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Abstract 

Background & Objectives: According to the new definitions of the Statistical and Diagnosis Manual of Mental Disorders, learning disabilities 

are not limited to problems with learning math or reading. Treatment or improvement includes participation in daily life activities and the ability 
to accomplish tasks. Acceptance and commitment therapy (ACT) can be effective in this field since it focuses on one's values and commitment 

to them. Having a child with a learning disability has a significant effect on a mother's beliefs and feelings, to the extent that these mothers 

experience various adverse emotions, such as confusion, depression, frustration, and so on. These feelings affect the quality of life of mothers 
with children with learning disabilities, and research has shown that ACT can improve it. Regarding the effect of ACT on the well–being of 

children with a learning disability and their family members, we aimed to develop an ACT protocol using the metaphors of Rumi's spiritual 

Masnavi. 
Methods: This research was conducted using the qualitative content analysis method. We explored Masnavi Manavi's anecdotes using the 

content analysis method to extract the hidden content of the anecdotes and their adaptation to the ACT categories. The unit of analysis in this 

research was the anecdotes of Masnavi Manavi. At this stage, 20 anecdotes were identified by researchers. Many anecdotes were not selected at 
this stage because of their similarity, the length of the anecdotes, or their narrative and conceptual complexity. Finally, an ACT protocol based 

on Masnavi metaphors was prepared as eight 75–min sessions (two sessions per week). To test the validity of the protocol, we implemented the 

protocol on a 35–year–old woman who was a housewife and holder of a bachelor's degree. She had a child with learning disabilities (the child 
had hyperactive traits and learning disabilities rooted in hyperactivity).  

Results: A total of eight related anecdotes with corresponding metaphors were found in spiritual Masnavi that matched all six ACT categories. 

These anectodes are 1) the story of the host afraid of having a guest in her home for a long time because of rain, 2) the story of the bear and the 
idiot who trusted him, 3) the story of a wolf and a fox go hunting in the companionship of a lion, 4) the story of the horse drinking water while 

being distracted by the people around, 5) the story of the deaf person who decides to visit his sick neighbor, 6) the story of four people who want 

grapes in a different language and get in trouble, 7) the story of the jackal falls into a bend of color and starts claiming to be a peacock, and 
finally 8) the story of the merchant and parrot. The validity of the protocol in an experimental run on the subject was confirmed using clinical 

observations and open–ended questions. 

Conclusion: According to the results, the spiritual Masnavi has metaphors corresponding to the ACT categories. Customizing this treatment 
using the Masnavi spiritual anecdotes and the protocol based on these metaphors has good validity. 

Keywords: Learning disabilities, Customization, Qualitative content analysis, Acceptance and commitment therapy protocol, Rumi's spiritual 

anecdotes. 
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  .۴۳(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 تشهبیدرا برخط انتشار   

 موالناهای مثنوی معنوی پذیرش و تعهد با استفاده از استعارهتدوین پروتکل درمانی 

 ۵فرد، مرتضی اخالقی۴، خدیجه ابوالمعالی الحسینی۳، علیرضا مرادی۲، *عصمت دانش1وحید شاهرضا
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

شود. درمان صورت روزانه در آن درگیر است، شامل میشود؛ بلکه هر فعالیتی را که فرد بهاختالالت یادگیری محدود به ناتوانی در یادگیری ریاضی یا خواندن نمیزمینه و هدف: 
بر پذیرش و تعهد با استفاده از درمانی مبتنیپروتکل  تواند در این زمینه مؤثر باشد. هدف پژوهش حاضر، تدوین برنامٔههایی است که میبر پذیرش و تعهد ازجمله درمانمبتنی

 موالنا بود. مثنوی معنویهای استعاره
با استفاده از روش تحلیل محتوا  مثنوی معنویهای در این پژوهش بررسی حکایتپژوهش با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی انجام پذیرفت.  اینبررسی: روش

ای )هر هفته دقیقه ۷۵ای جلسهبر پذیرش و تعهد صورت گرفت. سپس در قالب برنامٔه هشتهای درمان مبتنیها با مقولهها و تطابق آنوای پنهان حکایتمنظور استخراج محتبه
طور شده بهدوم پژوهش، پروتکل طراحیهای مثنوی تنظیم شد. برای بررسی روایی پروتکل در بخش بر پذیرش و تعهد با استفاده از استعارهدرمانی مبتنیپروتکل دو جلسه( 

فعالی نیز بود و اختالل یادگیری دار و دارای فرزند مبتال به مشکالت یادگیری تحصیلی )که دارای صفات بیشساله، دارای تحصیالت لیسانس و خانه ۳۵انم خآزمایشی روی یک 
  اجرا شد.فعالی وی داشت( آن ریشه در بیش

ها پیدا بود؛ همچنین روایی پروتکل در اجرای آزمایشی روی یک در آن بر پذیرش و تعهدمبتنیایت مرتبط یافت شد که تناظر هر شش مقولٔه درمان درمجموع هشت حکها: یافته
 آزمودنی با استفاده از مشاهدات بالینی و سؤاالت بازپاسخ به تأیید رسید.

های مثنوی معنوی سازی این درمان با استفاده از حکایتمنظور بومیبر پذیرش و تعهد بههای متناظر با درمان مبتنیاستعاره مثنوی معنوینتایج پژوهش، در  براساسگیری: نتیجه
 ها دارای روایی محتوایی مناسبی است.شده با استفاده از این استعارهوجود دارد و پروتکل طراحی

 .های مثنوی معنویکایتبر پذیرش و تعهد، حدرمانی مبتنیسازی، تحلیل محتوای کیفی، پروتکل ومیاختالالت یادگیری، بها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
ی ، تغییری مفهومی در 1راهنمای تشخیصی آماری اختالالت روان

ارائه داده است؛ حرکت از اصطالحات  ۲های یادگیریناتوانیتشخیص 
شناسی که عملکرد شناسی( به اصالحشناسی و سببپزشکی )آسیب
معنای گیرد. عملکرد شغلی بههای روزانه را در بر میشغلی و فعالیت

طور مثال، مراقبت فردی مانند کردن فعالیتی است؛ بهدادن و کاملانجام
دادن تکالیف یا ها، انجامها یا بستن بند کفشزدن دندانمسواک

های یادگیری شامل کردن؛ بنابراین، تعریف دوبارٔه ناتوانیبازی
های خواندن، شود که فراتر از مهارتهای مختلف زندگی میویژگی

های (. کودکان و بزرگساالن در فعالیت1نوشتن یا ریاضی است )
ها، منبع بهزیستی فردی رکت آنمتنوع روزانه درگیر هستند. میزان مشا

های و سالمت روان آنان است؛ بنابراین بهبود مشارکت در فعالیت
(. در انواع ۲زندگی روزمره هدف نهایی متخصصان سالمت است )

درمانی، مشارکت فعال مراجع و حتی در برخی )مانند روان
ذیرش بر پدرمانی( خانواده نیز حائز اهمیت است و درمان مبتنیخانواده
که بر  -های نسل سوم شناختیعنوان یکی از درمانبه ACT)۳(و تعهد 

از این امر مستثنی  -افزایش دانش، تعهد و بینش مراجع تکیه دارد
رسد این ویژگی در افراد مبتال به انواع نظر میحال، بهنخواهد بود؛ بااین

 های یادگیری اهمیت دوچندان داشته باشد.ناتوانایی
های یادگیری، با ای موردی روی فردی جوان با ناتوانیدر مطالعه

، آزمودنی ACTبر های تجربی مبتنیآگاهی و فعالیتاستفاده از ذهن
ها فاصله بگیرد. یاد گرفت به افکارش توجه کند و از بافت قراردادی آن

تأثیر منفی که افکار مضطرب مُراجع بر زندگی او داشت، کاهش پیدا 
(. ۳وقتی در کالج شرکت کند )ی توانست در دورٔه درسی پارهکرد و و

، برای اختالالت همایند با  ACTهایی دربارٔه درمانچنین یافته
های یادگیری یا اختالالت دیگری که منجربه بدکارکردی فرد در ناتوانی

فعالی یا مشکل دست آمده است. اختالل بیششود، بهانجام تکالیف می
شود فرد نتواند توجه خود را متمرکز کند یا عث میبا 4در تمرکزکردن

شود که کودکان نتوانند آنچه در بافت اتفاق شیفت دهد و منجربه آن می
طور مثال، مورل و همکاران پروتکل (؛ به۴بینی کنند )افتد، پیشمی

فعالی بررسی کردند. بر پذیرش و تعهد را برای درمان بیشدرمانی مبتنی
آموزان با ترکیبی از اختالالت گروهی از دانشاین مطالعه روی 

های یادگیری و مشکالت رفتاری برای افزایش عمل فعالی، ناتوانیبیش
تایج نشان داد، مداخلٔه ن های فردی انجام شد.متعهدانه درجهت ارزش

 (.۵آموزان دارد )نیز اثرات مثبتی بر برخی از دانش ACTمدت کوتاه
با کاهش  ACTدر پژوهش وزنین و همکاران مشخص شد، درمان 

و  6، کاهش رفتارهای تکانشی5های فوری به افکار و احساساتپاسخ
کند به افزایش تمرکز کودکان بر تکالیف کمک می ۷بهبود خودتنظیمی

                                                      
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
2. Learning Disorders 
3 Acceptance and Commitment Therapy 
4. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder 
5. Instant reactions to thoughts and feelings 
6. Impulsive behaviors 
7. Self-regulation 
8. Resilience  
9. Quality of life 
10. Practical selectivity & experimental avoidance  

(. در برخی افراد، وجود فرزند مبتال به ناتوانی یادگیری، ممکن است ۴)
شناختی مانند سردرگمی، افسردگی، مطلوب روانسبب بروز عوامل نا

های منفی دیگر شود؛ بنابراین توجه به این ناامیدی و بسیاری هیجان
رسد تا بتوان از عوامل نامطلوب که پذیر ضروری به نظر میبافت آسیب

بر بافت خانواده اثرگذار است، تا حدی )هرچند اندک( کاست. در این 
توانند های آموزشی مشابه میاست، برنامهها نشان داده زمینه پژوهش

مادران دارای فرزند مبتال به اختالل   ۹و کیفیت زندگی  8آوریتاب
 (.۶یادگیری را افزایش دهند )

یندمدار است و یکی از افر یرویکرد ،بر پذیرش و تعهددرمان مبتنی
شناسی را آید. این رویکرد آسیبشمار میهای موج سوم بهدرمانیروان
داند که افکار و هیجانات فرد در آن شکل ای میاز بافت و زمینهناشی

های سنتی سعی در تغییر محتوای درمانیگیرد و برخالف شناختمی
 پذیری عملی و اجتناب(. انتخاب۷راجع ندارد )افکار و باورهای مُ

 بر پذیرش و تعهددرمان مبتنی دو مفهوم اصلی در رویکرد 1۰تجربی
های موجود پذیری عملی یعنی فرد بتواند از بین گزینهب. انتخااست

یکی را انتخاب کند و انتخاب او تحمیل محیط یا صرفاً تکرار گذشته 
ست تجربی نیز به این معنا اجتناب. خاص نباشد ییا اجتناب از وضعیت
دنبال فرار تجربیات خاصی را ندارد و به باماندن  بهکه شخص تمایلی 

 (.8است )از این تجربیات 
بر پذیرش و تعهد شش مفهوم اصلی دارد: رویکرد درمان مبتنی

عنوان خود به ؛ 1۳ارتباط با زمان حال ؛ 1۲گسلشِ شناختی ؛ 11پذیرش
شامل  نیز در سطح درمان ؛ 16عمل متعهدانه ؛ 15هاارزش ؛ 14زمینه

بر پذیرش درمان مبتنی .استهایی برای هرکدام از این فرایندها تکنیک
به گسترش  ،کندایجاد تکنیک تأکید می برهمان اندازه که به و تعهد

 بر پذیرش و تعهد. درمان مبتنیمبانی نظری و فلسفی نیز توجه دارد
گرایی عملکردی و چهارچوب زمینه درواقع کاربرد اصول دو نظریٔه

 .(۹)است  ( RFT(1۷ایرابطه
زبان و شناخت  ای رفتاری در زمینٔهنظریه ،ایابطهر چهارچوب ٔهنظری

برقرارکردن بین انسان است. براساس این نظریه کارکرد زبان ارتباط
عنوان عنصری کنشگر تعریف . زبان در این نظریه بهاستها محرک

ها شده بین محرکبراساس ارتباطات فرض دتوانشود که میمی
گیری کند. به عبارت دیگر برخالف نظر اسکینر که معتقد است نتیجه
تواند رفتار بعدی خاص می یادگیری پیشین و مواجهه با محرکتنها ی

 فرد بدون تجربٔه ایرابطهچهارچوب  بینی کند، در نظریٔهفرد را پیش
رفتار  ،گیردمحرک و فقط براساس ارتباطاتی که در ذهن شکل می

 (.۹دهد )میخاصی را بروز 

 د؛دار چند ویژگی مهم ،دهدروابطی که زبان در ذهن فرد شکل می
ای در ابتدا رابطه این زمینٔه .به زمینه وابسته است و متقابل، مکملی

11. Acceptance 
12. Cognitive defusion 
13. Present-moment awareness 
14. Self as context 
15. Values 
16. Committed action  
17. Relational Frame Theory 
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۳ 

چهارچوب  براساس نظریٔه. آیددست میهای چندگانه بهازطریق آموزش
ست که فرد رویدادهای ا کالمی شناسی مشکلی در زمینٔهای آسیبرابطه

بر درمان مبتنی کند. هماهنگ با این نظریهدرونی را در آن تجربه می
برخالف بسیاری از رویکردهای دیگر که مشکل را در  پذیرش و تعهد

دانند، مسئله و مشکل را در نوع شکل، محتوا یا فراوانی رویدادها می
آید وجود میاصلی وقتی به مسئلٔه پندارد.فرد با آن رویدادها می رابطٔه

ت محض حقیق ،دهدکه فرد روابطی را که براساس زبان شکل می
گیرد. حتی زمانی که اصیل رویدادها پیشی می  ٔداند و زبان از تجربهمی

کشد، همچنان بودن افکار را به چالش میتجربه بارها و بارها حقیقی
 (.1۰) ورزندبودن خود اصرار میافکار بر اصیل

 بر پذیرش و تعهد،رویکرد درمان مبتنیدر  بنابراین هدف اصلی درمانگر
کردن روابط زبانی است. باتوجه به اینکه ع از اصیل فرضراجرهایی مُ

 1نوعی در این روابط زبانی گرفتار است، استعارهبه نیزخود درمانگر 
 یذهنی را به محیط-تواند فضای انتزاعیعنوان ابزاری که میبه

شمار همانند عصای دست درمانگران به، تر تجربی نزدیک کندملموس
 بر پذیرش و تعهددرمان مبتنی فراوانی در رویکردها به آید. استعارهمی
لیستی از  ACTها در بزرگ استعاره کتاب. در ستارفته کار به

درمان های کاربردی در شش فصل، منطبق با شش مفهوم اصلی استعاره
 (.11) آورده شده است بر پذیرش و تعهدمبتنی

که درمانگران شود در فصل دو به این موضوع پرداخته میاین کتاب در 
 راجع و هماهنگ با جلسٔههایی منطبق با وضعیت مُباید بتوانند استعاره
اصلی در  یعنوان عنصرخالقیت به ؛ همچنیندرمان خلق کنند

قرار گرفته  مدنظر بر پذیرش و تعهدمبتنیهای مرتبط با درمان استعاره
 (.11)است 

بنابراین فرض اساسی پژوهشگر در پژوهش حاضر این بود که اگر بتوان 
ها را باتوجه به فرهنگ حاکم بر جامعه طراحی کرد، اثربخشی استعاره

یکی از منابع مهم و تر خواهد بود. مراتب بهتر و کاربردیآن به
 کند، ها کمکتواند به درمانگران در تولید این استعارهمندی که میارزش

نتایج حاصل از پژوهشی در این حوزه نشان موالنا است.  ثنوی معنویم
توانند شوند، میهایی که براساس مثنوی استخراج میداد، پروتکل

هدف رو (؛ ازاین1۲)داشته باشند  CTAاثربخشی مشابه با درمان 
بر پذیرش و تعهد درمانی مبتنیپژوهش حاضر، تدوین برنامٔه پروتکل 

 موالنا بود. مثنوی معنویهای با استفاده از استعاره

 بررسیروش 2
این پژوهش در سه بخش انجام گرفت. در بخش اول با استفاده از 

پرداخته شد.  مثنوی معنویتحلیل محتوای کیفی به بررسی محتوای 
هایی منظور پیداکردن حکایترا به مثنویفتر پژوهشگران شش د

بررسی کردند که سرانجام و فرجام مشخصی داشته باشند و بتوان 
ها استخراج کرد. واحد بر درمان پذیرش و تعهد را از آنمفاهیم مبتنی

های مثنوی معنوی بود. در این مرحله تحلیل در این پژوهش حکایت
شد. تعداد زیادی از  بیست حکایت توسط پژوهشگران شناسایی

ها یا ها در همین مرحله انتخاب نشدند و علت تشابه آنحکایت
 ها یا پیچیدگی داستانی و مفهومی بود.ازحد حکایتبودن بیشطوالنی

                                                      
1. Metaphor  

ها هشت حکایت اصلی در نظر گرفته شد. سپس از بین این حکایت
 هایی بود که شروعها، داستانرویکرد پژوهشگران در انتخاب حکایت

ها نیز طوری باشد که و پایان مشخصی داشته باشند و طول آن
ها جلسٔه درمانی حکایت را بیان کنند. حکایتدرمانگران بتوانند در یک 

ها تفصیل بررسی شدند و رمزگشایی ارتباط بین مفاهیم استعاری آنبه
بر پذیرش و تعهد صورت گرفت. هر حکایت های درمان مبتنیبا مقوله

طور مثال اگر در حکایتی سه کل در نظر گرفته شد؛ بهک صورت یبه
بر پذیرش و تعهد قابل استنتاج بود، فرایند از شش فرایند درمان مبتنی

آن حکایت تبدیل به سه بخش نشد یا اینکه ابیات متناظر تفکیک 
صورت یک کل واحد در نظر گرفته شد و نشدند؛ بلکه هر حکایت به

ی استعاری از آن استخراج شود. درنهایت این سعی بر آن بود که داستان
ای واحد در نظر گرفته شد و در صورت استعارهداستان استعاری به

 بندی شد.ها طبقهمقوله
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی انجام 
پذیرفت. کار پژوهشگران آن بود که بتوانند مفاهیم مدنظر در درمان 

تبیین کنند  مثنوی معنویهای یرش و تعهد را با کمک حکایتبر پذمبتنی
دلیل ذات استعاری خود چنین امکانی را در اختیار به مثنوی معنویو 

ها یا در وجود بسیاری از حکایتدهد؛ بااینپژوهشگران قرار می
های چهارچوب مدنظر پژوهشگران نبودند یا در سطح توانایی

 د.شدنی نبودنپژوهشگران تبیین
ها صورت گرفت. هر ها در مقولهبندی حکایتدر بخش دوم، طبقه

یک از شش طور مفصل بررسی شد تا مشخص شود کدامحکایت به
شدنی است. سپس حکایت در آن از آن حکایت استخراج ACTفرایند 
ها بار دیگر ها جای گرفت. برای تدوین برنامٔه آموزشی، حکایتمقوله

لسه یک یا چند حکایت که قادر بود آن مقوله بررسی شدند و برای هر ج
را توضیح دهد، در نظر گرفته شد. تعداد جلسات و روند جلسات کاماًل 

بر پذیرش و تعهد بود. جلسٔه اول در منطبق با پروتکل درمانی مبتنی
بر درمانی پذیرش و تعهد، با هدف آشنایی با درمان مبتنیپروتکل

ر کلی و روند جلسات صورت گرفت؛ طوپذیرش و تعهد، مفاهیم آن به
همراه به ACTدر جلسات بعدی در هر جلسه یکی از شش فرایند 

گرفت، آموزش صورت کاربرگ در اختیار مُراجعان قرار تکالیفی که به
 داده شد. 

شده در قالب پروتکل آموزشی های استخراجدر بخش سوم، استعاره
ACT ی روایی محتوایی اجرا عنوان نمونه برای بررسفرد به روی یک

صورت شد. نحؤه تهیه، تدوین، اصالح و تنظیم نهایی پروتکل بدین
انجام شد: ابتدا با همکاری چند تن از اساتید برجستٔه ادبیات 

که در  مثنوی معنویهای سطح شهر تهران، فهرستی از ابیات دانشگاه
وصف آرامش روان، خودشناسی و افزایش دانش معرفتی بیان شده بود، 
استخراج شد و در مرحلٔه بعد با چند تن از اساتید طراز اول رشتٔه 

شناسی که هریک سابقٔه چند دهه کار بالینی داشتند، کدبندی شد. روان
بر تعهد و پذیرش که قبالً نیز کدبندی شده سپس با عوامل درمان مبتنی

پوشانی اندک داشتند یا فاقد مشابهت ود، مقایسه شد و کدهایی که همب
بر پذیرش و صورت مکمل در کنار درمان مبتنیبودند، انتخاب شد و به

تعهد و در قالب یک پکیج جامع تهیه شد. پس از آن، پروتکل در اختیار 
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۴ 

شناسی قرار گرفت و نظرات چند تن دیگر از اساتید رشتٔه روان
صورت ها اعمال شد و بهها و مغایرتکاالت، ابهاماصالحی، اش

پروتکل حال حاضر آماده شد. برای اجرا، مقرر شد فردی انتخاب شود 
بر پذیرش و تعهد و با درمان مبتنی نداشتنکه ضمن آشنایی

شناختی و پزشکی دیگر )قبل هرگونه درمان مکمل روان نکردندریافت
های لفرزند مبتال به یکی از اختالو حین اجرای پروتکل کنونی(، دارای 

ساله، دارای  ۳۵ناتوانی یادگیری باشد. بر همین اساس خانمی 
دار و دارای فرزند مبتال به مشکالت یادگیری تحصیالت لیسانس و خانه

فعالی نیز بود و اختالل یادگیری آن تحصیلی )که دارای صفات بیش
 ۷۵ت هشت جلسٔه مدفعالی وی داشت( انتخاب شد و بهریشه در بیش

صورت حضوری تحت آموزش درمان ای )هر هفته دو جلسه( و بهدقیقه
قرار  مثنوی معنویهای بر پذیرش و تعهد با استفاده از استعارهمبتنی

گرفت. فضای درمان به نحوی طراحی شد که حداقل تماس احتمالی 
ا بر پذیرش و تعهد ربا افرادی داشته باشد که ممکن است درمان مبتنی

طی کرده باشند. همچنین به وی تأکید شد تا حد امکان، در طول دورٔه 
آموزشی از هرگونه اقدامی که موجب تداخل در روند اجرای برنامٔه 

درمانی، جز در موارد خاص )مانند دارودرمانی و روان شودآموزشی می
و با اطالع پژوهشگر/پژوهشگران( خودداری کند تا اطمینان کافی از 

ربخشی برنامه حاصل شود. همچنین برای آگاهی از خط پایه و میزان اث

تغییرنکردن آن، چند مرتبه و با فاصلٔه زمانی مناسب، اقدام به بررسی 
عوامل مدنظر شد و پس از ثبات در خط پایه، برنامه اجرا شد. شایان 
ذکر است در مطالعات بیشتر، فرد موصوف مشکالتی را در ارتباط با 

تر، میزان اضطرابی نشان داد؛ اما طی بررسی دقیقهای همسر و حالت
اضطراب آن معنادار و مؤثر بر پژوهش نبود و بیشتر منشأ آن، وضعیت 

آمده از این دستفرزندش بود. مُراجع اطمینان پیدا کرد که اطالعات به
رود و اطالعات کار میشده بهپژوهش برای بررسی برنامٔه طراحی

از  آموزش،پیش از شروع . همچنین ماندشخصی او محرمانه می
دریافت شد. در جلسٔه اول مفاهیم اولیٔه کتبی  ٔهنامرضایت هکنندشرکت

بر پذیرش و تعهد و نیز علل اثربخشی این رویکرد باتوجه درمان مبتنی
به مشکالت آزمودنی برای او شرح داده شد. در جلسات بعدی در هر 

برای  مثنوی معنویهای ها با استفاده از استعارهجلسه یکی از مقوله
های وجه به شکایات مُراجع در موقعیتها باتشد. مقولهمُراجع تبیین 

شدند. مختلف زندگی او و نیز در رابطه با درمانگر مطرح و آموزش داده 
تواند با استفاده از در جلسٔه پایانی آزمودنی آموخت که چطور می

 مثنوی معنویهای بر پذیرش و تعهد و استعارههای درمان مبتنیتمرین
 مختلف و متعهدانه دنبال کند. هایرا در موقعیت ACTشش فرایند 
بر پذیرش و تعهد با استفاده از طرح درمانی مبتنی 1در جدول 

 نمایش داده شده است. مثنوی معنویهای استعاره

 مثنوی معنویهای بر پذیرش و تعهد با استفاده از استعاره. طرح درمان مبتنی1جدول 

 محتوا جلسه

 اول
ها و فواید؛ ؛ بحث و پرسش دربارٔه هزینهACTمعرفی و آشنایی اعضا؛ بستن قرارداد درمانی؛ برقراری رابطٔه درمانی؛ معرفی 

 بندیجمع

 دوم
هایی درجهت برنامٔه با هدف ایجاد ناامیدی خالق: ارزیابی میزان تمایل افراد برای تغییر؛ بررسی انتظارات بیماران از درمان؛ پرسش

با کمک استعاراتی مانند انسان در )ها قصد رسیدن به ناکارآمدی شیوههای اجتنابی/کنترلی مُراجعان بهخالق؛ بررسی شیوه ناامیدی
 بندی؛ ارائٔه تکلیف؛ جمعچاه(

 سوم

ردهای حل؛ شناسایی راهببا هدف رسیدن به پذیرش: مروری بر تجارب جلسٔه قبل؛ تبیین این مطلب که کنترل، مسئله است و نه راه
گرفت و  باران فرو یآن مهمان که زن خداوند خانه گفت ک تیحکا: 1 ها )استفاده از استعارٔهکنترلی و تبیین دالیل استفاده از کنترل

جای کنترل است )روش فراخوان کودکی(؛ کردن پذیرش بهها، جایگزین(؛ رسیدن به ناکارآمدی کنترلمهمان در گردن ما ماند
 تکلیف.بندی؛ ارائٔه جمع

شده توسط آن تجربه(؛ کردن جدول تجربٔه روزانه )بررسی نوع تجربه با هیجانات، افکار و احساسات بدنی فراخوانتکالیف: تکمیل
ها(؛ جدول روزانٔه شده برای مبارزه با آن موقعیتهای انجامبندی تالشهای روزانه و درجهجدول روزانٔه تمایل )بررسی موقعیت

 هایی با احساس گیرافتادن(.کننده در موقعیتاپاک )یادداشت احساسات و افکار منازعهناراحتی پاک و ن

 چهارم

منازعت : ۶کردن تجربیات )استعارٔه های آمیختگی با زبان و راهکارهای بهتر احساسبا هدف گسلش شناختی: از راه شناخت شیوه
: به عیادت رفتن کَر(؛ آموزش مُراجع به تمایزدهی بین ۵یا استعارٔه بود فهم کرده آن را  گرینام د به یکیانگور که هر  جهتچهار کس 

آوری؛ شده به عنوان باور؛ آشناکردن مُراجع با اثرات نامطلوب دلیلها؛ شناسایی افکار خریداریافکار و احساسات، مشاهدٔه آن
 بندی؛ ارائٔه تکلیفجمع

 پنجم

عنوان زمینه )استفاده از استعاراتی مانند خانه با مبلمان، صفحٔه شطرنج، تمرین ود بهشده و تبیین خسازیبا هدف کار بر خود مفهوم
آگاهی سازی مُراجعان با مفهوم ذهناست؛ آشنا فهمد که او غیر از احساسات و افکارشمُراجع می گر(: در انتهای این جلسهمشاهده

شدن و نیافتادن شغال در خم رنگ و رنگ: ۷آگاهی )استعارٔه رسمی و غیررسمی؛ تمرین تمایل به افکار و احساسات ازطریق ذهن
 بندی؛ ارائٔه تکلیف: شیر و گرگ و روباه(؛ جمع۳یا استعارٔه  شغاالن انیکردن میطاوس یدعو

 ششم
(؛ اعتماد کرده بود یو هخرس و آن ابله که ب تیحکا: ۲ها )با استفاده از استعارٔه سازی ارزشها: روشنریح ارزشبا هدف تص

های ها؛ بررسی حوزهبندی اهمیت آنها و درجهکردن جدول حوزٔه ارزشها؛ تکلیف کاملبررسی تفاوت میان اهداف و ارزش
 دو جلسه تا پایان مشاوره؛ ارائٔه تکلیف بندی؛ یادآورشدن وجود تنهامختلف زندگی؛ جمع

 هفتم
: ۴ها )استعارٔه ریزی درجهت عمل متعهدانه؛ بررسی موانع عمل متعهدانه و شناسایی آنبا هدف دعوت به عمل متعهدانه: برنامه

 بندی؛ ارائٔه تکلیف: طوطی و بازرگان(؛ جمع8یا استعارٔه  سانیسا دنیسبب شخولخوردن بهاسب از آب کرٔه دنیزدن در رممثل
 بندی نهاییمرور جلسات قبل؛ جمع هشتم
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۵ 

ازطریق  مثنوی معنویهای بودن استعارهبودن و اثربخشبررسی مفهوم
مشاهدات بالینی و گزارش خود آزمودنی صورت گرفت. از آزمودنی در 
قالب سؤاالت زیر خواسته شد که احساس خود را دربارٔه استفاده از 

 بر پذیرش و تعهد بیان کند.ها در آموزش مبتنیاین استعاره
کار رفت، برای شما ها بهکه در طول این آموزش مثنویهای آیا داستان

 و کاربردی بود؟مفهوم 
به شما کمک کرد که مفاهیم درمان  مثنویهای آیا استفاده از داستان

 بر پذیرش و تعهد را درک کنید؟مبتنی
های زندگی آیا در طول مدت آموزش برای شما پیش آمد که در موقعیت

ها بیفتید یا یکی از ابیات را با خودتان زمزمه کنید و به یاد این استعاره
 کمکی برای پذیرش و کنارآمدن آن موقعیت به شما کرد؟ آیا این امر

 هایافته ۳
شده از مثنوی معنوی را در های استخراجبندی استعارهطبقه ۲جدول 

دهد. هر استعاره بر پذیرش و تعهد نشان میشش مقولٔه درمان مبتنی
مقوله جای  گرفته ممکن است در بیش از یکبسته به تبیین صورت

بر پذیرش و های درمان مبتنیبندی براساس مقولهگرفته باشد. طبقه
رفت و این شش مقوله درواقع شش فرایند مرتبط باهم تعهد انجام گ
طورکه در بخش روش توضیح داده شد، تالش بودند؛ همان

داستان استعاری برای تبیین  پژوهشگران این بود که از هر حکایت یک
بر پذیرش و تعهد استخراج شود. باتوجه به اینکه مفاهیم درمان مبتنی

یکدیگر بودند، این امکان وجود شش فرایند مرتبط با  ACTشش مقولٔه 
 مقوله جای بگیرد. حکایت در بیش از یک دارد که یک 

 بر پذیرش و تعهدهای مرتبط با شش مفهوم اصلی درمان مبتنیدر مقوله مثنوی معنویهای . استعاره۲جدول 
 عمل متعهدانه هاارزش نهعنوان زمیخود به ارتباط با زمان حال گسلش شناختی پذیرش 

       1استعارٔه 
       ۲استعارٔه 
       ۳استعارٔه 
       ۴استعارٔه 
       ۵استعارٔه 
       ۶استعارٔه 
       ۷استعارٔه 
       8استعارٔه 

 باران فرو یآن مهمان که زن خداوند خانه گفت ک تیحکا: 1استعارٔه -
 .گرفت و مهمان در گردن ما ماند

آن مهمان که زن خداوند خانه گفت کی باران فرو »مولوی در حکایت 

، افکار و احساسات را همچون «گرفت و مهمان در گردن ما ماند
ها وضعیت میزبانی تواند باتوجه به آنگیرد که فرد میمیهمان در نظر می

 را انتخاب کند:
 یف نو آید دوانـــــباحی ضــــــهر ص  ای جوانخانه این تن  هست مهمان

این حکایت برای بیان استعاری کیفیت پذیرش بسیار مناسب است. 
ها را جای اجتناب، فرار یا جنگیدن با احساسات خود، آنفرد به
پذیرد و از منظر شاهد طورکه هستند یعنی هر ماهیتی که دارند، میهمان

آنکه در این فرایند نگرد؛ بیها میاش به آمد و شد آنیا خودِ زمینه
کند نواز نیز دقیقاً همین کار را میای ایجاد کند. میزبانی میهمانمداخله

کند؛ او را اش میآمدگویی کرده و سپس بدرقهو میهمان خود را خوش
کند؛ یا تالش کشد یا از آمدنش به درون جلوگیری نمیبه درون نمی

کند که مانع رفتن او شود یا بخواهد که بیرونش کند؛ بلکه میهمان نمی
پذیرد. افکار و احساسات ما نیز جدا از اینکه طورکه است، میهمانرا 

توانند پذیرفته شوند. اهمیت برای ما خوشایند یا ناخوشایند باشند، می
ثمر است و رنج ها بیکردن آنپذیرش در این است که تالش برای کنترل

نشدن، کند؛ انتظاری که در صورت برآوردهروانی بیشتری را تولید می
 شناختی شود:تواند تعارض روانود میخ

 رگ باشی زان روشـــماً در مــــدای  در چششـــــــار انـــــزهر آمد انتظ

 قلبی، فرد  ٔ های خودبرگزیدهبرای زیستن زندگی غنی در راستای ارزش
های مسیر را پذیرا شود. به این ترتیب احساساتی ناگزیر است تا چالش

شوند. اگر فرد چون اضطراب و ترس یا غم و فقدان طبیعی انگاشته می
ها اجتناب تصور کند که این احساسات بد یا مضر هستند و بکوشد از آن

شود و فرصت زیستن ، به این واسطه با ذهن خود درگیر میکند
دهد؛ درنتیجه پذیرش، گشودگی به روی هایش را از دست میارزش
هایی است که برای زیستن زندگی بامعنا باید تجربه کرد و با  رنج ٔتجربه

 ها از بین بروند، تفاوت دارد:انتظارکشیدن تا رنج
 رگ باشی زان روشـــــــماً در مـــــدای  آمد انتظار اندر چششر ـــــــــــهز

 .اعتماد کرده بود یو هخرس و آن ابله که ب تیحکا: ۲استعارٔه -
خرس و آن ابله »در حکایت « خرسهدوستی خاله»المثل معروف ضرب

توان خرس ، بازنمود یافته است. میمثنوی« که به وی اعتماد کرده بود
 فرد  ٔ هربان ولی نادان این قصه را تمثیلی از افکار و باورهای نیازمودهم
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شود فرد ارتباط خود ها باعث میدانست که دلبستگی و آمیختگی به آن
هایش در زندگی از دست بدهد. مرد خفته که خود را به را با ارزش

دست خرس نادان سپرده است، استعاره از وضعیت فردی است که با 
اش آمیخته است. او درست خالف فردی است که و خودپندارهباورها 

اش یعنی خود زمینه آگاهی دارد و با گسلش از دربارٔه وجود حقیقی
رسانند، سکان تر به او آسیب میافکار و امیالی که در تصویر بزرگ

هایی را انتخاب گرفته است؛ همچنین جهت دستزندگی خویش را به 
های قلبی او هستند. برای  مجموعٔه ارزش ٔکنندهکند که حمایتمی

های خود را زیستن زندگی غنی و بامعنا ضروری است که فرد ارزش
تصریح کند. اصوالً اگر در فرایند مهرورزی موضوعی را که مورد محبت 

درستی درک نکنیم و اقتضای طبیعتش ایم، بهو حمایت خود قرار داده

مولوی تنها از ظن خود یارش  قول خودرا نشناسیم، چون باز هم به
جای نفع به او دهیم، ممکن است بهایم، کاری که برای آن انجام میشده

ضرر برساند. اولین فردی که هر شخصی در زندگی به او توجه نشان 
کند، خودش است؛ درنتیجه باید خود را بشناسد دهد و حمایتش میمی

شود محبت رد؛ وگرنه میتا قادر باشد محبت حقیقی را به خود ارزانی دا
گاهانه اش در آخر خوردن سنگ به سر است. خرسه که نتیجه خاله ٔناآ

کردن بر پذیرش و تعهد یعنی تصریحشناختن خود به زبان درمان مبتنی
یابی در زندگی هستند. آیا روی فرد برای جهتهایی که افق پیشارزش
بر مبتنی به زبان درماندانیم از چه جنسی هستیم؟ عنوان انسان میما به

ای این حکایت ما از و تعهد ما باورهایمان و به زبان استعارهپذیرش 
 توانیم از افکار و تصورات خود آگاه شویم:جنس خرس نیستیم. ما می

 جنس بوداو مگر مر خرس را هم  ظن نیکش جملگی بر خرس بود

 .به شکار ریرفتن گرگ و روباه در خدمت ش: ۳استعارٔه -
برای متمایزکردن « رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار»حکایت 

ها تأکید بر پذیرش و تعهد بر آنسه سطح از هشیاری که در درمان مبتنی
عنوان د بهشود، مناسب است: شیر نماد خود زمینه؛ روباه نماد خومی

گاهی؛ گرگ نماد خود مفهومفرایند پویای   شده.سازیآ
توان شیر را نماد خود زمینه در نظر آورد؛ برای مثال وقتی گرگ و می

گردد: شوند، او از حال درونی ایشان باخبر میروباه به شیر بدگمان می
این ساحت هوشیاری ناب یا خود «. او بداند هرچه اندیشد ضمیر»
زمینه است که فرد در آن از افکار و احساسات خود آگاهی دارد وان عنبه

است، یا « من»یا « ایگو»درواقع همان « ضمیر»ها یکی نیست. و با آن
« شدهسازیخود مفهوم»و تعهد بر پذیرش مبتنیآنچه در درمان 

بباید  را این چنین جاند، خود نَبُر از چون دیدِ مََنت»ت: گفنامند. می
 «.ار مُردز

شده را سازیمفهومدرواقع این بیت به زیبایی آمیختگی با خودهای 
تعبیری های روانی یا بهدهد که منجربه زارگشتن جان، رنجنشان می

چنان به خواست خودش شود. گرگ آنها میرنجوریهمان روان
دهد. گرگ نماد خود بسته است که درنهایت آن را از دست میدل

شده است که عاقبتش مرگ یا عذاب است. وقتی فرد با سازیمفهوم
آمیزد و آن را هشیاری شده در میسازیباورها و افکار و خود مفهوم

شود که این بیت های روانی و فیزیکی و مادی میپندارد، دچار آسیبمی
 آن را به زارمردن تشبیه کرده است.

شده  ختهیآم الیکه با افکار و ام ینماد خود نیز گرگ را توانپس می
در نظر گرفت. زبان باعث  یاریهوش ندینماد فرا نیز است و روباه را

 در قالب واژگان بشناسیم رامان اتیخودمان و تجرب شود که ما معموالًیم
سخت و   ٔشدهیسازمفهومی خودها ریمنظر درگ نیو از ا میو درک کن

کنند. گرگ یمخدوش م تیکه درکمان را از واقع میشویم یانعطافیب
 یکلرا به ندیکه فرابوده است کار متمرکز   ٔجهیقدر بر نتداستان آن نیدر ا

گاهیدرحال ؛از دست داده است  یکار امانج ریدر مس یکه روباه نماد آ
 :است ینیکند و قادر به بازبیم افتیبازخوردها را در جهیدرنت ؛است

 تیــــچنین قسمت ز کی آموخاین  افروختی ای روبه تو عدلگفت 

 ای شاه جهان از حال گرگگفت   زرگــــای ب از کجا آموختی این

را از  آن تیبسته است که درنهاچنان به خواست خودش دلگرگ آن
، موفق دهدیکه نشان می که روباه با انعطافیدرصورت ؛دهدیدست م

 یآگاهامیال و انتظارات  با اشیختگیآم دیگر او از ریبه تعب شود؛می
تواند از زاویٔه هشیاری به ماجرا نگاه کند، از عاقبت یابد و چون میمی

 گزیند.گیرد و عملکرد مؤثری را بر میگرگ عبرت می
سبب خوردن بهاسب از آب کرٔه دنیزدن در رممثل: ۴استعارٔه -

 .سانیسا دنیشخول
« سبب شخولیدن سایسانخوردن به اسب از آب ٔزدن در رمیدن کرهمثل»

کردن در درمان است که قابلیت خوبی برای استفاده مثنویحکایتی از 
آگاهی یعنی حضور و تعهد دارد. رویکرد پذیرش و ذهن بر پذیرشمبتنی

ر زندگی مند دقلبی در لحظٔه اکنون، درنهایت به برگزیدن مسیری ارزش
شود. هدف این نیست که فرد و در عمل متعهدشدن به آن منجر می

های خود را بپذیرد و مُراجع خود را آرام کند؛ هدف آن است که التهاب

اسب از سر و صدای سربازانی قدم در راه زندگی بامعنا بگذارد. مادر کره
ه های خود هستند، ترسیدخوراندن به اسبکه در کنار رود مشغول آب

دهد که این ماند؛ پند میاست و مدام از کار خویش غافل می
روند و آیند و میها میحال خود رها کن که آن را به« کارافزایان»

گذرد؛ درعوض توجه خود را به رودِ زندگی بسپار و ببین که چه زود می
جای حسی هایت کاری نکرده باشی، بهتو در انتها اگر در راستای ارزش

ای، که زیسته ارچگی درونی، وحدت با خود و رضایت از زندگیاز یکپ
شاخ خواهی داشت. کارافزایان را حالی پریشان و عمری پراکنده و شاخ

ای از افکار اضطرابی و وسواسی دانست که عنوان استعارهتوان بهمی
افزاید و هیچ ارزش ها شدن کار فرد را میها یا تسلیم آناجتناب از آن

کند، آورد. آنچه زندگی ما را غنی میای نیز برایش به ارمغان نمیافزوده
دهیم؛ نه خود افکار بلکه عملی است که در مسیر این افکار انجام می

معنای شود. انفعال بهدرنتیجه اگر منفعل باشیم، چیزی نصیبمان نمی
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از آن عملی ناشیعمل تکانشی و اجتنابی و نیز از سر ناامیدی و بی
ولوی با تأکید بر فرایند گسلش از این افکار متعهدماندن در است. م

 داند:ها را کلید مواجهه میعمل به ارزش

 کنندزود کایشان ریش خود بر می  ای ارجمندهین تو کار خویش کن 

 .شیرنجور خو ٔهیرفتن کر بر همسا ادتیبه ع: ۵استعارٔه -
مثال خوبی « به عیادت رفتن کر بر همسایٔه رنجور خویش»حکایت 

برای آمیختگی با افکار و تصورات ذهنی خویش است. فردی که در این 
تواند اطالعات را از محیط اش نمیواسطٔه ناشنواییقصه کر است، به

آنچه است »جای ارتباط با واقعیت یا دریافت کند؛ درنتیجه به
های شخصی خود و ، مدام به برداشت«طورکه استهمان
 های خود متکی است.قضاوتپیش

 افراد به درجاتی مانند  ٔای نسبی است. همهشنوابودن یا کربودن مقوله
درستی حال مخاطب ها بهکنند. آنناشنوای این حکایت مثنوی عمل می

 های خود هستند.داوریکنند؛ چراکه اسیر پیشخود را درک نمی
از سوءتفاهم شود، ناشیهایی که در ارتباط حاصل میبسیاری از رنجش

ای باشند که ها با اینکه قرار است پنجرهیا نبود درک متقابل است. واژه
های قلبی ما را به یکدیگر نشان دهند، خود حاالت درونی و نیت

شوند که مانع ارتباط است. ناشنوای این قصه نیت خیری دیواری می
 خودش بپرسد؛ اما  ٔ و احوالی از همسایه خواست که حال داشت و

کرد، پذیری خود نبود و کربودن خود را پنهان ازآنجاکه در پذیرش آسیب
 بیمار خود شفاف باشد. همین نبود  ٔنتوانست در رابطه با همسایه

وشنود مؤثر شد. درنهایت نیز صراحت او در بیان وضعیتش مانع گفت
تنها کارگر نیفتاد که همسایه ظن اش به همسایه نهدادن دوستینشان

دشمنی نیز بر او برد؛ بدتر اینکه او حتی متوجه تأثیر مخربی که گذاشت، 
 نیز نشد.

نحو کند و قادر نیست بهفردی که صرفاً براساس ذهنیات خود عمل می
های پیرامونی را دریافت و پردازش کند و درواقع، کر است. مؤثری داده

شنوا داشته باشد.  مؤثر آن است که فرد گوش  ٔشرایط مذاکره یکی از
 کاری  ٔای شوند، چه مذاکرهمعموالً افراد قبل از اینکه وارد جلسٔه مذاکره

کنند که چه وگوی خانوادگی، مدام به این فکر میباشد و چه گفت
های احتمالی طرف مقابل خواهند بگویند و در ذهن خود نیز واکنشمی

کنند؛ اما این روش خوبی برای برقراری ارتباطی صمیمانه ابی میرا ارزی
 بیمارش.  ٔآمیز نیست؛ درست مثل حکایت عیادت کر از همسایهو صلح

خواهد بیان مقابل نیاز دارد یا میکنیم طرف آنچه ما لزوماً تصور می
های خود فاصله فرضکند، همانی نیست که او منظور دارد. اگر از پیش

از افکار، و تعهد یعنی گسلش بر پذیرش مبتنیکه به زبان درمان نگیریم 
 ایم.وگو وارد نشدهدرواقع هرگز به گفت

 گریبه نام د یکیمنازعت چهار کس جهت انگور که هر : ۶استعارٔه -
 .فهم کرده بود آن را

منازعت چهار کس جهت انگور که هر یکی به نام دیگر فهم »حکایت 
کند که به خوبی بازگو میشاره به چهار نفر را بها« کرده بود آن را

کردند؛ ولی اختالف در زبان چیز را طلب های مختلف همه یک زبان
بر پذیرش و تعهد اصل ها منجربه نامرادی ایشان شد. در درمان مبتنیآن

موضوع این است که زبان یا بهتر است بگوییم وابستگی به فهم و تجربه 
ها است. گسلش شناختی کاری است رنجوریروان  ٔازطریق زبان ریشه

دهد و این چهار نفر را از شناس انجام میکه آن مرد خردمند زبان
شود. برای رهاند و منجربه صلحشان میآمیختگی ایشان به الفاظ می

اینکه فرد قادر باشد رضایت یا سعادت را در زندگی بیابد، ابتدا باید از 
اش و را از دستیابی به این کیفیت در زندگیچسبندگی به باورهایی که ا

ای در رویکرد پذیرش و کنند، رها شود. اجتناب تجربهدور می
جای تجربٔه زندگی شود که افراد بهگونه تعریف میتعهددرمانی این

 آمیختگی با مفاهیمی  ٔواسطهکنند و این بهدرمقابل آن از خود دفاع می
درواقع تا زمانی که فردی افکار را فقط است که دربارٔه تجربیات دارند. 

ها رها شود و تواند از استیالی آنسری اصوات نبیند، نمیشکل یکبه 
 خود را برای تجربه باز بگذارد.

 خود در و یکّه یک،. است یکپارچگی و تمامیت نماد دو هر یک و چهار
 را کامل سطحی که است جهت چهار نماد نیز چهار است. تمام
 چهار، درواقع،. است وحدت و کثرت در هاآن تفاوت. سازدمی

 لحاظبه را مولوی حکایت این توانمی. است کثرت عین در وحدتی
خودِ  یا خودِ متعالی منظر از اگر که کرد تفسیر گونهاین نمادشناختی

 هر درواقع. رسندمی وحدت به ماندرونی تضادهای بنگریم، زمینه
 ترک و عرب و فارس اضداد متوجه نگرد،می خود درون به وقتی انسانی

 سو یک از. داریم متفاوتی هایارزش و نیازها ما. شودمی اشرومی و
 سویک  از استراحت. به نیاز دیگر سوی از ولی داریم؛ فعالیت به نیاز
 سویک  از آزادی. به نیاز دیگر سوی از و داریم تعلق و ارتباط به نیاز
 یک سو از خودمختاری. به نیاز دیگر سوی از و داریم حمایت به نیاز
. تازه هایافق خلق و کشف به نیاز دیگر سوی از و داریم امنیت به نیاز
 آمیخته خود افکار با وقتی. داد ادامه همچنان توانمی را فهرست این
. کنیممی اجتناب دیگر سوی از و گیریممی را هاقطب از یکی شویم،می
 این ورای آنچه. دهیممی دست از خود روان در را تعادل ترتیب این به
 متکثر هایارزش این  ٔ همه که است آن ببینیم توانیمنمی تضادها ظاهر به
 را خود امیال و افکار از گسلش وقتی. هستند واحد وجودی خدمت در

. نگریممی وجودمان میدان به خودِ زمینه منظر از درواقع کنیم،می تجربه
 احساس دارد، اهمیت آنچه. رسندمی همبه طرف چهار میدان این در

 به پذیرانعطاف رویکردی اتخاذ گروی در که ما است رضایت باطنی
 و جسمانی سالمت و بقا خدمت در که است هاییارزش و نیازها  ٔهمه

  .هستند ما روانی
 یشدن و دعونیافتادن شغال در خم رنگ و رنگ: ۷استعارٔه -

 .شغاالن انیکردن میطاوس
کردن شدن و دعوی طاوسیافتادن شغال در خم رنگ و رنگین»حکایت 

 شده در درمانسازیبا مفهوم خود زمینه و خود مفهوم« میان شغاالن
شده، سازیو تعهد متناظر است. در سطح خود مفهومبر پذیرش مبتنی

نباط پندارد که از افکار و اعمال خودش استفرد خود را دارای صفاتی می
های اجتماعی فرد  قوی، نقش ٔشدهسازیمفهومکند. یکی از خودهای می

اذهانی هستند و دیگران های ما قراردادهای بیناست. ازآنجاکه نقش
شود که ما واقعاً چیزی کنند، این شبهه ایجاد میها را تأیید مینیز آن
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 ها: والد، همسر، همشیر، فرزند، رئیس،نیستیم مگر همان نقش
ور، فردی فرهنگی و... . چسبیدن به مرئوس، فردی مشهور، یک پیشه

شده مثل این است که با رنگ و لعابی که سازیمفهوماین خودهای 
 شغال از خم رنگرزی بر خود افزوده است، شخصیت خود را بشناسیم.

شده همانندسازی سازی، شغال با خود مفهوممثنویدر این حکایت 
که ماهیت اصلی اوست، ندارد.  از خودِ زمینه کرده است و درکی

بسیاری از افراد نیز همانند شغالِ این قصه سعی دارند ویترین خود را 
رنگارنگ کنند. متعلقاتی مانند جایگاه اجتماعی، پول، ثروت و شهرت 

ها را آویزند و از مردم نیز انتظار دارند که به این سبب آنرا از خود می

های اجتماعی، ترام کنند. تعریف خود با نقشدوست بدارند و اح
ها، نفوذ و جایگاه، درواقع همان آمیختگی با خود دارایی
اش از شده است. فردی که ارتباط خود را با خود زمینهسازیمفهوم

مندبودن کوشد تا به این طریق احساسی از ارزشدهد، میدست می
اش را تأیید شدهتصویر بزک دست آورد و از دیگران نیز انتظار دارد تابه

و تقدیر کنند. غافل از آنکه این رویکرد وی منجربه فاصلٔه عاطفی بیشتر 
دهد. شود و درنتیجه اصالت و صمیمت را از دست میاو با دیگران می

 شود:این نیز خود به ناخرسندی هرچه بیشتر او منجر می

 که خوشیم و از درون بس ناخوشند  کشندکه التفات خلق سوی خود 

 انیداد به طوط غامیمحبوس او را پ یطوط هبازرگان ک قصٔه: 8استعارٔه -
 .هندوستان هنگام رفتن به تجارت

های متعهدانه در راستای ارزشبر عمل « طوطی و بازرگان»حکایت 
عنوان راه رهایی از زندان ذهن همواره در شده تأکید دارد که بهتصریح

ی کلیدی و محوری است؛ یعنی او تعهد، مسئلهبر پذیرش مبتنیدرمان 
همان شکلی که مولوی نیز طوطی این حکایت را از قفس درست به 

 د:رهانمی

 ن لطف آواز و ودادـــــــــکه رها ک  گفت طوطی کو به فعلم پند داد

طوطی این قصه از عمل طوطی هندی آموخت و خود را رها کرد؛ 
نگرفتن از تجربه و تکرار عمل خود که بازرگان با درسدرحالی
اش را از دست داد. بازرگان بار اول که پیغام طوطی خود را به طوطی

رساند، از مرگ آن طوطی غمگین و از عمل خود پشیمان های هندی مرغ
ها بازگو فت که نباید این حکایت را برای آن مرغگشد؛ آنجا به خودش 

کرد و کردم؛ ولی وقتی به خانه بازگشت باز همان کار را تکرار می
کرد. حکایت اتفاقی را که در هندوستان افتاد، برای طوطی خود تعریف 

داند که راه درست کدام است؛ اما در مواقع دیگری فرد گاهی فرد نمی
دارد. تنها ؛ ولی قدمی در راستای آن برنمیشناسدراه مناسب را می

مان  آنچه برایمان اهمیت دارد، آن موضوع را در زندگی ٔ فکرکردن درباره
سازد، نه خود افکار بلکه عملی بخشد. آنچه زندگی فرد را میتجلی نمی

دهد. رفتار کالمی و است که وی در راستای این افکار انجام می
گردد. گذارد و پیامدهای آن به ما باز میمی غیرکالمی ما بر جهان تأثیر

های در اینجا عملکرد سنجیده که همواره عملی در راستای ارزش
گاهانٔه برگزیده کند؛ زیرا وقتی  فرد در زندگی است، اهمیت پیدا می ٔ آ

توان زمان را به عقب بازگرداند و اثرات کاری صورت گرفت، دیگر نمی
 آن را خنثی کرد:

 همچو تیری دان که آن جست از کمان  اگه از زبانــــــــای کان جست ننکته
 رــــــــرد سیلی را ز ســـــد باید کـــــبن  سرــــای پر ـــردد از ره آن تیـــــوا نگ

 ران کند نبود شگفتــــر جهان ویـــگ  چون گذشت از سر جهانی را گرفت

کار رفته است که درمانگر درمان در این سه بیت، دو تمثیل زیبا به
ها برای پرهیز از رفتار تکانشی و تواند از آنو تعهد میبر پذیرش مبتنی
ها رهاشدن تیر دادن اهمیت رفتار متعهدانه استفاده کند. یکی از آننشان

مشخص  دار همواره کاری با مقصود و هدف کمان است. کمان ٔ از چله
ای را در نظر بگیرد و با سنجش زاویٔه دست دهد. او باید نقطهانجام می

خود، میزان کشش زه کمان و درنظرگرفتن شرایط محیطی مثل موانع 
سر راه یا حتی جهت و شدت وزش باد، اقدام به رهاکردن تیر کند؛ زیرا 

و پس رهاکردن تیر است  تواند او انجام دهد تا لحظٔهتمام کاری که می
از آن، تیر دیگر راه خود را خواهد پیمود. رفتارهای فرد ازجمله 

توانند مانند همین تیرها باشند که یا در مسیر رفتارهای کالمی او می
های ها و اهداف وی هستند یا اینکه با نیت اجتناب از احساسارزش

شوند. در مطلب اخیر ناخوشایند و آمیختگی با افکار منفی انجام می

های بسته اقدام به پرتاپ تیرهایی کند و این است که فرد با چشم مثل
های خود را بسته و دهان خود را گویند، چشمطورکه در مثل میهمان

 باز کند!
بند است. برای اینکه جلوی جریان  سیل و سیل ٔتمثیل دوم، استعاره

گر بندی در منشأ رود ساخت. ا سیل گرفته شود، باید سیل ٔکنندهویران
که معموالً جایی میان دو کوه است که در مقابلش -آب از آن نقطه 

توان مهارش کرد و به  مسیر نمی ٔ بگذرد، دیگر در ادامه -سازندسد می
زیبایی در دو را به « سر»  ٔشود. مولوی واژهاین ترتیب منجربه ویرانی می

بند کرد و  که باید سیل را از آنجا« سِر رود»گیرد: یکی کار میمفهوم به
یا ذهنش که باید سیلِ واژگان در او را نیز از آنجا « سِر آدمی»دیگری 
 بند کرد:

 گفتـــــهان ویران کند نبود شـــگر ج  تــچون گذشت از سر جهانی را گرف

شود جلوی باریدن باران یا طورکه نمیافکار را کنترل کرد؛ همانشود نمیتوان خودِ سر را گرفت،  حائز اهمیت این است که نمی ٔیک نکته
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توان کنترل یافتنش را در مسیری منتهی به رود گرفت. آنچه میجریان
های کرد، همواره رفتار است؛ رفتارهای کالمی و غیرکالمی. در حکایت

پذیرش آگاهی و قبلی دربارٔه اینکه با افکار باید ازطریق فرایندهای ذهن
تعامل کرد، صحبت شد. در این استعاره تمرکز بر آن است که رفتارها 

قول مولوی چنین نباشد، بههای فرد باشند. اگر اینباید در راستای ارزش
 کند.نباید در شگفت بود که چگونه جهانمان را ویران می

در بررسی نتایج پژوهش و با توجه به مطالعٔه موردی، سعی بر آن شد 
های گوناگون )فردی، خانوادگی و اجتماعی( بررسی آزمودنی از جنبهتا 

و سنجش دقیق شود. به همین دلیل قبل از اجرای پروتکل، فهرستی از 
برخی رفتارهای نامطلوب که وی و اطرافیانش ادعای آن را داشتند، تهیه 
شد و براساس آن، بازبینی جامعی تدوین شد تا بدین وسیله شناخت 

دست آید. با و مفصلی از او )پس از اجرای پروتکل( به کامل، جامع
، امکان تماس مجدد با اطرافیان 1۹-یدوتوجه به شیوع ویروس کُو

لیست نهایی ناچار و براساس چکآزمودنی میسر نشد؛ بنابراین به
های مدنظر شد. )همراه با خانوادٔه آزمودنی( اقدام به سنجش ویژگی

مناسب محتوایی ها حاکی از روایی از این مشاهدههای ناشییافته
صورت تخصصی های بالینی که به. نتایج بررسیپروتکل حاضر است

و توسط پژوهشگر/پژوهشگران صورت پذیرفت، استفاده از 
بر را در شناساندن مفاهیم درمان مبتنی مثنوی معنویهای استعاره

اهیم خوبی توانست مفپذیرش و تعهد اثربخش قلمداد کرد. آزمودنی به
کار های مختلف زندگی بهها را در تمرینات و موقعیترا درک کند و آن

های مختلف سازگاری، اضطرابی، خلق افسرده و گیرد و به لحاظ جنبه
لیست نهایی بود(، پیشرفت ناامیدی )که از عوامل برجسته چک

   محسوسی را نشان داد.
طالب زیر اشاره اش از جلسات آموزشی به مآزمودنی در پاسخ به تجربه

 کرد.
شد انجام داد. احساسم این بود که این روش بود. تمرینات رو می هساد»

فهمیدم کجاها رو اشتباه کردم و وقتی تونه مؤثر باشه؛ چون میمی
کرد؛ دادم، همون لحظه حالم رو خوب میتمرینات رو انجام می

چیز خواد همهمخصوصاً بودن در لحظه و پذیرش. من همیشه دلم می
ام هم است. اگه گرایی درمورد برخورد با بچهرو بهتر کنم و این کمال

طورکه هست بپذیرم و دوست داشته باشم، چیز رو همونبتونم همه
 ها داشتم.اش رو تو این آموزششه و تجربهحالم خیلی بهتر می

صدایی تو فکرم یا حتی شم که یهاسب میها مثل اون کرهبیشتر وقت
ها به خودم جور وقتکنه. ایننظر دیگران حواسم رو پرت میقضاوت و 

 گم تو کار خویش کن )اسم فرد(.می
کنه به بچم سخت بگیرم صدایی تو سرم مجبورم میها هم یهخیلی وقت

ها یاد دوستی جور وقتبه این بهونه که آیندٔه بهتری خواهد داشت. این
کنم براساس فکرم سعی می کنم وافتم و به فکرم نگاه میخرسه میخاله

 «آشفته نشم.
توانست آزمودنی بررسی پاسخ باال از چندنظر حائز اهمیت است: 

خوبی توصیف کند و از حاالت آن آگاهی پیدا کند؛ احساس خود را به
آزمودنی چیزی که پیش از اجرای پروتکل، اطالع چندانی از آن نداشت. 

فراگرفته بود که ناشی از  توانایی شیؤه برخورد با احساس نامطلوب را
ها و میزان دانش وی در آن زمینه بود. به ها، قابلیتشناخت توانمندی

های نامطلوب بیان دیگر، آزمودنی ضمن شناخت و آگاهی از احساس
آمده، توانایی عملکرد هدفمند، مؤثر و کارآمد را کسب کرده بود. پیش

رد مطلوب های نامطلوب، بر عملکدرواقع، ضمن پذیرش احساس
تعهد و تأکید داشت و توانسته بود در این زمینه به نتایج پذیرفتنی دست 

 معنوی مثنویهایی که در قالب شعر در یابد. از طرفی استفاده از داستان
بر تواند با درمان مبتنیتر و بهتر، میملموس است، ضمن بیان بیان شده

مکمل، نقش عنوان درمان پذیرش و تعهد نیز تلفیق شود و به
بهبود فرد داشته باشد؛ چراکه داستان و شعر، تمثیلی  چشمگیری در

فهم مطالب آسان و قدرت انتقال سطح کند که شیوا و بدیع را منتقل می
 برد. را باال می

 بحث 4
بر پذیرش و تعهد پژوهش حاضر با هدف تدوین پروتکل درمانی مبتنی

م شد. فرضیٔه پژوهشگر انجا مثنوی معنویهای با استفاده از استعاره
بر سازی آموزش مبتنیبه بومی مثنویهای این بود که استفاده از استعاره

 مثنوی معنویکند. تر میکند و درک آن را سادهپذیرش و تعهد کمک می
ها را در جلسات هایی بررسی شد که بتوان آنمنظور استخراج حکایتبه

ت استخراج شد. این کار برد. درنهایت هشت حکایبه ACTآموزشی 
ای بندی شدند و در قالب برنامهطبقه ACTها در شش فرایند حکایت

بر پذیرش و تعهد با استفاده از آموزشی درآمدند. پروتکل درمانی مبتنی
بر درمانی مبتنیدقیقًا مشابه با همان گروه معنویمثنوی های استعاره

های رایج در این تعارهجای استفاده از اسپذیرش و تعهد بود و تنها به
برای انتقال مفاهیم استفاده شد.  مثنوی معنویهای درمان، از استعاره

صورت آزمایشی روی بعد از تأیید روایی محتوایی برنامٔه آموزشی به
شده از از این بود که برنامٔه تدوینها حاکینمونه اجرا شد. یافته یک

 روایی محتوایی الزم برخوردار است.
های قبلی است که سعی کردند نتایج این پژوهش مشابه با پژوهش

را ازطریق مثنوی  ACTهای دارای مفاهیم مشترک با درمان درمان
در این پژوهش تبیین شفاف  (.1۲) سازی کنندمعنوی بومی

های ها با مقولهو تناظر آن مثنوی معنویشده از های استخراجاستعاره
عنوان اثر ادبی قابلیت آن را دارد که به داد، ایننشان  ACTدرمان 

های مناسب برای گذر از شش فرایند مرجعی برای استخراج حکایت
ACT .استفاده شود 

، فرد «میزبانی که از ماندن مهمان وحشت داشت»ازطریق حکایت 
آموزد که با لحظٔه حال تماس پیدا کند و آن را بپذیرد. در حکایت می

آموزد که از باورها ، فرد می«خواستندور میمنازعت چهار کس که انگ»
ها را اصیل نپندارد. ازطریق حکایت و افکارش فاصله بگیرد و آن

 انیکردن میطاوس یشدن و دعونیافتادن شغال در خم رنگ و رنگ»
آموزد، ماهیت او چیزی غیر از افکار و باورها و رد میف« شغاالن
خرس »با استفاده از حکایت روند. آیند و میهایی است که میهیجان

آموزد که باید بتواند راجع می، مُ«اعتماد کرده بود یو هو آن ابله که ب
هایی که در سایٔه هایش را دقیق و واضح تعیین کند؛ ارزشارزش
ای از هشیاری فرد خارج مدت یا نیازهای لحظههای کوتاههدف

 کند خودش را مدیریت کند و توجهشوند و همین به فرد کمک مینمی
الدین را برای تواند وها متمرکز کند. این تمرین میخود را حول ارزش

کنارآمدن با کودک مبتال به اختالالت یادگیری یاری رساند و نیز خود 
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تواند کودک با عبور از این فرایندها با افزایش تمرکز و خودتنظیمی می
ها و تکالیف را تکمیل کند. درنهایت با استفاده از حکایت تمرین

 ندیسبب شخولخوردن بهاسب از آب کرٔه دنیزدن در رممثل»
ها باید متعهدانه آموزد که بعد از تصریح ارزش، فرد می«سانیسا

ها گام بردارد؛ این امر ارتباط مستقیم با خودتنظیمی دارد و درجهت آن
کند تا زمانی که فعالیت مدنظر کامل نشده است توجه فرد را هدایت می

 خود را از آن منحرف نکند.

آموزند که با تدریج میهازطریق این فرایندها کودکان و نوجوانان ب
ها و تمایالت خود ارتباط برقرار کنند و بتوانند انتخاب نیازها، خواسته

آگاهی ازطریق مشاهدٔه افکار و کنند که چه رفتاری نشان دهند. ذهن
های خودکار و شود واکنشها منجر میگرفتن از آنها و فاصلههیجان

-احساس-د از چرخٔه فکرتکانشی کاهش پیدا کند. فرد با رهاکردن خو
عمل فضای الزم را برای متمرکزشدن بر آنچه در زمان حال انجام 

ها را ارزیابی کند و از تواند بازخوردهمچنین می کند؛دهد، پیدا میمی
خود را از  ها فرد سطح هشیاریها بیاموزد. ازطریق این آموزشآن

است تا بتواند  دهد که اولین قدم برای آنپریشانی ذهنی افزایش می
 (.1۳خصوص تمرکز کند )روی تکلیفی به

های پژوهش حاضر، بررسی دقیق نشدن رفتار آزمودنی از محدودیت
بود که امکان سنجش وی توسط  1۹-یدودلیل شیوع بیماری کُوبه

تواند بر اعتبار درونی تأثیر منفی اطرافیان را سلب کرد. این امر می
د. برای رفع این موضوع شایسته بگذارد و موجب سوگیری نتایج شو

صورت مجزا اجرا شود تا از است پروتکل روی چند مورد دیگر و به
شود اثربخشی آن بر موارد دیگر اطمینان حاصل شود. پیشنهاد می

مثنوی های با استفاده از استعاره ACTدرمانی اثربخشی پروتکل 
های های مختلف ازجمله کودکان مبتال به ناتوانیبر گروه معنوی

پروتکل  شودها بررسی شود. همچنین پیشنهاد مییادگیری و والدین آن
های مختلف درمانی نیز بررسی شود تا جنبهصورت گروهحاضر به

 اثربخشی آن مشخص شود.

 گیریتیجهن ۵
های ارهمولوی استع مثنوی معنویبراساس نتایج این پژوهش، در 

سازی این درمان با استفاده از منظور بومیبه ACTمتناظر با درمان 
شده با استفاده وجود دارد و پروتکل طراحی مثنوی معنویهای حکایت

  مناسبی است.حتوایی ها دارای روایی ماز این استعاره

 هابیانیه 6
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

. ماندیمحرمانه م یجداده شد نتا یناناطمدر این پژوهش  کنندهشرکتبه 
 دریافت شد.کتبی  ٔهنامرضایت ویاز همچنین 
 برای انتشار رضایت

 این امر غیر قابل اجرا است.
 ها و مواددر دسترس بودن داده

مثنوی هایی از این پژوهش، کیفی برمبنای خوانش و تفسیر حکایت
 همین منبع استخراج شده است. های آن ازمولوی است. داده معنوی

 تضاد منافع
 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند که هیچنویسندگان اعالم می

 منابع مالی
این مقاله از رسالٔه دکتری نویسندٔه اول مقاله استخراج شده است که 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج مشغول به تحصیل است. نویسندٔه 

 ین پژوهش را تأمین کرده است.اول تمامی منابع مالی انجام ا
 مشارکت نویسندگان

همٔه نویسندگان این مقاله در تولید آن سهم برابری داشتند. هریک 
 درصد از کار را به عهده گرفتند.۲۰
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