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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب “ مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب جز
بيیش اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت خرددمنداانهھ نيیست. شامل 

بهھ ناچارر فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن 
فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب٬، آآشنائی بيیشتریی اازز مرااحل عملی ااجراایی کالمم خداا بدست آآووررند.  

کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر شخصی 
ناميیدهه شدهه ااست.“ مشاوورر”نيیز   

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

مقدمهھ  
مرحلهھٴٔ ااوولل ...... آآغازز کارر  
مرحلهھٴٔ ددوومم ...... گشايیش  

مرحلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانی  
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وممسمرحلهھٴٔ   
ااووللفصل   

دداارردد یپايیان ییکارر هھھھر  
 

ااما٬، مسائل بسيیارریی هھھھستند کهھ بايید بهھ آآنن  ٬،مشاووررهه رراا ددااررند پايیانناانتضارر هھھھر ددوو متقاضی وو مشاوورر 
ا تذکر خوااهھھھم دداادد جا تنهھدمهھٴٔ اايین فصل صحبت کرددهه اامم وو اايینهھھھا ررسيیدگی کردد. ررااجع بهھ آآنن هھھھا ددرر مق

دد تا ددرر موقع صحيیح٬، بهھتر ااست براایی آآنن برنامهھ تهھيیهھ نمو اووررهه ددرر ررااهه ااست٬،شم پايیاننکهھ چونن 
مشاررووهه بسيیاررند٬، وو ااگر  پايیانندد. ططرقق ناصحيیح اايیجادد گردد پايیانن٬، ططريیق صحيیح٬، وو ددالئل صحيیح

غيیر ممکن خوااهھھھد بودد.هھھھا ااجتنابب اازز آآنن بر ططبق برنامهھ اانجامم نگردددد٬،  پايیاننمشاووررهه اازز اابتداا تا   
اايید؟ يیا می گذاارريید هھھھر گونهھ کهھ می خوااهھھھد پايیانن  فرااهھھھم ساختهھمشاووررهه  پايیانن برنامهھ برااییشما آآيیا 

 حدیی بهھ. االبتهھ ددرر مشاووررههٴٔ مسيیحی ااحتماالتت هه ددوومم رراا پيیش می گيیرندپذيیردد؟ بسيیارریی اازز مشاوورراانن رراا
. ااما شباهھھھاتت فتخوااهھھھد يیا پايیاننههٴٔ خاصی چگونهھ اووررمشهھھھر کهھ نمی تواانن پيیش بيینی کردد  می باشند
آآنن هھھھا برنامهھ رراا تنظيیم ااستفاددهه اازز تواانن با ب کهھ دنودد ددااررووجميیانن مواارردد مختلف مشاووررهه نيیز بسيیارریی 

 خاططر. بهھ اايین کردد. وو فرقی نمی کند خصوصيیاتت هھھھر مورردد چيیست٬، هھھھر يیک حدفف هھھھائی رراا ددااررند
ااست کهھ تاکيید بر برنامهھ رريیزیی می کنم.  

 پايیاننزز پايیانن پذيیردد٬، نهھ بهھ ددررااززاا بکشد. بايید براایی متقاضی نشانهھ اایی اا مشاووررههٴٔ مسيیحی نهھ بايید ناگهھانن
٬، مشاووررهه بيیش )١۱(معموالً ”بهھ متقاضی گفت٬،  ک ررااهه٬، آآنن ااست کهھ ددرر آآغازز مشاووررههجلساتت باشد.  يی
کارر حدووددااً چهھ  پايیاننبيیانن اايین موضوعع نهھ تنهھا بهھ ااوو ااططالعع می ددهھھھد کهھ “. باشدهھ نمی اازز ددووااززددهه جلس

ززمانی کهھ بهھ جلسهھٴٔ ددهھھھم می ررسيید خوااهھھھند دداانست کهھ ددوو جلسهھٴٔ  ٬،بلکهھ بعنواانن مثاللخوااهھھھد بودد٬،  ززمانی
شمارریی می کنند. ااما بيیادد ددااشتهھ باشيید بر  وو باوورر کنيید پايیانن جلساتت رراا ررووززدديیگر باقی نماندهه ااست. 

تاکيید کنيید٬، چونن ممکن ااست نيیازز بهھ جلساتت بيیشتریی پيیداا کنيید. غالباً ووقتی “ معموالً ”محدوودديیت کلمهھٴٔ 
پايیانن نزدديیک ااست٬، بهھ کوشش وو جديیت خودد می اافزاايید تا نهھايیت ااستفاددهه رراا  می ددااند کهھ یشخص

.مشاووررهه ااست پايیاننرنامهھٴٔ کرددهه باشد. نتيیجتاً ززمانن٬، عامل مهھمی ددرر ب  
انن بی ااست٬، هھھھشداارر بهھ متقاضيیانن تنبل٬، تشويیق متقاضيی پايیاننرر شرفف اووررهه دداانستن آآنکهھ مشهھھھمچنيین دد

قاضی می بهھ عباررتت دديیگر٬، کمک بهھ هھھھر نوعع مت شودد.رااسانن می ميیل٬، وو نيیروو بخش متقاضيیانن هھھھ
مشاووررهه ااوو شکست خوررددهه٬، کند. ااما بطورریی کهھ قبالً گفتهھ اامم٬، نگذاارريید متقاضی فکر کند بخاططر آآنکهھ 

مشاووررهه بخاططر غيیر عاددیی بوددنن ددرر بعضی موااقع الززمم خوااهھھھيید دداانست بگوئيید ططوالنی شدهه ااست. 
ااما ااگر ددليیل ططولل کشيیدنن مشاووررهه بخاططر آآنن  .کهھ ططوالنی شدهه مواارردد جديید ااست اافشاییمواارردد٬، يیا 

. صريیحاً بهھ ااوو بگوئيیدااست کهھ متقاضی تکاليیف خانگی خودد رراا اانجامم نرساندهه٬، بايید اايین موضوعع رراا 
عنواانن ساززيید کهھ تمديید نخوااهھھھد شد (ااما حدفف نهھائی دديیگریی رراا  باشدالززمم شايید ددرر چنيین موااقعی٬، 

 . اايین محدوودديیت هھھھا کمکططميینانن ددااشتهھ باشيید)بر جريیانن کارر اا قبل اازز ااعالمم آآنن اازز تصلت خودد
  .بزررگی بهھ اانجامم تکاليیف خوااهھھھد کردد

د بهھ گونهھ اایی کارر رراا نبايی پايیانند. دديیت ززمانی می توااند کمک بزررگی باشددرر نتيیجهھ می بيینيیم کهھ محدوو
دد وو براایی آآنن برنامهھ بايید تهھيیهھ کربخودد ووااقع می شودد٬، بلکهھ موضوعی ااست کهھ دد کهھ خوددبرددااشت کر

يید.می آآوورر جابآآنن رراا  دد. شما هھھھمرااهه متقاضيیتاننقراارر دداادد ااستفاددههرردد رراا موآآنن   
٬، پولس می گويید:٢۲: ١۱٣۳آآيیا ددرر کالمم خداا چيیزیی ررااجع بهھ ززمانن دديیدهه می شودد؟ ددرر ددوومم قرنتيیانن   
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١۱٣۳ددوومم قرنتيیانن   
مم خودد٬، کسانی رراا کهھ ددرر گذشتهھ مرتکب گناهه شدهه بوددند٬، وو نيیز هھھھرمن ددرر دديیداارر ددوو: ٢۲ کس دديیگر رراا  

ددهھھھم کهھ ووقتی نزددتانن بيیايیم٬، بر کسی آآسانن   هھھھشداارر ددااددمم وو ااکنونن نيیز ددرر غيیابب خودد بازز هھھھشداارر می
نخوااهھھھم گرفت.  

 
سپس  ووخوااهھھھد کردد صحبت می کند. آآنن رراا آآنچهھ خوااهھھھد کردد وو ززمانی کهھ پولس اازز جا می بيینيیم ددرر اايین

می گويید: ١۱٠۰ددرر آآيیهھٴٔ   
 

١۱٣۳ددوومم قرنتيیانن   
نويیسم تا ووقتی نزددتانن آآمدمم٬، مجبورر نباشم   مطالب رراا بهھ شما می خاططر٬، ددرر غيیابم اايین  بهھ هھھھميین  :١۱٠۰

اازز ااقتداارر خودد با شدتت عمل ااستفاددهه کنم٬، ااقتداارریی کهھ خدااووند نهھ براایی وويیراانن کرددنن٬، بلکهھ براایی  
بنا بهھ من ددااددهه ااست.  

 
 االبتهھ ممکن ااست موقعيیت ااوو با شما فرقق ددااشتهھ باشد٬، وولی می بيینيید چگونهھ اازز ززمانن وو ااحداافف آآيیندههٴٔ 

بوجودد آآوورردد  ٬،خودد ااستفاددهه کردد تا تغيیيیر رراا ددرر ززندگی کسانی کهھ خوااست خداا رراا ااجراا نمی کرددند
 وو ٬٢۲٠۰، ١۱۴: ١۱٢۲؛ ١۱١۱: ١۱٠۰؛ ٣۳ تا ١۱: ٢۲؛ ددوومم قرنتيیانن ٨۸تا  ١۱: ١۱۶ (هھھھمچنيین می تواانيید بهھ ااوولل قرنتيیانن

ررجوعع نمائيید). ٢۲١۱  
دد٬، خصوصاً ززمانی کهھ فاددهه کرااست ) ٢۲(لت مفيیدیی ددرر مشاووررههالززمم ااست اازز ززمانن بعنواانن آآ ٬،بهھ هھھھر حالل
ااشاررهه اایی کهھ  ٬،خوااهھھھيید دديید می شويید آآخرجلساتت می ررسد. ووقتی نزدديیک بهھ  پايیاننمرحلهھٴٔ مشاووررهه بهھ 

مشاووررهه  پايیانناازز تصورر ااشتباهھھھی کهھ بهھ آآنن می کنيید تاثيیر ززيیاددیی بر جريیانن کارر خوااهھھھد گذااشت. 
کارر بوجودد  پايیاننقی کهھ يیووجودد دداارردد اايین ااست کهھ ددست اازز متقاضی می شوئيیم. من صحبت اازز ططر

گردددد. يیگيیریی وو اادداامهھٴٔ آآموززشش نيیز فرااهھھھم د خوااهھھھم کردد تا اامکانن پمی آآيی  
مشاووررهه تنهھا قسمتی اازز جريیانن پاکساززیی متقاضی می باشد کهھ ددرر آآنن کمک می شودد مسائلی رراا کهھ 

خودد نمی تواانستهھ٬، حل نمايید:  
 

۶غالططيیانن   
 اایی برااددرراانن٬، ااگر کسی بهھ گناهھھھی گرفتارر شودد٬، شما کهھ ررووحانی هھھھستيید ااوو رراا با ماليیمت بهھ ررااهه : ١۱

گردداانيید. ددرر عيین ررااست بازز هھھھوشش باشش کهھ خودد نيیز ددرر ووسوسهھ نيیفتی. حالل٬، بهھ   
 

می ددهھھھد. با ووجودد آآنن  بعضی متقاضيیانن ططورریی ررفتارر می کنند کهھ گوئی مشاووررهه هھھھمهھ کارر رراا اانجامم
رراا شامل می ززمانن بسيیارر کوتاهھھھی اازز ززندگی متقاضی شامل اددیی دداارردد٬، تنهھا ميیت ززيیکهھ مشاووررهه ااهھھھ

کارر رراا ددرر ززميینهھٴٔ صحيیحی ببيیند٬، ااثر بزررگی ددرر نحوههٴٔ اانجامم  جريیانن کارر٬، خودد دد. ووقتی مشاووررگردددد
ً مرحلهھٴٔ  کارر٬، شما بايید سعی کنيید متقاضی رراا با نحوههٴٔ  پايیاننآآنن. ددرر  پايیانن خوااهھھھد ددااشت٬، خصوصا

:(آآنچهھ ددرر مرااحل ااوولل وو ددوومم آآموخت وو ااجراا نمودد) عملی کالمم خداا آآشنا کنيیدااستفاددههٴٔ صحيیح وو   
 

٢۲٠۰ااعمالل   
سپاررمم کهھ قاددرر ااست شما رراا بنا کند وو ددرر ميیانن   ااکنونن شما رراا بهھ خداا وو بهھ کالمم فيیض ااوو می«: ٣۳٢۲

ااند٬، ميیرااثث بخشد.  جميیع کسانی کهھ تقديیس شدهه  
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٬، ررووحيیهھٴٔ فرووتنی رراا می اانديیشيید کرددهه هھھھائی رراا کاررکهھ خداا چهھ آآنبهھ وو  می ررسيیدکارر  پايیاننووقتی بهھ 
نسبت بهھ خودد وو خدمت خودد بدست خوااهھھھيید آآوورردد. بگذاارريید ززمانن کوتاهه مشاووررهه وو کارر بزررگی کهھ 

٬، بلکهھ مکمل جريیانن کارریی کهھ خداا ددرر متقاضی آآغازز کرددهه خداا اانجامم ددااددهه نگذاارردد بخودد مقروورر باشيید
.بشويید  

. فروويید ددرر ررااهه اادداامهھ کارر می کندوو مشاوورر کمک بزررگی  متقاضیهھھھر ددوو براایی  پايیاننددرر نتيیجهھ٬، 
Freud چ ووقت پايیانن نگيیردد. ااوو فکر می کردد اانسانن بايید بگونهھٴٔ می گويید بهھتر آآنن ااست کهھ مشاووررهه هھھھيی

سائی الززمم خوااهھھھد بودد اابتداا آآنن اانسانن نامطلوبب رراا شنا ٬،گردددد. ااما ددرر اايین ررااهه “ااجتماعی”مطلوبب 
وو بهھ  هھمتقاضی ااست نظر ااندااختووجودد ددرروونی نوسی کهھ نشانگر . الززمم خوااهھھھد بودد بهھ آآنن ااقيیادکن

بهھ نهھر هھھھائی کهھ ررووددخانهھ هھھھا رراا اايیجادد کرددهه  سپسوو دد بنگرررووددخانهھ هھھھائی کهھ بهھ آآنن ختم می شوند 
ً تواانست ززمانن الززمم رراا مصرفف کنااگر ااند.  (حتی ااگر  اايین برددااشت هھھھا رراا بدست آآوورردد د تافرضا

تغيیيیر کرددهه وو تبديیل بهھ ااقيیانوسس دديیگریی ددرر خاللل اايین مدتت )٬، متقاضی شما هھ باشداامکانش ووجودد ددااشت
. کاررتانن رراا معموالً بايید بهھ شکل تعميیر کنندههٴٔ اازز شما اايین کارر رراا نخوااستهھ اانجامم ددهھھھيید شدهه. ااما خداا

چيیزیی کهھ خراابب  شما کمک می کنيید٬، با فيیض خداا وو ااستفاددهه اازز کالمم .)٣۳(کهھ خراابب شدهه ببيینيید چيیزیی
گردددد. ااصالحح شدهه  

 
 
 
 
 

ااووللفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

بيیادد ددااشتهھ باشيید تاکيید بر اايین محدوودديیت بکنيید. مشاوورراانن تاززهه کارر ممکن ااست ووقت بيیشتریی رراا ) ١۱(
د٬، بهھ رراا ززمانن بندیی می کنيی اازز مشاوورراانن کهھنهھ کارر ااحتيیاجج ددااشتهھ باشند. اازز ططرفی ووقت ااحداافف

تغيیيیرااتت الززمم رراا اانجامم خوااهھھھد دداادد.دداارريید خداا متقاضی ااميید می ددهھھھيید کهھ اانتظارر   
د. بعنواانن مثالل٬، می تواانيید اازز اازز عواامل دديیگر محدوودديیت هھھھایی ززمانی نيیز می تواانيید ااستفاددهه کنيی) ٢۲(

نگی بهھ جلسهھ می آآيید. می اانجامم تکليیف خابدوونن ووقتی متقاضی (ااستفاددهه کنيید “ الفف ووقتاات”
ااست.  ددااشتهھ جلساتت رراا اادداامهھ ددهھھھيیم چونن بستگی بهھ اانجامم تکاليیف نمی تواانيیمما ”تواانيید بگوئيید٬، 

وقت می تواانيید متقاضی رراا بهھ خانهھ بفرستيید تا . آآن)“کرددهه اايید“ لفت”هھ رراا ددرر نتيیجهھ٬، يیک جلس
يین مواارردد جدیی هھھھستيید وو کوتاهه هھ متقاضی نشانن خوااهھھھد دداادد کهھ ددرر ااتکليیف رراا اانجامم ددهھھھد. اايین ب

 هھ ددرر اابتداایی جلساتت ددعایی شما آآنن بوددهه کهھ خداا ددرر جلسهھنخوااهھھھيید آآمد. بيیادد ددااشتهھ باشيید ک
پس شما نيیز ددرر نحوههٴٔ اانجامم کارر ددرر براابر  .هھ وو جريیانن کارر رراا بدست گرفتهھ باشدورر ددااشتحض

خداا مسئولل هھھھستد.  
جج نيیست. اايین قبيیل االبتهھ اايینجا منظوررمم آآموززشش مشاووررههٴٔ مسيیحی وو يیا مشاووررههٴٔ قبل اازز ااززددوواا) ٣۳(

می باشند. پيیشگيیراانهھ مقدماتی وو ٬،مشاووررهه  
 
 


