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 پیشگفتار

 

باورگ در   در ویییاامز 1988ماا  اوت  ی نکتاب به یک بعدازظهر گرم و شراین  سر آغاز

ول را تماام  الزم نیمسال اهای  ثبت نام برای دور ، گردد. مشاور من  میباز ویرنینیا ایالت 

که یک درس ااتیاری انتخاب کنم. همانطور که گزینه هایم کرد  بود و به من اعالم کرد

یک ، دریافتم که دانشگا  ویییام و ماری یک گرو  ادیان دارد ودر کل، کردم  میرا بررسی 

 ییدور  آماوزش باودا  ، ت. به عنوان یک فرد بومی کارولینای نناوبی دانشکد  ایالتی اس

اصرار کردم کاه مارا ثبات    ، بود تونه مرا نیب کرد و با ونودعدم قطعیتی که در استادم

ادراک  توساط  واقعیات را  نام کند. من مسعور فیسفه سااتار گرا شدم که شاکل گیاری  

 به زبان چینای تکیام   من بزودی کرد.  میتوصیف کنند  و از طریق به چالشهای گفتاری 

، کردم و در حال تعصایل در مطالعاات آسایای شارقی و روانشناسای باودم. هرچناد         می

توانستم استادی در روانشناسای یاا     مین مجبور بودم این دو دنیا را ندا نگه دارم چرا که

ته م و روانشناسای تمایال داشا   دربار  بوداییس ممذهب بیابم که به راهنمایی رساله ارشد

 نامناسب است. موضوع برای مطالعه عیمیکه این  قد بودندتمعهمگی اساتید باشد و 

تصمیم گرفتم درناه دکتارا را   ، را نداشتم ه توانایی دنبال کردن هر دو موضوعمن ک

تبتای   -به یک پژوهشگر بودایی  دانشگا  واشنگتن نهیکمک هزبا دریافت و کنم انتخاب 

 ن انجام کاردر مراکز مهام دولتای  م اکثر فارغ التعصیالوقتی شنید، تبدیل شوم. هر چند

باه مطالعاه کام    ، اناد  آور در یک گوشه ایوت ترنیح داد  ماللهای  را به ارائه سخنرانی

ن حاوز  را  ایا  ظریاف هاای   در آن زمان تفاوت، فانهتر روانشناسی بازگشتم. متاس هیجان

  درمانی شدم. هماان طاور کاه    ازدواج و اانوادآموزشی برنامه دادم و وارد   میتشخیص ن

تبدیل شد. وقتای کاه در اولاین    این اشتبا  به یک توفیق ، دهد میاغیب در زندگی روی 

دانساتم کاه در نهایات    ، اانواد  درماانی ااود نشساتم   های  نیسه دور  آموزشی نظریه

. نظریاات  دهاد  مای را یافته ام که به من امکان دنبال کردن هار دو عالقاه ام را   ای  رشته

هاای   درمانی غربای از فیسافه  های  چیزی نز نسخهی نظام مند و پسا نوگرا واد  درماناان

زباان ااارنی قواعاد     11ری داد بادون یاادگی    مای که به من امکان  آنچه، شرقی نبودند

زندگی دیگران بدل کنم . سرانجام من مسکن تغییر  را در عمل به اقداماتی نهت بودایی

داشتم که به مان امکاان   من اساتیدی آزاد اندیش ، انه. اوشبختاود را پیدا کردم عیمی

ااانواد    ی نگارش دربار  چگونگی نزدیکای برا از برای از منابع بوداییسم اود می دادند
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که قبال ی شرم آورهای  درسبا یادآوری ، . اگرچهدرمانی به بوداییسم عمیی استفاد  کنم

عاد از فاارغ   ب، آمواتاه باودم   ددارنا  ارزش مطالعاه ی عیمی ایدر دنکه  اتیدربار  موضوع

 ،  دربار  ترکیب این دو دنیا به زبان نیاورمای  کردم که هرگز کیمه  میالتعصییی دقت 

را حیارت   مان ، به عنوان یک نیروی عمد  در حوز  روان درماانی  آگاهی ذهن ظهور 

دانام    مای تابو شکسته شد  بود. اشک شوق در چشمانم حیقه زد  بود. هر چند ، زد  کرد

هساتند کمای عجیاب باه نظار      انی که در ااارج از دنیاای عیمای    ین موضوع برای کسا

نهایت به اااطر گناهاان پژوهشای ااود آمرزیاد        اما انگار این گونه بود که در، رسد  می

در  آگااهی  ذهنبا معرفی عمل  (1990) زین-که نان کاباتشد  بودم. بعدا متونه شدم 

، من مانند بسیاری دیگار ، بنابراین. داشته استر در این تغییای  سهم عمد رفتار درمانی 

 تا ابد مدیون روح بیند پرواز او هستم.

و  آگااهی  ذهان مبتنی بر های  درمانمکتب بودایی با  امیدوارم با ارتباط، این کتابدر 

در این سفر را کامل کنم. این کاار را در ساه بخاش انجاام ااواهم داد.      ، رمانیاانواد  د

و فیسافه  ، پاذیرش ، آگاهی ذهنو مبانی فیسفی برای استفاد  از تعقیقات ، نخستبخش 

در بخاش دوم باه معرفای    کانم.    مای بوداییسم در زوج درمانی و اانواد  درمانی را مرور 

کاردن ایاد  هاا در اتااق درماان       نهات انرایای   ی و با نزئیات کامال بطور عمیرویکرد 

 :شود میکه موارد ذیل را شامل ، پردازم  می

 ظ یک رابطه درمانیو حف ایجاد   

 1یمفهوم سازی مورد 

 تعیین اهداف و ایجاد یک طرح درمان 

  درمان و پذیرش در آگاهی ذهناستفاد  از قواعد 

  برای ایجاد تغییرات در روابط زوج و اانواد مداایه 

 مناسب به مرانعان آگاهی ذهن موزش تمریناتآ 

  به درمانگران آگاهی ذهنآموزش اودمراقبتی مبتنی بر 

کاه متخصصاان درماان     اناد  مونود در ایان رویکارد طاوری طراحای شاد       یناتتمر

ااود قارار    به مادل ترنیعای انهاا در مادااالت    توانند به راحتی آنها را بدون تونه   می

در آموزش و اود مراقبتی درمانگر  آگاهی ذهنبخش آار این کتاب به استفاد  از  ند.ده

                                                           
1   . Case Conceptualization 
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ی کاار  کاه در طاول ساالها    رماانی متعاددی  به بیان ماوارد د ، پردازد. در طول کتاب  می

پردازم ماطالعاات و ماوارد اااص قابال تشاخیص بارای         می، درمانی با آنها روبرو بود  ام

حفاظت از هویت آنها تغییر داد  شد  است. من به طور ااص از روح مانرانو این افاراد  

گان دعاوت  از شاما اوانناد   .کنم   میتشکر ، یمرو ندیدی را کشف کردندقهمرا  من که 

تا در مسیر زنادگی کامال و    دیکشف کنرا و پذیرش  آگاهی ذهنی ها کنم که ظرفیت می

. از راههایی برای دستیابی به ایان اهاداف بیابیاد    عمیق یاور مرانعانتان باشیدو اود نیز

 سفر لذت ببرید.

 

 با احترام 

 داین گهارت 

 



 



 

 درباره نویسنده

 

و ااانواد  درماانی دانشاگا  کالیفرنیاا اسات. او      اساتاد زوج درماانی   ، دکتر دیان گهارت

نظریاه و طارح   "، "ااانواد  درماانی  هاای   یادگیری مهارت"متعددی از نمیه های  کتاب

، پایاه زوج درماانی  هاای   ارزیابی مهارتهای  سیستم"، "درمان در مشاور  و روان درمانی

رماان مشاارکتی:   د "را تألیف کرد  است و در نگارش کتااب  "اانواد  درمانی در مشاور 

هاای   نیز همکااری داشاته اسات. حاوز      "کنند  ارتباطات و مکالماتی که تفاوت ایجاد می

ساو   ، روان شناسی باودایی ، آگاهی ذهن، نوینهای  تعقیقاتی و تخصصی او شامل درمان

بهباود وضاعیت   ، ارتباطاات ، روان شناسی کودکاان ، موضوعات ننسیتی، استفاد  ننسی

تعقیقات کیفی و آموزش در درماان ااانواد  و مشااور     ، روانی بهبود سالمت، مرانعین

او مقاالت بودایی کالسیک را به زبان تبتای و چینای مطالعاه کارد      ، باشند. به عالو   می

و ای  برای درمانگران حرفاه هایی  و کارگا ، است. او به چندین زبان زند  دنیا مسیط است

ا و مکزیک برگازار نماود  اسات. تعقیقاات او در     اروپ، کانادا، در آمریکاای  غیرحرفه افراد

شاوند. او دانشایار دانشاگا  در      رادیاویی و تیویزیاونی منتشار مای    های  برنامه، روزنامه ها

باشاد. او یاک     موسسه هوستون گالوستون و موسسه ماربورگ در آلمان مای ، موسسه تائو

یکرد ویژ  آن ها به زوج روش درمانی ااص در ناحیه تاوزند اوک در کالیفرنیا دارد که رو

کند. همچناین   تغییرات زندگی و موارد مقاوم به درمان کمک می، اانواد  ها و تروما، ها

یوگاا  ، دود  مای ، رود  کند یا با اانواد  اش به ساحل مای   پیاد  روی می، او به عنوان تفریح

توانیاد    مای سفر و شکالت تیا  از دیگار عالیاق او هساتند.     ، آشپزی، مراقبه، کند  کار می

 به دست آورید.  www.diangehart.comاطالعات بیشتر دربار  کار وی را از سایت 



 


