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  هفت

  
  

  پيشگفتار مترجمان
  

 هاسـت.  شـه ياند آن محـور  بـر  حـاكم  يهـا  گفتمان و ها شهياند محصول ها انسان بودن يچگونگ
 و ينيد ،يمل يها تيهو بلكه ،كنند يم ميترس را خود ةكنند انتخاب نسانا تيهو تنها نه ها شهياند
 يهـا  تفـاوت  معاصـر،  مردمان ياساس يها تفاوت مسئول نديفرا نيا زنند. يم مقر هم را يخيتار
   پژوهشـگران  و شـمندان ياند ،يبزرگـ  ريثأتـ  نيچنـ  اسـت.  گونـاگون  يهـا  تمدن تفاوت و ينسل
 يحـاكم  يهـا  شـه ياند ةزاننـد يبرانگ تشابهات و ها تفاوت به تا ندخوا يفرام را يانسان علوم ةحوز
 هـم  مشـاوره  و يشناسـ  روان در انسـان  روزانـه  رفتار يبررس يها طهيح در شانيپارد كه دنبپرداز

 شود. مي مشاهده

 و شناسـان  روان مشـاوره،  و يشـناخت  روان يهـا  شـه ياند يفلسـف  اصـول  و يمبان با ييآشنا
 نيـ ا بـه  سـازد.  يمـ  آشـنا  درمـان  و مشـاوره  يعمل يالگوها يريگ شكل يچگونگ با را مشاوران

 ييربنـا يز يها شهياند از يتر بزرگ يفضا با اتصال در درمان و مشاوره يروندها و فنون بيترت
 گردد. مي افزوده آن غناي بر و شود مي مرتبط

 كـه  اسـت  يمردمـ  فرهنـگ  بـه  احترام بستر آمدن فراهم ييها شهياند نيچن گريد آثار از
 نوع تغييرات درخصوص نيستند قادر موارد شتريب در و هستند يدانش نيچن به اعتمادكننده مرجع
 در شـناس  روان و مشـاور  چنانچـه  لـذا  بگيرنـد؛  تصميم ،دنباش يشناس يهست رييتغ همان كه سوم
 وعنـ  تغييـرات  و )يراهكـار  راتيي(تغ اول نوع راتييتغ مراجع فرهنگ از اوتمتف يرهنگف بستر
ــ(تغ دوم ــد، تســهيل را )يســاختار راتيي ــا نماي ــتغ ني ــآم درهــم موجــب راتيي ــ يزي  ةناآگاهان
 بـه  تجـاوز  ينـوع  بـه  ناآگاهانـه  ايـ  آگاهانه نديفرا نيا و دنشو يم آن بسترساز يها يشناس يهست

 .شود يم منجر نامراجع حقوق

 خـود  يراهبـرد  مـداخالت  با كه يمشاور و شناس روان شناس، جامعه هر است الزم لذا
 در خـود  مراجعان حقوق به ها شهير دانش كسب با شود، يم وارد خود مراجعان يزندگ قلب به
 و شمندانهياند نهيزم نيا در يواردات يالگوها يريكارگ به در و بگذارد احترام آگاهانه راتييتغ

 يروزرسـان  بـه  و سـاختن  يكـاربرد  در تواند يم ها شهير ةشمندانياند ةمطالع .دينما عمل متعهدانه



 

  هشت

 دنبــال كــه يمتعهــد مشــاوران و شناســان روان ســمت بــه نــو اي دريچــه ي،فرهنگــ يهــا نــهيگنج
  .ديبگشا هستند، بستر نيا در خود يها آموزه به يبخش جهت

 سـال  هـزاران  كه گذشتگان نظير بي هاي يافته از را انسان غفلت كوشد مي هاوارد الكس
 برقـراري  بـه  كتـاب  ايـن  در وي آورد. حاضر صحنة به اند، كرده مديريت را ارتباط و اضطراب
 امـروز  علـم  و بود انساني و عميق بيشتر و كننده محدود كمتر كه علم تاريخ گذشتة ميان ارتباط

  است. پرداخته شده، گرفته درنظر سطحي و ماشيني بيشتر كه انساني حيطة در
 ديريتمـ  تجربـة  سـال  25 بزرگسـاالن  تربيت و تعليم حيطة در كه است اي نويسنده وي

 كنـد.  مـي  بحـث  درمـاني  روان و مشاوره هاي چالش درخصوص خود كتاب آخرين در او دارد.
 وي است. درماني روان و مشاوره حيطة به بخشي عمق دنبال خود هاي كتاب مجموعه در هاوارد

 كسي چه من« كند: زنده اند، رفته دست از روزمرگي دار و گير در كه را ها سؤال اين كوشد مي
  ».بروم؟ بايد كجا به« و »روم؟ مي كجا به« ،»دانم؟ مي هستي از چيزي چه واقعاً« ،»هستم؟
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  مقدمة مؤلف
  
 قابل غير به فالسفه .است بازنداشته كتاب اين خواندن از را شما »فلسفه« واژة كه خاطرم آسوده
 كننـد،  مي طرحم كه سؤاالتي حال، اين با .دارند شهرت تجربگي بي و بودن نامربوط بودن، فهم
 بودنمان به چگونه :آيند مي پيش ما همة براي گاهي از هر كه هستند مهمي سؤاالت همان مشابه
 تالش كه پرسيم مي خود از ؟آوريم دست به و كنيم درك را »خوشبختي« چگونه و بخشيم معنا
 آيـا  خيـر.  يـا  شـود  مـي  مـا  بـدبختي  باعـث  خـود  خوشـبختي،  آوردن دسـت  به براي حد از بيش
 از بيشتر را آن رويم، مي آن دنبال به هرچه كه است ديگري چيز پيامد و فرعي نتيجة شبختيخو

  دهيم؟ مي دست
 خودمـان  بـه  فرصـتي  كـه  باشيم مايل ديگري زمان هر از بيش هزاره، اين آغاز در شايد

 به هستيم، كسي چه ها نقاب اين زير در رسد، مي كجا به مان زندگي بپرسيم خودمان از و بدهيم
 برويم. بايد كجا به و رويم مي كجا

 اي ويـژه  عملـي  ضـرورت  از سؤاالتي چنين هستند، پريشاني و اندوه در كه كساني براي
 از پـيش  كودكان .اند انديشيده سؤاالت اين به فالسفه كه است سال 2500 از بيش .برخوردارند

 قبيـل  از يزنـدگ  تـر  جـدي  نيازهـاي  و مسـائل  پوشش تحت شان دروني كنجكاوي حس كه آن
 سـؤاالت  ايـن  بـه  گريـزي  بيگـاه  و گـاه  باشـد،  گرفته قرار اجتماعي و اقتصادي شغلي، وضعيت

 .اند زده 

 طور به شوند. نمي مربوط پزشكي امور به آن معناي و زندگي دربارة بزرگ فلسفي سؤاالت
 در وانتـ  نمـي  را سؤاالت اين .نيستند هم شناختي روان سؤاالت نخست، درجة در حتي يا انحصاري

 نشـان  كتـاب  ايـن  در رو، ايـن  از .كرد خالصه معاصر شناسي روان درماني هاي برنامه محدود حيطة
 بـراي  اخيـر،  سـال  صـد  يـا  پنجـاه  درمـاني  هـاي  پـژوهش  فراسـوي  نگـاهي  چرا كه شد خواهد داده

 .بود خواهد مفيد پردازند، مي شان زندگي ارزيابي به كه مراجعاني و درمانگران

 خـود  به درواقع سازند، مي مطرح را فالسفه ساير عالقة مورد سؤاالت فقط فالسفه وقتي
 هـا  آن .كردنـد  مـي  درك بهتـر  را مسـئله  ايـن  هـا  يونـاني  .زننـد  مي جدي اي لطمه فلسفه كل به و

 .باشـند  مهـم  مـا  همـة  بـراي  وضـوح  بـه  كـه  شـوند  مطـرح  سؤاالتي بايد فلسفه در كه دانستند مي
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 آن از و باشـد  ارتبـاط  در انسـاني  علـوم  موضوعات ساير با بايد موضوع كه دانستند مي همچنين
 انديشـيدن،  نحـوة  بـراي  بايـد  باشد، جدي فلسفي سؤاالت موضوع، اگر كه اين و كند، پشتيباني
 پيامـدهاي  اطرافمـان  هاي انسان با ما كنشي ارتباط و كردن عمل كردن، انتخاب كردن، احساس
 .باشد داشته مداومي و مهم عملي

 پايـة  و اساس با ارتباط در سؤاالتي طرح به وقتي« است: اين ساده پاسخ چيست؟ سفهفل اما
 قـدر  آن كنجكـاو  كودكان ».است فلسفه آن نام كه دهيد مي انجام كاري بپردازيد، قبلي هاي پاسخ

 فلسـفي  هـايي  پرسـش  بداننـد،  كـه  آن بدون است ممكن سرانجام كه دهند مي ادامه چرا پرسيدن به
 سـؤال  پرسـيدن  از دسـت  كـه  شـود  نصـيحت  هـا  آن بـه  است ممكن مرحله، اين در .سازند مطرح

 انتظـار  هـا  آن از كـه  دهنـد  انجـام  را كـاري  و بپذيرنـد  شود مي گفته ها آن به را آنچه فقط بردارند،
 معلـم  كـنم،  سـؤال  شـده  داده هـاي  پاسـخ  خصـوص  در اگـر  كـه  آمـوختم  مدرسـه  در من .رود مي

 نصـيحتم  يـا  بپـذيرم  را هـا  فـرض  پـيش  ايـن  كه گفتند مي من به .دده مي دست از را خود شكيبايي
  ».پرسند نمي را چيزها اين مردم بيشتر« كه كردند مي

 داده اجـازه  هـا  آن بـه  واقعـاً  كـه  هسـتند  اي عده تحصيلي، باالتر سطوح در كه فهميدم وقتي
 بـاورم  خوشـحالي  از اسـت،  فلسـفه  كـار  ايـن  نـام  و دهنـد  ادامه پيچيده سؤاالت پرسيدن به شود مي
  .بود كننده دلسرد واقعاً فلسفه با مقايسه در خواندم، مي زمان آن من كه اي شناسي روان .شد نمي

 پايـداري  فلسفي هاي پرسش برابر در كه اي شناسي روان كه رسيدم نتيجه اين به سرانجام
 آموختـه  كـه  اي شناسـي  روان از فلسـفه،  يادگيري از پس رو اين از .ندارد ماندن ارزش كند، مي

ــرايم انــدكي فقــط بــودم  طــرز بــه معاصــر، شناســي روان عمــدة بخــش نظــرم بــه .مانــد بــاقي ب
ــده نگــران ــاعي تاريخچــة اي كنن ــده را فرهنگــي و اجتم ــه نادي ــن .اســت گرفت  شناســي روان اي
 و پايـه  بـه  كه اين بدون است، پذيرفته شناسي روش و هدف هويت، درمورد را هايي فرض پيش
 كـار  ايـن  كنـد.  تـوجهي  دارنـد،  وجود هم ديگري هاي گزينه كه اين و ها ضفر پيش اين اساس

 نمـودن  عينـي  توانـايي  و مهـارت  دانـش،  شناسـي  روان ايـن  در .دارد پي در شماري بي سؤاالت
 از اي دامنـه  شناسـي  روان ايـن  .نيسـت  چنـين  واقعـاً  كـه  حالي در اند، شده فرض بديهي ها پديده

 را ها آن آوردن فراهم توانايي حقيقت در كه را خدماتي ؛»دكن مي فهرست« را اي حرفه خدمات
  .ندارد

 تـا  آورنـد  مـي  فـراهم  اي زمينـه  بلكـه  كوبنـد،  نمـي  درهـم  را چيز همه فلسفي هاي پرسش
 فالسفه از بسياري نظرات من بعدي، صفحات در رو اين از شوند. شكوفا قدرتمندتري هاي ايده
 بـراي  مجموعـه  اين معتقدم و ام كرده آوري جمع هم كنار در دارند، زمينه اين در اي ايده كه را
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 كمك مراجعانشان به كوشند مي كه هايي آن يا بخشند معنا شان زندگي به كوشند مي كه افرادي
 كـه  اين مورد در خوانندگان مسلّماً .بود خواهد سودمند بپردازند، شان زندگي ارزيابي به تا كنند
 نظـرات  هـم  مـن  البتـه  .دارنـد  را خـود  قضـاوت  است، مرتبط اه آن به كمتر يا بيشتر مطالبي چه

 .باشند موافق من با همه كه ندارم هم انتظار و كنم نمي تصور اما ام، نكرده پنهان را خود شخصي

 مـا  زمـان  فرهنگـي  هـاي  پديـده  از يكـي  اي حرفـه  »رسـان  يـاري  مشاغل« ساير و مشاوره
 روحانيـان  و هـا  كشيش جايگزين اي حرفه گران ييار و مشاوران افراد، از بسياري براي .اند شده
 را هـا  آن هـا  رسانه معموالً و شود مي آغاز اورژانس خدمات و سوانح پي در ها آن كار اند؛ گشته
 بـه  رسـيدگي  بـراي  خبرنگـاران  برانگيـز)  سـؤال  البته و( انتظار مورد رساني خدمات گروه در هم

 و بهداشـتي  هـاي  مراقبـت  اي حرفـه  پرسـنل  يها رده از بسياري .گنجانند مي گوناگون مشكالت
 ادعـا  و هاسـت  آن كـار  از مهمي بخش 1»اي مشاوره هاي مهارت« كه اند فهميده اكنون اجتماعي

  .باشند مي ها مهارت اين فراگيري دنبال به كه كنند مي

 را خـود  نفـر  هزاران .خورد مي چشم به جا همه در اكنون اما بود، رنگ كم زماني »مشاوره«
 و پيچيـده  درسـي  هـاي  دوره افـزايش  با نيز مشاور تربيت .نامند مي مشاوره امور در شاغل يا مشاور
 ايـن  در ،1985 از پـيش  .اسـت  داشته چشمگيري رشد مجالت و ها كتاب از شماري بي هاي گزينه
 مشـاوره  كـه  گفـت  بتـوان  شـايد  رو ايـن  از .بـود  نشـده  منتشر انگلستان در مطلبي هيچ تقريباً راستا
  .است آمده وجود به اخير دهة چند در فقط كه است جديدي يتفعال

 نيـز  مختلف مشهور محافل و ها كتابخانه ها، نامه واژه خدماتي، صنايع از خاصي مجموعة
 آمـوزش  اي ويژه مكاتب چارچوب در 2درمانگران روان و مشاوران .اند يافته توسعه رشته اين در
 رشـتة  در شـده  گـزينش  پـردازان  نظريه و ها شخصيت آموزگاران، هاي آموزه براساس و بينند مي

 پـس  .هستند مستند و شده شناخته خوبي به ها اين همة .كنند مي پيروي خاصي الگوي از مشاوره،
 نياز مشاوره در ديگري مكتب يا نظريه به ما آيا دارد؟ وجود گفتن براي جديدي چيز چه ديگر

  داريم؟

 آن از مكاتـب  ايـن  همـة  كـه  است بستري و زمينه يبررس و ارزيابي زمان اكنون من، نظر به
 خـواهم  مـي  مـن  .دارد تأكيـد  گـذرد،  مي ها آن ميان و درون در آنچه و افراد بر مشاوره .اند برخاسته
 بـا  مقايسـه  در .كـنم  بررسـي  را )(مشـاوره  فعاليـت  اين فرهنگي و فلسفي هاي ريشه استحكام و عمق

                                                                                                                                               
1.  counselling skills 

2.  sychotherapistsp : و برخوردارنـد  يكـديگر  بـا  جـايگزيني  قابليـت  از غالبـاً  مـتن  اين در كاررفته به هاي واژه 
  .ندارند متمايزي و خاص تعريف
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 و بـودن  انگيـزه  بـا  بـودن،   مصـمم  بـودن،  منـد  نظام ندن،ما معقول براي ما هاي تالش پيش، هاي نسل
 گذشـته  بـه  بايـد  كجـا  تـا  دارد؟ ارزش كجـا  تـا  پيشـينه  اين در غور است؟ چگونه ماندن بخش الهام

  دارد؟ هم اي پيشينه اصالً رسد، مي نظر به جوان اندازه اين تا كه جنبشي آيا بازگرديم؟

 1950 دهـة  در 1راجـرز  كـارل  از دارنـد  لتماي گويند، مي مشاوره سرگذشت از مردم وقتي
 آغاز 1900 در 2فرويد زيگموند با اغلب گويند، مي سخن درماني روان از كه هايي آن اما .كنند آغاز
 چنـد  فقط كه اي واژه 3؛»مشاوره شناسي روان« ايم: شده رو روبه ديگري واژة با ما تازگي، به .كنند مي
  .است بازكرده را خود اهجايگ سرعت به اما يافته، رواج است سال

 حـال  در 5كالمـي  هـاي  درمـان  كـه  است اين 4گفتم، تر پيش كه طور همان من، خود عقيدة
 كـار  تـري  وسـيع  پيشـينة  در دارم تصـميم  رو، اين از .نيستند برخوردار اي شايسته هاي بنيان از حاضر
 فرهنگ با مشاوره، از من نداستا .بازگردم قبل سال 2500 به بلكه اخير، سال 100 يا 50 به نه و كنم،

  چطور؟ و چرا .شود مي آغاز باستان يونانيان گرايي انسان كالسيك

 بـه  دادن معنا براي تالش در ها، آن معاصران و فرويد راجرز، از پيش ها مدت از ها انسان
 زيـاد  قـدر  آن واقعـاً  مـا  فعلـي  تخصـص  آيا .اند بوده حمايت و كمك دريافت و ارائه و زندگي
 غالبـاً  بيسـتم  قرن دانش طبيعي، علوم در بگيريم؟ ناديده را اوليه هاي تالش اين توانيمب كه هست
 سـال  500 سال، 200 به متعلق كه ما گذشتگان اگر .است كرده خارج دور از را قبلي هاي نظريه

 زده وحشـت  مـا  علمي درك و فني شايستگي از ديدند، مي را ما اكنون بودند، قبل سال 2000 يا
 و الكترونيكـي  تجهيزات با توانيم مي و دانيم مي زيادي چيزهاي بدن كاركرد درمورد .شدند مي

 هــم تصــور حتــي مــا گذشــتگان كــه تجهيزاتــي ســازيم؛ مجهــز يــا ســرگرم را خــود مكــانيكي
  .كردند نمي

 ساخت فناوريِ دربارة اكنون ما مثال براي است؛ كرده پيشرفت شك بدون ما فناوري و علم
 و خودمـان  ميـان  مـاورائيِ  هـاي  پـل  سـاخت  دربـارة  امـا  .دانيم مي گذشتگانمان از بيشتر خيلي ها پل

 يـا  7بخشـي  خـودنظم  ،6اخالقـي  خودآگـاهي  حـس  مـا  نياكان آيا چطور؟ ترند) حياتي (كه ديگران
 كـرد؟  خواهنـد  تحسـين  نيـز  را يكـديگر  از حمايـت  و ارتبـاط  همكـاري،  بـراي  ما اشتياق و توانايي

 پيشـينيانمان  براي مجموع در و مشهود تماشايي، هم چندان پيشرفتمان نيمك اذعان بايد كه اينجاست
                                                                                                                                               
1.  Carl Rogers 
2.  Sigmund Freud 
3.  counselling psychology 
4.  Alex Howard, Challenges to Counselling and Psychotherapy, Macmillan, 1996. 
5.  talking treatments 
6.  moral sense 
7.  self-discipline 
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 اما داريم، موشكي سالح فناوري چماق، جاي به ما .بود نخواهد برانگيز تحسين مكاني و زمان هر از
 ديگـري  دورة هـر  از بـيش  بيستم قرن در بكشيم؟ را يكديگر كه دارد احتمال كمتر دليل، اين به آيا
 مـا  فنـاوريِ  .ايـم  بـوده  ها انسان گري وحشي حال عين در و علمي هاي پيشرفت شاهد ،بشر تاريخ در

 نيست معلوم چندان اما .ايم شده داناتر و تر باهوش مسائل، از بسياري در ما و كند مي خيره را ها چشم
 همكاري، كه بگوييم بااطمينان توانيم نمي همچنين .باشيم شده نيز تر حساس يا تر مهربان تر، عاقل كه

  .است شده بيشتر يكديگر، از ما حمايت و سازنده ارتباط
 هنوز اند شده حذف ما امروز علمي دامنة از كه متفكران از وسيعي دامنة معتقدم درنتيجه

 عشـق  معنابخشي، همكاري، هويت، قبيل از موضوعاتي درخصوص گفتن براي زيادي چيزهاي
 را مطالعاتي آن و ام كرده انتخاب را افراد اين زا زيادي تعداد بعدي، صفحات در .دارند خرد و
 هـم  و مراجعـان  هـم  .كـنم  مـي  تقـديم  خواننـدگان  بـه  هسـتند،  مفيـد  و مرتبط بيشتر نظرم به كه

 كـه  باشـند  مند عالقه هايي روش كشف به است ممكن رسانند مي ياري ها آن به كه متخصصاني
 يكـديگر  بـه  چگونـه  مـا  انـد.  كرده جستجو هايشان انتخاب و خود به بخشيدن معنا براي ها انسان
 مشـغول  خـود  به را بسياري هاي نسل ذهن كه است مهم اي اندازه به سؤال اين كنيم؟ مي كمك
 ايـن  بـه  توجـه  جالـب  هاي پاسخ تمام كه كنيم تصور اگر نيست عاقالنه درعوض، .است ساخته
  .اند شده محدود اخير سال صد به سؤال،

 افـراد،  ايـن  از درنتيجه .اند نوشته روشن و ساده زيبا، ام، كرده ابانتخ كه متفكراني از برخي
 نظـرم  بـه  كـه  را مطـالبي  صـرفاً  من و گوياست كافي اندازة به بيانشان ها آن .ام آورده قول نقل بسيار
 هايشان ايده كه انديشمنداني ساير درمورد اما .ام كرده گزينش ها آن نوشتة از بوده، موضوع با مرتبط
 تـالش  رو ايـن  از .ام بوده بيشتر بندي خالصه و توضيح به ناگزير است زبانشان و سبك از تر اثرگذار
 در اسـت  قـرار  كـه  كسـاني  بـراي  هـم  و باشد جذاب معمولي خوانندگان براي هم كتاب تا ام كرده
 .شوند كار به مشغول مددكاري و مشاوره حرفة

 هـا  آن ارزش كـه  دارنـد  ارتباط روزمره زندگي و كار با قدر آن فالسفه مطالب از برخي
 كـاوش  را هـايي  ايـده  كتاب اين در حال، اين با .است درك قابل همه براي وضوح و سادگي به

 مـا  امـروز  زنـدگي  موضـوعات  با نامرتبط و غيرواقعي عجيب، رسند مي نظر به كه كرد خواهيم
 از مـانع  آشنا و موسمل موضوعات بر ماندن باقي :دارد وجود مهمي دليل مسئله اين براي .باشند
 بـا  .رويـم  فراتر فعلي عادات و ذهني عقايد مجموعه ها، كليشه ها، انگاري پيش از كه شود مي آن

 و »بنگـريم « هـا  بـدان  جديـدي  انـداز  چشـم  از بـار  نخستين براي توانيم مي ها آن از گرفتن فاصله
 .كنيم ارزيابي و انتخاب را هايمان فرض پيش تا آوريم دست به فرصتي
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 هاي شيوه به انديشيدن به تا كنند مي كمك ما به رسند مي نظر به آشنا ما براي كه رادياف
 زنـدگي  از كـه  ناآشـنا  هـاي  انديشـه  فهـم  و درك امـا  .دهـيم  ادامـه  خود مرسوم و آشنا قديمي،
 و عقايـد  براسـاس  »درون« بـه  كردن نگاه .است مشكل بس كاري رسند، مي نظر به دور روزمره
 »بيـرون « دنياي به ها آن نگاه از كه است آن تر سخت حتي و است، سختي كار اه آن هاي انديشه
 خـواهيم  ديگـر  دنياهاي ديدن به شروع واقعاً دهيم، خرج به ايستادگي و پشتكار اگر اما .بنگريم
 بـا  وقتي تا كه هايي انگاري پيش انداخت؛ خواهيم اجمالي نگاهي خود هاي انگاري پيش به .كرد
 فلسـفة  از آگـاهي  .ماننـد  مـي  بـاقي  نـامرئي  عمومـاً  انـد،  نشـده  مقايسـه  متفـاوت  ربسيا هاي گزينه

 بـه  تـري  گرانـه  كـاوش  و تـر  تجربـي  رويكـرد  و تـر  وسـيع  ديـدگاه  دهـد  مـي  اجـازه  مان زيربنايي
 هاي پنداشت كه كساني با توانيم مي تر آسان حدودي تا صورت آن در .باشيم داشته مان زندگي
 .كنيم دركشان ده،كر همدلي دارند، متفاوتي

 تـاريخي  پيشـينة  سـازيم،  محـدود  نمايـد  مـي  »ملمـوس « آنچـه  بـه  را خود اگر درنهايت،
 90 از بـيش  ناديـدني،  موضـوعات  كـه  باورنـد  اين بر شناسان ستاره .ايم داده دست از را »مهمي«

 1»ناديـدني  عقايـد « كشـشِ  و جاذبـه  معتقـدم  هم من .دهند مي تشكيل را مادي جهان اين درصد
 وسـيلة  به ملموس امور كه آموخت خواهيم .كند مي تعيين را ما معاصر تفكر جنبش عمدة بخش
 گسـترش  را هـا  آن و كند مي بررسي را ذهني هاي نقشه فلسفه، .اند گرفته شكل غيرملموس امور
 فـوري  و معاصـر  آشنا، مرسوم، را آنچه فقط عقلمان، ابزار جعبه در كه است غيرممكن .دهد مي

  كنيم. مالحظه است،

 و ها تاريخ به پيشينه اين .بود خواهد مرده و آور  مالل شود، بيان هدف بدون وقتي تاريخ
 نظـر  بـه  مـرده  كننـد،  مـي  توصيف مرده را افراد كه اندازه همان كه بود خواهد منحصر جزئياتي

 كـه  افـرادي  و هـا  مكـان  از و شـود  مـي  سـطحي  بپـردازد،  طـوالني  هـاي  دوره بـه  اگـر  .رسند مي
 احسـاس  و انديشـه  ما گذشتگان .كرد خواهد ارائه بينشي توهمي فقط اند، درگذشته ستها سال
 مختلـف  هـاي  داوري پـيش  و ها فرض پيش سؤاالت، با و ما از متفاوت بسيار هايي واژه با را خود
 هـا  آن دربـارة  آنچـه  امـا  دانـيم،  مـي  درموردشـان  چيزهـايي  كـه  كنيم فكر شايد كردند. مي بيان

 اهميـت  و ها واژه معناي از دركمان براساس و خودمان شرايط تأثير تحت ناگزير، به ايم، آموخته
 مرده قبل سال صدها كه كسي با واقعاً توان مي چگونه وصف اين با .است گرفته شكل موضوع
  نمود؟ برقرار منسجمي ارتباط است،

 را اريخت خودش اهداف راستاي در و خود هاي ديدگاه و ها اولويت به توجه با نسلي هر

                                                                                                                                               
1.  invisible ideas 
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 متفـاوت  ديگـري  بـا  اسـت  ممكـن  گـروه  يك يا فرد يك تاريخِ .كند مي بازنويسي و نويسد مي
 دردسـر  بـه  تـاريخ،  بـراي  را خود چرا ها، محدوديت و مشكالت اين همة گرفتن درنظر با .باشد

 چرا؟ و انتخاب؟ كدام با كسي؟ چه از تاريخ؟ كدام اصالً بيندازيم؟

 را اي ويـژه  مخاطبـان  بخواهنـد  وقتـي  امـا  دارنـد،  تام اختيار ايشانه انتخاب در مؤلفان مسلّماً
 را متفكرانـي  كتـاب،  ايـن  نوشـتن  در .بـود  نخواهـد  دلبخـواهي  هايشـان  انتخاب ديگر، كنند، جذب

 هـاي  برنامـه  سـاير  و كالمـي  مشـاورة  به بخشيدن معنا در خوانندگان به هايشان انديشه كه ام برگزيده
 بـه  كتـاب،  ايـن  خوانـدن  درنتيجـة  كـه  اسـت  آن بـر  اميـد  .كـرد  هدخوا كمك امروزي رسان ياري
 و تـر  گسـترده  حـس  بتواننـد  خواننـدگان  و شـود  نگريسـته  تـري  وسـيع  ديدگاه از درماني هاي برنامه
 .كنند پيدا خود هاي محدوديت و ها فرصت هويت، به نسبت تري عميق

 بـه  تـاريخي  موضوعات د،ان داده اهميت بدان و داده انجام گفته، روزي مردم كه آنجا تا
 دوبـاره  اسـت  ممكن رويدادها .شوند مي مربوط هستيم آن درگير و دهيم مي انجام اكنون آنچه
 و عشـق  و دروغ و حقيقـت  حماقـت،  و ورزي عقـل  زيربنـايي  اصـول  امـا  نكننـد،  تكرار را خود
 از بزرگي بخش اما كنيم، نمي زندگي گذشته در ما خوشبختانه .كند نمي تغيير چندان تفاوتي بي

 نيافتـه  پايـان  گذشـته،  آنچـه  هر .ندانيم چه بدانيم را آن چه كند مي زندگي ما درون در گذشته،
 توانـد  مـي  گذشـته  .دهـد  مـي  شـكل  را آينده اآلن همين و است فعال و حاضر زنده، بلكه است،
 برايمـان  آينـده  احتمـاالت  دربـارة  هـم  و امروز واقعيت دربارة هم را هايي بينش و ها ايده زوايا،
 .كند فراهم

 معنـا  مان كنوني جايگاه به آن، وسيلة به كه اي شيوه از بخشي ماست؛ داستان از بخشي تاريخ
 بـا  ارتبـاط  در مشـاوران  .باشـيم  داشـته  آينـده  از تصـويري  تـا  كند مي كمك ما به تاريخ .بخشيم مي

 كـه  خـود  گذشـتة  از يهاي بخش در كاوش به را ها آن و كنند مي توجه موضوع اين به مراجعانشان،
 خـود  بـازنگري  به تواند مي شيوه همين به مشاوره .كنند مي ترغيب است، نگذشته و نشده تمام هنوز

 .كند تقويت را خود كارايي اش، گذشته تأثيرات از آگاهي با و بپردازد

 شان تاريخي ترتيب برحسب ام، آورده ميان به سخن ها آن از كتاب اين در كه اي فالسفه
 حـروف  برحسب ترتيب مانند مثالً و دارد بسزايي اهميت اينجا در زماني ترتيب اند. شده آورده
 و عقـب  بـه  يـا  كـرد  جا جابه تاريخي نظر از توان نمي را اول درجه فالسفة .نيست قراردادي الفبا
 بخـش  الهـام  هـا  آن هـاي  آمـوزه  و هاسـت  آن قبل ما فالسفة به مسبوق اند، گفته آنچه .آورد جلو

 »هيـوم « از پـس  توانـد  نمي »الك« شك بدون .است گذاشته تأثير ها آن بر و بوده بعدي فالسفة
 با شدند، مي متولد ديگري زمان در فالسفه اين اگر .باشد او از پيش تواند نمي هم »كانت« بيايد.
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  .شد مي متفاوت بسيار اند گفته اكنون آنچه با آرائشان شان، توانايي و هوش به توجه

 تاريخي چنين نوشتن .نيست ساله 2500 تاريخ گستردة مطالعة به نيازي بررسي اين براي البته
 خوانـدن  بـه  تمايلي يا دليل نيز گر ياري هاي تخصص ساير و مشاوره به مندان عالقه و نيست من كار
 به آموختن براي زيادي مطالب هنوز ديد، خواهيم كه طور همان ما، اجداد هاي بهترين اما .ندارند آن
 هـاي  برنامـه  از تـري  عميـق  و تر گسترده تصوير توانيم مي بياموزيم، ها آن از كنيم سعي اگر .دارند ما

 هيچ كه گفت توان مي درنهايت، .آوريم دست به آن امكانات و مشكالت و درماني عملي و كالمي
 از ريتـ  گسـترده  و تـر  واضـح  تصـوير  و بينش به اما .نيست متصور پاياني و ندارد وجود نهايي پاسخ
 .يافت خواهيم دست ايم، رسيده اينجا به چگونه و ايم ايستاده كجا اكنون كه اين

 بـراي  يـا  باشند »دانا« نيست نيازي گران ياري ساير و مشاوران كه شود مي گفته اوقات گاهي
 امـا  .اندازنـد  زحمـت  بـه  را خـود  ارزشي، هاي سيستم يا شخصيتي الگوهاي فرهنگ، تاريخ، فلسفه،
 جسـتجوي  به تا سازد مي قادر را مراجعان و كند مي تسهيل را روند شنود، مي فقط مشاور چون چرا؟
  .بپردازند زندگي، براي داليلي و هويت عزت، يابي، جهت ها، اولويت ها، ارزش

 اسـت  خطرناكي اشتباه دارد، مهربان قلبي و گوش جفت يك فقط مشاور كه مسئله اين
 فعالً .گفت خواهم را آن چراي كتاب ادامة در .است افتهي رواج است، سزاوار آنچه از بيش كه
 چيـزي  هـا  آن بـا  و هسـتند  مغزمان از بخشي درواقع ما، هاي گوش كه كنم اشاره فقط است بهتر
 ديگـر،  بيان به .باشد داشته وجود گوش دو ميان افزاري سخت و افزار نرم كه آن مگر شنويم نمي

 بـدون  توانـد  نمـي  كـه  اسـت  خالقـي  فعاليت شنيدنْ .شنيد فقط بتوان كه است غيرممكن اصوالً
 سـوي  از .پـذيرد  صـورت  هسـتند،  مهم برايمان كه هايي ارزش و تجربيات ها، انديشه از استفاده
 بلكـه  ،باشـد  محور مراجع منحصراً توانند نمي هرگز نيز مان غيركالمي و كالمي هاي پاسخ ديگر،

 ايـن  .گيرند مي شكل خودمان گذشتة و ها انديشه ها، اولويت ها، ارزش ساختارها، با قطع طور به
 اعمـال  قـدرتي  و نفـوذ  اما بخشم مي توانايي من كه اين تصور .است ناپذير اجتناب قدرت و نفوذ
 انسـاني  تعامـل  ماهيـت  بـه  نسبت لوحي ساده و جهل از اي هشداردهنده درجة نمايانگر كنم نمي
 در قطـع  طـور  بـه  كنند، اجتناب پاسخ دندا از كوشند مي وقتي حتي مشاوران درمجموع، .است
 سـازي،  تسـهيل  رونـد  ايـن  .هسـتند  صـحيح  هاي پرسش به رسيدن براي مراجعان به كمك حال

 بـا  مقايسـه  در سـقراط،  فعـاليتي،  چنـين  بـراي  .اسـت  اي مالحظـه  قابـل  مهـارت  و دانش نيازمند
 بعداً باره اين در .تاس بهتري الگوي ديگر، معاصر درمانگر هر يا راجرز كارل فرويد، زيگموند

 .گفت خواهم بيشتر

 بـا  متخصصـاني  عنـوان  بـه  دارنـد  دوسـت  و اند بوده اعتبار و شأن جستجوي در مشاوران
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 و دفـاع  و دادگـاهي  امـور  در كـه  دارنـد  وجـود  1»ملكه مشاوران« البته .شوند ديده انساني چهرة
 و جنگ بدون را اختالفاتشان تا كنند كمك مردم به بود قرار زماني و اند فعال حقوقي اعترافات

 (چـه  بپـردازد  را وكيـل  هاي هزينه بتواند كه شود مي پيدا كسي كمتر روزها اين .كنند حل دعوا
 كافي قانوني تشريفات اين، بر عالوه برآيد؟) 2گران تحليل روان مخارج عهدة از تواند مي كسي
 عـدة  .شويم »توانا« و كنيم اريخريد دوستانه و انساني اي چهره خواهيم مي ما .شوند نمي شمرده
 .دهند مي نجات و رهايي قول مشاوران .كنند نمي مراجعه روحانيون و ها كشيش به ديگر زيادي

  بود؟ خواهد دوام قابل وضع اين آيا اما

 مطـرح  3مـن  قبلي كتاب در مشاوره ماهيت دربارة ها پرسش برانگيزترين چالش از برخي
 شـيوة  در زيـادي  جـدي  هـاي  شـكاف  و پاسخ بي هاي پرسش كه ام كرده بحث آنجا در .اند شده
 بـودم  كـرده  مطـرح  را بحـث  ايـن  كـه  آنجـا  از .دارنـد  وجـود  درمـاني  گفتگوهـاي  دادن انجام
 هـاي  چـالش  كتاب در كه خألهايي از برخي كردن پر براي تا كردم احساس خود در اي انگيزه
  .كنم تالش ام، كرده شناسايي درماني روان و مشاوره

 بـه  كتاب اين اما .كرد مطرح سؤال دهد، دست به پاسخي كه آن از بيشتر من قبلي كتاب
 (اصـوالً  دهـد  نمـي  دست به قطعي هاي پاسخ كتاب اين مسلّماً .است توازن عدم آن جبران دنبال
 و مراجعـان  بـراي  عملي استفادة جرقة و مفاد بتواند اميدوارم اما ندارد)، وجود قطعي پاسخ هيچ

  .آورد فراهم را يامروز مشاوران

 4»بروم؟ بايد كجا به« ،»روم؟ مي كجا به« ،»دانم؟ مي چيزي چه واقعاً« ،»هستم؟ كسي چه من«
 از تـن  سـي  از بيش اينجا در .سازند مي مشغول خود به را ما همة ذهن كه هستند اساسي سؤال چهار
 بدهنـد  سـؤاالت  ايـن  بـه  يپاسخ تا اند كوشيده كه معاصر، فالسفة تا فيثاغورث از فالسفه، ترين مهم

 كـه  پرسـند  مي 6»ما« واژة با بلكه ،5»من« واژة با نه را ها پرسش اين ها، آن از بسياري .شوند مي معرفي
 ايـن  اسـت؟  پـذير  امكـان  7»جمعـي « ضـمير  و مسير دانش، چه .شود مي مربوط جامعه يك هويت به

 كننـد،  مي تمركز خاصي دفر روي عادت برحسب كه مشاوراني براي است ممكن تر وسيع رويكرد
 و مشـاوران  از بسـياري  و كنـيم  مـي  زنـدگي   8»محـور  من« بسيار اي دوره در ما .برسد نظر به نامربوط

                                                                                                                                               
1.  Queen’s Counsellors 
2.  psychoanalysts 
3.  Alex Howard, Challenges to Counselling and Psychotherapy, Macmillan, 1996. 
4.  Who am 1? What do I really know? Where am I going? Where should I go? 
5.  I 
6.  we 
7.  collective knowledge, direction, and conscience 
8.  me-centered 
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 و فرهنـگ  بـه  و پردازنـد  مـي  فرد شناسي) (پويايي دروني فرايند و معضالت به مشاوره پردازان نظريه
 ديـدگاه  چنـين  ديـد،  خواهيـد  كه رطو همان دارند. ناچيزي توجه هستيم، آن از بخشي كه اي جامعه

 بـوده  انتقاد مورد شدت به سو، اين به باستان يونانيان زمان از آن، هدف و شفابخشي به اي فردگرايانه
 بسـيار  انحرافـي  مـن،  عقيـدة  بـه  و اسـت  تـاريخي  انحـراف  يـك  تقريبـاً  نيز معاصر فردگرايي .است

 هـيچ  بنـابراين  هستند، جداناشدني واقعاً اجتماعي و فردي تندرستي و سالمت اگر .است تأثربرانگيز
 وجـود  توانـد  نمـي  ندهـد،  قـرار  نظـر  مـد  را سياسي و فرهنگي اجتماعي، مسائل كه اي فردي حل راه

  .باشد داشته

 و زنـدگي  بـراي  يـابي  جهـت  يـابي،  هويـت  و بهبودي براي ابزاري عنوان به را درمان فلسفه،
 موضـوعات  در زمينـه،  ايـن  در .است بيشتري توجه ارسزاو رو، اين از .دهد مي قرار نظر مد معنادهي
 نقاشـان،  شـاعران،  :دارنـد  ارائـه  بـراي  زيـادي  مطالب كه هستند هم ديگر بسياري معنا و شفابخشي

 از تـر  مهـم  مسـائلي  هـدف  و شفابخشي .سازان آهنگ و نوازندگان ها، نويس رمان ها، نويس مقاله
 باشـند،  پزشـك  گـروه  ايـن  چـه  باشـند  تهداشـ  تعلـق  متخصص گروه يك به فقط كه هستند آن

 مـا  همـة  بـه  شـوند،  مـي  مطـرح  كتاب اين در كه سؤاالتي .ديگر هركس چه مشاور شناس، روان
 انگيـز،  هيجـان  داسـتاني  كـه  اي فلسـفه  هسـتيم؛  1غـرب  فلسفة طوالني تاريخ وارث ما .اند مربوط
 دومـين  نخسـتين،  كه اين عنيي فلسفه كه كنم مي تكرار ديگر بار .دارد ما همة با مرتبط و منسجم

 كـار  ايـن  نـام  دهـيم،  ادامـه  پرسـيدن  به و نگيريم درنظر نهايي پاسخ عنوان به را پاسخ سومين يا
 انديشـمندان  بهتـرين  از برخـي  وقتي كه اين به داريم اجمالي نگاهي كتاب، اين در .است فلسفه
 و باشـيد  هركـه  جستجوگر، كي عنوان به شما .داد رخ اتفاقي  چه دادند، ادامه پرسيدن به غربي

 .گرفت خواهيد كتاب اين از خواهيد، مي را آنچه باشيد، كه هركجا
 بـه  كتـاب  ايـن  در كه اي فالسفه همه اين ميان در كه شد خواهيد متوجه حتماً پايان، در

 كـردم  سـعي  خيلـي  من البته .خورد نمي چشم به نيز زن فيلسوف يك حتي ام، كرده اشاره ها آن
 تبعيض اين برابر در كه گرفتم تصميم سرانجام .كنم اشاره زن فيلسوف دو يا يك به حداقل كه

 قـدرت  بـا  ها زن كه اكنون اما ،بوده مردانه كامالً فعاليت يك هميشه فلسفه .كنم مقاومت مثبت
 شرايط اين شوند، مي ظاهر اند بوده مردانه قبالً كه هايي سنگر ساير و صحنه اين در تر تمام هرچه
 .كرد خواهد تغيير

                                                                                                                                               
 صادقانه بلكه فضا، دليل به فقط نه البته .ام كرده محدود غرب فةفلس به را خود من اندك، هاي اشاره از جداي  .1

 كـه  هرچنـد  نـدارم،  دهـم  اختصاص شرقي فالسفة به را كتاب اين از اي نسخه كه اين توانايي و دانش بگويم،
  .دارند را آن شايستگي دارم يقين
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 بـه  را هـايي  آن فلسـفه  كـه  است آن آيد، وجود به ها زن براي است ممكن كه مشكل يك
 اعضـاي  سـاير  كـه  وقتـي  حتـي  دهند مي ادامه وقفه بي سؤاالت، پرسيدن به كه كند مي جذب خود
 دلخـوري  احسـاس  مسـئله  ايـن  از تيم برتر بازيكن عنوان به ها زن .ببرند پيش را كار اند مايل گروه

 و باشـند  فـروتن  كـه  كنـد  مـي  تشـويق  را هـا  زن ما فرهنگ .است ماورائي حدي تا فلسفه .كنند يم
 را مـا  تفكر هاي پايه آزمون، و كاوش پرسش، با فلسفه .دهند انجام تمام مسئوليت با را كارهايشان

 پرسشـگري  جـدي  هـدفي  بـا  جـدي  فلسفة .بخشد مي عمق و وسعت ها آن به و كشد مي چالش به
 دهـد  قـرار  خـود  جايگـاه  در كـه  آن بـي  را هـا  فعاليـت  همـة  تـا  پرسد مي ويرانگر فلسفة اما كند. مي

 كـه  اسـت  مردانـه  عقالنـي  گـري  وحشـي  از شكلي فلسفه، نوع بدترين .برَد تحليل و كند تضعيف
 ايـن  مقابـل  در توانـد  مـي  بهتـر  زنانـه  ذكـاوت  و هوش من، عقيدة به .ندارد مثبتي هدف هيچ اصالً
 .شود استقبال آن از گرمي به بايد رو اين از و كند مقاومت تمايل
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1.  Email: consult@alexhoward.demon.co.uk. 
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  سپاسگزاري
  

 دگريـ ها  نيمـارت  وارث و فرزنـد  دگر،يها دكتر و 1لوِ بلك انتشارات از كتاب ناشران و سندهينو
 از نيمچنـ ه .ندينما مي يسپاسگزار 2زمان و وجود كتاب از ييها قول نقل از استفاده ةاجاز براي

 و وجـود  كتـاب  يآلمـان  اصـل  نسخه از ييها بخش از استفاده ةاجاز رايب 3ورلگ ريمينا ماكس
 5روح يجسـتجو  در مـدرن  انسـان  كتـاب  از قـول  نقـل  ةاجـاز  رايبـ  4راتلـج  انتشارات از ،زمان

 .ميكن مي تشكر سارتر 6يستين و يهست و ونگي سي.جي.

 نيـ ا در شده استفاده مطالب تيرا يكپ حق كه يكسان ةهم از تا ايم كرده را خود تالش تمام
 فرصـت  نياولـ  در انـد  آماده ناشران ،است افتاده قلم از يموارد اگر و بگيريم اجازه ،دارند را كتاب
  دهند. انجام را الزم اقدام

   

                                                                                                                                               
1.  Blackwell Publishers 
2.  Being and Time 
3.  Max Niemeyer Verlag 
4.  Routledge 
5.  Modern Man in Search of a Soul 
6.  Being and Nothingness 




