
١ 
 

 
  راه��� ���وران �����

  س�م��� 
 
  
 
 
 
 
 

Christian Counselors  
Manual  

 
 
  
  
  
  
  

�دا��: ن�ی���� � ِ  
! "#� :  ش�ه"خ ص$�

  
 
 

 
 
 
 
 



٢ 
 

 (��)$#�ر �#" !
 


	�ۀ ��� � ،�ب ��م	�و� ا� �� در د�� دار���ب �ً+ . ا��" راه'��� م&�وران م#"! " ��ا�, �
�ر ���م&��ب در ا�, م4�ن ام4�ن �23
 ن"#�ش�م� �01 ��� م  /�ش و ان�1�ر ��� ه�� ا�, .  ��/� ن
�� ان���ر �&��ب /��رت 	ا5�ن� ان��ب . ��د:�� م, ا�, ا�� �� ا���ناران ��ر�  ز/�ن از 8
�7 ا�, �

�ر�  ز/�ن :"#  م#"< ن0��� �"= و رح�� ;ا را � ��#"?� �� س /0
م' /&�نAب م��از	'Bۀ :�?  �
  ./� د�� Cورد

�ب ا��
د� در ا�, �� �D	ا
ن�م"� ش�، و شFG م&�ور ن"� " ا���نار"��نار� �� /� م&�ورۀ م#"!  م
  .ن�م"� ش� ا��" م&�ور م#"! "
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  س�م��� 
  ���ورش+* 

  
 /. -�� ,�ی� ���ور ,�ش�

  
 م&�ور /
ادران و ;�ه
ان م#"!  ;�د ��م�   :'�ان/�/�ش'، ول  م&�ورۀ م#"!  ه�ۀ ا���ناران /;

   .)١( �D?7 م  5"
دو ه�4�ران او /� �&"P );�ان� ش� ا���� /� Cن (�?"#�  ر�� و��M و 
  ��
 روان&'��د د�Qا� ا�

 �+م ;ا ه"R ن"�ز� /Sن �TAاز ن �
 7B8 �+م ;ا . و	�د نارددر �?"#/

  �Gش �U�م  /�ش'�'0� �� ن�ع م'&V م# :T"ش  �Hن ص�),�
ار داشY Z?#� �!� در �ً��:('5 ، ��
�ن �#	 ��ه�ۀ ام4�ن�ت در ا�, �� ;+ص� ش� . م  /�ش'ن"� وا/#�� /0] ا�, �� . ش�G ، و /"��ر� ه

ا� ن�ع 01�رم /  ���U  در ن�"�Q  .)٢()وان /"��ر� ر(ن"#� ان، و 		 �
ا� روان&�ن\ و	�د در �?"#/

�د ش �� اصT+ح�ت �3ش4  "#� در �?ا�, ص'[ زم�ن  . ناردQط /� ا��/
�ر� م�"/ ���ن  ه�#	 
"_
� شوارد #"?� . `"B8 ؛;�اص  ��#Y  `"B8) 41�� ��#Y ( ن�
 روح"_ P"&�  ��#Y ٣(و()  ��#Y
��ر� �� ،):�� �� �د 5
د�Qط /� ا��/

د/;�د د�� را  در  ;ا ا�� م"b)c(.'رن  م, ا� م��A: �Q


ار ن�Gاه] داد/"��ر� روان  را م�Y  ر�

ان در ا�, زم"'� ن�ش�� ه�� ;�/  ارا�U داد� ان. رد /bد�)d( .
�2
 ;�اه] ش�0� دو م�رد را م'� �Q'در) ١: (درا�
5
/ �/�B8 ر�� �/ ���دم ;ا ) ٢(، و )e(دوان&'�س /;

�ر� � �/ ���ز// ��� ش�
  .د5
د�� از او 5

و;م�  �� روان&'�س در �?Y �/�B8'�  م  ��P ا���� �/�Y  ش'�;� . ه#�ن"� و ��رش�ن در ح�ل رش

�ر��ت و ر���ن /
 رو� اح#/  ��
ات ش"�""gV�، �ۀ /#"�ر ��دم'� را دارد ��ز� ش
وع ش'�C و .
�ن م#"�&"&�ن�� ;�ش!�ل /�ش' �� روان&��م��ر !  /; �
د� � h
�ن  را ��#	 
0� در (ت _"'� ��Bال
�4�
�مً+ ،)Cم� �س ���� ن��د� ا��و �?"#Aس در ;��ص .  /� روح ال�م� /
ح7 و م&
وع روان&';

�ن  ا�� �� م#��U 	#�  دارن#� . �T/ور م#"! در ا�, را��ش �1ن /#"�ر� ن"� م&/ �� ح�Sر داش��/ 
�ش، . از م#� �U	  �#	B'ۀ روح�ن  ;�د را ن"� دارن/ �Dز;] م �/ +�Bم  �Gش 
�ل، ا5kان م�'D/

�د �'lزم دارد �� صم�ت 	#�  را م�3ش4  را Qن را ا��
د� و درم� �Qل�D.�ر در ه�", ح�ل م&�و  ام
�ر lزم  م#"!  را��� Cل�د� �� /�:C mن ش� را از 8
�7 دارد ر�'5��. �+م ;ا 	��� ش� و 3�h ن�


 م&4+ت رام�4, ا�� دل"����د شn، �5ش� 5"
�، و �Qا� 
bص د��Gاش ��ل] /���ط نB�ار  
د� /�ش�.  
  
  
  

 ���ور ����� ,�ی� دس2 01ار ش�� ,�ش�
  

  U� ��ان���م ���م ��ر�) و ارادۀ(م&�ور م#"!  /Qاو وا25ار ن��د� را  ان 
ا /; �� �� ،ا�, ��ر.  /�شداش
�� Cل�د رنoان;م� /� م
د'5  5م��pع �+م ;ا .  و �C"` د�� ان و زن�ن  ا�� �� از Cزار ه�� زن
�  ا�� B!ن��د�� :"م P���نP ارزان  � و �?"#��P ه��ن #  م#"< /� �?"#b�� م  �'م!�B را /� ه�#


 ;�ش ;�ان� ش�). ;+صۀ اح4�م ;ا(B; ا� ا:+م
، و �+م ;ا را م#"
 زنP"&�  5 �#  ا�� �� /
س Aن  �� روح ال��  �� ا���نار ن#.اح"� ن��د� م  �'Cن ه� را �#B!ا� م
ا  او /; �/ �B  �دارد اح�"

 او . ح"��  م  ده��/�ا ;�ان; �� �ش/  #� P"&� ان�'D/ ��/ [?Dا را در را� ن"4  ،م
زنان ;� 
ر��نCن ه� را از �+م ;�ارh حا�� �' و :  
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 �#�3  
c :�H5 s��ان#�ن �'0� /� ن�ن زن� ن"#�، /?�4 /� ه
 �+م  �� از ” « :ن�ش�� ش� ا�� ��«: :"#  در 3

ا ص�در ش�دده�ن ;.“«  
  

 ،��ان  �� ;#'H��5 ور��م�  ا�� �� �+م ;ا از 8
�7 و:x و م&; �
د� شy� ل  �� /� او�وH"zۀ :
5
دان'
5
دانرا  ،درم�ن�، �&'� و 5&'�، و �
/ �_C �/ .  &Aط /� ن�/
ا�, دو ��ر، و:x و م&�ور�، م
  .ا�� �� �&"P و مD?] روح�ن  دارن

  
  3ا�����ن 


;  را /�و او�: ١١/ "&G/ �� �  �/ را  ;

;  را /�  :'�ان ر��ل، // ، Bو   :'�ان ن ،
&Bان م�':

;  را /�/  ،[?ّDن و م�Bان ش�':  

  
�ر م&�ورۀ م#"!  م#"!"�ن /A"ۀ م'�Sر از وH"zۀ :�ل  �&"P و م&�ور م#"!  ا�, ن"#� �� � ��Bرا ن

�م ده'Qد را داردان�; ����T: ار�ر م'.  �1ن ه
 ا���ن� 
��Sر ا�, ا�� �� �&"P و م&�ور م#"!  د�
��/ �� . ن Cورو ;م� ;�د را در �?"#Q'م در ا� P"3 ��  ال|��C   ن ا��C ��C �� ا���ناران م  ��ان'

� ن�؟;م� م&�ورۀ م#"!  را /ون د��� �م ده'Qن �5ن� �� ه�ۀ   25ار� ان� ش0�دت /� ه���م#"!"�ن /
� ١: ٨ا:��ل (� ا:+م _"
 ر��  �+م ;ا ا�� ده'، �� ش�ما���ن&�ن � c( ور� م&��، ه�ۀ م#"!"�ن /
 
b�او را /� �5نۀ . �?"#� ;�ان� ن&� اندر ام�، ه�ۀ م#"!"�ن /
ا� ;م� م&�ورۀ م#"!  . /�ش'ن"� �4

 �#"?� 7�
 ;�اص  ;ا ;�ان� و از 8��� �+م ;ا م  ��5 �'0. ش�دد�� 25ار� ;م� /
ا� Cن /
م; Zا�
�ن  �� وا	 ش#��
 م&�ورۀ م#"!  �?"#� ه#� م  ��ان' � در د�'�0� ر��ًD/ ر� را�� ,"'1 

�ما�, /� Cن مD'  ا�� �� Cن�4 ;م� .  5"
ن�� 
�: ��� ;�د را Cم�دۀ ;�د را در م&�ورۀ م#"!  ���/ ،�
 و د�� 1/25'", ��ر ��
دد'�b/ �"اران را. ار� ن
 م  ;�ان و م&�ورۀ  /� ;م�;ا ا���ن�: [Uدا 

  .م#"!  ن"� �4  از ;م�ت �?"#� ا��

�, �4  از �0/����� م&�ورۀ ن���"n م  ��ان  م&�ورۀ   Cم�زش/
ن�م� ه"�م#"!  را از 8
�7 ان#

�� Cورد/)٧( .  
س، و �?"#� ا�� Aس، روح الAب م��ًا ��: ا�, ;�د . م'�/D  �� م&�ور م#"!  /� Cن ر	�ع م  �'
�ن  �� م&�ورۀ م#"!  را ;�رج از �?"#� و Cن &�ن م  ده ن#� 
���م م  ده'ش�G  ;�د در د�Qاز ان 

�د� �
د� انن�م م&�ورH�م� م  �' م#"!  ن"#�، �1ن .  م#"!  ��ا�; �م&�ور� �� ;�رج از �?"#
 ��م ��ر ه�� م
/�ط /� ;ا �?"#Qرت انY ر و�B��ل"� /ن :"# . دارددر د�� را ا�� �� ا:D� �� ا�� 
 ���هQ/ ا را�� .  ;�د ا���نار م  Cورد، ن��;Bن الا���نار م#��ل"� ;�د را دارد، ول  �?"#� ا�� �� /

رت Y و �z�Hح P�3ش 
  .  ا��;ا:"#  م#"< را م  ��زد و ز�
ون د�� 25ار� /� ;م� ادام� / ده'، ا�
اد� �� /
ا� ;م� م&�ورۀ م#"!  ;�ان� ش� ان م  ��ان'

 �8�ل`. د� /�ش'ص�ر�  �� Cم�زش lزم را �#` �
ر دام ��/ � و در ا�, را�  د�� 25ار� /�ش'ام
''� Pش�� .  

  
  ص5ح�2 ���ور �����

  
 � ا��، �|ال ا�'. ص+ح"� ;�دم �?"#� ا��ص+ح"� م&�ور م#"!  م�ن'Q�ار� �� /
ا� م'�Sر نا��

 �ا ن&(;م� م&�ورۀ م#"!  د�� 25ار� ن&	�م�  را /
ا� ���م :�
 ;�د �BYل ); ,"'1 ، م  ��ان
 از ;�د /4'او �'؟ ا�, �|ال  ا�� �� ��/.  
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د� ام� �B!ور م#"!  ص�
� در م�رد ص+ح"� م&bب د���Cن را م  ��ان] /� ا�, �
�"` . )٨(م, در �
� ;+ص� �']Q'در ا�:/ �B#دل  ن n"ن ، و ن�روم"�ن (� م
دم  ش'�;� و�"� از �+م ;ا، ح��4 روح

١d :١c ن��� ش� ،ا�, ��). ١e: ٣ و ��ل#"'5 �/ �?/�Aا م از Cن�� �+م ;D/ �� ن��
ن&  :د� م  /�ش'
  

  ص5ح�2 ���ور  �8�,7ۀ ,� �1��
ا م  ;�اه در ا���نار ��""
�&C F"Gن��. ١;   
    '�.  

�ت �+م. ١�C 7�
  .دانP ;�ا�� ;ا از 8
١: ٣�ن  و ��ل#"١c: ١dروم"�ن     (e(  

٢ .�/  SHۀ ل?/�Aم�Qا� 
8�G/ ا�د� از �+م ;H�  د ا�
�ر ا���نار    �
 در روح"� و ر�""��.  

٢ . �/ �T/ا در را
ان ح��4 ;bد� ��ط /B�ار  
  ).١e: ��٣ل#"�ن     (

� او. ٣/ �?/�Aاوم �Hن 
8�ن :"# دادن ن"� ن"n و اه�"� . ٣  . /� ;/ �/.  
  )١c: ١dروم"�ن     (

  
V��  م&�وران مD/ ن��H� ن�!�د�� 25ار� م    و ادارۀ �?"#�ال0"�تم#"!  �'0� 3\ از م��A"� در ام

�Gت ش��� م  ش�دCن0�  ش�ن و ;��ص"�
5 �ر دام� . م  ش�د �� و	�د دارن و �� ���ر  �� ن�د�
��س و اول �"����وس م  /"'"]"� 
�&"/  �Gت ش�
 ;��ص"/ "�V�  تاز� ش4 . )٩(ش� دانP اص�ل ال0"


ا� ارز��/  ;�انن"#� �� روش / �
ا�, ارز��/  . lزم ا��دم",  و د�� 25ار� ;�� شنص!"< �
�/  b�#�� ش�م� ش�
Sم�رد ن FGش �?/�Aدر ;��ص �� م�رد م  ��'5 �/ �:+و�  .)١٠(ن"� /�شذ�
 ش

�شن"� /� :�� ;ا ، ام" و ا���ن , �� ;��ص"�ت/
 ا�/ �� و	�د داش��/ .FGش ��� ا���ن، و:� ه/ 
ا را; ا . �BYل م  �'; ]Yوا Pه�، و ه��'", �
د�/� Cن ��/� ن#�B  و ش�در �+م و:� داد� Cن5 �/ �4'

 
م /Y اا، او ام" .  را ��""
 ;�اه دادداش��در را� ��زۀ ;; ��� داش�, ا���ن /� و:� ه/ 
را /
ا� ��""
ا/ون داش�, ام" در . ش�ن"� ;�اه دا; ��:�ن را /�ز�5 �'�
. )١١(، ن�Gاه ��ان#� ام"� �� �+م م"

ا را ; �� و:� ه����ان ش4#� ;�رداو // �� ان/  ��ا  را در را� ه�� م&�4 ;5�ن و ن�ام"انح
ا ;�اه /�د Cن در ن�"�Q . ها�� �'; ��  ان#�ن  ��م#��U و م&4+�/
  و ن���
�� او /
 را� ح� ه

  .دارد
  
  

  ا9#�ار ���ور �����
  

ار روح�ن  در م&�ورۀ م#�Yزم ا��اl  !" . ور��ار� /
;�ردار از ��1 م#"!  ا�� �'0� م&�Yا ,"'
ار� �� :"#  م#"< /� �? م#"!  �� د�� 25ار� شم&�ور. ا���Yردار ا�� �، از ا�;
��P داد� /#"  
  

  <اول ت��ل�ن�:��ن 
� م : ١٢p�A� ،ادران

ان   را �� در م"�ن ش�� زح�� م �'"] Cن�ن ح�ل ا� /Bره  و از 	�ن` ;اون'&�

�ن م �5
ام  /ار�، ش�� /�د�، 3' ،  ده'

ام را /�: ١٣��ل اح�� ،�B!م ��م م  و /Qر� �� ان�� `B� �ش"/ �U�Y ن�
ا�&/ ،
 در ص?< . ده'b�4� �و /

"'�  5� زنHو ص.  
  


ارY د��H�ار م�رد �� ا��Yا �� �QنC ن ول  ازC ود��
� را 	� /�  هف و م!�&"/ �B!ص ��/ ،���
5 

د� .+�ار ص!�B م  �'�Yا از دو ن�ع اار ان#�ن : م ;�Yا و اار ;�Yل (ا��� ان#�ن – ٢٩: dا:�Q/ 

ا را �5; ���ن�اد�). ش /ه"]/; ،�ار داد�، ول  ،;ا /� �?"#�Yار , ا� و دول� ا�Yا �ن�:  ن"#�ه' �/ �� 
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b�4��
 در ��د /�ش' .��C د در���رم'ان، � ش��
ا�
 از م!ودۀ اY دول� 3� ار ;�د 25اش�� /�دن� . ,"'1
 ��T;ا ا���وز /� م!ودۀ ;Q�  . ا�� �ار ;ا ن"� در �+م �Bg ش�Yودۀ ا� ١: ١٢روم"�ن (م!� ٧ .(

�د� �''، ول  در H�ار� �� ;ا /� Cن ه� داد� ا��Yاز ا ��  . ا�� �C �/ 7?Dن ه� Cن��حود م&�وران /
ار م&�ور م#"!  را �+م ;ا م!ودۀ �Yن� ا;ا �ً�Q"��ر� ا��، ن&�ن داد� و ن"��ر� [�م&�ور . و ن� �

 ار ���م ا:+م �'�Yا �/ ���� را /H5 ن�� �+مC  !"#ا�, ("م 
�, نار�؛ ا5�
ش�� ه"R دل"?  /
ا� 8+ق 5

د� �� ;�اه"'5 �/A ام�. ")را� را /
و�Tم ��  � /� ز/�ن  Cن  /��ن�"!��
 ا�� ("Cورد دارد را ن"� /�0/


ن�مۀ / bن��د �'"] �� م&�ورۀ ;Qرا ا� �B�7 ار�
8در ;��ص ن���<، "). ط م!C �Bم"� را /  Cم�ز�
 ��	� داش� �� ��/ ��� م  /�ش' و م&�ور /
داش� ش�G  :��مًB��شن"� م�4, ا�� اش/' . ��B�ام4�ن اش

�/��
�23 ��
 ص!�اناز� ول  /� ه��ن ،دن ا�, ن�ع ن���< را // ���ر� �
د /&���H5 و ��5 .  �+م 3
�ش، و /
 ا�8
�7م  ��ان ) م&�ورۀ ;�نb (دور م"� / �"Hا  م�ش، ول  ه"R ن"� ا���ار�س �+م ;/ 

�Yر دادو�� /� ز/�ن Cورد ودر م!�B ام� �+م ;ا را .  ن�  ��ان Cن را د���  .د���ر داد /
 ،,�

ا� ��/���� هH5�
"b/ 
Sرا در ن 
� Cن�(  را :+م� 25ار��م'��` ا�� م'��` و نCن�� و ، ز�

"#��'/ `��  ).ن�م'��` ا�� را /� �5نۀ م'
  
١" .,� �
اف �
د� و Cن را ره�  ".ا�, 5'�� را /� ;ا ا:
ه"� را /yا��م�/"�. "٢/  A/�
وش و مH/ داز را
."  
٣" . �Dل�Tا را م روزان� �+م ;��/  '� '� �  ".و د:
c" . '� � ن"] ��:� �+م ;ا را /�Gان ، و /"#� د�A"Y د:��/ >Bروز ص 
  ".ه
d ."4�
Cن�� زن ش�� را ;�ش!�ل م  ق ا	
ا� ح4] م!�B /� ه�#��� ا�, ا�� �� ص�ر�  از   از 8


اه] ��ز�� �� �n م�رد �'Hه 
را ا	
ا �'"از Cن ، و ه."  
e" . ��/ �ش�"'� �TY وز
�ز� را ه�", ام/ \'Qۀ ه�T/را."  
٧" .�ل ن4'"�D�
 Cن ه� را ا�b؛ د�  ".دارو ه�� ا�#
د5  ��4  /� ش�� ن�  �''

ان. "٨bن"/ ��/ � �TY ش�د؛ ش���/ �� /� ام
وز /2bار��م�ز�   ش�'�C ��Q/ د را�; �	��."  
٩" .'�C ۀ�Hه �� "'�  D��م داد� /�ش"Qد را ان�;  U�&�
p � ."   
١٠ .� نار�� ، �1 اح#�س ;�/  ن#C �/ �Bن دار�"'� �:�  .)١٢("اح4�م ;ا را ا8
  
  

  ���وران ����� ,�ی� ه�ای2 -���� ,�ش��
  

 �س، واژ� ا� �� /
ا� م&�ور /4�ر /
د� شAب م��� �	 م   "ها�� در را� �+م" (nouthesia)در :0
�] ن"� مC  'Dن د. /�شY ام� در دوران مرن ام
وز� . )١٣(ا��" ن�"!� �
دن و ها�� �
دن"ر :0

�� ا��م  ش�د/
داش�  �� از م&�ور� �
م&�ور� ا� ام
وز ص!�B از .  �'0� 	'Bۀ �5ش دادن را /� ;�د 5
�  �� ها�� م  ش�د''�  Bن��ش و ��مً+ م) ١c( ”Rogerian“ا�, :'�ان رو	
�", ). Cزاد�(نارد /� 	/  


ت دارد��  . �+م ;ا ها�� �''� ا��. /� Cن�� �+م ;ا م  ��5 م�
  
  

  ش+��2 ���ور �����
  

� ن�ع م&�ور� ا� �� �Cا�� �
، ص��، شG/ �"�Gها�� �''bرت د��B: �/  زم دارد؟l 7   را�
8 ��C
��� ا�  م&�ور� :��/ �?/�Aم�� م  �''5 ، "�Gش �/ ["A��ط م#B�س � مار�
 ا�/ �0'� ��ور دارد، �&



٧ 
 

8
�7 :�� را؟ن�م /
د� ش� م  /�ش ه�� ص+ح"� FGش �8
�7 :�� شFG را م  ��زد، � ��C ؟  
ا5
�م� اص?  : �"�Gدۀش
�ش م&�ور� 3 �&3/ �ً�Q"��م ��ر ه�� ص+ح"�، نQ7 ان�
�b  /�  ن�م /
د� و 8#/

ار lزم را ن"� ن�Gاه داش�ن�  ��ان ا��س Cن ه� را /
 �+م ;ا . ام
 ال0  نارد�Yار ن��د، و ا��. ا�
� ا� /
ا� ش�� نارد���ب ��  .;+ص�، ا5
 ش�G"� م&�ور :�م� اص?  ا��، ا�, �

�ر� ا�� �� �+م ;ا در م&�ورۀ م#"!  B��� داش� ص+ح"� و ا:bن  ��"Y 
 /� ه�� .)١d(داد� ا��Cن�� /

 ا��س / �
ض ه�� �+م ;ا ا�� �� م�'0� P"3 �م 5"
د&�ورۀ ص!"< م  ��انQو ا�, اص�ل  ا�� ان ،

�ش'، م�4, ا��8
ق :�� . �� /
ا� ه�ۀ م&�وران م#"!  صق م  �'/ ]?�Gول   م���نا�& �� 
ۀ �: ��#Yن ا���  . Cن ه� ن"� ;�اه /�د، �#4

  b�#Bا�, ه� ��Bال FGش��ن �8ر  ه.)١e(ن�  �'م#�k'  م&�ور� 8
ق :�� را در ، �'�ع �ل ��راص /�

8 �S:در م� �� ]?�Gد ا��ق م��?[ ز�Gق م
�  �� . و	�د دارد، در م&�ورۀ م#"!  ن"� 8"�Gش

�Qا ا��/� �BYل م  /�ش;Y +ًم�د ن��د� �)١٧(.  
ار ;�د را دارد، �Yا ا�م ;"3 ��  ��QنC از � ش�G"� ;�دم#"!  م&�ور ام��/ x:وا و�7  3"�م /� را م�ن'

� را 3"�م و ن� دهTم��ار از ;ا ا�� ن� . /7 /� ش�G"� ;�د ن��Yنا�� و	�د Cن�4 /� روش . از ان#/
�?[ :'�ان Gددم
 در ��، م  5��ا /;  ��ار ا��Yر ا��م 	?#�ت م&�ورۀ م#"!  Cش4ه
 ن�ع . /�ش

'� 
""�� ��/ �ل[ 3"�م /�شGم ��  �"�Gا . ش8
 ه�", /�د �� ;�G/p  �Gس را از ش
T3 ،]"D
�ن و�
�� /� ، دودل�B�  �
Bم��h و 3"/  / �رت ن��د �Y
3 ��ان/��b/ ،" ن� /"P از ان#��ا را /;


د� �:�
  ه
 �1 م&�ور م#"!  �+م ;ا را /� ا���ن .)١٨()٢٩: dا:��ل "(ا8�&"/ ،م� �'; �
�&"/
�/C 7ن Tن"� م  .;�اه ش

�د� /
ا� ادامۀ ;م� ;�د م�4, ا�� م&�ور� "'/ 
در ;�د را ن"�ز ��""'"B/)ورۀ . )١٩���� م&"�م� در ان#
 n"�
ا� (nouthetic)ن��""�� ,"'1 �ن  ش�ه��Q&ورۀ م#"! . /�د� ا�];�د  در دان��ن دورۀ م&��Q&ن� دان 

 �� �ن��!�"+�'0� ش0�دت داد� ان& 
""��/ �"�Gن �ر5  در ش� Cورد�&�3 ��، /?�4 در �8ل ��ل ه
م� ;س در ��ر . /�د� انزن5  و ازدواج ;�د ن"� ;ا در  ��ر ه�� :S"] ;�د ش�هAروح ال �� �	 
ه


� را /�	�د Cورد�g|ات م
�د . /�د�، ��""Qرا در ه�� ا� 
ان#�ن ��""
 م  �'، و ;ا م  ��ان ا�, ��""
'� .
دن� 

س و �3ل\ ��""T3"'� 
""�� �ز�. "؛ ش�� ن"� م  ��ان"#���ن`" (3	 �/ �"�Gش 
""�� 
�ر /
د) 4 ن"� �س ا�� �� /Aر روح ال�� Pن را  �+مC�م م  دهQان.  

  ��Q&دان ،�H5  ان#� ا�,"در اول", روز �+س م��اه] �Gن �Yو R"؛  م, ه['� �B!دم ص
�5ن� /� م
� ". 1'", ام4�ن  در م, ن"#�� '� 
Bص �ر ;اش�ه او �&��7 ش� ;�د .  /�شD/ ��Hه '1 ن"�زم'


د3\ و م&�ور� ش� 

 در ش�G"� او ش و دورۀ Cم�زش.  از 1' 	?#� ش�G"� او ��""""�� m:�/ 

 /�ر5  در ;م� او وارد ن��د"gV�.  
سAن �� روح الC �/ ن�
 ا��س ا��/ 

 Cنده م  ��ان ه
 ا���نار را ��""/ ���� ���ش"] �� ، // �� داش

ا �� /� ;م� ه
 ا���نار� ;�
د�ن"� ا ر ه�ۀ lزم ، ش�;�ان� ����م ��ر را در�Qان  U�� ��انً�Q"�، و ن
� ه��ن ا�� �� �&"l Pزم دارد. داردًA"Yد 
ا� ;م� م&�ورۀ م#"!  lزم م  /�ش'/ ��  ���� . ها�Bال

ه�� م�4, ا�� ��""
ا�  در او lزم /�ش، ول  '��2
د �� . ام4�ن �23
 ه#y/ را در ;�د 
""�� ����ان او //
�ر ��S��شرا ""
 ان/ ��
 داشbاران د�
 ،م&�ور� �� ;�د ��""
 و �!�ل ;ا را 1&"�. در ا���ن�&"/ 

�ق د�ن Cن "�
ان ;�اه داش�را اشbار� . در د�م� م&�ورۀ م#"!  ;�ان� در ح�A"A ه
 ا���ن; �/ ��

ا�  در ;�د ;�اه /�د""�� �ر .)٢٠(ش� ش�ه� �� ه"R �\ ن�  ��ان /� ح� م  /�ش' ��م&�ور�  ن"�ز ه

�م دهQرا ان �رت ;�د Cن هY �/ .  .او ن�  ��ان Cن�bن� �� ه#� /��ن
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 ���  س�م�A"س2 زی" ن�ی? ه�
 
�ب ) ١(�”The Big Umbrella“/� ��� اول �"U�  . ر	�ع ن�

�ل /� ز/�ن ��ر�  �
	�� ن&� ا��(  !/ ��ب ��  )ا�, �
)٢ (Clyde Narramore ��ن ان#�ن را /� Y#�� ه/ )n(، روح )�3شP"&�( ن ، و��n"4H ) روان&'�س(	

�ر  و ا�,�
د� ��Tا ن"#�م� �+م ;/ 7/ . PG/ �� �/ ن��? ]�["#A ان#Gۀ اول م�C ��B�
 اش"#H� از
�ل�ن"4"�ن #�23: 5��� ش�
5  . ��د� �?��ت /#"�ر �D  م  �'در ا�, ��C �3ل\ /H�
�� ا���  
را /

�?[ را /� Y#�� ه�او �' و ن�ان#�ن " ���م"�"Gم ���:"#  م#"< ن"� /� ه��ن 8
�  . 7�A#"] ن�
ا را ; �H5"ت ;�د�Y  م��� ��م  �4
 و /�� ��م  	�ن و /�� ��م دل و /�� �/ " ["'� �B!م) \Y
م


  را )pneuma( و روح )pseuche(�+م ;ا �?��ت 	�ن ). ٣٠: ١٢bد� n� �/��B�
دان#�� و   �23
��د� �
د� ا��ن �5ن� از Cن ا�ه�H� . �Y١در ل� :ce و c٧�د� ش� انH�  . ا�, دو در م�ازات /� ه] ا�

)٣ (The Modes and Morals of Psychotherapy  ۀ�  ١deصH!ۀ  Perry Londonن�ش
)c ( ��  م�ن' ا�#
د5   ، ;�دم", ;ا را	� /� Charcot و ش�ر�� �BYFreud از �
و�:�pم�

Melancholia م 
&��ب ه� م'�� '�;��  .  
)d (ن����دم", م#"!  و روان&';
h دارن��رن، و ه
 .  دو هف م&�ا�, ��ر �n ه
 دو 8�ل` ��""
 ر�

�م م  ر��ن'را از 8
�7 ارزش، روح"�Qر ان���ام. ، و ر� 
�: [Uم� داا 1'", ��ر� را /D'�ان ;; 

د� و ن� /� y� دم", ;�د�; �/
bن د��#�.  

)e ( ن در��� �1ن  ح�A"Aروان&''��/� م B8"` ن"#B8 �� ن  را�#��ر ن�  /�ش'�"/ �Yدر وا ''� :  
   The Modes and Morals of Psychotherapy ۀ�  ١d٣ صH!ۀ Perry London ن�ش
��� م&�ورۀ ن���"n مر�ۀ �D?"] م&�ورۀ م#"!  ) ٧("�)/� 8
�7 م4���B ان#dvd(. 7�
ا�, Cدرس  از 8


ن� �� Cن ���س /ا�'/  م  ��ان"�
"b(www.nouthetic.org). دروس ��Bورۀ م#"!   ال��مً� دورۀ م&��
س /� ز/�ن انb?"#  ا��، ول  /� ;�ا�� ;ا Aر� روح ال��م ��` در�  و و ���dvd�8�/
  ه�� م


	�� ;�اه' شدو/?� و /�ود� /� ز/�ن ��ر�  �.  
  .، ن�ش�ۀ 	  Cدام�”Competent to Counsel“ص+ح"� م&�ور م#"!  ) ٨(
�ل (     !/ ��ب ��
	�� ن&� ا��/� ز/�ن ��ر�  ا�, ��(  
��س ) ٩("�١ :e �� ١: ٣ و اول �"����وس ٩ �� ٧ . �"/
م, ن"� م�ن' �3ل\ اه�"� ز��د� /� ش'�;� و �

5
�� �� ام
وز� �واDY"� را ام� . م  ده]اص�ل ال0"�ت  �
 Cن ا�� �� ن�  ��ان ن�د�/ �
�&"/ "�V
�� �	 س م  /"'"]Cن�� در :0Aب م�.  

)١٠(B!ص �Q'ن"#�، /?�4 دو م�رد�  ا� ["?D� و x:/� و �	م, را،'�ا از ه] ن"#	 �� �D'    م  /�ش
 x:در /� و�Y دم را�; ��  ��
دن م  �'، و ;��ص"���'5 �/ �?/�Aم 
8�G/ دن �+م
�ز �/.  

)١١ (“The Big Umbrella”دام�C  	 ۀ�  .، ن�ش
�ل   (   !/ ��ب ��
	�� ن&� ا��ا�, �� (  
)١٢ (
�&"/ �B!ن�4 /� صC از �BY� رۀ�، وا�Y ش� ر	�ع �'" e را	� /� ا�, د� م�رد �� در 3"��� ش�

 	�اب "'�  D� �ه"را ;�د ه/.  
)١٣ ( �"D٩در اش :e["'�  م �  . 1'", را/�T ا� را م&�ه
)١c ( ز
ًا ص!�B ;�اه] �
د ”Rogers“در م�رد را	D/. 
 
  



٩ 
 

)١d(  n�'&روان�/  �� ���ب ;�د ن�ش��د� از �+م ;ا /
ا� �'PQ و درم�ن " ن�م 	�ن /����ن در �H�ا�
 �U��  از �+م ;ا  ا�� �� Cن م�ن' و م&4+ت ان#�نم#&� �
ا� ح� م#�n��"� �U و ش"�  �/
�د� �
از Cن ��ز� H�
د� و ن"�ز /� اح"�� روح�ن  دارد". دا�� ��B��� او اشBشالC د�; ��B�� /� اش�  �'

ا� . ش�د/ �ً�
�� ان#�ن را  ، و �'0� Cنم#��U و م&4+ت ان#�ن داد� ش�ش'�;� و ح� �+م ;ا ص

1'", ��ر� را دارد  U� ��ان�
�C.  
)١e (�TDا ان و Cن را در ها��� شFG م&�ور م&�ه� م  داردو	�د ف �23
� در 01�ر �1ب �+م ;

["'� . ��ا را در ;م� /4�ر م  /
�]ها�;.  
)١٧ (  �� ١e: ١١در م� ١٩)  �Y٣١: ٧ل� �� ٣c (��#� م  �'Aم  "!� �. :"#  م#"< 8
�7 :�� ;�د را /

 ��5�ن را ل�\ �
دن� رFY و ن� �
وده  .  :�ا ش'�ن

�  . ١d و ١c: ٣ و ه��'", ا:��ل )١٨(��  .)١٣: cا:��ل (	
أت ). ٣١: cا:��ل (ن
)١٩(Bل�Y ش�د ���
5 P"3 ��  A�
8 
5
�� در ح�A"A ه �ر روح .   �1ن :"#  م#"< را /�Gد ;�اه�

س م�ن' ش�&"
 دو ل�B ا��Aال.  
)٢٠( bات ه�
""�� ��د ن�  ش�ن  CنًQور . ا���ر ��م� م#"!  م&S�;�د  شنن�  ��ان در ان'"&'/ .

�م م  5"
ن) زن5  روزان�(��""
ات در را� Qان . ���  ش4#� م  ;�رد، /Yن را وC د� و

ار �Yا
ا� ص!"< را دو/�ر� ر&� P"3 . ۀ د��/
Q� ،در ح�ل  �� ��ر م�ه  5"
� ;�د را �
م"] م  �'

�8
 اح"� شن .  /�:m رش او م  ش�دCم�G/ ور��ر ;�د ان#�ن م&B��� م  ��ر را ا�� �� ا:/
س . CوردAرت روح الY �
 ا���ناران /� م#��U و م&4+ت رو/
و ش� و /bد� �1ن او ن"� م�ن'
�ه/ 
ان ام"bد� �/ ��ان#�� م&�ور م#"!  ا5
 . +م ;ا را در ;�د 	�ن&", ن��د�، م  ��ان


ان ن"� /� او ا	�ز� ;�اهbد� ،���وت ;ا را از 8
�7 �+مP ش�م� زن5  ;�د ن��Y داد '
�ن &"5�وت ;ا را وارد زن�Y
�, را� م&�ورۀ م#"!  ا��، مل /�دن.�'� ��
�ل .  �� Pش

�د�ا�� ��H���� ;�د ا�"�
د� ا�] م� از ا�, 8
�7 در ا�� .  
  
  
  
  
  
  


