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 مقدمه

 ؟میکتاب استفاده کن نیچگونه از ا

ای بر معرفت است تا به عنوان مقدمهکتاب حاضر به این منظور نگارش و سازماندهی شده 

ها، مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب ادعای جامعیت و شاملیت بینی سیستمیا جهان 1شناسی

کنندگان ای، مطالعهندارد، بلکه بیشتر بدنبال آن است تا با ارائه یک دانش بنیادی و پایه

نیز در خصوص خانواده درمانی، ها و ها، خانوادهکتاب را ترغیب کند تا در مورد سیستم

 بدنبال یادگیریهای بیشتری باشند. 

ها را ارائه خواننده کتاب بایستی این پیش آگاهی را داشته باشد که ما دیدگاه سیستم

را  -ها یعنی دیدگاه خودمان از رویکرد سیستم -ها دهیم، بلکه ما یکی از دیدگاه سیستمنمی

الخصوص های اجتماعی و علیوسیله سیستمیم بنیادی که بداندهیم. ما برخی از مفاهارائه می

کنیم و خوانندگان را به این چالش دعوت سیستم خانواده میتواند درک شود را توصیف می

ها استفاده کنیم که از این اطالعات در جهت خلق نظریه خودشان در خصوص سیستممی

ند این کار را انجام ندهد. در حقیقت، تواکنند. بر این اساس، ما معتقدیم که یک فرد نمی

                                                   رسد که هر فردی دقیقا  مشابه سایر افراد یک نظریه را نظر میبسیار بعید و دور از ذهن به

توانید درک مخصوص به خودتان را از نظریه داشته باشید، اما درک کند و یا بفهمد. شما می

ای را مطالعه که ما نظریهمانی                                                   احتماال  درک شما با درک نویسنده نظریه، یکسان نیست. ز

                                                     های آن را مطابق با و مبتنی بر چهارچوب مفهومی که قبال  کنیم، معنای مفاهیم و سازهمی

 کنیم.کنیم، تجربه میای که به هستی نگاه میایم و نیز بر اساس شیوهآموخته

 
                                                 
1 Epistemology 

 انیا خااص خاودش جر   وهیباه شا   ،یهر انساان 

و بااه ساارعت  دریااگینظاار ماا را در دادهایاارو

 یکل جورج    .ردیگیآن قرار م ریثأتحت ت
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شده است،  هایی که به منظور تبیین و تشریح مفاهیم در این کتاب ارائهتوضیحات و مثال

        بر مبنای خانواده است که به عنوان نظام اجتماعی بیشترین اهمیت را برای ما دارد. ما

های بکار رفته در این کتاب مورد های اجتماعی را به عنوان مثالتوانستیم دیگر سیستممی

تر هدف ما نبود، شما ممکن است این بررسی قرار دهیم. در هر صورت، کاربرد عمومی

ها مفید بیابید، اما ما این وظیفه را به شما واگذار فاهیم را در توصیف و درک سایر سیستمم

 کنیم.می

از زمان اولین نگارش این کتاب، تحوالت زیادی هم در حوزه خانواده درمانی و هم در 

تکامل تفکر سیستمی به وقوع پیوسته است. بر همین اساس، در ویرایش دوم این کتاب، ما 

گری را در که دانش هدایتها را گسترش دادیم، بطوریخود از نظریه سیستمتعریف 

    گری، مرتبه اول با جریان مدرنیتهبرگرفت و توضیح دادیم که چگونه دانش هدایت

گری مرتبه دوم و مفاهیم مرتبط به بر که دانش هدایتشود، در حالیوجور  میجفت

شتر با جریان پست مدرن همخوان و سازگار گرایی اجتماعی بیگرایی و بر ساختساخت

 های گوناگونی مواجه بودیم.است. برای ویرایش حاضر، ما با چالش

ای بر مقدمهکه ناشر با ما تماس گرفت و پیشنهاد نگارش ویراست سوم کتاب هنگامی
هایی باید حفظ را به ما داد، در خصوص اینکه چه قسمت ها و خانواده درمانینظریه سیستم

گرفتیم. به واقع، ویرایش هایی باید تغییر پیدا کند، باید تصمیمات مهمی میود و چه قسمتش

   بیرون آمد و در بسیاری موارد پس از گذشت هجده سال 1999دوم این کتاب در سال 

گرفت.  اولین چالش این بود که بایست یک ویرایش به روز در دستور کار قرار میمی

  خودش را حفظ کرده بود. چالش دوم این بود که نظریهویراست دوم کتاب شهرت 

               ها را مجددا توانستیم نظریه سیستمها بدون تغییر باقی مانده بود.  بنابراین ما نمیسیستم

ای بنویسیم که کتاب قبلی را بهبود بخشیده یا بروز کند. با این حال، ما معتقدیم که بگونه

ها دست پیدا کند و آن را از نظریه سیستم« حقیقی»یا « واقعی»تواند به  فهم یک فرد نمی

توانیم داستان خودمان از نظریه را نقل کنیم، یعنی همان کاری که ما در تبیین کند. ما تنها می

توانیم ویراست اول و دوم کتاب انجام دادیم. داستان ما تغییر نکرده است و بنابراین نمی
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ها بگوییم. پس با این تفاسیر چه چیزی باعث شد که داستان متفاوت دیگری از نظریه سیستم

ما با درخواست نگارش ویراست سوم کتاب موافقت کنیم؟ ما تصمیم گرفتیم که مفاهیم 

تری های سیستم خانواده را گسترش داده و توضیح عمیقاستفاده شده برای توصیف پویایی

های مربوط به فرآیند خانواده ثالها و ماز آنها بدست دهیم. همچنین تصمیم گرفتیم که نمونه

ها را بیشتر کنیم. و در نهایت، ما به این نتیجه رسیدیم که درمانی بر مبنای دیدگاه سیستم

ها را  بدون تمرکز بر فصل جدیدی ایجاد کنیم که در آن، ما فهم خودمان از نظریه سیستم

مه خواهیم داد که خانواده خانوده ارائه دهیم. در عین حال،  ما کماکان به این عقیده ادا

 کند که افراد را به عنوان موجوداتمشروعیت پیدا میدرمانی و زوج درمانی از دیدگاهی 

های است که اگر افراد به عنوان واحد گیرد. باور ما ایندارای وابستگی متقابل در نظر می

بی معنی خواهد وقت زوج درمانی و خانواده درمانی، مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، آن

های متقابل را فراهم های این وابستگیای از درک و فهم پویاییها، شیوهبود. دیدگاه سیستم

تواند بسیار مفید و سودمند باشد. ایم میرویکردی است که ما دریافته آورد. عالوه بر این،می

 امید ما این است که شما هم آن را مفید بیابید.

 رافائل جی بکوار                                                                                                      

 دوروتی اس بکوار                                                                                                      

 اس تی. لوئیس                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


