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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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مرحلهھٴٔ ااوولل  
چهھاررممفصل   

کسی تصدیی جلسهھ رراا ددرر ددست دداارردد؟چهھ   
 
 

ااگر متقاضی تصدیی جلسهھ رراا بعهھدهه گيیردد٬،  اايین موضوعع رراا بايید ددرر هھھھمانن جلسهھٴٔ ااوولل ررووشن کردد.
ً با شکست موااجهھ  زز کارر بايید ررهھھھبریی جلساتت رراا ددرر ددست خوااهھھھد شد. مشاوورر اازز آآغامشاووررهه يیقيینا

ً ددرر جلسهھٴٔ ااوولل کهھ صح اازز خط مشی وو رروويیهھٴٔ کارر خوااهھھھد  بتبگيیردد وو نگاهه بداارردد. اايین کارر نيیز عمدتا
گيیردد.اانجامم می  بودد  

اووررهه رراا ددرر ددست بگيیرند. بعضی نيیز متقاضيیانی رراا خوااهھھھيید ددااشت کهھ می خوااهھھھند کنترلل جلساتت مش
دديیگراانن نيیز خوااهھھھند گفت . )١۱(معرفی خوااهھھھند کردد کهھ بر ااساسس آآنن جلساتت بايید اادداامهھ يیابندقواائدیی رراا 
. )٢۲(د کرددندد وو چهھ موضوعع هھھھائی رراا صحبت نخوااهھھھد کرنچهھ موضوعاتی صحبت خوااهھھھ ررااجع بهھ
جانبی کهھ خودد می  بهھرراا اووررهه بهھ ررااهه هھھھایی مختلفی سعی خوااهھھھند کردد جلساتت مشمتقاضيیانن بعضی 

د.خوااهھھھند هھھھداايیت کنن  
 .جلساتت مشاووررهه شرااررتت آآميیز نيیستاالبتهھ هھھھمهھٴٔ کوشش هھھھایی متقاضيیانن براایی بدست آآووررددنن کنترلل 

تاکيید بر موضوعع ند خوااهھھھند بهھ جريیانن کارر مشاووررهه کمک کنضيیانن بهھ خاططر آآنکهھ می بعضی متقا
خوااصی می کنند. با ووجودد آآنکهھ نيیت چنيین ررفتارر هھھھائی بد نيیست٬، ااما کمک بهھ بيیشبردد مشاووررهه نمی 

کند. وو ااگر چنيین ااتفاقی بی اافتد٬، مشاوورر بايید موضوعع رراا بهھ متقاضی گوشزدد کند.  
سعی می کند کنترلل مشاووررهه رراا بدست  ٬، مشاوورر“جريیانن آآززاادد”ددستورر وو  ددرر مشاووررهه هھھھایی بدوونن

مشاوورر مسيیحی با محبت کافی نشانن می ددهھھھد کهھ متقاضی بسپارردد. مشاووررههٴٔ مسيیحی عکس آآنن ااست. 
وااهھھھد کردد٬، بهھ شرططی کهھ با ررعايیت نظم وو ترتيیب توئم باشد. هھ عقايید وو فرمايیشاتت متقاضی توجهھ خب

کهھ آآووررددهه کهھ مسائلی دداارردد  هه ررووییاووررهھ متقاضی بهھ اايین ددليیل بهھ جلساتت مشبايید ررووشن کرددهه باشد ک
خودد نتواانستهھ حل کند٬، وو قسمتی اازز اايین مسائل نيیز پافشارریی ااوو ددرر نحوهه اانجامم کارر ااست.   

کهھ مشاوورر ررااهه  هه شوددبهھ متقاضی نشانن ددااددتا ااشاررهه شد ددرر فصل هھھھایی قبل بهھ شيیوهه هھھھایی اانجامم کارر 
بخصوصی رراا دداارردد کهھ ددنبالل کند٬، وو نتيیجهھ اایی کهھ می خوااهھھھد نيیز براايیش ررووشن ااست. ددرر بيیشتر 

ووررددنن کنترلل رراا اايیجادد می کند. ااما بايید ددرر نظر ددااشت کهھ هھھھميین موضوعع خودد کفافف بدست آآااووقاتت٬، 
عقايید خوددشش رراا ددرر صدرر جريیانن بحث هھھھا  اتت٬، متقاضی سعی خوااهھھھد کردد اافکارر ووددرر بعضی ااووق

  قراارر ددهھھھد.
. کسی بهھ ااوو نگفتهھ بودد مريیم با مسائل ززيیاددیی بهھ جلسهھٴٔ مشاووررهه آآمدحالل مثالی رراا ددرر نظر بگيیريیم. 

يیجهھ٬، بخاططر آآنکهھ چيیزیی اازز يیادد نبرددهه باشد هھھھمهھ رراا رروویی کاغذ بنويیسيید. ددرر نت شمسائل بهھتر ااست هھھھمهھٴٔ 
اايین مسئلهھ رراا با شوهھھھرمم ددااررمم٬، وو اايین مشکل رراا با فرززنداانم ”٬، ووررددچيیز رراا ددررهھھھم وو برهھھھم بهھ ززبانن می آآ

ددااررمم٬، وو دديیگر مسئلهھٴٔ بزررگی ااست کهھ با ماددرر شوهھھھرمم ددااررمم٬، وو نمی دداانم گفتم کهھ مسئلهھٴٔ بزررگی با 
بگذاارريید وو  صبر کنيید! هھھھمهھٴٔ اايین مسائل مهھم هھھھستند” مشاوورر با خندهه می گويید٬،“ شوهھھھرمم ددااررمم؟!

رردد ااکهھ هھھھمهھ مو کل٬، مريیم قدرریی آآسايیش يیافتلساتت ثبت کنم. بهھ اايین شيیکايیک آآنن هھھھا رراا ددرر ددستورر ج
صندلی خودد بلند شدهه وو . من حتی متقاضی ددااشتهھ اامم کهھ اازز رفتبحث وو گفتگو قراارر خوااهھھھند گمورردد 

ً يیاددتانن باشد بهھ اايین مورردد ررسيیدگی کنيیدح”یی مسئلهھ اایی تاکيید نموددهه٬، با اانگشت رروو جواابب من “. تما
رر اايین جلسهھ يیا جلساتت دديیگر٬، بهھ اغذ نوشتهھ اامم٬، تا ددرر موقع الززمم٬، ددیی کررووبخاططر هھھھميین آآنن رراا ”نيیز٬، 

“. آآنن ررسيیدگی نمايیيیم  
ددرر اامثالل می خواانيیم:  
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١۱٨۸اامثالل   
ددلل فهھيیمانن خريیداارر معرفت ااست٬، گوشش حکيیمانن٬، جويیندۀۀ دداانش.: ١۱۵  

 
ند. مشاوورر يیندهه) اازز ااهھھھميیت خاصی برخوررددااررددوو فعلی کهھ ددرر اايین آآيیهھ بکارر برددهه شدهه (خريیداارر وو جو

(جويیایی) ااططالعاتت الززمم می شودد وو آآنن رراا بدست می آآوورردد (خريیداارر) تا بهھ ططورر حکيیمانهھ اازز آآنن 
ااستفاددهه نمايید. ااوو بهھ خودد ااجاززهه نخوااهھھھد دداادد ددستخوشش فشارر هھھھایی متقاضی قراارر بگيیردد وو تصميیماتت نا 

ی خواانيیم:آآغازز نمايید. ددرر هھھھمانن فصل اازز اامثالل م مسئلهھبهھنگامم بگيیردد يیا موررددیی رراا قبل اازز حل   
 

١۱٨۸اامثالل   
پاسخ ددااددنن پيیش اازز شنيیدنن٬، نادداانی ااست وو شرمسارریی.: ١۱٣۳  

 
ارر تاززهه کارر فرما بوددهه رراا نبايید گذااشت ددخالت ددرر کااحساساتت وو عقايیدیی کهھ ددرر ززندگی قبلی متقاضی 

بودد. االبتهھ حقايیق رراا نمی تواانن پذيیر د. االبتهھ منظورر اايین نيیست کهھ نبايید اانعطافف وو جديید ررووحح االقدسس کن
زز کردد. چنيین يید قویی باشند تا ررااهه گذشتهھ رراا کنارر گذااشتهھ وو ررااهه دديیگریی رراا آآغااانکارر کردد٬، ااما ددالئل با

اووررههٴٔ خودد خوااهھھھيید دديید.ع رراا نيیز کمتر ددرر مشووقايی  
نامم بردد. مشاوورراانن ووعميیق پهھناوورر  توااننی رراا مآآنن اووررههٴٔ مسيیحی چيیست. ررووشش ششش محالل ببيینيیم رروو

تا بتواانند متقاضی رراا (پهھناوورر) موضوعع می باشد رراا بشناسند مسيیحی الززمم ااست تمامم آآنچهھ مربوطط بهھ 
عادد ززندگی متقاضی شناسائی کنند ددرر تمامم ااب ددرر نتيیجهھ بايید هھھھر مسئلهھ اایی رراابهھ ددررستی يیارریی کنند. 

(جسمانی٬، شغلی٬، فاميیلی٬، ااجتماعی٬، کليیسائی) تا جائی براایی شکوفائی جديید مسئلهھ پيیداا نشودد. ووقتی 
ززيیر ميیز مشاووررههٴٔ خودد قراارر  ٬،مانند دداايیرهه اایی کهھ بهھ چند قسمت تقسيیم شدههنمودداارر ززندگی متقاضی رراا 

سمت مطرحح کنيیم. پس اازز تکميیل ددووررههٴٔ بدهھھھيیم٬، فرااموشش نخوااهھھھيیم کردد تا سؤااالتی ددرر خصوصص هھھھر ق
سؤااالتت مربوطط بهھ اايین ددووررهه نيیز اازز ددووررههٴٔ قبل  .)٣۳(پهھناوورر مسئلهھ٬، ددووررههٴٔ عمقی مسئلهھ آآغازز می گردددد

. سرچشمهھ خوااهھھھند گرفت  
اا ززيیر ضرهه بيین قراارر دداادد؟ شايید مسئلهھٴٔ ممکن ااست بپرسيید چراا الززمم ااست تمامم ززندگی متقاضی رر

ااحتماالً  ت هھھھایی ززندگی ااوو دداارردد؟ وواايین چهھ رربطی بهھ سايیر قاسمکاررشش می باشد وو محل ددرر  متقاضی
اايینجا ااست کهھ هھھھر يیک اازز اابعادد مختلف  ل. ددليیخودد متقاضی نيیز چنيین سؤاالی براايیش پيیش خوااهھھھد آآمد

عد مسئلهھ پديید آآمدهه تاثيیر بد د٬، وو معموالً ااثر بدیی کهھ ددرر يیک بُ نززندگی با اابعادد دديیگر ددرر رراابطهھ می باش
نيیز ززندگی خانوااددگی ااوو ددرر . ااگر مسئلهھ ددرر کاررشش ااست٬، ممکن ااست می گذااررددبر اابعادد دديیگر نيیز 

هھ باشد. تاثيیر گذااشت  
جلساتت دديیگر اادداامهھ يیابد. وو بعکس٬، ااگر  کنترللکمک خوااهھھھد کردد تا لسهھٴٔ ااوولل کنترلل جددرر ددست ددااشتن 
ددووباررهه آآنن رراا بدست آآوورردد. ااگر متقاضی نيیز  لل اازز ددست خاررجج شودد٬، مشکل می توااننکنترلل جلسهھٴٔ ااوو

بهھ مسائل موجودد اايین موضوعع بفهھمد کهھ کنترلل مشاووررهه اازز ددست شما خاررجج شدهه٬، ناااميید خوااهھھھد شد وو 
موضوعع رراا بهھ اايین شکل مطرحح نمودد٬،  ددرر اايین ززميینهھ پافشارریی نمودد. می توااننبايید  خوااهھھھد اافزوودد.

ً موضوعع بحث رراا تغيیيیر می ددهھھھيید ووقتی دداائسعيید خانن٬، ” براايیم مشکل خوااهھھھد بودد تمامم سؤااالتت ما
الززمهھٴٔ هھھھر مورردد رراا مطرحح کنم. بگذاارريید توجهھ کافی بهھ هھھھر مورردد بکنيیم تا بتواانيیم ززووددتر بهھ جواانب 

. “حل مسئلهھ بپرددااززيیم  
قيیر وو مالمت با ززنش صحبت می کند رراا نامم ببريیم. ااوو لل دديیگریی می تواانيیم شوهھھھریی کهھ با تحددرر مثا

نهھ وو تنفر بهھ هھھھم پرخاشش می کنند. مشاوورر عمقابلهھ با مثل نمايید. بسيیارریی با ططنيیز ممکن ااست بخوااهھھھد 
عهھدهه دداارر شودد٬، هھ رراا بايید . ددرر اايین ررااستا ااست کهھ کنترلل جلساامهھ پيیداا کندنبايید بگذاارردد اايین ووضع اادد



 5 

محسن خانن٬، مريیم خانم٬، بگذاارريید چند موضوعع رراا براایی شما ررووشن کنم. يیکی اازز ددالئلی کهھ بهھ ”
ما اايین ااست کهھ مانند ااشخاصص مسيیحی باهھھھم  . قاعدههٴٔ اايینجا آآمدهه اايید ططريیق صحبت شما با هھھھمديیگر ااست

. اابتداا بگذاارريید ااختالفف نظر دداارريید٬، بهھ من بگوئيید نهھ بهھ يیکديیگرباهھھھم حبت خوااهھھھيیم کردد. ااگر هھھھم ص
“.مسئلهھ فاشش گردددد٬، وو سپس بهھ حل آآنن خوااهھھھيیم پرددااخت  

شت شزدد هھھھایی مکررر٬، بهھ ززبانن باززیی خودد اادداامهھ ددهھھھند٬، چاررهه اایی نخوااهھھھيید ددااااما ااگر هھھھر ددوو پس اازز گو
ويیق بی ااندااززيید. بايید بهھ جائی برسند کهھ ددست اازز ررفتارر گذشتهھٴٔ خودد تا جلساتت مشاووررهه رراا بهھ تع

برددااررند.  
اضی نخوااهھھھد مطابق با ددستورر عمل مشاووررهه قدمم بردداارردد٬، ددرر اايین صوررتت نيیز ممکن ااست متق
اووررهه رراا اادداامهھ يیابد. ااگر تغيیيیریی کهھ خداا می خوااهھھھد رراا قبولل نداارردد٬، فايیدهه نداارردد مش مشاووررهه پايیانن می

دداادد. بايید ززمانی بهھ ااوو ددااددهه شودد تا تصميیم الززمم خودد رراا بگيیردد.  
کهھ هھھھمهھ چيیز رراا می ددااند. آآنچهھ متکی بهھ آآنن ااست اايین ددرر تمامم اايین مرااحل نبايید مشاوورر نشانن بدهھھھد 
آآنن رراا نيیز حل خوااهھھھد کردد.خوااهھھھد بودد وو يیایی مسئلهھ جوااست کهھ ررووشی رراا ددرر ددست دداارردد کهھ می ددااند   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چهھاررمميیس هھھھایی فصل فهھرست ززيیر نو  
 

 کسی ااست کهھ بيیشتر عالقهھ بهھ جريیانن کارر مشاووررهه دداارردد تا نتيیجهھٴٔ آآنن. چونن ٬،) متقاضی حرفهھ اایی١۱(
رر کارر اووررهه رراا ددنبالل می کند. االبتهھ می دداانيیم کهھ علمی ددمش“ علم”ااميیدیی بهھ مشاووررهه نداارردد٬، 

هھھھداايیت می کند.اووررهه رراا نيیست وو ررووحح االقدسس ااست کهھ مش  
تم بيیشتر صحبت شدهه ااست.) ددرر اايین مورردد ددرر فصل هھھھش٢۲(  
ررهه معموالَ بيیش اازز ددوو جلسهھ الززمم دداارردد.) اايین ددوو٣۳(  

 
 


