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  نگرش توحيدي و پيشگيري از افسردگي
  

   ابراهيميله امرا،نيرضا دهقا  غالم،فر داريوش عرفاني، ∗غفور موسوي
  
  

  چكيده
نگرش . گيري و درمان آن مؤثر است افسردگي مرضي يكي از اختالالت شايع رواني است كه چارچوبهاي شناختي انسان در شكل :مقدمه

  .آورد كه الزمست مورد بررسي قرار گيرد توحيدي به عنوان يك چارچوب شناختي محبوب مردم و منتشر عواطفي با خود به همراه مي
افزارهاي نوري مربوطه انجام گرفته و اطالعات حاصله در غالب   اين بررسي روي آيات قرآن كريم و با استفاده از منابع و نرم:ها روش

  .اند بندي و مورد بحث قرار گرفته پيشگيري اوليه و ثانويه از افسردگي طبقه
هاي  ايجاد تفكر مثبت و روحيه پويا، رفع نگرش: ن آن عبارتند از سه محور اساسي اين نگرش در پيشگيري از افسردگي و درما:ها يافته
گويي به سؤاالت انسان، اعطاي ايمان و حكمت،  اعطاي بينش كلي در مورد هستي و پاسخ.  رفع عالئم و تظاهرات افسردگي،منفي

ي، نحوه برخورد با مشكالت خانوادگي و  الهي، نحوه برخورد با فقر و نگرانيهاي اقتصادياعطاي نگرش همراه با توكل و رضايت به قضا
  .باشد ساير مصائب زندگي از جمله محورهاي مورد بحث در اين مقاله تكيه بر آيات قران كريم مي

عنوان ه بخش و متعادل انسان نقش اساسي دارد و ب  در تأمين عواطف رضايتگفت پيش نگرش توحيدي با طرح محورهاي :گيري نتيجه
ريزيهاي پيشگيري و درمان مورد استفاده قرار  تواند در برنامه ر در پيشگيري در سطوح اجتماعي و فردي، مييك چارچوب شناختي مؤث

در مقاله . درماني مبتاليان به افسردگي مورد استفاده قرار گيرد تواند مبنايي براي روان چارچوبهاي شناختي حاصل از اين رويكرد مي. گيرد
  .اير چارچوبهاي شناختي اشاره شده استبه تشابه و تفاوت اين نگرش با س

  .، تفكر مثبت، نگرش منفينگرش توحيدي،  افسردگي:ها كليدواژه
  
  
  مقدمه 

. ترين اختالالت رواني است افسردگي مرضي يكي از شايع
تواند نقش  جامعه و جهان مي، نحوه نگرش به انسان

از . )1(مهمي در شكل گيري عواطف انسان داشته باشد
و ) 2(ترين اصل اسالم است توحيد اساسي ،طرف ديگر

باشد و بالتبع با نفوذ و  ريشه و محور تمام اديان الهي مي
تواند   مي،گستردگي كه بين اقشار مختلف مردم دارد
  .عواطف معتقدين را به سمت خاصي سوق دهد

                                                 
گروه روانپزشکی، دانشکده ، )دانشيار(غفور موسوی  دکتر سيد :آدرس مکاتبه 

مرکز تحقيقات علوم رفتاری، دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
علوم پزشکی اصفهان، بيمارستان نور و حضرت علی اصغر، خيابان هشت 

  mousavi@med.mui.ac.ir                                   . اصفهانبهشت،
رضا دهقانی، پزشک عمومی و دکتر امراله  فر و دکتر غالم دکتر داريوش عرفانی

ابراهيمی، استاديار گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
  .اصفهان

 15/10/86:  و پذيرش19/9/86: ، اصالح نهايي10/8/86: اعالم وصول

 و انعام آيه 9چون سوره مائده آيه آيات مختلف قرآن 
ر اين است كه و روايات پيشوايان ديني بيانگ 48

ي توحيدي غم و ترسي براي انسان باقي ها شآموز
داري  ي انجام شده رابطه معنيها شپژوه) 3(گذارد نمي

بين بپاداري نماز و پيشگيري از ابتال به افسردگي و نيز 
كاهش فراواني نسبي ابتال به كج خلقي بين افراد معتقد به 

پژوهش در  ولي سؤالي كه اين )4،5(اند معاد را نشان داده
 ،باشد اين است كه بطور خاص گويي به آن مي صدد پاسخ

نقش نگرش توحيدي در پيشگيري از افسردگي چيست و 
پرداختن به اين سؤال از طريق . گيرد چگونه صورت مي

بررسي چارچوبهاي شناختي كه اين نگرش با خود به 
  .گيرد آورد و عواطف ناشي از آنها انجام مي همراه مي
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  ها روش
باشد كه در آن  اي مي ژوهش حاضر يك تحقيق كتابخانهپ

نيز كتب روانپزشكي و روانشناسي  ازكتب معتبر اسالمي و
افزارهاي  بديهي است كه از نرم. دانشگاهي استفاده شده است

پس از استخراج . ايم مربوطه نيز برحسب نياز كمك گرفته
در مطالب مربوط به نگرش توحيدي با توجه به تأثيرات آنها 

پيشگيري اوليه يا ثانويه از افسردگي، در دو گروه كلي 
ها بر  بندي شده و سپس به بررسي نحوه اثر اين آموزش طبقه

  .ايم ويژگيهاي مختلف رواني انسان پرداخته
  

  ها يافته
ي ها هدهد كه نگرش توحيدي از را اين پژوهش نشان مي

  :شود  در پيشگيري از افسردگي مؤثر واقع ميزير
  ؛تفكر مثبت و روحيه پوياايجاد 

  ؛ي منفيها شرفع نگر
  .رفع عاليم و تظاهرات افسردگيو 

يي از نقش اين نگرش در ها هاينك به توضيح نمون
  .پردازيم پيشگيري از ابتال به افسردگي مي

  :ايجاد تفكر مثبت و روحيه پويا از طريق
گويي  اعطاي بينش كلي در مورد جهان هستي و پاسخ

 انسان در مسير رشد در : انسانبه سؤاالت اساسي
مواجهه با مشكالت و شكستها همواره با سؤاالتي در 

شود كه عدم پاسخ صحيح و  ه ميجذهن خود موا
تواند عاملي در جهت ايجاد افسردگي  كننده به آنها مي قانع
، ترين اين سؤاالت در مورد منشأ انسان اساسي. گردد

سان در وظايف ان، هدف خلقت انسان، وضعيت زندگي
در منابع مورد پژوهش به . نهايت زندگي است و زندگي

در اين نگرش به . كليه اين سؤاالت پاسخ گفته شده است
شود كه در آن انسان موجود قابل  روزگاري اشاره مي
انسان از گِل ، )1سوره دهر آيه (توجهي نبوده است 

آفريده شده و پس از طي مراحل مختلف و تبديل شدن به 
نين مرحله ديگري در او آغاز گرديده كه در نطفه و ج

برگيرنده ويژگي خاصي است و پس از زندگي در اين دنيا 
ميرد و سپس همه انسانها برانگيخته خواهند شد  مي

  .)16 تا 12 آيات مؤمنون(

دميده شده است » روح خدا« در انسان ،بر اين اساس
 حجر(ديگر موجودات است  و اين ويژگي ممتازكننده او از

و ساير موجودات به تسخير او  )29 تا 28آيات 
اين كارها بدين منظور صورت گرفته كه انسان . اند درآمده

  .)67آيه غافر (بينديشد و تعقل كند 
پرستي و  ي شيطاني و مقامها هقرآن سپس از وسوس

آفرين براي او ياد  عنوان عوامل انحطاطه غرور انسان ب
ري به اين آسيبها كند و حالت وي را پس از گرفتا مي

اعراف (كند  پشيماني و بازگشت به سمت خداوند ذكر مي
 و زندگي را بازيچه كودكانه و عياشي و )24 تا 19آيات 

خودستايي و افزودن مال و  زينت و آرايش و تفاخر و
و شرايط پايداري ) 20آيه حديد (فرزندان تعريف نموده 

خدا بيان نتيجه اعمال انسان را پرهيزگاري و ايمان به 
به شدت تأكيد دارد كه آفرينش ، )36آيه محمد (كند  مي
) 16آيه  و انبيا 115ايه مؤمنون (هدف و بيهوده نيست  بي

در اين زندگي فعاليت در جهت رضايت  و وظيفه انسان
پرودگار و شكوفا نمودن استعدادهاي الهي در خود و نيل 

 با اين توصيفات بر. )56آيه ذاريات (به طرف اوست 
در جهت «ضرورت شروع و ادامه و پايان هر فعاليت 

  .)191 و 1آيات آل عمران (كند  تأكيد مي» خداوند
 ايمان عبارتست از وابستگي قلبي به چيزي :اعطاي ايمان

و اين پديده فقط با دانش ) 6(كه در دل جايگزين شود
آيد بلكه بيانگر يك گرايش دروني   نميبه دستنظري 
 دليل وضعيت خاص رواني كه دارد انسان سالم به. است

گرايش به عشق ورزيدن به عاليترينها دارد و اين موضوع 
در قرآن به نوع خاصي . دهد نياز او به ايمان را نشان مي

كننده يك زندگي سالم  از اين ايمان اشاره دارد كه تضمين
قرآن ايمان را مانع غم . است و آن ايمان به خداوند است

مانع اضطراب از دست رفتن ، )69ه آيمائده (واضطراب 
باعث آسان شدن ، )13آيه جن (نعمتها و به مشقت افتادن 

اي جاويدان  كننده باعث داشتن حمايت، )88آيه كهف (امور 
  و9آيه يونس (و برخورداري از هدايت او ) 257آيه بقره (

و ) 27آيه ابراهيم (باعث ثبات و پايداري ، )38آيه حج 
- و باالخره تأمين) 97آيه نحل (پاكيزه ايجادكننده زندگي 

 داشتن. كند توصيف مي) 28  آيهرعد(كننده آرامش دروني  
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ويژگيهاي فوق نقش مهمي در پيشگيري از افسردگي ايفا 
  .كند مي

علم به حاالت :  حكمت نظري عبارتست از:اعطاي حكمت
 و حكمت عملي عبارتست از ،ها همختلف اشيا و پديد

 وضعيت مطلوب رفتار انسان و شناخت وضعيت قبلي و
در آيات . )7(چگونگي تبديل رفتار فعلي به رفتار مطلوب

مختلف قرآن به ضرورت و اهميت حكمت اشاره شده 
عنوان ه و ب) 39  آيهاسري، 12  آيهلقمان، 269  آيهبقره(

عنوان ه ابزاري براي دعوت به سوي پروردگار و نيز ب
.  از آن ياد شده است)125   آيهنحل(نتيجه بعثت پيامبران 

اين حكمت با توجه به نقشي كه در تغيير رفتار و 
 دارد عامل مهمي در پيشگيري از ابتال ها هشناسايي پديد

  .به افسردگي است
 توكل عبارتست از :اعطاي نگرش همراه با توكل

بكارگيري نيروها و استعداد ها در جهت انجام صحيح 
است  ي پر از استرسزندگ. امور و اعتماد به ياري خداوند

و تنها برخورداري از يك نگرش قوي در برخورد با اين 
دارنده فرد از ابتال به  تواند نگه استرسهاست كه مي
نگرش توحيدي ميزان ايمان انسان . اختالالت رواني باشد

ذكر ) 32  آيهآل عمران) (8(را معادل ميزان توكل وي
. )84  آيهسيون(شمارد  نموده و توكل را الزمه ايمان مي

عالمه طباطبايي دو چيز براي موفقيت ضروري داشته 
وي به . ديگري اسباب رواني اسباب طبيعي و يكي :است

عوامل رواني و توكل به خداوند پس از  ضرورت وجود
تهيه اسباب و علل طبيعي براي انجام موفق امور اشاره 

  .)9(كند مي
هنگام ، طبق آيات قرآن مؤمنين در مشكالت زندگي

ضمن انجام وظيفه ، اذيت و آزار دشمنان و هنگام ترديدها
، 38  آيهزمر، 67  آيهيوسف( كنند به خداوند توكل مي

 و اين توكل به خداوند براي آنها ...) و12  آيهابراهيم
  ).3آيه ، طالق 81  آيه، نسا48 و 3  آياتاحزاب(كند  كفايت مي

از  بعضي : الهييايجاد نگرش همراه با رضايت به قضا
، والدين، نژاد: امور مرتبط با انسان اختياري نيست مانند

همچنين است  ....حوادث غير منتظره و، مرگ نزديكان
بديهي است . يا يك جامعه، وضعيت گذشته يك فرد

بسياري از اين موارد ممكن است مطلوب انسان نباشد و 

درد و ، در صورت عدم برخورداري از يك نگرش سالم
اشي از آن امور نامطلوب موجب هدر رنج و ناراحتي ن

در نگرش . رفتن انرژي فرد و فرسودگي وي گردد
 الهي به يتوحيدي با طرح موضوع رضايت به قضا

مثالً امام صادق . پردازد پيشگيري از بروز اين حاالت مي
هرگز ) ص(حضرت رسول «: فرمايند در اين مورد مي) ع(

گر جز اين فرمودند ا در مورد چيزي كه گذشته بود نمي
در آيات مختلف قرآن هم به اين مطلب اشاره . )8(»بود

 با نگرش آميخته به د بايگفت پيششده است كه در موارد 
و اين ) 8  آيهبينه، 50  آيهتوبه(رضايت برخورد نمود 

 نحوه نگرش را ويژگي مهاجرين، انصار و سبقت گيرندگان
  يادعنوان رستگاري بزرگ از آنه در ايمان ناميده و ب

  .)100  آيهتوبه(كرده است 
ي منفي و تغيير نگرش از جمله در ها شرفع نگر
  :برخورد با

نگرش توحيدي در برخورد با  :فقر و نگرانيهاي اقتصادي
كند كه مانع بروز  فقر و تنگدستي موضوعاتي را مطرح مي

گردد و درعين حفظ تالش فرد راه اميد را به  افسردگي مي
  آيهعنكبوت، 51  آيهزمر، 39آيه سبأ (دهد  او نشان مي

بر اساس اين نگرش خداوند روزي همه انسانها را . )62
و ) 58  آيهذاريات، 12 آيه ملك، 31  آيهاسرا(كند  تأمين مي

نه تنها انسانها بلكه همه موجودات زنده روزي دارند 
انسان موظف است تالش . )6  آيههود، 61  آيهعنكبوت(

 روزمره بايد توجه داشته كند ولي در زندگي و تالش
ظلم ، ي مقدس را فدا نكندها شارز، باشد كه شرك نورزد

دهنده  نكند و كسي يا چيزي را به جاي خداوند روزي
و اگر كسي عليرغم تالش با ) 73  آيهنحل(نپندارد 

شود علل ديگري از  محدوديتهايي هم در روزي مواجه مي
ن مطرح قبيل آزمايش و مكر و استدراج را در مورد آ

  ).183آيه ، اعراف 15  آيهتغابن(كند  مي
عالمه طباطبايي در تفسير بعضي آيات تقوا را بعنوان 

قناعت . )11(كند ضرورت دستيابي به رزق وسيع ذكر مي
وسيله آن به ه بحث ديگري است كه نگرش توحيدي ب

مبارزه با عوارض رواني نامطلوب تنگناهاي اقتصادي 
  .)21 تا 19  آياتمعارج(خيزد برمي
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 ، بر اساس معارف نگرش توحيدي:مشكالت خانوادگي
هدف آرامش  با خداوند همسر را از جنس خود انسان و

در انتخاب همسر مالك را . )20  آيهروم(او آفريده است 
بهترين مالك ايمان  بلكه، نبايد زيبايي وثروت قرار داد

پس از تشكيل . )32  آيهنور  و221   آيهبقره(است 
يهاي به منظور پيشگيري از بروز ي نيز راهنماخانواده

برخورد «، عنوان مثاله ب. مشكالت ارائه نموده است
او راتحت فشار قرار ندهيد تا ، اجباري با همسر نكنيد

اگر دلپسند شما نيست فقط ، مهريه را بزور از او بگيريد
نيز   و.»)19  آيهنسا(به ويژگيهاي منفي او توجه نكنيد 

 كه در صورت انتخاب طالق با زور ودهد  دستور مي
را وادار به خروج از منزل نكيد واجازه دهيد چند  اجبار او

  .)1  آيهطالق(ماهي با آرامش بگذرد 
در اين مكتب علل وجود مصائب  :ساير مصائب زندگي

 به منظور بازگردانيدن: زندگي در سه محور مطرح شده است
و به علت ، به منظور آزمايش الهي، به مسير عبوديت

  .وجود گناهان
بر اين اساس انسان در گرفتاريها ومصائب بيشتر به 

از اين  كند و خداوند توجه نموده وبه درگاه او تضرع مي
يابد  تر را مي راه مناسب كند و طريق به خود رجوع مي

مشكالت  گروهي از مصائب و. )42  آيهانعام، 41  آيهروم(
  در اين آزمايشات.ندشو به منظور آزمايش انسان ايجاد مي
 كنند و يابند و برطرف مي بعضي افراد نقائص خود را مي

اصوالً بسياري از كماالت . كنند از نظر رواني هم رشد مي
 بقره) (12(شود فقط در مواجهه با سختيها حاصل مي

علت ديگر بروز . )168 آيه اعراف  و157 تا 155 آيات
 بروز نا كه باعث) 14و13(مصائب ارتكاب گناهان است

در  گردند و هاي رواني و مشكالت اجتماعي مي بساماني
سازد  مواردي خداوند انسان را به كيفر گناهانش دچار مي

  .)14 آيه شمس  و49  آيهمائده، 41  آيهعنكبوت(
ي ها هنشان افسردگي عالئم و. رفع عالئم افسردگي

در اين مقاله به عنوان مثال به نحوه نگرش . متعددي دارد
  :كنيم دي در ارتباط با چند نشانه افسردگي اشاره ميتوحي

 خداوند انسان را گرامي معرفي :ارزشي احساس بي
در آيات مختلف قرآن با  و) 70  آيهاسرا() 15(نموده است

 مزاياي انسان و ويژگيها و يادآوري نعمتهاي موجود و

در اختيار  زمين است را اين كه همه آنچه در آسمان و
راه افزايش  كند و ده به كرامت او اشاره ميانسان قرار دا

  و8 آيه منافقين(تقوي معرفي نمود  ارزشمندي را ايمان و
ارزش را پذيرش  مالك ارجمندي يا بي و) 13 آيه حجرات

 به با اين چار چوب شناختني و) 18  آيهحج(كنند  الهي ذكر مي
  .پردازد زا مي يند بيمارياپيشگيري اساسي از يك فر

» احساس گناه« در نگرش توحيدي :اه بيجااحساس گن
ولي ويژگي ، يك پديده رواني سالم انسان شمرده شده

اين احساس گناه اين است كه به جا وبدون نوميدي و 
بر خالف آنچه در ، )53  آيهزمر(رشد دهنده است 

شود در قرآن پروردگار مهربان  افسردگي مشاهده مي
چاره ، )49يه  آحجر(وبسيار آمرزنده معرفي شده است 

  و49 آيه مائده، 153  آيهاعراف(داند  گناهان را توبه مي
كند كه بعد از  حتي در مواردي ذكر مي و) 44  آيهانعام
فرقان . (گردد  بديهاي گذشته فرد به نيكي تبديل مي،توبه

  .)70 تا 68آيات 
 نوميدي احساسي است كه پس :نوميدي احساس يأس و

گي وتصور غير قابل عبور از مواجهه با مانعي در زند
نوع منتشر  و بودن مانع ممكن است در انسان ايجاد شود

قرآن با طرح . شود آن در اختالل افسردگي ديده مي
 ،پردازد معارفي به پيشگيري از بروز اين احساس مي

احساس  نوميدي را نحوه نگرش و بدين ترتيب كه يأس و
 عنكبوت، 87  آيهيوسف(كند  گمراهان معرفي مي كافران و

و در مورد يأس ناشي از ) 56  آيهابراهيم  و23 آيه
كند كه خداوند همه آنها  گناهان گذشته با وضوح اعالم مي

همچنين در . )53  آيهزمر(نوميد نباشيد ، آمرزد را مي
قدرت ، ارتباط با احساس نوميدي در تنگناها و مشكالت

 خداوندي را بيش از محدوده عوامل مادي و شناخته شده
خالف يهود كه توانايي خداوند را  كند و بر معرفي مي
به انسان در شرايط مختلف اميدواري ، داند محدود مي

و با ذكر مثالهايي كه وضعيت ) 64  آيهمائده(دهد  مي
قابل عبوري در آنها مطرح گرديده انسان را به  كامالً غير

توجه به خداوند و اميدواري به رحمت و قدرت او سوق 
 آيات ابراهيم، 110 آيه يوسف( دارد از يأس باز ميداده و 

  .)83 و 82  آياتو انبيا، 56 تا 51
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 و عواقب افسردگي افكار ها ه يكي ديگر از نشان:خودكشي
بديهي است كه غالباً . خودكشي و اقدام به آن است

خودكشي به دليل نوميدي و احساس در بن بست ماندن 
 در نگرش گفت شپيبا توجه به مطالب . شود ايجاد مي

توحيدي بن بست مطرح نيست و جايي براي احساس 
همچنين بطور خاص . ماند ارزشي و نوميدي باقي نمي بي

عنوان اقدامي كه پايان ه در اين نگرش به خودكشي ب
تري را به همراه  زندگي نيست بلكه عواقب دردناك

و انسان را با توجه دادن به ) 16(آورد اشاره شده مي
دهد  اوند از اين كار بازداشته و اميدواري ميمهرباني خد

  .)29  آيهنسا(
  

  بحث
 -منظور پيشگيري از افسردگي الزمست عوامل زيستيه ب

رواني و اجتماعي مؤثر در بروز آن مورد شناسايي قرار 
ريزي مناسب در مورد كاهش آنها اقدام  گرفته و با برنامه

يدي اين مطالعه عوامل رواني محصول نگرش توح. نمود
كه در پيشگيري از افسردگي ) با تمركز روي آيات قرآن(

استنباطي مثبت و : مؤثرند را برشمرده و به اهميت داشتن

آرامش و اطمينان همراه ، حكمت، ايمان، سازنده در هستي
با انجام وظيفه در پيشگيري از افسردگي اشاره نموده و 
سوگيري مثبت نگرش توحيدي را در برخورد با مشكالت 

 همچنين به چگونگي پيشگيري. دهد وزمره زندگي نشان مير
حجم زياد مباحث و . نمايد از بيماريهاي رواني اشاره مي

مانع پرداختن به ، محدوديت مطالعه به عوامل رواني مؤثر
كننده اجتماعي و زيستي موجود در اين  عوامل پيشگيري

ي ديگري اين ها شنگرش بوده كه اميد است در پژوه
طرح استنباط مثبت از هستي و .  بررسي گردندعوامل هم

عنوان عوامل ه ب، دلبستگي به پشتيباني مطمئن خداوندي
از ويژگيهاي خاصي ، مؤثر در پيشگيري از افسردگي

  .هستند كه اين مطالعه بيشتر روي آن تأكيد نموده است
 و ريزيهاي آموزشي تواند در برنامه نتايج اين پژوهش مي
ي ها هي بهداشت رواني رسانها هنامپرورشي و نيز در بر

همچنين در رواندرماني . جمعي مورد استفاده قرار گيرد
توان از مفاهيم مورد بحث در اين مطالعه  بيماران مبتال مي

به ميزان زيادي استفاده نمود و با تكيه بر فرهنگ خودي 
  .و حقايق هستي به درمان بيماران پرداخت
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Monotheistic View, Prevention and Treatment of Depression 
 

Mousavi Gh, Erfanifar D, Dehghani Gh, Ebrahimi A 
 
Abstract 
 
Introduction: Depression is one of the most prevalent psychiatric disorders. Cognitive Schemas have been 
well established to play a role in the development and the treatment of this disorder. Monotheistic view is a 
popular and well-received cognitive schema which is followed by specific emotions and deserves to be paid 
attention. 
Methods: This is a review study on the verses of the holy Koran using the relevant resources and soft wares. 
Data has been classified to primary and secondary preventive categories and discussed accordingly. 
Findings: We distracted three major axes of the monotheistic view as relevant in prevention and treatment of 
depression. They are: to encourage a positive way of thinking and a productive and creative state of mind, to 
remove negative attitudes and to reduce depressive symptoms and signs. Some of the important issues which 
are discussed in this regard according the holy Koran are as follows: this view gives a total perspective about 
the life which may answer some of the human basic questions about the philosophy of life and existence, it 
gives faith and wisdom, an attitude based on the trust in God and consent toward his will, it introduces ways 
for facing with problems such as poverty, financial worries, family problems and life negative events among 
many others. 
Discussion: Applying the mentioned axes, monotheistic view has a basic role in providing humankind with 
stable and satisfying emotions. As an effective cognitive schema in the treatment and prevention of 
depression, it can be applied in individual and social primary and secondary care programs. Cognitive 
schemas deducted from the monotheistic view can make a foundation for a new psychotherapeutic method 
for depression. In the full text of this material, we have discussed the similarities and differences of this view 
with other kinds of cognitive schemata. 
 
Key words: Depression, Monotheistic view, Positive way of thinking, Negative view. 
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