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پیشگفتار

 
و  1ماداخالت مساتدل  ، درمانی باالینی اماروزی   کنند که در روان استدالل میبرخی افراد 

اماا  ، گونه باشاد  شايد اين؛ اند گرفته رالشعاع نفوذ و اعتبار نظريه ها قرا نتايج اثربخش تحت

دانایم کاه    ما مای . سر گیريمرا از  بحث نداريم اين به عنوان سردبیران اين مجموعه قصد

پردازناد   مای و به درماان  کنند  می ها را انتخاب يكی از نظريه، تجربه بنابردرمانگران  روان

باه  ، روان درماانی مساتدل   ۀداشتن يک نظريا که دهد  شواهد زيادی نشان می همچنین

توضایحی در ماورد نقاش    ۀارائ، با وجاود ايان  . شود میمنجر موفقیتهای درمانی بیشتری 

در مورد حال مسائله باه بیاان اهمیات       زير داستان. است دشوار، يند کمکانظريه در فر

 کند: می نظريه کمک

کردناد   مای  کناد کاه هار دو ادعاا     ورد رقابت خورشید و باد تعريف میای درم افسانه ۲ايساپ

بااد گفات شار     . دز مای  مردی را ديدند کاه در خیاباان قادم   ، ره زمین          از باالی ک  آنها. قويترند

بااد  . رقابات موافقات کارد   خورشید با اين . توانم کاری کنم که مرد کتش را درآورد می بندم می

مارد محكام تار    ، وزياد  ه باد شديدتر مای هر چ. محكم گرفتکتش را ؛ رد مردزيدن کشروع به و

 پرتاو گرفات تاا    کاار ه را ب او همه انرژی خود؛ خورشید گفت نوبت من است. چسبید کتش را می

 . در مدت کمی مرد گرمش شد و کتش را درآورد؛ تری تولید کند گرم

 درماانی  ياۀ روان باه نظر  رقابت خورشید و باد برای بیرون آوردن کت مرد چه ربطی 

آمدی برای هار  ر اهمیت نظريه را به عنوان پیش د، کننده دارد؟ به نظر ما اين مثال گمراه

، نظاری  یما بادون الگاوي  . کند در نهايت نتايج مورد نظر مشخص مینوع مداخله مؤثر و 

فارد   اما بدون درك نقاش و تاأثیر  ، بیماری خواهیم بودهای                             احتماال  قادر به درمان نشانه

 یايجاد نیروهايی خواهیم شد که با مراجع همخاوان  سبباينكه متوجه باشیم  یب، در آن

مساتقیم )بااد(   ۀمداخل ۀنور خورشید( اگر به اناداز ) مستقیم کمک غیر اغلب موارد. ندارد

ممكن است جهت و مسایر منطقای   ، نظريه بدون. اثرتر از آن نخواهد بود کم، مؤثر نباشد

                                                 
1
.  Evidence-based 
۲
. Aesop 
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: رسایدن باه شايساتگی اجتمااعی بادون      مانند، ميا در آن گیر بیفتی نیمدرمان را گم ک

 .  آيند می به نظر کارهايی که خیلی ساده دادن انجام

ياک  ، نظرياه 1مريكاا( )انجمان روانشناسای آ   APA نامه واژه                      نظريه دقیقا  چیست؟ در  

پدياده  چندتواند  می پیوسته تعريف شده که مدعی است هم بهقانون يا بدنه اصلی قوانین 

ای از  مجموعاه نظرياه  ، درماانی  رواندر . بینای کناد   پایش ياا   هدمرتبط را توضیح د هم به

تغییار افاراد    سابب قوانین است که برای توضیح افكار و رفتارهای انسان از جملاه آنچاه   

اهداف درمان را مشاخص و چگاونگی پیگیاری    ، نظريه، در عمل. رود میکار ه ب، شود می

درمانی بايد باه حادی    روان نظريۀکه کند  می( بیان 1997) ۲هالی. کند میآنها را تعیین 

ی جامع و گساترده  ا اما به اندازه، ساده باشد که عموم درمانگران بتوانند آن را درك کنند

هاای   عالوه يک نظريه راهنمای فعالیته ب. وسیعی از وقايع را توضیح دهد ۀباشد که دامن

ست و درعین حال اين امیدواری را در درماانگر و  درمانی برای رسیدن به نتايج سودمند ا

 . پذير است نامكا یآورد که بهبود میوجود ه مراجع ب

دهاد دامناه وسایع     درماانگر اجاازه مای    نماايی اسات کاه باه روان     نظريه مانند قطب

ياابی بارای گساترش     همان ترتیب کاه ابازار جهات    به. های بالینی را هدايت کند فعالیت

زماان   درماانی نیاز طای    هاای روان  نظرياه اناد،   اکتشافی پیشرفت کرده حیطه و مرزهای

اول ماوج  . شاوند  مای                              هاا عموماا  ماوج نامیاده     مكاتاب مختلاف نظرياه   . اند گون شدهدگر

های ياادگیری )مانناد    موج دوم نظريه، پويشی )مانند روانكاوی و آدلری( های روان نظريه

، گشاتالت ، گرايی )مراجع محاور  انسانهای  موج سوم نظريه، رفتاری(–رفتاری و شناختی

 هاای  و ماوج پانجم نظرياه   ، و چند فرهنگی یهای فمینیست موج چهارم نظريه، وجودی(

هاا همانگوناه کاه بیاانگر      ايان ماوج  ، از بسیاری جهاات . هستند 3مدرن و ساختارگرا پسا

، شناساایمااانی بااه تغییاارات ر  داده در روان چگااونگی انطباااق و پاسااخگويی روان در 

به وجود آماده   تغییرات  ۀ است به همان اندازه نشان دهندشناسی  و معرفتشناسی  جامعه

د نا کن هايی که آن را هادايت مای   روان درمانی و نظريه. شناسی استدر ماهیت خود روان

                                                 
1
 American psychological Association 
۲
.  Haley 
3
. constructivist 
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هاای   شاهدی بر اين موضوع اسات کاه رفتاا    ها تنوع وسیع نظريه. و پاسخگر هستندپويا 

 . (۲۰۰8، ۲رسپیگلر، 1)فريو سازی شوند مبه طرق مختلف مفهو توانند يكسان می

ای( عااملی شاد    نظريه و تكامل طبیعی تفكر نظريه اهمیت محوری(وجود دو مفهوم 

 ۀدامنا هام  ها و  نظريههم . را گسترش دهیم APAدرمانی  های روان يهتا ما مجموعه نظر

علمای   تعناوان اعضاای هیاأ    باه  هدف ما.                              ها ما را کامال  مجذوب کرده است ايده ۀپیچید

وزشای  مطالاب آم  بیان، کنیم درمانی را تدريس می های روان دانشگاه که واحدهای نظريه

بلكاه  ، ن آموزشای روشان کناد   اهای اصلی را برای متخصص بود که نه تنها ماهیت نظريه

         عموماا   . کناد  تبیاین وضوح  رد وضعیت الگوها برای خواننده بهترين اطالعات را در مو تازه

زندگینامه نظريه پارداز اصالی تحات الشاعاع تكامال آن      ، به نظريههای مربو   در کتاب

های  ندازه که مشخص کردن کاربرد نظريهما به همان ا، در مقابل. است نظريه قرار گرفته

 .  هستیمروشن کردن تاريخچه و بافت آنها هم پی  را خواهانیم درجديد 

نخسات   باوديم:  رو  به روبا دو تصمیم فوری ، هنگامی که اين طرح تحقیقاتی آغاز شد 

اينكه هر نظريه را چاه کسای باه بهتارين شاكل      دوم  ها بپردازيم و به کدام نظريه اينكه

درمانی دوره کارشناسای پارداختیم    های روان رسی واحد نظريهما به بر. مطرح کرده است

مقااالت و  ، هاای دانشاگاهی   و کتااب  استکدام نظريه بیشتر تدريس شده يابیم که ر دتا 

. ها بیشتر اسات  ا مشخص کنیم عالقه به کدام نظريهت يافتیمتوجه را  شايانهای  کنفرانس

هار  . ن امروزی فهرستی کامال تهیاه کارديم   اترين متفكران و مؤلف سپس از بین برجسته

خواستیم محور اصلی  آناناز . با معلومات است اندرمانگر ازيكی از مدافعان اصلی ، مؤلف

آنارا باه   ، نی کرده و با بررسی آن نظريه و استفاده از کاار مساتدل  ساختار نظريه را بازبی

صورت درمان بالینی مدرن ارائه کنند و به روشنی شرح دهند که نظرياه ماورد نظار در    

 .     عمل چگونه است

تنهايی يا  توانست به می هر موضوع. گرفته شدموضوع برای اين مجموعه در نظر  ۲4 

ايان  . آورد  درماانی را بوجاود   ديگر يک واحد آموزشای نظرياه روان   هایبه همراه موضوع

بر اساس رويكردی کاه باه    را هايی رهدوکه  داد میريزی  به مربیان امكان طرح، ها انتخاب

                                                 
1
. Frew 
۲
.  Spigler 
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حمايات از ايان   منظور  به. ريزی کنند طرح، داردعقیده آنها امروزه نقش اصلی و برجسته 

همراه است که در آن کار عملای   DVDيک  در مورد هر رويكرد با APAکتاب های، کار

جلساه   6تعادادی از آنهاا درماان را بایش از     . با يک مراجع واقعی نشان داده شده است

 APA Booksتوانیاد باا    ها مای  رای دسترسی به فهرست کامل برنامهب. دهند نمايش می

 .  1ارتبا  برقرار کنید

درماانی   دهاد کاه مادل روان    مای روشانی توضایح    باه  ۲در اين کتاب دکتر لورا براون

سیاسی زنادگی مراجاع را    های اجتماعی های فرهنگی و واقعیت فمینیستی چگونه هويت

شارح   اون بهدکتر بر. درمانی مؤثر را فراهم آورد روان اجرایرد تا زمینه يک گی در نظر می

صالی  انتقاد از جرياان ا پردازد که در اثر  درمانی فمینیستی می گیری روان چگونگی شكل

نی زنان و ماردان ايجااد   درما فاده از يک الگوی واحد برای روانشناختی و است نظريه روان

دکتر باراون از  . است افق همگان بوده و آموزش داده شدهطور گسترده مورد تو شده که به

اش در کاار   ی و تجربۀ گساترده پردازان اصلی فمینیست عنوان يكی از نظريه دانش خود به

درمااانی  روشاان و دقیااق از نظريااه و کااار روان ید تااا تصااويرکااردرمااانی اسااتفاده  روان

کند تا از طريق مطالعه  واننده کمک میخ به، های بسیار پژوهی مورد. فمینیستی ارائه دهد

 . نظريه آشنا شود اين کارهای درمانی با در مورد

 جان کارلسون و مت انگلر کارلسون   
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مقدمهمترجم
 

                            فمینیسام نظرياه ای واحاد    به معنی زن اخذ شده است.  feminaین                        کلمه فمینیست از کلمه الت

 فلسفیهای  و بینش، های سیاسی جنبش، اجتماعیهای  نظريهای از  بلكه مجموعه گسترده     نیست

  .                             بارای رهاايی از آن هساتند                            جنسایتی و راهكارهاايی        هاای                                 که همه در پی تبیین ناابرابری   است

                                     به يک مورد از آن که به صورت مرحله ای   .             ه ها شده است                      های مختلفی از اين نظري            تقسیم بندی

معتقاد   فمینیسم نامتفااوت -1    شود:    می                    بیان شده است اشاره                   توسط مؤلف اين جلد             تدوين شده و

است تفاوت واقعی بین زن و مرد وجود ندارد و هر گوناه تفااوت ظااهری باه دلیال فراينادهای       

بار  ) طلاب یسم نامتفاوت شامل فمینیسم اصالحفمین. شده و جامعه پذيری متفاوت است گرفته ياد

                 مارد سااالری در   ) ( و فمینیسام بنیاادگرا   کند لزوم برابری دو جنس در عرصه عمومی تأکید می

معتقاد   متفااوت:  ياا  فمینیسم فرهنگای  -۲( است     برند                        و خصوصی را زير سؤال می            حوزه عمومی

گیارد باا هام تفااوت      شناسی جاای مای  است گرچه زنان و مردان در موارد اساسی که در زيست

اساس آن شايد بهتار   معنای تفاوت در مهارتها و استعدادها است که بر            ها صرفا  بهاين تفاوت، دارند

فمینیسم متفااوت   -3. نیست ای را انجام دهند و به معنای فرودستی آنان ويژهزنان وظايف  باشد 

باياد فرصات برابار    ، های يكسان: معتقد است عدالت اساسی است بدين معناا کاه افاراد    با ارزش

های خاص هر فرد بايد ماالك دسترسای باه فرصات باشاد ناه        ها و مهارت توانايی، دريافت کنند

سامت   هاای خاود باه    مدرن: در تحلیلو پسا، جهانی، چندفرهنگی هایفمینیسم - 4. جنسیت او

 . ( ۲۰1۰، ونا)بر فرهنگی و جهانی شدن در حال تغییراند چند

                                               به معنای کسای کاه طرفادار نظرياه فمینیسام                                              واژه فمینیسم برای نظريه و واژه فمینیست 

          اجتمااعی          صادی و   اقت  ،                                              يعنی کسی که معتقد است زنان بايد از حقوق سیاسی     رود    می            است به کار

                                 عمیقاا  تحات تااثیر فشاارهای       ،             کند هويت فرد    می               فمینیست تاکید  .                             برابر با مردان برخودار باشند

                               ايان عوامال بار سااختارهای       .                                      جنسیتی و تبعای  جنسایتی قارار دارد       های            مانند نقش  ،      محیطی

    .       گذارد                                 شناختی و الگوهای رفتار تاثیر می

                    شاوند و جبرگرايای       می                           روانی به صورت محیطی ايجاد    های                                 از ديدگاه فمینیست اغلب ناراحتی

                         دهدکه سااختار اجتمااعی       می                     آسیب روانی زمانی ر   .                                      فرهنگی زير بنای اعمال خود ويرانگر است

                                                                                      به صورت آنچنان خشک و غیر قابل انعطاف تعیین شده باشد به طوری که به فرد اجاازه رشاد و   

                             ناابرابری قادرت کاه باین               است مانند         امتعادل  ن  ،                                همچنین زمانی که روابط بین افراد  .           تغییر ندهد

            بلكاه باه     ،      شاود                            درون روانای حاصال نمای       های                       ناراحتی فقط از تعارض  .                       زنان و مردان وجود دارد

        شناسای                                                                حاصل عوامل اجتماعی و سیاسی است به همین دلیال اصاطالح آسایب     ،      بیشتر   ل     احتما

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%D9%94_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%D9%94_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C


   14پیشگفتار  

                        عذاب يا مشاكل کااربرد     ،       اراحتی              کلماتی مانند ن           به جای آن                                    روانی در اين رويكرد به کار نمی رود

  .      کناد       مای                                 توان هماه آدم هاا را محادود     ،                            کلیشه ای در باره نقش جنسیتی      نگرش  .            بیشتری دارد

                                      نمای توانناد باه مهاارت هاا ياا         ،                                    شوند از انتظارهای جنسیتی پیروی کنند    می                  وقتی افراد مجبور

  ،          ناورکراس   ،       جساكا                                         خارج از مرزهای جنسیتی خويش دست يابند)پرو    های                      تمايالت خود در زمینه

   .  (    1383  ،               ترجمه سیدمحمدی

. رود کاار مای   که اين شیوه تنها در ماورد زناان باه    کندرا ايجاد میاين تصور ، واژۀ فمینیست

طی چهار دهه گذشاته دامناه    وجود آمد اما هرچند درمان فمینیست در ابتدا با تمرکز بر زنان به

مهااجران و  ، هاا  خانواده، نوجوانان، کودکان، زنان، از جمله مردانخود را گسترش داده و افراد بیشتری 

همچنین برای طیاف وسایعی از مشاكالت ازجملاه     . ببرند توانند از مزايای اين شیوه بهره پناهندگان می

بارای انادك افارادی    . روان نژندی کاربرد دارد، استرس پس ازضربه، اختالل خوردن، اضطراب ،افسردگی

و درد و رنج ديگران سبب احسااس لاذت و هیجاان در    ، دی ندارندکه به داليل نامشخص ظرفیت همدر

 .  چندان مؤثر و اجرايی نخواهد بود یدرمان فمینیست، شود آنها می

                                             های اجتماعی و آگاهی سیاسی فمینیساتی کاامال     اين شیوه نیازمند درمانگری است که از واقعیت

صورت مداوم از تحلیل فمینیساتی   بتواند بهای برخوردار باشد تا  آگاه بوده و از حمايت شخصی و حرفه

هاا و   مشااوره ياا حضاور در کارگااه    ، اينترنات  مارور ، استفاده کند که اين امر مستلزم خواندن مطالب

توان گفات ايان رويكارد در فرايناد      درمان فمینیستی میهای  بر اساس آموزه. جلسات مورد نیاز است

 هاا و   ظلام  از دهدرا ياری می و فشارهای محیطی او ها رهايی از تبع  درمان با کمک به مراجع جهت

هاای   هايی را که از طريق باورها وکلیشه ها و ستم به عالوه ظلم. بیرونی آگاه و از آنها رها شودهای  ستم

                                                       با آزاد ساازی خاود از شار  آنهاا تصامیمات بهتاری        کرده است شناسايی و تغییر دهد و درونی ناسالم

توان گفات درماان فمینیساتی ياک      می به همین دلیل. ی خود انتخاب کندبرا گرفته و زندگی بهتری

دينای ماا در   هاای   با آموزه فمینیست )نه به شكل افراطی آن (. الگوی قدرتمند ساز و ظلم ستیز است

در کتاب مقدس ما قرآن کريم بر ظلم ستیزی تاکید شده است به عنوان نمونه در ساوره  . تضاد نیست

)در راه( مردان و زنان و کودکانی که )به دسات ساتمگران(    و، است: چرا در راه خداآمده  75نساء آيه 

 را از اين شاهر  گويند: پروردگارا ما می )ستمديده ای( که همان افراد پیكار نمی کنید؟!اند،  ضعیف شده

د ياار  و از جانب خو؛ برای ما سرپرستی قرار ده، و از طرف خود؛ بیرون ببر، که اهلش ستمگرند، )مكه(

                                                                        خداوند همان گونه که خود نظام هساتی را بار پاياه عادالت آفرياده )آل      . و ياوری برای ما تعیین فرما

  و     58  و    3                                                                           فرد فرد انسان ها را به عدالت و رعايات آن دعاوت مای کناد )نسااء آياات         ،  (  18          عمران آيه 

                     مقتضای ايمان انساان                                                        خداوند در آياتی اجرای عدالت و گرايش و گواهی به آن را. (. . . . و   1۲5  و      1۲7

                                         مهم ترين عامل اصلی عدالت گريازی و ساتم      و( 85  ،        و اعراف   8    آيه        مائده  ،    135     آيه  ،     نساء )          می شمارد

     باه    .  (  15  ،         و شاوری   48  ؛        مائاده   ؛    135      آياه    ،       نسااء  )                                                گرايی بشر را پیروی از هوای نفسانی معرفی می کند
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       هماان    ،                                       )مخالفات( پروردگارتاان بپار هیزياد                 ای ماردم از          فرمايد:    می                  در مورد زن و مرد             عالوه خداوند

                          و از آن دو مردان و زناان    ،                                                                   کسی که همه شما را از يک انسان آفريد و همسر او را از جنس او خلق کرد

                ساوء گیريهاای     ،              ظلام و ساتم                                اما در فرهنگ بشاری هماواره    .  ( 1                                فراوان منتشر ساخت )سوره نساء آيه

                                                       جنسیتی و سابقه شغلی) باسابقه ها نسبت به تازه واردهاا(    ،    سنی  ،     دينی  ،             طبقه اجتماعی  ،     قومی  ،      نژادی

                                      کند و به دوطارف رابطاه ساتمديده و       می                                     سوگیريها در تعامالت انسانی خود نمايی  .               وجود داشته است

                                     تقويت پرخاشگری است کاه ساتمديده در                                  يكی از آثار مخرب اين سوگیريها  .      رساند    می            ستمگر آسیب

                                                       تواند فجايعی بزرگ حتی در سطح جهانی بباار آورد )آنچاه       می         نشیند و    می                       کمین فرصتی برای تخلیه

                                      کنیم که از منظر روانشناسی قابل توجاه      می                                               اکنون در سطح جهان به شكل جنگ و تروريسم مشاهده

                          جنسایتی و ساابقه شاغلی     ،      سانی   ،       دينای   ،               طبقه اجتمااعی   ،     قومی  ،            زدايی نژادی               بنابراين قدرت  .     است(

                                                         قدرت زدايی وسیع از زن باه عناوان نمااد ساتمديده گای                              جنبش فمینیسم واکنشی به. مخرب است

 فمینیساتی  مترجم معتقاد اسات شایوه درماان    . که بعد ها دامنه آن وسیع تر شد(                تاريخی بوده است)

                 جنسیتی و ساابقه    ،    سنی  ،     دينی  ،             طبقه اجتماعی  ،     قومی  ،      نژادیتواند برای خنثی کردن سوگیريهای  می

دانام باه   در پايان الزم مای . تر مؤثر باشدبه کار رود و در راستای حرکت به سمت جامعه انسانی     شغلی

اين نكته اشاره کنم که بعضی از مطالب به دلیل عدم تطابق فرهنگی حاذف شاده اسات همچناین از     

همكاری خانم فاطمه تقی زاده دانشاجوی کارشناسای مشااوره دانشاگاه الزهارا باه خااطر همكااری         

 .  شودانه در اصالحات تايپی قدردانی میصمیم

 دکتر رویا رسولی          

 استادیار دانشگاه الزهرا           
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