
سخن سردبیر

بهار و پاییز چه تفاوتي با هم دارند؟ چه رویدادي در طبیعت رخ 
مي دهد كه این همه زیبایي مي آفریند و نشاط بي بدیل در انسان ها 
ایجاد مي كند؟ تفاوت ریشــه اي این دو فصل در این اســت كه در 
پاییز ارتباط ریشــه ها و تاروپود جلوه هــاي طبیعي و زیبایي هاي 
چشم نواز با یكدیگر و با تغذیه هاي زمیني و زمینه اي قطع مي شود 
و حیــات طبیعت از طراوت مي افتد. در بهــار دوباره این ارتباط و 
تعامل عناصر طبیعت بازمي گردد و در اثر دادوستد هاي گوناگون، 
زنده دلي و زنده پروري به عنوان یك ســنت الهي نمایان مي شــود. 
بدین ترتیب مي توان گفت: ارتباط پاییزي، ســردي و كم رنگي به 

دنبال دارد و ارتباط بهاري، زنده دلي و نشاط را افزایش مي دهد.
مي توان از مشــاور و مشــاوره هاي بهاري و پاییزي سخن گفت. 
مشاورة بهاري بر مدار ارتباط در مناسب ترین و معقول ترین شكل 
خود قرار مي گیرد و مشاورة پاییزي، آگاهانه و ناآگاهانه، قصد دارد 
با تمركز در یك نقطه و محصور شدن در یك موضوع ویژه، دردها 
و درمان ها را در همان نقطه جست وجو كند. این قصد و آرزو هرگز 
در مشاوره، مخصوصًا در مشاوره هاي مدرسه اي، برآوردني نیست. 
هر چند باید مســئلة مراجع را به طور دقیق شــناخت، ولي نباید 
از یك مســئلة واحد، بدون نگاه بهاري به جان درمان جو، »حصار 

مشاوره اي« ساخت.
 مشاور باید مسئله را دریابد و زمینه هاي بروز و پیدایش آن را در 
ابعاد و اضالع زندگي جست وجو كند. اگر چنین كرد، مشاورة او به 
بهار شباهت دارد، زیرا كه برگ ریزان پاییز با برقراري نظام ارتباطي 

بین اجزاي طبیعت به برگ هاي بهاري تبدیل مي شود. برگ هایي 
كه به تعبیر زیباي شاعر حكیم، سعدي »هر ورقش دفتري است 
معرفت كردگار«. مشكالت رفتاري و مصائب اخالقي دانش آموز را 
باید با تدبیرهاي مشاوره اي بهاري حل كرد. شاید خیلي از مسئله ها 
به ســادگي حل نشــوند، ولي مي توان با رعایت »قاعدة ارتباط« 
از مشــكالت كاست و با مراجع همدل تر شــد. براي انجام چنین 

مشاوره اي كه بوي بهار مي دهد، باید خود مشاور، بهاري باشد.
آیا مي توان تصور كرد كه فردي با نظام گسسته رواني و عاطفي 
بتوانــد جلوه هایي از بهار را در نظام رواني مراجع ایجاد كند؟ بعید 
اســت چنین نتیجه اي به دســت آید. هر كسي كه نقش مشاور را 
مي پذیــرد، به طور طبیعي تعهدي را قبول مي كند كه در نوع خود 
بي بدیل اســت. به یك مراجع، مخصوصــًا مراجع دانش آموز یاري 
رساندن، او را به طریق درست رهبري كردن و از بروز ظهور مسائل 
پیچیده تر جلوگیري كردن رسالت عظیمي است كه با سایر نقش ها 

قابل مقایسه نیست.
 البتــه مربیگري و نقش معلمي ارزش و تأثیر خاصي دارد كه با 
هیچ فعالیت دیگري قابل مقایســه نیست. اما اگر دانش آموزي در 
مســیر تربیت به یك مشكل اخالقي و رفتاري برخورد كرد، چاره 
چیســت؟ مربیان راه و طریق انسان شدن را نشان مي دهند، ولي 
مشاوران در دست اندازها و موانع این راه كارگشایي مي كنند. انجام 
این كار بسیار مهم و ایفاي نقش  اثرگذار از سوي مشاور، به روح و 
روان عادي و بدون مســئله نیاز دارد. هیچ گاه فردي كه سرمایه اي 

مشاوره با الھام از بھارمشاوره با الھام از بھار
هانیه ملکی
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ندارد، نمي تواند به دیگري عطا كند.
 اینجاست كه باز صالحیت مشــاوره اي، ضرورت خود را نمایان 
مي ســازد و همة كســاني را كه به نوعي خدمات مشاوره اي را در 
زندگي انســان ها ضروري مي دانند، به تفكر دعوت مي كند. اگر در 
مطالب پیشــین از مشــاوره به الهام از بهار سخن به میان آمد، به 
خاطر اهمیت نقش مشاور است. چهرة پاییزي زندگي نوعًا به خاطر 
مسئله هاي حل نشده و مشكالت طرح  نشده است. چنانچه مسائل 
دروني در یك فردي پنهان بماند و براي بررســي و حل آن اقدام 

نشود، به تدریج ریشه مي دواند و حل آن دشوار مي شود.
گاهي نیز ممكن است راه حل ها به مثابه نوش داروي بعد از مرگ 
ســهراب باشــند و اثري باقي نگذارند. به موقع باید به حل مسائل 

اقدام كرد و راه را براي مراجع گشود.
از بعــد اجتماعي مشــاوره نیز نباید غافل شــد. مشــاوره بین 
مشــاور و مراجع رخ مي دهد، و به انــدازة دو نفر، فضاي اجتماعي 
شــكل مي گیرد. بدیهي اســت كه هر قدر تعداد افراد زیاد شود، 
به پیچیدگي روابط افزوده مي شــود. ولي در مشــاوره نوعًا فضاي 
اجتماعي ساده تري نمایان اســت. آنچه كه اهمیت دارد و نامرئي 
است، نوعي مناسبات اجتماعي نامطلوبي است كه در یك مراجع، 
مســئله یا مشكلي را ایجاد كرده اســت. نباید غفلت كرد كه نوعًا 
پشــت سر مســائل فردي، یك یا چند مسئلة اجتماعي نیز وجود 
دارد. اصواًل مســائل انساني نه صرفًا جنبة روان شناختي و نه صرفًا  
جنبة جامعه شناختي دارند. آن چنان ابعاد رواني و اجتماعي به هم 

گره خورده اند كه نمي توان آن ها را تفكیك و یا تجزیه كرد. 
لذا مشــاور باید كاشف صحنة اجتماعي مسائل مراجع نیز باشد. 
این توانایي نیازمند بینش اجتماعي است و این بینش نیز نه صرفًا 
بــا گذراندن چند واحد درس علوم اجتماعي، بلكه از طریق »تفكر 
اجتماعي« و »ذهن نقاد« شكل مي گیرد. حقیقتًا این بینش نصیب 
مشاوراني مي شــود كه مانند بهار، نظام ارتباطي خود را براي فهم 
مســائل و پیدا كردن راه حل ها وســعت داده اند و از نگاه محدود 

پاییزي فاصله گرفته اند.
اكنون در آســتانه بهار زیبا قرار داریم و شاید هم تا انتشار مجله 
به بهار رســیده باشیم و از آن گذشته باشــیم. تذكر این نكته به 
همگان - همگاني كه كار مشاوره انجام مي دهند - الزم و ضروري 
اســت كه امكان دارد كه مراجع، مخصوصًا مراجع جوان كه محاط 
در یك زندگي رنگارنگ است، دچار برگ ریزان پاییزي شده باشد. 
برگ هایي در زندگي او به زردي گراییده باشند و نوعي اندوه دلش 
را گرفته باشــد. در این حال، مشــاور باید با برگ هاي بهاري با او 
مواجه شــود. بي شــك همدلي هاي او و گوش شنواي او به اعتماد 
مراجع مي افزاید و سبب مي شــود، راحت تر دردهاي خود را بیان 
كند، این همان رویش بهاري است كه به نظام ارتباطي قوي شكل 
مي دهد و نشــاط ناشــي از همدلي را فراهم مي سازد. پس برادر و 
خواهر عزیز كه حرفة مشكل گشاي مشاوره را انتخاب كرده اي، بیا 

در آستانه بهار پیمان ببندیم:
همچون بهار با طراوت و سرزنده باشیم تا به شكوفایي برسیم.
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