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پيیشگفتارر مترجم  
 

کتابب "ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی" ااست. اايین کتابب  مموو ددوو بيیستجزووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل 
وو اانتشارر تمامم کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ ناچارر فصل هھھھایی اايین  کالً شامل چهھل فصل می باشد

بب کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتا
شوند تا کليیسایی فاررسی ززبانن عيیسی مسيیح نهھايیت فيیض وو ررحمت خداا رراا ااززجنبۀ عملی کتابب مقدسس بهھرمند 

ددست آآوورردد. بهھ  
دهه٬، وو شخص مشاوورر نيیز " ناميیدهه شمتقاضیددرر اايین کتابب " می کند شخصی کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع

" ناميیدهه شدهه ااست."مشاوورر  
شاهھھھرخخ صفویی  
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مموو ددوو بيیستفصل   
سرسپرددگی متقاضی  

 
 

انب اتت مشاووررۀۀ مسيیحی بايید ج. هھھھر صحبتی ددرر جلسررااجع بهھ مسائل هھھھيیج ووقت کافی نخوااهھھھد بوددصحبت تنهھا 
يیعنی  ٬،ااووجج خوددجلسهھ هھھھر شدۀۀ صرفف  ووقتگهھ بهھ هھھھميین خاططر ضروورریی ااست دد. ررااهه حل کالمم خداا رراا بگيیر
رراا ددااشتهھ باشد.بهھ تکاليیف خانگی  سرسپرددگس متقاضی  
تکاليیف خانگی مربوطط بهھ آآنچهھ ررااجع بهھ آآنن صحبت شدهه رراا براایی متقاضی مشاوورر بايید  ٬،ددرر ااتمامم هھھھر جلسهھ

 رراا مشاوورر اايین تکاليیف خانگیمعموالً . اازز ااوو بخوااهھھھد آآنن رراا اانجامم ددااددهه بهھ جلسهھٴٔ بعد بيیآووررددسپس د وو شرحح ددهھھھ
کهھ براایی  یگشايیشيیا بخاططر ٬، مربوطط بهھ مسئلهھ بوددهه وو کارریی کهھ بايید اانجامم شودد کهھ یآآيیاتپيیراامونن  پيیروو بحث(

نسبت بهھ اانجامم قاضی رراا متسرسپرددگی رروویی کاغذ می نويیسد وو سپس ددرر هھھھمانن جلسهھ  )متقاضی اايیجادد شدهه
مشاووررۀۀ  يیکايیک جلساتتددرر ااست کهھ  کاررییاايین . )١۱(هھھھدمهھ می ددوو با ددعا جلسهھ رراا خات می آآووررددت آآنن رراا بدس

. )٢۲(اانجامم شوددبايید مسيیحی   
 ً هھھھر موضوعی رراا می ددرر جريیانن جلسهھ ممکن ااست موضوعع هھھھایی مختلفی مورردد بحث قراارر بگيیرند.  ططبيیعتا
تکاليیف نوشتهھ شدهه  تماممنن دداادد. ددرر خاتمۀ جلسهھ نيیز مشاوورر می توااند اايیپ اانن با نوشتن تکليیف مربوطط بهھ آآننتو

ممکن ااست الززمم باشد نشانن ددهھھھد چگونهھ تکليیف ااوولل با تکليیف د. ی کنبازز خواانبهھ متقاضی قبل اازز تقديیم رراا 
خانن٬، هھھھر گاهه مقداارر پروويیز (” مکشوفف نمايیدرراا ليیف اتک بهھ اايین شکل ااهھھھميیت وو ااوولويیتدداارردد وو  هھبطااددوومم رر
بوددجهھ اایی رراا تهھيیهھ کرددهه دداارراائی هھھھایی خودد رراا جمع کردديید٬، آآنوقت خوااهھھھيید تواانست هھھھمرااهه سوسن خانم وو  بدهھھھی

).“يیابيیدبوو آآنچهھ الززمم وو ناالززمم ااست رراا ددرر   
متقاضی بهھ تغيیيیریی کهھ اازز ططريیق کالمم اايیجادد می گردددد الززمم ااست جلسۀ مشاووررهه رراا بهھ جانب سرسپرددگی 

ريیباً هھھھميیشهھ تغيیيیر شناخت تقشناخت٬، عقايید٬، يیا ررفتارر باشد.  ددرر خصوصصاايین تغيیيیر ممکن ااست هھھھداايیت کردد. 
ددرر مشاووررهه  “صحبت”موضوعع منجر بهھ تغيیيیر ررفتارر می گرددند. بخاططر هھھھميین ااست کهھ بايید بهھ  ٬،وو عقايید

اانجامم می  وو مفيید ااستصحبت ددرر جلساتت مشاووررهه تنهھا بخاططر آآنکهھ الززمم ررسيیدگی کردد. براایی بعضی اافراادد٬، 
ررااهه حل کالمم خداا رراا  جانب ووصحبت کرددهه اامم. صحبتی کهھ  ددهھھھموضوعع ددرر فصل اايین ممن ررااجع بهھ . شودد

.خوااهھھھد شدتخريیب وو اانهھداامم زررگگ تريین عامل پيیش نگيیردد ب  
 
 

آآيیا صحبت ددررمانن ااست؟  
 

٬، )٣۳(“رروواانشناسی مشاووررهه”تريین ااصل موضوعع رراا ددرر کتابب خودد٬، مهھم Clyde Narramoreکاليید نََرمورر 
 براایی  ررووشن ساززیی٬،دد. صحبت ددرر نظر ااوو می شمارر“ سازز ددررمانن”رراا نََرمورر صحبت نادديیدهه گرفتهھ ااست. 

المم بی رراا خوااهھھھد ددااشت. کنتيیجۀ مخرّ  الززمم ااست. چنيین برددااشتی ددرر چهھارر چوبب مشاووررههئی٬، وو ددررمانن ررهھھھا
ساززیی وو ررهھھھائی صحبت رراا صرفاً بخاططر ررووشن خداا صحبت رراا بهھ خوددیی خودد مفيید نمی شناسد. وو هھھھمچنيین 

. )۴(اازز ااستفاددۀۀ اايین چنيین می کند هھھھشداارر هھھھایی بسيیاررییخداا کالمم ناسد. ددرر حقيیقت اازز ااحساساتت ناگواارر می ش  
نََرمورر فکر می کند ددررمانن سازز ااست. وولی چونن اايین بهھ جایی می آآوورردد٬، چونن صحبت معموالً آآسايیش رراا 

ددررست ااست کهھ   سطحی وو گمرااهه کنندهه ااست.سر چشمهھ می گيیردد٬،  ووضعيیتددررست اازز اازز ددررکک نا برددااشت
. )۵(٬، وولی اايین آآسايیش معموالً کوتاهه مدتت ااستجایی می آآووررددرراا بمسائل وو مشکالتت آآسايیش  هھصحبت ررااجع ب

نََرمورر متوجهھ اايین . )۶(دنکنرراا بتریی ممکن ااست اايیجادد مسائل بزررگ ت هھھھانيین صحبپس اازز مدتت کوتاهھھھی٬، چ
.زاايیدمی اافد بلکهھ بهھ آآنن نمی ددهھھھ تقليیلحبت ررااجع بهھ مسئلهھ معموالً نهھ تنهھا آآنن رراا نيیست کهھ ص موضوعع  
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١۱۴اامثالل   
: ددرر هھھھر محنت٬، منفعتی ااست٬، ااما اازز سخِن خالی٬، تنهھا فقر بهھ بارر آآيید.٢۲٣۳  

 
بت ررااجع بهھ االبتهھ با صحبراایی متقاضی نمی کند.  ددووباررهه مسئلهھبراافرااشتن صحبت بهھ خوددیی خودد کارریی جز 

ن ااست ممککهھ بارر مسئلهھ اازز ددووشش ااوو برددااشتهھ شد پس اازز آآنمسئلهھ ممکن ااست آآسايیشی موقت بدست آآيید. 
مدتی٬، متوجهھ خوااهھھھد ااما پس اازز براایی مدتت پنج ددقيیقهھ٬، پنج ساعت٬، يیا حتی پنج ررووزز ااحساسس بهھتریی رراا بکند. 

مسئلهھ کماکانن ددرر جایی خودد باقی ااست (وو . ااست رراا براايیش حل نکرددههمسئلهھ  ی کهھ ددااشتهھصحبتشد کهھ 
ميیانن  ددررررااهه حلی رراا  “مشاوورر”شناخت چنيین حقيیقتی خودد باعث يیأسس وو ناااميیدیی می شودد)٬، وو نظر بهھ آآنکهھ 

با ررووشن ددرر ووااقع نيیاووررددهه٬، متقاضی نتيیجهھ خوااهھھھد گرفت کهھ ااميیدیی براایی اازز ميیانن برددنن آآنن ووجودد نداارردد. 
يیدیی)؛ قبالً تمامم اابعاددیی کهھ نن نااامسئلهھ ااست (با ااضافهھ کرددکارریی کهھ مشاوورر کرددهه گسترشش م ٬،کرددنن مسئلهھ

بهھ ددرروونن آآنن وو سيیخ  پوستۀ ززخم رراا بازز کردد مسئلهھ ددااشتهھ رراا نمی دداانست. صحبت خالی مانند آآنن ااست کهھ
. )٧۷(ززدد  

اايین موضوعع رراا با تفصيیل ررووشن می منتشر شدهه  )٨۸(کهھ ددرر نشريیۀ مؤسسۀ آآموززشش مشاووررهه مسيیحی ززيیرمقالۀ 
   :کند

٬، Four Fatal Failures ٬،شکست حيیاططی"رر ااازز سهھ مقالهھ اایی ااست کهھ بهھ نامم "چهھااووليین اايین 
ووقتی  بلکهھند٬، ا بايید اازز اايین شکست هھھھا پرهھھھيیز کننهھمشاوورراانن مسيیحی نهھ تنوشتهھ شدهه ااست. 

مهھمی ااصل مشاووررۀۀ ند. ددرر مقابل هھھھر شکستی٬، ند بداانند چگونهھ آآنن رراا تصحيیح نمايیاايیجادد شد
دد.ووجودد دداارردد کهھ بايید ررعايیت شو  

 گناههبهھ  ٬، صحبت ررااجعNouthetic Confrontation (nouthesia)ططريیق موااجهھ شدنن با گناهه 
کهھ عقيیدهه اایی يیچ کسی٬، پيیروو هھھھر هھھھشاووررهه آآنن رراا هھھھمرااهه دداارردد. ؛ هھھھمهھ نوعع مرراا هھھھمرااهه دداارردد

باشد٬، نمی خوااهھھھد اازز ااهھھھميیت صحبت ررااجع بهھ مسئلهھ بکاهھھھد. حتی پيیروواانن فروويید وو ررااجرزز 
اایی مسئلهھ  اببوو باززتااساسس مشاووررهه می شماررند. ااما صحبتشانن رروواانکاوویی ااست صحبت رراا 
ً  ااست کهھ  “مشاووررهه”نچهھ کالمم خداا آآ وو هھھھيیچ شباهھھھتی با ددرر مسيیر غلط حرکت می کندعمدتا

کهھ تنهھا هھھھست عقيیدهه اایی ررووااجج يیافتهھ مبنی بر اايینکهھ نوعی مشاووررهه  ناميیدهه نداارردد. وولی متأسفانهھ
رریی نيیز ندااشتهھ باشد. ااما آآنچهھ کند کهھ می توااند کمک کند وو هھھھيیچ ضرصحبت می تکيیهھ بر 

. ززرررر ددااررددددااددهه کهھ صحبت خالی اازز آآنن ااستنباطط می گردددد نشانن   
صحبت کرددنن ددرر جلساتت مشاووررهه ”بگوئيید٬،  مخالفت کنيید ووکن ااست شما نيیز مم ااما

ررااجع  Haim Ginott “هھھھايیم گيینوتت”ررااحتی رراا بجایی می آآوورردد. بعنواانن مثالل عقيیدۀۀ  ااحساسس
صحبت ررااجع بهھ تأثيیرااتی کهھ وو عقيیدهه دداارردد کهھ ااااحساساتت رراا ددرر نظر بگيیريید. اازز بهھ صحبت 

ً تأثيیرااتی کهھ حس می شوددمسئلهھ  شفایی خودد رراا متقاضی ک می کند تا کم ٬،دداارردد٬، خصوصا
بلهھ ااشتباهه ااست وو کمک نمی کند.  “کر می کنيید عقيیدۀۀ ااوو ااشتباهه ااست؟آآيیا ف. بدست گيیردد

 صحبتکهھ ددرر نتيیجۀ  موقتیست کهھ ررفاهه يیااحيیاططی کهھ ددرر آآنن ااست عقيیدهه ااشتباهه عمدهه وو 
جهھ می موااکامالً با شکست خالی . وولی ددرر حقيیقت صحبت رراا کافی می شماررددبدست می آآيید 

مسئلهھ با  ررااجع بهھ. صحبت آآننتمرکز بر مسئلهھ می کند وو نهھ ررااهه حل  ٬،تنهھاشودد چونن 
فرااتر اازز آآنن نمی ااما کمتر می کند٬،  فشارر ووااررددهه ررااوو غيیرهه٬، ررفيیق٬، نشناسس٬، با ماددرر٬، رروواا

د شد کهھ مسئلهھ ددرر جایی خودد باقی متقاضی متوجهھ خوااهھھھررووزز دديیگر  پنجرروودد. پنج ددقيیقهھ يیا 
کردد  خصوصص آآنن اانجامم نگرفتهھ وو آآنچهھ تمامم آآنن صحبت هھھھا براايیش وو هھھھيیچ کارریی ددررااست٬، 

شانهھ خالی کرددنن موقت اازز مسئلهھ کهھ اايینگونهھ صحبت هھھھا اايیجادد می کنند ااررززاایی موقتی بودد. 
.مسائل وو مشکالتت ززندگی ااستفشارر هھھھایی   
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ددرر حقيیقت صحبت خالی می توااند آآسيیب فرااوواانی رراا وواارردد ساززدد. آآسايیش موقتی کهھ اازز 
متقاضی فشارریی ااست کهھ  نبرددااشت ٬،بدست می آآيید مسئلهھررااجع بهھ حبت ططريیق دداارروو يیا ص

 ً فشارر هھھھایی عصبی . تواانائی موااجهھ شدنن با آآنن رراا ددااشتهھ باشدتا  ااحتيیاجج بهھ آآنن ددااررددددقيیقا
 د کهھ نيیازز بهھ ررسيیدگی دداارردد. صحبتی کهھ تنهھا تمرکزنباش ی میمعموالً نشانۀ ووخامت ااووضاع

طورر خطرناکی ررفتارر ب ٬، وو غيیرهه٬، می توااندبهھ آآنننسبت  دداانش وو بيینشکسب بر مسئلهھ دداارردد؛ 
ويیق بی ااندااززدد. الززمهھ رراا بهھ تع  

بارر آآوورردد. فرضض کنيیم سعيید هھھھمۀ بهھ ممکن ااست خوددکشی رراا عالووهه بر اايین٬، صحبت خالی 
. ااوو بهھ شما مشاوورر بهھ بنبست ررسيیدههرراا براایی حل مسئلهھ خودد کرددهه٬، وو  بکندآآنچهھ می توااند 

شما نيیز صحبت اازز اابعادد وو ااهه حلی براايیش پيیداا کند. مسيیحی ررجوعع کرددهه تا شايید خداا رر
سايیش موقتی رراا پس ااوو رراا ررهھھھا می کنيید. ممکن ااست آآاانشعاباتت مسئلۀ ااوو می کنيید وو س

کهھ رريیشۀ  ؛ ااحساسس ررااحتیتی رراا می کندرر ااحساسس ررااحدبگويید کهھ چقبدست آآوورردد (حتی 
فکر کند کهھ بهھ ااوو کمک شدهه ااست. عميیقی دداارردد تنهھا با کشف ررااهه حل خداا بدست می آآيید)٬، وو 

بدوونن شک خبر آآنن کهھ ددوو ررووزز بعد سعيید ددست بهھ خوددکشی ززددهه تکانن ددهھھھندهه خوااهھھھد بودد. 
.شمرددچنيین نتيیجهھ اایی رراا نمی تواانن غيیر ممکن وولی   

بهھ  برددااشتهھ شدهه بودد وو نگاهه چهھ شد؟ سعيید ررفت وو ااحساسس بهھتریی رراا ددااشت؛ ددرربب ززووددپز
وو فشارر ددرروونی بازز ززيیادد وولی ددرربب ددووباررهه بستهھ شدهه . شدهه بودداانجامم آآنچهھ می جوشيید ددرروونن 
اازز فساددیی کهھ ددرر آآنن بودد بيینش کاملی وو بودد چونن مشاوورر مسئلۀ سعيید رراا گشوددهه  “چراا؟. ”شد

رراا بوجودد آآووررددهه بودد.  
ً با شکست ررووبروو شد؟ چگونهھ چنيین” : رراا می تواانن نامم بردد سهھ گونهھحد عقل  “کارریی نهھايیتا

بهھ عباررتت دديیگر٬، کهھ حرااررتت رراا خاموشش کند. ٬، بدوونن آآنددرربب ززووددپز رراا ددووباررهه بستمشاوورر 
چنانن کهھ ررااجع بهھ بازز کردد وو اانگشت بر ددرروونن ززخم گذااشت (ووقتی مشاوورر پوستۀ ززخم رراا 

رراا  ٬،می کند بخاططر شفا ددااددنن ساختنجريیحهھ ددرر  کارریی کهھ جرااححمسئلهھ صحبت کردد)٬، 
ً مشاوورر نکردد  يیندد می کند. وولی چناايیجانيیز شفا رراا  ساختنمی کردد جريیحهھ  فکر. االبتهھ يیقيینا
ددرروونن ززخم بودد کهھ ددرردد آآنن کرددهه بودد٬، کند وو کاوویی . تنهھا کارریی کهھ ددااررددچگونهھ اامکانن  کارریی

کارر اايین  رراا اايیجادد کرددهه بودد رراا خاررجج نکردد. فسادد٬، آآنچهھ می کند. بر خالفف جرااححرراا بيیشتر 
نن مشاوورر آآنکهھ چوددوومم . ززندهه کردد تاززهههھھھایی یی ناااميید تمامم هھھھمرااههتمامم جواانب مسئلهھ رراا ددووباررهه 

)٬، سعيید رراا بر ندااشت يیا حتی قدمم ااوولل ددرر جانب آآننفرااهھھھم نساخت (ل کالمم خداا رراا ررااهه ح
اانتظارر ااوو چونن مشاوورر سعيید مسيیحی بودد٬، . (ددرردد بی ددررمانن) نتيیجهھ گرفت کهھ ررااهه حلی نيیست

. ووقتی نکردد٬، سعيید نتيیجهھ گرفت خوااهھھھد کرددخداا اازز ططريیق ااوو کمک (بهھ ددررستی) ددااشت 
ست بيینش بهھتریی سومم٬، چونن مشاوورر تواان. ااميیدیی براايیش نيیستخداا نيیز رر ددکهھ حتی (ااشتباهھھھاً) 

ۀ ااوو شامل تمامم دد (مسئلمسئلهھ رراا براایی سعيید بزررگتر کر٬، رراا نسبت بهھ مسئلهھ فرااهھھھم ساززدد
عظيیم شدهه بودد وو ٬، ااما حالل دبنظر بزررگگ می ررسيی). قبالً مسئلۀ ااوو گردديیدجواانبی کهھ ددااشت 

  .ددباقی نگذااشتهھ بو ررهھھھائیبراایی هھھھيیچ ااميیدیی 
د بی آآززاارر نيیست. صحبت آآنگونهھ کهھ بنظر می ررس ٬،ااست کهھ صحبت بهھ تنهھائی مشخصحالل 

رراا بقدرریی نا ااميید ساززدد کهھ ددست بهھ خوددکشی بزند. االبتهھ مشاوورر  شخص بهھ تنهھائی می توااند
 ددرر غيیر اايینمسيیحی بايید ررااجع بهھ مسئلهھ صحبت کند٬، ااما بهھ تنهھائی نبايید بهھ آآنن توکل کند. 

  رراا اازز ميیانن خوااهھھھد بردد. صوررتت٬، ااميید بهھ خداا
خداا صحبتی کهھ جانب ررااهه حل رراا ددااشتهھ باشد.  کالمم خداا کارربرددصحبت هھھھميیشهھ بايید جانب 

هھھھيیچ کسی کهھ با عيیسی مسيیح ررووبروو شد بدوونن آآنکهھ نداارردد. رراا ندااشتهھ باشد هھھھيیچ ااررززشی 
ً وو ضمناازز ااوو خوااست تغيیيیر کند.  ٬،کهھ عيیسی مسيیح دديید ی ررااتغيیيیر کند بر نگشت. هھھھر کس  ا
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شيیوۀۀ (”جديید هھھھایی ررفتارر االگواالبتهھ الززمم نيیست تا تغيیيیر اايیجادد شودد.  هھھھا ماهههھھھا وو حتی تهھ هھھھف
٬،ووقت الززمم خودد رراا نيیازز ددااررند تا جايیگزيین االگوهھھھایی ررفتارر پيیشيین شوند )“ززندگی  

 
۴اافسسيیانن   

تأثيیر   پيیشيین خودد٬، آآنن اانسانن قديیم رراا کهھ تحت شيیوۀۀ ززندگیلحاظظ   : شما آآموختيید کهھ بايید بهھ٢۲٢۲
ددرر آآوورريید.  فريیبندهه ددستخوشش فسادد بودد٬، اازز تن بهھ ااميیاللِ   

 
. هھھھمۀ )(يیا حد عقل قدمم ااوولل بهھ جانب آآنن اايیجادد کردد کوتاهه مدتترراا می تواانن  وولی تغيیيیر اابتداائی

 آآووررددهه یی رراا بدستمتقاضيیانن می تواانند (وو بايید) ددرر اانتهھایی هھھھر جلسۀ مشاووررهه مسيیحی تغيیيیر
متقاضيیانن رراا بهھ جانب ولل هھھھر جلسهھ٬، بايید ددرر ططمشاوورراانن کهھ بهھ هھھھميین خاططر ااست . باشند

االبتهھ هھھھر ددوو بايید  کالمش (يیا حد عقل  قسمتی اازز آآنن) هھھھداايیت کنند.بوسيیلۀ ررااهه حل خداا ددررکک 
براایی ااططاعت ددرر مورردد ررااهه حل کالمم مواافق بوددهه باشند تا مشاوورر بتوااند جلسهھ رراا با ددعا 

رروویی دديیواارر اا رر ییمشاوورریی اايین يیادد آآوورر .بهھ پايیانن برساندوو ااجراایی خوااست خداا متقاضی 
ددفترشش گذااشتهھ:  

 
هھھھيیچ ووقت صحبت اازز مسائل نکنيید  

بلکهھ هھھھميیشهھ صحبت رراا بهھ جانب ررااهه حل هھھھایی خداا سوقق ددهھھھيید  
 

وو شاوورراانن نهھ تنهھا بايید کالمم خداا چونن الززمم ااست متقاضيیانن رراا کمک کردد تا بهھ ررااهه حل هھھھایی خداا برسند٬، م
رراا کشف کنند تا متقاضيیانن قايیق مربوطط بهھ مسئلهھ بايید بيیآموززند چگونهھ حبلکهھ ططريیق ااستفاددهه اازز آآنن رراا بداانند٬، 

ططرقق بدست آآووررددنن ااططالعاتت الززمم می باشد.رراا بيیآبند. اايین مورردد نيیازز بهھ ددررکک  الززممررااهه حل هھھھایی   
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مموو ددوو بيیستفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

وو ددستش رراا براایی  اانجامم نشوند٬، مشاوورر برخاستهھ فرعیددعا٬، بخاططر آآنکهھ صحبت هھھھایی معموالً پس اازز ) ١۱(
ددرراازز ميیکند وو ددرربب رراا بازز کرددهه آآنن هھھھا رراا بهھ بيیروونن هھھھداايیت می کند. یمتقاضيیخدااحافظی بهھ سویی   

شدهه٬، وو  دديیداارر مرتب با مشاوورر٬، ددرر ساعت معيین ددرربا مواافقت ااوو يیانن) سرسپرددگی متقاضی (يیا متقاض ) ٢۲(
جلساتت رراا ) بخوااهھھھدمواارردد  ممکن ااست کشيیش الززمم بدااند (يیا ددرر بعضی. ددرر ددفتر کشيیش آآغازز می گردددد

ورر ددرر بخاططر حضززمانی کهھ متقاضی ددااشتهھ باشد. متقاضی  گذشتکهھ الززمم بهھ  تعيیيین کندززمانی  براایی
) ٬١۱، کالسس ددررسس٬، شغل٬، وو غيیرهه٬، لغو کند٬، ااوو (با ددنداانن پزشکووعدۀۀ خودد رراا الززمم ااست جلساتت٬، 

) ااوو ٣۳دداارردد وو ددرر نتيیجهھ؛ () معموالً اانگيیزۀۀ بيیشتریی رراا ٢۲؛ (سرسپرددگی ووااقعی خودد رراا نشانن می ددهھھھد
ااحتراامم کامل تریی رراا خوااهھھھد ددااشت (آآنچهھ خرجج کمتریی دداارردد معموال مشاوورر وو جلساتت مشاووررهه  نسبت بهھ 

متقاضی رراا ددرر چنيین مخمصهھ اایی قراارر بدهھھھند٬،  بخوااهھھھندمشاوورراانن ااگر کم ااررززشش تلقی می شودد). االبتهھ 
چنيین موقعيیتی رراا  ٬،ووقت مالقاتت محدووددددرر بعضی موااقع فشارر ااما . بکارر برندبايید قضاووتت پختهھ تریی رراا 

.سب تریی فرااهھھھم شوددامنجلساتت الززمم خوااهھھھد بودد تا ووقت اازز بعضی  الززمم می نمايید وو ددرر  
)٣۳ (Clyde Narramore “The Psychology of Counseling” ۴۵وو  ٬۴۴، صفخاتت.  
تی کهھ پولوسس تفاووهھھھمچنيین توجهھ بهھ . وو ٣۳٧۷ ٣۳۶: ١۱٠۰؛ لوقا ٢۲٣۳ وو ٢۲٢۲: ١۱؛ يیعقوبب ٣۳٣۳تا  ٣۳: ٣۳٣۳حزقيیالل ) ۴(

مورردد نهھ تنهھا مربوطط . اايین بنمائيید )٢۲٠۰: ۴صحبت با قدررتت می کند (ااوولل قرنتيیانن خالی وو  ميیانن صحبت
: ١۱۴رراابطهھ بهھ اامثالل هھھھمچنيین ددرر اايین  .هھھھستبلکهھ مربوطط بهھ تمامم خدماتت کليیسا نيیز  می باشدمشاووررهه  بهھ
.“دفقر بهھ بارر آآيیددرر هھھھر محنت٬، منفعتی ااست٬، ااما اازز سخِن خالی٬، تنهھا ” نيید٬، :توجهھ ک ٢۲٣۳  

 ١۱٩۹٧۷١۱ Intellectual Digest – Octoberکتابب هھھھایی رروواانشناسی ددرر نشريیۀ مؤلف  (Birdlock)برددالکک ) ۵(
وو  ااحساسس”تأکيید بر  Encounter Groupsیی ددررمانی رروويیاررووئی هھھھا گرووهه ٬،يیسدمی نو ٨۸٩۹تا  ٨۸۵صفحاتت 
صفت منحصر  ٬،حساساتتاا”می کند ااضافهھ غيیر عقالنی وو خرددمندیی می کنند. وولی بهھ ططريیق  “اابراازز

فاقد حقيیقت می باشد چونن سعی می کند اايین نهھضت اانسانن رراا اازز کارر می ااندااززدد.  بفردد فکر کرددنن
اابراازز ااحساساتت گراايیش بهھ ااحساساتت تقليیل ددهھھھد. تخليیۀ ززووددگذرر بهھ  ززندگی ررااوو پيیچيیدۀۀ ناگزيیر مباررززااتت 

خوااهھھھد کردد. خطيیریی ددااررند رراا مأيیوسسکهھ مسائل وو مشکالتت ٬، کسانی وو صحبت ررااجع بهھ آآنن  
مثالل ززيیر کهھ رراا ددرر ررااجع بهھ مسئلهھ ررفتارر صحبت وو ( با خودد يیا دديیگراانن) با خالی مقيیاسس صحبت ) ۶(

می تواانن دديید. ٬،ااميید متقاضی رراا ددرر ططولل جلساتت مشاووررهه نشانن می ددهھھھد تاأسس نشانگر جريیانن يی  
 

صحبت خالی    ررفتارر باصحبت         
با مشکالتت ررووبروو می شودد مشاوورر. ١۱  . مشاوورر با مشکالتت ررووبروو می شودد١۱   
. مشاوورر ددچارر يیأسس می شودد٢۲  ارر يیأسس می شودد. مشاوورر ددچ٢۲     
ررااپيیداا کرددهه مسئلهھ  ی کهھ برااییررااهه حل. مشاوورر ٣۳  مشاوورر يیأسس خودد رراا با مشاوورراانن دديیگر  .٣۳   

ددرر ميیانن می گذاارردد.      ددرر ميیانن می گذاارردد تا ررااهه با مشاوورراانن دديیگر         
اا رراا بدست آآوورردد.حل صحيیح کالمم خد             

. مشاوورر ااحساسس بهھتریی رراا می کند۴  . مشاوورر ااحساسس بهھتریی رراا می کند۴     
با نزدديیک شدنن جلسۀ آآيیندهه٬، مشاوورر بيیمناکک. ۵   با نزدديیک شدنن جلسۀ آآيیندهه٬، مشاوورر. ۵   

می باشد (با ووجودد آآنکهھ نقشۀ تاززهه اایی رراا دداارردد)        ااحساسس بد تریی رراا می کند      
اایی رراا نداارردد)نقشۀ تاززهه (چونن       
وو ااحساسس ااوو . مشاوورر اازز خداا کمک می ططلبد۶  . مشاوورر اازز خداا کمک می ططلبد وولی۶  

تر می شوددااحساسس ااوو بد      آآرراامم می شودد          
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آآيیندهه مشاوورر آآررززوومند. با نزدديیک شدنن جلسۀ ٧۷  مشاوورر با نزدديیک شدنن جلسۀ آآيیندهه . ٧۷   
بيیمناکک می شودد      می شودد           
. مشاوورر پيیرووززمند ااست (نقشۀ تاززهه موفق می٨۸  مشاوورر شکست ميیخورردد ددرر اايین جلسهھ. ٨۸   
چونن(ااحساسس خوبی نسبت بهھ آآنن نداارردد       شودد وو ااوو رراا ددلگرمم می کند)        
ررااهه تاززهه اایی رراا نداارردد وو ددرر نتيیجهھ بيیانش       
رراا خوااهھھھد ددااشت)منفی جانب        
وو ااميید مشاوورر ااحساسس بدتریی رراا می کند. ٩۹  وو ااميید آآنن ررااسس بهھتریی رراا می کند . مشاوورر ااحسا٩۹    
ميیوهه آآووررددهه وو موفق شودددداارردد تا متقاضی        دداارردد کهھ جلسلت جاتمهھ يیابندرراا  آآنن       

 
٬، صفحاتت The Big Umbrella“ چطر بزررگگ”ررااجع بهھ اايین موضوعع بهھ کتابب من  براایی بحث بيیشتر) ٧۷(

ت)٬، مرااجعهھ کنيید. (اايین کتابب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااس٢۲٠۰٢۲وو  ٬٢۲٠۰١۱، ٩۹٣۳وو  ٩۹٢۲  
:بهھ آآددررسس Glen Ellynاايین نشريیهھ رراا می تواانن با تماسس با وويیراايیشگر آآنن ) ٨۸(  
      (424 Annandale Avenue, Illinois, 60137, US) .بدست آآوورردد  


