
با  آمیختهدرمانی روان

 تمعنوی

 امر مقدس شناساییو  درک
 

 
 

 

 
 

 تالیف
 منت ارگاکنت پ

KENNETH I. PARGAMENT 

 
 

 ترجمه
 سید محمد کالنتر 

 "عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی"

 سید محمد حسینی
 "دانش آموخته دانشگاه عالمه طباطبائی"

 سجاد مطهری
 "طباطبائیدانش آموخته دانشگاه عالمه "

 
 

 
 انتشارات آوای نور

 1396 - تهران

 چاپ دوم



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 فروردين، خیابان شهید وحید نظري،  12تهران، میدان انقالب، خیابان

 66480882: دورنگار/   66967355و  6تلفن:     ، طبقه دوم99پالك
 

 درک و شناسایی امر مقدس :درمانی آمیخته با معنویتروان

 منتارگاپ کنت :تالیف

 سجاد مطهری - سید محمد حسینی -سید محمد کالنتر  :ترجمه

 : منیرالسادات حسینیآراصفحه

 : انتشارات آوای نورناشر

 1396دوم  :چاپ

 نسخه 500: شمارگان

 978-600-309-179-5: شابك

                               کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.

 تومان 47000جلد گالینگور:                       تومان 39000جلد شومیز : 
  

 Pargament, Kenneth I. Kenneth Ira. م   - 1950  منت، کنت آیرا، ارگاپ : سرشناسه 

پارگامنت؛  روان درمانی آمیخته با معنویت: درک و شناسایی امر مقدس/ تالیف کنت : عنوان و نام پدیدآور 

 ، سیدمحمد حسینی، سجاد مطهری.ترجمه سیدمحمد کالنتر

  .139۴  تهران: آوای نور،  : مشخصات نشر 

 .جدول مصور،:  .ص 5۲8   : مشخصات ظاهری 

 5-179-309-600-978  : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 

 :اصلی عنوان   : یادداشت 
 Spiritually integrated psychotherapy:understandingandaddressingthesacred,۲007. 

  [.5۲8-500. ]ص: کتابنامه   : یادداشت 

 معنویت/ های مذهبی جنبه --درمانی  روان : موضوع 

 1368   ، [مترجم]  حسینی، سیدمحمد، مترجم/  ،  - 1358  ، سیدمحمد، کالنتر : شناسه افزوده 

 مترجم ، - 1367  اد، مطهری، سج : شناسه افزوده 

9ر/ RC۴89  : رده بندی کنگره  ۲پ    139۴  

  616/89166  : رده بندی دیویی 

 ۴077851   : شماره کتابشناسی ملی 

 

 



  

 فهرست مطالب
 

 11 .......................................................................................................... مقدمه مترجمان

 15 ..................................................................................... مقدمه مترجم برای چاپ دوم

 17 .................................................................................... درآمد پیش

 23 ................................................................................ مقدمه: اول بخش

 25............................. آمیخته با معنویت درمانی روان بر کمحا منطق: اول فصل

 57 .................................................................... مقدس امر درک: دوم بخش

 59........................................................................... معنویت: دوم فصل

 93 ............................................................... مقدس امر کشف: سوم فصل

 127 ...................................................... مقدس امر از هدارینگ: چهارم فصل

 149 ............. مقدسات حفظ جهت در معنوی مقابله: استرسهای  زمان: پنجم فصل

 173 ................. مقدس امر تغییر در معنوی مقابله:  استرسهای  زمان :ششم فصل

 197 ...................................................... معنوی مقاصد مشکالت: هفتم فصل

 227 ............................................... معنویهای  گذرگاه مشکالت: هشتم فصل

 257 .................................................................................... سوم: شناسایی امر مقدسبخش 

 259 ............................. آمیخته با معنویت درمانی روان به دهی جهت: نهم فصل

 295 ............................................ تلویحی معنویت و صریح رزیابیا: دهم فصل

 325 .................................................... معنویت صریح ارزیابی: یازدهم فصل

 355 ............................. معنوی تجربه و دانش کشمکش، ترسیم: دوازدهم فصل

 383 ................. معنوی مقابلههای  وشر و روابط ها، تمرین ترسیم: سیزدهم فصل

 405 .................................... معنوی مقاصد مشکالت شناسایی: چهاردهم فصل

 429 ................................ معنویهای  گذرگاه مشکالت شناسایی: پانزدهم فصل

 461 .............................................................................. نتایج :چهارم بخش

 463.......... با معنویت بیشتر آمیخته درمانی روان سوی به هایی گام:شانزدهم فصل

 497 .................................................................................... بندی جمع

 499 ................................................................................................... فرهنگ اصطالحات

501 ........................................................................................................................... منابع





  

 فهرست تفصیلی
 

 11 ............................................................................................................................................................ مقدمه مترجمان
 15 .................................................................................................................................... مقدمه مترجم برای چاپ دوم

 17 ........................................................................................................... درآمد یشپ

 23 ........................................................................................ مقدمه: اول بخش

 25 .......................................... آمیخته با معنویت درمانی روان بر حاکم منطق: اول فصل

 ۲6 ......................................................................................................... الیس داستان

 31 .......................................................................... معنویت و اسیشن روان میان ویژه تنش

 3۴ ................................................................. آمیخته با معنویت درمانی روان بر حاکم منطق

 3۴ .......................................................................... باشد حل راه از بخشی تواند می معنویت

 37 ........................................................................... باشد مشکل از بخشی تواند می معنویت

 ۴0 ..................................................................... باشد درمانی روان از جدا تواند نمی معنویت

 ۴۲ .................................................................... هستند معنوی کمک خواستار ظرافت با افراد

 ۴5 ............................................................................ آمیخته با معنویت درمانی روان رویای

 ۴5 ............................................................................................................... صراحت

 ۴7 ........................................................................................................ روانی معنویت

 ۴9 ................................................................................................................. :کثرت

 50 ..............................................................................................................آمیختگی

 51 .................................................................................................... ارزشی مایه درون

 5۲ ................................................................................................... شخصی داشت یاد

 57 .......................................................................... مقدس امر درک: دوم بخش

 59 ........................................................................................ معنویت: دوم فصل

 59 ..................................................................................................... مقدس امر قلمرو

 60 .................................................................... دینداری و معنویت معانی تحول: گفتار پیش

 63 ..................................................................................................... مقدس امر قلمرو

 66 ..................................................................................................... مقدس امر حلقه

 68 .......................................................................................................خداوند تجلیات

 7۲ ....................................................................................................... مقدس کیفیات

 77 ................................................................................................. مقدس امر گوناگونی

 78 .................................................................................................................... خود

 8۲ ............................................................................................................... ارتباطی

 87 .......................................................................................................... مکان و زمان

 89 ....................................................... مقدس امر مورد در نهاییهای  اندیشه و آتیهای  پرسش



  

 93 ............................................................................ مقدس امر کشف: سوم فصل

 93 ....................................................................................... گر تالش موجوداتیها  انسان

 97 ............................................................................................ سیندی معنوی مسافرت

 101 ........................................................................ انگیزاننده بر نیرویی عنوان به مقدس امر

 105 .................................................................................................... مقدس امر کشف

 105 ......................................................................................................... کشف تجربه

 108 ..................................................................................................... کشفهای  ریشه

 108 ........................................................................................................ بیرونی عوامل

 113 ........................................................................................................ درونی عوامل

 118 ..................................................................................................... کشفهای  پیامد

 118 ................................................................ کند می آشکار را معنویهای  هیجان مقدس امر

 1۲1 .................................................................. شود می مند نظام نیروی به تبدیل مقدس امر

 1۲3 ....................................................................................... قلب قوت بعنوان مقدس امر

 1۲5 .................................................................................................................. نتایج

 127 ................................................................... مقدس امر از نگهداری: چهارم فصل

 1۲7 ........................................................................................... مقدس امر جستجوی در

 1۲8 ......................................................................... مقدس امر از نگهداری برای گذرگاهایی

 130 ..................................................................................................... شناخت گذرگاه

 133 ......................................................................................................... عمل گذرگاه

 136 ........................................................................................... دیگران با ارتباط گذرگاه

 1369 .......................................................................................................تجربه گذرگاه

 1۴3 ........................................................ معنویهای  گذرگاه ی استعاره ی درباره هائی احتیاط

 1۴۴ ........................................................................................ معنوی گذرگاههای ارزیابی

 1۴۴ .................................................................................. نتایج و معنوی دهی جهت نظام

 149 ........................... مقدسات حفظ جهت در معنوی مقابله: استرسهای  زمان: پنجم فصل

 1۴9 ...................................................................... :مقدس امر دادن دست از و تهدید ،توهین

 155 ............................................................. مقدس امر حفظ منظور بهمعنوی  مقابله روشهای

 157 ................................................................................................ معنوی معنای ایجاد

 161 .............................................................................. معنوی حمایت و  ارتباط جستجوی

 166 ...................................................................................................... معنوی یتزکیه

 167 ............................................................................................. معنوی مقابله روشهای

 169 ....................................................................... گذارند؟ تأثیر معنوی مقابلههای  روش آیا

 17۲ .................................................................................................................. نتایج

 173 ............................... مقدس امر تغییر در معنوی همقابل:  استرسهای  زمان :ششم فصل

 173 ......................................................................... معنویهای  کشمکش:تغییر بر سرآغازی

 180 .............................................................. مقدس امر تغییر جهت درمعنوی  مقابله روشهای



  

 181 .................................................................................................. مقدس عطف نقاط

 18۴ ........................................................................................... مقدس امر در تجدیدنظر

 188 .................................................................................. مقدس امر به بخشیدن مرکزیت
 188 ......................................................................... کنونی تالشهای محدودیتهای تشخیص

 189 .................................................................................... قدیمی ارزشهای گذاشتن کنار

 191 .................................................................................... مرکز در مقدس امر جایگزینی

 19۴ .................................................................................................................. نتایج

 197 ................................................................... معنوی مقاصد مشکالت: هفتم فصل

 198 .................................................................................. معنویت ارزیابی برای معیارهایی

 198 ................................................................................................ محور-حقیقت یارمع

 ۲00 ................................................................................................... محور-عمل معیار

 ۲0۲ ............................................................................................ محور-فرآیند معیارهای

 ۲07 ............................................................................................ معنوی مقاصد مشکالت

 ۲08 .............................................................................. بیکفایتی مشکل: «کوچک خدایان»

 ۲11 ........................................................................... پرستی بت مشکل: «دروغین خدایان»

 ۲16 ............................................................... درونی تعارض مشکل:  مقدس امر درونی تصادم

 ۲17 ..................................................................................... مقدس امر به نسبت دوگانگی

 ۲18 ............................................................................................................ خود تنزل

 ۲19 ..................................................................................... دیگران و خود کردن شیطانی

 ۲۲۴ .............................................................................................درونی مقدس نبردهای

 ۲۲5 .................................................................................................................. نتایج

 227 ........................................................... معنویهای  گذرگاه مشکالت: هشتم فصل

 ۲۲8 ............................................................................................ عمق و گستره مشکالت

 ۲3۴ .................................................................................................... تناسب مشکالت

 ۲35 ......................................................................... معنوی مقاصد و گذرگاهها میان تناسب

 ۲35 ................................................................................................ معنوی گرایی افراط

 ۲38 ............................................................................................................ نویمع ریا

 ۲۴۲ ......................................................................... معنوی شرایط و گذرگاهها میان تناسب

 ۲۴6 ............................................................................ اجتماعی محتوای و فرد میان تناسب

 ۲50 ......................................................................................... تغییر و استمرار  مشکالت

 ۲5۴ .................................................................................................................. نتایج

 257..................................................................................... : شناسایی امر مقدسسومبخش 

 259 .......................................... آمیخته با معنویت درمانی روان به دهی جهت: نهم فصل

 ۲60 .............................................. مراجع به نسبت آمیخته با معنویت درمانی روانبه  دهی جهت

 ۲60 ............................................................................................... التمشک معنوی بعد

 ۲6۲ ................................................................... روانشناختی مشکالت علت عنوان به معنویت



  

 ۲6۴ .................................................... معنوی مشکالت بر دلیلی عنوان به روانشناختی مشکالت

 ۲68 .............................................................................................. ها حل راه معنوی بعد

 ۲69 .......................................................................... ها حل راه برابر در مقاومت معنوی بعد

 ۲70 ........................................................................................ مراجع محتوای معنوی بعد

 ۲75 ............................................ :درمانگر به نسبت آمیخته با معنویت درمانی روانبه  دهی جهت

 ۲76 ................................................................................... آمیخته یرغ معنویت با درمانگر

 ۲76 ............................................................................................... معنوی تساهل فقدان

 ۲80 .................................................................................................. معنوی سوادی بی

 ۲80 ........................................................................................ آمیخته معنویت با درمانگر

 ۲81 ................................................................................................................. دانش

 ۲81 .................................................................................................. تساهل و گشودگی

 ۲8۲ .......................................................................................................... آگاهی خود

 ۲8۴ ................................................................................................................ اصالت

 ۲86 .......................................... تغییر فرآیند به نسبت آمیخته با معنویت درمانی رواندهی  جهت

 ۲88 .............................................................. درمانی روان به مشکالت یومعن ی نبهج افزودن

 ۲91 ...................................................................... درمانی روان به تغییر معنوی منابع افزودن

 ۲93 .................................................................................................................. نتایج

 295 ........................................................ معنویت تلویحی و صریح ارزیابی: دهم فصل

 ۲97 .............................................................................. معنوی گفتگوی برای مرحله تنظیم

 ۲98 ........................................................................................ یادگیری قبال در گشودگی

 30۲ ........................................................................................ مشارکت قبال در گشودگی

 30۲ ................................................................................................... شخصی مشارکت

 306 .................................................................................................. ای حرفه رکتمشا

 310 ................................................................................................ معنوی اولیه ارزیابی

 318 ........................................................................................... معنویت تلویحی ارزیابی

 3۲۴ .................................................................................................................. نتایج

 325 ................................................................. معنویت صریح ارزیابی: یازدهم فصل

 3۲5 ......................................................................... درمانگران کننده برای ارزیابی یچارچوب

 3۲8 .............................................................................. معنویت درباره اطالعات آوری جمع

 3۲9 ................................................................................... مراجع معنوی داستان استخراج

 33۲ ................................................................................... اگنس معنوی داستان استخراج

 337 ........................................................................................... غیرکالمی رفتار به توجه

 337 .................................................................................... است نشده گفته آنچه به توجه

 338 .................................................................................................. ها هیجان به توجه

 339 ................................................................................................ تناسب عدم به توجه

 3۴1 ...................................................................... کمی شیوه به معنوی اطالعات آوری جمع

 35۲ .............................................................................................. بالینی قضاوت اهمیت



  

 353 .................................................................................................................. نتایج

 355 ........................................... معنوی تجربه و دانش کشمکش، ترسیم: دوازدهم فصل

 357 ............................. معنویشان منابع ترسیم منظور به مراجعان یاری برای ملموس بنیادی قوانین

 360 .......................................................... معنویهای  کشمکش ترسیم برای مراجعان به کمک

 365 ......................................................................... معنوی شناخت برای مراجعان به کمک

 37۲ ............................................................... معنوی تجربه از استفاده برای مراجعان به کمک

 37۲ ................................................................................................................ نیایش

 376 ................................................................................................................ مراقبه

 381 .................................................................................................................. نتایج

 383 ............................... معنوی مقابلههای  روش و روابط ها، تمرین ترسیم: سیزدهم فصل

 383 ............................................................. معنویهای  تمرین ترسیم برای مراجعان به کمک

 389 .............................................................. معنوی  روابط از استفاده برای مراجعان به کمک

 389 ..................................................................................................... دینی اجتماعات

 390 ........................................................................................................ دینی رهبران

 391 .................................................................................................... خانواده و زوجین

 39۴ ........................................................................................................ درمانی رابطه

 396 ....................................................... معنوی مقابلههای  شیوه ترسیم برای مراجعان به کمک

 396 ...................................................................................................... معنوی حمایت

 399 .............................................................................................. معنوی معنای ساخت

 ۴0۴ .................................................................................................................. نتایج

 405 .................................................. معنوی مقاصد مشکالت شناسایی: چهاردهم فصل

 ۴06 .......................................................................................... کوچک خدایان شناسایی

 ۴09 ..........................................................................................دروغین خدایان شناسایی

 ۴10 ......................................................................................... دروغین خدایان نامگذاری

 ۴11 .............................................................................................. معنوی اشتیاق تعیین

 ۴13 .......................................................................................... دروغین خدایان از رهایی

 ۴15 ........................................................................................... مقدس امر ادراک تمرین

 ۴16 .............................................................حصار در و پلید روح با  مقدس امر تضاد شناسایی

 ۴16 ....................................................................................................... سازی شیطان

 ۴17 ............................................................................................ خویش ساختن شیطان

 ۴۲1 ........................................................................................ دیگران کردن سان شیطان

 ۴۲3 ......................................................................................... درونی مقدسهای  تعارض

 ۴۲6 .................................................................................................................. نتایج

 429 .............................................. معنویهای  گذرگاه مشکالت شناسایی: پانزدهم فصل

 ۴۲9 ........................................................................... عمق و نظر وسعت مشکالت شناسایی

 ۴30 .................................................................... معنوی گذرگاههای به بخشیدن نظر وسعت

 ۴3۲ ............................................................................ معنویهای  گذرگاه به بخشیدن عمق



  

 ۴35 .................................................................................... معنوی جمود مشکل شناسایی

 ۴37 ........................................................................................... اساسیهای  ترس کاهش

 ۴39 ........................................................... پذیری انعطاف به تشویق برای معنوی منابع ترسیم

 ۴۴۲ .................................................................................. معنوی جمود کشاندن چالش به

 ۴۴5 .......................................................................................................... طبعی شوخ

 ۴۴7 ......................................................................................... تناسب مشکالت شناسایی

 ۴۴8 ............................................... شوند می دیگرهای  تعارض نقاب معنویهای  تعارض زمانی چه

 ۴50 .................................................................... سیستمی -فردی تناسب مشکالت شناسایی

 ۴50 ..................................................................................... معنوی تعارض ساختن روشن

 ۴5۲ ..................................................................................... بیشتر معنوی تشخیص ایجاد

 ۴53 ............................................................................................... معنوی تساهل ارتقاء

 ۴55 .......................................................................................... ارتباط تقدیس به تشویق

 ۴56 ................................................................................... جدید معنویهای  دریچه کشف
 ۴59 .................................................................................................................. نتایج

 461 ....................................................................................... نتایج :چهارم بخش

 463 ....................... با معنویت بیشتر آمیخته درمانی روان سوی به هایی گام:شانزدهم فصل

 ۴6۴ ................................................................ معنویت با آمیخته درمانی روان اثربخشی اثبات

 ۴6۴ .................................................. شود؟ مند نظام تواند می معنویت با آمیخته درمانی روان آیا

 ۴71 ................................................................. است؟ موثر معنویت با آمیخته درمانی روان آیا

 ۴7۲ ................................ است؟ درمانی شیوههای دیگر از مؤثرتر معنویت با ختهآمی درمانی روان آیا

 ۴75 .......................... است؟ درمانها دیگر از موثرتر موارد برخی در معنویت با آمیخته درمانی روان آیا

 ۴80 ............................................................معنویت با آمیخته درمانی روان درها  مهارت توسعه

 ۴8۲ ....................................................................................................... رسمی آموزش

 ۴83 ................................................................................................ رسمی غیر یادگیری

 ۴8۴ ..................................................................................................... کوچکهای  گام

 ۴86 ........................................................... معنویت با آمیخته درمانی روان به دسترسی توسعه

 ۴86 .................................................................. پزشکی موسسات در معنویت با آمیخته تغییر

 ۴88 ...................................................................... دینی نهادهای در معنویت با آمیخته تغییر

 ۴89 ................................................................................................ پیشگیری و آموزش

 ۴89 ................................................................................. متوسطه دوره در معنوی آموزش

 ۴91 .........................................................................................دانشگاه در معنوی آموزش

 ۴9۲ ............................................... زناشویی مشکالت از پیشگیری برای منبعی عنوان به معنویت

 ۴9۴ ................................................................................................ نیست نجوا به نیازی

 497 ................................................................................................ بندی جمع

 499 .........................................................................................................................اصطالحات فرهنگ

501 ................................................................................................................................................. منابع



 

 مقدمه مترجمان
 

 وپيا  دسيت خي    و معنيایی  بيی  از احساسی در که هستند افراد بسیاری از امروز دنیای در

از سيوی دیگير چيه     .کنيد  می که با هزارن آالم و غصه همراهیای  و پوچیخ   زنند؛ می

 زدن قيدم  فرزنيد،  به مادر نگاه عمق نیکو، کار یک بسیار افرادی که تجربیات زیبائی را از

 بيا  صيحبت  یيا  و عاشيق  یيک  دل راز شيب،  در کيویر  آسمان کردن نگاه ساحل، کنار در

با خود به همراه دارند اميا نميی تواننيد آن را در ظيرف کلميات بيه        را خلوت در خداوند

و خيواه ليذت و شيادابی، نقيش     ها  دیگران بچشانند. در هر دو سوی راه، خواه آالم و رنج

 در کيه  است توانایی نوعی ان معنویت را نمی توان نادیده انگاشت. معنویتنیرویی با عنو

افيراد هميواره بيا    . یابيد  ميی  پيرورش  و کنيد  ميی  رشيد  شود، می ایجاد تجربه و تمرین اثر

برخورداری از معنویت یا رهائی از معنویت پیکيره وجيودی خيویش را بيه سيوی آینيده       

 یابيد  دست راز این به کس هر که است هنهفت رازی معنویت تجربه کنند. در می رهنمون

 .  سازد می دور رنج و االم از را او و گیرد می فرا را جسمش و روح ناپذیر وصف آرامشی

فلسيفی دارد  هيای   عمیق در آراء و اندیشيه ای  روان درمانی از طرفی ریشههای  بعالوه، نگرش

وفان بيوده و برهميان   فلیسي هيای   و از طرف دیگر دین/ معنویت همواره بخش مهميی از دغدغيه  

توان اذعان کرد کيه پیونيد فلسيفه و     می فلسفی خود را پایه گذاری نموده اند.های  اساس نگرش

روان درميانی  های  شرق و غرب جهان هستی موجب زایش اندیشههای  دین/ معنویت در اندیشه

یعنيی دیين   روان درمانی  ریشه اصلی آن های  گردید، هر چند که رفته رفته و با گسترش نظریه

هيای   و معنویت نادیيده انگاشيته شيد، تيا حيدی کيه سيخن از معنویيت و یيا دیين در درميان           

 روانشناختی امر مضحک و غیر علمی تلقی گردید!  

هيای معنيوی بيه    نیيز گيزاره  نادیده انگاشتن پدر و مادر روان درمانی یعنی فلسيفه و  

ای مبيدع و پیشيتاز در   تا بدانجا سوق داده شد که نيه تنهيا در کشيوره    معنای وسیع آن

روان درمانی بلکه در کشوری همچون ایران بيا مردميانی بيا تيار و پيود دینيی/ معنيوی،        

تفکیک روان درميانی از معنویيت بيه معنيای علميی بيودن انگاشيته و اقبيال بيه سيوی           

تواند وجود معنویت را  می ماشینی در روان درمانی هویدا گردید. اما چه کسیهای  نگرش

ر شود؟ مولفه هائی همچيون محبيت، عشيق، احتيرام، قداسيت، نیيایش و       در انسان منک

مواردی از این دست که در وجود انسان نهادینه شده اند اگر معنوی نیستند چه خواهند 

روان درمانی نظيام  فرآیند  توان در می بود؟ این پرسش جدی همواره مطرح است که مگر
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توان درميان را   می اگر چنین شد چگونه فکری با هسته معنویت افراد را نادیده انگاشت و

گذاشيته و حتيی   تيأثیر   فکری که بر رفتارشانهای  ثمربخش دانست؟ مراجعین با دغدغه

شوند. عالوه بر این، مراجعین بيا هميه    می دهد وارد جلسه درمان می به کردارشان جهت

فرآیند  از آن را شکل داده است واردای  وجودشان که اعتقادات دینی/معنوی بخش عمده

روان درميانی  هيای   تواند بيا روح نگيرش   می شوند و نادیده انگاشتن آن چگونه می درمان

انسان مدار که امروزه از جایگاه واالئيی برخيوردار اسيت همسيان آیيد؟ از دیگير سيوی،        

روانی در فرد شده و وضعیت مراجيع   تواند عامل بحران روحی/ می اعتقادات دینی/معنوی

 را مختل کرده باشد.  

اساسا قداست بخشیدن و زدودن قداست نقش مهمی را در اندیشه، احساس و رفتيار انسيان   

کند و افراد بر اساس مقدس انگاشتن برخی امور، ممکن اسيت دسيت بيه کارهيای غیير       می ایفا

معمول زنند یا از کارهای معمول دست بشویند. چيه بسيیار افيرادی کيه از ناهمسيانی معنيوی       

گيردد. ایين در    ميی  ین امر باعث مراجعه ی شيان بيه جلسيه مشياوره    برند و هم می خویش رنج

حالیست که ممکن است درمانگر توجهی به بعيد معنيوی وی نداشيته یيا نخواهيد ایين بعيد از        

تيوان توقيع بيه حيل مشيکل مراجيع        ميی  مراجع را مورد کندوکاو قرار دهد و از اینروی چگونيه 

اسيت،   "ارتبياط  "ل و هم درميان مراجيع در   داشت؟ اگر امروزه اعتقاد بر این است که هم مشک

 ارتباط هم بدون روح معنویت امری توخالی و پوچ خواهد بود. کدام یک از انواع کیفی ارتبياط را 

 توان برشمارد که دارای محتوای معنوی نباشيد؟ همچنيین، کيدام یيک از ابعياد معنویيت را       می

دارای این نگرش هستیم کيه ارتبياط و    باشد. پس البد "ارتباط"توان برشمارد که فاقد مقوله  می

 معنویت دو روی یک سکه هستند.  

 اما با پذیرش مطالب فوق در ذهن روان درمانگران همواره این پرسش مطرح است کيه مگير  

افيراد از جمليه            اساسيا    شود در روان درمانی از معنویت سخن گفت ولی سوگیری نداشيت؟   می

توانيد صيحت یکيی و     ميی  از درمانجو باشد و چه کسی درمانگر، دارای معنویتی چه بسا متفاوت

بطالن دیگری را به اثبات رساند؟ پاسخ به این پرسش را باید در کتياب حاضير یافيت. کتيابی بيا      

کيه توسيط پروفسيور پارگامنيت بيه رشيته تحریير         "روان درمانی آمیخته با معنویيت   "عنوان 

بالینی وی است نه تنهيا بيه پرسيش    و  پژوهشفعالیت ها  درآمده است. این کتاب که نتایج سال

پردازد که استفاده از آن برای هر مراجيع/ درميانگری بيا     می دهد، بلکه به فنونی می مذکور پاسخ

هر نوع نگرش معنوی/ دینی مفیيد اسيت. اسيتفاده بجيا از ظرفیيت معنویيت در روان درميانی        

 این کتاب است.  فرد  منحصر به ویژگی
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توانيد شياهد پویيائی     ميی  رنگ و بوی دینی / معنوی آنگاه ایران به دلیل سابقه و نیز

و  کنيد مشاوره توجيه  فرآیند  باشد که به معنویت/دین دراش  روان درمانی در میان مردم

تواند به روان درمانگران ایران زمین کميک نمایيد    می این کتاب از معدود کتبی است که

پیش غنا بخشند. کتياب حاضير بيه    تا بتوانند فرآیندها و فنون درمانی خویش را بیش از 

این درمانگران کمک خواهد کرد که به بعدی مهم از ابعاد انسانی یعنی معنویت، نگرشی 

خواهد بخشید تيا معنویيت مراجيع را    جرأت  علمی داشته باشند. این کتاب به درمانگران

ویيت  در درمان مورد توجه قرار دهند و از اینروی مراجع خویش را به بهيره کاميل از معن  

کاذب و به گفته مؤلف این کتاب، خدایان کوچک و دروغيین  های  برسانند. وجود معنویت

شود تا مراجع دارای مشکالت عمیق روانی شود و هم از اینروی است کيه وی   می موجب

شود. تيالش درميانگر    می بزرگ در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعیهای  دچار چالش

 عدیل و نیز منطقی کردن چنین چيالش هيائی موجيب   برای کمک به مراجع به منظور ت

 شود که درمان محقق شود.   می
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 برای چاپ دوم  مقدمه مترجم
 

شده است چنان در پيی  و  شگفت انگیز عالم انسانی های  دنیای امروز که مقهور پیشرفت

خم تاریخ زندگی بشری غوطه ور است که دیگر عالم یا طبیعت و یا دنیا بدون توجيه بيه   

انسانی رنگ و بوئی نخواهد داشت. گرچه جهان هستی در ارتبياط  های  و تالشها  تصرف

اما این انسيان اسيت کيه بيا از دسيت دادن معنویيت و در       با انسان معنا دار گشته است 

دهيد تيا بلکيه حيال      ميی  مواردی با نادیده انگاشتن معنویت زمین و زمان را به هم پیوند

 خوش را تجربه کند. غافل از آنکه خود فریبی آدمی است کيه ميانع از حيال خيوش وی    

 ز ابعياد انسيانی رنيگ   شود. توانمندی شگرف انسانی در برابر معنویت بعنيوان بعيدی ا   می

کند. در  می بازد و وجود تمایل به بقاء در انسان را دچار مخاطره، تنزل و حتی نابودی می

کامال انسانی که در اوج آن روانشناسی و مشاوره و در یک کيالم روان  های  این بین رشته

هيا   متفاوتی عرضه اندام نموده اند که با نگياه طیفيی بيه آن نگيرش    های  درمانی با نگرش

 توان از روان درمانی مخالف با معنویت تا روان درمانی آمیخته با معنویت برشمرد.  می

روان درمانگرانی که با جدا کردن بعدی از ابعاد اصیل انسانی یعنی از چه بسیار 

همت گماردند و چه بسیار از تالش هائی برای کمک به مراجعین خویش به معنویت 

قوس استمداد از معنویت در جلسه درمانی همچنان در روان درمانگرانی که در کش و 

بطور ها  کند که انسان می برند. اما همواره این پرسش در ذهن تداعی می تردید به سر

توانند فارغ از بعد معنوی به مشکالت  می کلی و مردم ایران زمین بطور خاص چگونه

و شمول گرایانه را در  کل گرایانههای  توان نگرش می روحی روانی خود بپردازند؟ مگر

تفکیکی و مخالف با معنویت که سالیان های  جلسات روان درمانی نادیده انگاشت؟ روش

                         در کار با مراجعین  دارای  توانسته استسال مورد استفاده واقع شده است تا چه حد 

 با ذکر این نکته نیز ارزشمند است که برخیافتد؟ واقع پیشینه دینی و معنوی موثر 

به ستیز پرداخته اند که گوئی هی   "معنویت"بانه چنان با واژه آینداری و تدین منقاب د

کاسب کارانه های  ! نگرشواژه و مفهومی شنیع تر از آن در جهان هستی یافت نمی شود

در حال جنگ بوده اند، غافل از بنابه مصالح فردی خویش که قدمت بشری دارد همواره 

توان  می واهد داد. تاریخچه معنویت در دین اسالم را کهآنکه حقیقت راه خود را ادامه خ

یافت، اخیر ) بلحاظ تواتر لفظی( های  سدهدر صدر اسالم ) بلحاظ تواتر معنوی( و نیز  در
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                             که نگرشی ناب و اصیل  برگرفته  دم دستیگواه مسلمی است که معنویت نه یک نگرش 

رتباط، انعطاف، تساهل، واژگانی همچون خدا، تقدس، ااز متن ادیان الهی است. 

گشودگی، سعه صدر، اصالت، تجربیات فرا فیزیکی، شیطان، ریا، افراطی گری و خدایان 

موضوعات معنویت اند که صد البته مراجعین با تصورات منحصر به  از جملهکوچک 

با  توان می گذارند. و اکنون چگونه می ت روان درمانیاپا به جلس نفردشان از آن واژگا

  نگاشتن چنان موضوعاتی مدعی کمک بنیادی به مراجع شد؟ ندیده ا

ویکتور های  توان در نوشته می شروع معنویت در روان درمانی راتا حدودی گرچه 

در نگاه به معنویت به عنوان یک  پس از اوفرانکل مشاهده نمود اما تفاوت دوره او با 

کی از ابعاد و متغیرهای مورد روش درمانی ) معنادرمانی( یا نگاه به معنویت به عنوان ی

 نیاز به توجه در جلسه روان درمانی )روان درمانی آمیخته با معنویت( است.  

فسور پارگامنت ونوشته پر "روان درمانی آمیخته با معنویت"کتاب حاضر با عنوان 

اوست چنان مورد استقبال همکاران روانشناس و  بی وقفهتالش ها  ثمره سال که

اقع گردید که در اندک زمانی چاپ اول آن به اتمام رسید. در چاپ دوم وایرانی مشاور 

بازنگری تالش شده است تا با توجه به پیشنهادها و نقطه نظرات همکاران ارجمند 

انجام گردد تا مطالعه و درک مفاهیم مطرح در آن کتاب با سهولت ای  قابل مالحظه

   .بیشتری اتفاق افتد
 

 دکتر سید محمد کالنتر

 و هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیعض

1396تابستان 



 

 

 پیش درآمد
 

بيه  ، بيودم مشغول به رانندگی ای  اجاره یدر حالی که با ماشین، در کالیفرنیا پیشها  سال

اگير بيه یيک    )بيود  شيده  برخوردم که روی آن نوشته  دیگری پشت ماشینبر  بر چسبی

توانستم بيوق   میمن در آن لحظه،  اگر. ((یددارید ))بوق بزن واحد اعتقاد نظریه منسجم و

بيه دنبيال   ام  بود که در حرفهها  مدت. دادم می ماشینم را پیدا کنم حتما این کار را انجام

تحقیيق و  ، بتواند به نظریه کاراین میان دین و سالمت بودم که ایجاد انسجامو  آمیختگی

روشيی   ؛ا بيا هيم  کوشش برای آمیخيتن چیزهي  منسجمی ختم شود. بالینی های  کاربست

بیشتر کارهای پایه و . کند می آن را توصیف1فارست تایلر : است که راهنما و پیشوای من

بيوده  به یکدیگر نخستین روانشناسی کوششی در جهت نزدیک کردن روانشناسی و دین 

متفياوت دیين و سيالمت روانيی مثبيت یيا       هيای   در ابتدا تمرکيز مين روی جنبيه   . است

کيار  . داشيتم توجيه  هيم   لحظه به کارهای بالینی در این. ی بوداجتماع -روانیشایستگی 

بالینی و نیز نظارت بر دانشجویان فارغ التحصيیل  های  بازدید از نمونهیکبار ای  هفتهمن، 

مين هميواره   ی ا و زندگی حرفهالبته، دو روز من مشابه نبود . روان درمانی بود یحوزه در

کيردم کيه    ميی  احسياس  همیشيه  ،این وجود با. گذشت می و تدریس، تمرین، پژوهش هب

از یيک طيرف وقتيی همکياران      کينم.  ميی  منحصر بفردی را تجربيه ای  حرفههای  زندگی

از . شيدند  می م غافلگیرهستدند که من یک روانشناس بالینی ش می تحقیقاتی من متوجه

من به مطالعه دین و  فهمیدند می وقتی که شدند می طرف دیگر مراجعانم نیزشگفت زده

هيای   تحقیقاتی که من پیرامون دیين داشيتم بيا کيار     ؛مسئله این بودام.  المت پرداختهس

. بسیار کمی بر تحقیقاتم داشيتند تأثیر  ارتباط کمی داشت و کارهای بالینی منام  بالینی

عمده درمانگران وقتيی  . است روانشناسی رایج علم و عمل در بین هانوع شکاف البته این

افتيد   ميی  کنند و به ندرت اتفياق  می د خیلی ریز و موشکافانه عملکه کار تحقیقاتی دارن

 بيه نظير  . دنرا کامل بيه پایيان برسيان    انبتواند تحقیقاتش ان اندکی هستند کهکه درمانگر

بيالینی کننيد بيی میيل     هيای   رسد که محققان نسبت به اینکه خودشان را درگیر کار می

 .  را پر کنمها  کافدانم که این ش می اما من بر خود ضروری . هستند

در  هيا را روی روشيی دینيی کيه انسيان    ام  تمرکز و مطالعيه به راهی نیازداشتم تا به ویژه 

با اطالع از اینکه همبسيتگی  . شوند صرف کنم می زندگی به صورت مستقیم با آن مواجه
                                                           
1
 Forrest Tyler 
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 ؛درصدی میان مقیاس دینداری و مقیاس افسردگی یا رضایت از زنيدگی وجيود دارد   30

کيه دارای اعتقيادات دینيی    به مراجعی  توانم می برای من مطرح بود که چگونهاین نکته 

. یا خیير کميک کينم    را ببخشدکه همسر خیانت کار خود  استدچار تردید شده  است و

مين تمرکيز   . آغياز کيردم  مختلف برای او های  پیدا کردن راه تالشم را برایمن ، بنابراین

اصيطالح مقابليه بيه    . کند گذاشتم می قابله ایفامفرآیند  خود را بر روی نقشی که دین در

از آن دفياع میکنيد و یيا    این دلیل که همه انواع روانشناختی را که دین به صورت ناگزیر 

 مقابليه میتوانيد   ؛در عوض. من جذاب استای  کشد بر می گار است را به چالشبا آن ساز

افيراد در زميان اسيترس     منبع مثبتيی بيرای   عنوانرا بهآنها  دیگری که دینهای  گذرگاه

، ( شيخص 1ارزشی فراتر برای فعل و انفعاالت ) ،همچنین مقابله. را پیشنهاد کند داندمی

 را داردتر  در یک زمینه اجتماعی گستردهو ( 3( مواجهه با مشکالت بحرانی )۲)

رسد که به پذیرش عوامل مهمی کيه افيراد    می اصطالح مقابله به نظر، به طور خالصه

در  ایين موضيوع   من پیرامونتحقیقات . باشدبا مشکالت واقعی دارند نزدیکتر  در مواجهه

( بيه  1997، )پارگامنيت  تحقیق و کاربست، نظریه: روانشناسی دین و مقابلهکتاب 

 ده است.اوج خود رسی

م کيه  اهمن به این نکته پيی بيرد  ام.  کنم که تا حدودی موفق شده می اکنون احساس

کيرد و  ام  بيالینی و درميانی  هيای   قابله کمک زیادی به فعالیتتحقیقاتم در مورد دین و م

هنيوز  ، با وجود ایين . آید می محرکی برای تحقیقات جدید به حسابنیز ام  کارهای بالینی

من بيرای راهنميایی بيه یيک دیيدگاه جيامع و       . شد می حسآنها  مواردی بود که فقدان

بيا عواميل    مقابليه فرآینيد   را درخيودش   ،اینکه بدانم چگونيه دیين  . نیاز داشتمتر  فراگیر

همچنین نیاز بود کيه بيدانم روح دیين و    . کافی نبود ؛توصیف میکند استرس زای زندگی

کنيد و   ميی  در گیر در سر تاسر زندگی کند و خودش را می معنویت چگونه گسترش پیدا

 .  ردتواند منبعی برای حل مشکالت باشد و یا چه کاربردی در روان درمانی دا میآیا  اینکه

 کليی طيور   بيه  ام. تالش برای فهم این مباحيث بيوده   در طول ده سال گذشته من در

یيک حيس اوج و یيک     ایين موضيوع   ،نظریه پرداز و یک فرد فعيال ، یک محققعنوان  به

البتيه  . در مين ایجياد کيرده اسيت    هم  دغدغه شخصی برای کنار گذاشتن موارد در کنار

معتقدم که رشته روانشناسی بيه  من . ید باشدامیدوارم که این کتاب برای دیگران هم مف

دیيدگاهی کيه بتوانيد روانشناسيی     . رفتيار انسيان نیياز دارد    در موردیک دیدگاه منسجم 

معنيوی گسيتر ش    -اجتماعی  - اجتماعی را به یک دیدگاه روانشناسی زیستی - زیستی
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ات بيالینی  که معنویت را به صورت کامل به حوزه تفکير ام  در این کتاب تالش کرده. دهد

 ما اگر ندانیم معنویيت چیسيت   اصلی من این بود کههای  یکی از مفروضه. و عمل بیاورم

افرادی ام  تالش کرده، بنابراین. مباحث معنوی و روان درمانی کار کنیم ۀتوانیم دربار نمی

هيای   مبنایی بيرای کاربسيت  عنوان  به در زمینه معنویتتأمل  متخصص و مجرب را برای

توانيایی کيار بيا عبيارات     ، معنویيت  سيازی من بر غنی تأکید  همچنین. ه کنمبالینی آماد

، متفياوت هيای   نیاز به گسترش نظریه، هم به صورت سنتی و غیر سنتی ؛معنوی متفاوت

برای جذب حداقل بخشی از این پدیده پیچیيده و گریيزان    ،بالینیهای  و روشها  تحقیق

 در قاليب ، معنویيت را بيه صيورت دیگيری     من در برابر اقداماتی که، همچنین. بوده است

در عوض بير  ام.  شمارند هشدار داده می اجتماعی و روانشناختی خرد، فیزیکیفرآیندهای 

بيرای خيود او ميورد     ،بعد مشيروع تجربيه انسيان    یکعنوان  به این نکته که معنویت باید

بيه صيورت   وسوسه شوم که معنویت را که از این من ام.  خطاب قرار گیرد پافشاری کرده

دارم کيه درميانگران   تأکیيد   کنم و به جای آن می و خیالی در نظر بگیرم اجتناب آرمانی

بخشيی   هيم  معنویت میتواند: واقعیت اساسی زندگی بگذارنداین را بر شان  باید تشخیص

 . مشکل باشدخود از  بخشی هم از حل مشکل و

 بازی معنویت به زندگی وقتی که پاایم.  ما هنوز به نظریه منسجمی دست پیدا نکرده

در این مورد نیاز به صيبوری  . نا شناخته است، شود بیشتر از اینکه شناخته شده باشد می

 نوپا محسيوب  ایروانشناسی هنوز رشته، یک قرنبعد از گذشت  کهچنان. است بیشتری

تير   حتی مطالعاتی که در خصوص معنویت صورت گرفتيه اسيت از آن هيم تيازه    . شود می

امیدوارم . توسط روانشناسان مورد غفلت واقع شده است است که های طوالنیسالو است 

درک و شناسيائی بعيد معنيوی در    بيرای   آمیختهکه این کار ما به طریقی به یک رویکرد 

   روان درمانی منجر شود. 

ایين شيانس   هيا   در طول ایين سيال  ام.  را کنار هم قرار ندادهموارد من به تنهایی این 

ونیز مين   کردندام حمایت ،من شد که افراد دیگر به من درس آموختنداستثنایی نصیب 

دانشييجویان فييارغ التحصييیل خييود دارم کييه  از تشييکر فراوانييی. را بييه چييالش طلبیدنييد

همچنيین  . بوده اسيت مؤثر  تمعنوی آمیخته باشان در شکل دادن روان درمانی های نگرش

هير فصيل را بيه جيان     هيای   سپاسگزارم از دانشجویان کنونی خود که زحمات و سيختی 

 . خریدند
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با گروه قابل تيوجهی از دانشيجویان   ، در زمانی که مشغول نگارش این کتاب بودم من

دینيی در دانشيکده الهیيات در دانشيگاه     هيای   مشاوره و برنامه ،روانشناسیهای  در رشته

شيان   تحقیقياتی هيای   برای گسترش برنامهآنها  کار من کمک به. بوستون همکاری کردم

معنویيت و روان درميانی بيه مين     ، بيزرگ بيین دیين    اینیيز چرخيه   در مقابل آنهابود و 

 . آموختند
و  پژوهشيگران نافيذ  ، که توانستم بيا محققيان متعهيد   ام  من خیلی خوش شانس بوده

بيه عيالوه از دکتير    . ازدواج و خانواده کار کنم، پیشگام در روانشناسی دینهای  شخصیت
 ؛اولیه را برای نگارش این کتاب به من دادنيد  هایتشویق و اه که ارشاد 1اورت روسینگتن

امير  تلفیق معنویت کمک کرد و درباره  از دکتر جیمز جونز که به شفاف سازی تقکر من
که با بخشندگی تميام دانشيش را    ۲دکتر ویلیام هارتوی ؛را برای من معنا بخشید مقدس

مچنین سپاس ویژه دارم از دکتر ه کنم؛ تشکر میپیرامون چند مفهوم با من تقسیم کرد
و هيا   ی که با بازخوردژشان در دانشکده تکنولو که به همراه دانشجویان 3کری دهورینگ

و  ۴سسيه فتيزر  ؤم. مهمی در قسمت ابتدایی این کتاب به مين کميک کردنيد   های  توصیه
که با بزرگواری کاميل تحقیقياتی کلیيدی بيرای گسيترش درميان        5جان تمپلتن انجمن

دکتير ليین   هيای   بيه کميک   .کينم  می به خصوص اعتراف. انجام دادندا معنویت آمیخته ب
سسه فتزر به خاطر نقش نظارت و رهبيری کننيده   ؤاز م 7و دکترآرتور اسکوترتز 6آندروود

ارم از سيردبیر جيیم   زخیليی سپاسيگ  انيد.   داشيته ام  که در طول تحقیقات علمی معنيوی 
و راهنميایی  ، نظردهيی موشيکافانه  ، دنانتشارات گیلفورد کيه در درک خواني   از 8ناگئوت

از  10و جن کیسيلر  9کنم از آنا بارکت می سرانجام تشکر. کردندمؤثری  صریح کمک بسیار
صيحیح  سسه گیلفورد برای صبر و شکیبایی و مهارتی که در نگارش کلمات به شيکل  ؤم

 .  داشتندآن 
خود را بيا مين در   زندگی های  با رغبتی باال داستان که بسیار سپاسگزارم از مراجعانم

شجاعت امتحان کردن زندگی فيردی  ، به من مواجه شدن با معنویتآنها  .میان گذاشتند
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هيای   نقل قول. مختلف را آموختندهای  در مقابل دیگران و ظرفیت برای رشد در موقعیت
من در ایين  . ه استاز کار با مراجعان صورت گرفتای  گستردههای  این کتاب از یاد داشت

ایين کتياب   ام.  را برای فاش نشدن هویت مراجعيان تغییير داده   فردیاطالعات  ها داستان
و همسيرم آیليین    ۲و بنجامین 1دو پسرم جاناتانهای  و تشویق، ها مهربانی، بدون زحمات

آیليین بيرای   ، ایين کتياب بيودم    بررسيی در حالی که من مشغول نوشتن و . ممکن نبود3
همچنيین ایين از   . نی نمودش از حد مهربااستحکام زندگی مان بسیار زحمت کشید و بی

، بنيابراین . شيناختم  میبود که ایلین یکی از بهترین درمانگرانی بود که  امخوش شانسی 
رضایت باالی مين  . کردمبه دانش و فرزانگی و صداقت او در موضوعات مهم کتاب اعتماد 

این کتاب ایين  در انتهای  یلینکه آ به دست آمد)و عالیترین شروع مجدد زندگی( وقتی 
 . "فکر میکنم خوب است"که  را نوشت جمله

عنيوان   بيه  پدرم. م سول و فلورانس تقدیم کنمردوست دارم این کتاب را به پدر و ماد
انتقيادی و   یچشيمان ، شينوا هيایی   گيوش ، با عالقه و اشتیاقتوان  می یک الگو که چگونه

ندگی و عمر خيود  زسال از  50او و مادرم . دنیا را به خدمت درآورد شوخ طبعی ی ازحس
از ای  ميادرم بيا زنجیيره    در حالی که مشغول به نگارش این کتاب بيودم . را باهم زیستند

مادرم بيا آن روح سير سيخت و    . کرد می دست و پنجه نرمها  سوانح و جراحت، ها بیماری
عشق به زندگی و وفاداری که به پدر و خانواده داشت سرانجام عمرش به پایيان رسيید و   

کرد و هی  چیز را برتر از اش  را صرف خانواده و جامعهاش  او زندگی. ز میان ما پر کشیدا
خیلی غم انگیز است و شاید هم تعجب . دانست نمی بودنآنها  عشق به خانواده و در کنار

کرد تا دوست بیميار خيود را از ماشيین بیيرون بیياورد       می آور نباشد در حالتی که کمک
او به من آموخت . مادر من یک زن الهام بخش بود. سپری کرد آخرین لحظات عمرش را

آموزنيد   ميی  سنتهای دیگير بيه ميا   آنچه که برای تعهد و التزام کامل به یک دین باید به 
تيوان حتيی    می او به من آموخت که چگونه. در قبال آنها گشوده باشیماحترام بگذاریم و 

   .لحظات با ارزش و کرامت زندگی کردترین  در سخت
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