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 مشاوره روانشناسی

 
اوره ــــــــــــاشتغاالتم، به کار مش گریاست که در کنار د یشش ماه». از بخت شکر دارم و از روزگار هم«

مراجعه کننده، مواجه شده  24از  شیمدت، با ب نیام. در ا) مشغول شدهcounseling psychology(یروانشناس
 نهیشیپ ،یروانشناس نیپلیسیدر د میخرسندم که افزون بر آموخته هاام. با آنها داشته  يو جلسات مشاوره متعدد

اوره، جلسات مش نیبه ا دنیپس پشت، در سامان بخش یِعرفان ـ یادب راثیانس درازآهنگم با م نیام، همچنیفلسف
                                      بکارم آمده است.   اریبس

 یو گرفت و مشکل ریکه به خاطر گ یمواجه يدارگوشت و پوست و خون یِرامونیجلسه مشاوره، با انسان پ در
 يهاهدف شبردیو پ میدر تنظ ایبرد؛ ی) رنج مdepression( ی) و افسردگanxietyاز اضطراب (  ایتو آمده؛  شیپ

 humanistic( ختهیاش بهم ریانسان تمناسبا ایاست؛ و   شانی) سردرگم و پرgoal settingاش (یزندگ

relationship ،( یزندگ يمعنا بِیبا مقوله مه ایو )meaning of lifeکند. ی)  دست و پنجه نرم م  
چند و چون  )، ابتدائاSocratic methodً( یروش سقراط يریکوشم با بکارگیدر جلسات مشاوره، م عموماً
که مراجعه کرده، در وهله نخست  یاز موارد، شخص ياتر شود؛ که در پارهخودم و مراجعه کننده روشن يمسئله برا

چند از روانکاوان و  یمیبستنِ مفاه کار. پس از آن با وام کردن و بستیچ قاًیو مشکل او دق یداند نگرانینم
ا خود دهم تیدر مقابل مراجعه کننده قرار م يانهیی...؛ آالومیفرانکل، مازلو، راجرز،  ونگ،ی د،یفرو رینظ یروانشناسان

 ادامه،. در »ییتماشا مرو، نک تماشا تو«و  »ینیبیروبرو چه م نهییدرون آ«که  ند؛یبهتر تماشا کند و بب را در مقابل آن
و  يمشاوره جار يها)، که از روشCognitive-Behaviour Therapy( يرفتار ـ یاز روشِ درمان شناخت

  کنم. یجلسات استفاده م شبردیپ يکارآمد در روزگار معاصر است؛ برا
تضمن کتاب که م نیهستم؛ قرار است ا »یصبح: سالک مدرن شرق سینبض خ«کردن کتاب  ییدر حال نها ام،یا نیا

سپتامبر منتشر شود.  20 یمعاصر است، حوال ستیالیستانسیشاعر اگز ،يمن درباره شعر وعرفان سپهر یلیمالت تکمأت
 ،يگرید سندهینو هر ریعدتا، نظ. قاًشودیاست که از من منتشر م ياثر نی، نوزدهم»صبح سینبض خ«نکنم،  اشتباهاگر 

که  یام؛ مالحظاتکرده افتیدر میهاپانزده سال گذشته از خوانندگان مقاالت و کتاب یط ینظرات و مالحظات فراوان
 و دواریو ام دیآیدر ذهن و نگرش مخاطبانِ همدل داشته، خوش م شیهاکه کارك یراتیرا، به سبب تاث سندهینو

 يهاشکوفا شدن و هم نورد افق او از نوشتن، نفسِ نوشتن و یو سلسله جنبانِ اصل زهیکند؛ هر چند انگیخرسند م
  بردن است.  بیرا نص» غفلت پاك«دور گشتن و 
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خودش،  تیبه روا ،یکس یات در زندگکه جلسات مشاوره يشنویو م ینیبیم یکه وقت دمیشیاندیبا خود م راًیاخ
» چهره«با  اس،نیلو ریکه به تعب ؛یکنیرا تجربه م گرید ینواز از سنخو روح ریدلپذ یموثر واقع شده؛ حس زانیتا چه م

ها ها و دلهرهزبرها و قبض و بسط رویکه ز یکس ؛یمواجه ،يابا  او گفتگو کرده شتریب ایجلسه و  10ـ 8 یکه ط یکس
حس  و ینیبیکارت را در او م یانضمام راتیثأکه ت یمختص به خودش را دارد. هنگام يهاشیها و تشویو دلنگران

زمزمه  دوو با خ يبریم بیرا نص یژرف یِباطن تیرضا ؛یشناسیو نم يادهیکه آنها را ند یبر خالف مخاطبان ؛یکنیم
  :یکنیم
  هر کجا هستم، باشم،«

  مال من است. آسمان
  مال من است نیفکر، هوا، عشق، زم پنجره،

  دارد تیاهم چه
  ندیرو یاگر م گاه

 »غربت؟ يها قارچ


