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 مجرتم راتفگشیپ
 
 رواشم صخش و ،هدش هدیمان "یضاقتم" باتک نیا رد دنک یم عوجر یحیسم رواشم ھب ھک یصخش
 .تسا هدش هدیمان “رواشم” زین

 یوفص خرھاش
 
 باتک یاھ لصف

 یحیسم ٔهرواشم رد یناحور بتکم زاین   :لوا لصف
 هرواشم و یناحور بتکم   :مود لصف
  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم  ـ ادخ مالک لوصا   :موس لصف
 ناسنا طیحم ساسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :مراھچ لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ادخ مان  ـ ادخ لوصا   :مجنپ لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)١ شخب( مشش لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)٢ شخب( مشش لصف
 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :متفھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)١ شخب( متشھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)٢ شخب( متشھ لصف
 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھن لصف
 تداع و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھد لصف
 دراذگ یم ریثات راکفا رب هانگ ھنوگچ  ـ ناسنا لوصا   :مھدزای لصف
 یراگتسر زا شیب  ـ یراگتسر لوصا   :مھدزاود لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)١ شخب( مھدزیس لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)٢ شخب( مھدزیس لصف
 ون یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا  :مھدراھچ لصف
 سدقلا حور ٔهویم و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناپ لصف
 ینک ھشیر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناش لصف
 تماقتسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدفھ لصف
 جنر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدجھ لصف
 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :مھدزون لصف
 دیدج نارادنامیا ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :متسیب لصف
 اسیلک طابضنا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مکی و تسیب لصف
 میحر لامعا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مود و تسیب لصف
 ندرم لاح رد دارفا و گرم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :موس و تسیب لصف
 تواضق و یحیسم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :مراھچ و تسیب لصف
 بلاطم ٔھصالخ :مجنپ و تسیب لصف
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 لوا لصف
 یحیسم ٔهرواشم رد یناحور بتکم زاین

 
 ،هدوب ادخ ھب ھتسباو یدوجوم ،شنیرفآ زا .تشاد هرواشم ھب زاین دوخ نتسیز یارب ناسنا ،ادتبا زا
 دوخ رد و ،هدوب وا تخانش ھب ھتسب شیگدنز روظنم و ینعم .ھتشاد دوخ راگدیرفآ تخانش ھب زاین و
 ادخ ھب وا یگتسباو و تیدوجوم و تسا ادخ قولخم ناسنا .تشاد دھاوخن و ھتشادن ار یناکما نینچ
 .تسین راتخم دوخ ناسنا .درادن شدوجو رد ار ادخ تخانش یئاناوت وا .تسا
 

 ١ انحوی
  دوب مالک زاغآ رد :١
  دوب ادخ اب مالک و 
 ؛دوب ادخ ،مالک و  

 
 طوقس ھکنآ زا لبق یتح ،تشاد ادخ مالک ھب زاین ناسنا .تسا زیچ ھمھ یایوگ ،“دوب مالک زاغآ رد”
 ھک یئاھ تیدودحم و ،نارگید اب امً ھطبار ،نامدوخ ،شنیرفآ ،ادخ تخانش یارب وا ٔھفشاکم .دنک
 .دوب مزال ،میراد
 یحیسم ٔهرواشم نیمداخ زا یرایسب دادعت ھنافساتم ھک ،Carl Rogers زرجار لراک ٔھیضرف فالخ
 ھتسباو ار ناسنا ادخ .هدماین ایند ھب دراد نآ ھب زاین یگدنز رد ھچنآ مامت اب ناسنا ،)١(دندش وا وریپ
 یم رکف و ،دننک یم یفرعم وا نارکف مھ و زرجار ھک یراتخمدوخ دوجوم یاجب .دیرفآ دوخ ھب
 رد ادخ ،مینک هرادا ار نامدوخ یگدنز ،“هدنھد روتسد نودب” دنیوگ یم ھک یروطب ناوت یم دننک
 :دیرفآ دوخ یارب ار ناسنا ھک ھتفگ شمالک
 

 ۴ ھفشاکم
  ،ام یادخ دنوادخ یا« :١١

  ،یتردق و تّزع و لالج راوازس وت  
  ییوت زیچ ھمھ راگدیرفآ ھک اریز   
  تفای دوجو وت تساوخ ھب زیچ ھمھ و    
 ».دش هدیرفآ وت تساوخ ھب و     

 

 :دیرفآ ادخ ھب ھتسباو ار ناسنا ادخ و
 

 ١٧ لامعا
  ؛میراد یتسھ و تکرح و یگدنز ھک تسوا رد اریز :فلا٢٨

 
 اھنت ھن ،دنک دوخ رب مکاح و لقتسم ار وا دنک یعس ھک یراک رھ و .ھتسباو تسا یدوجوم ناسنا

 نیا اب .دش دھاوخ ھجاوم تسکش ابً انیقی ھکلب ،دوش یم بوسحم دوخ راگدیرفآ ھب تبسن یشکرس
 یم هدھاشم ینایضاقتم رد ھنازور ار نآ یاھ ھناشن و ،ھتشاد ینالوط ٔھچخیرات یشکرس نیا ،دوجو
 دوخ بیسن ار یگراچیب و یگتفشآ و هدش لمحتم ار یگدنز راوگان لئاسم ،فلتخم لاکشا ھب ھک مینک
 دوخ ار هار دناوت یم دنک یم رکف ھک ،تسا )یراتخم دوخ( یشکرس حور نامھ نیا .دنا ھتخاس
 جاور ایند رد ھچنآ ھب رگا .ھتخاس مھارف ار هرواشم ھب زاین ساسا نیا و .دیامیپب و هدرک باختنا
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 رتشیب ار تالکشم و لئاسم ،)دنا هدرک افتکا نآ ھب ناشیشک یضعب ھک یا ھنوگب( مینک افتکا ھتفای
 .رتمک ھن ،درک میھاوخ
 اھنت ھن و ،دنا هدروخ تسکش ،دنناخرچب ار ناشیگدنز ناشدوخ ،دندرک یعس مدرم ھک ینامز رھ
 .دنا هدرک نآ راچد زین ار نارگید ھکلب ،دندرک دوخ بیسن ار یگراچیب
 وا .تسا ھتسباو ،دناد یم و ،دراد ،تسھ ھچنآ مامت یارب دوخ ٔهدننک تیامح و هدننیرفآ ھب ناسنا
 ینعی ؛مدرب مان ھک یدروم نیرخآ ھب عجار .دش هدیرفآ ،ھتسباو و ،سانش قح ،طاشن اب یگدنز یارب
 .منک تبحص نآ ھب عجار یردق مھاوخ یم ،یگتسباو
 اب اھنت ناسنا .شطوقس زا سپ اھنت ھن و ،تشاد ادخ مالک ھب زاین دوخ یتسھ یارب ناسنا ،زاغآ زا
 دوخ رد یناکما ناسنا ،مالک نودب .دراد ادخ مالک ھب زاین تایح ؛)درک یمن و( دنک یمن یگدنز نان
 و تسناد دھاوخن ار نارگید اب یگدنز هار .دنک هدافتسا نآ زا و ،دنک کرد ،دمھفب ار ایند ات درادن
  .دشاب ھتشاد ھطبار ادخ اب حیحص ٔھنوگب تسناوت دھاوخن
 نوچ ،؟ارچ .)هدیمان “تلاطب” ار نآ ھعماج باتک ٔهدنسیون( درادن ینعم ادخ مالک زا جراخ یگدنز
 ناسنا تعیبط ءزج و ،تسا ادخ زا )اھ نآ زا حیحص تشادرب و بلاطم کرد( شناد تیفرظ
 ھب زاین ھک دش هدیرفآ یا ھنوگب ناسنا تقلخ یادتبا زا ،میئوگ یم ھک تسا رطاخ نیا ھب و .تسین
 ً،اتجیتن و .تخاس یمن مھارف ار یتمکح نینچ یمومع تافشاکم .)٢(تشاد ادخ تروشم و تبحاصم
 یطیحم نوچ ،دوب ریذپان بانتجا عضو نیا .دش یم لصاح یتخبدبً انیقی ،ادخ اب تبحاصم زا جراخ
 جرمو جرھ رظنب زیچ ھمھ .دش یمن تشادرب و ریسفت یتسرد ھب ،درک یم تسیز نآ رد ناسنا ھک
 “یئارگ تبسن” سوباک و تشادن یساسا و ھیاپ تفرگ یم ناسنا ھک یتامیمصت و باختنا و ،دمآ یم
  .دش لزان ناسنا رب )رگید زیچ اب ھسیاقم رد یزیچ رھ تخانش(
 “لماک” ظاحل ود نیا زا ناسنا دشر ،اما .دوب هدش هدیرفآ بوخ ینامسج و یقالخا ظاحل زا ناسنا
 تخرد زا ندروخ ینعی( تشاد یگدنز ٔھمادا ھب زاین ناسنا .رثک و مک چیھ نودب ینعی ،لامک .دوبن

 داعبا نآ ھب یسرتسد زونھ ،شطوقس زا لبق مدآ .دسرب لامک ھب ات )دروآ یم ار دوخ ٔهویم ھک یتایح
 .)هدرک دشر ام رد نایلاس لوط رد ھک یلامک نآ ینعی( تشادن میا هدیسر نآ ھب ام ،لاح ھک یلماک
 میدنمرھب نآ زا لاح ھک دروم ود زا مدآ
 

  و ،)٣(میراد گرم ات لاح ھک ینامسج تایح رد )١(
  دندرگ یم لماک ام حور و مسج ود رھ ھک ترخآ رد )٢(
 

 هدرک زاغآ ار نتسیز تاناکما اھنت ،غاب رد مدآ .دنک یم دشر ادخ اب ناسنا ٔھطبار ؛)۴(دوب هرھب یب
 هدنیآ رد ھمھ ،وا ٔهریغ و ،تایبرجت ،شناد رتشیب ٔھعسوت .تشاد دوخ شیپ رد وا ،میراد ام ھچنآ .دوب
 .دوب هدش ینیب شیپ ،“دیبای طلست نآ رب” و ”دیزاس رپ ار نیمز و دیوش ریثک و روراب” ماکحا رد و
 نآ و ،)دراد ناسنا راتفر ھک یسایس و یعماج بناوج مامت اب( دش یم ارجا لوا مکح نآ ھنوگچ
 ھک دوب یتافشاکم ھب ھتسباو ھمھ ،تشاد تسایس و ملع وترپ رد ار یا ھجیتن ھچ ایند رب “طلست”
 ادخ ھب ھتسباو ھشیمھ ،لماک ناسنا رییغت یتح ای ،رییغت ً،اتجیتن .دومن یم اشفا شمالک قیرط زا ادخ
 .دوب
 ھک یلامک .دنک یگدنز یئاھنت ھب تسناوت یم ھک دوبن نیا نآ ینعم اما ،دوب هدش هدیرفآ لماک ناسنا

 ناروناج ھک دوب ادخ تروشم اب .دراد ادخ اب ھک دنک یم یگتسبمھ ھب هراشا ،مینک یم نآ زا تبحص
 یم یرادھاگن غاب زا ھک دوب ادخ تروشم اب .)تفرگن ار نآ میمصت یئاھنت ھب وا( دراذگ مان ار
 ناکما و( دنک هدافتسا اھ نآ زا ھنوگچ و درک انشآ غاب ناتخرد اب ار وا ھک دوب ادخ تروشم .دومن

 نانچ ناسنا .تسویپ عوقوب شنیرفآ زا دعب اھ عوضوم نیا مامت .)دوب نآ رد ھک یا هدافتسا ءوس
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 ،دش یم داجیا وا اب تروشم قیرط زا ھک یمزال تارییغت نآ ،ادخ ھب ھتسباو ات دوب هدش ھتخاس
 ات دوب هدش هدیرفآ یا ھنوگب ناسنا ؛دوش نشور دیاب ادتبا رد ھک تسا یمھم عوضوم نیا .دیآ دوجوب
 .دنک یگدنز ادخ تروشم ھب یگتسباو اب
 .دیسر یم ،دوب تایح تخرد رد ھک یدبا تایح نآ ھب ،دوب هداد شوگ ادخ حیاصن مامت ھب ناسنا رگا
 ناطیش تروشم رب یور و درک ادخ تروشم ھب تشپ :دش وا طوقس ثعاب ھک داد خر یقافتا اما
 حیاصن ھب .دروآ یاجب ار یراتخمدوخ و ھتفرگ ادخ زا لالقتسا تساوخ یم ،لکش نیا ھب .دومن
 و دش دھاوخ زاب امش نامشچ ،دیروخب نآ زا ھک یزور دناد یم ادخ ھکلب” :تفگ ھک ناطیش ٔھنابذاک
 ار ناسنا ،)ریرش( طلغ حیاصن زا یوریپ .داد شوگ “دوب دیھاوخ دب و کین ۀدنسانش ادخ نوچمھ
 .تخادنا شیاھ یتخبدب مامت و هانگ نورد ھب

 یم راکب شلالقتسا هار رد ناسنا ھک ،تسا یششوک ھنوگ رھ ندوب هدیاف یب رگناشن مدآ یشکرس
 ھک یروطب و ،دیدرگ گرم و ،لھج ،سرت ھب التبم ناسنا و ،دش راک ٔھجیتن هودنا و یمگردرس .درب
 اب ،اشگ هار و وکین یرواشم ضیوعت ،دوب هدش ماجنا ھچنآ .دوبن راک رد زین یلالقتسا ،دش مولعم
 ھچنآ ماجنا یئاناوت ،درک یوریپ ناطیش زا مدآ یتقو .دوب ناشک دنب رد و تفص ناطیش یرواشم
 ھچنآ قیاقح ،زین شراک نیا اب .تفرگ رارق ناطیش و هانگ دنب رد وا .داد تسد زا ار دوب وکین
 :درک رارکت هرابود ار دوب وا شنیرفآ ھب طوبرم
 

 .تسا تروشم ھب ھتسباو و دنمزاین وا .١
 .دراد ،تروشم ٔھتساوب ار دوخ رییغت یئاناوت وا .٢

 
 یتخبدب و یگدرب بناج ھب ار وا ،یدازآ و طاشن یاج ھب درک باختنا ھک یرواشم ھنافساتم اما
  .دناشک
 و ییادخ رواشم :تسین شیب رواشم ود ایند رد ،لاحب ات مدآ نامز زا ھک هدش صخشم ام یارب لاح
 هدشن فوشکم ھک یتروشم رھ ،هداد ناشن ادخ مالک و .دنرگیدمھ بیقر ود نیا و ،یناطیش رواشم
 یم ادخ ٔھفشاکم زا جراخ یزیچ ساسا رب ار دوخ حیاصن ھک ینارواشم .تسا یناطیش ،دشاب
 “دنزن ماگ ناریرش تروشم رد ھک یسک لاح ھب اشوخ” :دنریگ یم دوخب ار ریرش مان ،دنراذگ
 هدیمان ترارش ار نآ ،رومزم .دنراذگ یم ،دننک یم ھک یتروشم و دوخب ار مان نیا .)١ :١ رومزم(
 ٔھتفرگ ماھلا نوچ )٢( ،دیامن یثنخ ار نآ دراد یعس و دنک یم تباقر ادخ تروشم اب نوچ )١(
 ربارب رد .دنتسھ ادخ فلاخم ھک هدش رداص یناسک بناج زا )ھن ایً ادمع( نوچ )٣( و ،تسا ناطیش
 تسا هدرک یاپ رب ار ادخ مالک رومزم ھک )ناشیا اب تفلاخم ردً اقیقد و( تسا ینارواشم نینچ
 .)٢ :١ رومزم(
 ھتشاد یعس کی رھ و ،ھتشاد دوجو ناسنا یارب یناطیش و ییادخ تروشم ود نیا ،خیرات لوط رد
 تروشم ٔهدروارفً امیقتسم ،کلامم یتح و ،نادناخ ،صخش رھ ٔھچخیرات .دننک بلج ار وا رظن دنا
 ھک یروطب ،درادن دوجو یموس رواشم .دنا هدش نآ وریپ ھک هدوب یرواشم ود نیا زا یکی اب
 دوخ ناسنا .ناطیش هار ای ادخ هار :دراد دوجو ناسنا یارب هار ود اھنت .هدرک مالعا رومزم ٔهدنسیون
 اب تروشم ناھاوخ رگا .)۵()دریگب تروص یسک اب دیاب تروشم( درادن ار دوخ اب تروشم یئاناوت

 تکرح ھب زاین ھک تسا یدوجومً اتعیبط ناسنا .درک دھاوخ یریگیپ ار ناطیش هارً انیقی ،دشابن ادخ
 ،ھتسنادن ای ھتسناد .دنک اھر ار دوخ یگتسباو دناوت یمن .درک دھاوخ زین نینچ و ،دراد یوریپ و
  .دریگب لکش هرواشم قیرط زا ات ،دش ھتخاس ھنوگ نیا .درک دھاوخ ناطیش ای ادخ ھب لکوت
 ادخ ھک تسین یکش .تفر یم هار وا اب و دینش یم ار ادخ یادص زور یکنُخ رد ناسنا ،زاغآ رد
 ناشتبحاصم و ،دوب راکشآً الماک و تشاد ھمادا تقافر نیا .درک یم تبحص وا اب نامز نآ رد
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 و .دوب هدش یزیر حرط وا تاناکما ٔھعسوت یارب ھک ،دوب دیفم و بوخ و تبثم تافشاکم لماش
 نایب ار شراکفا دناوتب ات تفای ار نابز دادعتسا ،درک دشر تابحاصم نیا ٔھجیتن رد ھک یا ھنوگب
 ،یروشناد و مھف نیریش معط وا .مینیب یم وا تاناویح یدنب ھتسد رد ار نیا .دزاس انب ار مظن و دنک
 :دنتسھ هداس و حضاو ادخ حیاصن ھک دش ھجوتم وا .دیشچ ار شرسمھ و ادخ اب تبحاصم کرد و
 ار ھعونمم تخرد حضاو روطب ادخ .“یروخب ھنادازآ غاب ناتخرد زا کی رھ زا یناوت یم وت”
 وا یارب ار نآ ناکم یتح .“یروخم راھنز دب و کین تخانش تخرد زا اما” :دوب هداد ناشن
 یگداس و حوضو نامھ رد نینچمھ و .“... ،دوب غاب طسو رد تایح تخرد” :دوب هدرک صخشم
 ھب یدروخ نآ زا ھک یزور اریز ،یروخم راھنز دب و کین تخانش تخرد زا اما” :داد رادشھ
 زا یوریپ لوئسم و ،دوب نآ جاتحم و ھتسباو وا .دوب مزال مدآ یارب حیاصن نیا .“درم یھاوخ نیقی
 دیفم و ،یقیقح ،حضاو شتحیصن و ،دوب ادخ وا رواشم .تسا یلوئسم دوجوم ناسنا .دوب زین اھ نآ
 .دوب
 ھک داد ھعارا شوشغم و هدیچیپ یتروشم ناطیش ،ادخ دیفم و ،حضاو ،هداس تروشم لباقم رد
 .میا هدناوخ شیادیپ موس لصف رد ار زیگنا مغ ناتساد نآ .درک یم نوگژاو ار ادخ تحیصن
 لاؤس نیا اب .)١ :٣ شیادیپ(“؟.... ھتفگ یتسارب ادخ ایآ” :درک حرطم ناطیش ار خیرات لاؤس نیلوا

 ،هداس اھ ردقنآ وا تحیصن دیاش” :تفگ یم یترابع ھب .درک در ار ادخ )تروشم( تحیصن ناطیش
 زا رت ھناکریز ناطیش ؛دوبن ادخ تاشیامرف ھب میقتسم ٔھلمح وا لاؤس ھتبلا .“!دشابن دیفم ای و ،حضاو
  .درک انب تشاد ھک یروظنم و ادخ مالک رب ار کش .تخیگنا رب ار کش ادتبا ،نآ یاجب .تسا نآ
 .تسا هداد ھمادا راک نیا ھب دش عقاو رثؤم شراک ھک ینامز زا .هداد ھمادا راک نیا ھب زین لاح ھب ات
 و داد رییغت ار مالک .داد ھمادا ار شراک ،نآ فیرحت اب ،ادخ مالک ھب تبسن )۶(کش یانب زا سپ
 نیا .)١ :٣ شیادیپ(“؟دیروخن غاب ناتخرد زا کی چیھ زا ھک تسا ھتفگ یتسارب ادخ ایآ” :تفگ
 )هدرک فیرحت شنادرگاش طسوت ار ادخ مالک خیرات لوط رد ناطیش ھک یا ھنوگب( تقیقح فارحنا
 ھتشذگ رد ھچنآ .دیامن داجیا ار یکی زج ناتخرد ٔھمھ ھب تبسن یرکف شاشتغا ات ،دوب نآ رطاخب
 ھک دھد یم ناشن زین اوح لمعلا سکع .دیامن هدیچیپ و شوشغم تساوخ ار دوب هداس و حضاوً الماک
 هداد رییغت ار مالک ھک دوب ھتفرگ رارق ریسات تحت یردق تسا نکمم اما ،دوب هدرکن افتکا نآ ھب ادتبا
  .)٧(“دینزم تسد نادب و” :درک ھفاضا نآ ھب
 و تشادرب ار یدعب مدق ،دنک زاغآ فیرحت و کش قیرط زا ار شراک دوب ھتسناوت ناطیش نوچ و
 یبتارم ھلسلس ھک مینیب یم .درب راکب ار بیذکت ،دوخ یئاھن ٔھلیح و درک ھلمح ادخ ھب میقتسم روطب
 نوچ دیروخن تفگ ادخ و ،دش دھاوخن گرم ثعاب ندروخ ھکنآ نتفگ .)٨(دراد دوجو ناطیش راک رد
 و وگغورد ادخ ھک دش یم نیا رب غلاب ،)یگتسباو زا یئاھر و ،لقتسم( دیدرگب وا لثم دھاوخ یمن
 هداد حرط یروط ،بیذکت و ،فیرحت ،کش ؛ھلمح ھس نیا .دراد ار یدب تین و ،تسا راک بیرف

  .دزاس انب ار ادخ مالک ھب دامتعا مدع ھک دوب نیا ناطیش ٔھشقن .دزاس داجیا ار دامتعا مدع ات دوب هدش
 بتارم ھلسلس نیا رب شزکرمتً اساسا ناطیش .تسا ھتفای ھمادا عضو نیا زین اھ لاس لوط رد
 .دوب ادخ مالک ھب وا ٔھلمح ،میدید ھک یروطب و .هدرک بسک زین یدایز تیقفوم و ،ھتشاد
 و هدمآ لاؤس ریز مالک تیافک اسیلک رد .مینیب یم هرواشم رد رتشیب ھنافساتم ار عوضوم نیا و
 نیا ھچنآ .هدش بلس دنا هداد ھئارا ار یرگید یاھ هار ھک یناسک قیرط زا ،وا هار تحصو دامتعا
 رد زین شتیقفوم و ،هدرکن رییغت ناطیش راک ٔهویش .تسا “یدازآ” دنا ھتخورف ھعناج ھب صاخشا
 .هدشن مک مدآ نادنزرف ندز لوگ
 یاج .ھتشاد قفاوت نآ اب ای هدروخ ار ناطیش لوگ ای ،اوح و مدآ دننام ،زارد نایلاس لوط رد اسیلک
 رد ادخ رب رکش ،لاح .دراد دوجو ھک تسا یھار ود ،مالک اب داضت ای قفاوت .درادن دوجو فرط یب

 هدرک ادیپ ار سانشنادخ نارواشم اب دروخرب زاین ،زینً اتجیتن و .میتسھ مالک اب قفاوت ندیسر لاح
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 ھک تسین شیب یلاس دنچ و ،هدرک اسیلک دراو ار دوخ ٔهرواشم ناطیش ھک تسا یدایز تدم .میا
  .هدش انب هار نیا رد یقفوم تفلاخم
 ھتفرگ شیپ ار نمشد بناج زونھ ھک مینیب یم ار ینایحیسم تسین بیجع ،لوحت ٔھلحرم نیا رد لاح
 ھتبلاً امومع .دننک یم ھلباقم ،دنشاب یم ادخ فادحا جاور ناھاوخ ھک ینارھاوخ و ناردرب اب و دنا
 .تفرگ هدیدان ناوت یمن ار ناشذوفن ،دوجو نیا اب .دنا هدش تیادھ هابتشا هار رد اما ،تسین دب ناشتین
 ٔھلحرم ھک دنوش یم یناسک دیدرت و کش بجوم ھکلب ،دنریگ یم ار دیفم ٔهرواشم یولج اھنت ھن
 ،میریگرد نآ اب ھک تسین ناسنا ،لاح نیا اب .)هدش اشفا ناشیارب مالک زار( دننارذگ یم ار شیاشگ
 یا هدمع قرف و ،مالک تقیقح جاور و تشِک اب ام .دنھد یم دارفا نیا ھک تسا یشزومآ تیھام ھکلب
 ار دروخرب نیا یتقو .میزاس انب ار یقفوم تفلاخم تسناوت میھاوخ ،دراد یناسنا یاھ شزومآ اب ھک
  :میئامن یسررب ار ١ رومزم دوش یم مزال ،میریگ یم شیپ رد
 

 ١ رومزم
 دنزن ماگ ناریرش تروشم رد ھک یسک لاح ھب اشوخ  :١
 دتسیان ناراکھنگ هر رد و 
 ؛دنیشنن نارگرخسمت لفحم رد و  
 
 دشاب دنوادخ تعیرش رد شتبغر ھکلب  :٢
 .دنک لمأت وا تعیرش رد زور ھنابش و 

 

 ،رابیوج ۀرانک رب هدناشن تسیتخرد ناسب وا  :٣
 ،راب ھب درآ شمسوم رد شیوخ ۀویم ھک 
 ،دوشن هدرمژپ زین شگرب و  
 .دبای ماک دنک ھچنآ رھ رد و   
 
 ناریرش دنتسین نینچ نکیل  :۴
 .ناشَدناریم داب تسد ھک دنھاک وچمھ ھکلب 

 
 تسین نداتسیا بات یرواد رد ار ناریرش سپ  :۵
 .نایاسراپ عمج رد ار ناراکھنگ ھن و 

 

 دیاپ یم ار نایاسراپ هَر دنوادخ اریز  :۶
 .دماجنا یدوبان ھب ناریرش قیرط اما 

 
 مدق و قفاوت ھک ،مینیب یم یبتارم ھلسلس لکش رد ار ھلصاح تبیصم .لوا ٔھیآ ھب میزادرپب لاح
 ھتشادرب ناریرش تروشم رد ھک تسا “ماگ” ،ادتبا .دنارورپ یم ،ناطیش بناج ھب ار ناسنا یئارآ
 ھک دوش یم عناق سپس و .تسایند یاھ شور و هار ھب نداد شوگ ،رگید ترابع ھب .دوش یم

 ار ود نیا شنادجو تسا نکمم .دوش یم وا تقیقح نآ و ،دنک یم دییات ار نآ و ،تسا حیحص
 اب و .رگید یبتکم ،رگید دراوم رد و دراد تقیقح بتکم کی دراوم یضعب رد ھک دنک لوبق یروط
 دیوگ یم )یسولپاچ و قلمت( نابز اب .دنک یم عافد نآ ندوب تسرد زا یراشفاپ اب ،دوخ زا عافد
 یم ،ریرش حور .“دتسیا یم ناراکھنگ هر رد” ھک درذگ یمن یزیچ اما ،“تسا ادخ زا قیاقح ھمھ”
 ادخ یگدنز شنارادفرط کمک اب و ،دنارورپ یم “یدنمدرخ و یرکفنشور” یارب یھار دیوگ
 جاور و دریگ یم شیپ ناسنا ھک تسا یھار ؛تسا ناسنا هانگ هار نیا .دراد یم جاور ار یسانشن
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 اب و دنیب یم مھ اب یزاوم و ھناگود ار هار .)٩(دنک عافد نآ زا دیاب زین شعفانم ظفح یارب .دھد یم
 .دنک یم “هرخسم” ،دننک یم لابند ار هار کی ھک یناسک ،)“ نارگرخسمت لفحم”( دوخ نایاپ مھ
 یگناگود نیا نازات شیپ زا یکی دوخ ھک درذگ یمن یزیچ !“تسا ادخ زا قیاقح ھمھ” ،دیوگ یم
 یم “نارگرخسمت لفحم رد” و دزاس یم انب ادخ مالک لباقم رد ار ھنعط و زنط و ،ددرگ یم
 .“دنیشنن
 اب” ؛“یقرتم” ؛“بلط حالصا”( ایند و شور و هار بلج یردقب ھک ،دنتسھ ینایحیسم هزورما
 ناشھار اھنت ھک دننک یم یناسک ھب ھلمح رتشیب ،دوخ یاھ ھتشون و نابز رد ھک ،دنا هدش )“تبحم
 یتقو .)١٠(دننک یم عافد دوخ “ٔھتفرشیپ” بتکم زا ،رایسب ریسفت ابً الومعم و .رگید زیچ ھن ،تسادخ
 مسق یسیع ھب ھک ینایحیسم درادن بجعت ھک میوش یم ھجوتم ،میریگ یم رظن رد ار روما نایرج
 چیھ .دنک یم نشور ار زیچ ھمھ ،شزاس راک نایرج .دنا هدش یبالجنم نینچ شوختسد ،دنا هدروخ
 رد ینایرج ،دنکب رگا .دنک یمن زاغآ ار شیگدنز مالک ندرک بیذکت و فرحنم اب یحیسم صخش
 ناشن رومزم ھک تسا یزیچ نیا .ماگنھبان ھن ،هدوب یجیردت شنایرج و .هدیسر اجنآ ھب ھک هدوب راک
 و رواشم ود رھ یارب تسا نکمم ،یتشادرب ای هرواشم نینچ ھک تشاد رظن رد دیابً اتجیتن .دھد یم
 .دھد یور یضاقتم
 ای هرواشم زا تبحص ،مینک یم ھعلاطم ھک یرومزم و ٣ شیادیپ ضئارف ھک دیشاب ھتشاد ھجوت لاح
 ناطیش یاھ ٔھلیح زا یکی .دنک یمن )“یطیارش دجاو” ؛“یا ھتفرشیپ” ؛“یموس”( یرگید تشادرب
 ادخ زا قیاقح ھمھ” مچرپ ریز ار نافاب ھفسلف و نایامن هُربخ ھک تسا نیا ،)رون ٔھتشرف ناونعب(
 ،یبتکم نینچ زا یوریپ .تسا هدروآ رد ،)درادن ار تقیقح راصحنا ادخ مالک دنیوگ یم (“تسا
 .دنک یم ریذپ ناکما ار اھ شزغل ھنوگ ھمھ
 یم ادخ مالک مامت لماش دنرامش یم “تقیقح” ناشیا ھچنآ ایآ اما ،تسھ ادخ زا قیاقح ھمھ ھتبلا
 ؟تسا نآ زا رت “ھتفرشیپ” ای تسادخ مالک ھب یکتم اھنت ایآ ؟دنا هدرک باختنا دوخ ھچنآ ای ،دشاب

 .تسا اج نیا لاؤس
 نیا زا .ھتشگ ھمھ لماش “یمومع ضیف” ھک دندقتعم ،“ھتفرشیپ” نایحیسم نیا ،رگید بناج زا و
 زرجار ،Freud دیورف قیاقح ادخ ضیف ھک تسا نیا ناشروظنم .دننک یم هدافتساؤس زین لصا

Rogers، رنیکس و Skinner یریگولج هانگ زا ،دوخ یمومع ضیف رد ادخ ھتبلا .هدومن “اشفا” ار 
 ھمھ رب ھک یناراب و باتفآ قیرط زا( دزاس یم ایھم شنیرفآ رد ار دوخ تخانش ناکما و ،دنک یم
 یرگید زیچ و دیوگ یمن یسک ھب ار یزیچ ادخ .دھد یمن ھئارا ار یفلتخم یاھ هار اما ،)دراب یم
 .درب مان “یمومع ضیف” ناوت یمن ار نیا .رگید سک ھب ار
 ار ادخ .هدشن ،مھ رانک و بیقر هرواشم ود داجیا ثعاب ادخ ضیف ھک دیشاب ھتشاد نانیمطا دیناوت یم
 لوئسم ناسنا( دیورف بذاک لوصا ھک تسین وا یمومع ضیف .درک یئورود ھب مھتم ناوت یمن
 ،)درادن یجراخ کمک ھب یزاین و تسا یبوخ دوجومً الوصا ناسنا( زرجار ،)تسین دوخ ناھاناگ
 رد .هدومن اشفا ار )وربآ ای ،یدازآ ،شزرا نودب ،یناویح تسا یدوجوم ناسنا( رنیکس یتح ای

 ادخ یمومع ضیف زا ،ادخ دض و اطخ زا رپ ،یبتاکم نینچ ھکنآ نتفگ تسا زیمآ رفک تقیقح
 ات دنک تیادھ یا ھنوگب ار مدرم ،دوخ یمومع ضیف رد ادخ ،دینکب ار شرکف .دنا هدوب رادروخرب
 دھد ماجنا ادخ مالک تسا رارق ھک یھار !دنشاب ھتشاد ار ناشلئاسم لح یئاناوت ،حیسم ھب زاین نودب
 نیا .دشاب دناوت یمن )ادخ یمومع ضیف ای( ادخ ضیف لماش نیا .دنھد ماجنا نآ ھب زاین نودب دوخ ار
 دوش ھتخیمآ تساجن اب ،تسا سدقم ھچنآ دراذگ دیابن .تسا ناطیش رگید یاھ ھلیح زا اھ یزاب نابز
  .)۶ :٧ یتم(
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 ٧ یتم
  دیھدم ناگس ھب ،تسا سدقم ھچنآ :۶
  ،دیزادنیم ناکوخ شیپ ار دوخ یاھ دیراورم و 
 .دنردب ار امش و دندرگرب و دننک لامیاپ ار اھنآ ادابم  
 

 یاجب( دننک لیلحت ھیزجت ار دیورف ٔھیضرف دنا هداد ھیجرت ھک نایارگ طاقتلا و نایارگ شزاس نیا
 ھب زین ار نارگید ھکلب ،دنا هدز اپ و تشپ دوخب اھنت ھن ناشراک نیا اب ،)ادخ مالک لیلحت و ھیزجت
 ھسوسو نیا زا ،تسا ادخ مالک ناشکاروخ و ھشیدنا ھنازور ھک ینارادنامیا اھنت و .دننز یم نیمز
 رگا ،دنک دنمرھب هدش مھارف شیارب ھک یشزومآ رد ار دوخ دیاب یحیسم رواشم .دنشاب یم ناما رد
 .داتفا دھاوخ ماد ھب زین وا ھن
 و ،دنمان یم زین یحیسم نارواشم ار دوخ “یحیسم” ناواکناور و ناسانشناور ھک تشاد ھجوت دیاب
 .دنرامش یم اسیلک و نایحیسم راکتمدخ و رادفرط ار دوخ ،یملع تافشاکم و تاشیامزآ دانتسا رب
 سرتسد رد هدش اشفا هزورما ھک ھنوگنآ ادخ مالک قیاقحً البق دیاش .داد ناشن ار هدرپ تشپ دیاب
 اشفا ھک لاح یلو .دندروآ یور اھنآ لاثما و ناسانشناور ھب راچان ھب و ،دوبن نارواشم و ناشیشک
 ناطیش ٔهدنیامن ار اھ نآ ناوت یمن ایآ لاح !دنھد یم ھمادا راک نیا ھب ارچ ،تسھ سرتسد رد و هدش
 “نایحیسم” نیا .)١١(دننک یم بیذکت و فیرحت ار ادخ مالک و دنلوغشم دوخ راکب زونھ اھ نآ ؟دیمان
 .دنیوگ یم ار نیا ناشدوخ یتح .تسا یرگید ٔهراچ .تسین “هدننک لماک” ای “نُردم” ناشلح هار
 یاھ لح هار نایم رد ار ناشدوخ اما .)رازآ یب( رگید یاھ لح هار دننام تسا یلح هار دنیوگ یم
 ؟دننیب یمن ار تقیقح نیا نایحیسم یضعب ھک تسا ھنوگچ .)١٣ :٧ یتم( دننک یم ءالمرب رگید
 یناحور بتکم نوچ ،دنا هدروخ ار ایند یاھ هار و راکفا لوگ نایحیسم ـ تسا نیا باوجً اتیاھن

 نیا ھب .دنلوغشم هرواشم تمدخ رد و دنرادن یتایھلا شزومآ چیھ یرایسب .دنا ھتشادن ار یحیحص
 ،هدش مکاح ناشیگدنز رب ایند بتکم و ملع نوچ .دنا هدرب شزاس و طاقتلا ھب تسد ھک تسا لیلد
 ناونعب ار حیسم یرایسب زین یفرط زا .دشاب ھتشاد دیاب ار یبناوج نینچ زین ادخ روما دننک یم رکف

 .دنراک ھب لوغشم یواکناور و یسناشناور ملع رد یلو ،دنا هدرک لوبق دوخ ٔهدنھد تاجن و ادخ
 یم ناشیاھ غیلبط و اھ باتک رد ار )دنشاب یم ضقانت زا رپً الومعم ھک( ادخ یحطس یاھ تشادرب
 ناونعب و ،دننک یم نیئزت ادخ مالک زا یتایآ اب ،ار هدش تشادرب یناسنا بتاکم زا ھک ار یشآ .مینیب
 نودب ،ادخ مالک ھب یزیچ ندرک ھفاضا یگداس نآ.دنھد یم نارادانمیا دروخ ھب “یحیسم نارواشم”
 هدش التبم نآ ھب ھک تسا یمھم ٔھلئسم یایوگ ھمھ ،هدش هداد طبار نیا رد ھک یئاھ رادشھ ھب ھجوت
  .دنا
 لح ار ھلئسم نیا دیاب ھک ،)ادخ مالک زا یا هدرتسگ و قیمع ٔھعلاطم ینعی( تسا یناحور بتکم
 ،یبھذم ناشورف تسد نیا زا ات دریگب ار نایحیسم یولج دناوتب ھک تسین یرگید هار چیھ .دنک
 زرجار و دیورف یاھ قیرط و راکفا یرتشم ،راچانب ،تروص نیا ریغ رد .دننکن تفایرد یزیچ
 ھب عجار ندرک رکف یئاناوت ،نایحیسم ھک ینامز .دندوب هدش ناشناردپ ھک ھنوگنامھ ،دش دنھاوخ
 دنھاوخ تقونآ ،)تسا یھلا ھشیمھ ناشرکف ھک یا ھنوگب( دنروآ تسدب مالک زا ار زیچ ھمھ
 نیا نم یعس .متشون ار باتک نیا ھک تسا رطاخ نیا ھب .دنشاب ناما رد یطاقتلا بتاکم زا تسناوت
 .ددرگ داجیا مزال رییغت مراودیما .مھد جاور یحیسم ٔهرواشم اب طابترا رد ار ادخ راکفا ھک تسا
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 لوا لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 “یحیسم ٔهراشم یگتسیاش” باتک ھب عوضوم نیا ھب عجار رتشیب عالطا یارب )١(
     Competent to Counsel دھاوخ تبحص رتشیب دعب یاھ لصف رد نآ ھب عجار .دیئامن عوجر 

 )تسا هدشن ھمجرت یسراف نابز ھب لاحب ات باتک نیا( .دش
 .)٢٠ :١٩ لاثما ؛٢۴ :١١٩ رومزم( هدرک یفرعم رواشم ار دوخً ابترم ادخ مالک )٢(
 ٢٣ :١٢ نایناربع )٣(
 ٢١ :٣ نایپیلیف )۴(
 ٔهدرب ار دوخ شراتفگ و راتفر قیرط زا ،تسا دازآ ھکنآ رب نامگ اب ناسنا .۴۴ ـ ٣۴ :٨ انحوی )۵(

 .ناطیش زا وا یوریپ زا تسا یراکشآ ٔھناشن وا نتسیز لقتسم رب یعس .داد ناشن هانگ
  )٨ :۴ بوقعی( درامش یم یقالخا رقفً اساسا ار کش ادخ مالک )۶(
 ساسا رب ،تروص رھ ھب اما .دشاب هدرک نایب یلک روطب ار هدش هداد مکح تسا نکمم نینچمھ )٧(

 مالک ھب تبسن ھک تسا یا ھیحور رییغت ٔھناشنً الامتحا شیازفا نیا ،مالک رگید یاھ فیرحت
 .دوب هدروآ تسدب ادخ

 دنیآرف .)یلبق سیون ریز( منینیب یم تفگ اوح ھچنآ رد ار یعداصت دنیآرف نیا نینچمھ و )٨(
 .مینیب یم زین ١ :١ رومزم رد ار یعداصت

 .دنزاس انب ار شریذپ ات دننک بلج ار ایند رظن دنا ھتشاد یعس ،شناد و ملع مان رد یرایسب )٩(
 !تشادن دوخ زا  عافد ھب )نینچ نیا( یزاین ،تشاد تقیقح ناشبتکم رگا )١٠(
 و یا ھفرح هار نیا رد یرایسب نوچ ،میتسھ وربور ینادان اب اھنت ھک تسین نیا عوضوم )١١(

 .دنروخ یم نان قیرط نیا زا و دنا هدش یئامتجا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


