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مشاوره  امري تخصصي اســت و طي سال هاي طوالني، گرايش ها 
و شــاخه هاي متعددي در اين عرصه پديد آمده اند و در دانشــگاه ها 
تدريس مي شوند. اين بخش از تالش هاي علمي متخصصان مشاوره 
را بايــد ســتود و از يافته ها و ديدگاه هاي آنــان در حل و يا كاهش 
مســائل و مشــكالت گوناگون بهره برد. همراه با اين پيشرفت هاي 
علمي ممدوح، بايد به اين حقيقت نيز نيم نگاهي داشــت كه مشاوره 
و ضرورت هاي آن در متن و زندگي  ما انسان ها ساري و جاري است. 
كافي اســت با ديدة هدفمند به پيرامون خــود نگاه كنيم و پهناي 

مشاوره را به طور واضح نظاره گر باشيم.
همين كه مي بينيم فردي يا افرادي از حقير شمردن ديگران لذت 
مي برند و از عزت هم نوعان خود وحشــت دارند، همين كه مي بينيم 
كساني هســتند، تحمل و ســعة صدر الزم در محاسبات انساني را 
ندارند، يا در حد نازل دارا هســتند، هميــن كه مي بينيم فردي در 
خود فرورفته است و گويي كاماًل از ياد برده است كه ديگران نيز در 
اطراف او حضور دارند، همين كه مالحظه مي كنيم كساني هستند كه 
مراقبت از خود را فراموش كرده اند و هيچ معيار و مالكي براي خود

قائل نيستند، و ده ها و شايد صدها اختالل رفتار ديگري كه در متن 
حيات نظاره گر هستيم، همه شواهدي بارز براي ضرورت ارائة خدمات 

مشاوره اي در پهناي زندگي هستند.
اكنون در شرايطي قرار داريم كه گسترش ويروس كرونا همه چيز 
را تحت تأثير قرار داده اســت و همه در اين فكر هستند كه چگونه 
خــود را در مقابل ايــن »ذّره« قوي نگه دارند؟ ايــن پديده نيز به 
نحو ديگري آميختگي مشــاوره با متن زندگي را آشكار كرده است. 
متأسفانه ويروس منحوس كرونا در همه چيز اثر گذاشت. سيستم 
رواني، اجتماعي، جسماني، اقتصادي، سياسي، امنيتي و غيره، همه 
به نوعي از آن اثر پذيرفته اند و خود را براي جلوة ديگري از زندگي 
آماده ســاختند. اين پديده به قدري دامنة وسيعي پيدا كرده است 
كه مي توان از »عصر كرونايي« با مختّصاتي بي بديل نام برد و براي 
زيســتن در آن، به مهارت هاي ويژه اي انديشيد و عمل كرد. اصول 
و قواعــدي كــه در اثر اين فضاي كرونايي به منصة ظهور رســيد، 
از »شستن دست ها« تا »دست شســتن« از زندگي را دربرگرفت. 
بعضي ها دست مي شــويند تا گرفتار نشوند، بعضي ها نيز متأسفانه 

دست شسته اند و رفته اند.
اكنون مشــاوره، به عنــوان يك حرفة كاهش دهنــدة معضالت و 
مشــكالت بايد بين اين دو »دست شستن« هوشيارانه ايفاي نقش 
كند. به نظر مي رســد خدمات مشــاوره اي در ابعــاد و زمينه هاي 

مشــــاوره           گنـــــــــج  
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گوناگونش در يك آزمون قرار گرفته است؛ آزموني كه سؤال هايش را 
نه استادان باالدستي، بلكه پناه جويان و التماس كنندگان دم دستي 
در اختيار مشاوران قرار مي دهند. احتمااًل يكي از شاخص هاي بسيار 
مهم ارزيابي مشاوره در كشور ما، نحوة كارگشايي و راه گشايي آنان 
در عصر كرونايي است. خيلي ها به دليل ترس از مبتال شدن، دچار 
اضطراب، تشــويش خاطر، و اختالالت رواني و رفتاري شده اند و به 
فريادرس نياز دارند. چه بسا اگر به وضع اين قبيل انسا ن ها رسيدگي 
نشــود، همين وضع آشــفتة رواني آنان را به وضعــي بدتر از كرونا 

برساند و زندگي آنان را مصدوم و مخدوش سازد.
همة كســاني كه در انجام مشــاوره داراي توانايي هايي هســتند، 
وظيفة انســاني دارند، مجاهدگونه به ياري اين گروه بشــتابند و به 
آنان كمك كنند. حقيقتًا انسان نااميد چگونه مي تواند زندگي كند؟ 
مگر آنكه فرد تواناي ديگري او را به اميد برســاند و به او نشان دهد 
كه زندگي صرفًا آن نيست كه تو فكر مي كني، بلكه زندگي آن است 
كه تو مي سازي. بي ترديد رساندن چنين آدم هايي به نقطة  اميد، به 

مشاوره هاي هم دالنة مستمر نياز دارد.
كرونا با فاصله گذاري اجتماعي به يك عامل پراكند ه ساز تبديل شده 

اســت. انسان هايي كه به طور فطري به يكديگر محتاج و مدنی الطبع 
هستند، مجبورند براي »جلوگيري از مبتال شدن« با فاصله  از هم قرار 
بگيرند. حتي گردهمايي هاي معمول و مرسوم خويشاوندان نيز تحت 
كنترل قرار گرفته اند. عروسي ها و عزاها نيز غريبانه برگزار مي شوند. 
اين وضع به طــور طبيعي مجموعه اي از موقعيت هاي تعادل آفرين و 

مسرت زا را از آدم ها گرفته است.
بنابرايــن همة ما بايد بياموزيم كه زندگي بــا كرونا و امثال كرونا 
در دنياي امروز يك واقعيت اســت. اين هم صورتي از ُصَور گوناگون 
حيات بشر اســت كه در شــرايط فعلي اين طور نمايان شده است. 
اين بديل آفريني و خلق آرامش از عهدة مشــاوران متعهد و دلسوز 
برمي آيد. واقعيت ها را بايد پذيرفت. براي زيستن با آن ها بايد زندگي 
را تمرين كرد؛ چون زندگي بايد تداوم پيدا كند، چه با گنج و چه با 
رنج. اينكه كدام يك به ما رو آورد، به شــرايطي وابسته است كه ما 
را در خود فرو برده است. ممكن است يك گنج سر تا پا رنج باشد و 

ممكن است از دل يك رنج گنجي پديد آيد و چنين باد!

حقیقتًا انسان ناامید چگونه 
مي تواند زندگي كند؟ مگر آنكه 
فرد تواناي دیگري او را به امید 

برساند و به او نشان دهد كه 
زندگي صرفًا آن نیست كه تو فكر 
مي كني، بلكه زندگي آن است كه 

تو مي سازي

هانیه ملكی
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