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ایده شروع

دیوانه های خوب
دیوانه ها دو دسته اند: دیوانة خوب، دیوانة بد. شاید بپرسید: مگر دیوانة خوب هم داریم؟ 

بله! دیوانة خوب هم داریم، به شرط اینکه ابتدا بدانیم دیوانه چه کسی است.
توضیح: از دانش آموزان پرسیده شود: به چه کسی می گویند دیوانه؟ و جواب ها شنیده 

شود.
جواب: دیوانه کسی است که نمی تواند از عقلش استفاده کند؛ درنتیجه غالباً رفتارهای 

خالف عرف یا خالف رفتار دیگران از او سر می زند.
دیوانه ها معمواًل نشانه هایی دارند و مردم از روی نشانه ها متوجه می شوند که فالنی 
دیوانه است؛ اما بین تمام دیوانه ها، گروهی هم هستند که از نظر مردم دیوانه اند، اما 
حقیقتاً باید به آنها گفت: »دیوانة خوب«. آنها تعریفی که همة ما از دیوانه داریم، زیر پا 
گذاشته اند و دیگر یک دیوانة بد و با اعمالی سراسر خالف عقل نیستند. جالب اینجاست 

که احتمااًل همة ما با این دسته روبه رو شده ایم.
برخی ها وقتی وضعیت تحصیلی شان به مشکل می خورد یا اوضاع زندگی شان روبه راه 
نیست، حاضر نیستند پیش مشاور بروند و برای حل مشکالتشان مشاوره بگیرند. حتمًا 

شما هم استدالل این افراد را شنیده اید.
توضیح: از دانش آموزان پرسیده شود: می گویند چرا پیش مشاور نمی رویم؟ و جواب ها 

شنیده شود.
جواب: معمواًل می گویند: »نه بابا... برم پیش مشاور؟ مگه دیوونه شدم«.

پیش مشاور رفتن و مشاوره گرفتن یکی از کارهایی است که به دیوانه ها نسبت می دهند، 
اما آیا واقعاً کسی که مشاوره گرفته، از عقلش استفاده نکرده است؟ واقعاً مشاوره گرفتن 
باید بگوییم: »چه دیوانه های خوبی!«؛  کار دیوانه هاست؟ اگر کار دیوانه هاست، واقعاً 
چون برای پیشبرد زندگی خود، برای خارج شدن از وضعیت منفی و بحرانی، با شجاعت 

و شهامت از دیگران کمک می گیرند و زندگی شان را به نابودی نمی کشانند.

یادداشت
تنها وجه مشترک کسانی که از مشورت بهره می گیرند با دیوانه ها در این است که هر 
دو کاری برخالف دیگران یا عرف انجام می دهند؛ ولی منشأ و نتیجه حاصل از این 
دو کار با هم تفاوت دارد. منشأ مشاوره گرفتن، تصمیم درست و عاقالنه است و نتیجة 
مشاوره نیز بهبودی وضعیت فرد، اما منشأ کار شخص دیوانه، عدم بهره  بردن از عقل 
است و نتیجة کار او، ضرر به خود یا دیگران است. علت اینکه کار انسان مشورت کننده 
خالف عرف است، باورهای اشتباهی است که ما را گرفتار و اسیر خود کرده و باید 
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درصدد اصالح آن باشیم. وگرنه هم از نگاه دین و هم از منظر عقل و منطق انسانی، 
اسم افرادی که در کارهایشان مشاوره می گیرند، دیوانه نیست. کارشان شاید خالف 
عرف باشد، اما کاماًل پسندیده است و این عرف جامعه است که به خطا رفته. این افراد، 
از عاقل ترین مردمان اند؛ زیرا برای حل مشکالتشان به عقل و تجربة خود اکتفا نکرده و 
از کمک دیگران بهره می برند. بدون تعارف، مشاوره، خیلی از همین آدم ها را از بدترین 

وضعیت به بهترین شکل ممکن در زندگی رسانده است.
اما چگونه؟ مگر مشاوره چه جادویی در خود دارد؟ مهم ترین معجزة مشورت این است 
که توجه و هشیاری انسان را به جنبه های مثبتی جلب می کند که از آن غافل شده یا 

بر او پنهان مانده است.
مشورت ادراک و هشیاری دهد
عقل ها مر عقل را یاری دهد1 

ما گاهی نیاز داریم به اینکه کسی خارج از دایره وجودِی خودمان، به افکار و اعمالمان 
آنالیزورهای یک تیم  آنها یاری دهد؛ شبیه  بیندازد و ما را در مدیریت صحیح  نگاه 
فوتبال. آنالیزور، عملکرد تیم را از بیرون فضای زمین فوتبال ارزیابی می کند و توجه 
تیم را به نکاتی جلب می سازد که حتی سرمربی نیز ممکن است از آن غافل شده باشد. 
مشاور هم دقیقاً همین گونه است و ما را از جنبه هایی آگاه می کند که به آن توجه نداریم 
یا نخواسته ایم به آن توجه داشته باشیم. مشاوره، نوعی شراکت است؛ شراکت با عقل 
دیگران که شراکتی است سودآور، نه زیان رسان. کسی که به مشورت روی می آورد، 
نوید سعادت و خوشبختی در امور زندگی اش را دریافت می کند؛ درحالی که در خودرأیی، 

تک روی و دوری از مشورت، نقطة مقابل این موضوع دیده می شود.
امام علی )ع( فرمود:

»کسی که به رأی خود تکیه کند، هالک می شود و کسی که با دیگران مشورت کند، 
شریک عقل های آنان می گردد«.2

معمواًل انسان ها در دو موقعیت به مشاور نیاز دارند و در پی آن، دو هدف را دنبال 
می کنند:

1. همه چیز به هم ریخته )وضعیت منفی(
نوعی  به  نیست.  یا... مطلوب  زندگی، تحصیل  اوضاع  است که  زمانی  اول  موقعیت 
می توان گفت: وضعیت زیر صفر است. این مورد از رایج ترین زمان هایی است که نیاز به 
مشاوره در آن محسوس و بایدی است. در این گونه موارد از این صحبت می کنیم که: 
»حتماً باید مسئله رو با مشاوره حلش کن«. به بیان واضح تر، وضعیت اضطراری است و 
کسی که در این وضعیت اضطراری گرفتار شده، به کمک یک فرد امین و توانا نیاز دارد. 

1. مولوی. 
2. وسائل الشیعه، ج8، ص425. 
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باید به این باور برسیم که مانند بیماری های جسمانی و فراز و فرودهای فیزیولوژیک، 
روح و روان انسان هم ممکن است وضعیت متفاوتی را تجربه کند. همان طور که برای 
درمان و بهبودی مورد اول، رجوع به پزشک الزم است، عقل حکم می کند که وقتی 
روح و روان انسان نیز از وضعیت مناسب خارج می شود، به متخصص موضوع موردنظر  

مراجعه کند.
2. همه چیز خوب یا معمولیه )وضعیت مطلوب(

خورده.  گوشتان  به  نمی بندن«  دستمال  نمی کنه،  درد  که  ضرب المثل »سری  حتماً 
معنایش این است که مثاًل وقتی مشکل جسمی ندارید، نیاز نیست به پزشک مراجعه 
کنید و اصاًل چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟ در موضوع مشاوره هم اگر بخواهیم به 
این ضرب المثل عمل کنیم، طبیعتاً وقتی مشکل خاصی نداشتیم، نباید به مشاور رجوع 
کنیم؛ مثل این مورد که: »من درسم خوبه، چرا برم پیش مشاور؟«؛ اما این ضرب المثل 
ما حتی در مواقعی که در  نیست.  انتخاب حداقل در موضوع مشاوره درست  این  و 
وضعیت مطلوب یا معمولی قرار داریم، به مشاوره نیازمندیم؛ با این تفاوت که در مورد 
اول )وضعیت منفی(، وقتی خودمان را به مشاور می رسانیم، رسالت مشاور این است که 
ما را از وضعیت زیر صفر، به صفر برساند؛ اما وقتی در مورد دوم )وضعیت مطلوب( به 
مشاور مراجعه می کنیم، او ما را یاری می دهد که از وضعیت صفر، به وضعیت مثبت 
برسیم. حفظ و مدیریت وضعیت مطلوب هنری است که به کمک مشاوره به دست 
می آید. بدون مشورت و با وجود تکروی و تک اندیشی، با مشکالت مواجه خواهیم شد.
با توجه به توضیحات ذکرشده، دو راه پیش رو داریم و این خودمانیم که انتخاب گریم:

الف( عدم مشاوره در وضعیت مطلوب با این استدالل که: »سری که درد نمی کنه، 
دستمال نمی بندن«، مساوی است با تغییر وضعیت مطلوب به وضعیت منفی که در 
مواقع بسیار، منجر به رجوع به مشاوره در وضعیت منفی به صورت الزامی و اضطراری 

خواهد شد.
ب( رجوع هدفمند به مشاور در وضعیت مطلوب با این استدالل که: »پیش گیری بهتر 
از درمان است«، مساوی است با حفظ وضعیت مطلوب و پیش به سوی بهتر و بهتر 

شدن...
دایره مشورت

نکتة مهم دیگر حیطه هایی است که باید در آن از مشورت مشاور بهره بگیریم. مشاوره 
امر گسترده ای است که زمینه های مختلفی را شامل می شود؛ مثاًل یک دانش آموز با 
توجه به وضعیت سنی و نیازهای پیش رویش، ضروری است در حیطه های  تحصیل 
و علم آموزی، مسائل زندگی، مشکالت روحی، تغییرات رفتاری، بی حوصلگی، احساس 

تنهایی و... به مشاوره  مراجعه کند.
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سؤال ها و پاسخ ها

1. اگر از طرح مشکالتمان با دیگران، مثل پدر و مادر یا مشاور مدرسه، خجالت بکشیم، 
راه حل چیست؟

همان طور که بیان شد، مشاوره یک کار کاماًل عاقالنه و مورد تأیید دین است؛ بنابراین 
وقتی یقین داریم که کار اشتباهی انجام نمی دهیم، خجالت و ترس و دلهره معنایی 
ندارد و باید با ایمان و اعتقاد، از این فرصت طالیی بهره مند شویم. بنابراین باید برای 

رسیدن به موفقیت، خجالت را کنار گذاشت.
2. مشاور خوب چه ویژگی هایی دارد و از کجا پیدایش کنیم؟

از مهم ترین ویژگی های یک مشاور خوب، علم، تخصص، مهارت، امانتداری، تعهد، 
دلسوزی و باتجربه بودن است. در صورتی که شناخت مستقیمی از مشاوری با چنین 
ویژگی هایی نداریم، باید به راه های غیرمستقیم متوسل شویم؛ مانند اینکه با تحقیق و 
پرس وجو به نتیجه برسیم یا مشاور توسط فرد معتمدی مثل پدر و مادر یا یک روحانی 

امین و دانا به ما معرفی  شود.
3. حتماً باید از یک روان شناس یا کسی که کارش مشاوره است، مشورت بگیریم؟

ابتدا باید بدانیم که حوزة فعالیت روان شناس با حوزة مشاور و مشورت، تفاوت دارد. 
روان شناس، نوعی درمانگر است و افرادی که دچار مشکالت روحی شده اند، با تشخیص 

یک مشاور امین و دانا به او مراجعه می کنند.
نکتة دومی که باید بدانیم اینکه در مراجعه به مشاور باید هدف داشته باشیم. گاهی در 
موارد جزئی، به مراجعة به متخصص و مشاور حرفه ای نیازی نیست؛ بلکه می توانیم از 
نظر پدر و مادر یا تجربة دیگران، مثل معلم پرورشی یا روحانِی مسجد محل استفاده 
کنیم. ولی در موارد مهم و اثرگذار در مسیر زندگی، باید از نظرهای مبتنی بر قواعد دینی 

و علمِی یک کارشناس مؤمن و متعهد استفاده کرد.

تمرین
گام اول: دانش آموز فهرستی از مسائل، مشکالت و دغدغه های خود را در دفترچه ای 

یادداشت کند.
و  تحصیل  )مانند  اولویت ها  و  موضوع ها  اساس  بر  را  آماده شده  فهرست  دوم:  گام 

علم آموزی، مسائل زندگی، مشکالت روحی و تغییرات رفتاری( دسته بندی کند.
کارشناس  دسته بندی شده،  فهرست  به  توجه  با  مادر،  و  پدر  با  با مشورت  گام سوم: 

مورداطمینان در حوزة آن موضوع را شناسایی و با آن گفتگو کند.
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پیوست

برای مطالعة بیشتر:
»مشاوره در آینه علم و دین«، علی نقی فقیهی، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعة 

مدرسین حوزة علمیه قم.


