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 مقدمه

معنويت و مشاوره برای مشاوران فعال و آينده نگر تهیه شده و دانشی اولیه از فرايندد  کتاب پیوند 
پیوند معنويت به مشاوره را فراهم آورده اسدت. ايدن کتداب نشدرت گرفتده از عالقده ش صدی و        

 ،به حوزه معنويت و مذهب و به عنوان مسیری برای کمك به زندگی ما به عنوان انسانای  حرفه
 ده است.در نظر گرفته ش

نويسنده(به اين حوزه از بیست سال پیش آغاز شد در آن زمان به عنوان مددکار ) منی  عالقه
ديدم که سال وردگان و افراد مسدن از عقايدد و باورهدای مدذهبی و      می کردم و می اجتماعی کار

عالقده  کنند. ايدن   می زندگی استفادههای  برای کنار آمدن با فشارای  معنوی شان به عنوان شیوه
و هدا   يافت تا زمانی که به عنوان مشاور با افرادی از طبقه می همچنان در من بود و رشد و توسعه

م تلف و متنوع برخورد و کار کردم. در آن زمان نوشتن اين کتاب مانند پريددن از  های  مجموعه
از سداير  متفداوت  ای  منحصر به فردی را بده گونده  های  بلند بود زيرا من بايد حوزهی  ص ره يك

مشداوره را  ی  خواستم مسايل حوزه می کردم. به عبارت بهتر من می نويسندگان با يکديگر ترکیب
 مذهب و معنويت در هم آمیزم.های  با حوزه

کند همچندین مسدايل بدر     می برای اين پیوند فراهمهايی  و توصیهها  اين کتاب دستور العمل
مدوردی و  های  ك به شما در پايان هر فصل نمونهدهد. برای کم می خاسته از اين فرايند را نشان

قابدل اجدرا و انجدام     ،آورده شده که هم در داخل و هم در خارج از کالس يا جلساتهايی  تمرين
يدا   ،دونفری به همراه يك ندارر  ،تجربی را به صورت فردیهای  توانید اين فعالیت می است. شما
 . ا همکاران انجام دهیدمانند جلسات کاری يا گردهم آيی بهايی  در گروه

موردی و تمرينها با ديگر همکداران خدود بحدگ وگفتگدو     های  شود در مورد نمونه می توصیه
تدان ارتقدا پیددا کندد. اسدتفاده از      ای  در فعالیدت مشداوره  ها  نمايید. تا کاربرد موارد و دستور العمل

بیشدتری بیاموزيدد از   هدايی   خودتان نیز چیدز ی  کند تا درباره می موردی به شما کمكهای  نمونه
 مشاوره.های  معنوی و رويکردتان نسبت به پیوند آن با فعالیتهای  جمله در مورد ديدگاه
دخیل در فرايند پیوند معنويت و مشاوره مش ص شده است. در فصل های  در هر فصل حوزه

به مشاوره بدرای  يك مروری کلی بر معنويت و پیوند آن به مشاوره انجام شده است. ارزيابیِ نیاز 
از مدوارد مدورد    ،تعیین مسايل معنوی و مسئولیت مت صص سالمت و روان در ارزيابی اين حوزه
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انجام شده در اين فصل به کار آمدوزان و مشداوران در   های  باشد. توصیه می بررسی در اين فصل

سدائلی  فصل تعريفدی از معنويدت ارائده شدده و بده م     ی  کند. در ادامه می بررسی اين جنبه کمك
مراقبت از خود و انجام فعالیت معنوی برای آسدان تدر    ،تشويق ،همچون ايجاد يك مکان مقدس

 نمودن بحگ و گفتگو پیرامون معنويت پرداخته شده است.
مشترکِ بین معنويت و سالمت روان دارد کده شدامل بحدگ    ی  فصل دو مروری بر تاري چه

باشد. از جمله موانع رايج و تاري ی مورد بحگ در  می بین اين دو حوزههای  پیرامون موانع و پیوند
درونی و انتقال متقابل اشداره نمدود. در موقعیدت معمدول و     های  توان به سو گیری می اين فصل

تدوان بده    مدی ها  تاري ی پیوندهايی در بین هر دو حوزه نیز قابل مشاهده است. از جمله اين پیوند
 ب مان اشاره نمود.انسانی و نیاز به درک منطقی تجاری  تجربه

زرتشدتی و   ،اسدالم  ،مسدیحی  ،فصل سه به پنج مذهب وابسته به توحید يا غربی شامل يهود
پردازد.فصدل چهدارم شدش مدذهب شدرقیِ       مدی  سیك گرايی و در نهايت مذاهب بدومی آمريکدا  

 کنفسیوس گرائی و تائوايسم را مورد بررسدی قدرار   ،بودائیسم ،جین گرائی ،شینوائیسم ،هندوئیسم
شدود و در   مدی  از مفاهیم اولیه مذاهب م تلف ارائهای  دهد.در هر دو فصل سه و چهار خالصه می

توانند روی جهان بینی مراجع تاثیر بگذارند نیدز   می کنار آن به اين موضوع که چگونه اين مفاهیم
هدای   برای مشاوران در مورد چگدونگی کدار بدا ديددگاه    هايی  شود. در نهايت پیشنهاد می پرداخته

 آورده شده است. ،شود می که بین آنها و مراجع شان ايجادای  متفاوت بالقوه
فرهنگی متمرکز است و اين کار را با بحگ پیرامون پیوندد  های  فصل پنج باز هم روی کاربرد

نمايد. فصل با بحگ در مورد ضرورت پیوند  می نظری مشاوره و تاثیر اين پیوند بر مشاوره پیگیری
 ،کندد  مدی  آغاز شده و تاثیر اين پیوند را روی انتقال و انتقدال متقابدل بررسدی    معنويت به مشاوره

گیرندد. در انتهدا    مدی  سپس مسائل خاص مرتبط با انتقال و انتقال متقابل را مدورد بررسدی قدرار   
 گیرند. می چنین پیوندی مورد بحگ قرارهای  کاربرد

ابتدای اين فصل به بررسی ايدن  پردازد.  می فصل شش نیز به بررسی پیوند معنويت به مشاور
تواند بده مراجدع در ايجداد هويدت معندوی کمدك کندد.         می پردازد که چگونه مشاور می موضوع
بدرای کمدك بده ايجداد ايدن هويدت در       هايی  ارزيابی و درمان به عنوان مسیر ،نظارتهای  حوزه
 گیرند. می مورذ بررسی قرار ،مراجع

شدوند. مسدائل    مدی  ند معنويت به مشاوره بررسدی در فصل هفت مسائل اخالقی مرتبط با پیو
همکداری بدا رهبدران     ،روابدط دوگانده   ،ايجاد هويت معندوی ، اخالقی کلی مانند رضايت آگاهانه 

کداری مشداور و   ی  مجموعههای  محدوديت ،احترام به ارزشهای معنوی و مذهبی مراجع ،مذهبی
بدرای حدل مجددد    هدايی   انتها پیشنهادشايستگی مشاور در اين ب ش آورده شده اند. در ی  حوزه

 مربوط به اين حوزه ارائه شده است.های  تعارض
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توانند در پیوندد معنويدت بده     می پردازد که ای می فصل هشت به بررسی اصول خاص مشاوره
مورد استفاده قرار گیرند. اين اصدول شدامل    ،آيند می مشاوره در مراجعه کنندگانی که برای مشاور

شوند. اصول کلی که  می مقدس و اجتماع مذهبیهای  نوشته ،ی همچون نیايشمذهبهای  فعالیت
گیرند مانند کتاب درمانی و نوشتن خداطرات روزانده نیدز     می در فعالیت مشاوره مورد استفاده قرار

مدذهب محدور و هدم    ای  کده هدم بدا مشداوره    هدايی   مورد بحگ قرار گرفته اند. در انتها فعالیدت 
مانندد مراقبده/آرامش آموزی/تصدور و    ) ارائه شده اسدت  ،لی در ارتباط اندکای  مشاورههای  فعالیت

 . تشريفات(
شود که بايد هم توسط  می پیوند بعد معنوی به فعالیت مشاوره کاری مهم و ضروری محسوب

مشاور و هم مراجع محترم شمرده شود.با اينکه هیچ قانون معینی در مورد چگونگی اقدام در ايدن  
را برای آن دسته از مشاوران که عالقه مند بده  هايی  اما اين کتاب دستور العمل حیطه وجود ندارد

مشاور در واقع اشاره به دانشجو يا ی  فراهم آورده است. واژه ،افزودن اين جنبه به کارشان هستند
متفداوت  های  اين کتاب است. اگرچه ممکن است ما در رشتهی  کارورزی دارد که در حال مطالعه

مدددکار و غیدره(    ،مشاور ،مثال به عنوان روانشناس) متفاوت فعالیت داشته باشیمهايی  نو با عنوا
 ما تالش در جهت بهبود و ترقی مراجعان است.يك مشداور نیدز  ی  اما هدف و مقصود نهايی همه

معنوی به عندوان منبعدی التیدام ب دش و     های  مراجع خواستار استفاد از جنبهی  تواند به اندازه می
 شفادهنده برای مراجع باشد.
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 ای از متن کتاب گزیده

 3مطالعة موردی 

به اين ترتیب که: مادر به شدت مذهبی و پدر ملحدد و منکدر    ،ای از عقايد مذهبی دارند کنید. اعضای خانواده ملغمه با يك خانواده مشاوره می
اما شما معتقديد که همین تعارض مدذهبی بحراندی   اند  خدا است. اگر چه آنها هرگز اين مسائل را به طور خاص در جلسات شان مطرح نکرده

 های مذهبی را متذکر شده است.   شوند چرا که مادر در جلسه اول اين تفاوت ترين مشکل خانواده محسوب می

 نمايید؟  های مذهبی را در مسائل زناشويی و خانوادگی بررسی می چگونه نقش تعارض -1

 دهید؟  ودکان اين خانواده مورد بررسی قرار میرا در کها  چگونه تأثیر اين تفاوت -2

 کنید؟   تان طراحی و اجرا می ای های نظری را در خارج از حوزه حرفه چگونه چنین بررسی -3
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