .)52 -51هنگامیکــه فــرد بــا محتــوای تجاربــش تعریــف منیشــود ،موقعیتهــای پریشانســاز
و ارزیابیهــای کالمــی حاصــل از آنهــا کمــر تهدیدآمیــز و تــوانکاه میشــوند« .بــد بــودن» و «بیکفایتــی»
مطلقــی کــه بهصــورت کالمــی بــه تجــارب پیونــد خوردهانــد ،بهتدریــج بــه واژههایــی تبدیــل میشــوند
کــه رصف ـاً حضــور دارنــد؛ نــه بــه حقایــق معــرف خویشــن؛ همچنیــن هیجانهــای ناخوشــایند ،بهتدریــج،
بــه احساســات نســبتاً گذرایــی تبدیــل میشــوند کــه تابــع اوضــا ع و احــوال کنونــی هســتند؛ نــه بیانــات
تخطیناپذیــر شــخصیت فــرد (مهــد یزاده طورزنــی ،1395،ص  .)50دیــدگاه  ACTایــن اســت کــه نوعــی
احســاس متعالــی از خــود را در درون انســانهای ناطــق بســازد ،بهگونـهای کــه بتــوان آن را از طریــق گســلش
و فرایندهــای ذهنآگاهــی ارزیابــی کــرد .مزیــت عمــدهی ایــن حــس ایــن اســت کــه هامننــد زمینــهای
عمــل میکنــد کــه در آن محتــوای هشــیاری تهدیدکننــده نیســت؛ بهعبارتدیگــر ،خــود بهعنــوان زمینــه
از پذیــرش حامیــت میکنــد (علیــزاده موســوی و پیرجاویــد ،1394،ص )39؛ بنابرایــن ،راهربدهــای بافتــار
انگاشــن خویشــن بــه ایــن علــت در  ACTبــه کار مــیرود کــه بـرای جلوگیــری از همآمیــزی بــا خویشــن
محتوایــی ،بــه درمانجــو یــاری میرســاند و اعــال همســو بــا ارزشهــا را تســهیل میکنــد .پــس خــو ِد
زمینــهای ،بهعنــوان یکــی از فرایندهــای درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ( ،)ACTب ـرای انعطافپذیــری
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روانــی بــه کار مــیرود کــه بــا جــدا کــردن خویش ـ ِن بافتــاری از خویش ـ ِن محتوایــی ،اعــال همســو بــا
ارزشهــا را تســهیل میکنــد و موقعیتهــای پریشانســاز و ارزیابــی کالمــی حاصــل از آن در درون انســان،
تحــت عنــوان افــکار و هیجانهــا ،کمــر تهدیدآمیــز تلقــی میشــوند (کاملــی و کیــانراد ،1394،ص .)16

خود زمینهای و مفاهیم مرتبط با آن در اسالم

در اســام نیــز بــر آگاهــی یافــن بــه خویشــن تأکیــد شــده کــه در حــوزهی اخــاق و عرفــان اســامی ،ذیل
مبحــث معرفــت نفــس بــه آن پرداختهشــده اســت .معرفــت نفــس یکــی از تواناییهایــی اســت کــه خداونــد
در ســایهی موهبــت و ادراک ،بــه انســان بخشــیده اســت .توانایــی آگاهــی بــر خویشــن و فهــم احساســات
و افــکار منفــی و مثبــت و جــدال آنهــا و تعییــن اعــال همســو بــا ارزشهــا ،زیرمجموعــهی ایــن مفاهیــم
هســتند؛ پــس درواقــع ،معرفــت نفــس نعمتــی الهــی اســت کــه ســبب کرامــت انســان بــر ســایر موجــودات
میشــود .قــرآن کریــم در آیاتــی ،بــه معرفــت نفــس و خویشنتشناســی دعــوت کــرده اســت .معرفــت نفــس
نیازمنــد وجــود قــوهی تعقــل ،قــدرت تشــخیص خــوب و بــد و وجــود ناظــری بــر تشــخیصدهندهی خــوب
از بــد اســت کــه بهواســطهی ســود و زیــان ،خــوب و بــد را تفســیر بــه باطــل نکنــد .ســه عامــل تعقــل،
نفــس ملهمــه ،وجــدان در معرفــت نفــس نقــش دارد (حســنی بافرانــی ،1390،ص  .)190در آیــهی «بَــلِ
ِْ
النْســانُ َعـى نَف ِْسـ ِه بَصیـ َر ٌة َو لَـ ْو أَلْقـى َمعاذیـ َرهُ» (قیامــت 14 :و  ،)15ایــن توانائــی عیــان شــده اســت .بــه
تعبیــر قــرآن کریــم ،انســان بــا معرفــت نفــس اســت کــه احســاس رشافــت و کرامــت میکنــد؛ زی ـرا نفــس
هــان روح الهــی اســت .امــام علــی(ع) میفرمایــد« :معرفــة النفــس انفــع املعــارف (آمــدی ،1403،ج  ،2ص
)288؛ معرفــت نفــس از ســودمندترین معرفتهاســت ».در اهمیــت معرفــت نفــس و اینکــه از طریــق آن
انســان بــه معرفــت پــروردگارش دســت مییابــد، امــام علــی(ع) میفرمایــد« :مــن عــرف نفســه فقــد عــرف
ربــه» (هــان) و در مقابــل ،اگــر معرفــت نفــس نیابــد ،دچــار خودفراموشــی میشــود و خودفراموشــی
رذیلــهای اخالقــی بهشــار مــیرود .امــام علــی(ع) میفرمایــد« :تعجــب میکنــم کســی در پــی گمشــده
ـت لِ َمـ ْن یُ ْن ِشـ ُد ضالَّتَـ ُه َو قَـ ْد اَضَ ـ َّـل نَف َْسـ ُه
خویــش اســت؛ امــا خــود را گــم کــرده و بــه دنبــال آن نیســت؛ ع ِج ْبـ ُ
فَــا یَطْلُبُهــا» (درایتــی ،1366 ،ص  )296و ایــن ســبب خدافراموشــی و غفلــت از خداونــد میشــودَ « :و ال
ـم ال ِ
ْفاسـقُونَ» (حــر .)19 :درواقــع ،خودفراموشــی
تَكُونُــوا كَالَّذیـ َن ن َُســوا اللَّــهَ َفأَنْســاه ُْم أَنْف َُسـ ُه ْم أُول ِئــكَ ُهـ ُ
مجــازات خدافراموشــی و غفلــت از خداونــد اســت و خدافراموشــی هــم ســبب زندگــی ســخت و دشــوار
خواهــد شــدَ « :و َمـ ْن أَ ْعـ َر َض َعـ ْن ِذكْــری َفـإِنَّ لَــهُ َمعیشَ ـ ًة ضَ ْنــكاً( »...طــه .)124 :بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد،
قــرآن کریــم فراتــر از درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ،بــه اهمیــت آگاهــی بــر خویشــن تحــت عنــوان
معرفــت نفــس پرداختــه اســت؛ امــا اگــر بخواهیــم مصداقــی ب ـرای خــود زمینــهای در آموزههــای تربیتــی
اســام بیابیــم ،میتــوان از وجــدان یــا نفــس لوامــه نــام بــرد .وجــدان در اســام نیرویــی درونــی و آگاه بــه
مــن اســت کــه تــوان تشــخیص نیــک و بــد را دارد و بــه کارهــای ســودمند و اخالقــی ســوق میدهــد و از
اعــال ناشایســت بــاز مـیدارد.
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 .5اقدام متعهدانه

از دیـدگاه شـیوهی درمانـی پذیـرش و تعهـد ،اصطالح تعهد به چندیـن فرایند و عمل رفتـاری مجزا اطالق
میشـود کـه سـبب مطـرح شـدن چنـد مسـئله در زمینـهی درمـان میگـردد .تعهد ،در یک سـطح ،بهسـادگی
بـه معنـای متعهـد سـاخنت آشـکار خود به یـک ارزش یـا رفتار ارزشمـدار خاص ،بـا نیت صادق بـودن ،فراهم
آوردن حامیت و هشـدار دادن اسـت .تعهد ،در بنیادیترین سـطح ،شـامل رفتار واقعی بر اسـاس ارزشهای
فـردی میشـود؛ نـه اینکـه تنهـا وعده دهیم یـا موافقت کنیم تا ایـن رفتارهـا را انجام دهیم .تعهد ،در سـطح
بسـیار مرتبـط ،شـامل متایـل آشـکار بهمنظـور تجربه کـردن افـکار و هیجانهای اضطـرابآوری اسـت که در
جریـان زندگـی ارزشـمند بـروز میکنـد (خدایاریفـرد و حسـینینژاد ،1395 ،ص  )39و بنابرایـن ،تعهـد نوعی
انتخـاب لحظهبهلحظـه تلقـی میشـود .عمـل متعهدانـه در  ACTبـه معنـای عمـل ارزشمـدار یا تعهـد توأم
بـا متایـل بـه عمل اسـت .در این درمـان ،اهداف معنیدار شـخصی ،پیش از حـذف تجارب ناخواسـته و افکار
نامطلـوب ،ملاک عمـل قـرار میگیرنـد و متریـن و تکـرار عمـل متعهدانه ،منجر بـه حذف افـکار نامطلوب و
عوارض آن میشـود (دهقانی و رضایی ،1397،ص  .)259 -247به مراجعانی که تحت تأثیر شـدت و سـنگینی
تعهـد بـه رفتـار ارزشمـدار قـرار میگیرنـد ،باید یادآوری کـرد که این تصور کـه ارزش نوعی تعهـد غلبهکننده
و پایانپذیـر اسـت ،تنهـا یـک اندیشـه اسـت (خدایاریفـرد و حسـینینژاد ،1395 ،ص  .)40بهعبارتدیگـر،
هـدف کلـی درمـان وابسـته بـه پذیـرش و تعهد این اسـت که به افـراد کمک کند تـا به رفتار منطبـق با ارزش
بپردازنـد و بـه ایـن کار ادامـه دهنـد ،حتـی در هنگامیکه رویدادهـای خصوصی نامطلوب ،این کار را دشـوار
میسـازد؛ بنابرایـن ،اگرچـه بـه نظر میرسـد که عمل تعهدشـده یکـی از نقاط پایانـی درمان اسـت؛ اما اغلب
آغاز آن اسـت (سـیف ،1394،ص .)73

عمل متعهدانه در قرآن

قــرآن کریــم و روایــات اســامی ،رسشــار از توجــه بــه عمــل صالــح و بیــان مصادیــق آن هســتند .ایــن مهم
چنــان در مجموعههــای دینــی رخ میمنایانــد کــه گوئــی همـهی قــرآن و اخبــار خــود را وقــف ایجــاد انگیــزه
بـرای انجــام عمــل صالــح و رفتــار درســت بــر مقتضــای عقــل و دیــن بــا مخاطبــان و نیــز بــا خــود کردهانــد.
قــرآن کریــم در ســورهی مبارکــهی والعــر ،همــهی انســانها ،بجــز مؤمنانــی را کــه عمــل صالــح انجــام
میدهنــد ،در زمــرهی زیــانکاران میدانــد .آیــهی «إِنَّ ْ ِ
ُــر» (العــر )2 :و عبــارت «إِالَّ
النْســانَ لَفــ ی خ ْ
الصالِحـ ِ
ِالصـ ْـرِ» (هــان ،)3 :مبیــن ایــن موضــوع
َواص ـ ْوا بِالْ َحـ ِّـق َو ت َ
ـات َو ت َ
َواص ـ ْوا ب َّ
الَّذی ـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا َّ
اســت .از ســویی ،در ایــن دســت آیــات ،بــه نکتــهی مهمــی اشارهشــده اســت و آن ایــن اســت کــه عمــل
صالــح درصورتیکــه هم ـراه بــا ایــان باشــد ،نــزد خداونــد اهمیــت ویــژهای دارد و عمــل بــدون ایــان و
ایــان بــدون عمــل مقبــول منیشــوند؛ پــس میتــوان گفــت در رویکــرد  ،ACTریشـهی ارزشهــا مشــخص
نیســت و ارزشهــای فــردی و اجتامعــی هــر قــوم و فرهنگــی میتوانــد مــاک عمــل متعهدانــه قـرار گیــرد،
حتــی در جوامــع مختلــف میتوانــد ارزشهــای متضــاد و مغایــری ،مــاک عمــل متعهدانــه در نظــر گرفتــه
شــود .هرچنــد مطلوبیــت عمــل صالــح مبتنــی بــر ارزش در اســام ثابــت اســت؛ امــا در صورتــی میتــوان
آن عمــل متعهدانــه را پذیرفــت کــه ریشــههای ارزشهــای آن در آبشــخورهای الهــی شــکلگرفته باشــد و
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عمــل متعهدانــهای کــه در آبشــخورهای غیــر الهــی و ایامنــی ریشــه داشــته باشــد ،میتوانــد حتــی عمــل
ناصالــح تلقــی شــود ،چنانکــه کســی کــه بــه ارزشهــای همجنسگرایانــه متعهــد باشــد ،در عمــل خــود
بـرای حرکــت در راســتای آن ارزشهــا ممکــن اســت بــه اعــال صالــح و خــاف رشع بپــردازد .اصــوالً ایــان
در اســام ،انســجام فکــر و هیجانهــا و اعــال و ســامت روان را بــه دنبــال دارد و بــدون آن ،اعتبــار اعــال
صالــح نیــز زیــر ســؤال مــیرود و از ارزش آنهــا کاســته میشــود.

 .6ارزشها

تعریف اولیهی استیون هیز و همکاران ( ،1999ص )229از ارزشها عبارت است از :پیامد همگانی مطلوب
در زندگی که بهصورت کالمی به وجود میآید؛ بهعبارتدیگر ،ارزشها ،گزارههای کالمی دربارهی متایل افراد،
بهمنظور تجربهی مداوم حالت خاصی از امور در زندگی هستند (خدایاریفرد و حسینینژاد ،1395 ،ص .)35
کار با «ارزشها» قلب  ACTمحسوب میشود و منبع تغذیهی عمل متعهدانه هستند و جهتگیری اعامل
آیندهی انسان را مشخص میکنند (زرگر و همکاران  ،1391ص  .)390 -383رفتاری که در خدمت ارزشهاست،
رنجی را که گاهی با پذیرش همراه میشود ،راحت و ارزشمند میسازد .ارزشها منبع تغذیهی متایل و عمل
متعهدانه هستند و به زندگی معنا و جهت میدهند .به مراجع کمک میکنند که ارزشها را شناسایی کنند و
با موانع عمل ارزشمندانه روبهرو شوند که این مسئله ،به کار درمانگر با مراجع جهت میدهد .دیدگاه ACT
که ارزشها را بهعنوان پیامد در نظر میگیرد ،به فرد امکان میدهد تا با لحظهی اکنون متاس برقرار کند و
همزمان ،آیندهی هدفدار معمول را به اینجا و اکنون بیاورد .ارزشها در اکنون زنده هستند؛ اما بخش فراوانی
از زندگی به سوی پیامدهای آینده جهتگیری شده است (کاملی و کیانراد ،1394 ،ص  .)182هنگامیکه فرد
ارزشهایش را دنبال میکند ،مرتباً میتواند بازخورد اصالحی دریافت کند و دیدگاه خود را بر مبنای یک هدف
ارزشمدارانه قرار دهد ،سپس رفتار خود را بر اساس آن تغییر دهد ،چه به آن هدف دست یابد یا نه (هامن).
 ACTارزشها را بهعنوان ویژگیهای انتخابشدهی عمل هدفمند تعریف میکند که تنها میتواند مصداق
عینی داشته باشد تا اینکه یک شیء تلقی شود ACT.به مراجعان میآموزد میان انتخابها و  ...تفاوت قائل
شوند و ارزشها را بهعنوان یک موضوع انتخابی برگزینند .مراجعان به چالش کشیده میشوند تا بدانند در
حوزههای مختلف زندگی ازجمله خانواده ،شغل ،روابط صمیمی ،دوستی ،رشد شخصی ،بهداشت و معنویت،
کدام برایشان مهمتر است (اکربیمقدم ،1396 ،ص .)24

ارزش در متون دینی

گذشــته از اینکــه قــرآن در آیــات بســیاری ،بــه تبییــن اعــال صالــح و زمینههــای بــروز آن پرداخت ـ ه
اســت کــه ایــن مفهــوم بــا اقــدام متعهدانــه مرتبــط اســت (حســینی ،1381 ،ص  ،)89بــه نظــر میرســد
 ،ACTبــه نظــام ارزشهــا اشــاره نکــرده اســت و چهبســا بتــوان نظــام ارزشــی  ACTرا بــه نظــام ارزشــی
فــردی و اجتامعــی خاصــی ارجــاع داد کــه بـرای خــاف فطــرت انســان ســاماندهی شــده باشــد؛ امــا اســام
مجموعههــای منظــم بزرگــی از ارزشهــا در حوزههــای فــردی و اجتامعــی بــا گرایشهــای اعتقــادی،
اقتصــادی ،سیاســی و ...دارد کــه هــدف مشــرکی را دنبــال میکننــد .نظــام ارزشــی اســام بــر پایــهی فطــرت،
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عقــلورزی و کرامــت ذاتــی اســت و خدامحــوری ،آزادی اجتامعــی و معنــوی ،عــدل ،تســاهل و مــدارا از
ارزشهــای بنیادیــن آن محســوب میشــود (حیــدری و همــکاران ،1391 ،ص )90؛ بهبیاندیگــر ،ارزشهــا در
اســام ،اصــول کلــی ثابــت و مطلقــی هســتند کــه کــال واقعــی انســان را فراهــم میکننــد و مصالــح واقعــی
فــردی و اجتامعــی انســان را تأمیــن میمناینــد و حرکــت در مســیر ارزشهــا ،بــه ســامت روانــی انســان
و رهایــی از هیجانهــای منفــی او کمــک میکنــد .از ویژگیهــای ارزشهــای دینــی ،پویایــی و طــراوت،
تقــدس و منســجم بــودن اســت (مریجــی ،1387 ،ص .)47

نتیجه

 ACTرویکــردی از مــوج ســوم رفتارشناســی اســت کــه ریشــهی مشــکالت روانشناســی انســان را در
انعطافناپذیــری روانــی و شــناخت نادرســت زندگــی میدانــد .ایــن رویکــرد ب ـرای ایجــاد انعطــاف روانــی
در انســان ،از نظریـهی چارچــوب ارتباطــی بـرای ایجــاد احســاس پذیــرش ،آگاهــی و تعهــد اســتفاده میکنــد.
قــرآن کریــم و روایــات اســامی رسشــار از آموزههایــی اســت کــه در پــی تحقــق پذیــرش و تعهــد در تفکــر
و عمــل انســان و نهادینــه شــدن آن در زندگــی بــری اســت .بــا بیــان ایــن مقدمــه ،نتایــج بهدســتآمده
از ایــن نقــد ،تســاویانگاری رویکــرد  ACTبــا آموزههــای تربیتــی قــرآن کریــم و روایــات بیــان میشــود.
 .1هــدف شــشضلعی انعطافپذیــری  ،ACTتوامننــد کــردن افــراد بــرای زندگــی در زمــان حــال،
گشــودگی نســبت بــه تجــارب و اقــدام بهمنظــور ارزشهــای زندگــی اســت .در ایــن رویکــرد ،بــه تجربــهی
هیجانهــای منفــی در کنــار هیجانهــای مثبــت ،بــرای حفــظ ســامت روان اهمیــت داده میشــود .از
دیــدگاه قــرآن کریــم نیــز ،همچــون  ،ACTزندگــی انســان بــه علــت ویژگیهــای خــاص زندگــی دنیــوی،
آمیختــه بــا ســختی اســت؛ امــا متایــز ایــن دو نــگاه ایــن اســت کــه اکــت محــدود بــه بیــان آثــار پذیــرش در
موقعیتهــای دردنــاک زندگــی دنیــوی اســت؛ امــا قــرآن و روایــات اســامی ،ایــن پذیــرش را پرمثــر در دنیــا
و آخــرت میدانــد.
 .2قــرآن ب ـرای حفــظ ســامت روان انســان ،توصیههایــی ارائــه میدهــد کــه در بســیاری از جنبههــا،
بــا روشهــای  ACTهمپوشــانی دارد و در مــواردی ،بــه تحکیــم و گســرش روشهــای درمانــی  ACTکمــک
میکنــد.
 .3اســتعارههای کاربــردی ایــن رویکــرد نیــز ،معادلهــای اعتقــادی و اخالقــی در اســام دارد .درمــان
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد از اســتعارههای حســی بهــره میجویــد کــه در حــال گــذر هســتند؛ امــا در
آموزههــای تربیتــی اســامی و قرآنــی نیــز ،نفــس انســان همــواره در معــرض خواطــر رحامنــی و شــیطانی و
نفســانی قلمــداد شــده اســت کــه هیجانهــای مختلفــی بهواســطه آنهــا بــر انســان عــارض میشــود .بــر
اســاس ایــن آموزههــا هیجانهــای منفــی نبایــد بــه ســامت روانــی انســان صدمــه بزنــد و از طرفــی نیــز
حرکــت در مســیر ارزشهــا بایــد متوقــف شــود .اســام بــا پذیــرش تجربــه هیجانهــای منفــی و کنــرل آنهــا
بــا تدابیــری همچــون صــر و رضــا ،عــاوه بــر انعطافپذیــری در پذیــرش آگاهانــهی موقعیتهــای دردنــاک،
راه کنــرل آنهــا را ب ـرای حفــظ ســامت روان و جســم ب ـرای انســان بیــان میکنــد.
 ACT .4بــا محنــتزا دانســن برخــی از رشایــط دنیــا و موقعیتهــا ،درد و رنــج را جــزء الینفــک زندگــی
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انســان در نظــر گرفتــه اســت ،قــرآن نیــز درد و رنــج در مســیر ارزشهــا را میپذیــرد تــا هنگامــی کــه بــه
اختــال روانــی و بیــاری جســمی تبدیــل نشــود .ناهمجوشــی بهعنــوان یکــی از فرایندهــای اصلــی درمــان
 ،ACTافــکار و احساســات را جریانــی زودگــذر و موقتــی اعــام میکنــد و بــا ایــن روش ،تأثیــر افــکار و
احساســات نامطلــوب را کاهــش میدهنــد .در اســام بهصــورت گســردهتری ،بــه ایــن فراینــد پرداختهشــده
اســت .از ســوی دیگــر ،آموزههــای تربیتــی قــرآن و اســام ســبب ایجــاد ثبــات روانــی در متــاس بــا لحظــهی
اکنــون ب ـرای انســان میشــود.
 .5خــود زمینــهای ،ارتبــاط تنگاتنگــی بــا معرفــت نفــس و خویشنتشناســی در تعالیــم اســامی دارد .در
حقیقــت وجــدان ،عامــل آگاهــی و قضاوتهــای انســان اســت کــه ارادهی انســان در مدیریــت خواهشهــا
و کنــرل امیــال نفســانی را تحــت تأثیــر قـرار میدهــد .ایــن مهــم در  ،ACTاعــال همســو بــا ارزشهــا را
ب ـرای انســان همــوار میکنــد.
 .6اقــدام متعهدانــه در  ،ACTتوصیــه بــه رفتــار واقعــی بــر اســاس ارزشهــای فــردی اســت .ایــن انطبــاق
رفتارهــا بــر ارزشهــا ،در آموزههــای تربیتــی اســامی نیــز تزویــج شــده اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن
ارزشهــا از ســوی خداونــد در حوزههــای فــردی ،اخالقــی ،اجتامعــی مشــخص شــدهاند و اف ـراد ملــزم بــه
رعایــت آنهــا در جنبههــای گوناگــون زندگــی خــود هســتند.
 .7نهایــت اینکــه نقطــهی قــوت آموزههــای تربیتــی قــرآن و روایــات ایــن اســت کــه پیــش از ابتــای
انســان بــه درد ،در پــی پیشــگیری از آن اســت؛ امــا اکــت و نســخههای مشــابه آن ،خــود را پــس از ابتــا و
بـرای درمــان عرضــه میکننــد .عــاوه اینکــه بــا توجــه بــه زمــان نــزول قــرآن کریــم و زمــان ارائــهی اکــت و
نیــز دقــت در ظرافتهــای بیانــی قــرآن ،مســلم اســت کــه اســام در عــری از ایــن معــارف بلنــد ســخن
گفتــه اســت کــه از اکــت و ســایر روشهــای درمانــی مطرحشــده میــان اندیشــمندان غربــی اثــری نبــوده
اســت .نکتــهی مهمــی کــه ایــن شــائبه را خلــق میکنــد کــه آنــان بــا مطالعــهی قــرآن و روایــات ،بــه اضــاع
ش ـشگانهی اکــت رســیده باشــند و متأســفانه منابــع ســخن خــود را اظهــار نکردهانــد.
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بـــه خـــود در زنـــان متأهـــل»؛ پایاننامـــه کارشناســـی ارشد،اســـتاد راهنـــا :شـــهناز نوحـــی ،دانشـــگاه آزاد
اس ــامی واح ــد ش ــاهرود 1396 ،ش.
•انصاریان ،حسین؛ عرفان اسالمی ،رشح مصباح الرشیعه و مفتاح الحقیقه؛ قم :دارالعرفان 1391 ،ش.
•بــاخ ،پاتریشــیا و ج .مــوران ،دنیــل؛  ACTدر عمــل؛ ترجمـهی ســارا کاملــی و نیلوفــر کیــان راد؛ انتشــارات کتــاب
ارجمنــد 1394 ،ش.
•پسندیده ،عباس؛ رضایت از زندگی؛ چاپ نهم ،قم :دفرت نرش معارف 1390 ،ش.
•پورکاظ ــم محم ــد فریدن ــی ،فرزان ــه و عش ــقی نورگوران ــی ،رون ــاک؛ «اثربخش ــی درم ــان مبتن ــی ب ــر پذی ــرش و
تعه ــد ب ــر افزای ــش بهزیس ــتی روانش ــناختی اف ـراد تراجنس ــی»؛ ش ــناخت دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی کردس ــتان،
ش ــارهی  1397 ،1ش.
•جوادی آملی ،عبدالله؛ تفسیر تسنیم؛ قم :ارساء 1385 ،ش.
•حسینی ،ابوالقاسم؛ اصول بهداشت روانی؛ مشهد :دانشگاه مشهد 1381 ،ش.
•حس ــینی کوهس ــاری ،س ــید اس ــحا؛ «راهکاره ــای مقابل ــه ب ــا فش ــار روان ــی»؛ ق ــم :مجتم ــع آم ــوزش عال ــی ق ــم،
شـــارهی  1380 ،9ش.
•حی ــدری ،محمدحس ــین؛ اعراب ــی ،زین ــب؛ امام ــی ،راضی ــه؛ «بررس ــی تطبیق ــی ارزشه ــا در اس ــام و لیربالیس ــم
و داللته ــای تربی ــت اخالق ــی آن»؛ اس ــام و پژوهشه ــای تربیت ــی ،موسس ــه پژوه ــش ام ــام خمین ــی ،1
شـــارهی  1391 ،2ش.
•دلخــوش ،زهـرا و موســوی ،آیــدا؛ «ســاختار اســتعاری قــرآن و رویکــرد تعهــد و پذیــرش در ســامت روان»؛ مجموعــه
مقــاالت هامیــش ملــی ســامت از دیــدگاه قــرآن کریــم؛ جهــاد دانشــگاهی خراســان شــالی 1395 ،ش.
•دوســـتی ،پیـــان؛ «چـــرا درمـــان مبتنـــی بـــر پذیـــرش و تعهـــد؟»؛ روان بنـــه ،تهـــران ،گـــروه رشـــد و توســـعه
روانشناســـی در ایـــران ،شـــارهی .1395 ،5
•دوستی ،پیامن؛ مبارزه بیپایان؛ همدان :فراگیر هگمتانه ۱۳۹۵ ،ش.
•دهقانــی ،اکــرم و رضایــی ،صدیقــه؛ «اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر کیفیــت زندگــی بیــاران
تحــت درمــان نگهدارنــده بــا متــادون»؛ افــق دانــش ،دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد ،شــارهی  1397 ،3ش.
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•راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد؛ املفردات فی غریب القرآن؛ بیروت :داراملعرفه 1375 ،ش.
•زارع ،حســـین؛ «اثربخشـــی درمـــان مبتنـــی بـــر پذیـــرش و تعهـــد در بهبـــود انعطافپذیـــری و همجوشـــی
شـــناختی»؛ شـــناخت اجتامعـــی ،ســـال ششـــم ،شـــاره  1396 ،1ش.
•طباطبایــی ،ســید محمدحســین؛ املی ـزان فــی تفســیر القرآن؛انتشــارات بنیــاد علمــی و فکــری عالمــه طباطبایــی،
ترجم ــهی محمدباق ــر موس ــوی؛ ق ــم :دف ــر انتش ــارات اس ــامی 1374 ،ش.
•فراهی ــدی ،خلیلاب ــن احم ــد؛ کت ــاب العی ــن؛ ترتی ــب و تحقی ــق مه ــدی مخزول ــی و ابراهی ــم س ــامرائی؛ ج ،17
ق ــم :اس ــوه 1414 ،ق.
•فلکس ــمن پ؛ بلکل ــج ج؛ بان ــد ،فران ــک؛ تن ــد آم ــوز درم ــان مبتن ــی ب ــر پذی ــرش و پ ــای بن ــدی؛ ترجم ــهی مصل ــح
میرزای ــی و س ــامان نونه ــال؛ ته ـران :ارجمن ــد 1394 ،ش.
•ــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ درم ــان مبتن ــی ب ــر پذی ــرش و تعه ــد؛ ترجم ـهی محم ــد خدایاریف ــرد و س ــیده ناهی ــد
حس ــینینژاد ،تهــران :دانش ــگاه تهــران 1395 ،ش.
•قرضــاوی ،یوســف؛ ســیامی صاب ـران در قــرآن؛ ترجمــه و تحقیــق :محمدعلــی لســانی فشــارکی؛ چــاپ دوم ،قــم:
دفــر تبلیغــات اســامی 1378 ،ش.
•کتاب مقدس ،عهد عتیق و جدید؛ ترجمهی فاضل خان همدانی و دیگران؛ تهران :اساطیر 1380 ،ش.
•کش ــاورز ،آزیت ــا و یوس ــفی ،فری ــده؛ «اثربخش ــی آم ــوزش مبتن ــی ب ــر درم ــان پذی ــرش و تعه ــد ب ــر اه ــال کاری
تحصیل ــی و س ــازگاری ب ــا مدرس ــه دان ــش آم ــوزان دخ ــر دبیرس ــتانی»؛ روشه ــا و مدله ــای روانش ــناختی،
دانش ــگاه آزاد اس ــامی مرودش ــت ،ش ــارهی  1397 ،34ش.
•کاشانی ،فیض؛ محجه البیضا فی تهذیب األحیا؛ ج  ،5قم :دفرت انتشارات اسالمی 1383 ،ش.
•مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار الجامعه لدرر اخیار االمئه االطهار؛ چاپ دوم ،بیروت :موسسه الوقاء 1403 ،ق.
•مریجی ،شمسالله؛ عوامل مؤثر در انحراف از ارزشها؛ چاپ دوم ،قم :دفرت عقل 1387،ش.
(ره)
•مصباح یزدی ،محمدتقی؛ سجادههای سلوک؛ قم :موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی  1390 ،ش.
•مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج  ،23چاپ هفتم ،تهران :صدرا 1376 ،ش.
•مهـــد یزاده طورزنـــی ،ملیحـــه؛ «اثربخشـــی درمـــان مبتنـــی بـــر پذیـــرش و تعهـــد بـــر بهبـــود» ،پایاننامـــه
کارشناســـی ارشـــد ،اســـتاد راهنـــا :مـــه ســـیام پورشـــهریاری ،دانشـــگاه الزهـــرا 1395 ،ش.
•میرمحمدصادق ــی ،اک ــرم و عاب ــدی ،محمدرض ــا؛ «بررس ــی تاثی ــر آم ــوزش گروه ــی مبتن ــی ب ــر پذی ــرش و تعه ــد
( )ACTبرکیفیـــت زندگـــی همـــران معتادیـــن ،مراکـــز درمـــان و تـــرک اعتیـــاد شهرســـتان اصفهـــان»؛
پژوهشهـــای مشـــاوره ،ج  ،14شـــارهی  56،1394ش.
•ن ــوری ،نجیبالل ــه؛ «بررس ــی پایهه ــای روان ش ــناختی و نش ــانگان ص ــر در ق ــرآن»؛ روانشناس ــی دی ــن ،س ــال
چه ــارم 1387 ،ش.
•واس ــطی ،زبی ــدی ،مح ــب الدی ــن س ــید مح ّم ــد مرتض ــی؛ ت ــاج الع ــروس م ــن جواهرالقام ــوس؛ محق ــق و مصح ــح:
عل ــی س ــیری؛ جل ــد هفت ــم ،بی ــروت :دار الفک ــر للطباع ــه و الن ــر و التوزی ــع 1414 ،ق.
•والت ــز ،توم ــاس ج ــی ،اس ــتیون هی ــز؛ درم ــان وابس ــته ب ــه پذی ــرش و تعه ــد؛ ترجمــهی دک ــر علیاک ــر س ــیف؛
تهــران :دی ــدار 1394 ،ش.
ارزیابی و نقد تساویانگاری رویکرد درمانی  ACTبا آموزههای تربیتی قرآن کریم و روایات
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•هانیاصـــل حیزانـــی ،عبـــاس و فرنـــام ،علـــی؛ «اثربخشـــی درمـــان مبتنـــی بـــر پذیـــرش و تعهـــد در افزایـــش
امی ــدواری و کاه ــش هیجان ــات منف ــی دان ــش آم ــوزان پ ــر پای ــه نه ــم»؛ مطالع ــات روانشناس ــی تربیت ــی،
دانشـــگاه سیســـتان و بلوچســـتان ،شـــارهی  1397 ،32ش.
•هی ــز ،اس ــتیون؛ «در آغ ــوش کش ــیدن اهریمن ــان ذه ــن»؛ ترجم ــهی عل ــی فیض ــی 1393،ش ،ب ــه نق ــل از س ــایت
.http://www.mrmz.ir
•یوس ــفی آمل ــی ،حس ــین و اک ــری ،زهــرا؛ «مفهومشناس ــی واژه ص ــر ب ــا تأکی ــد برش ــبکه معنای ــی ای ــن واژه در
ق ــرآن» ،کت ــاب قبی ــم ،ش ــارهی  1391 ،6ش.
• Hayes, S. C. Strosahl, K. & Wilson, K. G (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An
experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press
• Hayes, S C.& Smith, s (2005) Get out of your mind and into your life. Cakland, C A: New Harbinger.
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