
 

  

  
 

 مشاورۀ اخالقی اصول  نامه نظام شناختیِ  و روشی های بنیان سنجِش 
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  *صدرالحفاظی سیدعلی    
  **آذربایجانی مسعود    

 يدهچك
 يها فرض شيو پ يشناخت معرفت يها انيبن يدارا كايآمر ةمتحد االتيا ةمشاور ياصول اخالق ةنام نظام
ـ ا. دارد ييبسـزا  تيـ اهم آنهـا  نقد و سنجش كه است ينيمع يدتيعق  از يكـ ي)، ACAنامـه (  نظـام  ني

 نيتـدو  موارد گريد از ياريبس يها در نوع خود است كه الگو نمونه نيتر پرداخته و نيتر شده شناخته
ـ  جـه يدرنت. است بوده كشورها گريد در حوزه نيا ياخالق يها نامه نظام  مفروضـات  و سـاختار  افتني
هـا و   نامـه  نظـام  گـر يد ياساسـ  شِيگـرا  صيدر تشـخ  ،نامه را شكل داده اسـت  نظام نيكه ا يا يمعرفت
ـ ا بر حاكم يِكل روح در پژوهش سخن گريد  به. دارد ييبسزا تيآنها اهم يها يكاست نامـه و   نظـام  ني

ـ  ةبر سازند ينگرش −يفرهنگ يها انگاره شيو پ ينظر يها نهيزم شيپ افتني توانـد در   يآن مـ  يِبستر كل
 زيپره و خودمان كشور جمله از كشورها، گريد ياخالق يها نامه نظام نيمعطوف به تدو يجستارها

 پژوهش نياديبن پرسش جهيدرنت. باشد يضرور مهم نيا تحقق در آن ياحتمال يخطاها يبرخ تكرار از
 ميخـواه  ياسـت. مـ   ACAمسـتتر در   يو نگرش يو مفروضات فرهنگ ياساس معرفت يستيرو چ شِيپ
 را آن امـر  نيصادر شده و ا يا يدتيعق و يفرهنگ ةنينامه از چه زم نظام نيا ياخالق يكُدها كه مينيبب

آن را با استناد بـه   ياخالق يها هيرئوس توص يمهم برخ نيتحقق ا يبرا است؛ كرده ينواقص چه دچار
ـ  وحـدت  ينوع و ستين زيمتما ياخالق امر و ينياز امر د يشناخت روان امر كه فرض نيا  انيـ م يدرون

نامـه بـر    نظـام  نيا يِشناخت معرفت اديبن كه ديد ميخواه. ميده يقرار م يمورد واكاو دارد، وجود آنها
ـ  انكـار  انسان، يستيچ از يغرب سميبراليل يها مفروضات و برداشت يبرخ  وجـه  برابـر  در اغمـاض  اي
 ينقـد  نخسـت  منظـور  نيبـد . است استوار شناخت روشِ در ييفردگرا زين و انسان يفراماد و يمعنو

ـ ا در سـپس  و ميكن ينامه طرح م نظام نيا يشناخت و روش يشناخت معرفت يها انيبن مورد در يا هيپا  ني
 .ميپرداز يم آن يِساختار عناصرِ به يانتقاد سنجش

، مشاور، (APA/ACA) كايآمر يشناس انجمن مشاوره و روان ياخالق ةنام نظام :يديواژگان كل
  .تقوا ،يمراجع، اخالق، فرهنگ، رازدار
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  مقدمه. ١
  بیان مسئله و ضرورت آن .١−١

 یشناسـ آن در انجمـن روان یو همتـا (ACA, 2005) کـایآمر ۀانجمـن مشـاور یاخالق ۀنام نظام
جهان در نوع خود هستند که بـه  یها نامه نظام نیتر جامع و نیتر از پرداخته (APA, 2010) کایآمر
 یالگوبردار و یبررس ارجاع، مورد عرصه نیا پژوهندگان از یاریبس یسو از بارها و بارها سبب نیهم
مفروضـات،  یـۀهـا بـر پا نامه نظام نیا که دارد تیاهم اریبس نکته نیهمه توجه به ا  نیاند. با ا گرفته قرار

 نیتـدو) ژهیـطـور و (بـه کایآمر ۀمتحد االتی) و ایطورکل فرهنگ غرب (به نیادیبن میها و مفاه ارزش
 ِی و ارزشـ یفرهنگـ یهـا هـا و سـازمان نظـام با یجوامع یبرا آنها از یالگوبردار رو نیاند و ازا شده

 یبـرا آنهـا دیـمف و یکاربرد وجوه منکر اگر یحت گرید انیب به باشد؛ نیآفر تواند چالش یدگرگون م
 و اسـتفاده هنگـام هـم بـاز م،ینباشـ یدرمـان روان و مشـاوره نـدیفرا یاخالقـ یگذار قانون و میتنظ

). ١٩٨٩ 1(پدرسـون، میآنها را مدنظر داشته باشـ یشناخت معرفت ۀنیزم پس است الزم یالگوبردار
 یهـا نامـه نظـام میتنظـ یبرا ACAو استفاده از  یبدان معناست که مثًال هرگونه الگوبردار امر نیا

هـا و  یکاسـت اسـتخراج و کشـف و آن یانتقـاد خـوانش ازمندین گرید یاخالق مشاوره در کشورها
 یانتقـاد یآن و بررسـ یو فرهنگـ یشـناخت روش ،یشـناخت یهست ،یشناخت معرفت یها فرض شیپ

نامـه و نشـان دادن  نظـام نیـاز ا یا یانتقـاد خـوانش نیچنـ ۀارائـ غـرض پژوهش نیآنهاست. در ا
اخـالق مشـاوره  ۀنامـ نظـام کی نیتدو قتیحق در است؛ آن ِی نیردیغ کردیاز رو یناش یها یکاست
 کـه اسـت ینکـات گـرفتن نظـر در مستلزم آن یرپاید یدیتوح و یاسالم فرهنگ با رانیکشور ا یبرا

 یاسـالم یهـا دسـتورالعمل و ریهـا، تـداب شـوند. آمـوزه یملحـوظ نمـ یغرب یها نمونه در معموالً 
موجود را برطـرف  یها نامه توان نقاط ضعف نظام یم یگذارند که به آسان یم ما اریدر اخت ییابزارها
  ).١٣٨٩ ،یهیراد و فق ی(امام دیفزایو قوت آنها ب یو به استوار کرد

  
  نهیشی. پ٢−١

 و دهایـاز با یا )، مجموعـهACA( کـایآمر ۀمتحـد االتیـا ۀانجمـن مشـاور یاصول اخالق ۀنام نظام
بـوده و آنهـا را در  بنـدیهـا پا بدان دیبا خود مراجعاِن  با مواجهه در مشاوران که است یاخالق یدهاینبا
 تمـام کـه یواحـد اصـول مراعـات و یرویها، ضرورت پ مدت یبرا. باشند داشته مدنظر مشاوره نِد یفرا

 ).٢٠٠١ 2فـور،یشد (پت یم احساس جهان سراسر در بلکه کشور نیتنها در ا  نه کنند، اقتدا بدان مشاوران
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تِر جهـان  شرفتهیپ یکشورها دوم، یجهان جنگ از پس ژهیو به مختلف، یخیتار یها دوره در امر نیا
 محصـوالت از یکـیمـورد نظـِر مـا،  ۀنام . نظامساختمهم رهنون  نیانجام ا یبرا ییها را به تالش

را پشـت سـر  ییهـا لیها و تعد ینیبازب وستهیپ گوناگون انیسال در که است ضرورت نیهم یخیتار
گذاشته شـد، امـا  ١٨٩٢در سال  (APA) کایآمر یشناس انجمن روان ادیبن نیهمچن ؛گذاشته است

 بازنشر اریبس یها یبازنگر با بارها پس آن از و درآمد نیبه تدو ١٩۵٢آن در سال  ۀنام نظام نینخست
  .افتی

آن  ِن ی) و قرACA( کایآمر ۀانجمن مشاور ِی اخالق ۀنام نظام ِی ا حرفه یمحتوا و اتیاگرچه جزئ
)APA کارشناســان و پژوهشــگران  یبرخوردارنــد، بارهــا از ســو یمشــابه یروح و فحــوا) کــه از

 تـاکنون امـا اسـت، شـده دهیکشـ نقـد بـه نهادها نیاندرکاران خود ا دست یمختلف، از جمله حت
 اسـت؛ شـده رادیـآنهـا ا ِی و اخالق یشناخت روش ،یشناخت معرفت یها انیبر بن یشمار کم ینقدها
 یهـا فـرض شیبه دسـت داده اسـت تـا پـ ACAو  APAرا از  یینقدها نینمونه ِپِدرسون چن یبرا

او اساسًا بر در نظر گـرفتن  ونکند، چ یرا بررس یاخالق یها نامه مرام نیا یربنایز ۀبر سازند ِی فلسف
 ؛)١٩٩٧و  ١٩٩۵، ١٩٨٩ 1(ِپِدرسـون، دارد اصـرار یاصـول نیچنـ نیها هنگام تدو فرض شیپ نیا

داده اسـت.  انجـام APA ِی اخالقـ یهـا هیـپا ۀدربار یانتقاد ی) پژوهش١٩٩۵( 2ِبرسوف نیهمچن
اشـاره  ییهـا نامـه مـرام نیچنـ در مسـتتر انیبنفرهنگ یکردهایرو به زی) ن١٩٩٩( فوریو پت 3نکِلریس

هـا، کارکردهـا،  ضـرورت ۀدربـار یپژوهشـ) ١٣٨۵( انینیحسـ زیـن رانیتر در ا یطورکل اند. به کرده
اخالق مشاوره به انجام رسانده اسـت کـه در آن بـا  ۀنام نظام کی نیروِش درست تدوها و  خاستگاه

بـه  یشـوند، تـا حـد یمـ داریـپد مشاوره ندیفرا در گاه که نیادیمسائل بن یبرخ یانگشت نهادن رو
 یبـرا است؛ پرداخته داشت میرو با آن سروکار خواهشیاست که در پژوهِش پ پرداخته ییها پرسش
 مراجع ِی نیو د یاخالق یها ارزش یبرخ و مشاوره ملزومات انیم تقابل ۀمسئل با برخورد ۀنحو نمونه
خـود در  است که خودبه بوده ییها چالش از البته و کرده یبررس را آن شانیا که است یموضوعات از
 نیهمچنـ. است کایآمر ۀو مشاور یشناس اخالق روان ۀنام نظام لیتحل یبرا یا سنجه زین قیتحق نیا
 دگاهیدآن مشاوره از  یانی) اشاره کرد که در فصل پا١٣٨٧نژاد ( ینواب پژوهش به مورد نیتوان در ا یم

وجـوِد و  یمشاور را در کنار ابعاِد معنو یها ارزشآن  یشود که ط یم یبررس ینظر یو مبان یمعنو
 نـدیدر فرا یپوشـ چشـم رقابـلیغ و ریانکارناپـذ ییهـا عنوان مؤلفـه (درمانجو) به مراجع ِت یشخص
  است. بیغا ACA ِی شناخت معرفت ادیکه در بن یشناسد، موضوع یم تیرسم به درمان/ مشاوره
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را از  یپرست از شهوت یو دور یدر پژوهش خود مقوالت رازدار زی) ن١٣٨٩( یهیراد و فق یامام
بـا  اسیـدر ق ACAنگـرش  ِی اند که کاست دهیرس جهینت نیکرده و به ا سهیمقا ACAاسالم و  دگاهید
  موضوعات است. نیدر برخورد با ا» تقوا« ۀلحاظ نکردن مقول ،یاسالم کردیرو

  
  ACA ِی اصول اخالق ِی ا هی. نقِد پا٢

 پـژوهش نیاست که ا یمشروح و جامع ۀنام ، نظامACA کا،یآمر ۀانجمن مشاور ِی اخالق ۀنام نظام
و  یشـناخت روش عناصـرِ  افتِن یـ یبـرا بلکـه آن، ِی تخصصـ و یفنـ مشخصاِت  ینیبازب جهِت  در نه

 نیـا بر حاکم یکل روح بخش نیرو در ا نیازا رد؛یگ یم صورت آن تیمستتر در کل یشناخت معرفت
  .میپرداز یتِر آن م یبه نقِد ساختار یو در بخش بعد میکن یم یرسنامه را به اختصار بر نظام

، »مشـاوره ۀرابطـ«انـد از:  عبارت بیـشـده اسـت کـه بـه ترت لیبخش تشک هشتنامه از  نظام
 ،»یا حرفـه ییگـو و پاسـخ تیمسئول« ،»یو حفظ اسرار شخص ماریتماس محرمانه با ب ،یرازدار«
، »و آمـوزش تیـنظـارت، ترب« ،»ریسـنجش و تفسـ ،یابیـارز«، »هـا متخصـص گـرید بـا رابطه«
 کیـ. هر ,ACA) (2005 »یحل و روشن کردِن موضوعات اخالق«و » پژوهش و انتشار مطالب«
کننـد.  یمـ نیـیتع را مربوطـه یاخالق رئوس آنها که هستند دارا را خود ۀژیو یها بندها بخش نیا از

هـا و  بـه پنهـان مانـدن گفتـه او، در اعتمـاد جادیا مار،یب یبر حفظ اسرار شخص ینامه به خوب نظام
 برابـرمحـض در  یطرفـ یبـ مار،یبه ب یکیزیف زیو ن یتیشخص ،یهتک حرمت کالم نبوداحوال او، 

 یاریو بسـ مارانیب انیمورد م نیننهادن در ا ضیو... مراجع و تبع نیزبان و د ت،ینژاد، جنس ت،یمل
 نیـحـق در ا کند و به  یم دیو مشاور تأک ماریب انیم ییارویهر رو نیادیبن یاز ملزومات اخالق گرید

نمونـه بنـد ششـم از بخـش سـوم  یبـرا ؛(ACA, 2005)شـود  ینم دهید آن در یفروگذار موضوع
 یرفتـار چـه و یگفتـار چـه مـار،یب ِی جنسـ دینامه هشدار داده است که مشاور از هر نوع تهد نظام
 یاتیـجزئ بـه ژهیو ینامه با دقت نظام نیپردازد. ا یم یجنس دیتهد از یقیدق فیتعر به سپس و زدیبپره
 ۀافـزود زیـن یجنسـ تمـاس از ممانعـت امر در دقت نیهم همه نیا با است؛ پرداخته دست نیا از
 ACA یاخالقـ ۀنامـ نظام ۀمنتشر یها نسخه نینخست در که معنا نینامه است، بد نظام نیا رهنگاِم ید

از ُمراجـع در  یجنسـ ۀاسـتفاد سـوء اریموارد بسـ ۀمهم تمرکز نشده بود و تنها پس از مشاهد نیبر ا
)؛ اما آنچـه ١٩٩٢ 1ِولِفل،؛ ١٣٨٩ ،یهیراد و فق یشد (امام یا ژهیو توجهِ  آن به که بود مشاوره ندیفرا

 یآن بـر نـوع یدهد که کل اصول اخالقـ یم نشان دیآ ینامه برم نظام نیحاکم بر ا ِی اخالق یۀاز روح
 یها یژگیو گرفتن نظر در بدون اخالق، نیا تیشمول استوار است و جهان یکانت یگرا فهیاخالِق وظ
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 آنچـه مـثالً  کـه معنا نیبـد. ردیگ یم دربر اندازه کیرا به  یمورِد کاوش هر نوع مراجع ۀسوژ یفرهنگ
 تفـاوت گـرید فرهنـگ بـه یفرهنگـ از اسـت، شـده پرداختـه آن به یجنس تعرض ای دیتهد عنوان به
شـود،  یتعرض شمرده م یمشاور نوع یکردِن جنس مقابل از سو لمس یکند. در فرهنگ اسالم یم

 وسواس از سطح نیا ایآ که ستین نیا یابیارز ما غرض. ستین نیچن کایچون آمر یا اما در جامعه
 اسـالم نیـدر د یکه حت  چنان (آن نه ای هست درست مشاور و ماریب دارید در یحت نامحرم، و محرم

 در که است نیا مقصود بلکه)؛ است نشده منع مقابل جنس از یماریب با پزشک یکیزیف تماس زین
فرض شده است. در نظر نگرفتن  شیاز پ یجهان یاریمع ،شود یم عنوان یجنس دیتهد آنچه فیتعر
 یفرهنگـ یهـا یدگربودگ ماندن دهیتواند نشان از ناد یم ،یدر سطح اخالق یفرهنگ یها یژگیو نیا

  شود. یم دهید زینامه ن نظام یها بخش گرید در یغفلت نیچن. باشد ندیدر کل فرا
اخالق در آن جامعه اسـت  فیبا تعر کینزد یوندینظام اخالق مشاوره در پ نیلحاظ تدو نیبد

چـه  نکـهیمراجع است. ا ینیو د یمختصات فرهنگ افتنیخود منوط به  امر نی) و ا١٩٩۵(برسوف، 
 افـتیدرنسـبت بـه مشـاوره  مـاریخـود را از نگـرِش ب تیدر مشاوره لحاظ شود، اهم دیبا یاخالق

را  یاخالق یا نامه مرام اینامه  نظام وجود که است ماریب خاطر نیتأم ضرورت سخن گرید کند. به یم
 درنظـررا  نیـا دیبا میابیدست  یا نامه نظام نیآنکه به چن یسازد. اکنون برا یم یمشاوران الزام یبرا

بهتر باشد  دیشا رو نیازا ؛دارد یاز مکروه و مطلوب اخالق یکه خود مراجع چه برداشت میباش داشته
آن را در امـر  مـاریمشـاور از آنچـه ب ۀژیـبراساس شناخِت و »یجنس دیاز تهد زیپره«که مثًال مورد 

 ینید ،یمستلزم آن است که مشاور با مختصات فرهنگ امر نیشود. ا فیتعر ،داند یمکروه م یجنس
  ). ١٣٨٧نژاد،  ینواب؛ ١٣٨۵ ان،ینی(حس باشد آشنا یحد تا مراجع یکل ِی اجتماع و

جسـتجو  یفرهنگ غربـ یشناخت انسان یها انیبن در ستیبا یرا م ACAدر  یغفلت نیعلت چن
ــ مــاریب مشــکِل  ،یاجتمــاع ســنت نیــ). در ا١٩٨٩کــرد (پدرســون،   یامــر نــه ُمراجــع ایــ یروان

شده است که بنـا بـه ُعـرِف  وارد روان ای تیشخص کیاست که به  یا عارضه بلکه ،یشناخت یهست
 یمـاریب ،یطور کـه در پزشـک همان گرید انیبه ب ؛شود یانگاشته م بهنجارغرب  ِی دتیو عق یفرهنگ

شـده، بـدان دچـار   فیـبهنجـار و تعر یکه بدِن انسـان در مقـام کالبـد یا عبارت است از عارضه
رفع گـردد.  دیشود که با یمبتال م یا عارضه به بهنجار ای »روان« کی زین یروان یشود، در آشفتگ یم

در  مـاریبدانـد کـه ب دینادرست است. مشاور با یروان ۀبا مسئل یبرخورد نیچن یدر نگرش اسالم
اوست کـه  یهست نیده و اش نیادیبن یخود دچار مشکل یاستکمال رینفِس متکامل، در س کیمقام 
 ۀمشکل منوط است به آنکه مشـاور خـود تـا انـداز نیمنحرف شده است. پرداختن به ا ریمس نیاز ا

  آشنا باشد.  ریس نیا یستیالزم با چ
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 کـاربرد ِی اخالقـ ملزومـات بـر آن دیتوان در تأک یرا م ACAحاکم بر  یستیویتیروح نسبتًا پوز
نامه مشـاهده کـرد. درسـت اسـت کـه  نظام پنجم بخش در یابیو ارز یسنجش یها و ابزارها روش
نامه بـه  نظام از فصل کی اختصاص اما است، ریانکارناپذ اساساً  ییابزارها نیچن از استفاده تیاهم
دارد  یشـناخت روان یهـا در پژوهش یعدد یها روش کاربرد وسعت و تیاهم از نشان موضوع نیا

 برابـردر  ACA ۀنـیزم فرهنِگ پـس» هنجار باورِ  به «نگرِش  دیمؤ زین کردیرو نی). ا٢٠٠١ فور،ی(پت
و  یابیـارز یاضـیر یهـا مـدل درتوان در قالـب اعـداد و ارقـام وارد  یانسان است. مشاهدات را م

 بـه »اریانحراف از مع« ینوع یو نفسان ینگرش، عوارض روان نیدر پِس ا قتیسنجش کرد. در حق
 همـان ار،یـمع انسـان نیـا. هسـتند یابیارز قابل »بهنجار انسان« ارِ یکه براساس مع روند یشمار م
فـرِض  شیپـ یبا انسـان غربـ یانسان ۀسوژ یهمان نیاست؛ درواقع ا یغرب ۀشد فیتعر بالغ شهروند

 لیـرا به روح مشاوره تحم نیادیبن ییبهنجار (نرمال)، خطا ۀتصور از سوژ نیاست. ا ACA نیادیبن
  :سندینو یم که کرد مخالفت) ١٣٨٩( یهیراد و فق یتوان با نظر امام یم رو نیازا ؛کند یم

 یمبنـا بـر کـایآمر جملـه از کشـورها شـتریب یاخالقـ ۀنامـ نظـام نکـهیهرحال با توجه بـه ا به«
  ».شود یرو م روبه یاشکاالت نیاست، با چن 1»ییگرا تینسب«

 در شـتریعکس آنچه ب به راینادرست است، ز APAو  ACAبه  »ییگرا ینسب«باور ما اطالق   به
آن بـه ذات  ۀو فرهنِگ برسـازند یخاص سوژه (شهروند) غرب یها یژگیو میتعم د،یآ یم چشم به آن

در خـود فرهنـگ  یهاست، حال آنکـه حتـ یژگیو نیها در ا انسان ۀفرض وحدت هم شیو پ یانسان
 و دارد وجـود یاریبسـ یفرهنگـ یهـا هـا و بافـت نهیزم زین متحده االتیغرب و از جمله در خود ا

و  یفرهنگـ فیآنان از تعـار شتریکنند که ب یم یگوناگون زندگ یو فرهنگ یو مذهب یقوم یها تیاقل
 نیـدرست در قبال ا یانتقاد یۀزاو رو نیاز هم ؛کنند ینم یروینامه پ نظام ِی مفروض و ضمن یهنجار
غـرب و  ِی و ارزشـ یفرهنگـ یها فرض شیشمول ساختن پ جهان و نیهنجار یها نقد اصول نامه نظام
  . ستینگر میبه موضوع خواه دگاهید نینقد آنها، اساسًا از ا یاست؛ ما برا کایآمر ژهیطور و به

 ۀبرهـ کیـ یگـذرا  جـهیدرنت و یخیتـار ۀبرسـاخت نه اریانساِن مع یدر مقابل، در نگرش اسالم
 انیشـوایپ و امبرانیـپ ژهیـطـور و بـه و یالهـ دگانیبرگز بلکه خاص، ۀجامع کی در یزمان مشخص
 نیـا بـا جامعـه کیـتوان انتظار داشت کـه افـراد  ینم که است نیا مسئله اما هستند؛ ینید معصوم
تکامـل و عصـمت و  ۀتواند به مرتبـ ینم یانسان چیه گرید انیب به ابند،ی انطباق ناً یع یعال یالگوها
 بـه یازیـن اساسـاً  بـود ریپـذ امکـان یزیچ نیچن اگر و ابدی دست عهیش امامان و یاله امبرانیعلم پ
مشـاوران و کاردانـان خواهـد  نیخوِد او برتر رایآن فرد وجود نداشت، ز یو مشاوره برا یشناس روان

                                                           
1. Relativism 
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 و مشـاوره ازمنـِد ین کـه جامعـه یعـاد شـهروند عنوان به یانسان نیچن دادن قرار اریمع رو نیبود؛ ازا
 یا نامـه نظـام نیچنـ میامر آن اسـت کـه مـا در تنظـ نیا ۀجیمطلقًا نادرست است. نت است، درمان

 بـه میکه قابـل تعمـ یا گونه به م،ییسخن بگو یافراد انسان یشمول برا جهان اریمع کی از میتوان ینم
 هـر یارزشـ و یفرهنگـ مشخصـات بـه بسـته. باشـد یتیالحال موجود در سراسر گ یف اِن یآدم ۀهم

  نامه متفاوت خواهند بود. نظام یاخالق یُکدها یارهایمع جامعه،
  

  یکاآمر یشناس و روان  انجمن مشاوره ِی اصول اخالق ۀنام نظام ی. نقِد ساختار٣
اسـت کـه  یـنمقام قصد ما ا ین. در ایفکنیمها ب نامه نظام ینتر به ا یساختار ینگاه یمتوان یاکنون م

منـدرج در  یو معرفتـ یو عناصِر روشـ بدهیم یخود را به رئوس مشخص آنها تسر یانتقاد یکردِ رو
  . یریمرا به سنجش بگ یشانساختارها

  
  مشاور ِی مند . اخالق١−٣

 APAو  ACA یهـا نامـه رئوس گوناگوِن نظام ِی بند توان به صورت یکه م یکه گفته شد، نقد چنان
آنهـا را  یـادکـه بن یا یفرهنگـ ینـۀو زم یشناخت و معرفت یشناخت انسان یها یهما به بن ؛وارد دانست

نخسـت  یم،کنـ یگیـریتـر پ یفلسف ینقد را در سطح ینچنانچه ا یول ؛گردد یباز م ،دهد یشکل م
 یگـرد یـانب اسـت؛ بـه  یاخالقـ یا خود واقعـه خودبه »یمارب«به نام  یا یدهکه وجود پد ییمبگو یدبا
 یـا یـریگ فاصـله ینـوع یتـی،روا توان به یفرد را م یک یو رفتار یتیاختالل شخص یا یروان یماریب

 یمـارب یـلدل ینسخن، سوژه بد یگرد بهاش دانست.  جامعه ِی و ارزش یاخالق یانحراف از هنجارها
او  ۀاز آن دچـار اشـکال شـده اسـت، مراجعـ پیرویاست اما در  یاخالق یبه ساخت یبنداست که پا

مشـروط بـه آن اسـت کـه او  امر یناشکال است و ا ینرفِع ا یبرا ینخست تالش ۀمشاور در وهل به
را تجربـه کنـد  یاصـول یخالقـا ۀرابطـ یـک یـزاز هـر چ یشتماس خود با مشاور (درمانگر) پ در

رابطـه و  یبازسـاز یبـرا یا مشاور و ُمراجع، تجربـه ۀ)؛ به زبان ساده، رابط۴۴، ص١٣٨٧ ید،(فرو
 ۀمشـاور اسـت (همـان) و همـ یتمسـئول یننخسـت یـناست؛ ا یگرد یمراجع با کس ِی رفتار اخالق

 یننظـارت بـر آن تـدو یبـرا یاخالقـ یهـا نامـه مشاوره که نظام یندفرا یبرا یضرور یمند اخالق
سـازماِن  یـِت اصـل، رعا ینهم یجۀ). در نت١٩٩٢(ولفل،  یردگ یجا سرچشمه م یناز هم ،شوند یم

تنهـا آن  یـرامشاوره اسـت، ز یبرا یادینبن یاخالق بودِن مشاور و مراجع شرط جامعه و هم ِی اخالق
علق، متخلق و آشنا بـا همـان مراجع را برقرار نگاه دارد که مت یکبا  یاخالق ۀتواند رابط یم یمشاور

 یو ارزشـ یاسـت، اگـر دو طـرف بـه دو نظـام اخالقـ یبنـدباشد که مراجع بدان پا یاتینظام اخالق
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بخش باشد، نـاممکن  یتمراجع امن یدکه از د یا یاخالق ۀرابط ِی متفاوت تعلق داشته باشند، برقرار
با مراجـع جـنس  −مانند دست دادن−متعارف  یزیکیتماس ف یدشا یرایرانیشود (مثًال مشاور غ یم

آن  ِی مشاوره کـه شـرط ضـرور یندتواند در تحقق فرا یم یناهمخوان یننداند؛ ا یراخالقیمقابل را غ
 یمنـد سـنجِش اخـالق یـهپا ین). بـرایـداخـتالل نما یجـادمراجع است، ا یاز سو یتاحساس امن

 یـنکـه ا یماست و ما ُمِصـّر  یضرور یامر یوستهپ یفن یعنوان ضرورت (تخلق) مشاور (درمانگر) به
کـه  یگنجانـده شـود. در صـورت یا نامـه مشـخص در هـر نظـام یچونان سرفصل یستبا یسنجه م
بـاره   یـنمطلقـًا در ا (APA, 2010; ACA, 2005) یکـاآمر یشناسـ مشاوره و روان یها نامه نظام

 یهرگز نه به صورِت آزمون ها نامه نظام ینمشاور در ا ِی اخالق یبندِی پا یگرد یاِن به ب ؛کنند یسکوت م
بدان معناست که مشـاوِر  امر ینشود. ا یمنتشر م یاز اصوِل رفتار یا مجزا، بلکه در قالب مجموعه

 یاصـول یناست سوگند بخـورد کـه بـه چنـ یتنها کاف ACAو  APAچون  ییها نامه متعهد به مرام
صـادقانه  یسـوگند یناگـر مشـاور بـر چنـ یاست که حت ینامر در ا ِی اما دشوار ،خواهد بود یبندپا

 یـزانم یکند تنها منوط به بررس یرویاصول پ یناز ا یدرست در عمل به ینکها یِن تضم یستد،استوار با
 یتر آن است که مشـاور، حتـ یقو یِن که تضم  یدر حال ؛است یاتیاخالق یناو از چن ِی شناخِت نظر
اصول را  ینباشد و ا یبندها پا بدان یدرون یبه شکلطور مستقل و  خود به یا سوگندنامه ینفارغ از چن

کـردار و گفتـار و  ۀسـرلوح یشخـو یاتخود در تمام مراتب و مراحِل ح ِی ا حرفه یگذشته از زندگ
او بـه  یبندِی پا یعنیمشاور،  ِی تخلِق عموم یهپا ین). بر ا١٣٨۵ ینیان،نهاده باشد (حس یشپندار خو

 یاصول اخالق ۀنام در نظام یزیچ یناست، اما چن یضرور یداً ه اکنام نظام یجامعه برا ِی نظاِم اخالق
  شود. ینم یدهد یکاآمر یشناس و روان  مشاوره

  
  مشاور ِی مدار ین. د٢−٣

چـون حفـِظ شـأِن  یمشاور به موارد یبندیاست که پا ینبر ا زیادی یدگوناگون تأک یها در پژوهش
 یارامـر) بسـ ِی انسـان یـِث (گذشـته از ح یبه لحاِظ فن ینیب خودبزرگ ِی نف یا یمراجع، رازدار یانسان
ملزومـات  یـن). ا١٩٩۴ 2ی،و کـور یهـای؛ هرل١٩٩٢؛ ولفـل، ٢٠٠٠ 1اسـت (بلـوخر، یضرور
است  ینشود ا یکه مطرح م یاما پرسش ،اند موجود لحاظ شده یها نامه نظام ۀدر هم یباً تقر یاخالق

سازمان و سوگنِد مشـاور  یۀباشد؟ صرِف توص یبندآن وجود دارد که مشاور به آنها پا بر ینیکه چه تضم
 یـژهو طـور بـه Bدر بخـِش  یکـاآمر ۀنمونه انجمن مشاور یبرا ؛رسد یبه نظر نم یمنظور کاف ینا یبرا

                                                           
1. Blocher 

2. Herlihy & Corey 
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 یمحفـِظ حـر« ۀخـود را بـا مقولـ یهـا یهپـردازد و توصـ یمشـاور مـ یمفصل بـه مبحـث رازدار و
احتـرام  یخصوصـ یمحقوق مراجعان خـود در حـر یمشاوران برا: «کند می بیان ینچن »یخصوص

» ورزند یو ناموجه در مورد اطالعاِت محرمانه امتناع م یرقانونیغ یها یقائل هستند و از آشکارساز
(ACA, 2005)بسـنده  یـزچ همـه ظـاهر در. یـدآ یمـ یزدر مورد استنثناها ن یشترب یات. سپس جزئ
مشاور  یزضرورِت پره یگرد ۀنمون یست؟اصل چ ینا یترعا یناست که تضم یناست. اما پرسش ا

آشـکارا  یکـاآمر ۀمشاور ِی اخالق ۀنام نظام هفتبنِد  Aبا مراجع است که در بخِش  یاز تماس جنس
ک تـوان  یمـ ینـانیاست کـه چـه اطم یناما باز هم پرسش ا ،(ACA, 2005)شده است  یدبر آن تأ

  مشاوره دچار وسوسه نشود؟ ینِد خورده، در فراداشت که مشاوِر سوگند 
خـود، مسـتقل از آنکـه او  ۀجامعـ ینِی د یو باورها یاتمشاور (درمانگر) به اخالق یبندِی باور ما پا به
و  ینـید یو باورها یاتاخالق ینقابل اتکا است. ا یِن تضم یگانهنه،  یاباشد  یا حرفه یناندرکاِر چن دست
را نکـوهش  یگـریجهـِت راِز د یبـ ِی نمونه افشـا یجامعه است که برا یکمردمان  یفرهنگ یها ارزش

 یهـا و هنجارهـا ارزش ینبه ا یبندو پا یند یناخالق و باورمند به ا ینمتخلق به ا یکند. چنانچه کس یم
 مشـاوری مطمـئن، مشـاورِ . یـزدپره یم یامِر مذموم یناگر مشاور هم نباشد از چن یباشد، حت یفرهنگ
و  ینمشاور به د یبندِی کند. پا می زندگی آنها متِن  در بلکه جامعه، باورهای و اخالقیات فرازِ  بر نه که است
و  یشخصـ یاست که او را به شـکل یبخش یناننامه)، عامِل اطم جامعه (و نه فقط اصوِل مرام یاِت اخالق
  دارد. یبا مراجع بازم یچون تماس جنس ییها از وسوسه − یا حرفه یاِت ضرور یۀو نه فقط بر پا− ینفسان
و  یشـناخت و معرفـت ینظـر یهـا یـهما باز هم در بن یدرا با ینالتزام به د ینفقداِن ا ِی اصل یلدل
 برخـی نظـر تأیید به که اینجاست در مشکل البته. یافتموجود  یها نامه کنندگاِن نظام ینتدو ِی روش
 یادینبن ِی اصول فلسف« یکاآمر ۀانجمن مشاور ِی چون ُکِد اخالق یا نامه نظام پتیفور، ماننِد  منتقدان از

گونـاگون  ِی موضـوع یهـا مـورد حـوزه درخـود را  ِی اخالق یها کند و صرفًا سنجه ینم یانخود را ب
اخـالق  ۀنامـ در سراسِر نظـام یراکامًال بجاست، ز یفور). نقِد پت٢٠٠١ یفور،(پت» بخشد یسازمان م
و چـارچوِب  یاز ذکر مقدمات نظر یتانیابزرگ مانند کانادا و بر یکشورها یگرد یزو ن یکاآمر ۀمشاور
کـه آوردِن  یمنظـر یـناند. ما بر ا غافل بوده یاتاخالق ینا یا ِنَگره یها یرساختز ۀبر سازند ِی فلسف

  نامه الزم است.  دهنده به نظام شکل یمورد بحث به صورِت خطوِط کل ِی چارچوِب نظر
 ِی داور یشتعصـب و پـ یا گونـه یامـِد رو پ یچدر امِر مشاوره به هـ یند ۀمقول یتما بر اهم یدتأک
 یهـا و ارزش یشخصـ یبلکه گذشته از باورهـا یست؛خودمان ن یشخص یباورها یادِ بر بن یمذهب
 1انتقـال ینـِد همواره مخاطِب فرا یامِر قدس« ینکهشود و آن ا یحاصل م ینظر یاز استنباط یفرهنگ

                                                           
1. Transference 
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مشاوره گره خورده بـا امـِر  ینِد که فرا یتا زمان یگرسخن،د به ؛»باورمند است ۀسوژ ۀروزمر یدر زندگ
اگر خود از آن غافل  یذهِن سوژه (حت یگرا یمدار و قدس ینبا ساختاِر د یوستهانتقال است، مشاور پ

ورود سـوژه  یقترو خواهد بود. درحق منکرانه داشته باشد) روبه یاو شکل یعمل ِی بوده و رفتار زندگ
 ۀگران پرسش یها است که در آن او مشاور را در مقاِم مخاطِب داللت یانتقال یندمشاوره، آغاز فرابه 

 یـنواقـع ا درامـا  ،)١٧، ص١٣٨٧ یـد،دهد (فرو یخود قرار م یستِی چ یادیِن بن ۀمورد مسئل درخود 
 یاست که مراجع مشاور را در جسـتجو یا یقدس − ییاستعال »یگرِی د«پرسش نه از مشاور بلکه از 

گاهامر  یناگر خود بد یاو کرده است، حت یگزینپاسخ جا  ِی مخاطـب زنـدگ یـبترت ینبـد ؛باشـدن آ
). در نظر گـرفتِن  شود (همان یانتقال بدل م یندبه نام مشاور در فرا یا یژهسوژه به مخاطِب و ۀروزمر
 یعنـیسـوژه،  ِی سـاخِت باورشـناخت یـتدرمـان مسـتلزم رعا ینـدامـر انتقـال در فرا ِی واقع یِت ماه

  کند. یم یاست که او در آن زندگ یا ینظاِم فرهنگ یو اعتقاد یمانیچارچوِب ا
 یچـارچوب ینچنـ یحصر یاِن کم ب و دسِت  یناز تدو یکاآمر ۀانجمِن مشاور یاخالق ۀنام اما نظام

و  ینظـر ینـۀزم خـود پـس یسـتبا یبـدان معناسـت کـه مـا مـ یـنکنـد. ا یم یزکار خود پره یبرا
 فرهنـِگ  و دیـن چـون عناصـری از غفلـت. یـابیمو باز یمکن یآن را بررس ینگراِن تدو یشناخت روش

 ییـدمـا را تأ یرِش مـورِد پـذ ِی چارچوِب نظر رو یچنامه به ه نظام ینآن است که ا ۀدهند نشان مراجع،
  کند. ینم

  
  . فرهنِگ مراجع٣−٣

جهــان بــه چنــد و چــوِن فرهنــِگ  یکشــورها یگــردر هماننــد آنهــا در د یــزو ن APAو  ACAدر 
شـود  ینمـ یا اشـاره ،دارد یریچشـمگ یرامِر مشاوره تأث یشبردِ پ ۀکه در نحو یعنوان عامل به مراجع،

اسـت. آنچـه از  یبـیغفلِت غر یزن امر ین). ا١٩٩۴ ی،و کور یهای؛ هرل١٩٩۵و  ١٩٨٩ (پدرسون،
 یغربـ ۀجامعـ ِی فرهنگ یِت همان فرِض مرکز ۀدهند از همه نشان یشبشود  یاستنباط م یغفلت ینچن

 یـدهاصـًال د یبـاً نقـاِط جهـان تقر یگـرمهاجر از د یها ها و فرهنگ فرهنگ خرده یگرد یاِن به ب ؛است
ها و نظاِم  فرهنگ یگراز د یدر قبال افراد یجوامع ینشوند. به باوِر ِپِدرسن فرهنِگ غالب در چن ینم

عنواِن  فرهنگ به یکفرض گرفتِن  یشپ ین). ا١٩٩٧و  ١٩٩۵شود (پدرسون،  یائل مق یضباورها تبع
 یهـا فرهنـگ و مؤلفـه یرناپـذیپوشـ چشـم یژۀدر نظر نگرفتِن کـارو ایبه معن یقاً فرهنِگ غالب، دق

تر آن است کـه سـازمان نخسـت  سوژه (مراجع) است. به باوِر ما درست ِی در ساختار روان یفرهنگ
مشـاوره در نظـر  یاز همان فرهنگ را بـرا یمراجع را بشناسد و سپس مشاور ِی و باور ینظاِم فرهنگ

بـه  یراهبـرد یاستیعنوان س مشاوره به ِی دو سو یتِی و شخص یاخالق ِی خوان صورت هم این در. یردگ
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باور اسـت کـه  ینبر ا ین) همچن١٩٩٧و  ١٩٩۵دهد. پدرسون ( یم یاری یندفرا یساز بهبود و آسان
 ینرساند و ا یاندازه م ینبه کمتر یاخالق یها یریگ یمنقِش فرهنگ را در تصم یاخالق ۀنام نظام ینا

را کــه در  یــادینیبن یوجــه مقــوالِت اخالقــیچنامــه بــه هــ شــود کــه نظــام یمــ یاز آنجــا ناشــ امــر
 یـبترت ینو بد یردگ یدر نظر نم ،و رفتاِر متخصصان است یگر یا مندرج در حرفه یها یریگ جهت

 یزفرودست کردِن فرهنگ ن ینگردد. ا یمشاوران م یباِن پشت یشترب یگرد یها در برابر مراجعاِن فرهنگ
گاهانـه فرهنـِگ  یسـو بـه شـکل یکاست که از  یا یانهگرا از حد تخصص یشنگرِش ب ۀدنبال ناخودآ
عـام را در  یا عنوان مقولـه نقـِش فرهنـگ بـه یگـرد یو ازسو گیرد میفرض  یشرا پ یشمال یکایآمر

  . شمارد  یجامعه کوچک م یساختار روان یریگ شکل
ها ارتبـاط بـا  از فرهنگ یاریکند: در بس ی) ارائه م٢٠٠١( یفوراشاره کرد که پت یتوان به مثال یم

 یـۀمردمـان اسـت، امـا بـر پا ِی اجتمـاع یو باورها یینیاز مناسک آ یمردگان و گفتگو با آنان بخش
 ینفـرض گـرفتِن آن تـدو یشبا پـ ACAو  APAچون  ییها نامه نظام که− یشمال یکایفرهنِگ آمر

نگـرش بـدان  یـنشـود. ا ی) برخورد مـیکوزچونان جنون (سا یکسره یدارهاییپد ینبا چن −اند شده
 یقـاییآفر ِی سـنت ۀجامع یک یاعضا ۀهم یا یانهگرا یلتقل ِی نظر یکردِ رو ینچن اساسمعناست که بر

کـه ارتبـاط بـا مردگـان در  یابـد یدرنمـ یدشـا یادشـده یانـۀگرا یـلهستند! نگرِش تقل یکوزدچاِر سا
اسـت  یبلکـه سـازوکار ی،روانـ یمـاریب یکنه  ی،جنوب یکایو آمر یقاآفر یلقبا یسنت یها فرهنگ

 یکسـرهاما در واقـع  یز،آم ظاهرًا جنون یجامعه، سازوکار یِت کل یاتماندن و استمرار ح یبرپا یبرا
 یکـردِ نامـه رو آنکـه نظـام یکارآمد شده است. برا یبه هنجار یلال تبدهزاران س درسازانه که  تمدن
بـاز  یکاییآمر یرِ غ یها فرهنگ یبرا ییفضا یدداشته باشد، با یموارد ینچن رابردر ب یدرست ِی اخالق

ها با  انسان ِی شناخت مواجهات روان ِی از ساماِن جهان یعنوان بخش شناختِن آنها به یتکند و با به رسم
ها مقرر دارد کـه  فرهنگ ینارتباط با مراجِع برآمده از ا یرا برا یمشاور یرامون،و با جهاِن پ یکدیگر

 یِن راسـت یتوانـد معنـا یمـ یمشـاور یندسـت اسـت. تنهـا چنـ یـناز ا ییهـا فرهنگ ۀخود پرورد
  .یابدواسطه دست  یب یها را به شکل فرهنگ خرده ینا یآسا ظاهر جنونبه یها یمند یینآ

  
  مشاور یگاهِ جا یِت مرکز. ۴−٣

 یگـاهِ آن، قـرار دادِن مشـاور در جا یمشابِه جهـان یها نمونه یگرو د APA یادیِن بن یاز خطاها یکی
انتقال به مشاور اطـالق  ینِد و کاذب است که مراجع در فرا یندروغ یتیموقع ینارباِب دانش است. ا

اسـت. در واقـع  یضـرور یاربسـ یارباب دانش به لحاِظ فن یگاهِ از قرار گرفتن در جا یزکند. پره یم
 خواندهمراجع به او  یرا که از سو ای»کل بودن یدانا«است که مشاور  ینانتقال ا یندشرط تداوم فرا
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عنوان  خودش به یمراجع بر رو یروان یگذار یهکه هرگز در دام سرما امعن ینبه ا ؛شود، انکار کند یم
گاه یاتفاق ینبه محض چن یراسقوط نکند، ز» اندد یرا م یزکه همه چ یکس« مشـاور  یُمراجع از ناآ

گاهانه در تالش است تا جا یمطمئن م را به مشاور نسبت دهـد  یگاهیشود؛ در واقع مراجع ناخودآ
بـه  یهتعامل دوسو یکرابطه را از  یراز ،است یراخالقیمطلقًا غ یمشاور کار یآن از سو یرشکه پذ
اساسـًا  پـسکنـد.  یمـ یلفرادست (مشاور) و فرودست (مراجع) تبد یانم یمراتب رابطه سلسله  یک

 یـتکنـد کـه گذشـته از اهم یم یلاخالق را به مشاور تحم یانتقال نوع یندفرا یریگ ضرورِت شکل
 یگـاهِ مشـاور (درمـانگر) را در جا یعنیمراجع طرِف مقابل خود  ؛است یفن یستۀبا یکآن،  یانسان

 ین) و اخالق درست با هم۴٨، ص١٣٨۵که فرض بر دانستن اوست (کلرو،  نشاند یبرم »یگرید«
و  یگریصورت نوع رابطه با د به ُمراجع برای: یابد می معنا طرف دو هر برای »یگرید«انگاشِت  یشپ

که در مقـاِم  یصورت شخص مشاور (درمانگر) به یبه او و برا یشخو ِی ـ رفتار یگفتار یغاِم انتقال پ
عـرض خـود  و البته هـم یمنشده و ا  ینتضم یا طرِف مقابل خود را در رابطه یستبا یم یگرید ینا
 ینـدمراجـع معمـوًال در فرا یمشود کـه بـدان یبارز م یامر زمان ِی نگاه دارد. دشوار −نه مادوِن خود−

گاهانه رو ِی عاطف ِی گذار یهسرما یمشاوره و انتقال نوع امـر  یندهـد. همـ یمشاور انجام م یناخودآ
و  یشخصـ یمچـون حفـظ حـر یشود و مسـائل یمراجع به مشاور م یاراست که موجب اعتماد بس

ُمشـاور (درمـانگر) درسـت در  یجـهکشـد و در نت یم یشو... را پ یکاز تماس نزد یزو پره یرازدار
کند  یمشاوره (درمان) را بر دوش خود احساس م یندفرا یو دشوار ینیاست که سنگ یتوضع ینهم
  ).٢۴، ص١٣٨٧ ید،(فرو

درمـاِن او بـه  ینـدفرا ی) و ملزومـاِت فنـیمارمراجع (ب یشأِن انسان یِت در امر مشاوره رعا یجهدرنت
محـض بـر  ِی رسـالت اخالقـ یـکفقط » ارباب دانش« یگاهِ جا یرفتِن شوند. نپذ یم یلتبد یگانه یامر

 ؛انـدازد ینکردن آن خود مشاوره را به خطر مـ یتاست که رعا یفن یبلکه ضرورت یست،دوش مشاور ن
 یشـود کـه سـعادت و بهبـود مراجـع در گـرو یمـ یمترس یکس همانندمشاور  ACAو  APAاما در 

 جامعـه سـعادِت  راه جوینـدۀ و »یُمصـلح اجتمـاع«مفهوِم  یادآور یقیطر  به امر ینعملکرد اوست. ا
آن بـاز  یـانو همتا ACAو  APAبـه  ینقد یندارد. چن یمشاور را بزرگ م یگاهخود جا خودبه و است

 یکـردِ اسـت. رو ACAو  APA ِی نظـر یهـا فـرض یشها و پـ ینهزم یشبه پ یا خود حمله یادِ هم در بن
 یمطلقـ یاربـاِب دانـش و دانـا یگـاهِ مشـاور را در جا ی،شـمال یکـایمتأثر از فرهنِگ آمر  یانهگرا نخبه
 ACAو  APAاخـالِق  یقـتدانـد. در حق یزا را م یبآس یها یترفت از موقع که راِه برون نشاند برمی

 و همکـاران، 1یلـرم −یـدانانگـارد (برا یگرفتـه مـ  تر حکم یشپ یها یپژوهشگِر کاردان را حاکِم داور
                                                           
1. Brydon-Miller 
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بـر  یبا اخـالِق مبتنـ یکسرهانگارانه از مشاور و امِر مشاوره  ُمصِلح برداشِت  ین). ا١۴۶، ص٢٠٠۴
در  ما ِی مورد بررس ۀنام نظام ِی شناخت و روش یشناخت مشاوره در تضاد است. مشکِل معرفت ِی فروتن

مشـاور در  بـزرگ یگاهاز مفهوِم انتقال و جا یدرست یینتب ی،به لحاِظ نظر یامورد آن است که گو ینا
فرودسـت −فرادست ۀبرتر مشاور رابط یگاهبه جا یلحاظ با اذعان ناخواسته و ضمن ینآن ندارد و از ا

  کند.  یم یتو تقو یندو طرِف مشاوره را تضم یانم
  

  . تقوا۵−٣
 یهـا ا و آمـوزههاز دسـتور یکـیعنوان  شدن آن بـه یو اصرار بر درون تقواعامل  یاسالم با معرف یند
از جملـه اخـالق مشـاوره را نـه  ی،ا و حرفـه یکاربرد یها تخلق به اخالق ینی،د ۀشد یهتوص یاربس
 یدرونـ یچـون ضـابطهمبر دوش خود، بلکـه  یا حرفه یفیو بسان تکل یرونیب یستۀبا یکعنوان  به

 یگـرید ِی اخالق یها یستگیبا ۀاست که هم معیاری تقواکه بر رفتار ما نظارت دارد.  یمساز متحقق
از  یاریبسـ ینداریتقوا و د یگرد یانگنجاند و به ب یپوشش خود م یرز ،رود یکه از مشاور انتظار م را
). فـرِد بـاتقوا از ١٣٨٩ یهی،راد و فق یآورد (امام یبه همراه خود م یزرا ن یگرد ِی اخالق یها یستگیبا

 ی، به شـکلکوشیم میمند از آنها  نظام یزِ که در امِر اخالِق مشاوره در پره ییهر گناه همچون خطاها
 نامشـروع، جنسی تماس از پرهیز کردن، رازداری برای متقی سوژۀ. یزدپره یم یخودخواسته و باطن

 پیـروِ  کـه نـدارد نیـازی... و ندیـدن، خـدایی جایگـاهی در و بـزرگ را خود دیگری، نکردِن  تحقیر
او را (از درون) بـه  یشـاپیششـود. عامـِل تقـوا پ یم یلبه او تحم یرونباشد که از ب یا یژهو ۀنام نظام
  کرده است.  یبندپا ینهاا ِی تمام

 یـکعنوان  بـه یـزچه بهتر که تقوا را ن ،شود یم ینتدو یرانمشاوره در ا یکه برا یا یاخالق ۀنام نظام
اخـالق  یهـا نامـه نظام یگر، بلکه دACAو  APAتنها که نه یزیدر خود داشته باشد؛ چ یحشرِط صر

 ۀمنزلـ  به» تقوا« یکا،انجمن مشاوره امر یاخالق ۀنام در نظامنمونه  یاند. برا بهره یاز آن ب یغرب یا حرفه
 ایـن کـه »یمحـورقـانون«بتـوان بـه  یدکننده مورد توجه نبوده است؛ اما شا و عمل یاخالق ۀملک یک
نمونه  یکرد. برا یا  اشاره یویدن یجزئ ۀچون عامل بازدارندهمداشته است،  ینامه بدان توجِه جد نظام

از استانداردها)  یآگاه ی؛ا حرفه یت(مسئول یکامرآانجمن مشاوره  یاخالق ۀنام از نظام» ج«در بخش 
 ۀحرفـ یو اسـتانداردها یاخالقـ ۀنامـ از نظـام یرویو پ یمشاوران در قبال مطالعه، آگاه«آمده است: 

 یـانم  از آن سـخن بـه ACAکـه در  ی؛ امـا قـانون(ACA, 2005)» برخوردارند یتمشاوره از مسئول
 کـه یحالدر )،١٣٨٩ ی،یهـراد و فق ی(امام یکاستمرآو مصّوب انجمن مشاوره  یقانون مردم ید،آ یم

دارد کـه در  یجـهدو نت یژگـیو یـنو مطلـق اسـت و ا یفراانسـان یاز قـانون یـرویپ یاسـالم یتقوا
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مشـاور را  یفراانسـان یمطلـق از قـانون یـروِی پ ینکـهنخسـت ا یسـت؛ن یـافتنی ACA ِی مدار قانون
تـر از یشکـه پـ− ینـیب خـودبزرگ یـرخط ۀو او را از سقوط به ورط یندب یفرادست م یمخاطِب قدرت

از قـانون  یـرویپ ینکـها مدارد؛ دو ینگـاه مـ یمنا −یماش سخن گفت گونه یبمخاطرات و سرشِت فر
بازرس قـانون)  یا ی(مجر یرونیب یمرجع ِی است که نظارِت اخالق یرومندانهچنان ن یمطلِق فرابشر

 یـدترد یکند. ب می تبدیل پایدارتر و درونی امری به را »یمدار قانون«و  استموضوع ساخته  دونرا ب
خواهـد کـرد تـا از  یـرویتـر پ و با وسواس افزون یشترکه بدان باور دارد، ب یانسان از قانون خداوند

  اند. آن شده یِن چون خودش دست به کار تدو یاز کارشناسان یکه دسِت باال جمع یقانون
  

  یریگ یجه. نت۴
 یـد،آ ی) به دست مACA( یکاآمر ۀانجمن مشاور ِی اخالق ۀنام آنچه از نقِد نظام یبند در مقام جمع

  اشاره کرد: یرز یها توان به گزاره یم
انسان،  یِت و تمام یتغرب به مرکز یبرالیستِی ل یادیِن نامه باوِر بن نظام ینا ِی نگرش ینۀزم . در پس١
 هیشفرهنگ ر ینکه در ا باشد یم بازیافتنی یسمیو سکوالر یفرهنِگ غرب یِت شمول و جهان یتجامع
 یونِد پ ۀموجود را از مالحظ یها نامه است که نظام یو نگرش یمشخصات روش یناست. هم یدهدوان

 یـِت کل یرفتـۀپذ ِی و نظـاِم اخالقـ ینـیو امـِر د یشـناخت امِر روان یرِ ناپذ یپوش و چشم یادینژرف، بن
  کند.  یم یکه مراجع در آن زندگ دارد بازمی یا جامعه
 یهـا یژگـیخـود و ی،دانسـتِن اخـالِق اجتمـاع یلو دخ نشناخت یت. در نظر گرفتن، به رسم٢
 یبلکـه ضـرورت ی،صـرفًا اخالقـ یا یسـتهمراجـع در امـِر مشـاوره نـه با ینـِی د یو باورهـا یفرهنگ
 یونـِد پ نتیجـهضـرورِت  یـناست؛ ا یجهبه نت یدندرمان و رس یندفرا ینۀبه یشبردِ پ یبرا یشناخت روش

و  یـنآن د یا ینا یرفتِن نپذ یا یرفتنپذ یرااست، ز ینیو د یو امور اخالق یشناخت امِر روان یرِ انکارناپذ
. یابـد یمـ یونـدپ  سـوژه یو روانـ یروح یها یابیها و ساختار یبه دگرگون یماً اخالق و فرهنگ مستق

 یـِت کـه انسـان را همبسـته بـا کل یـدآ یبرم یتنها از چارچوِب نظر یوندیپ ینچن یرِی کارگ بهو  درک
 ACAچـون  ییهـا نمونـه ِی و روشـ یشـناخت ینۀزم که در پس یزیکند. چ یابیارز یرامونشپ جهاِن 
  است. یبغا

مشاور داده  یگاهبه جا یا یژهو یت)، مرکزACA( یکاآمر ۀانجمن مشاور ِی اخالق ۀنام . در نظام٣
امـر  یـندهـد؛ ا یفرادست نسبت به مراجع قرار م یا خود او را در رابطه امر خودبه ینشده است که ا

 یتاحساس مالک ینی،ب چون غرور و خودبزرگ یا یمنف یها مؤلفه یدارشدناحتمال پد درنهایت یزن
  کند. یم یتاستفاده از او و... را در مشاور تقوبر مراجع، سوء
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 یـدمراجـع مـورد تأک یسـتمحـل ز ۀحاکم بر جامعـ یاتتخلق مشاور به اخالق ACA. در ۴
توانـد در  یواحـد مـ ِی نظام اخالقـ یکزمان مراجع و مشاور به هم یمند اخالق که درحالی یست،ن

 یاهاز دسـتور یاریصورت بسـ ینو کارا باشد؛ در ا یدمف یارمشاوره بس یندآن دو در فرا ۀرابط یمتنظ
در  یشـاپیشکنـد، پ پیـرویخـود  ای حرفـهعنوان اخـالق  از آنهـا بـه یسـتبا یکه مشاور م یاخالق
  مندرج خواهند بود. او یاجتماع ۀشد یدرون یاتاخالق
۵ .ACA  دچـار  نیـزمراجـع و مشـاور  یحاصل از اشتراک فرهنگـ یدبه فوا یتوجه بی سبببه
واحـد تعلـق داشـته باشـند، درک مشـاور از نظـام  یفرهنگ ینۀزم یکاست. اگر دو طرف به  یکاست

مشـاوره  ینـدبه بهبود فرا امر ینخواهد بود. ا یواسطه و شهود یمراجع خود ب یها هنجارها و ارزش
 ِی فـرِض نانوشـته و ضـمن یشرا پـ ACAنکتـه در  یـنمغفـول مانـدن ا یلتوان دل یکند. م یکمک م

 یسـتبا یخود مـ خودبه مراجع: دانست »یغرب یها ها و هنجار شمول بودن فرهنگ و ارزش جهان«
 یـانبـه ب ؛کرده اسـت یمذکور در خود درون ۀنام نظام ۀواسط باشد که مشاور به یبندپا ییبه هنجارها

 یعنـیشود،  یلتبد یشده در فرهنگ غرب یفو بهنجار تعر یکه مراجع به شهروند عاد ینتر هم ساده
  مشاوره موفق بوده است. یادرمان شده 

 ینکـهآن هم روشن است و آن ا یلو دل ،نشده یفتعر ACAمشاور اساسًا در  ینداری. تقوا و د۶
 یـانبـودن مشـاور و تعهـد او بـه اد ینشـده اسـت. متقـ یفتعر یمفهوم تقوا اساسًا در فرهنگ غرب

 یـادآورهـا  نامـه که معمـوًال در نظـام یگرد ِی اخالق یها از آموزه یاریخود او را به بس خودبه یآسمان
انجمـن  یاخالقـ ۀنام و مفروضات نظام یفدر تعار یعامل ینخواهد کرد. نبود چن یبندشوند، پا یم

 یبرا یلیبد ۀنام نظام ینه تدوک کرده است؛ چنان یدچار کاست یزن یثح ینآن را از ا یکا،آمر ۀمشاور
 یاربسـ جهـت یـنمـدنظر باشـد، ذکـر شـرط تقـوا در آن از ا یبا فرهنِگ اسـالم یرانمثل ا یکشور
 بخش خواهد بود. یناناطم
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