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 و نقش فلسفة رواقیر ب دیکأبا ت درمانی  شناخت یها  انیبن
 یاسالم ةشیاساس اند  نقد آن بر

 
 1نوید خاکبازان

 

 چکیده
با تأکید بر نقش فلسفۀ رواقی و نقد آن  یدرمان  شناخت مبانی فکری یبررسپژوهش حاضر با هدف 

صورت گرفتـ  و   یدرمان  از شناخت یکارآمدتر ۀتا استفادانجام شده است  یاسالم ۀشیاساس اند  بر
 ی ـ اسـتدل   یمروربدین منظور، با روش  .شود یاسالم یمبان باها   درمان یطراح برای یا   نیزم  شیپ

 کـ  دهـد    نشـان مـی  پـژوهش   هـای   افتـ  گیـری شـد. ی    اطالعات گردآوری، بحـ  و نتیجـ    ی،انتقاد
و  شناسـی   درمانی، ارادۀ آزاد و فردگرایی در انسان  ی اثرگذار فلسفۀ رواقی در شناختمبان ترین  مهم

ــبی ــی در ارزش   نس ــی اخالق ــت. در   گرای ــی اس ــالمی در     شناس ــۀ اس ــاس اندیش ــ ، براس ــانمقاب  یمب
در  هـای او   های خود آزاد اسـت، و ـی دامنـۀ انتخـاب      هرچند انسان در انتخاب ،اسالم یشناخت  انسان

ــوانین  ــده اســت.  چــارچوب ق ــیم ش ــی ترس ــانی درا ه ــناخت  ارزش مب ــا  ارزش ی،ش ــ یه ی در اخالق
 دارد ینشـان از درمـان   ،یفکـر  یمبـان  نیبـر چنـ    یمبتن یدرمان  شناخت های عینی ریش  دارند.  واقعیت

سـت و انسـان را   ا ناسـازگار  ،است یا ه میپارادا کیک   یاسالم یبا چارچوب فکرتا حدودی ک  
 .خواند  یوجود خود فرا نم قتیحق یسو    ب 

 .گرایی  شناسی، نسبی  شناسی، ارزش  درمانی، فلسفۀ رواقی، انسان  شناخت :ها واژهکلید
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Abstract 

The present study was conducted to extract the intellectual foundations of cognitive 

therapy by emphasizing the role of Stoic philosophy and its critique based on 

Islamic thought, in order to make effective use of cognitive therapy and to be an 

introduction for designing therapies with Islamic principles. By argumentative-

critical review method, information was collected and discussed and concluded. 

Findings show that the most important influential foundations of Stoic philosophy in 

cognitive therapy are free will and individualism in anthropology and moral 

relativism in axiology. On the contrary, according to Islamic thought in the 

anthropological foundations of Islam, although man is free in his choices, but the 

scope of his choices is drawn within the framework of divine laws. In axiological 

foundations, moral values are rooted in objective facts. Cognitive therapy based on 

such intellectual principles indicates a therapy that is somewhat incompatible with 

the Islamic intellectual framework, which is a divine paradigm, and does not call 

man to the truth of his existence. 

Keywords: Anthropology, axiology, cognitive therapy, relativism, Stoic 

philosophy. 
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 مقدمه
دست آمـده از    ب  یفرد  انیو مواضع م ینیبا  یها  روش یکاربرد آگاهان  و عمد یدرمان  روان

هـا،    تـا رفتارهـا، شـناخت    کنـد   مـی شده است ک  ب  افـراد کمـک     تیتثب یشناخت  اصول روان
کننـدگان در درمـان     ک  شـرکت  یریخود را در مس گرید یشخص یها  یژگیو ای ها و  جانیه

، یمحمـد  دیسـ  ۀ، ترجمـ 2007پروچاسکا و نورکراس ، ) دهند رییتغ دانند  یم وبآن را مطل
از  یمختلـ  وجـود دارد کـ  برخـ     یدرمان  روان روشاز هزار  شیب(. در حال حاضر، 1390

درمـانی تغییـرات     جملـ  شـناخت    برخـی دیگـر از   را بـ  همـراه دارد و   یجزئـ  راتییـ ها تغ  آن
 (.2018، 1کنند )رابینسون  تری را در افراد ایجاد می  بنیادی

مــدت و متمرکــز بــر حــ    منز ــۀ درمــانی دارای ســاختار، کوتــاه  درمــانی بــ   شــناخت
 1960مشکالت جاری و تغییر تفکر و رفتار ناکارآمد در دانشـگاه پنسـیلوانیا در اوایـ  دهـۀ     

هـای اعتقـادی و     ( ک  بر نقـش نظـام  1369 ،یقراچ  داغ ۀ، ترجم1976، 2کگرفت )ب شک 
 (.1381 روزبخت،یف ۀ، ترجم1996شارف، تفکردر رفتار و احساس تأکید دارد )

گیـری او یـۀ     و همکاران در شـک   3جمل  بک، ا یس  پردازانی از  شناسان و نظری   روان
درمـانی    جملـ  پیشـگامان مکتـن شـناخت      بـک، از  درمانی تأثیرگذار بودند. ا یس و  شناخت

کاوی بودند و در مقاب  گلدفرد و همکـاران پیشـینۀ رفتـارگرایی داشـتند       دارای پیشینۀ روان
(. گیـدانو و همکـاران نیـز از دیگـر پیشـگامانی هسـتند کـ  یـک رویکـرد          2010، 4)دابسون

 (.2009، 5اند )فروگات  شناختی مطرح کرده  ساختاری برای درمان
شناسـی روانـی،     داری است ک  برپایۀ نظریۀ آسین  درمانی نظام  درمانی، روان  شناخت

های تجربی   ای از اصول و فنون درمانی و انبوهی از دانش است ک  اساساً از بررسی  مجموع 
 و همکـارانش  6(. بـدین منظـور، هـاوتون   1385وجود آمده اسـت )کیمیـایی و همکـاران،      ب 

طـور عملیـاتی بیـان شـوند و       اصول در این رویکرد آن است ک  مفـاهیم بـ   معتقدند یکی از 
طور تجربی صورت پذیرد. قسمت اعظم درمان، براساس رویکرد )اینجـا    یابی درمان ب   اعتبار

گیرد تا ب  بیمار کمک کنـد کـ  بتوانـد تغییراتـی مطلـوب در زنـدگی         و اینک( صورت می
  (.1376زاده،   قاسم ۀ، ترجم1989هاوتون و همکاران، خود پدید آورد )

                                                                                                                                        
1. Robinson 

2. Beck 

3. Ellis 

4. Dobson 

5. Froggatt 

6. Hawton 
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هـا محـدود     ای از تکنیک  درمانی ب  مجموع   نکتۀ مهم در اینجا این است ک  شناخت
هـای علمـی اسـت )بانـد و       سـازگار بـا روش  بر مبـانی فلسـفی     ای مبتنی  نظری شود، بلک    نمی

ها سخن ب    مۀ بنیاندرمانی با صراحت از ه  (، اما پیشگامان و محققان شناخت2002، 1درایدن
 (.1398اند )خاکبازان و همکاران،   میان نیاورده

بـرداری    های خویش از عالقۀ او یۀ خود ب  فلسفۀ رواقـی پـرده    آ برت ا یس در نوشت 
 افزاید:  کند و می  می

شاید من ا فبای درمان هیجانی عاطفی را از کار کردن با صدها نفر از مراجعان خود در بین 
سـال داشـتم تـاکنون     16استنباط کردم، اما فراتر از آن، از زمانی کـ    1955تا سال  1943 های  سال

ویژه   ها فالسفۀ رواقیون ب   جمل  تأثیرگذارترین آن  تحت تأثیر بسیاری از فیلسوفان قرار گرفتم ک  از
 .(64، ص 1994باشد )  گذار مکتن(، سنکا، اپیکتتوس و مارکوس اور یوس می  زنون )بنیان

گونـ  بگـویم کـ  بـ  هـر        تـوانم ایـن    حتـی مـی  »گوید:   ا یس در جای دیگر چنین می
فیلسوف و یا رویکرد فلسفی ک  منجر ب  خوشبختی مردم شود و انسـان را تشـویب بـ  تغییـر     

رسد این است ک  ا ـیس و    نظر می  آنچ  روشن ب  (.6، ص 1998« )مند بودم  تفکر کند، عالق 
تـری بـ      ود در درجۀ اول ب  فلسفۀ رواقیـون و سـ س بـ  میـزان کـم     بک، در مبانی فکری خ

نیـز معتقـد اسـت خاسـتگاه      (1979بـک ) (. 2010ادبیات شرقی وابستگی دارند )رابرتسون، 
و  3، سیسـرو 2خصـوص زنـون    بـ  افکـار برخـی از فالسـفۀ رواقـی، بـ        درمانی  شناختفلسفی 

 گردد.  اپیکتتوس برمی
تـوان مبـانی فکـری      رسد ک  آیا مـی   نظر می  منطقی ب با این وص ، طرح این پرسش 

جمل  فلسفۀ رواقی را از نگاه اندیشۀ دینی نقد و بررسی کرد؟ واقعیت ایـن    درمانی از  شناخت
جملـ  فلسـفۀ دوران رنسـانس و فلسـفۀ       درمـانی از   است ک  جریان فلسفی حاکم بـر شـناخت  

روسـت و بـر ایـن مکاتـن       غربـی روبـ    های بسـیاری از جانـن اندیشـمندان     رواقی با چا ش
(. نکتــۀ مهــم آن اســت کــ  برخــی از 1391انتقادهــای بنیــادینی وارد اســت )جلیلــی مقــدم، 

( نیز نقدهایی را بـر مکاتـن فلسـفی مـذکور وارد     1384اندیشمندان مسلمان )مصباح یزدى، 
قیـون عبـارت   ها نقد ب  مکتن رواقیون است. برخـی از نقـدهای روا    اند ک  از جملۀ آن  کرده

نظران  بودن، نادرستی معیارها، ناکارآمـدی در مقـام عمـ ،       است از: تناقض در مبانی و تنگ
نادیده گرفتن عواط  و امیال، مخا فت با فهم متعارف از اخالق، ارائۀ تفسیری نادرسـت از  

                                                                                                                                        
1. Bond & Dryden 

2. Zeno 
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بایـد  قضا و قدر ا هی، تفسیر نادرست از زهد و دنیا گریزی و اعتقاد ب  وحدت وجود. ا بتـ ،  
توج  داشت ک  هدف نگارنده نقد مکاتن فلسفی نیست و آن قسـمت از مبـانی فکـری کـ      

 در نظریات پیشگامان تأثیرگذار است، بررسی و تحلی  خواهد شد.
درمـانی    گـذاری روان   های بنیادین و مقدماتی در پای   جمل  پژوهش  پژوهش حاضر از

گـذاری    کند ک  بـرای پایـ     مهم جلن می اسالمی است ک  توج  سایر پژوهشگران را ب  این
شناسـی    باید ب  مبانی فکری همچون انسان  های اسالمی می  یک نظریۀ درمانی مبتنی بر اندیش 

هـای فلسـفی     رو، ضروری است پژوهشی بـ  تـأثیر دیـدگاه     از این  شناسی پرداخت.  و ارزش
هـا و تأثیراتشـان را در     ارتباط آندرمانی پرداخت  شود و   نظیر فلسفۀ رواقی پیشگامان شناخت

بنـابراین، نگارنـده در    درمـانی بیـان کنـد.     هـای پیشـگامان شـناخت     درمانی و دیدگاه  شناخت
درمـانی و بررسـی و نقـد آن      پژوهش حاضر بر آن است تا ب  نقش فلسفۀ رواقی بـر شـناخت  

 ـردازد. در سـایۀ   باساس اندیشۀ اسالمی )آیـات، روایـات و کـالم اندیشـمندان مسـلمان(        بر
هـای    درمـانی مبتنـی بـر آمـوزه      بررسی مبانی و اصول نظریات درمانی خواهـد بـود کـ  روان   

 اسالمی جایگاه خاص خود را خواهد یافت.

 شود:  هایی است ک  آورده می  پرسش یبررس یمحقب در پ ،نیبنابرا
 درمانی چیست؟  نقش فلسفۀ رواقی در شناخت
اسـاس دیـدگاه اسـالمی      بر نی برگرفت  از فلسفۀ رواقینقد مبانی فکری شناخت درما

 چگون  است؟
 

 روش
ی ا  و کتابخانـ   کـ  بـا روش اسـنادی    بـوده  یانتقـاد  ی ـ اسـتدل   یحاضر از نـو  مـرور   ۀمقا 

 گیـری   نتیجـ  بحـ  و   موردی انتقاد دگاهید کیاساس   بر اطالعات گردآوری شده و س س
مـرور   یهـا   مقا   ها  ک  ب  آن یانتقاد ی ـ استدل  یرورم یها  در مقا  . قرار گرفت  شده است

کنند و بـا    یمطرح م راهایی   شپرس ایل  ئمس سندگانینو ای سندهینو ،شود  یگفت  م زین یتیروا
 پردازنـد و   یمربـوط مـ   تایـ جـو و کنکـاش ادب  و  ب  جسـت  یاسناد ای یا  روش کتابخان  کی

خـود بـ     یهـا   دسـت آمـده و اسـتدلل     بـ   تو اطالعـا هـا    داده یبنـد   جمـع  و بیبا تلف گاه  آن
 .(1390رسند )میرزایی،   مند می  گیری نظام  نتیج 

 اجرای پژوهش طی دو مرحل  صورت گرفت ک  ب  این شرح است:
درمـانی بـا تأکیـد بـر فلسـفۀ رواقـی در دیـدگاه          فلسـفی شـناخت  خاسـتگاه   ییناساش
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 درمانی.  پیشگامان شناخت
 اندیشۀ اسالمی.اساس   بردرمانی   پیشگامان شناخت یفلسف ینقد مبان

 

 ها  یافته
 درمانی  . مبانی فکری پیشگامان شناخت1

بـر مبـانی     ای مبتنـی   شود، بلک  نظریـ    ها محدود نمی  ای از تکنیک  درمانی ب  مجموع   شناخت
و هـایی در حکمـت نظـری      بـر اندیشـ     هـای علمـی اسـت کـ  مبتنـی       فلسفی سازگار با روش

شناسـی آن را تـأمین     شناسـی و ارزش   حکمت عملـی اسـت و مبـانی فکـری همچـون انسـان      
از تـوان    ی را مـی رواقـ  ۀفلسفگون  ک  گذشت   همان (.1398)خاکبازان و همکاران، کنند   می

از نفــر هــر دو  ی دانســت کــ  از ســویرفتــار یشــناخت  در درمــان اثرگــذار فلســفی مکاتــن
، و همکـاران  )بـک  درمـانی   ( و شـناخت 1994 س،ی)ا ـ ی عـاطف  ـ یدرمان عقالن گذاران  بنیان

ثر از أمت یدرمان  شناختشناسی   شناسی و ارزش  انسان ی، مبانرو  از این  شده است. بیان (1979
 ۀ رواقی بررسی و ارائ  خواهد شد.فلسف

 
 درمانی  شناسانة فلسفة رواقی در شناخت  . تأثیرات انسان2
توان بـ  نقـش عقـ  و جایگـاه       درمانی می  ای مکتن رواقی در شناخته  جمل  تأثیرگذاری  از

آن در انسان، اراده و آزادی در انسان و تأکید بر زمان حال اشاره کرد ک  در ادامـ  بررسـی   
 خواهد شد.

 

 جایگاه عقل
هـای جهـان    هـای هسـتی، سرنوشـتی جـدا از سـایر پدیـده       انسان در جایگـاه یکـی از پدیـده   

خـود را دارد.    های مختص بـ   باشد. در عین حال، این پدیده )انسان( ویژگیتواند داشت   نمی
هـا متفـاوت    ها سبن شده است ک  تکام  و شیوۀ تکامـ  آدمـی بـا سـایر پدیـده      این ویژگی

باشد. براساس دیدگاه رواقیون عق ، نمود طبیعت است و همین عق  سبن برتری انسـان بـر   
، 1اسـت )لنـگ و سـاد ی    موجـود  بـا عقـ  و اراده   شـود و انسـان تنهـا      دیگر موجودات مـی 

1987.) 
های رواقی بـا    ح   ( بر این باورند ک  ممکن است جزئیات راه1999استی  و درایدن )

                                                                                                                                        
1. Log & Sedely 
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آنچ  از سوی ا یس و بک ارائ  شده است، متفاوت باشد، اما هر دو ب  یک معنای خـاص از  
مکتن رواقی معتقد است ک  با انعکاس درمانی با پیروی از   کنند. شناخت  عقالنیت اشاره می

توان امید و انتظار یک زندگی شـادتر    عقالنیت و مسئو یت در ذهن و کنترل احساسات، می
 تر را داشت.  و رضایت بخش

(. عقالنیتی 1378ترین وج  امتیاز بشر است )دورانت،   در دیدگاه رواقیون عق  عا ی
نخسـتین متفکـری    2هراکلیتوس ظاهرأنامند.   می 1شود را  وگوس  ک  در رواقی از آن یاد می

منز ـۀ یکـی از کاوشـگران      کـار بـرد. هراکلیتـوس بـ       بود ک  مفهوم  وگوس را در فلسف  بـ  
دست دهد. این کلم  شاید ب  معنـای    طبیعت، در پی آن بود تا تعبیری عقلی از عا م و آدم ب 

تر، او بـا طـرح همـین نظـام عقالنـی،        ای باشد ک  او کش  کرد. ب  عبارتی دقیب  نظم عقالنی
(. 1393نق  از متاجی نیمور و همکاران،   ، ب 1998ساختار عقالنی عا م را نشان داد )کرایج، 

رود کـ  از    شـمار مـی    در زنـدگی شـاد و خرسـند بـ     این ساختار عقالنی جزء اساسی و مهم 
 (.1994آید )ا یس،   دست می  طریب ترویج احساسات سا م و مناسن ب 

نقش بستن احساسات بـر روی ذهـن تأکیـد داشـتند و      رواقیون ب  تعبیر و تفسیر نحوۀ
 (.1380معتقد بودند برای آنک  ما چیزی را بشناسیم ب  ادراك حسی نیاز داریم )کاپلسـتون،  

رود، رابطـۀ عقـ ، احسـاس و میـ  را       شـمار مـی    نفوذترین رواقیـون بـ   کریسی وس کـ  از بـا  
هـا قـوای ذهنـی متفـاوتی هسـتند کـ          د اسـت ایـن  تقـ کنـد و مع   بیان مـی  متفاوت از افالطون

ها را قوای ذهنی مجزایی درنظر گرفت و یا در تضاد با یکـدیگر دانسـت، زیـرا      توان آن  نمی
شـوند )اسـتی  و درایـدن،      ناپـذیر یـک سیسـتم محسـوب مـی       همگی جزء لینفک و جدایی

1999.) 
درمـانگری نیـز، توانـایی      پیشـگامان شـناخت  از خصوصیات اصلی انسان در دیـدگاه  

طـور کـ  مایـۀ اضـطراب       تواند همـان   تعق  اوست. انسان از طریب تفکر صحیح و منطقی می
آبـادی و ناصـری،     هـای خـویش نیـز رهـا کنـد )شـفیع        خود را از شرّ نـاراحتی   شود،   خود می

شـوند، بلکـ      یشـانی نمـی  (. اپیکور نیز معتقد بود ک  حوادث و اشیا سبن اخـتالل و پر 1383
شـود. از    ها و اشیاسـت کـ  سـبن آشـفتگی و نـاراحتی او مـی        ب  این پدیده  نگرش فرد نسبت

)اسـتی  و درایـدن،   شـود    میمنز ۀ پیرو فلسفۀ رواقیون، شناخت    متفکران اخیر کانت نیز ک  ب 
یم، بلکـ  آنچـ  مـا    طوری ک  هسـتند، بشناسـ    توانیم اشیا را آن  (، معتقد است ک  ما نمی1999

 (.1990دانیم فقط تعبیر و تفسیر خودمان از اشیا است )بلک برن و دیوید سون،   می

                                                                                                                                        
1.logos 
2. Hreclitus 
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اساس دیدگاه کریس وس، تفکر منطقـی و    ( معتقدند، ا یس بر1999استی  و درایدن )
جـای کشـمکش     ها ب   کند ک  انسان  منطقی را مطرح کرده است، زیرا کریس وس بیان می  غیر

و احساس، همیش  در کشمکش انتخاب بین د ی  خوب و اشتباه )یا تفکر منطقی و  بین عق 
ها و درگیـری    مثابۀ یک نظریۀ روانی متمایز از انگیزه  غیرمنطقی( هستند. کریس وس این را ب 

 کند.  یافت  مطرح می  های توسع   بین انگیزه

و منطقـی و در عـین   بر همین اساس، ا یس نیز معتقد است ک  انسان موجود عقالنـی  
منطقی است و  ذا هم برای صـیانت نفـس، شـادی، تفکـر و صـحبت        عقالنی و غیر  حال، غیر

کردن، عشب ورزیدن، ارتباط با دیگـران، رشـد و خودشـکوفایی و هـم بـرای نـابود کـردن        
گرایـی،    خود، اجتناب از فکر، طفره رفـتن، تکـرار اشـتباهات، خرافـات، ناشـکیبایی، کمـال      

و اجتناب از شکوفا کردن استعدادهای خود آمادگی دارند. پس هنگـامی کـ     سرزنش خود
تفکر و رفتارش عقالنی باشد، موجود کارآمد، خوشحال و توانا خواهد بود. ا یس بـ  افـراد   

، 2011 ،یکـور شـوند، ب ـذیرد )    اینکـ  مرتکـن اشـتباهات مـی     کند تا خود را بـا   کمک می
 .(1391،  یمحمد دیس ۀترجم

 

 زاد انسانارادة آ
درمـانی هسـتند، انسـان را دارای      گران ک  تحت تأثیر فلسفۀ رواقی در شناخت  درمان  شناخت

خواهد برگزینـد و ا بتـ ، بـا      تواند آنچ  را ک  می  ( ک  می1962دانند )ا یس،   آزادی اراده می
 ۀ، ترجمـ 1976بـک،  اش ب ـذیرد )   هایی را هم در زنـدگی   ها باید محدودیت  همۀ این توانایی

(، زیرا هنگامی ک  توانایی تغییر نـدارد بایـد ایـن دیـدگاه فلسـفی را کـ        1369 ،یقراچ  داغ
طـور کـ  هسـتند،      ها از قب  مشخص شده است ب ذیرد و همـ  چیـز را همـان     سرنوشت انسان

 (.1962قبول کند )ا یس، 
 ( معتقد است:1994ا یس )
رکز دنیا( قرار دارند و قدرت انتخـاب دارنـد.   ها در مرکز دنیای خودشان )اما ن  در م  انسان

کنـد    درمانی ب  افراد کمک می  ا بت ، ن  انتخاب نامحدود. همچنین، معتقد است ک  شناخت
تا ب  درجۀ بالی فردیت، آزادی، انتخاب آزاد، منفعت شخصی و خودکنتر ی دست یابنـد  

 (.13، ص1998)ا یس و کویی، 

انسـان دارای ارادۀ آزاد هسـت، امـا در هـیا شـرایطی      رواقیون نیز بر این باورند کـ   
تواننـد ارادۀ خـود را تغییـر دهنـد.       تواند حوادث جهان را تغییـر دهـد. آدمیـان تنهـا مـی       نمی
توانند ب  چیزی تعلب خاطر داشت  باشند یا از آن دل بکننـد، امـا هرگـز نبایـد خیـال تغییـر         می
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 (.1384در ذهن ب رورانند )ر.ك: مصباح یزدی،  ها را  های عا م و یا تأثیر در آن   پدیده
بـرد کـ      کـار مـی    ها و تشبیهاتی برای ویژگـی ارادۀ آزاد انسـان بـ      اپیکتتوس استعاره
ها آگاه بودند. هدف بازی برنده شدن نیست، بلک  هدف رواقی ایـن    رواقیون از معناهای آن

نهایـت از تـاس     شـود کـ  بـی     کند ب  بهترین نحو بازی کنـد و ایـن سـبن مـی      است ک  سعی 
استفاده بکند. پیروزی چیزی ماورای بـازیگر و خـارا از کنتـرل بـازیگر اسـت و بـ  همـین        

ای فهمیدند ک  در یک بـازی، هـر شخصـی در شـرایط بـازی        طور برجست   د ی ، رواقیون ب 
دید. تنها ای فوتبال نیز خواهید   گیرد. این چیزی است ک  شما در یک بازیکن حرف   قرار می

چیزی ک  در بازی مهم است، پرتاب و خوب گرفتن است ن  مرغوبیت جنس تـو  یـا اول   
انجام بازی، مهارت مربوط بـ  آن، سـرعت و خربـره بـودن      شرو  کردن. در این بازی، نحوۀ

توانم تـو  را بگیـرم، امـا، یـک فـرد خربـره         مهم است. من حتی اگر  باسم را پهن کنم، نمی
جای دیگر بیندازم، تو  را بگیـرد، اگـر مـن ناگهـان یـا از        اگر من تو  را ب تواند حتی   می

روی ترس تو  را پرتاب کنم، این رها کردن  ذتی ندارد. یک بـازیکن خربـره در بـازی بـا     
گوید بازی باید بـدون    خوبی پاس دهد و بگیرد. اپیکتتوس می  خواهد ک  تو  را ب   تو  می

بخشی باشد و اگـر بـازیکنی بـ       و برای بازیکن سرگرمی  ذت ترس و با مهارت انجام گیرد
یش را بـ   هـا   مدت طولنی آن را انجام دهد، بتواند از انجام آن  ذت ببرد و ترس و نگرانـی 

نام  اسـت. ایـن همـان      این وسیل  از بین ببرد. از دیدگاه رواقیون، زندگی نوعی بازی نمایش
، حبسش، تبعیدش، نوشیدن جام زهر، مانع شدن اش  توپی است ک  سقراط در طول محاکم 

این وصـ  بـازی کـرد و تـو  را     از حضور همسرش و ترك کودکان یتیمش داشت. او با 
نهایـت، تعبیـر اپیکتتـوس      (. در1390شـک  خـوبی دسـت بـ  دسـت داد )صـادقی و بـراز،          ب 

نقـش تـو را    نـویس اسـت کـ      یـاد داشـت  بـاش کـ  تـو بـازیگری و بـازی           گون  است: بـ    این
و اگـر  نـگ یـا       باید فقیر باشـی   گزیند: اگر او تو را ب  هیئت مردی فقیر خواست  باشد،  برمی
گذار یا مردی ساده آفریده باشد، باید چنان باشی. کار تو آن است ک  نقشت را بـازی    قانون

( و 1384کنی و خوب بازی کنی. گزینش نقـش بـا دیگـری اسـت )ر.ك: مصـباح یـزدی،       
مورد تغییر امور هیا حاصلی در پی ندارد. پس ما باید در آرزوی ایـن باشـیم کـ       نی درنگرا

 (1390دهد )صادقی و براز،   گون  رخ دهد ک  در واقعیت رخ می  هر چیزی همان»
توان ارادۀ آزاد انسـان را بـا تقـدیر سـازش       خروسی وس نیز عقیده داشت  است ک  می

هـای فرعـی کـ  تحـت تـأثیر عوامـ            د ی  قائ  بـود: د یـ   داد. ب  همین خاطر، او ب  دو نو
مسـبوق بـ       هـا را علـ     شود، مث  وارد کردن نیرو بر غلتک ک  این  خارجی بر شیء وارد می
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اند، مثـ  حا ـت     های اصلی ک  همواره در جای خود محفوظ  نامند و د ی   عل  پیشین هم می
رد شود و چ  نشود، د ی  غلـت خـوردن آن   ذاتیِ غلت خوردن غلتک، چ  نیرویی بر آن وا

کنـد    های جهان هماهنگی ایجاد مـی   دور خودش، ناشی از ذات اوست. عق ِ ک ، بین پدیده
بخشد. از ایـن رو، یـک رواقـی بایـد در برابـر ایـن         و برحسن قواعد کمال، آن را انتظام می

مکتـن رواقـی همـین       نۀتـرین نشـا    تقدیر، قوانین و عق  ک  سر تسلیم فرود بیاورد کـ  مهـم  
 (.1987پذیرش همراه با تسلیم و رضاست )لنگ و ساد ی،   

کننـد.    گران با نگرشی متأثر از رواقیـون ارادۀ آزاد انسـان را تبیـین مـی      درمان  شناخت
های محوری رواقیون ک  ا ـیس آن را توسـع  داد آن اسـت کـ  انسـان توانـایی         یکی از ایده

ها آنچ  را در محـدودۀ قـدرت و     ها را ندارد. انسان  سیاری از ناگواریمبارزه و از بین بردن ب
ها باشد، پس   توانند تغییر بدهند، اما اگر این وضعیت خارا از کنترل آن  کنتر شان هست می

رو،   (. از ایـن  2015گون  کـ  هسـت قبـول کننـد )مارگیـا و دیـاز،         بهتر است ک  آن را همان
ها بازیگرانی هستیم ک  در صحنۀ نمـایش حضـور و نقـش      ا انسانکند ک  م  ا یس تصریح می

کنـد کـ  افـراد      درمانی تأکیـد مـی    . شناخت(1382 روزبخت،یف ۀ، ترجم2001 س،یا داریم )
تواننـد    کند ک  مراجعـانش مـی    ها مجبورند تا انتخاب کنند. بک تأکید می  باید بدانند ک  آن

هایی ک  ب  اضطراب، خشـم و یـا افسـردگی منجـر       عیتهایی را انتخاب کنند ک  ب  موق  شیوه
 (.2015اساس آن عم  کنند )همان،   شود بنگرند و بر  می

گانـ     ( اصـ  تحمـ  را در زمـرۀ اصـول سـیزده     1979اساس این نو  نگرش ا یس )  بر
شـناختی درنظـر گرفتـ  اسـت. ا ـیس معتقـد اسـت، افـرادی کـ  دارای درجـۀ             سالمت روان

هـای    مت روانی هستند در مواقعی ک  با شرایط یـا رویـدادهایی کـ  بـا ارزش    بالتری از سال
کـار    شـوند. فلسـفۀ تحمـ  را بـ       اساسی، اهداف و توجیحاتشان در تعارض است، مواج  می

گیرند. این بدان معنی است ک  این دست  از افراد زمانی ک  در شـرایط دشـوار و تـوأم بـا       می
منز ۀ وسیل  برای دستیابی ب  اهـداف مطلوبشـان در پـیش      را ب  گیرند، تحم   ناکامی قرار می

دهـد آن    درمانی ب  مرجعان آموزش می  (. بنابراین شناخت1999گیرند )استی  و درایدن،   می
 (.1998توانند تغییر دهند ب ذیرند )ا یس و کویی،   چیزهایی را ک  در حال حاضر نمی

 

 تأثیر در فردگرایی
از  یخـوددار  و زیـ بـر همـ  چ   یبرتـر دانسـتن عقـ  و اسـتدلل فـرد      ،یـی از فردگرا مقصود

 اسـت  ی(فـرد  تیـ )عقالنی برتر از عقـ  اسـتدل    یمعرفت زیفرد و ن از برتر یاقتدار رفتنیپذ

 یفـرد بـرا   ،در ایـن نـو  تفکـر   توان گفت ک    می ،تی. درنها(1393)ذوا قدر و محمدزاده، 
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 در تقابـ  اسـت   ،یعـ یطب وی اجتمـاع  طیمثـ  محـ   گـر ید یهـا   ک  است و بـا کـ    کیخود 
و محوریـت  « مـن »توجـ  بـ    توان فردگرایی را   همچنین، می (.1381)حقیقت و میرموسوی، 

وقتـى  دانسـت.   شـناختی   شناسـى و ارزش   شناسى گرفت  تـا معرفـت    امور، از هستى ۀآن در هم
ام و تمـام  امور باشد، دیگـر سـخن گفـتن از معرفـت تـ      ۀاو محور و مالك هم« من»انسان و 

توان ادعا کرد ک  واقعیت ب  کلـى در اختیـار فـرد یـا افـراد خـاص         بیهوده خواهد بود و نمى
 .(1392)حسنی،  خواهد بود

، بر فردگرایى استوار رویکرد درمانی  درمانی، این   براساس دیدگاه پیشگامان شناخت
رویکرد فردگرایانـ   درمانی دارای   کنند ک  شناخت  ( تصریح می1988ا یس و کویی ) است.

 یاصـل  یتبـ  چهـار خصوصـ    یما تسب یمکسدهد.   محوری را اص  قرار می  بوده است و فرد
تـا   یو ـ  ،اگرچـ  معقـول هسـتند    منطقی یباورها یناافزاید   و می کند  اشاره می منطقی رتفک

 ربنــاییزکـ    هســتند. برخـی شـناخت درمــانگران نیـز بـر ایــن باورنـد      یانـ  فردگرا یحـدود 
 کاسـت یهـای فردگـرا ماننـد انگلسـتان و امر      فرهنـگ  یِفرهنگـ  هـای   درمـانی ارزش   شناخت

 (.1399ی و همکاران، مازندران)
آمـوختن   درمـانی،   ی شـناخت هـدف اصـل  کند کـ  یکـی از     ( تصریح می1967بک )
اسـاس دیـدگاه ا ـیس از  حـاظ       همچنـین، فـرد سـا م بـر    است.  یمارانب  ب یریگ  روش فاصل 

اول منافع و اهداف شخصی خـود را بـیش از هـر زمـانی در او ویـت قـرار       عاطفی در درجۀ 
دهد. این بهترین راه برای رسیدن ب  وحـدت و یک ـارچگی فـرد هسـت تـا بـا اصـ  نفـع           می

 .(1998 ،ییو کو سیا وجوی خوشبختی خود باشد )  شخصی در جست
انگر رویکرد درمانی ب  انسان در برابر زندگی خویش نیز بی  نگرش پیشگامان شناخت

منطقی تأیید دیگران است. این باور کـ     فردگرایان  است. از آنجا ک  یکی از انوا  تفکر غیر
و  نـان ینها عالقـ  دارد )   شناسد و یا ب  آن  ها را می  نیاز ب  حمایت و تأیید افرادی هست ک  آن

لی  متعـدد بـرای   تواند ب  د  (، این تفکر می1388و رضاپور،  یزیتبر ۀ، ترجم2006 دن،یدرا
انســان مشــکالتی را ایجــاد کنــد، امــا در صــورتی کــ  انســان زنــدگی خــود را طبــب میــ  و 

آبـادی و ناصـری،     آرزوهای خویش اداره کند، مردم وی را تأیید و حمایت کردنـد )شـفیع  
اساس دستور عقـ  و شـر ( زنـدگی را اداره      (. اینک  فرد براساس می  خویش )و ن  بر1383

 .درمانی محسوب شود  محورانۀ شناخت  واند شاهدی بر رویکرد انسانت  کند، می
 

 درمانی  شناسانة فلسفة رواقی در شناخت  تأثیرات ارزش
درمـانی    شـناختی در نظریـات پیشـگامان شـناخت      ترین تـأثیر ارزش   گرایی اخالقی مهم  نسبی
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تقـدیر و پـذیرش معتقدنـد    درمانی در پرتو بـاور بـ      . گویا پیشگامان شناخترود  شمار می  ب 
بایدهای اخالقی حاکی از چیزهایی است ک  د  ذیر و مطبو  و مطابب د خواه باشـد. از ایـن   

 گوید:  رو، ا یس می  
خالف قانون جاذب  یا قانون اول ترمودینامیک، هیا قانون جهانی در طبیعت وجود ندارد   بر

حـیط زیسـت مـا بایـد همیشـ       ک  تصریح کند ک  هم  بایـد بـا مـا خـوب رفتـار کننـد و م      
 (.1997صورت د  ذیر و مطبو  برای ما وجود داشت  باشد )ا یس و هارپر،   ب 

خواهم در   من می»نویسد: اینک    منطقی می  رو، ا یس دربارۀ تفکر منطقی و غیر  از این 
مـن دوسـت   »و یـا  « من این درد مـزمن را دوسـت نـدارم   »یا « صورت کام  باشم  هم  چیز ب 

تـوانم ایـن     مـن مـی  »یـا  « من باید کام  باشم»منطقی است. در مقایس  با « م سیگاری باشمدار
منطقی است، زیرا هیا قانونی   ک  غیر« من باید سیگاری باشم»و یا « درد مزمن را تحم  کنم

کـنم بایـد     آنچـ  کـ  فکـر مـی    »و « خواهم باید وجود داشت  باشـد   آنچ  من می»دربارۀ اینک  
 (.160، ص 1999وجود ندارد )استی  و درایدن، « داتفاق بیفت

گویـد    مـی  سیا ـ درمانی تا آنجا هسـت کـ      گرایی اخالقی در شناخت  تأثیرات نسبی
مسـئولن  مـتهم     ریـ رفتـار غ  بیتشـو  اخالقـی و   درمانی را بـ  بـی    شناخت هرچند برخی اوقات

نـدارد،   خصوصـی   و ب  ژهیو یالققواعد اخدرمانی   واقع، چنین نیست. شناخت  کنند، اما در  می
تنهـا  تـوان گفـت     رو، مـی    ایـن از. (1994ا ـیس،  ) کند  فرهنگ اتخاذ می ایاما آن را از جامع  

و اگـر تفکـر جزمـی و     اسـت گرایان    ، اخالقی نسبیکند  قبول میدرمانی   شناختک   یاخالق
توانیـد جلـوی ایجـاد      شـید مـی  هـا و احتمـالت با    گرایان  نداشتید و صرفاً دنبال خواست   مطلب

و  سیا ـ اضطراب، افسردگی و خشم خودتان را بگیرید و ب  حال خودتان تأسـ  نخوریـد )  
 (.1387 ،یو عرفان روزبختیف ۀ، ترجم1982بکر، 

درمـانی    اسـاس رویکـرد شـناخت     بـر  اخـالق توان ادعا کـرد کـ      بر همین اساس، می
 ییگون  استاندارد مطلب، نها  هر یینب  تعای   الق عانسان »گوید:   ا یس میاست.  یشدت نسب  ب 
 بـ  توافـب برسـند    یراحتـ   توانند ب   می ای  ها در هر جامع   آناما  ،ندارد داده از اخالق  خدا یاو 

رفتـار  و  حساسـات تواند افکـار، ا   می ین،بنابرا اشتباه است. یزیدرست و چ  چک  چ  چیزی 
 (.181ص ، 1994« )یری کنندگ  اندازه یاو  بیارزیا« بد» یا «خوب» منز ۀ  ب  را

 گوید:  ا یس در جای دیگر چنین می
هـا و    تقسیم کرد و از انسان« عدم شایستگی»و « شایستگی»توان جهان را ب    هیا وج  نمی  ب 

ها را برای رفتار بدشان تکفیـر کـرد، چـرا کـ        اشیا برای اعمال خوبشان بت ساخت و یا آن
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و جهانی مشخصی برای رفتـار خـوب و بـد وجـود نـدارد، بلکـ  گروهـی        هیا معیار مطلب 
داند و کسانی را کـ  آن اعمـال و رفتارهـا را انجـام       اعمال و رفتارهای خاصی را خوب می

دهند، غا بـاً مجـازات     دهد و کسانی ک  رفتارها و اعمال بد را انجام می  دهند، پاداش می  می
 (.41، ص 1382 بخت،روزیف ۀ، ترجم2001 س،یا کند )  می
 داند، بلک  اعمال و رفتـار نادرسـت را ناشـی     نمی یشر اخالق یک راگناه حتی  یسا 

اگـر شـما بـ      یحتـ » :گویـد   می یسا  ین،. بنابراداند  می یاختالل عاطف یااز جه ، حماقت و 
و  توان فرد بد دانسـت   برسانید، جهنمی نخواهید شد، چرا ک  رفتار بد را نمی ینآس یگراند

، 1994همان، )« رود  شمار می  ب  انسان یزندگپذیر   ینیب  یشپ بخشو  روال یکگناه واقع،   در
هستید ک  اجازه دارید ک  خطا کنیـد یـا بهتـر     ریخطاپذ وانیح کیشما چرا ک  » (.112ص 

 (.113ص )همان، « داشتتوان انتظار اشتباه و خطا   میاست بگوییم ک  از شما 
 :دیگو  یم سیا 
در کـا ج کـ     لمیکـ  در دوران تحصـ   یخصوص از آن زمـان   ب  یفلسف راتیثأخاطر ت  ن ب م

خودمخربشـان   یب  مردم کمک کنم باورها توانم  یک  م افتمیام بود، در  یاصل ۀفلسف  عالق
و  سی)ا ـ  غلبـ  کننـد   شیکار بر اختاللت خو نیال ببرند و با اؤس ریکنند و ز دایپ قاًیرا دق
 (.16 ، ص1387 ،یو عرفان روزبختیف ۀجم، تر1982بکر، 

هسـتند   یهـا و توقعـات مطلقـ     و حتمـاً  دهایمخرب، همان با  خود یعناصر مهم باورها
 یجـا   بـ   یشـ یاندی ـ  ا  ق یسـل  ۀکردن فلسف نیبا تمر دیتوان  ی. مدیو هنوز دار دیا  داشت  ک  قبالً

هـا و توقعـات مطلـب    حتماً دها،یـ با ،یو رفتـار  یجانیه ،یو استفاده از فنون فکر یشیاند  دیبا
 .(1382 روزبخـت، یف ۀ، ترجمـ 2001 س،ی)ا ـ  دیـ کن  یتبـد  حیو ترج ق یسل یرا ب  مشت ورمزب
 :دیگو  یو ضرورت درمان آن م یشیداندیبا اشاره ب  با زیبکر ن نگیرویا

 یپـ  یرا شرو  کـردم بـ  موانـع زنـدگ     یشناخت  مورد درمان  چند سال قب  مطا عاتم در یوقت
و ضـد   یشیاند دیاز فلسف  ضد با هخودم. پس از چند ماه استفاد یدهایبا یعنی ،دم. موانعبر

 ۀ، ترجمـ 1982و بکـر،   سی)ا ـ  رفـت  نیاز بـ  یادیمن تا حد ز یها  اضطراب ،یساز  افتضاح
 (.1387 ،یو عرفان روزبختیف
 

 درمانی  . نقد مبانی فکری پیشگامان شناخت2
 درمانی  ان شناختشناختی پیشگام  نقد مبانی انسان

حقیقـت انسـان    دربـارۀ ب( در متون دینی اسالم، 1394ب  اعتقاد اندیشمندان )مصباح یزدی، 
مطا بی وجود دارد کـ  بـا برخـی از نظریـات مطـرح در علـوم انسـانی سـر سـازش ندارنـد.           
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هـا    هـای دینـی و داوری میـان آن     تشخیص موارد توافب یا تخا   نظریـات علمـی بـا آمـوزه    
هـای    انگـاری و قضـاوت    ای عمیب و جدی است و در این زمینـ  بایـد از سـاده    مطا ع  نیازمند

 شدت پرهیز کرد.  سطحی ب 
درمـانی قابـ      شناختی پیشـگامان شـناخت    هایی ک  در مباح  انسان  با توج  ب  بزنگاه

گـران شـناختی کمـک کـرد تـا در        توان ب  درمـان   نقد و بررسی با نگرش اسالمی است، می
شــناختی   مبــانی انسـان  هـای احتیـاط را در نظــر گیرنـد.     تفاده از ایـن نظریــۀ درمـانی جنبــ   اسـ 

تـوان در دو مؤ فـۀ اصـلی      درمانی را ک  برآمده از فلسفۀ رواقی هست مـی   پیشگامان شناخت
 اختیار و آزادی و تأکید بر زمان حال دانست.

 
 ارادة آزاد انسان

هـا دارای ارادۀ آزاد هسـتند )مارگیـا و      د کـ  انسـان  درمانی با این فرض سروکار دار  شناخت
درمـانی بـا تأثیرپـذیری از دیـدگاه اصـا ت        (. بر همین اساس، پیشگامان شناخت2015دیاز، 

شده از سوی دیگران یا گروهی خـاص    وجود معتقدند انسان محدود ب  مفاهیم از پیش تعیین
آبـادی و ناصـری،     اخلب کند )شـفیع نباید باشد. برعکس فرد باید با آزادی فردیت خویش ر

برخـی از ادیـان قواعـد    »گویـد:    با توج  ب  پذیرش آزادی اراده است ک  ا ـیس مـی   (.1383
کننـد و بـ      جهـت آزادی شـما را محـدود مـی      ناپذیری دارند ک  بی  رفتاری مطلب و انعطاف

هـای جویـای     انناپـذیر و دموکراتیـک و اعمـال مـورد عالقـۀ انسـ        تعبیری با قوانین انعطـاف 
رو   . از ایـن  (103، ص 1382، ترجمۀ فیروزبخت، 1988)ا یس، « بهداشت روانی تضاد دارند

درمانی معتقدند کـ  شـبکۀ زنـدگی اجتمـاعی ضـد فردیـت         نظران شناخت  است ک  صاحن
« آزادی»است و کلیساها، مدارس، احزاب سیاسی و حتی خانواده تمای  ب  تقاب  یا سـتیز بـا   

 (.1383آبادی و ناصری،   تند )شفیعانسان هس
درمانی اعتقاد ب  سرنوشت و تقدیر نداشـتند و انسـان را در     اگرچ  پیشگامان شناخت

ساخت سرنوشتش دارای ارادۀ آزاد می دانستند، اما باور نداشتند کـ  انسـان هرچـ  بخواهـد     
دگاه اسالمی شـبی   تواند بشود، زیرا آزادی انسان محدود است. این نکت  تا حدودی با دی  می

های ارادۀ انسـان کـ      ها با دیدگاه اسالمی در محدودیت  است، اما تفاوت اساسی دیدگاه آن
(. 1391سـده،   یبراتـ  ۀ، ترجم2010 وهانسون،ناشی از محدودیت محیطی و وراثت است )ی

اگرچ  شاید در عم  و رفتـار تفـاوتی وجـود نداشـت  باشـد، امـا در ماهیـت و مبـانی بـا هـم           
اند، زیرا در نگرش اسالمی هرچنـد اسـالم آزادی فطـری و ذاتـی دارد، امـا صـرف         اوتمتف
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هـا    کنندۀ نتیجۀ نهایی و تحقب خـارجی عمـ  نیسـت و نتیجـۀ انتخـاب       اتخاذ تصمیم ضمانت
وَ َا تَقرو َنَّ   شَـیءء   »فرماید:   دست خدا و خواست و مشیت اوست و از همین رو، خداوند می  ب 

(. در زندگی روزمره شاهد آن هسـتیم  24ـ   23)که : « إِ َّا أَنْ یَشَاءَ ا لَّ ُ غَدًا   کَ ٌ ذَإِن ّی فَاع 
های تحقـب آن    کند و همۀ زمین   ریزی می  گیری و برنام   ک  انسان برای انجام فعا یتی، تصمیم
رصـدی  شود. از نظر اسالم ارادۀ انسان تأثیرگذاری صدد  فراهم است، اما آن کار محقب نمی
های دین اسالم ارادۀ انسـان در طـرول ارادۀ خداونـد قـرار       در وقو  رفتارها ندارد. در آموزه

های وقو  یک   دارد و قضا و قدر ا هی در رخ دادن امور نقش دارد. بنابراین، اگر تمام زمین 
شـود    رویداد فراهم باشد، اما ارادۀ خدا و قضای ا هی ب  آن تعلب نگیرد، آن امر محقـب نمـی  

 ق(.1414)سید رضی، 
ها بر این باور بودند ک  محدودۀ ارادۀ انسان تنها در درون   چند آن  از سوی دیگر، هر

گون  اراده و اختیاری ندارد. آنجا کـ  یکـی     ب  امور خارجی هیا  ذات خودش است و نسبت
یـد خـود را   شود آن است ک  مراجع با  درمانی مطرح می  شناخت مورد  هایی ک  در  از دیدگاه

با شرایط غیرقاب  تغییر وفب بدهد و هنگـامی کـ  کـاری از دسـت فـرد بـرای تغییـر شـرایط         
( معتقد 1385)ی مطهر(. از همین رو، 1994باید آن را ب ذیرد )ا یس،   آید، می  بیرونی بر نمی

 انگـارى   نوعى سـه    ب  ،ج یاست و درنت دهییاز اندازه ب  درون گرا شینگرش ب نو  نیاست ا
مـراد و هـدف    بـرای هـا    آن رییکوشى و مقابل  با حوادث و تغ  اص  سخت ب  دهد،  دستور مى

حا ـت دفـاعى    نکـ  یفقـط بـراى ا   ،اسـت  دهنش دهیجهان آفر نیاست. انسان در ا نشدهتوج  
و  کنـد  ریثأکند کـ  حـوادث نتوانـد در او تـ     جادیدرونى در خود ا تىیو مصون ردیخود بگ  ب 

بلکـ  عـالوه بـر     ،واقع نشـود  اناتیجر ریآزاد بماند و برده و اس   صرفاًنشده است ک دهیآفر
جامعـ  و جهـان را در    خود،شده است ک   دهیآفر عنىیدهنده باشد،   رییمهاجم و تغ دیبا ،نیا

 (.1385 ،ی)مطهر دهد رییجهت کمال تغ
ر آن د ریثأو تـ  یرونـ یو ب یدرون ۀکنند  ( ضمن اشاره ب  عوام  محدود1369)ی مطهر

: اوردیـ خـود در ب  ۀسـلط  ریـ هـا را کنتـرل کنـد و ز     آن تواند  یانسان معتقد است انسان م ۀاراد
اش از درون ذات  انســان بــ  حکــم آنکــ  دارای جــوهر روحــانی مســتق  اســت و اراده       

نبودن مساوی   و آزاد است. اختیار داشتن با مقهور غیر ختارگیرد، م اش سرچشم  می روحانی
انـد:   اید مرزهای خودی و بیگان  شناخت  شود. عوام  بیگان  ب  دو دسـت  است. بدین منظور، ب

انسان را بـ  اسـارت درآورنـد،     ۀتوانند اراد تنها بیگانگان بیرونی می یعنی ن  ،بیرونی و درونی
خود درآورنـد. ایـن بیگانگـان درونـی      ۀآن را تحت سلط انندتو بلک  بیگانگان درونی نیز می
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هـا برهانـد.     نسان برای آزاد و مختار بودن ناگزیر است خود را از آنهمان رذای  هستند ک  ا
توانند ارادۀ انسـان را تحـت تـأثیر قـرار دهنـد.       ها می با ایجاد محدودیت زیبیگانگان بیرونی ن

نو   ۀکنند روی انسان نهاده یا جامع  تعیین   را پیش یهای مثال، محیط طبیعی محدودیت برای 
انسـان   ،سـت. در عـین حـال   و کنتـرل عواطـ ، فرهنـگ و تمـدن او    زبان فرد، نحـوۀ بـروز   

ــا نیــروی تفکــر و تعقــ  خــود ایــن محــدودیت   مــی ــد ب ــ)مز هــا را کنتــرل کنــد توان و  یدی
 (.1388 ،یالسالم  خیش

 
 فردگرایی

، بر فردگرایى درمانی، این رویکرد درمانی  براساس دیدگاه پیشگامان و پژوهشگران شناخت
را خودخـواهی  هـای اسـالمی نقـدهایی بـ  آن وارد اسـت.        آمـوزه  ک  براسـاس  استوار است

 رسـد   نظـر مـی    چنـد بـ     دانسـت. هـر   درمـانی   شـناخت  تـرین نتـایج فردگرایـیِ     از مهم توان  می
 بـرای ، صـرفاً  کننـد   درمانی بـدان اشـاره مـی     ک  پیشگامان شناخت دوستی  نو  و دگرخواهی
مـدنظر   یـن صـورت، انحـراف از هـدف    شخصـی پـذیرفتنی اسـت و در غیـر ا     کسن منـافع 

د ی  این مدعا نیز نگرش ا یس است ک  از منفعـت شخصـی    آید.  شمار می  ب درمانی   شناخت
 ۀسـا م در درجـ   یفرد عاطفافزاید:   و می کند  های سالمت روان یاد می  یکی از مؤ ف منز ۀ   ب 

 فـدا کنـد   یگـران د یبـرا  را خـود  یهد  خودآزاراینک  با با خودش صادق باشد و ن   یداول با
ها قربانی   دهید و خودتان را در پای آن  (. اگر دیگران را ب  خودتان ترجیح می1985)ا یس، 

هـا نیـز بـرای شـما چنـین        ایـد کـ  آن    هایشان برسند، احتمالً فرض کرده  کنید تا ب  هدف  می
نند. ا بتـ ، بسـیاری از   ک  بندیم ک  معمولً چنین کاری نمی  کاری خواهند کرد، و ی شرط می

اخالقی اسـت، و ـی عمـالً غیراخالقـی       گویند این غیر  مردم این حقیقت را قبول ندارند و می
آن است ک  شما خودتان را در ردی  آخر قـرار بدهیـد و دنبـال رضـایت خودتـان نباشـید       

 (.1387 ،یو عرفان روزبختیف ۀ، ترجم1982و بکر،  سیا )
ید چ  اتفاقی خواهد افتـاد و انتظـار داریـد دیگـران     اگر ازخودگذشتگی ب  خرا ده

ها ب  شما عشب بورزنـد و منـافع شـما را      چ  پاداشی ب  شما بدهند؟ ممکن است بعضی از آن
کننـد )همـان(. بـا      هـا چنـین کـاری نمـی      ب  منافع خودشان ترجیح دهند، و ی بسـیاری از آن 

کنید از شما بهـره    یگران را وادار میخودگذشتگی یا در ص  دوم قرار دادن خود بیشتر د  از
جـای تـرویج اخـالق متقابـ  و       بکشند و ب  شما ب  دید یک احمب نگاه کننـد. ایـن قضـی  بـ     

منصفان  ب  ترویج وابستگی، اختالل هیجانی و افزایش روحیۀ غیرانسانی در بین مـردم دامـن   
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گیـرد و کـار شـما را      شئت میزند. در ص  دوم قرار دادن خودتان، معمولً از نیاز مبرم ن  می
ضـمن، از خودتـان یـک      فروشید. در  تان را برای رسیدن ب  آن می  رساند ک  روح  جایی می  ب 

نتیجـ ، از ایـن حا ـت      کنیـد. در   سازید و از بیان افکار و احساسـاتتان خـودداری مـی     ها و می
 شوید )همان(.  ر میگون  عم  کنید بیزا  اند این  خودتان و کسانی ک  مجبورتان کرده

افزاید: بسیاری از کسـانی کـ  ظـاهراً خودشـان را فـدای دیگـران         همچنین، ا یس می
خواهند پادشاهی بهشت را برای خـود بخرنـدب بسـیاری از کسـانی کـ         کنند، در عم  می  می

حقیقـت دنبـال     کننـد، در   کنند و خودشان را وق  مریضان، درماندگان و فقرا می  تواضع می
گ جلوه دادن خودشان هستند. تقریباً در پشت هر هدف و تمایلی صـرف نظـر از اینکـ     بزر

نظر برسد، یـک دسـتور جلسـۀ پنهـانی وجـود دارد کـ  عبـارت اسـت از           چقدر ایثارگران  ب 
خشنودی کامالً خودخواهانۀ خود. ا بت ، شاید قدیس عجیبی هم در جایی یا زمـانی زنـدگی   

کـرده اسـت     یگران و ن  برای رضایت خاطر خودش کـار مـی  کرده است ک  فقط برای د  می
 )همان(.

ها را   افراد توج  داشت  و آن یفرد یازهایابتدا اشاره شود ک  اسالم هم ب  ن دیبا ،ا بت 
و کنار  یفراموش یب  معنا نیاما ا (،1365)کلینی،  سوق داده است یشخص یازهاین نیب  تأم

 .ستیخودخواهان  ن ییفردگرا و گرفتار شدن در گرینهادن افراد د
 وفردگرایـی امـروز در دنیـا حـاکم اسـت       ۀروحی ( معتقد است1390مصباح یزدی )

هر کسی فکر خویش و  ذت خود است و حاضر نیست نفعی ب  دیگران برساند مگر  معمولً
یکی از موانع مهم بر سـر راه فـالح و    ،. بنابرایندر جایی ک  منفعت خویش نیز درمیان باشد

و  (1390)مصـباح یـزدی،    پرسـتی و فردگرایـی اسـت     تگاری انسان، خودخـواهی،  ـذت  رس
هـای والی انسـانی و     های حیـوانی بـر گـرایش     بازگشت آن، ب  ترجیح خواست ،حقیقت  در

تـوان گفـت     ی مـی لـ گونـۀ ک   بـ   .اسـت ا هی است و این امری اختیاری و دارای ارزش منفی 
هـای حیـوانی و شـیطانی      کند، ب   حـاظ گـرایش    کوهش مینیز هر جا امور نفسانی را ن قرآن

 (1392)همان،  شود    آور می  است ک  مبدأ افعال نکوهیده و سقوط
اقتضای فردگرایی این است ک  هرگاه نفع و ضرر کار یک فرد ب  ما مربوط نباشـد،  

گاه دیـد امـا   ،وبیش در غـرب حـاکم اسـت     او را رها کنیم. این نگرشی است ک  امروزه کم
دانند، اما در جایی ک  اعمال  ، نظارت بر کار دیگران را فقط در امور مادی صحیح میغربی

شـود، دخا ـت را مجـاز     مـی ـ   ب و باط ــمانند کفر، ایمان، حـ   ویــافراد مربوط ب  امور معن
اد دیگر، در غرب، آنجا ک  اعمال افراد ب  دین، اخـالق و معنویـات  افـر      عبارت   دانند. ب  نمی
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بنـابراین،   .(1391)همـان،   شـود  دخا ـت داده نمـی   ۀکـس اجـاز    گـردد بـ  هـیا    دیگر باز می
کند، جایگاه و ضرورتی برای نظارتی بر امور معنـوی    دیدگاهی ک  فردگرایی را انتخاب می

 شود.  دیگران قائ  نمی
عدم  ـزوم نظـارت در امـور معنـوی و بعضـی از امـور        ۀاسالم با هر دو نگرش دربار

کنـد کـ     ای تربیت می  گون   شود، مخا   است. اسالم مردم را ب  دی ک  ب  فرد مربوط میما
 .و با فردگرایی مخا   است )همان( همیش  ب  فکر دیگران باشند

شود، بلک  مسلمانان باید ب  امر معنوی نیـز   محدود نمی نظارت هم فقط ب  امور مادی
شـود،   دهد ک  سبن فسـاد معنـوی جامعـ  مـی     توج  داشت  باشند. اگر کسی کاری انجام می

زیـرا   ،بلک  در امور معنوی نهی از منکر  ـزوم بیشـتری دارد   ،باید وی را از آن کار نهی کرد
تر از مادیات و امـوری اسـت کـ  بـ       گردد، مهم آنچ  ب  روح انسان و امور معنوی او باز می

امـا امـور معنـوی، بـاقی و      شـدنی،  شـود. مادیـات، فـانی و تمـام     جسم و دنیای او مربوط مـی 
 .)همان( پایدارند

کننـد،    درمانی ن  تنها فردگرایی را ب  مراجعـان خـویش منتقـ  مـی      پیشگامان شناخت
دهد تا بتواند مانع ارتکاب گناه دیگران شود یا در امور معنـوی    بلک  ب  درمانگر نیز حب نمی

 ،مثـال  برایکنند.  ا سرزنش میاگر کسی نیز چنین کاری کند، او ر. دیگر افراد دخا ت کند
کـ    کنـد   یاشاره مـ  ،ستادگرایبن یحیگروه مس کیک  متعلب ب   یدرمانگر  ب  شناخت سیا 

گناهــان خــاص ماننــد  یآمــوزد کــ  بــرا  مــی تیحیمســ نیــاســاس د  بــ  مراجعــان خــود بــر
 کنـد   یدرمانگر تالش م نی. ا«د شدنسوزانده خواه تیها در جهنم تا ابد  آن» ییگرا  جنس  هم

 یبـرا تـالش   ،رو   نیـ کنـد. از ا  نیـ اساس تعصن ترک  بر یدرمان  با شناخت ار یحیاخالق مس
پـو  و ناسـازگار    یدرمـان  دگاهیـ بـا د  ییهـا   ینیب  جهان نیچن  نیو ا ینید یها  دگاهید نیترک
 .(1994 س،ی)ا  است

ن انـدازه کـ    ب  هما و یک پیکرند ۀمنز   ب  و همۀ افراد گون  نیست و ی در اسالم، این
، فرزندان، همسـایگان، شـهروندان    ما در برابر شخص خود مسئو یت داریم، در برابر خانواده

 .(1391)مصباح یزدی،  های روی زمین مسئو یم  و در برابر تمام انسان
 

 درمانی  شناختی پیشگامان شناخت  نقد مبانی ارزش

درمـانی    در آثار پیشگامان شناخت گرایی اخالقی  های نسبیت  گون  ک  گذشت، دیدگاه  همان
 درمانی  پیشگامان شناخت گرایی اخالقی  جمل  پیامدهای نسبیت  روشنی قاب  مشاهده است. از  ب 
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هـا و سـالمت     آن است ک  قوانین ا هی موانع اصـلی موجـود بـر سـر راه تقریبـاً تمـام شـادی       
تنفـر از  » (.1387 ،یو عرفـان  روزبختیف ۀ، ترجم1982و بکر،  سیا )ها هستند   هیجانی انسان

  یقـت حق هـیا اسـت کـ     شـناختی   معرفـت  فـرض   یشپـ  یـن ا مبتنی بـر  2«ا زامات»و  1«ها  یدبا»
 در  یمطلقـ  یقـت کمـال و حق  ینـان، اطم یاهـ  :توان گفت  آنجا ک  می، تا داردنوجود  یطلقم

 ، 1994 ا ـیس، ) «یمکنـ   مـی  یاحتمال و شانس زنـدگ ی پر از در جهان و ما داردنجهان وجود 
 (.129ص 

شـناختی سـا مند، واقعیـت      ، افـرادی کـ  از نظـر روان   درمـانی   شـناخت  ۀنظریـ  ۀپای بر
داننـد کـ      ها می  پذیرند. آن  می شان را در یک دنیای تصادف و احتمال باز شناخت  و  زندگی

د، بـ   هـا قادرنـ    مطلب وجود ندارد و احتمالً وجود نخواهد داشت. آن ناپذیر و  مسلمات تغییر
انگیز و جا ن باشد و هرگز مجبور نیسـتند کـ      )وجود( ممکن است هیجان جهان بنگرند ک 

 .(1994 ،یدنا)درکنند آن را وحشتناك تلقی 
خواهیـد بگوییـد کـ  تحـت       حقیقت می  وقتی بایدهایتان نامشروط و مطلب هستند، در

باید مورد نظر عم  نکنید دنیـا  هر شرایطی باید فالن کار را انجام بدهید یا ندهید و اگر طبب 
رسد و از زندگی روش خوش نخواهیـد دیـد و ممکـن اسـت بمیریـدب همچنـین،         ب  آخر می

هـا،    ارزشی خواهید شـد. ایـن نـو  بایـد      کنید، آدم بدبخت و بی  وقتی طبب بایدتان عم  نمی
ــام ــدهای تم ــار و صــد  بای ــس      عی ــتند. پ ــاً هس ــاً و ا زام ــاً، قطع ــوعی حتم ــا ن ــدۀ درصــد ی قاع

یعنـی سـخت مضـطرب، افسـرده و      ـ  ت ک  هرگاه ناراحت شـدید ــدرمانی این اس  تـاخـشن
م و ـــ طور مستقی  شک بایدی در میان است ک  ب   بی ـد  ـدیـودتان متنفر شـگین یا از خـخشم
ــ  ــی   ب ــان م ــ)شــود   زور ســبن اختال ت ــن (.1382 روزبخــت،یف ۀ، ترجمــ1988 س،یا  رو،     ازای
گـرا در اخـتاللت     های انسـان اسـت و تفکـر مطلـب      مسئول بخش اعظم ناراحتیاندیشی   باید

خواهیـد    واقـع مـی    شـوید، در   ای دارد. وقتی ب  بایدهای مطلـب متوسـ  مـی     روانی نقش عمده
، 2001 س،یا ـ بگویید ک  همیش  و تحت هر شـرایطی، بایـد عملکـرد خـوبی داشـت  باشـید )      

 (1382 روزبخت،یف ۀترجم
( وقتـی  1های شما س  نتیجۀ نامعقول و خـودمخرب دارنـد:     اندیشی  باید خالص  آنک 

رونـد افتضـاح و وحشـتناك و      گون  ک  توقع دارم و باید پـیش برونـد، پـیش نمـی      کارها آن
 رسـم و   توانم ببیـنم بـ  آنچـ  بایـد برسـم، نمـی        ( تحملش را ندارم و نمی2شود،   هو ناك می

                                                                                                                                        
1. musts 

2. soulds 
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 یـاقتی    ارزش و بـی   کنی(، آدم بی  کنم )نمی  ک  باید عم  نمیطور   ( هر وقت من )یا تو( آن3
 (.1387 ،یو عرفان روزبختیف ۀ، ترجم1982و بکر،  سیا شوی( )  شوم )می  می

داننـد. در ایـن     ها را امری مطلـب، فرازمـانی و فرامکـانی مـی      فیلسوفان اسالمی ارزش
چون عفـت، شـجاعت، حکمـت و    های اخالقی هم  میان، عالم  طباطبایی، معتقد است ارزش

های اخالقی، همواره در همۀ اجتماعـات انسـانی دارای حُسـن      عدا ت و فروعات این ارزش
کنـد: مگـر     بوده و هیا وقت قبح نخواهند داشت. عالم  طباطبـایی در ایـن ارتبـاط بیـان مـی     

هدف از تشکی  اجتما  چیزى جز رسیدن نو  انسان ب  سعادت است؟ و ایـن سـعادت نـو     
شـود و    ا تمامى کارها چ  خوب و چ  بد و خالص  با هر فعلى ک  فرض بکنـیم تـأمین نمـی   ب

اى کارهـا بـا آن     هاى عا م، شرایط و موانعى دارد. پاره  قهراً این پدیده نیز مانند تمامى پدیده
اى دیگر مخا   و منـافى اسـت. آنکـ  موافـب و مسـاعد اسـت،         موافب و مساعد است و پاره

و آنک  مخا   و منافى اسـت، قـبح دارد. پـس همیشـ  اجتمـا  بشـرى حسـن و        حُسن دارد 
 ق(.1417قبحى دائمى دارد )طباطبایی، 

هـای اخالقـی،     گفتنی است ک  عالم  طباطبایی ضمن اعتقـاد بـ  مطلـب بـودن ارزش    
پـذیرد بـر ایـن اسـاس، آنچـ  دچـار تحـول و تغییـر           نسبیت را ب  معنای نسبیت مصداقی مـی 

هـای اخالقـی     های اخالقی است نـ  خـود ارزش    مری نسبی است، مصادیب ارزششود و ا  می
 جا(.  )همان

گرایی اخالقی نفی کمـال و جـاودانگی دیـن را      ( معتقد است نسبیت1362مطهری )
سبن خواهد شد، زیرا با توج  ب  گسـتره و جایگـاه اخـالق در اندیشـۀ دینـی تـا جـایی کـ          

ای کـ  در    گونـ    دانـد بـ     ب  فضائ  عا ی و اخالقی مـی  هدف با ذات تکوین و تشریع را می 
پـذیری    تمام تعا یم دینی جهات اخالقی  حاظ شده است. باتوج  ب  این حقیقت، قبول تغییـر 

شـود    های اخالقی، ب  انکار کمال و خاتمیت دین منجر می  و عدم ثبات تعا یم دینی و ارزش
در اسالم مالزم است با اینک  ما اخالقیـات را  (. مسئلۀ خاتمیت و جاودانگی 1362)مطهری، 

 جا(.  مطلب بدانیم )همان
ــزدی ) ــاور اســت کــ  ارزش 1391مصــباح ی ــن ب ــر ای ــز ب ــت و   ( نی ــی ثاب هــای اخالق

نـد و حـاکی از     ا  افزایند: جمـالت اخالقـی از سـنخ قضـایای خبـری بـوده        تغییرناپذیرند و می
اند کـ  صـفت افعـال و      هستند. حقایب اخالقی اموریها   ای واقعی بین افعال و نتایج آن  رابط 

اند، در حا ی ک  افعال و صفات اخالقـی در راه رسـیدن بـ  کمـال حقیقـی        اوصاف اختیاری
آدمیان نقش علی دارند، این افعال اگر با کمال انسان رابطۀ مثبت داشت  باشند واجـد صـفت   



 107...     نقش بر  دیکأبا ت درمانی  شناخت یها  انیبن 

 

تی ک  رابطۀ منفی داشـت  باشـند   شوند )خوب، درست و باید...( و در صور  حسن اخالقی می
شوند )بد، خطا و نباید... ( و در صورتی ک  خنثی باشند بـدون صـفت     واجد قبح اخالقی می

(. بنابراین، مفاهیم اخالقی نیز از نسبتی ک  میـان  1391شوند )مصباح یزدی،   حسن و قبح می
س( انتـزا   فع  و صفت اخالقی و هدف اخالق ک  کمال و سعادت اسـت )ضـرورت با قیـا   

اند ک  منشأ انتزا  دارند و ب  وجـود    شوند و این مفاهیم نیز، از قبی  معقولت ثانی فلسفی  می
واقع، حـاکی از ضـرورت     یابند و در  منشأ انتزا  خود در خارا محقب شده و وجود عینی می

 جا(.  با قیاس میان فع  و هدف اخالق هستند )همان
پـذیری و    دهد، اعتقاد ب  تغییـر   ام اخالقی تشکی  میبخش اعظم تعا یم اسالم را احک

ها ب  معنای اعتقاد بـ  سـیال بـودن مـتن تعلیمـات دینـی و انکـار دائمـی بـودن            عدم ثبات آن
پذیری زمانی اصولِ تعا یم اخالقی آن و اعتقاد بـ     هاست. اعتقاد ب  خاتمیت اسالم با تغییر  آن

ی افرادی اصـول تعـا یم اخالقـی دیـن منافـات دارد      عام وجهان شمول بودن آن با تغییرپذیر
 (.1374)جوادی، 
قابـ  پـذیرش اسـت،      ای غیـر   گرایی اخالقـی، آمـوزه    اساس دیدگاه اسالمی نسبیت  بر

گــرا دارای مبــانی قابــ  دفــاعی نیســتند و دلیلــی نیــز کــ  بــرای   هــای نســبیت  زیــرا دیــدگاه
 (.1391اند )مصباح یزدی،   اتوان و عقیمگرایی مطرح شده است، از اثبات مقصود ن  نسبیت

 

 گیری  بحث و نتیجه
منز ـۀ    بر مبانی و اصو ی است ک  نـ  تنهـا بـ      درمانی دیدگاهی مبتنی  روشن است ک  شناخت

شوند، بلک  راه را برای فهـم و نیـز شناسـایی و ارزیـابی نقـاط        شاکلۀ اصلی نظری  قلمداد می
ــی    ــوار م ــدگاه هم ــع  آن دی ــوت و ض ــ  ق ــگامان    کن ــ  پیش ــون ک ــری رواقی ــانی فک د. مب

درمانی ب  آن معتقدنـد، مسـیر را بـرای شـناخت کـاملی از ایـن نظریـ  درمـانی مهیـا            شناخت
کند. بر همین اساس، در این پژوهش ب  نقد و بررسی نقـش فلسـفۀ رواقـی در پیشـگامان       می

تـن فکـری در راسـتای    منز ۀ تأثیرگذارترین مک  درمانی پرداخت  شد. فلسفۀ رواقی ب   شناخت
 رود.  شمار می  درمانی ب   شناسان  پیشگامان شناخت  شناسان  و ارزش  های انسان  تشکی  بنیان

درمــانی   شـناختی پیشــگامان شـناخت    دهنــدۀ مبـانی انســان   هـای اصــلی تشـکی     مؤ فـ  
ن در مقـام  گـرا   شباهت دیـدگاه شـناخت درمـان    گرایی.  ند از: ارادۀ آزاد انسان و فرد  ا  عبارت

خصـوص مبنـای ارادۀ آزاد بحـ  و      اسـاس ماهیـت و مبنـا در     عم  و رفتار و تفـاوت آن بـر  
هـای    فرد و خواست گران   درمان  اساس مبنای فردگرایی شناخت  بررسی شد. از سوی دیگر، بر
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و تأمین رفاه، آسایش، آزادی، کامروایی و نیکبختـی فـرد هـدف     هستندمقدم  گرانیاو بر د
یکی از موانع مهـم بـر سـر راه فـالح و رسـتگاری انسـان، فردگرایـی         .رود  یشمار م   ب یاصل

دارد  حیتـرج  یویدن یها  شیبر گرا یا ه یها  شیگرا یدر نگرش اسالم ک ی در حا  ،است
 یهـا   صـرف نظـر کـردن از خواسـت      ای ییگرگراید ،ییگرا  جمع سبنموارد  یاریک  در بس

ب   ،واقع  یابد و در اسالمى ب  مقامى برتر دست مىساس اندیشۀ ا  برانسان  .است شیخو یویدن
شناسـى اسـالمى امتیـازاتى ماننـد      در انسـان  زیـرا  ،رسـد  جایگاه رفیع و درخور شأن خود مـى 

هاى مختل  وجود انسـان   )توج  ب  ساحت جامعیت، اتقان و خطاناپذیرى و بینش ساختارى
 بهره است ها بى  از آنشناسى غربى  با یکدیگر( وجود دارد ک  انسان

درمانی حاکی از آن است کـ  بسـیارى     شناختی پیشگامان شناخت  تحلی  مبانی انسان
ها مورد غفلت واقـع شـده اسـت. از همـین رو،       از ابعاد ارزشمند وجود انسانى در اندیشۀ آن

هـاى   اسـاس درك نادرسـتى از مقـام و منز ـت انسـان و ارزش       درمانی نیـز بـر    نظریۀ شناخت
ها در بسـیاری از مـوارد بـا      شناختی آن  وجودى وى بنا شده است. عالوه بر اینک  مبانی انسان

هـای اسـالمی همـاهنگی نـدارد و نقـدهای بنیـادین بـرآن وارد اسـت، دارای انسـجام            آموزه
 درونی نیز نیستند.

شـناختی اسـت کـ  در اندیشـۀ       گرایی اخالقی نیز تأثیرگذارترین مباح  ارزش  نسبی
ــا ــناخت   حنص ــران ش ــر     نظ ــد. ب ــین ش ــایی و تبی ــانی شناس ــگامان     درم ــدگاه پیش ــاس دی اس

 ها  ارزش یو تمام شود  یشمول رد م  عام و جهان یو معنو یاخالق یها  ارزشدرمانی   شناخت
ای   گرایـی اخالقـی، آمـوزه     نسـبیت ، امـا از دیـدگاه اسـالمی    اسـت  یو مـوقت  یشخص ،نسبی
ثابـت   یطور کل   و ب یو فرامکان یمطلب، فرازمان یاخالق یها  قاب  پذیرش است و ارزش  غیر
 .رندیرناپذییو تغ

هـا    دهـد، رویکـرد آن    درمانی نشان می  شناختی پیشگامان شناخت  تحلی  مبانی ارزش
گون  تعلب و تعهـد بـ  هـر چیـزی صـورت گرفتـ  اسـت و نمودهـایی           برای رهایی فرد از هر

توانـد در مخاطبـان ایـن      ی را در بر داشت  باشد. امری ک  مـی انگار  اعتنایی و سه   همچون بی
 جمل  درمانگر و مراجع نیز تأثیرگذار باشد.  نظریۀ درمانی از
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 .126ـ101، 7، اخالقی. و نقد اخالق رواق یبررس (.1391. )مقدم، م یلیجل
 .126ـ101، 7، اخالق ی.و نقد اخالق رواق یبررس (.1391م. )مقدم،  یلیجل

 .68ـ53، 15، معرفت(. جاودانگی اصول اخالقی و نظریۀ اعتبارات. 1374جوادی، م. )
 .144ـ115، 3، معرفت فلسفی .(. نقد و بررسى اومانیسم جدید1392) . حسنى، 
 .معاصر ۀفرهنگی دانش و اندیش ۀسسؤم: تهران .مبانی حقوق بشر (.1381 . ) میرموسوی،ص.، و  حقیقت،

ــر، ح. )    ــی هن ــازان، ن.، مصــباح،  .، و رفیع ــبی (. 1398خاکب ــی معرفتــی و اخالقــی در     تــأثیرات نس گرای
 .123ـ102، 63 ،معرفت فلسفی، اسالمی ۀاساس اندیش  درمانی و نقد آن بر  اختشن

 .یو فرهنگ یعلم :تهران .تمدن خیتار(. 1378). دورانت، و
مطا عـات حقـوق بشـر     یـی. گرا  یهـا و نسـب    ینـ یب  (. حقـوق بشـر و جهـان   1393)، و. محمدزاده و ،م.ذوا قدر، 
 .72ـ61، 6 ،یاسالم

 ) لصبحی صا ح(. قم: نشر هجرت.ا بالغ    جنهق(. 1414)  رضى، م.

(. تهــران: خــدمات 1381. ترجمــۀ م. فیروزبخــت )درمــانی و مشــاوره  هــای روان  نظریــ (. 1996شــارف، ر. )
 فرهنگی رسا.

 .یمرکز نشر دانشگاه :تهرانی. درمان  مشاوره و روان یها   ینظر (.1383ی، غ. )ناصر  .، و ،یآباد  عیشف
 178ـ151، 23، اخالقگرایان .   (. نسبت اخالق رواقی با دیدگاه طبیعت1390، ف. )صادقی، ا.، و براز
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بک  یدرمان  شناخت ریثأت ۀسیو مقا ی(. بررس1385) .  ،یو صاحب .،  ،یبادآ عی، شف،  .دلور ، . ،ییایمیک
و  یتــیمطا عــات ترب ی.اساســ یدر افســردگ وگــای یهــا  آن بــا نــرمش بیــو تلف زدلیــت یاندرمــ  بــا شــناخت

 .114ـ87، 6 ،یشناس  روان

 یرفتـار  ــ  یشـناخت   درمـان  نیتـدو (. 1399، م. )نسـن  یلیاسماعیی، م.، و ـ وفا  الریآگ اینیوجی، ا.، یمازندران
 .34ـ1، 1، شناسی فرهنگی  روانی. رانیمطابب با فرهنگ ا یخواب  یب
و نظـام   یبرابـر  ۀشـ یمفهـوم  وگـوس در اند   گاهی(. جا1393)ی، ك. و پولدم.  ،ی، قز سفل.  مور،ین یمتاج

 .126ـ101، 13 ،در فلسف  و کالم ییجستارها ی.رواق یجهان

هـای تربیتـی انسـان از     شـناختی روش  (. مبانی وجودشـناختی و انسـان  1388السالمی، ر. ) مزیدی، م.، و شیخ
 .142ـ111، 1، های تربیتی  اسالم و پژوهش. )ص(سیرۀ پیامبراعظم دیدگاه قرآن و

 .ا مل  سازمان تبلیغات اسالمى  شرکت چا  و نشر بین. تهران: آموزش عقاید(. 1384مصباح یزدی، م. ت. )

 )ره(خمینـى   . قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشى و پژوهشى امامهای سلوك  سجاده(. 1390مصباح یزدی، م. ت. )
 ه(.)قدس سر

 )قدس سره(. )ره(خمینى  . قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشى و پژوهشى امامفلسفۀ اخالق(. 1391مصباح یزدی، م. ت. )
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. قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشـى و پژوهشـى   نیازهای مدیریت اسالمی  پیشب(. 1394مصباح یزدی، م. ت. )
 )قدس سره(. )ره(امام خمینى
 . تهران: صدرا.نقدی بر مارکسیسم(. 1362مطهری، م. )

 . تهران: صدرا.بینی توحیدی  بینی اسالمی: جهان  ای بر جهان  مقدم . (1369مطهری، م. )

 . تهران: صدرا.)کالم، عرفان و حکمت عملی( آشنایی با علوم اسالمی(. 1385مطهری، م. )
 شناسان.  جامع  :. تهرانیسینو  مقا   یعمل ۀویش(. 1390). خ یی،رزایم
 دانژه. :تهران (.1388) رضاپورم. و  یزیتبر م. ۀترجم .یدرمان شناخت(.  2006)، و. دنیو درا ،م. نان،ین
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