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Abstract
Today’s Man needs to learn to deal with the contradictions, conflicts, rapid and constant
changes of the world, in order not to be challenged by psychological and social insecurity, and
the lack of satisfaction caused by the distortion of his beliefs and cognition. The necessary skills
are related to changing maladaptive views and adapting to oneself and with the outside world.
What is taught in psychotherapy, in general, and in cognitive-behavioral therapies in particular
is a kind of change experience, a change in the desired direction. These educations, if they fall
within the framework of the constructive allegories and tales, are very effective, since through
analogy, complex and difficult concepts, which are difficult to explain to individuals, are simply
and objectively recreated. That is, the abstract thinking of an individual is changed to tangible
concepts. Molana’s allegories presented in Masnavi, due to their proper structure, have subtle
points on how to present allegory in the "text" and the "process" of the transferring concepts, as
well as the linking of theoretical and abstract concepts with bright and dynamic images. In this
paper, the topic of cognitive therapy and two cognitive distortions (overgeneralization and
jumping to conclusion), based on several allegories related to the subject, from the first to the
fourth Masnavi's chapters, are studied.
Keywords: Masnavi Mowlavi, Allegory, Cognitive Therapy, Cognitive Distortions,
Overgeneralization, Jumping to Conclusion.
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مبتنی بر تمثیلهای مثنوی مولوی


مریم وفاییفرد -سیّد مهدی رحیمی -محمد بهنامفر -احمد خامسان
چکیده

تضادها ،ناسازگاریها ،اختالفها ،تغییرها و تبدیلهای سریع و پیاپی دنیای امرروز ،ممکر اسرا اننراع مراررر را ر
چالشهای جدّی ،یامنیتی روانی و اجتماعی دچار کند؛ همچنی گاه تحریف اورها و شرناخاهرای اننراع ر نر عی
نارضایتمندی میانجامد .کنب مهارتهای الزم رای تغییر نگرشهای ناسرازگاران و سرازگاری را خ ی رت و جهراع
یروع ازجمل راهکارهای ایمنی در را ر ای چالشهاسا.
در رواعدرمانی ط رعام و در درماعهای شناختی ر رفتاری ط رخاص ،تجر ة ن عی تغییرر در منریر مطلر
افراد آم زش داده میش د .ای آم زشها در چارچ
تبیی

 ،ر

ساختارمندِ تمثیلها و قص ها نیار مفید و مؤثر اسا؛ ت ضریح و

رخی مفاهیم پیچیده رای افراد نیار دش ار اسا و ا استفاده از تمثیل ای مفاهیم ر رت کامالً سراده و عینری

ازآفرینی میش د؛ همچنی

ا تمثیل افزوع ر اینک تفکر انتزاعی فرد روعسازی میگردد،

شکل مفراهیم ملمر

نیرز

ترجم میش د.
تمثیلهای مثن ی م النا،

سبب ویژگیهای خاری ،جایگاه مهمی در درمراعهرای شرناختی دارد؛ سراختار مناسرب،

نکت های ظریف در چگ نگی ارائة تمثیل در مت و فرایند انتقال مفاهیم ،پی ند مفاهیم نظری و انتزاعی ا تصاویر روشر
و پ یا ،ازجملة ای ویژگیهاسا .در ای جنتار مبحث شناخادرمرانی و دو تحریرف شرناختی ،ترمریم مبالغر آمیرز و
نتیج گیری شتا زده ،مبتنی ر چند تمثیل مرتبط ا م ض ع ررسی شده اسا.
واژههای کلیدی
تمثیلهای مثن ی م النا؛ شناخادرمانی؛ تحریفهای شناختی
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1ـ مقدمه
ترارض و تناقض ویژگی دنیای امروز اسا .رخ رد عنارر متضاد و نبرد میاع کهنر و نر  ،مراده و مرنری ،فقرر و نرا،
اندی

و عمل و ...ازجملة آنهاسا .تراکم جمریا ،پی رفا فنی و شی ة زندگی جدید یشازپیش ت قرات را رانگیخت

اسا؛ امکانات زندگی نیز ا همة گنتردگیاش نمیت اند پاسخگ ی همة انتظارات اشد؛ نا رای ناآرامی ،نارضرایتمندی
و ...افزایش مییا د؛ جامر روز روز ،م

شتر و شکنندهتر میش د و اختالفها و یگانگیهای ی تری نم د مییا رد.

افزوع ر ای  ،دنیایی ک پی ست دستخ ش تغییر و تبدیل اسا ،احترام و اعتقاد
جامر های

ار لِ زاییدة ثبات را متزلزل مریکنرد و

ری را در هال ای از آسیبهای روانی و اجتماعی ،م کالت هیجانی و چالشهای فراواع فرومی ررد .البتر

ای نکت نیز اید ت ج داشا ک ح ادث محیطی ،م قریرا شریمیایی ردع ،تضرادها و تررارضهرا رر اننراع ترثثیر
میگذارد و رای انناع زنجیرهای از دریافاها و رداشاها

ارزیا ی و تفنیر اشتباه اننراع از

وج د میآورد ک گاه

زندگی و درنتیج نارضایتی و یامنیتی روانی میانجامد .البت ای نظری پردازیها ،نباید اور کنتررلناپرذیری احناسرات
آدمی را تق یا کند.
نا ر رویکرد شناختی ،رویدادها خ دیخ د نمیت انند م کالت رواعشناختی را در افراد ایجراد کننرد؛ لکر شری ة
فکری و سبک پردازش و مرنادهی
(راحبی.)95 :9211 ،

وقایع یا هماع تفنریر رویردادها ،هیجراعهرای منفری را در افرراد ایجراد مریکننرد

عبارت دیگر تص یر و تص رات ذهنی ،رداشراهرای شخصری ،ادراکرات ،نتیجر گیرریهرا و

استنباطهای فکری ک در لحظة رویارویی ا رویداد رای شخص پیش میآید ،از خ د م قریا مهمترر و مرؤثرتر اسرا
(پروچاسکا 496 :9215 ،ر  .)254ازای رو شناخادرمانی ر آع اسا کر ر اننراعهرا یرام زد چگ نر در نگررش ر
خ ی ت و جهاع پیرام ع ،تغییری در منیر مطل

ایجاد کنند .فردی ک تا امروز خ د را اسیر و زندانی رخری افکرار و

گرایشها میدید ،در پرت ای دگرگر نی آزاد مریشر د؛ آزادی ای کر حاررل آگراهی اسرا و رر پایرة شرناخاهرا و
ضرورتها شکل میگیرد (هاوت ع و کالرک.)4 :9252 ،
استفاده از تمثیل ،یکی از مفیدتری و کار ردیتری روش هرایی اسرا کر در رویکردهرای شرناختی ررای آمر زش
خطاهای فکری و نقش اورهای یرمنطقی ،تحریفهای شناختی و افکار خ دآیند ،استفاده میش د و در ذه فرد ترثثیر
پایداری خ اهد داشا.
نگارندگاع ای پژوهش ،ر ای

اورند ک ای آم زشها اگرر از گرذرگاه فرهنر

و واکراوی در ری ر هرای فرهنر

خ دی ر رت گیرد ،ار لیتر و مؤثرتر اسا و میت اند پژوهشهای آینردهنگررِ ملمر

ترر و راورپرذیرتری را ررای

مخاطباع فرهن  ،اد یات و رواعشناسی ای مرزو م آماده کند .آمر زههرای م النرا در مثنر ی ،جرامعترری و پ یراتری
کاوشهای روح و رواع آدمی را در آیینة تمثیلها ،حکایات و حکماها نمایش داده اسا .م ل ی در از رهگذر تمثیرل،
ا ررسی عمیق و ری ای م کالت انناع ،فرد را در یث

و

نا رها نمیکند .او ای م ض ع را روش میکنرد کر

ای منایل و م کالت ،ذاتی و فطری انناع نینا؛ لک از خطای او در شناخا منائل و چگ نگی رخ رد او را آنهرا
رخاست اسا و ای  ،وج امتیاز تمثیلهای مثن ی در مقاین را آثرار م را اسرا .آمیختگری تجر ر هرای روزمرره را
اندی های مترالی ،از تازگیهای اد

عرفانی م الناسا ک نیار نیز

آع پایبند اسا؛ هر تمثیل سادة م النا یدرنر ،

یک نتیج گیری عل ی از آع استخراج میش د و ا همی نتیج گیریهای خالقان و مبتکران  ،درواقع آع خطای شرناختی
ارالح میگردد و مخاطب در منیر رحیح زندگی قرار میگیرد.

رویکرد شناخادرمانی و ررسی دو تحریف شناختی

منثلة ارلی ای پژوهش آع اسا ک تمثیلهای مثن ی م النا ک

فرهن

99 /

گذشتة ما مر ط میش د ،تا چ اندازه در

رجنت سازی تحریفهای شناختی در نظام رواعدرمانی دنیای امروز ت انرایی دارد و چگ نر مریت انرد مخاطبراع را در
ازسازی ای تحریفها یاری دهد؟
1ـ 1پیشینة پژوهش
در سالهای اخیر ،مطالرات میاع رشت ای عرفانی و رواعشناسی ،نظر نیاری از محققاع را

خ د جلب کرده اسرا؛

ای م ض ع پژوهشهای مثن ی م النا مبتنی ر مکتب شناخادرمانی را نیز در رمیگیرد؛ البت پرژوهشهرای دیگرری در
ای

اره انجام گرفت اسا ک ا روش و هدف ن ینندگاع ای مقال متفاوت اسرا .ایر پرژوهشهرا عبرارت اسرا از:

طالبزاده ش شتری ( )9253ک اثر خ ی مداخل ا اسرتفاده از اسرترارههرای رگرفتر از مثنر ی م لر ی را رر گروهری از
دان ج یاع دارای عالیم افنردگی ررسری کررده اسرا .کیمیرایی ( )9234ر ررسری زمینر هرای همنر را شرناخا و
تمثیرل درمرانگری (( )9211کرار رد تمثیرل در ازسرازی

شناخادرمانی از مثن ی پرداختر اسرا .رراحبی در دو کترا

شناختی) و قص درمانی (( )9255گنترة تر یتی و درمانی تمثیل) ،ضم اسرتفاده از تمثیرلهرای منرا ع گ نراگ ع ،گراهی از
تمثیلهای مثن ی رای راهنمای عمل تمثیلدرمانی استفاده کرده اسا .در ای دو کتا  ،ی تر

رویکرد درمرانی تمثیرلهرا

از منظر شناخا درمانگری و چگ نگی استفاده از تمثیل در جلنات درمانی ،ت ج شده اسرا .آزاد ( )9252در کلیرد فهرم
مثن ی  ،خطاهای شناختی را فقط در دفتر دوم مثن ی ررسی کرده اسا کر البتر ایر م ضر ع پرب از ررسری شرناخا،
خطای شناخا و من ث ذهنی خطاهای شناختی ر رت گرفت اسا .مؤلف در ای اثر ،تحریفهرای شرناختی را رر مبنرای
ترریف نظری های شناخادرمانی ررسی نکرده اسا و ن عی تربیر شخصی و سلیق ای در آع

کار رفت اسا.

1ـ 2روششناسی تحقیق
ای پژوهش

شی ة ت ریفی ر تحلیلی اسا .ا تدا ر م ض ع تمثیل در مثن ی و نقش آع در رواعدرمانی تثمل گردید

و سپب مبحث شناخادرمانی و دو تحریف شناختی (ترمیم مبالغ آمیز و نتیج گیرری شرتا زده) مبتنری رر تمثیرلهرای
مثن ی ررسی شد .ن ینندگاع در ای پژوهش ر آع نینتند ک تمثیلهای نم ن در پرژوهش ،ر طر رقطری شراهدهایی
مرنای جدید ،تجر و آزمایش نکررده اسرا و همرة

رای مفاهیم یادشده اشند؛ زیرا م النا هیچ یک از ای مفاهیم را

آنچ ن ینندگاع رای مصداق ای مفاهیم ذکر کردهاند حاررل دروع ینریهرای م الناسرا کر مریتر اع گفرا اسرا
رواع شناسی قدما نیز همی روش ده اسا .نا رای سری ن ینندگاع در تطا ق تصنری نم ن ها و مفاهیم نبر ده اسرا؛
لک هدف ،اثبات ای م ض ع اسا ک رواعشناسی دانرش جدیردی اسرا؛ امرا گذشرت ای طر النی دارد و نریاری از
دستاوردهای علمی و تجر ی امروز را در گذشتة اد

و فرهن

میت اع جنتج کررد .نرا رای ایر جنرتار ،پژوه ری

میاعرشت ای اسا.
نکتة دیگر اینک همة تمثیلهای مثن ی ررسی شد؛ اما هدف ،پرداخت

تکتک تمثیلها و زوایای آنها نینا؛ لکر

فقط تمثیلهایی تحلیل میش د ک ت اند زمین ای را رای فهم آساع و تثمل در ای دو تحریف شناختی و ازسرازی آنهرا
در افا پژوه ی میاعرشت ای فراهم آورد؛ همچنری در چرارچ

حجرم یرک مقالر تاحر ّد امکراع ،رآورنردة هردف

ن ینندگاع اشد.
2ـ تمثیل در مثنوی مولوی و نقش آن در رواندرمانی
تمثیل در علم ال ا افزوع ر آنک شاخ ای از یاع و گ ن ای از ت بی اسا ،ن عی داسرتاعگر یی و شری های از روایرا
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اسا ک دروعمای ای یرداستانی را ا پ ش ی از ساختار داستانی میپ شاند .در ای شی ه مفراهیم ذهنری ،منرتقیم یراع
نمی ش د؛ درحقیقا رای انتقال هتر و تثثیرگذاری ی تر ،سخ در قالب مثالی ریخت میش د ک یکی از پرداخت تری و
که تری کار ردهای آع ،داستاع یا قصة تمثیلی اسا؛ ای ارطالح ی رتر ررای داسرتانی ر کرار مریرود کر «منظر ر
ن ینندهاش از شخصیاها یا اعمال ضمنی داستاع ،مرنایی فراتر از مرنای ظاهری آنها ده اسرا کر ایر الیرة مرنرایی
زیری  ،ننبا

ارل داستاع ،جنب های مرن ی و اخالقی نیار ی تری را شامل میش د» (شاو.)95 :9533 ،

ارزشهای هنری و زیباییشناختی مرم الً در ا راض تمثیل اول یّا نیاری ندارد و ترلریم رایر ترری هردف اد ری
تمثیل اسا؛

همی سبب تمثیل پرکار ردتری ا زار در اد یات ترلیمی اسا .گرایش م النا

شاعران و ذوق زیبایی شناسانة ررف اشرد ،رر نظرام فلنرفی و چهرارچ
د د های روحی مرلمی اسا ک

تمثیل نیرز ریش از آنکر

ذهنری خراص او مبتنری اسرا و نماینردة

م ترلیم مریداع ،مهمتری انگیزة او در سرودع اسا.

در اد یات تمثیلی م النا ،ا شکلی از داستاعپردازی رو رو هنتیم .قصر گر یی و هنرر ررانگیخت انفررال نفنرانی در
ضمیر مخاطب در داستاع های حماسی یا نایی از اهمیا نیاری رخ ردار اسا؛ اما ای م ض ع در سبک قصر گر یی
م النا ارزش خ د را از دسا میدهد؛ او آگاهان شن ندهاش را از تغییرات رخاسرت از هیجانرات ترلیرق قصر رازمیدارد؛
درحالیک ترلیق ،مهمتری ا زار تثثیرگذاری ر رواع مخاطب اسا .م النا نگرراع آع اسرا کر مخاطرب در لرذت رردع از
شیرینیِ روساخا رواییِ قص  ،ممثل  ،گرفتار ش د و از تفکر در محت ای آع ،ممثل ،افل ماند؛
تمثیل یش از ظاهر آع میاندی د و هیچگاه چهرة قص گ ی ررف را

همری سربب ر راط

خ د نمیگیرد .یکی از ای ن ران هرا ،عنر اعهرای

منث ر ا تدای حکایاهاسا ک گاه همة سیر داستانی را پیش از روایا ،در عباراتی ک تاه و م جز (سرل ح ) آشکار میکنرد
تا ذه مخاطب در هنگام نقل داستاع ،گرفتار هیچگ ن ک ش و ترلیقی ن د .سرل ح  ،ا نمایش ریتر جهی ن ینرنده ر
تثثیرگذاری ترلیق داستانی ر مخاطب ،اول یّا گرایش وی را
اعتقاد ژاع پل سارتر ،وج د سرل ح در هر اثر اد ی « ی تر

محت ای ایدئ ل ژیک و فلنرفی قصر ن راع مریدهرد .ر
ای نکت اشاره دارد ک اثر منظ ر ،ف قالرراده آرمانگراسرا...

ای ن ع آثار ،ا لب ایدهآلی سیاسی ،اجتماعی ،فلنفی و ...را ازگ میکنند» (سارتر .)14 :9265 ،درواقع م النا در سررل حة
حکایا ،آگاهان گرة داستاع را میگ اید تا ذه مخاطب جای درگیری ا ک مکشهای قص  ،ر دروعمایرة مرنر ی آع
یاندی د .دامنة تثثیر ای محت اگرایی ترجب رانگیز و رویکرد ترلیمی رجنت ،
گ ن ای از هنجارشکنی در «پیرن

گیرنردة پیرام محردود مریشر د؛ البتر را

قص  ،طرح جدیدی نیز در عنارر مت میریرزد کر درنتیجر  ،ن شرتار هماننرد رازیای

گنترش مییا د و در ورای ق انینش آ از میش د و از محدودههایش فراتر میرود» (ف ک .)959 :9234 ،
در ارة اینک تمثیل چ جایگاهی در درماعهای شناختی دارد و نقش آع در درماع رخری اخرتالالت روانری چینرا،
دالیل علمی و روان ناسی زیادی وج د دارد ک

رخی از آنها ر رت ک تاه اشاره میش د:

در رویکرد شناخا درمانگری ،اولی و شاید مهمتری گرام ،آ مر زش اهمیرا افکرار و چگر نگی تفنریر وقرایع ر
مراجر کننده اسا .آم زش ای مفاهیم یک فرایند دلخ اهی نینا؛ لک رای درمانگر ضروری اسا ک ای ار ل را ا
روشهای منظم و منطقی رای مراجر کننده ت ضیح دهد .نا رای  ،ارائة اطالعات رای مراجر کننده ،ردوع رخر رداری
از یک چارچ

و افتار م خص ،یمرناسا و رای کار رد ای اطالعات در شرایط واقرری روزمرره ،اثرر پایرداری در

ذه ایجاد نمیش د .گ شزدکردع و یا آم زش نظری تحریفهای شناختی و اورهای یرمنطقی ر مراجرر کننرده ،رر
اسا

ترریفهای علمی ر دان گاهی ،اعث نمیش د ک او ت اند آنها را در زندگی عملی خ د شناسایی کنرد و از آنهرا
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دوری ورزد؛ زیرا فقط ر مرل مات او افزوده شرده اسرا و ایر مرل مرات ر رر رت عینری در ذهر او دروعسرازی
نمیش د؛ اما ت ضیح آع در قالب یک حکایا یا تمثیل میت اند افزوع رر رونریسرازی تفکرر انتزاعری ،آع را ر شرکل
مفاهیم ملم

ترجم کند.

نکتة دیگر آنک کار ردهای الینی قص و تمثیل ط ر طبیری اعث میشر د مخاطرب ،قصر هرای شخصری یرا روایرا
زندگی خص ری خ د را یاع کند .مراجراع در یاع قص ها ،ی تر ت الی مرنادار ح ادث زندگی خ د را ک ف مریکننرد و
صیرت ننبا

ا یافت

پیام خاص حکایتی ک شنیدهاند ،ا آع پی ند مییا ند (رراحبی .)95 :9211 ،از سر ی دیگرر ایر

داستاعها ،شن نده را ط رمنتقیم ،مخاطب قرار نمیدهد و درظاهر ا زندگی روزانة فرد شن نده فاررلة نریاری دارد؛ ر
همی سبب مراجر کننده ا ک ف نقصهای خ د وسیلة داستاعها ،رخالف رویارویی ا م اور و رواعدرمانگر ،مقراومتی
از خ د روز نمیدهد .نا رای کار رد آگاهانة تمثیلها و حکایاها میت اند
رداشا ،ازخ رد و سرم ق ذهنی تازهای ننبا

مراجرر کننرده یرا مخاطرب کمرک کننرد ترا

سبکهای رفتاری و شی ههای فکری خ د یا د.

لئ نارد شلی ( )leonard shelainمرتقد اسا تمثیل ،م رارکا و یراری منحصرر ر فررد نیمکررة راسرا مغرز ر
ت انمندیهای ز انی نیمکرة چپ اسا .درواقع ا مطالرة تمثیل خ ی میت اع دریافا ک هرر تمثیلری ،جهراع خراص
خ د را میآفریند؛ همچنی هر داستانی
زنجیرة روایتی اسا ک
اسا ک

ترکیب عنارری ا یکدیگر میپردازد؛ از یرک سر منطرق یرا خررد درونری و

وسیلة کلمات (نیمکرة چپ) یاع شده اسا و از س ی دیگرر جنبر هرای خرالق و الگر دهی

وسیلة طنی ردا و ع اطف م ج د در داستاع (نیمکرة راسا) آشکار میگردد (همراع )3 :و درحقیقرا ایر

عنارر در داستاع

هم میآمیزند .از طریق تمثیل هر دو نیمکرة مغز ،ویژه کرتکب ،تحریک و رانگیخت میش د و ر

دالیلی میت اند ط ر ویژهای

درک مفاهیم دش ار کمک کند؛ ای دالیل عبارت اسا از:

 جذا یا داستاعها در جایگاه عامل حملکنندة مرنا و مفه م منظ ر؛ ت انایی حفظ ،یادسپاری و یادآوری داستاعها؛ ت انایی کار رد داستاعها رای افراد در سنی مختلف ،ا فرهن های متفاوت و ا سربکهرای پرردازش اطالعراتگ ناگ ع (آووع.)935 :3555 ،
تمثیلها ر رت فرازمانی ر فضایی عمل میکنند؛ گذشت را
را

حال ر ط میدهند و آنگاه هر دو زماع گذشرت و حرال

آینده فرامیافکنند .میلت ع اریکن ع ،روانپزشک و هیپن تیزمدرماع،

ناخ دآگاه انناع و گنجین های سرشرار آع نریار

اعتقاد داشا .وی از قص و سایر روشهای ساده و آم زندهای هره میگرفا ک نم نة رارز هنررِ تر یرب و مجرا کرردع
اسا.

عقیدة وی ناخ دآگاه ،خش ارلی زندگی انناع اسا .همة تجر های انناع ر ذهر خ دآگراه و ناخ دآگراه اثرر

میگذارد؛ ا خ اندع یک مطلب الهام خش ،ذه  ،ناخ دآگاه تغییر میکند .ای تغییر ،زمانی مؤثر و مداوم اسا ک درمرانگر
ر انگارههای ناخ دآگاه یمار نف ذ کند ک ی تر ،ارزشها و چارچ

های اور او را شکل میدهد.

همری سربب او ر

هنگام نقل داستانی سرگرمکننده ،ارزشهای فرهنگی واخالقی را در داستاع میگنجاند .در جلنات درمانی او ،یمار ،خلنرة
هیپن تیزم را تجر میکرد.

اعتقاد اریکن ع ،در حالا خلن  ،یادگیری و آمادگی رای تغییر نیار افزایش مییا رد .او را

نقل داستاع ،اطالعات جدیدی ارائ میکرد؛ احناسات را رمیانگیخا و تجر های جدیدی تج یز میکرد .ردی ترتیرب
یمار

ای نتیج میرسید ک مجب ر نینا تنها

انگارههای فکری خ د تکی کند .اریکن ع را طررح نظرر خر د در رارة

قص درمانی یا تمثیلدرمانی و تبیی نقش قص در تغییر زندگی و شخصیا،

تجر های الینی خ د اشاره میکند .وی « را
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استفاده از قص های ک تاه و قص های ناتمام در طی جلن هرای رواعدرمرانی سرایک آنالیز ر تربیرر و تفنریر واکرنشهرای
درماعج و تحلیل نظرها و پاسخهای او میپردازد» (اریکن ع و روزع.)32-33 :9216 ،
3ـ رویکرد شناختدرمانی در تمثیلهای مثنوی
ی تر تمثیلها و حکایاهای مثن ی ن جدید اسا و ن ساختة ذه م ل ی اسا؛ لک منبع نیاری از آنها کترا هرای
کلیل و دمن و مثن یهای عطار و ...اسا؛ اما خالقیا ارلی م النا ،چگ نگی کار رد آنها در فرایند انتقال مفاهیم اررلی
مخاطب اسا .او حکایاها را ا حفظ محت ای آنها در ساختار و افتی جدید ارائ میکند ک پی تر آماده کرده اسرا
و مفاهیم منظ ر خ د را همانند ذری می یند ک تمثیل

رشد ،شک فایی ،حفاظا و ماندگاری آع کمک میکند.

«اگر قرار د شناخادرمانی ط رخالر در قالب شرر ،یاع ش د ،اشرار م النا آیینة تمامنمای آع اسا» .ای سخ

عینی جاللی در مقدم ای اسا ک ر کتا از حال د

حال خ

اثرر دی یرد رنرز ن شرت اسرا ( رنرز.)3 :9252 ،

راحبی نیز در یکی از کتا های خ د مین یند« :اندی ة اولیة کار را تمثیرل در فراینرد رواعدرمرانگری را از مثنر ی و
م النا

عاریا گرفت ام» (راحبی.)93 :9211 ،

دفتر اول مثن ی ا شکایا نی آ از میش د .ایر نری ،اننراع آگراه یرا خر د م الناسرا و ایر شرروع یرمنتظرره و
نامترارف ،ویژه در ح زة مطالرات شناختی ،ما را
سخ گ ییم اید

ای م ض ع رهنم ع میکند ک اگر قرار اشرد از شرناخادرمرانی

مح ر و مرکز ای شناخا یرنی انناع ت جر کنریم و اننراع نیرز خرارج از چرارچ

اندی ر اش

ترریف نمیش د:
مــــابقی تــــو اســــت وان و ریشــــهای

ای بــــرادر تــــو همــــان اندیشــــهای

(مولوی ،1331 ،ج)233 :1

«نقطة ثقل مدل شناخادرمانی ای اسا ک ذه انناع پذیرندة منفررل ترثثیرات و احناسرات ی ل ژیرک و محیطری
نینا ،لک افراد فراالن در شکلدهی

واقریا م ارکا دارند» (کالرک:)996 :9559 ،
ور بـــود خـــاری تـــو هیمـــة گل نـــی

گـــر گـــل اســـت اندیشـ ـة تـــو ،گلشـــنی

(مولوی ،1331 ،ج)232 :1

در شناخادرمانی ،رای درک پاسخ هیجانی یک فرد
ش د ک فرد

یک رویداد خاص ،الزم اسا

شناسرایی مرنرایی پرداختر

رویدادهای زندگیاش میدهد؛ یرنی تص ر ذهنی فرد از واقریا شناخت ش د .ای

خ اهیم در ارة یک رویداد ،احنا

مرا مریآمر زد اگرر

خ د را تغییر دهیم ،اید روش تفکرماع را در ارة آع ع ض کنیم؛ البت

ایر مرنرا

نینا ک منائل عاطفی فرد فقط ساختة ذه اوسا؛ اما تفکرهای ناامیدان و اورهایی ک ت انرایی فررد را ررای مقا لرة
سازنده ا ای رویدادها مختل میکند ،تثثیر رویدادهای ناخ شایندی مثل ازدسادادع شرغل را ردتر و شردیدتر خ اهرد
کرد؛ رای مثال فردی ک شغلش را از دسا داده اسا ا خ د میگ ید :م نباید شغلم را از دسا مریدادم؛ مر
شغل ،آدم یارزشی هنتم .شناخادرمانی

ای مراجر کننده کمک میکند تا دیدگاه دیگری ررای رخر رد را منرثل

یا د؛ مثالً م شغلم را از دسا دادهام ن ارزشم را و ارزش م
ر ای ارل شناخادرمانی تثکید میکند ک « همی
دیدگاه خ د را انتخا

ردوع

داشت شغل نینا .شکلگیری دیدگاههای جایگزی ،

یش از یک راه رای دیدع ام ر وج د دارد و

میکند» ( اتلروه پ)4 :9556 ،

ای ترتیب هر فرد
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آلبرت الیب  Albert Ellisدر نظریة شناختی خ د ،رفتاردرمانی عقالنی ر هیجانی ،ایر م قریرا را  ABCنامیرده
اسا :در نقطة  ،Aرویدادهای رانگیزندة زندگی ( )Activating eventمانند طردشدع از س ی مر

ق یرا ناکرامی در

دورة ف ق لینانب و ...قرار دارند و در نقطة  Bعقاید یا اورهایی ( (Beliefsهنتند ک افراد از آنها ررای

واردشدع

پردازش رویدادهای رانگیزنده در زندگی خ د استفاده میکنند؛ ای عقاید میت اند عقالنی اشد؛ مانند اعتقراد ر اینکر
طردشدع مایة تثسف ده اسا یا شکنا ،آزاردهنده و ناخ شایند اسا و یا یرعقالنی اشد مثل فکرکردع ر اینکر
«طردشدع واقراً وح تناک اسا»؛ «هرگز دو اره کنی مرا دوسا نخ اهرد داشرا» و یرا «چقردر وح رتناک اسرا کر
نت اننتم وارد دورة ف ق لینانب ش م ،آنهرا ررای همی ر مرانع م فقیرا مر شردند» .در نقطرة  ،Cفررد ،پیامردهای
( )Consequencesهیجانی و رفتاریای را تجر میکند ک
در ای نظریة شناختی،

تازگی اتفاق افتاده اسا (پروچاسکا.)259 :9215 ،

فرایندهای دروع فرد در جایگاه عامل تریی کنندة مهم عملکرد شخصریا اشراره مریشر د.

رویدادهای رانگیزنده اهمیا ندارند؛ لک رداشاها و تربیرهای فرد از ای رویدادها مهم اسا؛ یرنی  Bمنتقیما

C

نمیانجامد .نا رای کنی ک طرد یا شکنا را از طریق عقیدة عقالنی پردازش میکند ،ممک اسا پیامدهرای مناسربی
مثل تثسف ،پ یمانی ،دلخ ری یا ناخ ن دی را احنا

کند و تصمیم

تغییردادع ام ری گیررد کر مریتر اع آنهرا را

ت غییر داد تا از وق ع دو ارة رویدادهای مایة تثسف جل گیری کند؛ اما فرد دیگری ک ا همی رویدادها رو رو میشر د و
آنها را از طریق نظام عقیدتی و اورهای یرعقالنی خ د پردازش مری کنرد ،ممکر اسرا ر پیامردهای نامناسربی مثرل
افنردگی ،دشمنی ،اضطرا

یا احنا

پ چی و یارزشی دچار ش د .نکتة مهم آع اسا ک افراد ا شی ة تفکر ،خ د را

ازنظر هیجانی ،آرام یا ناآرام میکنند ن ا محرکی ک از محیط پیرام ع خ د دریافا میکنند .م النا نیز در پایراع نریاری
از تمثیلهای خ د

ای م ض ع میپردازد ک اورها و شناخاهای نادرسا افراد ،روح اع را تیرره و ترار مریکنرد و

ع امل یرونی تثثیر نیاری ندارد:
گیـــر مـــالم پـــر بـــود خورشـــید و نـــور

چــــون روی در یلمتــــی ماننــــد گــــور

بـــینصـــیی آیـــی او آن نـــور م ـــیم

بســــته روون باشــــی او مــــاه کــــریم

تــــو درون چــــاه رفتســــتی و کــــا

چــــه گنــــه دارد هــــانهــــای فــــرا

ــان کــه انــدر ویــف گرگــی مانــد او

چــــون ببینــــد روی یوســــف را ب ــــو

بـــاد

هـــــر ومـــــان وار املـــــم بالرشـــــاد

آفـــریر بـــر مقـــل و بـــر انصـــا

(مولوی ،1331 ،ج)2232-2222 :3

نا رای اگر افراد ،زندگی خ د را ر گرایشهای ذاتی منطقی و تجر ی نا نهند ،مریت اننرد از آشرفتگیهرای هیجرانی
دوری کنند .پیروی از عقل ،م جب مؤثرترشدع را طة ما ا خ د ،دیگراع و جهاع اطراف میش د .عقل خداگ ن نینا و
گاهی کاستیهای آع میت اند ما را ناراحا کند؛ اما رای کمکردع اختاللهای هیجانی ،مبنای هتری از کرار رد عقالنیرا
رای پردازش رویدادهای شخصی و میاعفردی در زندگی وج د ندارد .تفکر علمی ،ن ری در تاریکی اسا.
آروع تی ک ( ،(Aaron T Beakپای گذار شناخادرمانی ،مرتقد اسا ک مکاتب م ج د رواعدرمرانی را ت ر یق
یمار

ازگ یی گرفتاری خ د و ا استفاده از استدالل شخص یمار رای حل گرفتاریهایش ،اوری کاذ

میکنند .آنها
دسا نیاز

را جاودانر

یمار تفهیم میکنند ک خ د فرد نمیت اند رای درماع کاری انجام دهد و اگر خ اهاع هب دی اسا ایرد
س ی متخصصاع ام ر روانی دراز کند.

ای ر رت اعتماد یمار

روشهای یچ عوچرایی ک تراکن ع
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رای حل م کالتش استفاده میکرده اسا ،از ی مریرود و مریپرذیرد کر اخرتالالت عراطفیاش از نیروهرای دور از
دستر

او رخاسرت اسرا و ر سرهیم ر دع خر د در درمرانش امیردی نردارد؛ زیررا نظریر هرایش را ر سرطحی و

یرعلمی دع متهم کردهاند  .در ای شرایط ،یمار ،ت انایی تحلیل و حل منایل خ د را از دسرا مریدهرد .درحرالیکر
حل منائل و اختالالت عاطفی و روانری اوسرا ( رک:9255 ،

آگاهی و عقل سلیم خ د فرد ،اولی گزین رای کمک

 .)93ای م ض ع ر مبنای تمثیل «آ گیر و س ماهی» مثن ی هتر تبیی و رجنت سازی میش د.
حث مفصلی در ارة عقل سلیم مریپرردازد .مثخرذ ایر

م النا در دفتر چهارم در تمثیل «قصة آ گیر و س ماهی»...
تمثیل کلیل و دمن اسا و ای گ ن آ از میش د:
قصــــة آن آب یــــر اســــت ای منــــود
آن

در کلیلــــه خوانــــده باشــــی ،لیــــ

کـــه درو ســـه مـــاهیای اشـــ ر

بـــود

قشــر قصــه باشــد و ایــر مغــز ــان
(مولوی ،1331 ،ج)3-2222 :4

چند ریاد ر ای آ گیر میگذرند و ا دیدع ماهیاع تصمیم میگیرند دامی آورند و آنها را رید کنند .یکی از ایر سر
ماهی ،عاقل د و در هماع ا تدا خطر را حب کرد؛ راه خر د را در پریش گرفرا و ر سر ی دریرا رفرا .مراهی دوم،
نیم عاقل د؛ ا دیدع ریاداع و دام ،ا خ د گفا :افن
اما ر گذشت نباید حنرت خ رد .نا رای خ د را
او را

دور انداخا و ماهی نیم عاقل مخفیان

ک فررا را از دسا دادم و ا آع ماهی عاقل همراه ن ردم؛

مردع زد و

لطید و خ د را

آ

سپرد؛ ریاد

گماع اینک آع ماهی مررده اسرا

دریا رساند و اما ماهی سر م کر م النرا او را احمرق

مینامد ،پب از چپ و راسازدعهای یحارل:
دام افکندنــــــد و انــــــدر دام مانــــــد

احمقـــــی او را در آن آتـــــش نشـــــاند

بـــر ســـر آتـــش ،بـــه پشـــت تابـــهای

بــــا حماقــــت گشــــت او هم وابــــهای

او همــــی وشــــید او تــــفّ ســــعیر

مقـــل مـــیگفـــتش :الـــم ییتـ ـ

نـــ یر

(همان)2 -2222 :

م النا در ادامة حکایا،

ای مهم میپردازد ک عقل سلیم ،هم اره

انناع افل ه دار میدهد ک :

مقــل مــیگفــتش حماقــت بــا تــو اســت

بـــا حماقـــت مهـــد را آیـــد شکســـت

مقـــــل را باشـــــد وفـــــای مهـــــدها

تــــو نــــداری مقــــل ،رو ای خربهــــا

مقـــل را یـــاد آیـــد او پیمـــان خـــود

پـــــردة نســـــیان بدرانـــــد خـــــرد

چون کـه مقلـت نیسـت ،نسـیان میـر توسـت

دشـــمر و باکـــل کـــر تـــدبیر توســـت

ضـــب و در

و حـــاف ی و یـــاد داشـــت

مقــل را باشــد کــه مقــل ،آن را فراشــت
(همان)11-2223 :

رواعشناسی عقل سلیم ،شامل عملیات روانی ،ترمقها ،مالحظات و خ ی ت نگریهایی اسا ک شرخص ر کمرک
آنها از علا نگرانیها و ناراحتیهای خ د آگاه میش د و رای رهایی از پری انی چارهای میاندی د ( ک.)96 :9255 ،
عقل سلیم چارچ ی رای درک و تغییر نگرشها و رفتارهاسا و ا وج د ای ارزش منلم نت اننرت اسرا ت ضریح
م جهی رای اختالالت عاطفی ارائ دهد؛ زیرا رواعدرمانگرها اطالعات مهم مر ط

رداشا اشتباه یمار از خ د ،دنیرا

و آینده اش را ندارند؛ البت اگر اطالعات گمشده را یا ند ،میت انند از عقل سلیم رای حرل م رکل اسرتفاده کننرد و ر
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نتای جامری دسا یا ند .نا رای  ،میت اع ا ارالح رداشاهای اشتباه ،منایل روانی را رطرف کرد و ات ج ر اینکر
خ ی ت نگری ،فراسا ،آزم دع واقریاها و یادگیری ،ار الً فرایندهای شناختی اسا ،ای شی ة رخ د ا یمراریهرای
روانی «شناخادرمانی» نامیده شده اسا (هماع .)39 :ای م ض ع در دنیای رواعشناسی امروز ،یک شی ة درمانی جدیرد
و خالقان اسا؛ اما

نظر میرسد م النا در قرع هفتم ،خ ی از ای شی ة درمانی آگاه ده اسا و آع را در حکایرا

«پادشاه و کنیزک» در دفتر اول مثن ی منرکب کرده اسا .در ای حکایرا ،پادشراهی در هنگرام شرکار عاشرق کنیزکری
زیبارو میش د .پادشاه ا ذل مال فراواع کنیزک را

دسا میآورد و

میش د و هیچ یک از طبیباع نمیت انند او را درماع کنند .ظه ر ای
شناخادرمانی اسا ک قبل از یاع ادامة حکایا اید

دیار خر د مری ررد .کنیرزک ر سرختی یمرار

یماری در کنیزک ،اولی نکتة درخر ر ت جر ازنظرر

آع پرداخت ش د.

پن جنبة افکار ،احناسات ،رفتار ،فیزی ل ژی و محیط ا هم مرتبط هنتند .گری
( )Padeskyمرتقدند ک درک چگ نگی ترامل ای پن جنب از تجار

رگر( (Greenbergerو پادسرکی
انناع کمک میکند تا

زندگی فرد ا یکدیگر،

منئل اش را هتر درک کند (نیناع و درایدع .)95 :9215 ،شناخادرمانی رای تریی اختالالت هیجانی ،مدل ترک رردی
ارائ نمیدهد ک در آع یک فکر یا اور منفی در ارة یک رویداد،

یک احنا

یا پاسرخ فیزی ل ژیرک یانجامرد و ر

دنبال آع رفتار ایجاد گردد .هر یک از ای عنارر میت اند در یک چرخة تراملی ،سایر عناررر را تحرا ترثثیر قراردهرد
(هماع)95 :؛ رای مثال مراجر کنندهای ک شغلش را از دسا داده اسا (محیط) ،خ د را یارزش مریپنردارد (تفکرر)؛
احنا

افنردگی میکند (هیجاع) ،از فرالیاهای اجتماعی فارل میگیرد (رفترار) و از خنرتگی مرداوم شراکی اسرا

(فیزی ل ژی) .ای پن جنب

دنبال یکدیگر ایجاد شده اسا؛

همی سبب اگرر در یکری از ایر م ضر عات تغییرری

ایجاد ش د ،قی نیز در پی آع تغییر میکنند.
در ای حکایا ،ترک وط کنیزک (محیط) م جب احنا

نراامنی (تفکرر) و درنتیجر  ،یمراری (هیجراع) و سرپب

دوریگزیدع از پادشاه (رفتار) میگردد .در شناخا درمانی ،منریر مترداول ررای آ راز حرل منرئل ایر اسرا کر ر
مراجر کننده کمک ش د تا افکار و اورهای ناکارآمد خ د را شناسایی کنرد و آنهرا را تغییرر دهرد .نرا رای اگرر هبر د
رفتاری و هیجانی

دسا آید و اگر

شکل سازنده ا رویدادهای نامطل

ازسازی میگردد؛ البت رنامة فرالسازی رفتاری ای

رخر رد شر د ،شرناخا فررد ،اررالح و

یماراع اید ا نظارت مرحل ر مرحلرة درمرانگر شرناختی رر رت

گیرد .در ای تمثیل نیز زمانی ک طبیباع مختلف ا وج د مهارت در حرفة خ د از درماع کنیزک نات اع مریماننرد ،کنری
(حکیم الهی) وارد میداع میش د ک میت اند ا شی ة متفاوتی (شناخادرمانی) یمار را درماع کند:
دســت بــر نبهــش نهــاد و یــ بــهیــ

بـــــاومیپرســـــید او ـــــور فلـــــ
(مولوی ،1331 ،ج)141 :1

م النا در ای تمثیل از یماری روحی ا «خار دل» یاد میکند و ر آع اسا ک فقط متخصصاع ای ف قادر خ اهند ر د
یماریهای روحی را درماع کنند و تنها م اوراع ز ده ،اتجر و حکیم میت انند ای شی ة درماع را
خـــار دا را گـــر بدیـــدی هـــر خســـی

انجام رسانند زیرا:

دســت کــی بــودی امــان را بــر کســی
(همان)153 :

اگر هر اننانی اختالالت روانی و درونی را ناسد ،هرگز افنردگیها و افکار و احناسرات ناخ شرایند گریبراعگیرر
ر نمیشد .م النا ا تمثیلی دیگر ای نظری را تبیی میکند:
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کـــه بـــه ویـــر دم خـــر خـــاری نهـــد

خــــر ندانــــد دفــــ آن برمــــی هــــد

بر هـــد و آن خـــار محکـــمتـــر ونـــد

مــــاقلی بایــــد کــــه خــــاری برکنــــد

خـــر وبهـــر دفـــ خـــار او ســـوو و درد

فتــه مــیانــداخت یــد ــا وخــم کــرد
دســـت مـــیود ابـــه ـــا مـــیآومـــود

آن حکــــیم خــــارچیر اســــتاد بــــود

(همان)3 -154 :

حکیم ا پرسش و پاسخ و ری یا ی یماری کنیزک درمییا د ک او عاشق زرگری در شرهر سرمرقند اسرا و درمراع
دارویی رای ای گ ن یماراع جای هب د،

ت دید یماری میانجامد:
آن ممـــاری نیســـت ،ویـــران کـــردهانـــد

گفـــت هـــر دارو کـــه ایشـــان کـــردهانـــد

(همان)124 :

رای درماع کنیزک ،ا ترفند و وعده و وعید ،زرگر را

ایر رر رت،

کاخ شاه میآورند تا ا کنیزک ازدواج کند؛

حال کنیزک هب د مییا د .البت م النا ضم ادامة ای تمثیل نکات نیار ظریف عارفان ای را مطرح میکند کر در اینجرا
نمیگنجد.
4ـ تحریفهای شناختی (تعمیم مبالغهآمیز و نتیجهگیری شتابزده)
شناخادرمانی ر مدل پردازش اطالعات است ار اسا ک میگ ید «هنگام م اجه ا ناراحتیهرای رواعشرناختی ،نحر ة
تفکر فرد انرطافناپذیر و تحریف میش د ،قضاوت او یش از حدّ ترمیمیافت و مطلق میگردد و اورهرای پایر ای فررد
در ارة خ د و دنیا قطری و تثبیا شده میش د» (واینار.)911 :9556 ،
منطقی ،ارزیا یها و رداشاهای خ د را از یک رویداد ررسی میکند تا
زمانی ک از نظر هیجانی آشفت و ناراحا اسا،
ورودی را تحریف میکند؛

ط رقطری ،فرد در چارچ

یک ذهر آرام و

اطالعات رحیح و روش دسرا یا رد؛ امرا

ذه خ د جهاگیریهای منفیای راه میدهرد و مرمر الً اطالعرات

همی سبب انرطافناپذیر میش د و

ترمیم یش از حدّ روی میآورد.

ترداد خطاهای مرم ل در پردازش اطالعات ،در ناراحتیهای هیجانی ،حداقل ده نم ن اسا .در اینجا

ترریرف دو

نم ن یرنی ترمیم مبالغ آمیز و نتیج گیری شتا زده ننده میش د؛ زیرا مبحث تحریرفهرای شرناختی گنرترده اسرا و
ی تر افراد هنگام آشفتگیهای هیجانی ،مرم الً ا همی دو تحریف شناختی رویارو میش ند .همچنی در ایر پرژوهش
ا تمرکز ر چند تمثیل از مثن ی م النا ای تحریفهای شناختی تبیی میگردد.
4ـ 1تعمیم مبالغهآمیز ()overgeneralization
ترمیم مبالغ آمیز ،ترمیم یک رویداد ک چک یا یک واقرة تنها،

همة م قریاها ،شرایط و افراد اسا .در ای خطای

شناختی ،هر حادثة منفی ازجمل شکنا در یک ارتباط عاطفی یرا ناکرامی در مصراحبة شرغلی یرا ،...شکنرتی کامرل و
تمامن دنی

شمار میرود و فرد آع را ا کلماتی مثل «همی » و «هرگز» ت ریف میکند.

4ـ 2نتیجهگیری شتابزده ()jumping to conclusion
نتیج گیری شتا زده ا ترمیم مبالغ آمیز ارتباط تنگاتنگی دارد .در ای تحریرف شرناختی ،فررد ردوع زمینر و دالیرل
محکم ،قبل از ررسی ش اهد و مدارک ،ط ر شتا زده نتیج گیری میکند ( رنز.)33 :9252 ،
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5ـ تحریفهای شناختی (تعمیم مبالغهآمیز و نتیجهگیری شتابزده) مبتنی بر چند تمثیل او مثنوی
5ـ 1تمثیل «کوکی و بقاا» (دفتر اوا)
گفتة نیکلن ع ،ای داستاع « نخنتی مثخذ شرقی اسا کر در اد یرات رر

راه یافتر و در فرهنر

عامر ترثثیر

گذاشت اسا» (زمانی .)932 :9235 ،تمثیل ای گ ن آ از میش د:
بــــــود بقــــــالی و او را کــــــوکیای

خـــوشنـــوایی ســـبز گویـــا کـــوکیای

در دکــــان بــــودی ن هبــــان دکــــان

نکتــــه گفتــــه بــــا همــــه ســــوداگران

در خطـــــای آدمـــــی نـــــاکق بـــــدی

بــــدی

در نــــوای کوکیــــان حــــا

ســت او ســوی دکــان ســویی گری ــت

شیشـــههـــای رواـــر گـــل را بری ـــت

او ســــوی خانــــه بیامــــد خوا ــــهاش

بـــر دکـــان بنشســـت فـــار خوا ـــهوش

دیـــد پـــرروار دکـــان و امـــه چـــری

بــر ســرش ود گشــت کــوکی کــل و ضــری
(مولوی ،1331 ،ج)252 -243 :1

در ای حکایا،

خطای شناختی «نتیج گیری شتا زده» از س ی قال اشاره میش د؛ زیرا دوع پر وج و ررسری

چگ نگی حادث  ،ط طی را میزند .ای داستاع همچنی
نتیج گیریهای عج الن ،

ر ایر نکتر اشراره دارد کر همر اره قضراوتهرای افرراد در

احناسات منفی و اعمالی میانجامد ک شخص را ی تر آزرده و رواعرنج ر میکند .ط طی

پب از ای حادث :
رووکـــی چنـــدی ســـ ر کوتـــاه کـــرد

مـــــرد بقـــــاا او نـــــدامت آه کـــــرد

ریــش برمــیکنــد و مــیگفــت ای دریــ

کآفتــــای نعمــــتم شــــد ویــــر میــــ

دســـت مـــر بشکســـته بـــودی آن ومـــان

چــون ودم مــر بــر ســر آن خــوش وبــان
(همان)5-253 :

مرد قال پب از پ یمانی و تحنّر نیار ،ناامیدان نذر و نیاز میکرد تا اینک پب از چند روز:
ــــولقیای ســــربرهنه مــــیگ شــــت

بــا ســر بــیمــو چــو پشــت کــا

و کشــت

کـــوکی انـــدر گفـــت آمـــد در ومـــان

بانـــر بـــر درویـــش ود کـــه هـــی فــ ن

او چـــه ای کـــل بـــا کـــ ن آمی تـــی

تـــو م ـــر او شیشـــه رواـــر ری تـــی
(همان)11 -251 :

ط طی مقاین ای نا جا و ترمیمی مبالغ آمیز انجام می دهد .او کچلی و ریخرت رو ر و ضرر خر ردع را ر همر
عم میا میدهد و ای گ ن مردم او را تمنخر میکنند:
او قیاســــش خنــــده آمــــد خلــــق را

کــو چــو خــود پنداشــت یــاحی دلــق را
(همان)212 :

م النا مانند رواعدرمانگری ماهر
کـــار پاکـــان را قیـــا

مخاطب ه دار میدهد ک دچار ای خطای شناختی ن
او خـــود م یـــر

د:

گرچـــه مانـــد در نبشـــتر شـــیر و شـــیر
(همان)213 :

وی در ادام تثکید میکند ک ای گ ن تحریفهای شناختی را نباید ساده گرفا؛ زیرا ترمیم یک رویداد ک چک و یرا
یک واقر

همة م قریاها و شرایط و افراد،

گمراهی و دوری انناع از واقریا میانجامد:
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کـــم کســـی و ابـــداا حـــق آگـــاه شـــد

ملـــه مـــالم ویـــر ســـبی گمـــراه شـــد

(همان)214 :

م ل ی ا مثالهای ی تری در ای زمین

مخاطب عام میفهماند ک چیزها و کارهای نیاری درظاهر مانند یکدیگر

اسا؛ اما ای م ض ع را ت جی نمیکند ک در ارة ام ر م ا قضاوتی کلی داشت اشیم:
هـــر دو گـــون ونبـــور خوردنـــد او محـــل

لیــ

هـــر دو گـــون آهـــو گیـــا خوردنـــد و آی

ویــر یکــی ســرگیر شــد و وان مش ـ

هـــر دو نـــی خوردنـــد او یـ ـ

آیخـــور

شــد وان نــیش و ویــر دی ــر مســل
نــای

ایـــر یکـــی خـــالی و آن دی ـــر شـــکر
(همان)212-232:

او در ادام یاع میکند ک نم ن های م ا ممک اسا تفاوتهای عمیقی در علل و نتیج داشت اشند:
فرقشـــــان هفتـــــاد ســـــاله راه بـــــیر

یـــد هـــزاران ایـــر چنـــیر اشـــباه بـــیر

(همان)231 :

ت انایی شناخا ک در پی آم زش ،مطالر و تمری و...

دسا میآید ،انناع را

ا افکار و شی ههای رداشا منفی رخ رد کند؛ اندی  ،احنا
خ

سالحی مجهز میکند کر ت انرد

و رفتار خ د را تغییر دهرد و محکری ررای ت رخیص

از د ،منفی از مثبا و اورهای واقری از اورهای ناکارآمد داشت اشد:
هرگـــز نـــدانی و امتبـــار

ور قلــــــی و ور نیکــــــو در میــــــار

بـــی محـــ

هــر کــه را در ــان خــدا بنهــد محــ

مــــر یقــــیر را بــــاودانــــد او و شــ ـ
(همان)322-211 :

م ل ی ا پیام دقا در انتخا ها ،م ض ع را

پایاع میرساند:
پــه بــه هــر دســتی نشــاید داد دســت

چــــون بســــی ابلــــیه آدمروی هســــت

(همان)311 :

5ـ 2تمثیل «خاریدن روستایی به تاریکی شیر را به یر آنکه گاو است» (دفتردوم)
مثخذ ای حکایا ،داستانی در سند اد نام اسا ک

نثر و گ ن ای متفاوت آمده اسا (زمرانی .)993 :9235 ،ایر

تمثیل چگ نگی مقاوماِ رواع ن های اولی ( )early schemasرا در را ر تغییر و راههرای جنرتج ی تثییرد و ت جیر
اورها ن اع میدهد و ای گ ن آ از میش د:
روســــتایی گــــاو در آخــــر ببســــت

شــیر گــاوش خــورد و بــر ــایش نشســت

روســـتایی شـــد در آخـــر ســـوی گـــاو

گـــاو را مـــی ســـت شـــی ،آن کنجکـــاو

دســـت مـــیمالیـــد بـــر امهـــای شـــیر

پشـــت و پهلـــو ،گـــاه بـــا  ،گـــاه ویـــر

گفـــت شـــیر ار روشـــنی افـــزون شـــدی

وهـــرهاش بدریـــدی و داخـــون شـــدی

ایـــر چنـــیر گســـتا وان مـــیخـــاردم

کـــو در ایـــر شـــی گـــاو مـــیپنـــداردم
(مولوی،1331 ،ج)523-523 :2

م النا در ادام ای م ض ع را یاع میکند ک اگر انناع نیز ننبا عظما یکراع الهی شناخا مریداشرا ،نردگی
میکرد و ای گ ن گنتاخان سرگرم دنیای نادانی خ د نمیشد:
حــق همــیگویــد کــه ای مغــرور کــور

نـــه و نـــامم پـــارهپـــاره گشـــت کـــور

رویکرد شناخادرمانی و ررسی دو تحریف شناختی
او مـــر ار کـــوه احـــد واقـــف بـــدی
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چشـــمهچشـــمه او بـــل خـــون آمـــدی
(همان)511-512 :

یاهای رد،

ات ج

نظر میرسد هدف م النا از طرح ای تمثیل ،ازسازی ایر م ضر ع اسرا کر نریاری از

اورهای نیادی ما رپایة تجر های خام و استنباطهای شتا زده نا شده اسا و جنبة تقلیدی دارد؛
فلا میانجامد و نمیت اند ما را

همری سربب ر

واقریا رهنم ع کند:

او پــــدر او مــــادر ایــــر بشــــنیدهای

ــــرم اافــــل دریــــر پی یــــدهای

گـــر تـــو بـــیتقلیـــد اوو واقـــف شـــوی

بــینشــان او لطــف چــون هــاتف شــوی
(همان)511-512 :

هماع گ ن ک م النا در ای دو یا پایانی اشاره کرده اسا؛ نیاری از اورها ،ط ر ناه یار و
ذه ما ساخت شده اسا .درواقع ،اورها ،هماع حد

وسیلة دیگرراع در

و گماعهایی اسا از قبل پذیرفت ایم دوع اینک آنهرا را آزمر ده

اشیم.
در مبحث شناخادرمانی ،س سطح مختلرف از اورهرا وجر د دارد :افکرار خ دآینرد ،فررضهرا ،اورهرای نیرادی.
دستر تری و م خصتری ای

اورها ،افکار خ دآیند اسا ک در درک دخالاهای خُلقی شدید

ای افکار ممک اسا تصاویر ذهنی و یا خاطرات اشد و یا ر رت پیامهای کالمی ،خطا

ما کمک میکننرد.

ر فررد یراع شر د؛ امرا

فرضها زیاد آشکار نینتند و ی تر اید از اعمال فرد استنباط ش د .اگر فرضهایماع را در قالب کلمات ریرزیم آنهرا را
ر رت جمل های «اگر ...نا رای  »...یا گزارههای « اید»دار میت انیم یاع کنیم .فرضها ق اعدی هنرتند کر اعمرال و
انتظارات روزمرة ما را هدایا میکنند .اور نیادی عمیقتری سطح شناخا اسا .ای

اورها ،گزارههرای مطلرقگرایری

در ارة خ دماع ،دیگراع و جهاع هنتند .افکار خ دآیند ،مانند علفهای هرز یا گلهایی هنتند ک روی زمی قرار دارند
و ری های آنها در زیرزمی  ،فرضها و اورهای نیادی هنتند (گری

رگر و همکاراع.)932 -933 :9216 ،

نم دار زیر ،ارتباط ی افکار خ دآیند ،فرضها و اورهای نیادی را ن اع میدهد:
افکار خ دآیند
↑
فرض ها
↑
اورهای نیادی
ای پرسش مطرح اسا ک فرضها و اورهای نیادی از کجا رمیخیزند؟ اید ر ایر م ضر ع پرداختر شر د کر
ی تر ما از دوراع ک دکی آنها را در خ د حفظ میکنیم .ن زاداع از طریق ساماعدادع تجار
الگ های آشنا،

جهاع خ د مرنی می خ ند .ک دک در سالهای دوم و س م زندگی ،از ز اع رای ساماعدادع

و مرنی خ یدع
میآم زد .ای

خ د رر رت طررحهرا و
تجر ر

آع هره میگیرد و ر مبنای تجر  ،شناختی از جهاع اطراف حارل میکند و ق اعردی از سرایر افرراد

اورها و ق اعد ط رقطری درسا نینا؛ اما ک دک هن ز ای ت انایی ذهنی را نیافت اسا ک در ای

اره

شی های انرطافپذیرتر تفکر کند .ق اعد رای ک دک حالا مطلق مییا د و هرچ کر دک رزر ترر مریشر د ی رتر
میت اند از ق اعد و اورهای انرطافپذیر استفاده کند (هماع.)933 :
اورهای مطلق ،هنگامی ممک اسا وضریا محکمی یا د و تثبیا ش د ک از شرایط ضر آوری رخاست اشد و یا
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تجار

منتمر دورة ک دکی ما را متقاعد کند ک ای

اورها حتی در دورة زرگنالی نیز مصداق مییا د.

5ـ 3تمثیل «فرمودن والی آن مرد را که آن خاربر را که نشاندهای بر سر راه ،برکر» (دفتر دوم)
م النا در ای تمثیل

ای نکت اشاره میکند ک اورهای مطلق اید در کر دکی اررالح شر د؛ یرنری در زمرانی کر

شخص ت انایی ی تری رای یادگیری و تثثیرپذیری دارد؛ در یر ای رر رت ایر

اورهرای ناکارآمرد کر ر رر رت

رفات ناپنند در آدمی متجلی میش د ،در عمرق ضرمیر و شخصریا او جرای مریگیرنرد و پیامردهای منفری ک تراه و
لندمدت آنها ،ن تنها گریباعگیر خ د شخص می ش د لک اطرافیاع او نیز درگیر خ اهد کرد و مقا ل ا آع دش ار و حتی
یرممک میگردد.
هم ــو آن شــ ش درشــت خــوشســ ر

در میــــــان ره نشــــــاند او خــــــاربر

ره ــــ ریانش م مــــتگــــر شــــدند

بــــه ب فتنــــدش بکــــر آن را نکنــــد
(مولوی ،1331 ،ج 1223 :2ـ )2

در ادام میگ ید ک ای درختچة خار ( اورهای منفی) ا گذشا زماع ی تر رشرد (تثبیرا) مرییافرا و پیامردهای
یرمنئ النة آع دامنگیر سایر افراد نیز میشد:
هـــر دمـــی آن خـــاربر افـــزون شـــدی

پــای خلــق او وخــم آن پــر خــون شــدی

امـــههـــای خلـــق بدریـــدی و خـــار

پــــــای درویشــــــان ب ســــــتی واروار
(همان)32 -1221 :

او فرماع میدهد ک ای درخا را رک و آع مرد ا اینک ق ل میداد آع را رخ اهد کند از

حاکم

نمیکرد .ار دیگر ،حاکم

عهدش وفرا

او ه داری تکاعدهنده میدهد:

تــو کــه مــیگــویی کــه فــردا ،ایــر بــدان

کــه بــه هــر رووی کــه مــیآیــد ومــان

آن درخـــت بـــد ،ـــوانتـــر مـــیشـــود

ویـــر کننننـــده ،پیـــر و مهـــطر مـــیشـــود
(همان)1 -1235 :

ای

اورها و رفات ناپنند ثبات ی تری مییا ند و خ ی از شخصیا فرد میش ند و تغییر آع دشر ار و یرا محرال

خ اهد شد:
خــــــاربر در قــــــوی و برخاســــــتر

خـــــارکر در پیـــــری و در کاســـــتر

خـــاربر هـــر روو و هـــر دم ســـبز و تـــر

خــــارکر هــــر روو وار و خشــــ تــــر

او ـــوانتـــر مـــیشـــود ،تـــو پیرتـــر

وود بــــاش و رووگــــار خــــود مبــــر
(همان)1 -1233 :

در ادام م النا هدف خ د را از یاع ای تمثیل زیبا ،ای گ ن یاع میکند:
خـــاربر دان هـــر یکـــی خـــوی بـــدی

بارهــــا در پــــای خــــار آخــــر ودی

بارهـــا او خـــوی خـــود خســـته شـــدی

حــه نــداری ،ســ ت بــیحــهّ آمــدی
(همان)41-1242 :

حاکم شهر،

او میگ ید :ت

سبب ای رفتار منفی ،آسیبهایی

سپب رای نجات او از ادامة ای آسیبها ،دو راه

او پی نهاد میکند:

خ د و دیگراع رساندهای و از آنهرا ریخبرری؛

رویکرد شناخادرمانی و ررسی دو تحریف شناختی
یــــا تبــــر برگیــــر و مردانــــه بــــزن

تــــو ملــــیوار ایــــر در خیبــــر بکــــر

یــا بــه گلــبر ویــل کــر ایــر خــار را

ویـــل کـــر بـــا نـــار ،نـــور یـــار را

تـــا کـــه نـــور او کشـــد ،نـــار تـــو را

ویـــل او گلشـــر کنـــد خـــار تـــو را
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(همان)1-1244 :

گلب  ،یار یا مرشد رادق در یاهای پایانی ای تمثیل ،میت اند درمرانگری آگراه و متخصرص اشرد کر در فراینرد
درماع یمارانش ر اسا

یک را طة م ارکتی و ثمر خش عمل می کند و

مراجرانش ررای تغییرر در جهرا مطلر

یاری میرساند.
5ـ 4تمثیل «اخت

کردن در چ ون ی و شکل پیل» (دفتر سوم)

ای تمثیل از حکایاهای نیار مرروف مثن ی اسا و مثخذ آع روایتی اسا کر در مقاینرات ا حیراع ت حیردی و
احیاءالرل م زالی و نیز در کیمیای سرات آمده اسا .ای حکایا در عی سادگی نیار عمیق اسرا و را ایر تمثیرل،
خطای شناختی ترمیم مبالغ آمیز را خ ی میت اع تبیی کرد.
هندیها فیلی را

شهر آوردهاند و در خان ای تاریک قرار میدهند تا در فررتی مناسب

مردم ن راع دهنرد .مرردم

شهر تا آع زماع فیل ندیده دند و م تاقان رای دیدع فیل ،آع هم در تاریکی ،هج م میآورند .دیدع فیل در آع فضرای
تاریک ا چ م ممک نب د .نا رای هرکدام از افراد فقط خ ی از اعضای فیل را لمب مریکننرد و سرپب در رارة همرة
اندام فیل نظری کلی ارائ می دهند .کنی ک خرط م فیل را لمب کررده اسرا آع را شربی نراوداع ت رریف مریکنرد و
دیگری ک
ست ع و آع ک

گ ش او دسا زده اسا ،آع را همانند اد زنی میداند؛ دیگری ک پای فیل را لمب کرده اسرا ،آع را ر
پ ا فیل دسا زده اسا ،آع را

م النا ا طرح ای تمثیل

تخا ت بی میکند.

مخاطب ه دار می دهد ک مانند ای مردم ناداع ،ا دیدع جزئی از واقریا در رارة کرل آع

نباید قضاوت کرد .اگر هر کدام از ای افراد شمری در دسا داشتند ،میت اننتند همة واقریا فیل را بینند و ایر همر
اختالف در دیدگاه و قضاوتهای فردی ایجاد نمیشد.
شناخادرمانی می گ ید فرد در چرارچ

یرک ذهر آرام و منطقری (داشرت شرمع در تمثیرل راال) ،ارزیرا یهرا و

رداشاهای خ د را از یک واقر یا رویداد ررسی میکند تا

اطالعات رحیح و روش دسا یا د؛ امرا وقتری ازنظرر

هیجانی آشفت و ناراحا اسا (اتاق تاریک در تمثیل) ،جهاگیریهای منفی
و یا

ذه خ د راه میدهد و

همی سربب

علا شناخاها و اورهای یاساسی ک از قبل در او شکل گرفت اسا ،اطالعات ورودیاش تحریف مریشر د،

درنتیج فرد انرطافناپذیر میگردد و

ترمیم یش از حدّ روی میآورد.

م النا در ادامة ای حکایا تمثیل زیبای دیگری میآورد و در آع مطلقنگری و انرطافناپذیری (ترصب) را رخاسرت
از خامی میداند .ای م ض ع یادآور دیدگاه البرت الیب (نظریة آسیبشناسی روانری رفتراردرمرانی عقالنری ر هیجرانی)
اسا .وی رای عقاید نامرق ل و نگرشهای کژکار ک فلنفة آشفت کنندة افراد را ت کیل میدهد ،دو ویژگری اساسری در
نظر می گیرد :اول آنک آنها در ط خ د ت قرات خ ک ،جزمی و قدرتمندی دارند کر مرمر الً در قالرب کلمراتی مثرل
« اید ،حتماً ،الزاماً و ضرورتاً» یاع میش ند؛ دیگر آنک فلنف های آشفت کنندهای ک از ایر ت قررات حاررل مریشر د،
ایجادکنندة انتنا های نیار نامرق ل و ترمیم مفرط اسرا .پرردازش رویردادهای رانگیزنرده از طریرق عقایرد مطلرق،
ناچار م جب پیامدهای کژکار میش د (پروچاسکا.)251 :9215 ،
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ایـر هــان هم ــون درخــت اســت ای کــرام

مـــا بـــر او چـــون میـــوههـــای نـــیمخـــام

ســـ ت گیـــرد خـــامهـــا مـــر شـــا را

وان کــــه در خــــامی نشــــاید کــــا را
(مولوی ،1331 ،ج)1214-1213 :3

انناع ا اال ردع سطح آگاهی خ د ،میت اند شناخاهای تحریفشردة خر د را رازنگری و اررالح کنرد و شررایط
ناخ شایند را در جها منطقیتری تغییر دهد:
چــون بت ــت و گشــت شــیریر لــیگــزان

سســـت گیـــرد شـــا هـــا را بعـــد او آن

سـ ـ تگیـــری و تعصـــی خـــامی اســـت

تـــا نینـــی کـــار خـــونآشـــامی اســـت
(همان 1215 :ـ )1211

در پایاع ای مبحث ،ذکر چند نکت ضروری

نظر میرسد .اول اینک یکی از ویژگیهای م ترک درماعشناختی رک

و الیب ای اسا ک هر دو خ د را مترهد میدانند ک رای منا ع خ دیاری ،کتا های خ د را ر رت تکی یا عمر می
در اختیار درماعج یاع قرار دهند.

اعتقاد نگارندگاع ،مثن ی م النا

علاهای فراوانی ازجمل تمثیلی دع ،مریت انرد

نیتری منبع خ دیاری رای همة کنانی اشد ک دنیای هتر و زندگی عاقالن تری را خ اهاع هنرتند؛ از سر ی دیگرر،
مثن ی م النا یکی از هتری الگ ها و راهنمای عملی نیار ساختمندی رای تمثیل درمانگری اسا؛ درمانگر را مطالررة
تمثیلهای مثن ی ،هتر میت اند دریا د ک در فرایند مداخل یا آم زش ،کجا ،چگ ن و ا چ ن ع تمثیلی ذهر مخاطرب
را

چالش فراخ اند یا مفه م منظ ر را آم زش دهد.
نکتة دیگر ای اسا ک وقتی از پی ند میاع رواعشناسی و اد یات رحبا میش د ،منظ ر ای نینا ک در مقال هرای

خ د در ت ضیح مطالب و رای ق تدادع

دروعمای و یا جذا کردع آع ،از یاع اد ی اسرتفاده کنریم؛ لکر منظر ر آع

اسا ک چگ ن میت اع از اد یات در جایگاه منبع ،افا یرا زمینر و ر ویرژه سرازوکرار و راهبررد در فراینرد پرردازش
اطالعات در مغز ،یرنی در یادسپاری ،تفکر و استدالل و در تصمیمگیری و اجرای عملی ،استفاده کررد .مرردم ر شرکل
خ دانگیخت  ،از اد یات استفاده میکنند .عدة زیادی از مرردم شرررهایی را از شراعراع زرگری ماننرد فردوسری ،سرردی،
حافظ ،خیام ،م ل ی و ...از ر هنتند و

تناسب حث یا ارتباط کالمی از آنها استفاده میکنند و گاه آنها را دست رالرمل

زندگی خ د قرار میدهند؛ ا وج د ای  ،مردم و حتی متخصصاع رواعشناسی در ارة سازوکار اثرگذاری آع اشرار ،کمترر
کندوکاو میپردازند و در ای

اره کنجکاوی ن اع نمریدهنرد .ر هررحرال فرمر ل نردی ایر گ نر اثررگرذاریهرا و

اثرپذیریها ،یکی از کارهای مهمی اسا ک در رواعشناسی الینی و رواعدرمانی در ایراع اید انجام شر د .در یرر ایر
ر رت ،فرا یند درماع ،جدای از فرهن

و اد یات ما ر رت خ اهد گرفا و رواعشناسراع نخ اهنرد ت اننرا از منرا ع

نیار نی اد یات می در تغییر رفتار و گفتار و اندی ة مراجراع ،س د ج یند؛ درنتیج یا از مفاهیم و مای هرای عراریتی
ک تناسبی ا فرهن

ایرانی ر اسالمی ندارد ،استفاده خ اهند کرد و یا درنهایا ،از زندگی یمار الهرام خ اهنرد گرفرا و

گامی فراتر از آع رنخ اهند داشا.
1ـ نتیجهگیری
شناخادرمانی در رویکردهای شناختی نظام رواعدرمانی ،یکی از روشهای جدید و کارآمد اسا .شناخادرمرانی رر
ای م ض ع تثکید میکند ک وقایع و رویدادها خ دیخ د ،م کالت و هیجانات منفری را در افرراد ایجراد نمریکننرد؛

رویکرد شناخادرمانی و ررسی دو تحریف شناختی

لک شی ههای فکری و سبک پردازش و مرنادهی فرد
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وقایع و تفنیر رویدادها ،آدمی را ناراحا مریکنرد .ر همری

سبب اولی و شاید مهمتری گام رای درماع م کالت و هیجانات منفی ،آم زش اهمیا افکار و چگ نگی تفنیر وقایع
افراد اسا .ارائة ای آم زشها در قالب یک حکایا یا تمثیل میت اند ا روعسرازی تفکرر انتزاعری ،آع را در قالرب
مفاهیم ملم

ترجم کند .هدف ن ینندگاع در ای مقال  ،ن اعدادع ت انمندی و کامل دع تمثیلهرای مثنر ی م لر ی

در فرآیند آم زش و حتی درماع ،در رویکرد جدید درماعهای رواعشناسری یرنری شرناخادرمرانی اسرا؛ ررای مثرال
هماعگ ن ک در نظری های شناختی ،عقل سلیم عامل تریی کنندة مهم عملکرد شخصیا فرد اسا ،م النرا نیرز ارهرا در
تمثیلهای مختلف ازجمل «قصة آ گیر و س ماهی» ،ضرورت پیروی از عقل سلیم را یاع میکند و یا در تمثیل «پادشراه
و کنیزک» در دفتر اول،

الزم دع روانکاوی یمار از س ی طبیب روح ن طبیب جنم و

تمرکز درمانگر رر اورهرا،

ازخ ردها و شناخاوارههای یمار ،تثکید میکند .در تمثیلهای «ط طی و ازرگاع» و «پیل در خانة تاریک»

تبیی دو

تحریف شناختی ترمیم مبالغ آمیز و نتیج گیری شتا زده میپردازد و مخاطب خ د را از قضاوتهای سرطحی ،ترصرب و
مطلقنگری دور میدارد .در تمثیل «خاریدع روستایی

تاریکی شیر را »...

چگ نگی مقاوما رواع نر هرای اولیر در

را ر تغییر و راههای جنتج ی تثیید و ت جی اورها اشاره میکند .ای قبیل تمثیلها هرکردام ر نر عی ر مخاطرب یرا
مراجر کننده کمک میکند تا طرز تلقی ،ازخ رد و سرم ق ذهنی تازهای ننبا
خ د یا د و نظام اندی اش را

سبکهای رفتاری و شی ههای فکری

چالش ک د؛ همچنی فررد را تثمرل در ایر تمثیرلهرا ترثثیر مخرر

شرناخاهرای

تحریفشدة خ د را ت خیص میدهد و الگ های تفکر مناسبتر و سازگاران تری را جایگزی آنها میکند .نتای حاررل
آنک تمثیلهای مثن ی آعگ ن ک م النا آع را در فرآیند انتقال مفاهیم

مخاطب

کار میگیرد،

سربب عر املی مثرل

ساختار مناسب و خالقان و ف ثبا کردع پیام در ذه مخاطرب ،ا رزار مناسربی ررای ازسرازی شرناختی ،رازآم زی و
ارالح و تغییر رفتار اسا .همچنی

ش دیردع،
رای تمثیل درمانگری ،را ایجراد آگراهی و اررالح نظرام فکرری ،آمر ز ِ

فکرکردع و عمل کردع ،یش از سایر آثار تمثیلی در اد یات ما مفید و مؤثر خ اهد د.
مناب
 -9آزاد ،پیماع ( .)9252کلید فهم مثن ی ،تهراع :ن ر علم.
 -3اریکن ع ،میلت ع؛ روزع ،سیدنی ( .)9216قص درمانی نقش قص در تغییر زندگی و شخصیا ،ترجمة مهدی قراچر
دا ی ،تهراع :دایره ،چاپ س م.

 -2رنز ،دی ید ( .)9252از حال د حال خ

 ،ترجمة مهدی قراچ دا ی ،تهراع :آسیم ،چاپ سی و ش م.

 -4ک ،آروع تی ( .)9255شناخادرمانی و م کالت روانی ،ترجمة مهدی قراچ دا ی ،چاپ چهارم.
 -9پروچاسکا ،جیمز؛ ن رکرا  ،جاع ( .)9215نظری های رواعدرمرانی (نظرامهرای رواعدرمرانی) ،ترجمرة یحیری سریّد
محمدی ،تهراع :رواع ،چاپ دوم.
 -6زمانی ،کریم ( .)9235شرح جامع مثن ی مرن ی ،تهراع :اطالعات.
 -3سارتر ،ژاع پل ( .)9265اد یات چینا؟ ،ترجمة ا الحن نجفی و مصطفی رحیمی ،تهراع :زماع.
 -1راحبی ،علی ( .)9211تمثیل درمانگری ،تهراع :سازماع مطالر و تدوی کتب عل م اننانی دان گاه ها (سما).
 . )9255( -------- -5قص درمانی ،تهراع :ارجمند.
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 -95طالبزاده ش شتری ،مرضی ( .)9253اثر خ ی مداخل را اسرتفاده از اسرترارههرای رگرفتر از مثنر ی م النرا رر
دان ج یاع دارای عالئم افنردگی ،پایاعنامة دکتری رواعشناسی عم می ،ارفهاع ،دان گاه آزاد اسرالمی اررفهاع واحرد
خ راسگاع
 -99ف ک  ،می ل ( .)9234مؤلف کینا؟ سرگ تگی ن ان ها ،تهراع :مرکز.
 -93کیمیایی ،سیّد علی ( .)9234ررسی زمین های همن را شرناخا و شرناخادرمرانی از مثنر ی م النرا ،پایراعنامرة
کارشناسی ارشد رواعشناسی ،تهراع ،دان گاه عالم طباطبایی.
 -92گری

رگر ،دنیب و پدسکی ،کرینتی ( .)9211آنجا ک عقل حراکم اسرا ،ترجمرة حبیرباهلل قاسرمزاده ،تهرراع:

ارجمند ،چاپ دوم.
 -94م ل ی ،جاللالدی ( .)9239مثن ی مرن ی ،تصحیح رین لد الی نیکلن ع ،تهراع :امیرکبیر.
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