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چکیده
این تحقیق چالشهای اخالقی مشاوره و راههای حل آن را بررسی میکند .چالش اخالقـی مشـاور؛
موقعیتی بالینی است که هیچ گزینهای برای آن رضایتبخش به نظر نمیرسـد ،و مشـاور بـه عنـوان
فاعل اخالقی همزمان دو یا چند و یفه اخالقی نسبت به مراجع دارد که هر کدام به تنهایی و یفه او
است ،ولی به دلیل همزمانی نمیتواند همه آنهـا را انجـام دهـد .روش تحقیـق شـامل دو رویکـرد
رعایت اصول و نظریههای اخالقی و در نظر گرفتن همه ابعاد در یک مورد جزیی است که آن موازنه
متفکرانه نامیدند .همچنین از آنجا که مشاور با رفتار مراجع سر و کار دارد؛ در فرهنگ اسالمی ایران؛
باید توصیه های رفتاری از جمله حل چالش اخالقی در چـارچوب فقهـی ارایـه گـردد .بـر اسـا
یافتههای تحقیق؛ حل یک چالش اخالقی در مشاوره شامل شش گام است .این روش برای حـل ده
نوع چالش اخالقی زیر در مشاوره به کار گرفته شد :پایرش یا ادامه مشاوره با یک مراجـع ،مسـایل
جنسی ،دینداری ،اختالالت روانی و آزمون ها مسایل قانونی ،مشاوره ازدواج ،زوجدرمانی ،خیانـت،
طالق و مشاوره کودک.
کلیدواژهها :چالش اخالقی ،مشاوره ،حل ،موازنه متفکرانه
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مقدمه

در مشاوره ،مواردی پیش میآید که متخصصان بالینی بین چنـد گزینـه رقیـب مـردد
میشوند و به تعبیری دچار تعارض اخالقی میگردند« .تعارض اخالقـی» 1مـوقعیتی
است که فاعل اخالقی همزمان دو یا چند و یفه اخالقی دارد که هر کدام بـه تنهـایی
و یفه او است ،ولی به دلیل همزمانی نمیتواند همه آنها را انجـام دهـد (بوسـلیکی،
 ،۱۰۷۱ص  .)۶۱در تعارض اخالقی ،فرد در برابر رفتاری قرار میگیرد که انجامش از
جهتی نادرست و ترک آن نیز از جهت دیگر نارواست .تحلیل مفهومی نشان میدهـد
دوراهیهای اخالقی صورتی خاص از تعارضهای اخالقیاند که در آنهـا عامـل ،بـه
لحاظ محدودیت انتخاب ،دچار بالتکلیفـی میشـود یـا خـود را نـاگزیر از ارتکـاب
خالف اخالق و گاه ،پیامدهای ناخوشایند روانی آن میبیند.
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۶۴

معضل اخالقی مشکالتی است که هیچ گزینهای برای آن کامال رضایت بخش به نظر
نمیرسد ،چون دالیل خوب اما مغایری وجود دارد که به اقدامهای ناهماهنگ و متضادی
منجر میشود(کیچنر .)۱۳۳۳،2چالشهـای اخالقـی 3بـه دو دسـته تقسـیم میشـوند.۱ :
چالشهای عملی نا ر به انحرافات اخالقی است که در مقام عمل به وجود آمـده اسـت؛
 .۱چالشهای نظری؛ نا ر به ابهام نظری است که فاعل اخالقی نسـبت بـه حکـم دارد و
نمیداند و یفه او چیست .ابهام نظری گاه در مورد یک حکم و گاه دو حکم کـه بـا هـم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Moral conflict
2 . Kitchener
3 . Ethical challenges

تعارض دارند و ترجیحی ندارد ،البته هر کدام از حکمها به تنهایی بـرای فاعـل اخالقـی
روشن است .تعارضات نظری اغلـب در دو سـطح ارزشداوری یـا تشـخی

تکـالیف

اخالقی (تعارض فضایل) و عمل به تکالیف و مسـئولیتهای اخالقـی(تـزاحم فـرائض)،
مورد توجه قرار میگیرد(بهرامی و قراملکی.)۰۱ ،۱۰۷۱ ،
تجربیات ما پـر از تعارضـات و تنگناهـای داوریناپـایر اخالقـی 1اسـت زیـرا
گزینههای ما همیشه بین یک امر خوب یا بد سـاده و داوریپـایر و روشـن ،نیسـت،
بلکه انتخاب بین خوب و خوب یا دو بد یا دو چیز کمتر بد است که داوری در مـورد
آنها آسان نیست .اینگونه موارد حیرتزا غلبه دارد .در تعارض حداقلی ،با بررسی دو
طرف ،راه حل کشف میشود .تعارض حداکثری وقتی بروز میکند که تـرجیح یکـی
از دو طرف و تشخی

و یفه اصلی دشوار باشد(بهرامی و قراملکی.)۱۱۳ ،۱۰۷۰ ،

فشارهای سنگینی بر آنها وارد میکند .پوپ و وتر )1992( 2در مطالعه زمینهیابی کـه
بر یک نمونه تصادفی ۱۰۱۷نفر از اعضای انجمن روانشناسی امریکا ( )APAانجـام
داد ،از آنان درخواست کرد تا وقایعی را توصیف کنند که برای آنها به لحاظ اخالقی
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مسائل اخالقی و رفتار حرفهای برای اکثر روانشناسان یک نگرانـی اسـت و

مشکلزا بودهاست .نتایج پژوهش نشان داد که  ۶۵۷روانشنا  ۵۳۰،اتفاق را در ۱۶۷ ۱۰

مقوله توصیف کردند .باید اذعان داشت که آموزش دادن و فراگیری اخالق و رفتار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Moral Dillemma.
2. Pope, K.S & Vetter, V. A.

حرفهای در روانشناسی ،در کال های دانشگاه آسانتـر از بـهکـارگیری آن در کـار
حرفهای و بالینی است.
پیچیدگیهای حرفههای یاورانه ،به دلیل تعامالت عاطفی و انسـانی موجـود در
آن ،معضالت و دوراهیهایی را ایجاد میکند که ممکن است تصـمیمگیری در مـورد
انتخاب یکی از دو راه ،راحت نباشد .نظامنامـههای اخالقـی معمـوال راه حـل چنـین
دوراهیهایی را ارائه نمیدهند یـا نمیتواننـد ارائـه دهنـد .گزارشهـای موجـود در
دادگاهها نشانگر حساسـیت ویـژه ایـن حرفـه اسـت .رسـواییهای بـه بـار آمـده از
سوماستفادههای متخصصان حرفههای یاورانه از مراجعان و درمانجویان ،هر از گاهی
وجدان عمومی جامعه را تحریک و به واکنش نشـان دادن وا مـیدارد .در کشـورهای
غربی که در این حرفهها پیشرفتهتر هسـتند ،گزارشهـا حـاکی از تخلفـات غیرقابـل
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

اغماض متخصصان این رشته است .این وضعیت تا جایی پیش رفتهاست کـه یـالوم

1

جدیدی میشوند که به احکام شرعی یا اخالقی مربوط است .این تحقیق بـه بررسـی

۱۶۶

چالشهای اخالقی مشاوران از نوع ابهـام نظـری و دارای تعـارض در هـر دو سـطح

روان پزشک و روان درمانگر وجودی ،رمانی در مورد این تخلفـات بـا عنـوان «روی
تخت درمان» 2نوشته است(.)۱۷۷۵
از طرف دیگر؛ مشاوران ماهبی با توجـه بـه ضـوابط دینـی دچـار چالشهـایی

(تعارض فضایل) و (تزاحم فرائض) ،میپردازد.
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1. Yalom, I. D
2. Lying on the couch.

روش تحقیق  :رویکردها و مراحل حل یک چالش اخالقی

در اخــالق کــاربردی ،دو رویکــرد بــرای حــل معماهــای عنــوان شــده اســت :اول،
اصولگرایی یا اسـتفاده از نظریـهها ،اصـول و قواعـد اخالقـی ،دوم ،قرینـهگرایی یـا
استدالل مبتنی بر مورد و بررسی حقایق امور ،شـهودات ،شـرایط و مناسـبات در هـر
مورد خاص بـدون اسـتفاده از اصـول اخالقـی (اسـالمی ،دبیـری و علیـزاده،۱۰۹۹ ،
ص .)۰۱-۱۹در رویکــرد اول ،نظریــههای اخالقــی ،ســودگرایی ،و یفــهگرایی و
فضیلتگرایی مبنا قرار میگیـرد .در علـوم بـالینی و مشـاوره ،سـودگرایی بـه تـامین
سالمت بیشتر افراد باز میگردد .در و یفـهگرایی ،انجـام رفتـار درسـت مهـم اسـت
هرچند به سالمت بیشتر نیانجامد .فضیلتگرایی به انگیزه فاعـل ماننـد عـدم تظـاهر،
ثبات قدم ،پرهیز از افعال زشت و احسا

مسئولیت بـاز میگـردد .در اصـلگرایی از

اخالقی خودمختاری ،نیکوکاری ،عدالت ،آسیبنرساندن و وفـاداری ،اسـا

بحـث

اخالقی در روان شناسی و مشاوره است که توسط کیچنر ( )۱۷۹۴و بر پایه تحقیقـات
بیوچمپ و چیلدر

( )۱۷۷۴پیشنهاد گردید تـا در هنگـام اتخـاذ تصـمیمگیریهای

اخالقی و هنگام مواجهه با بحران از آنها استفاده شود (کیچنر.)۱۳۳۳،
عالوه بر این اصول ،پرورش ملکات مانند عفت و شجاعت ،حقوق فردی مانند
برخورداری از رفاه ،آموزش ،سالمتی و آزادی ،رضایت و اراده خـدا یـا فرمـان الهـی
مبنای قضاوت اخالقی در نظر گرفته میشود .فرمان الهی را به دو صـورت مـیتـوان
فهمید :کاری که خداوند امر کرده یا از آن نهی کرده است ،دوم کـاری کـه در نهایـت
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نظریههای متعـدد ،اصـولی اسـتنتاج میشـود (فرهـادی، ۱۰۹۶ ،ص .)۰۷پـنج اصـل

۱۶۵

فرد را به رضایت خدا میرساند .البته به علت تطابق اصول اخالقی با عقل و وحی ،بـا
رعایــت آنهــا دســتورات الهــی نیــز رعایــت میشــود و رضــایت خــدا حاصــل
میشود(خزاعی و مدنی ،۱۰۹۷ ،ص ۶۳و  .)۶۷تطبیق یک تصمیم بر احکام شـرعی و
قواعد اخالق اسالمی ،راهی برای تشخی

اخالقی بودن آن است .در نگاه اسـالمی،

برخی رفتارهای ضد اخالقی مانند روابـط جنسـی نامشـروع ،بـه طـور مشـخ

از

گناهان محسوب میشود و برخی نیز در ضمن مکروهات آمده است .داشـتن صـفت
تقوا و عمل طبق آن از شرایط الزم یک مشاور از نگاه اسالمی اسـت(امامی راد؛۱۰۷۷
؛ .)۶۹از لوازم تقوا پایبندی به احکام شرعی است .بنابراین حل چالش هـای اخالقـی
در موارد متعدد با رعایت احکام شرعی بسیار مرتبط میشود.
در چالش اخالقی تطبیق مورد بر یکی از این اصول مشکل است یا هر طرف بـا
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۶۹

یکی از این اصول قابل تطبیق و با دیگری متناقض است .در این شـرایط بـرای انجـام
رفتار با مالک اخالقی ،شروط زیر عنوان شده است:
 )۱برای اصلی که نقض میشود باید دالیل بهتری درکار باشد.
 )۱هدف اخالقی که به خاطر آن اصلی نقض میشود باید قابل تحقق باشد.
 )۰هیچ عمل اخالقی بهتر در این موقعیت مقدور نباشد.
 )۴کمترین نقض ممکن انتخاب شود
 )۷سعی شود تاثیرات بد ناشی از نقض کاسته شود.
البته در برخی شرایط؛ اصول و نظریهها کمکی به حل چالش نمیکنـد .بـهعالوه
از نظر فضیلتگرایان توجه صرف به افعال و بیتوجهی به فاعـل کـه همـان انسـانها

هستند ،موقعیت را حل نمیکنـد و ممکـن اسـت فاعـل بـدون اسـتناد بـه اصـلی بـا
تشخی

و خیرخواهی خود ،تصمیمی اخالقی بگیرد(فرهادی ،۱۰۹۶ ،ص ۴۱و .)۴۱

در مجموع راه مناسب حـل چالشهـا ،توجـه بـه هـر دو رویکـرد رعایـت اصـول و
نظریههای اخالقی و در نظر گرفتن همه ابعاد در یک مورد جزیی است که برخـی آن
موازنه متفکرانه نامیدند (اسالمی ،دبیری و علیزاده ،۱۰۹۹ ،ص.)۰۱
با توجه به دو رویکرد باال ،الزم است مشاوران برای حـل تعارضهـای اخالقـی،
گامهای زیر را انجام دهند:
اول :به عنوان یک و یفه تالش کنند حساسـیت اخالقـی خـود را بـاال ببرنـد و
نسبت به مسایل اخالقی در مشـاوره توجـه زیـاد و پیوسـته نشـان دهنـد(فرهادی،
،۱۰۹۶ص .)۰۵حساسیت اخالقی به معنـای فراینـد تشـخی

بخواهد برای رفاه دیگران کاری انجام دهد و بـه مفهـوم اخالقـی

آنچه اتفاق میافتد حسا

باشد (حسینیان .)۱۰۹۷ ،حساسیت اخالقی یا تشـخی

مفاهیم و مسئولیت اخالقی ،اولین مولفه رفتار اخالقی است(رست ۱۷۹۶؛ شـعبانی،
 ،۱۰۷۱ص .)۵۳شرکت در کال ها و کارگاه ،مرور ماهیانـه نظامنامـههای اخالقـی
مشاوران و مرور مباحث علمـی در اخـالق مشـاوره ،میتوانـد در تقویـت انگیـزه
مشاور برای آمادهسازی خود برای حل چالشها و طی هوشمندانه مراحل قضـاوت
اخالقی موثر باشد.
دوم :شناسایی و تعریف دقیـق چـالش اخالقـی ،گـام بعـدی محسـوب میشـود
(فرهادی ،۱۰۹۶ ،ص .)۰۵الزم است مشـاور پـیش از هـر گونـه مداخلـه ،دو طـرف
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است که شخ

موقعیـت در زمـانی

۱۶۷

چالش اخالقی را روشن کند و تعریف عملیـاتی مداخلـه در هـر طـرف و شناسـایی
پیامدهای احتمالی هر کدام را ثبت کند .مشاور در این مرحله الزم است روشـن کنـد
که آیا جمع بین دو طرف یا راه سومی بر اسا

یافته های علمی خود و نظامنامـههای

اخالقی پیدا میکند یا نه؟ فقط در صورتی وارد گام سوم شود کـه راهـی بـرای حـل
چالش به دست نیاورد .نخستین راه حل تزاحمات اخالقی بـدوی ایـن اسـت کـه در
صورت امکان ،هر دو الزام اخالقی را انجام داد .بنابراین با تطبیق تصـمیم بـر یکـی از
اصول باال ،از اخالقی بودن آن اطمینان یابد و آن را انجام دهد .از نظـر علمـای اصـول
فقه نیز جمع بین دو طرف ،تا حد امکان الزم اسـت (انصـاری ،۱۰۵۵ ،ج  ،۴ص.)۱۷
سه شرط در حل ناسازگاری با در نظر گرفتن قواعد اخالقی در نظـر گرفتـه شـود.۱ :
سنجش دقیق و کمی دو طرف تعارض بهویژه بر اسا
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۵۳

آثار دو طرف .۱ ،اهم و مهـم

بودن دو طرف .۰ ،محال بودن انتخاب هر دو طرف (قراملکی.)۱۱۳، ۱۰۷۰ ،
سوم :مراجعه به نظامنامه اخالق حرفهای و تامل و بررسی بیشتر برای تطبیق یکی
از دو طرف قضاوت بـا قواعـد اخالقـی ،گـام سـوم اسـت(فرهادی ،۱۰۹۶ ،ص.)۰۵
اصول اخالقی ،چارچوبی را برای حل دو راهیها و جهتدهی به تفکر اخالقی ارائـه
میدهد .در این گام الزم است در کنار توجه به منابع نظریـه هـای اخالقـی و قواعـد
اخالق حرفهای ،به احکام شرعی و قواعد اخالقی و اعتقادی اسالمی مراجعـه کنـد و
اعتبار و درستی انتخاب یکی از دو طرف تعارض را بررسی کند.
چهارم :اگر ترجیح یکی از دو طرف برای مشاور مقدور نبـود ،در واقـع او دچـار
ـم بــر مهــم»،
تعــارض حــداکثری شــده اســت .در ایــن شــرایط ،قاعــده «تقــدیم اهـ ل

مناسبترین راه حل تعارض است که از قواعـد عقلـی و متـون اسـالمی بـه دسـت
آمدهاست(مظفر ،۱۴۳۷ ،ج ۱ص  .)۱۷۳در سخنان معصومان(ع) نیز شاهدی بـر ایـن
قاعده وجود دارد(خوانسارى ،ج ،۷ص ،۰۰۳مجلسی ،ج ،۵۷ص.)۶
از آنجا که بیشتر موقعیت های تعارضی مشاوره ،درگیر شدن در انتخـاب بـین دو
بد است ،قاعده مشابه دیگری در علوم اسالمی به نـام «دفـع افسـد بـه فاسـد» کـه از
مصادیق قاعده تقدیم اهم بر مهـم اسـت(علی آبـادی و اسـفندیاری اسـالمی،۱۰۷۴،
ص )۱۹را میتوان برای حل آن بهکار گرفت .افسد یعنی؛ آنچه تبـاهتر اسـت و فاسـد
یعنی؛ امری که تباه و ضایع است (عمید ،۱۰۶۱،ص ۱۶۱و  .)۹۷۴از قواعد مهم اصول
فقه امامیه ،قاعده "اهم و مهم" و "دفع افسـد بـه فاسـد" است(انصـاری ،۱۴۱۶ ،ج،۱
 ۵۴۷و آخوند خراسانی .)۱۷۱/۰ ،۱۴۱۵ ،مفاد این قاعده آن است کـه گـاه انسـان ،بـه

میشود و از بهجای آوردن دو تکلیف عاجز میشود .در این صورت بایـد تکلیفـی را
که اهمیت بیشتری دارد انجام دهد ،و اهم را بر مهم ترجیح دهد .گاه نیز انسان بر سـر
یک دو راهی قرار میگیرد که هر دو ناخوشایند است ،ولی یکی ناخوشـایندتر اسـت.
در چنین مواردى ،عقل حکم میکند که براى پرهیـز از امـر ناخوشـایندتر ،انسـان بـه
استقبال امرى که ناخوشایند است برود .اگر امری را انتخاب کنـد کـه کـه آسـیبها و
مفاسد بیشتر دارد ،از نظر اخالقی و اسـالمی دچـار گنـاه شـده اسـت(علی آبـادی و
اسفندیاری ،۱۰۷۴،ص۱۱و .)۱۱
معیارهایی برای تشخی

اهم در اصول فقه آمده است ،عبارت اسـت از :رعایـت
ل
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لحاظ محدودیتهای زمانی و غیر آن ،در مقام انجام دو تکلیف شرعی دچـار تـزاحم

۱۵۱

حفظ جان ،حقوق و آبـروی مـردم ،عفـت ،واجبـات دینـی ،اصـالح و پیشـگیری از
اختالف ،تقدیم مصالح عموم مردم و جامعه بر فرد و در تزاحم بین مصالح اخـروی و
دنیوی ،مقدم کردن مصالح اخروی بر دنیوی (مظفر ،۱۴۳۷ ،ج ۱ص  .)۱۷۰مصـالح و
مفاسدی که در دو طرف یک چالش اخالقی بروز میکنـد از جهـت مراتـب قـوت و
ضعف ،باید از سه ناحیه لحاظ گردد :از ناحیه خود مصلحت و موقعیت آن؛ از جهـت
گسترۀ آن؛ و از جهت اطمینان به بروز آن در آینده و آثـاری کـه در پـی دارد(یوسـف
حامد العالم بـه نقـل از رضـوانی ،۱۰۷۱ ،ص .)۱۱ایـن مصـالح و مفاسـد در چـالش
اخالقی مشاور ،بیشتر به نیازهای مراجع مربوط میشود که معموال به حـد فوریـت و
فشار رسیده است.
با توجه به موارد باال ،الزم است مشاور با همفکـری مراجـع ،همـه ابعـاد مثبـت و
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۵۱

منفی دو انتخاب را روشن کند .شاید بخش دشوار داوری اخالق همین مرحله باشـد،
چرا که در صورت روشن شدن مزایا و معایـب دو طـرف و وزن هـر یـک ،انتخـاب
راحت خواهد بود .البته به دالیل عقلی و اسالمی که بیـان شـد ،همـین کـه مراجـع و
مشاور با گمان قوی ،یک طرف را اهمیت بدهند ،بر طرف دیگر مقـدم میشـود و الزم
نیست که اهمیتش احراز شود.
پنجم :اگر مراجع و مشاور به کمک هم ،نتوانستند مورد کم آسیبتر را انتخـاب
کند ،الزم است مشاور با گرفتن مهلت ،به خود و مراجع فرصت تامل بیشتری دهد.
در این دوره ،مشورت با اساتید راهنمـا و همکـاران میتوانـد دیـدگاههای جدیـد،
نکات مورد غفلت و منابع علمی دیگر را در اختیار مشاور قرار دهد .در مشورتها،

این پرسشها مدنظر قرار گیرد :چه بخشی از مشکل بـرای تعیـین جـایگزین هـای
اخالقی مهم تر است؟ تفسیر و تحلیل مشاور از کدها و اصول اخالقی و ارزیـابی او
از عوامل مشکل چقدر معتبـر اسـت؟ و راه حـل دیگـران بـرای مشـکل چیسـت؟
(فرهادی ،۱۰۹۶ ،ص.)۷۱
استفاده از معنویت :از آنجا که بر اسا

اعتقادات اسالمی ،خداوند دانا بر همـه

امور کلی و جزیی جهان از جمله مناسبات میـان انسـانها اسـت ،طلـب هـدایت و
کمک از او برای انتخاب درست در همه مراحل چالش اخالقی بهتـرین راه اسـت،
هرچند در این مرحله به علت دشواری آن ،مهمتر است .اگـر مراجـع و مشـاور بـا
حالت اضطرار و اخالص از خدا ،خیر مراجع و بهترین گزینه را بخواهند ،بیتردید
خداونــد بــه وعــده خــود عمــل میکنــد و آنــان را بــه راههــای درســت رهنمــون

تاثیر قدرت الهی و روحیه دعا را در خود و مراجع تقویـت کنـد .همچنـین مشـاور
همراه با مراجع در جلسه دعا کنند و او را به دعا برای حل مشکل در خلوت خود و
مقد
اماکن ل

ترغیب کند .در همین مرحله ،پرسش از متخصصان دینـی در احکـام

شرعی و اخالق اسالمی ،گاه ضرورت دارد.
ششم :اگر مشاور پس از طی این مراحل ،در حل مشکل یا چالش باز هـم نـاتوان
بود ،الزم است با صراحت ،این را به مراجع اعالم کند و بدون هرگونه نظر دادن ،او را
در انتخاب یکی از دو راه با اشاره به پیامدهای هر یک مخیلر کند یا او را بـه مشـاوران
دیگر ارجاع دهد .در نگاه اسالمی در چنین شرایطی ،افراد را در انتخـاب یکـی از دو
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میکند(عنکبوت .)۶۷،بدین منظور توصیه میشود مشـاور از نظـر شـناختی ،مبـانی

۱۵۰

طرف تعارض مخیر میکنند (مظفر ،۱۴۳۷ ،ج ۱ص  .)۱۷۳در این موقعیـت نیـز جـز
سپردن اختیار به دست مراجع و عدم توصیهای ویژه ،راهی در کار نیست.
یافته های تحقیق

مصاحبه با پنج نفر از مشاوران روشن کرد که چالشهای اخالقی در مشاوره انواعی
دارد .در دســتهبندی چالشهــای اخالقــی مشـاوران بــه دو نکتــه توجــه شــد .اول:
چالشهای اخالقی مشاوران ،بسیار زیاد است و شاید بتوان گفت بـه انـدازه تعـداد
مراجعان برای مشـاور ،چـالش اخالقـی وجـود دارد .دوم :رعایـت اصـول اخـالق
حرفهای ،میتواند بسیاری از چالشهای اخالقـی مشـاوران را ،پیشـگیری کنـد بـه
عبارت دیگر ،اگر مشاوران نسبت موضوع مورد مشاوره از دانش کـافی برخـوردار
باشند ،اصول اخالق حرفه مشاوره را درست اجـرا کننـد و توانـایی و مهـارت الزم
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۵۴

برای مشاوره دادن کسب کرده باشند (مانند گاراندن دورههای کـاروزی زیـر نظـر
یک استاد) ،کمتر چالش اخالقی برای آنها پیش میآید.
چالش اخالقی مشاور ممکن است مربوط به دو راهی اخالقی مراجع باشد به این
صورت که مراجع دچار چالش تصمیمگیری بین دو گزینه میشود و از مشاور کمـک
میخواهد و مشاور نیز با قواعد علمی و مرامنامههای اخـالق حرفـهای نمیتوانـد در
مرحله ابتدایی آن را حل کند و او نیـز دچـار تعـارض در تصـمیمگیری و راهنمـایی
مراجع میشود .گاه ممکن است چالش اخالقی به خود مشـاور بـاز گـردد .در اینجـا
مراجع چالشی ندارد و صرفا از مشاور درخواست کمک کرده ولی مشاور خودش در
روند کمک به او ،دچار چالش اخالقی میشود .چنین مواردی؛ چالش هـای اخالقـی

حرفه مشاوره به حساب میآید زیر مشـاور در رفتـار حرفـهای خـود دچـار معمـای
اخالقی شده است .هر دو نوع چالش ممکـن اسـت در سـه حیطـه مشـاوره فـردی،
خانوادگی و گروهی بروز کند .بررسـی نشـان داد کـه در مشـاوره گروهـی ،معمـوال
چالشهای اخالقی مشاوران ،بسیار کمتر است .شاید نظارت و یـاری مشـترک همـه
اعضای گروه و ورود کمتر به مسائل ویژه و اساسیتر مراجعان ،زمینـه بـروز چـالش
اخالقی مشاور را کمتر میکند .از این رو ،چالشهای دو نوع اول بررسی شد.
دو مسئله مشاوران را در برخورد با مراجعان دچار مشـکل میکنـد :عـدم تناسـب
برخی قواعد اخالقی مشاوره با فرهنگ جامعه محـل زنـدگی مشـاور و تطبیـق یـک
رابطه ویژه درمانی بر قوانین اخالقی .بسیاری از چالشها به روابـط دوگانـه ناشـی از
همکاری با مراجع یا تعامالت اجتناب ناپـایر روزمـره بـر میگردد(هرلـی و کـوری،

نمونه هایی از حل چالش ها

در این بخش  ۱۳نوع چالش و حل آن ارائه میگـردد .فـرض بـر ایـن اسـت کـه
مشاور در این موارد ،مرحله اول و دوم از گامهای ششگانه را طی کرده است و پـس
از حساسیت اخالقی ،دو طرف ،به راه حلی برای جمع بین هر دو نرسیده است.
اول .چالش در پذیرش یک مراجع یا ادامه مشاوره

 .۱در برخی موارد یک روانشنا

مسلمان مراجعی از جنس مخالف دارد .در نگاه

شرعی خلوت دو فرد نامحرم جایز نیست و از طرفـی مشـاوره بـدون فـراهم شـدن
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.)۱۱ ،۱۳۱۷

۱۵۷

فضایی که مراجع احسا

امنیت کند و به تدریج به مشاور اعتماد کند ،اثربخشی الزم

را ندارد .به عالوه رواندرمانگری مستلزم یک رابطه عاطفی است که گاه فرآیند انتقال
روی میدهد و این برای دو طرف خطرزا است .مثال گاه مراجع به درمـانگرش ابـراز
عالقه میکند و زمینه بروز روابط نامشروع هرچند با احتمال کم فراهم میشود.
حل :طبق بند  ۷مداخلههای روانشناختی نظامنامه اخالقی روانشناسان و مشاوران
در ایران ،مشاوران از درگیر شدن در هرگونه رابطـه جنسـی بـا مراجعـان خـود بایـد
اجتناب کنند .براین اسا

تا رابطه جنسی در هر سـطح اتفـاق نیافتـد ،منـع اخالقـی

وجود ندارد .البته تحقیقات متعدد نشان داده اسـت کـه مشـاوران زیـادی دچـار ایـن
انحراف اخالقی شدهاند .از طرفی نگاه اسالمی نیـز چارچوبهـای مشخصـی بـرای
روابط زن و مرد نامحرم قرار داده است .به عالوه ،توصیه شده است کـه فـرد از قـرار
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۵۶

گرفتن در موقعیتهای احتمال بروز رفتـار جنسـی نامشـروع خـودداری کنـد (حـر
عاملی ۱۴۳۷ ،ق ،.ج ۱۳؛ ص )۱۷۹و این تحت عنوان دوری از شبهه قرار میگیرد که
در متون اسالمی بر آن تاکیـد شـده اسـت(کلینی۱۴۳۵ ،ق ،ج۱ص .)۷۳بنـابراین اگـر
مشاوری چنین احتمالی را در خود میدهد ،مثال جوان است یا خویشـتنداری جنسـی
را در خود قوی نمیداند ،ترک این مشاوره ،اخالقیتر است و مصلحت آن بـر اصـل
و یفه شناسی و مسئولیتپایری نسبت به مراجع ،برتری دارد.
 .۱گاه یکی از اقوام یا دوستان نزدیک از مشاور مشورت حرفهای میخواهد و بـر
آن اصرار دارد و ارجاع به سایر متخصصان را نمیپایرد .از یـک طـرف طبـق اصـول
حرفــهای ،مشــاوره بــه نزدیکــان مناســب نیســت ،زیــرا رابطــه دوگانــه محســوب

میشود(هرلی و کوری .)۱۱ ،۱۳۱۷ ،از طرفی ،ندادن مشاوره خالف تعهد حرفـهای و
باعث ناراحتی در روابط دوستی و خویشاوندی خواهد شد .در هیچ یک از نظام های
اخالقی ،این مشاوره منع نشده است .با این وجود مشاور در این شرایط اغلب درگیـر
چالش اخالقی در مواردی مانند گرفتن یا نگرفتن دست مزد ،نقض حـریم شخصـی،
نقض رازداری و بی طرفی میشود .معموال سایر بسـتگان پیگیـر مسـئله هسـتند کـه
مشاور تحت فشار افشای اسرار مراجع قـرار مـیگیـرد (احمـدزاده ،۱۴۳۳،ص.)۱۱۷
گاه این مراجع ،نسبت به پرداخت هزینه دغدغه و اصرار دارد .پرداخت تاثیر درمـانی
دارد و از طرف دیگر دریافت حق الزحمه گاه پیامدهای نامناسبی بـرای مشـاور دارد.
مثال ممکن است اسرار مالی مشاور و درآمـد نسـبی او نـزد آشـنایان کشـف شـود و
قضاوتهایی نسبت به او روی دهد.

ارجاع شوند (همان) ،با توجه به رعایت اصل مهم صله رحم یا ارتبـاط مناسـب بـا
خویشان در فرهنگ اسالمی ایرانی(نسام ،)۱،بهتر است در صورت اصـرار مراجـع،
خود به او مشاوره دهـد .رابطـه دوگانـه مشـاور و مراجـع همیشـه غیرحرفـهای و
ضداخالقی نیست و با توصیههایی میتـوان آسـیب را کـم کـرد (هرلـی و کـوری،
 ،۱۳۱۷ص .)۱۷هر چند در این شرایط با توجه به لزوم افشای برخـی اسـرار بـرای
حل مسائل ،مراجع با مشکالتی مواجه میشود ،ولی تاکید بیشتر مشاور بـر رعایـت
رازداری میتواند ،زمینه ارتباط موثر با مراجـع را تسـهیل کنـد .روشـن اسـت کـه
هرگونه تعدی جزیی از اصول رازداری در جمع خویشاوندان ،رابطـه مشـاورهای را
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حل :هرچند برخی توصیه میکنند که بستگان و آشـنایان بـه مشـاوران همکـار

۱۵۵

تضعیف میکند .نکته دیگر تاکید مشاور بر لزوم طی مراحل علمی و تعهد گرفتن از
مراجع مبنی بر همکاری او است .بدین منظور الزم است در این مشاوره ،سه عامل
رعایت شود .اول :تعهد اولیه مشاور به رفاه مراجع ،دوم :تبدیل مشاور به فرد مهم و
با ارزش در زندگی مراجع ،سوم :مراقبت از آسیب های ناشی از قدرتمنـدی بیشـتر
مشاور و توصیههای اجباری او(سانه ،به نقل از کیانی ،۱۰۷۱ ،ص.)۱۳۳
شاید برای رعایت صله رحم و رابطه دوستی ،در این موارد گزینه بهتر ،نگـرفتن
حق الزحمه باشد .مشاور میتواند با روشهای دیگری؛ تاثیر پرداخـت بـر مراجـع را
تامین کند .مثال تعهدی جدی بر انجام تکالیف خانگی از مراجع بگیرد .مشاور ،نیز بـا
قصد شمردن این خدمات مشاوره از نوع یاری به مردم و توجه به روزیرسـانی خـدا
و پاداش معنوی نفع رساندن به مردم ،دغدغـه عـدم دریافـت حقالزحمـه را جبـران
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۵۹

کند(اصل نیکوکاری) .در این چالش ،مشاور با رویکرد فضیلت گرایانـه ،بـه تـاثیرات
اخالقی و معنوی رفتار خود توجه کرده و فهم بهتری از و یفه و غایت مطلوب رفتار
خود در این شرایط به دست میآورد(اکبری.)۷۷،۱۰۹۶،
 .۰مشاور درگیر درمان مشکلی در مراجع است که تاثیر منفی شدیدی بـر زنـدگی
خود او دارد .ادامه دادن مشاوره او را دچار مشکالت اخالقی یا خـانوادگی میکنـد و
قطع مشاوره در نیمه کار عالوه بر تحمیل هزینـههایی بـه مراجـع ،رونـد درمـان او را
دچار مشکل جدی میکند.
حل :بر اسا

اصل نیکوکاری و تعهد ،ادامه مشـاوره اخالقـی اسـت ،ولـی طبـق

اصل حفظ سالمتی و ضرر نرساندن به خود ،ادامه مشـاوره اخالقـی نیسـت .در ایـن

شرایط آسیب های وارده به مشاور طی درمان ،ممکن است در کـار حرفـهای او تـاثیر
منفی بگاارد و حتـی مـانع کمـک الزم بـه همـین مراجـع گـردد .بنـابر اصـل عـدم
آسیبرسانی به مراجع ،بهتر است طی فرآیند تدریجی مشـاوره بـه متخصـ

دیگـر

سپرده شود و حتی اگر الزم است ،بخشی از هزینههای دریافتی را به مراجع برگرداند.
همچنین بر اسا

بند aو  cکـدهای انجمـن آمریکـایی روانشناسـان )(APA

اصـول

اخالقی؛ بخش  : 1.13تعارضات و مسـایل شخصـی؛ مشـاور بایـد از قبـول فعالیـت
خودداری کند یا و ایف مربوط به حرفه خود را محدود کرده ،بـه تعویـق انـدازد یـا
پایان دهد(فرهادی؛۱۰۹۶؛.)۵۱
دوم .چالش مربوط به مشکالت مراجعان در روابط جنسی

از آنجا که این روابط در بیشتر جوامع دارای ضوابط ویـژهای اسـت و پیامـدهای

جنسی و بروز دلبستگی میان دو طـرف) ،اخالقی(ماننـد خـروج از چـارچوب هـای
دینی) ،حقوقی(مانند جرم در تعدی جنسی یا مشکل الحاق فرزند در بارداری خـارج
از ازدواج) ،برای افراد و جوامع دارد ،مشاور در مواجهه با این مسـائل دچـار چـالش
میشود .شاید بتوان گفت مشاوران به دلیل اصـل رازداری و مهـارت همـدلی ،اولـین
افرادی باشند که از مشکالت محرمانه مراجعان بهویژه مسائل جنسی با خبر میشوند.
نمونههای از این چالش ها عبارت است از:
 .۱مراجع دختری است که در ارتباط جنسی خارج ازدواج ،بکـارتش را از دسـت
داده و طرف مقابل او را رها کرده است .او االن در صدد ازدواج با مردی اسـت کـه از
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زیستی(مانند ازاله بکارت یا بـارداری) ،روانشـناختی(مانند عـوارض سـوم اسـتفاده

۱۵۷

شروطش بکارت دختر است .دختر در صدد ترمیم بکارت خود است .آیا مشاور ایـن
راه را تایید کند که مشکل اخالقی فریب مرد داوطلب ازدواج را به همـراه دارد ،یـا او
را نهی کند و در نتیجه ،گزینه خوبی برای ازدواج از دست بدهد.
حل :این چالش دو بخش دارد ،ترمیم بکارت و اعالم به خواستگار .برخی مراجع
تقلید ترمیم بکارت را جایز میدانند و برخی به علت حرمت نگاه به عورت نـامحرم،
آن را نادرست .در این مورد ،خانم مراجع الزم است نظر مرجع تقلید خود را بپرسد و
طبق آن عمل کند و تکلیفش روشن است .بخش دوم اعالم ترمیم یا بـاکره نبـودن بـه
خواستگار است .در مورد اعالم نیز فقط برخی مراجـع تقلیـد الزم میدانند(پرسـمان،
 )۱۰۷۷-۵-۱۵و الزم است فرد به نظر مرجع تقلید خود عمل کنـد .تـرجیح اخالقـی
این است که مشاور ،خانم را ترغیب کند در مرتبه اول بکارت خود را ترمیم نکنـد تـا
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۹۳

زمینه فریب دادن فراهم نشود (اصل آسیب نرساندن) .در مرتبه دوم شرایط خود را به
خواستگار بگوید .البته نه در مرحله اولیه بلکه وقتی که مراحل آشنایی برای ازدواج تا
حدی طی شده و زن و مرد در فرآیند نهایی تصمیمگیری برای ازدواج قرار گرفتهانـد
زیرا گفتن در مراحل اولیه ،با توجه تعدد خواستگاران باعث افشای اسـرار خـانم نـزد
افراد بسیاری میگردد .گفتن در مرحله نزدیک به انتخاب قطعی؛ این مفسده را کمتـر
دارد ،ولی چون مفسده فریب خواستگار یـا روشـن شـدن موضـوع بعـد از ازدواج و
اختالفات بعدی ،بیشتر است ،بهتر است این اطالع رسـانی صـورت گیـرد .در اینجـا
مشاور با ترغیب خانم به صداقت و توجه دادن به آثار بسیار مثبت آن ،این مسیر را در
او تسهیل کند.

 .۱مراجعی که فرصت تامین نیازهای جنسی خود را از راه مشروع ندارد ،دچـار
خودارضایی است و فشار جنسی بر او به حدی است که اگر به خود مشغول نشود،
درگیر روابط نامشروع با دیگران خواهد شد .اگر مشاور برای تقویت خویشتنداری
جنسی فرد و کاهش مشکالت روانی ناشی از نیاز جنسی او ،نتواند راهی پیدا کنـد،
مجوز روابط
مجوز خودارضایی یا ل
ناچار بین دو گزینه غیراخالقی و نامشروع است :ل
خارج از ازدواج.
حل :در این چالش دو طرف تصمیم با اصـل رعایـت اراده خـدا یـا فرمـان الهـی
ناسازگار است(مومنون .)۵،مشاور در گام اول الزم است همه روشها و فنون علمـی
را برای تقویت خویشتنداری مراجع بهکار گیرد .تسهیل راههای مشـروع تـامین نیـاز
جنسی ،نیز همزمان صورت گیرد .اگر این مداخالت از جملـه رواندرمـانی ،کـارآیی

دقیق بیان کند .بر اسا

مبانی دینی ،به دلیل تفاوت حدود شرعی به این که زنـا حـد

دارد و اســمنا فقــط تعزیر(خمینــی ،۱۰۹۳ ،ج ۱ص ،) ۴۶۱گنــاه کبیــره بــودن روابــط
نامشروع یا زنا (فرقان ۶۵،و کلینی ،ج ۱باب الکبائر ،ص ) ۱۵۹و این که درگیر کـردن
فرد دیگر در گناه از نظر اخالقی ناشایسـت اسـت ،خودارضـایی مفسـده کمتـر دارد.
مشاور با توضیح این موارد ،هیچ توصیهای به مراجع نداشته باشد و فقـط الزم اسـت
مفسدههای هر طرف را برشمارد و طرفی که مفسده بیشتر دارد را روشن کند .ایـن از
موارد "دفع افسد به فاسد" است .هرچند شواهد متعدد قرآنی و حدیثی بـرای جـواز
عمــل بــه قاعــده دفــع افســد بــه فاســد ارائــه شــده اســت(علی آبــادی و
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نداشت ،مشاور مفسدههای دو طرف خودارضایی و روابط نامشروع را بهطور کامل و

۱۹۱

اسفندیاری،۱۰۷۴،ص ،)۷ولی باید مشاور تاکید کند که عمل بـه رفتـار دارای مفسـده
کمتر در شرایط اضطراری است و مراجع باید سعی کند که زودتر از چنـین شـرایطی
خود را رهایی دهد.
سوم .چالشهای مرتبط با دینداری

آیا روانشنا

مسئولیت شرعی نسبت به اعمال مراجع خود دارد؟ آشـکار نبـودن

مطالبات دینی از افراد در جایگاه مشاوره باعث چالشهایی برای او میشود .بر اسا
اصل امر به معروف و نهی از منکر ،مشاور مانند هر فـرد مسـلمان دیگـر ،نسـبت بـه
اعمال دینی عنوان شده در جلسه مشاوره مسئولیت دارد (توبه.)۵۱،
 .۱مراجع برای درمان یک مشکل روانی یا ارتباطی ناچار به ترک یکی از واجبـات
یا انجام یکی از محرمات دینی است .مثال مراجع مبتال به وسوا
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۹۱

نمیتوانـد وضـو و

غسل بگیرد زیرا اضطراب باال حال او را بد میکند.
حل :اگر مشکل روانی فرد به حدی باشد کـه سـالمت او در خطـر اسـت ،یـا در
شرایط عسر و حرج است ،از نظر اسالمی ترک واجب یا انجام گناه جایز میشود .بـر
اسا

یک قاعده فقهی ،هر عمل حرامی کـه اضـطرار در انجـام باشـد ،جـایز اسـت

(انعام ۱۱۷،و نجفی۱۴۱۱،ق ،ج  ،۰۶ص .)۴۱۵-۴۱۶البته شناخت هر مـورد ،نیازمنـد
دقت و درک فقهی مشاور و پرسش از مراجع احکام شرعی در صورت ابهام ،است.
چهارم .چالش مربوط به اختالالت روانی و آزمون ها

 .۱یک چالش مهم در موارد اختالل روانی ،اعالم آن به مراجع است .در بسیاری از
موارد ،برچسب بیماری روانی ،اضطرابزا است .از طرفـی اگـر بـه او اعـالم نشـود،

پیگیری امور درمانی را جدی نمیگیرد .در همین رابطه ،چالش اعالم نتایج تستهای
روانشناختی به مراجع است که گاه نه تنها کمکی به او نمیکند ،بلکه تفسیرها باعـث
میشود برچسبی بر خود بزند و شرایط خود را بدتر کند .در عین حـال او اصـرار بـه
روشن شدن نتایج تست دارد.
حل :در این شرایط حق مراجع و رفاه مقتضـی اعـالم نتـایج تشـخی

و آزمـون

است(فرهادی )۱۶۹ ،۱۰۹۶ ،و با اجتناب از آسیب نرساندن بـه او در تعـارض اسـت
(نظام نامه اخالقی روان شناسی و مشاوره جمهـوری اسـالمی ایـران ،اصـل سـوم از
اصول عمومی) .به نظر میرسد چالش بین آسیب کمتر و آسیب بیشتر است .آیا اطالع
ندادن موجب آسیب بیشتری است یـا اطـالع دادن .در اینجـا ممکـن اسـت راه حـل
سومی در پیش گرفت به این صورت که مشاور نشانگان اخـتالل را بـه مراجـع خبـر

صورت بر اسا

اصل صداقت ،دادن اطالعات نادرست به مراجـع ،اخالقـی نیسـت

(کیانی ،۱۰۷۱،ص .)۱۱۵تشخی

این که کدام طـرف آسـیب بیشـتری دارد ،و یفـه

مشاور است و اگر برایش روشن نبود ،با مهلت گرفتن از مراجع ،با استاد نا ر خـود و
سایر متخصصان مشورت کند .بیشتر اوقات ،مراجعان ،حـق درخواسـت پسـخوراند
آزمون را دارند و مشاور باید تفسیر صحیح و کاملی از نتایج و تفسـیر درسـت آن ،بـه
مراجع منتقل کند .البته الزم است مشاور احتمال آسـیب بـه مراجـع را جـدی بگیـرد
(اصل آسیب نرساندن) و تفسیر کلی ارائه دهد و جزئیـات فنـی را نگویـد و احتمـال
خطا در آزمونها را هم یادآور شود (فرهادی.)۱۶۷ ،۱۰۹۶،
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دهد تا به درمان خود اهمیت دهد ولی برچسب و طبقه اختالل را اعالم نکنـد .در هـر

۱۹۰

پنجم .چالش در رابطه با مسایل قانونی مراجعان

 .۱مراجع میگوید در گاشته مرتکب جنایت یا رفتار غیرقـانونی شدهاسـت .اگـر
مشاور رازداری کند ،حق یک فرد یا عموم مـردم از بـین مـیرود و اگـر بـه مقامـات
قضایی گزارش دهد ،رازداری را نقض کرده و فرایند مشاور را متوقف کرده است.
حل :اگر جنایت یا رفتار غیرقانونی مراجع ،به حقـوق مـردم مربـوط میشـود ،از
آنجا که این فرد تحت پیگرد قانونی است ،الزم اسـت مشـاور مـاجرا را بـه نهادهـای
قانونی اطالع دهد (نظام نامه اخالقی روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران،
بند  .)۱-۱۳در تعارض حریم خصوصی و حریم عمومی ،باید جانب عمـوم مـردم را
گرفت به ویژه وقتی مسائله امنیت مردم در کار باشد(لفولت ۴۷۹ ،۱۳۳۷ ،1بـه نقـل از
احمد زاده)۱۰۰ ، ۱۴۳۳،و این از موارد استثنای رازداری است .البته الزم است افشای
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۹۴

اطالعات در حداقل ممکن باشد (نظام نامه اخالقی روان شناسی و مشاوره جمهوری
اسالمی ایران ،مورد پنجم از موارد نقض رازداری).
 .۱اگر مراجع تبعه کشور دیگری اسـت و سـکونتش در اینجـا غیرقـانونی اسـت،
مشاور چگونه باید برخورد کند؟
حل :اگر در مورد مهاجران غیرقانونی حکمی صادر نشده باشد که هر فردی آنـان
را بیند ،گزارش دهد ،چالش راحت حل میشود و گـزارش حضـور مراجـع مهـاجر،
خالف رازداری است .اما اگر چنین حکمی صادر شده باشد ،روشـن نیسـت کـه آیـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lafolltte,H.

مشاور از نظر اخالقی مجاز است به نهادهای قانونی اطالع دهد یـا نـه؟ معیـار دیگـر
رعایت حقوق مردم است .آیا حضور غیرقانونی مهاجر ضربه اساسی به حقوق مـردم
میزنــد و او از مراجعــان خطرنــاک محســوب مــیشــود تــا از اســتثناهای رازداری
باشد(فرهادی ،۱۰۹۶ ،ص .)۱۳۱اگر چنین نباشد ،رازداری اخالقی است.
 .۰اگر مشاور به سوماستفاده گزارش نشده از کودک یا بزرگسالی پی ببرد ،باید آن
را گزارش دهد؟
حل :طبق قانون پیشگیری و درمان کودکآزاری در آمریکا ،مشـاوران مو فنـد آن
را بــه مراکــز قــانونی خبــر دهنــد(فرهادی ،۱۰۹۶ ،ص .)۱۳۳در نگــاه اســالمی نیــز
سوماستفاده جنسی از کودک یا بزرگسال ،ممنوع است(مومنون .)۵ ،الزم است مشاور
از آزار کودک پیشگیری کند و اگـر از طریـق خـانواده کـودک یـا مـددکار اجتمـاعی

 .۴دختری بدون ازدواج باردار شده و االن زایمان کردهاست و در صدد است بچـه
را در جایی رها کند ،در غیر این صورت باید بچه را نگه دارد یا باید به مرکـز رسـمی
بسپارد که در هر دو صورت آبـروی خـانوادگی والـدین و خـودش مـیرود و آینـده
زندگی او با مشکالت شدید روبرو میشود .اگر تصمیم جدی بگیرد کـه نـوزاد را در
جایی رها کند یا مشاور بداند این کار را کرده و محلش را نیز به مشاور اطـالع دهـد،
آیا و یفه اخالقی مشاور ،اطالع رسانی به مراجع قانونی است؟
حل :در این چالش ،اولین گام ،بررسی مفاسد و ضررهای هر دو طرف است .رها
کردن نوزاد در گوشهای حتی امن ،غیرقانونی است ،فردی بینسب و بیهـویتی را بـه
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نتوانست از ادامه سوماستفاده را متوقف کند به مراکز قانونی گزارش دهد.

۱۹۷

جامعه سپرده ،آینده تربیتی بچه را مبهم کرده ،و احتمال بروز احسا

گناه و پشیمانی

برای مادر نوزاد در آینده را بسیار زیاد میکند و زخمی است که تا پایان عمر بـر روان
او باقی است .سپردن فرزند به مراکز قانونی ،به حکم دادگاه نیاز دارد ،در این صـورت
برای دختر سوم پیشینه ثبت میشود و احتمال افشای این راز زیـاد اسـت .نگهـداری
نوزاد ،اسرار دختر و بارداری نامشـروع او را بـرمال میکنـد ،آبـروی خـانوادگی او را
میبرد و ازدواج او را در آینده به خطر میاندازد .این مفاسد ممکن است برای برخـی
افراد کمتر یا بیشتر باشد .الزم است مشاور با همفکری خـانواده و دختـر ،مفسـده دو
طرف را ارزیابی کند .شاید بتوان گفت در مجمـوع سـپردن قـانونی نـوزاد بـه مراکـز
نگهداری کودک ،مفسده کمتری داشته باشد .اگر برای حفظ اسرار دختر و خانواده او
تالش زیاد شود و در روند قانونی ،سعی در عدم ثبت سوم پیشینه برای دختـر شـود،
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۹۶

این تصمیم اخالقی است و پیامدهای قانونی و روانشـناختی کمتـری دارد .بـهعالوه
اگر در آینده دختر تصمیم گرفت که فرزندش را نزد خود نگه دارد ،راه قانونی برایش
باز است .از آنجا که اطالعرسانی به مراکز قـانونی در مـورد مکـان رهاسـازی نـوزاد،
همان آسیبها را دارد ،حفظ رازداری در این مورد الزم است .این چـالش حـداکثری
است و حل آن دشوار است.
 .۷گاه در مشاوره زوجی کار به دادگاه کشیده میشود و الف) یکی از زوجـین یـا
ب) هر دو یا ج) قاضی از مشاور درخواست شهادت یا امر قانونی دیگر ماننـد حکـم
شدن دارد .دخالت مشاور مستلزم بی طرفی یا نقض رازداری است .از طرفی شهادت
ندادن با آیات و روایات متعدد لزوم شهادت(بقره ۰-۱۹۱ ،و طالق ) ۱ ،منافات دارد.

حل :در صورت ج چون قانون است پایرفتن شهادت الزامـی اسـت (نظـام نامـه
اخالقی روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران ،بند  .)۱-۱۳در صورت الـف
بنا بـر اصـل بـی طرفـی و رازداری نبایـد شـهادت لـه یـا علیـه یکـی از زوجـین را
بپایرد(نظامنامه اخالقی و استانداردهای عملکرد مشاورهای انجمـن مشـاوره آمریکـا
( .)APA,1995در صورت ب این خالف بـی طرفـی اسـت و مقتضـای آن نپـایرفتن
شهادت است .با این وجود اگر راهی برای کشـف حقیقـت غیـر از شـهادت مشـاور
نباشد ،بر اسا

آیات قرآن باید شهادت را باید پایرفت هرچند برخی آن را منوط بـه

پرسش مشاور از مرجع تقلید خود میدانند(احمدزاده.)۱۱۳ ،۱۴۳۳ ،
ششم .چالشهای اخالقی در مشاوره ازدواج

 .۱در مشاوره ازدواج روشن میشود که برخی مسائل خصوصی فرد ممکن اسـت

کرده و مشکالتی ماننـد اعتیـاد ،سـابقه زنـدان یـا انجـام ازدواج هـای موقـت زیـاد؛
داشتهاست .یا خانمی ازدواج قبلی داشته و برخی رویدادها مانند بچه دار شـدن در آن
را به مشاور میگوید ولی حاضر نیست به فرد داوطلب ازدواج بگوید ،چـون شـانس
ازدواج با او را از دست میدهد .آیا رازداری مشاور در این موارد درست است.
حل :در برخی موارد فوق رازداری مشاور الزم است و افشای آنها از موارد جواز
نقض رازداری محسوب نمیگردد .از طرفی مشاور به عنـوان یـک متخصـ

مـورد

مشورت قرار گرفته است و ممکن است ایـن مـوارد بـه پایـداری ازدواج زن و مـرد
آسیب زند .حل چالش به این است که مشاور ،مراجع را ترغیب کنـد کـه خـود ایـن
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ال فرد قبال به او مراجعـه
در آینده برای طرف مقابل و این ازدواج مشکل ایجاد کند .مث ً

۱۹۵

موارد را به خواستگار خود(مرد یا زن) ،اطالع دهـد و از عواقـب آن نترسـد .بـا ایـن
استدالل که شروع زندگی مشترک با بی صداقتی ،بحران های جـدی تـر را بـه دنبـال
دارد .حال اگر اسرار گاشته به مشکل اخالقی شدید یا اختالل روانـی شـدید مراجـع
مربوط شود و فرد حاضر نیست این مشکل را به فرد داوطلب ازدواج بگویـد و حتـی
مشاور را از گفتن آن نهی میکند ،آیا الزم است مشـاور بـه او اطـالع دهـد؟ بـه نظـر
میرسد این از موارد نقض رازداری اسـت و از اسـتثناهای حرمـت غیبـت در متـون
اسالمی است .دلیل این جواز ،لزوم خیرخواهی بـرای فـرد طلـبکننـده مشـورت از
جمله در ازدواج است(کلینی ،ج ،۱ص )۰۱۰که با عنوان «وجوب نصح المستشیر» در
متون حدیثی آمدهاست(حر عاملی؛ ج ۱۱؛ ص .)۴۰بنابراین الزم است مشـاور مـوارد
موثر در ازدواج را به اطالع طرفین برساند .وقتـی دو فـرد بـرای مشـاوره ازدواج بـه
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۹۹

متخص

مراجعه میکنند همه لوازم ایـن روش را مـیپایرنـد ،همـان گونـه کـه در

آزمایشات و مشاوره پزشکی و ژنتیک در ازدواج نیز اطالعرسانی به طـرف داوطلـب
ازدواج الزم است.
 .۱مراجع ماهبی در مورد یک گزینه ازدواج دچار چالش است .فرد ،سـازگار ،بـا
اخالق خوب و مردمدار است ولی نماز نمیخواند .یک مشاور ماهبی چـه راه حلـی
را به این مراجع پیشنهاد کند؟
حل :دینداری از معیارهای مهم همسر مناسب در نگـاه اسـالمی اسـت .از جملـه
ابعاد دینداری انجام تکالیف خداوند و ترک گناهان است .از طرفی حسن خلق نیـز از
شرایط الزم برای همسر مناسب است .اگر فرد از دینـداری نسـبتا خـوبی برخـوردار

باشد یعنی بر گناهان اصرار نکند و سعی در انجام تکالیف الهی داشته باشد ،همراه بـا
حسن خلق ،میتواند همسر مناسبی باشد .اگر دینداری او در این حـد نباشـد ،متـون
اسالمی ازدواج با این گونه افراد را با عنوان فاسق مطلوب نمـیدانـد(نوری۱۴۳۹ ،ق،
ج۱۴ص .)۱۷۱مــثال ازدواج بــا شــرابخــوار مناســب نیســت(کلینی ،ج،۷ص،)۰۴۹
هرچند منع شرعی ندارد .5در این شرایط تصمیم به ازدواج نکردن بهتر است .هرچنـد
چون ازدواج با این فرد منع شرعی ندارد ،تعارض حـداقلی اسـت .البتـه در صـورت
انتخاب این گونه افراد ،الزم است همسر از ابتدای ازدواج بـرای برخـورد بـا ضـعف
دینداری آنان ،برنامه مناسبی همراه با مدارا داشته باشد.
 .۰مراجع فردی را برای ازدواج مناسـب و همتـای خـود میدانـد ،ولـی یکـی از
والدین یا هر دو با ازدواج او مخالفت میکنند و او نتوانسته است آنان را قـانع کنـد و

یا اصال حمایتی از تو نمیکنم.
حل :در نگاه ادیان الهی به ویژه اسالم ،احترام و مدارا بـا والـدین بسـیار سـفارش
شده و کمترین بیاحترامی به آنان (بقره ،۹۰ ،نسام ،۰۶ ،انعام ۱۷۱ ،و اسـرام ،)۱۰ ،بـه
ویژه مادر نهی شده است(لقمان ۱۴ ،و احقاف .)۱۷ ،با این وجود ،در بحث ازدواج به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال
ال فاضـل ،العـروة الـوثقی ،ج  2م 7؛ آیـت هل
ال مکارم و آیـت هل
ال نورى ،آیت هل
 . 5امام خمینی ،آیت هل
ال
ال تبریزى ،منهاج الصـالحین ،ج  ،2م  243؛ آیـت هل
وحید ،منهاج الصالحین ،ج  ،8م  5243؛ آیت هل
ال بهجت
ال صافی ،هدایة العباد ،ج  ،2م  3و دفتر :آیت هل
سیستانی ،منهاج الصالحین ،ج  ،2م  2؛ آیت هل
ال خامنه اى.
و آیت هل
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حتی مادر میگوید اصال از تو راضی نیستم یا پدر میگوید از ار محرومت مـیکنم

۱۹۷

فرزند پسر اختیار داده شده است و والدین بر ازدواج پسر پس از بلوغ والیتی ندارنـد
و حتی به پسران توصیه شده است که در چالش بین گزینه مورد تمایل خود و گزینـه
مورد تمایل والدین ،میل و رغبت خود را ترجیح دهند و به میل والدین در این مـورد
عمل نکنند( طبرسی۱۴۱۱ ،ق ،ص .)۱۰۵دختر نیـز بـا وجـود آن کـه اجـازه پـدر در
ازدواج او شرط است ،اگر مردی را همسان خود تشخی

دهد ،مـیتوانـد بـا حکـم

دادگاه و بدون اجازه پدر با او ازدواج کند(ماده  ،۱۳۴۰قانون اصالح مـوادی از قـانون
مدنی  ،۱۰۵۳/۷/۱۱ ،مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی .)۱۱/۱۱/۷۷ ،البتـه
تنشها و مشکالتی که از مخالفـت والـدین پدیـد مـیآیـد ،نیازمنـد صـبر ،تحمـل و
برخورد محترمانه با والدین بهویژه مادر است ،زیرا مادران در مـورد ازدواج فرزنـدان
بیشتر حساسیت دارند .در این مسیر اولین اقدام ،تالش برای قانع کردن والدین است.
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۷۳

در صورت نتیجهبخش نبودن این اقدام و ادامه مخالفت شدید والدین ،فرد بـه کمـک
مشاور دو طرف انتخاب را ارزیابی کند ،به این صورت که مزایـا و آسـیبهـای ایـن
ازدواج و ترک آن را بسنجد .اگر به این نتیجه رسید کـه ایـن ازدواج بـرایش مزایـای
بیشتر و آسیب کمتر دارد ،به آن اقدام کند (اصل خودمختاری) .البته برخورد مناسب با
والدین او را در رسیدن به اهدافش کمک میکند.
 .۴زنی تصمیم دارد همسر دوم مردی شود .در این صورت اطالع دادن بـه همسـر
اول الزم است؟ از آنجا که از نظر قانونی ازدواج با مرد همسـردار ممنـوع اسـت ،آیـا
مشاور و یفه دارد به زن اول یا مراکز قانونی اطالع دهد؟
حل :در قانون مدنی ایران ،برای ازدواج با مرد همسردار نه تنها آگاهی همسـر اول

بلکه رضایت او شرط است(ماده ،۱۶قانون حمایت از خانواده) .بنـابراین بهتـر اسـت
ازدواج با مرد همسردار با آگاهی و رضایت همسر اول صـورت گیـرد .البتـه از نگـاه
اسالم و فقه شرعی ،چنین شرطی وجود ندارد (نسام ۴،و طباطبـایی یـزدی۱۴۳۷ ،ق،
ج۱ص ،)۵۷۵ولی برای پیشگیری از مشکالت قانونی آینده و اختالفات بعدی ،خـانم
مراجع به دنبال طی مسیر قانونی باشد .این چالش حداکثری اسـت ،زیـرا در فرهنـگ
جامعه ایران ،بسیاری از مردان و زنان با دستآویز قرار دادن قوانین شـرعی بـه دنبـال
ازدواجهای موقت و حتی دائم هستند و مشاور را در چالش اخـتالف شـرع و قـانون
قرار میدهند .حل این چالش به رعایت شرایط قانونی تعدد زوجات است(نظام نامـه
اخالقی روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران ،بند  .)۱-۱۳در هـر صـورت
به نظر میرسد خط قرمز ازدواج دوم با یک مرد ،حفظ زندگی زناشویی اول اوسـت،

هر دو خانواده دارد .ضمنا مشاور و یفه ندارد به همسر اول خبر دهد و ایـن از مـوارد
جواز نقض رازداری نیست.
هفتم .چالشهای اخالقی در مشاوره زوجی

چالشهای اخالقی روابط زوجین در زندگی مشترک ،بسیار است و چون حق دو
نفر در میان است ،حل آن برای مشاور از نظر اخالقی دشوارتر اسـت .برخـی از ایـن
چالشها چالش مربوط به رابطه با خانواده خود و همسر است(ساالری فـر و قنبـری،
 .)۱۰۷۹برخی چالشهای مربوط به تعارض بین منافع فردی و خانوادگی اسـت .گـاه
پیشرفت فرد پس از ازدواج با ایفای و ایف خانوادگی در تعـارض قـرار میگیـرد و
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در غیر صورت بنای یک خانواده با تخریب خانواده دیگر ،عواقب منفی شـدید بـرای
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ناتوان از حل این تعارض ،از مشاور کمک میخواهد.
هشتم .چالشهای مرتبط با خیانت

 .۱خانمی به مشاوره خبر میدهد که فرزنـدش بـه طـور قطـع محصـول روابـط
نامشروع است .عااب وجدان دارد ولی اگر به شوهرش بگوید آبرویش خواهد رفت
و زندگی مشترکشان فرو میپاشد.
حل :از مجموع نظرات فقهی ،به دست میآید اعالم این واقعیـت بـه شـوهر الزم
نیست(امام خمینی ،مسئله )۶۹-۱۱۳۶۵و سودی ندارد ،بلکه آسـیب هـای شـدید بـه
همراه دارد .بنابراین الزم است مشاور؛ زن را راهنمایی کند که جنبه الهـی ایـن اشـتباه
بزرگ را جبران کند و با توبه به درگاه خدا ،از خداوند تقاضای بخشش کند .مشاور با
ترغیب انجام درست توبه ،و تاکید بر بخشش گسـترده خداونـد(زمر ،)۷۰ ،احسـا
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گناه افراطی و ناامیدکننده زن را کاهش دهد.
 .۱مشاور در روند درمان خبردار میشود مراجع روابط فرازناشویی زیادی دارد و
همسرش به وفاداری او مطمئن است .زنـدگی مشـترک در خطـر پیامـدهای نـاگوار
روابط فرازناشویی مراجع است و همسـرش بیخبـر و صـادقانه بـه انجـام و ـایف
میپردازد .در اینجا مشاور دچار چالش اخالقی رازداری یا اصل نیکوکاری است.
حل :وقتی در درمان خیانت ،مراجع حاضر نیست روابط فرازناشویی را ترک کند،
ادامه درمان بدون تعهد به ترک روابط توصیه نمیشود .اگر در این شرایط همسر فـرد
به ادامه درمان اصرار دارد ،این چالش برای مشاور بروز میکند که درمان را ادامه دهد
و نیز آیا رازداری در این شرایط اخالقی است؟ از آنجا که رهـا کـردن درمـان ،زمینـه

فروپاشی زندگی زناشویی این زوج است ،پیگیری حـل مشـکل و ادامـه درمـان الزم
است(اصل نیکوکاری) .مشاور در روند درمان به غیراخالقی بودن و غیرقانونی بـودن
رابطه فرازناشویی تاکید کند تا مراجع به ترک آن راضی شود .در همین شرایط مشاور
میتواند بدون افشای راز مراجع ،همسرش را از شرایط ویژه زنـدگی زناشـویی آنـان
آگاه کند و با آموزش مراقبتهای بیشتر از همسر ،از آسیب بیشتر به فرد خیانت دیـده
پیشگیری کند .در اینجا اگر با ادامه روابط فرازناشویی یک همسر ،احتمـال فروپاشـی
زندگی خانوادگی زیاد شود ،گاه نقض جزیی رازداری در حـدی کـه فـرد را متوجـه
شرایط کند ،اخالقی به نظر میرسد(هاروی ،۱۰۹۹ ،ص.)۴۹۵
نهم .چالشهای مربوط به طالق

 .۱فرد با همسر ناسازگاری زندگی میکنـد کـه در انجـام حـداقل و ـایف خـود

همسرش وارد میشود .مشاور تشخی

میدهد که طالق به نفـع یـک همسـر و بـه

ضرر همسر دیگر اسـت یـا ایـن طـالق بـه بـروز مشـکالت جـدی بـرای فرزنـدان
میانجامد .مشاور بین رعایت مصلحت یکی از دو نفر یا فرزندان و آسیب ندیدن آنان
مردد شده است.
حل :الزم است مشاور همه مشکالت و پیامدهای ادامه زندگی یا جدایی را بـرای
فرد روشن کند که با آگـاهی از پیامـدهای هـر دو طـرف ،خـودش یکـی از دو راه را
برگزیند .در این چالش فرد باید بررسی کند که آیا میتواند به این مقدار کـم از ایفـای
و ایف زناشویی از طرف همسر ،اکتفا کند یا نه؟ اگر او انتظارات خود را با توجه بـه
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کوتاهی میکند .او تصمیم به طالق دارد ولی احسا

میکنـد ضـربات سـنگینی بـه
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آسیبی که همسر در اثر طالق متحمل میشود ،کم کند ،شاید بتواند بـا او کنـار بیایـد.
مشاور به او کمک کند که بفهمد در آینده با جدایی میتوانـد بـه چـه مقـدار از مزایـا
برسد که االن از آن محروم است و آیا ضرر زدن به همسر برای رسیدن بـه ایـن مزایـا
ارزش دارد یا نه؟ البته اگر زندگی زناشویی به ناسازگاری زیـاد برسـد ،تکلیـف فـرد
روشن است و چون نمیتواند به زندگی آرامـی برسـد ،احتمـاال تصـمیم بـه جـدایی
میگیرد .حل مورد دوم به این است که مصلحت فرزندان را در نظر بگیـرد و بررسـی
کند که آیا به خاطر فرزندانش از نیازهای خود میتواند بگارد؟ آیـا در ایـن صـورت،
پس از مدتی آسیب نمیبیند یا برای تامین نیازهایش دچار خطا نمیشود؟ مشاور باید
او را از همه پیامدهای دو طرف تصمیم آگاه کند و گزینه ای پیشنهاد نکند.
 .۱زنی قصد طالق دارد زیرا شوهرش با وجود آن که همه و ـایف خـانوادگی را
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به خوبی ایفا میکند ،به قوانین شرعی و دینی اصال پایبند نیست مثال نماز نمیخواند،
واجبات مالی دینی را پرداخت نمیکند یا معتاد و شراب خوار است .مشـاور مـاهبی
در چنین شرایطی چه توصیه ای داشته باشد؟
مجوزی برای طالق نمیشـود.
حل :از نظر شرعی ،ترک واجبات از سوی شوهر ،ل
اعتیاد و شرابخواری شوهر نیز همین حکم را دارد ،مگر این کـه زنـدگی زناشـویی
مختل شود یا فرد از ایفای و ایفش باز بماند یا به فرزندان آسیب زیاد وارد شود .اگـر
به این حد نرسد ،زن بهتر است با اخالق نیک و مدارا در کنار همسرش بمانـد و او را
به انجام واجبات و ترک گناهـان دعـوت کنـد .بایـد مشـاور در ایـن زمینـه فنـون و
روشهایی را به زن بیاموزد که خویش و فرزندان را حفظ کند و بـر همسـرش تـاثیر

مثبت داشته باشد .از آنجا که بیشتر زنان رفیت کافی برای مواجهه بـا چنـین شـرایط
دشواری را ندارند ،انتخاب یکی از دو طرف ،دشوار است.
دهم .چالش های مربوط به مشاوره کودک

 .۱مشاوره دادن به کـودکی کـه یکـی از خویشـان یـا دوسـتان او را بـه مشـاوره
آوردهاست و والدین او صالحیت اخالقی ندارند .بنابراین دریافت رضایت از آنان بـا
مشکل روبرو است.
حل :در مشاوره به کودک رضایت قـیم قـانونی یـا ولـی او شـرط اسـت(نظامنامه
اخالق حرفه ای روانشناسی) .در شرایطی که ولی کودک از صالحیت الزم برخوردار
نیست ،الزم است روند مشاوره به مراجع قانونی اطالع داده شود.
 .۱کودکی توسط پدرش مورد سوماستفاده جنسی قرار گرفته ولی پیگیری قـانونی

مالی به پدر وابسته است .و یفه مشاوره کدام است؟ پیشگیری از آسیب به کودک یـا
پیشگیری از آسیب مالی به خانواده ؟
حل :از آنجا که در این شرایط پیگیری قانونی باعث مجازات پـدر مـیشـود و بـا
ترک حمایت مالی او ،مشکالت خانواده تشدید میگردد ،باید سعی کرد حتی المقدور
مشکل به مراجع قانونی کشیده نشود .بهتر است از طریق مددکار اجتماعی یا به شکل
دیگر ،پدر به مشاوره ارجاع داده شود و برای ترک رفتار به او اخطار جدی داده شـود.
در صورتی که رفتار بد ادامه پیـدا کـرد ،مـداخالت قـانونی بـا اخطـار و تـاکر آغـاز
شود(نظام نامه اخالقی روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایـران ،بنـد .)۱-۱۳
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باعث زندانی و مجازات پدر میشود و او سرپرست دیگری ندارد یا خـانواده از نظـر
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در نهایت اگر مشکل حل نشد ،پیشگیری از آسیب بیشتر به کودک و کمک گـرفتن از
نهادهای خیریه برای حمایت مالی خانواده ترجیح دارد و اخالقی نیست که کودک در
محیط نامساعد پرورش یابد(اصل دفـع افسـد بـه فاسـد) .ایـن از مـوراد اسـتثناهای
رازداری است.
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