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قرن چهاردهم به پایان رسید و قرن پانزدهم به عنوان مقطع زمانی 
نوینی آغاز شــد. همة ما در قرن گذشــته می زیستیم و همه جوامع 
بشــری نیز در این صد سال موقعیت های گوناگون را تجربه کرده اند. 
بی تردید عبور زمان و زمام زمانه در اختیار ما نیســت که حرکت آن 
را ُکند و یا متوقف کنیم، لیکن می توانیم در عبورمان، عابر هوشــیار 

و خردمندی باشیم.
اصواًل ما نه در زمان و نه در مکان امکان تغییر نداریم، ولی توانایی 
اثرگذاری در چگونگی شــکل گیری موقعیت های زندگی در اختیار 
ماست. ســرمایة بی بدیل عقل و اراده ای که خدای بزرگ در اختیار 
بنده اش قرار داده اســت، او را قادر می ســازد که نه در مکان و نه در 
زمان عنصر منفعل نباشــد، بلکه با فعالیت مثبت و اثرگذار، قواعدی 
به نفع رشــد و اعتالی خود تدوین و اجرا سازد. اصواًل در امر مشاوره 
نیز از همین ســبک استفاده می  کنیم. سبکی که شاید بتوان نام آن 
را »ســبک دریافت های صحیح از صداهای محیط پیرامون« در نظر 
گرفت. اگر چنین شایستگی در ما وجود داشته باشد، مشاوران مؤثری 

خواهیم بود و مشورت های مفیدی ارائه خواهیم کرد. 
تصور کنید از یک مکان خاص در حال عبور هســتیم و این مکان 
جغرافیای ویژه ای دارد. مــا به عنوان عابر نمی توانیم با تجاربی که با 
عبور از آن مکان به دست می آوریم، هندسة نوینی برای زندگی خود 
ترسیم کنیم. مکان صرفًا آجر، ســنگ و دیوار نیست، بلکه مکان با 
آنانی که در آن نقش آفرینی می کنند معنادار اســت. به تعبیر دیگر، 

»هر مکان« با »َمکین« خود الهام بخش است. 
به همین قاعده اگر به محیط های آموزشــی بنگریم، دریافت های 
ارزشــمندی خواهیم داشت. محیط مدرســه یک مکان است؛ ولی 

مکانی خاص با معنایی ویژه. ما مشاوران به فهم درست از این مکان 
نیاز داریم. این فهم درســت وقتی حاصــل می آید که به کارکرد آن 
بیندیشیم. چه بسا در زمان های پیشین تعامالت و رویداد های مثبت 
و منفــی زیادی در این محیط های آموزشــی به وقوع پیوســته اند، 
ولی همة آن ها در آنچه که ما امروز به دســت آورده  ایم، اثر یکســان 
نداشــته اند. به همین ترتیــب، آنچه که امروز در ایــن مکان انجام 
می شــود، برای فردا ســوغات دیگری را تحویل خواهد داد. بنابراین 
باید در موقعیت های جدید هوشــمندانه عمل کنیم و خردمندانه از 

آن ها بهره بگیریم. 
در خصــوص »زمان« نیز نکات عبرت آمــوز زیادی وجود دارند هر 
چند رابطه و نسبت زمان و مکان با هم در آمیخته است و هیچ زمانی 
بدون مکانی و هیچ مکانی بدون زمانی قابل تصور نیســت، لیکن در 
مقام تحلیل می توان جداگانه داوری کرد. اینکه گفته می شــود قرن 
14 سپری شد، یعنی مجموعه ای از شرایط و موقعیت ها سپری شدند. 
زمان صرفًا طلوع و غروب آفتاب نیست. که طلوع و غروب یک موضوع 
طبیعی است. زمان آن چیزهایی است که در این عرصه های طبیعی 
به وقوع می پیوندند. ما به عنوان مشاور مدرسه نباید ایام را بشماریم و 
طلوع و غروب ها را ثبت کنیم، بلکه باید از خود بپرســیم: در ساعاتی 
که گذشت، چه نقش مؤثری را توانستیم ایفا کنیم؟ آیا باری بر دوش 
زمین بودیم و یا باری از دوش دانش آموز برداشتیم؟ اگر دومی باشد، 
در مسیر درستی حرکت کرده ایم و اگر صرفًا تماشای طلوع و غروب 
باشــد، به وظایف خود نپرداخته ایم. بر این اساس در آغاز قرن جدید 
از خدای صاحب قــرون و اعصار طلب کنیم به ما توفیق بهره مندی 

عاقالنه از شرایط و موقعیت های پیش رو را عنایت فرماید. 

زمـاِم  زمـــــانه
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