
  1 
 

 
 

 
 یحیسم ٔهرواشم یناحور بتکم

 یراگتسر زا شیب
 

 

A Theology of 
Christian Counseling 

More than Redemption 
 
 

 زمادآ یِج :هدنسیون
 یوفص خرھاش :مجرتم

 یوفص حرف :شیاریو
 
 

 
 
 



  2 
 

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

 
 

 
 



  3 
 

 مھد لصف
 )ھمادا( یناسنا لوصا

 تداع و یحیسم ٔهرواشم
  

 نایارگ ریسفت و املع یارب نایمور باتک ٨ ات ۶ یاھ لصف ھک ،تسا یرایسب یاھ لاس
 ینعم ناشنایم رد ھک هدش حرطم یدایز تالاؤس .هدش لالدتسا و ثحب ثعاب و امعم  ،یحیسم
 ار راک نیا مراو دیما( مرادن ار اھ لصف نیا ریسفت یارب یفاک یاضف ھک اجنآ زا .دشاب یم سَفن
  .منک نایب لقادح ار مدوخ رظن مھاوخ یم ،)منکب هدنیآ رد
 تداع و سَفن زا تبحص ،۴ نایسسفا و ،٣ نایسلوک ،۵ نایطالغ ،١٢ نایمور رد یرگید تایآ
 مامت رد .دومن ریسفت ،روحم ود نیا زا جراخ زین ار ٨ ات ۶ نایمور دیابن و ،دننک یم هانگ ھب
 ٔھجیتن رد ھک( تسا )تاداع بیکرت ،تایعزج( هانگ ھب تداع ٔھلئسم ھب شھجوت سلوپ ،تایآ

 ھک یتالکشم و ،)هدش ھتخاس/انب یگدنز طیارش ھب ناسنا دولآ هانگ تعیبط مئاد لمعلا سکع
 نیا ام رظن اجنیا رد .دنروآ یم دوجوب ،دننک تمدخ ار ادخ دنھاوخ یم ھک ینایحیسم یارب
 دھاوخ حرطم یزاسکاپ ناونعریز عوضوم نیا( مینک ھبلغ لئاسم نیا رب ھنوگچ ھک تسین

 زا ،ناراک هانگ .مینک یئاسانش مدآ ھیلوا هانگ هدمع ٔھجیتن ار ھلئسم نیا میھاوخ یم ھکلب ،)دش
 یوگلا ای( دوخ دولآ هانگ یاھ راتفر بیکرت یانب ھب زاغآ دوز یلیخ و ،دنا هدوب فرحنم دلوت
 رطاخب .)دنا ھتفاین تاجن نوچ دنرادن نیا زج یا هراچ( دننک یم )دوخ دولآ هانگ یاھ راتفر
 یگدنز دشر یارب یگرزب عنام هدش تداع تابیکرت نیا ،ام ٔھنازور یگدنز رد تداع تیمھا
 یم تداع ھب عجار ادخ مالک ھچنآ اب نایضاقتم تسا مزال ھجیتن رد و ،دنوش یم ام یحیسم
 لوصا” ٔهدش رشتنم یاھ باتک رد ھنافساتم .دنوش انشآ درک ناشدروم رد دیاب ھچ و دیوگ
  .دشاب هدش تبحص تداع ھب عجار هدش هدید تردنب ،Systematic Theology “یناحور
 عجار ادخ مالک تسین یکش نینچمھ و ،دراد یگدنز رد ار یمھم شقن تداع ھک میناد یم ھمھ
 ،)١(هدرک تبحص نآ ھب
 

 ۵ نایناربع
  ،تسین انشآ نادنچ ییاسراپ میلاعت اب ،تسا راوخریش ھک رھ :١٣

 .تسا کدوک زونھ اریز  
  تسا ناغلاب ِنآ زا نیگنس یاذغ اّما :١۴

  ،موادم نیرمت اب ھک  
 .دنھد صیخشت دب زا ار بوخ ھک دنا هدرک تیبرت ار دوخ   

 
 دربراک ھک تسا ادخ زا یمھم تکرب ،هاگآ دوخان و دوخب دوخ لمعلا سکع تیفرظ نآ ـ تداع
 نودب فلتخم طیارش رد دھد یم ناکما ناسنا ھب تداع .هدروآ تسدب هانگ طسوت ار یتسردان
 راکب یرگید یاھ عوضوم یور ھب ار شراکفا دناوتب ات ،دنک راتفر ،دشاب ھتشاد ھجوت ھکنآ
 نت نھاریپ ،شفک دنب نتسب ،ندرک اپ شفک( راک ماجنا دراوم کت کت رب زکرمت یاجب .درب
 یوگلا ( ار هدش تداع راتفر یوگلا لحارم نیا بیکرت ،)هریغ و ،اھ ھمکد نتسب ،ندرک
 نیا .دنروآ یم دوجوب )مھ اب هدش گنھامھ ،رس و ،مشچ ،اپ ،تسد تاکرح :ینار لیبوموتا
 راتفر یاھ وگلا ھب عجار یشیشک هدش هدید رتمک اما .دنراد یدایز تعسو زین راتفر یاھ وگلا
  .دشاب هدرک تبحص دولآ هانگ
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 لمعلا سکع و لمع یریگارف تیفرظ دینک ضرف .دراد یگدنز رد یتیمھا ھچ تداع مینیبب لاح
 دھاوخ رد یاپ زا ار امشً اتیاھن ھنوگچ دینکب ار شرکف .ددرگ بلص امش زا زور کی یارب
 لقع ھب “؟منک راکچ الاح بوخ” ،دیور یم رکف ھب و دیوش یم رادیب باوخ زا حبص .دروآ

 پچ یاپ زا ؟روج ھچ اما .“میآ یم نیئاپ باوخ تخت زا” دیئوگ یم و دینک یم عوجر دوخ
 دینیب یم  لاح .دیناد یم دوخ ار ھیقب و ؟تخت تمس مادک زا ؟تسار یاپ ای دینک یم هدافتسا
 رکف یراک رھ ھب عجار ھناھاگآ دش دھاوخ مزال ؟دوب دنھاوخ دایز ردق ھچ هار رس تالکشم
 .تسا ھنازور یگدنز یتایح لماع تداع ھک تسین یکش .دیھد شماجنا ھنوگچ ھک دینک
 تبحص ھک تسا نیا تقیقح .هدرکن تبحص تداع ھب عجار ادخ مالک دننک یم رکف یرایسب
 یم رکف نینچ ،دنتسھ )ھتشذگ( ححیصان دیاقع و تشادرب دنبیاپ ھک ینایارگ ریسفت اھنت ؛هدرک
 عوضوم رب مالک ھک یدایز ریثات و ددرگ شاف عوضوم نیا تقیقح ھک هدیسر نآ تقو .دننک
 .)٢(دنزومایب دیاب یحیسم نارواشم ار هدومن شاف تداع ھب عجار ادخ مالک ھچنآ .ددرگ نایب دراد
 :دنک یم رود مھ زا ار نایحیسم ھک تسا یدب تداع
 

 ١٠ نایناربع
  ،میشکن تسد رگیدکی اب ندمآ درگ زا و :٢۵

  ،تسا هدش تداع ار یضعب ھکنانچ  
  مینک قیوشت رتشیب ار رگیدکی ھکلب   
 .دیتسھ زور نآ ندش رتکیدزن دھاش ھک نونکا صوصخب    

 
 :دننارورپب هانگ رد ار ناشلد ات )“تسد هریچ”( دننک یم نیرمت ناراک هانگ
 

 ٢ سرطپ مود
  انز زا رپ دنراد ینامشچ :١۴

  .تسا هانگ نیمک رد هراومھ ھک  
  دننک یم اوغا ار ناگیام تسس ،نانوعلم نیا   
 !دنتسد هریچ یسب یزرو عمط رد و    

 
 :دنسر یم غولب ھب “موادم نیرمت” اب ھتفای شرورپ نایحیسم
 

 ۵ نایناربع
  تسا ناغلاب ِنآ زا نیگنس یاذغ اّما :١۴

  ،موادم نیرمت اب ھک  
 .دنھد صیخشت دب زا ار بوخ ھک دنا هدرک تیبرت ار دوخ   

 
 تاداع ات ،دھد یم شرورپ ،مالک زا تشادرب اب ار ادخ دنزرف سدقلا حور ھک تسا صخشم
 ،دندرگ میدق تاداع نیزگیاج دیدج
 

 ٣ سواتومیت مود
  تسادخ ماھلا ّسدقم بتک یمامت :١۶

 ،تسا دنمدوس ییاسراپ رد تیبرت و حالصا و بیدأت و میلعت یارب و  
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 نآ زا ،دینک یم نآ رب دراو ھچنآ ـ تسا فرط یب )رتویپماک ٔھظفاح دننام( ندرک تداع تیفرظ
 .دیروآ یم تسدب
 لسن زا شزومآ و قشمرس ٔھلیسوب ناسنا دب یاھ راتفر بیکرت دیوگ یم ١٨ :١ سرطپ لوا
 )“. . .دیدوب هدرب ثرا ھب ناتناردپ زا ھک یلطاب یگدنز ۀویش. .”( دریگ یم ھمشچرس میدق یاھ
 دنھاوخ ھمادا اھ راتفر نآ ھب ناکامک ،هدرکن دازآ اھ نآ زا ار ناسنا حیسم یسیع ھک ینامز ات و
 نیا ،دھد یم تاجن ار ناسنا حیسم یسیع یتقو اما .درک دنھاوخ لقتنم زین ناشنادنزرف ھب و داد
 ،ات دزاس یم مھارف ار ناکما
 

 ۴ سرطپ لوا
  ،یرشب دیلپ لایما تمدخ رد ھن ،مسج رد ار رمع یقاب ھجیتن رد :٢
 .دنارذگ یم ادخ ٔهدارا ماجنا هار رد ھکلب  

 
 یم هدش ھتخاس نآ زا ھچنآ بلاط مسج ؛تسا راک هانگ سفن یاھ ھتساوخ ،لایما نیا زا یرایسب
  .دناسر ماجنا ار نآ ،ناسآ و ،هاگآدوخان ،دوخب دوخ ،نآ ھب تداع زا سپ ھک دشاب
 ھب ،)راب( میدوب ھتخاس دوخ ینامیا یب و میدق تایح رد ھک ار دوخ ٔھناراک هانگ تاداع ام ٔھمھ
 دوخ ادخ مالک ھتبلا .میزاس یم هدولآ ار ھمھ هدوبن ھبوت لماش رگا و میزاس یم لقتنم ون تایح
 ،دوش یم ضوع یتخسب تداع ھک دیوگ یم
 

 ١٣ ایمرا
  ؟داد دناوت رییغت ار شیوخ تسوپ یشبح ایآ :٢٣

  ؟ار دوخ یاھ لاخ گنلپ ای  
  ،دیا هدرک وخ ندرک یدب ھب ھک امش ایآ ھنوگ نیمھ ھب   
 )٣(؟درک دیناوت کین راک    

  
 ،دیوگ یم دوب هدرک داجیا نایتنرق یارب تداع ھک یا ھلئسم ھب عجار زین سلوپ
 

 ٨ نایتنرق لوا
  .تسین تفرعم نیا ار ھمھ اّما :٧
  دنا هدرک )۴(وخ اھتب ھب نانچ نونک ات یضعب اریز  
  ،دنروخب ییاھ کاروخ نینچ رگا مھ زونھ ھک   
  ؛تسا هدش اھتب هدش میدقت عقاو ھب کاروخ نآ دنرادنپ یم    
 .دوش یم ثَّولُم ،تسا فیعض ناشنادجو ھک اجنآزا و     

 
 عقاو نارگید تسردان یاھ راتفر ریثات تحت اما دشاب هدوب حیحص تداع رگا ،نیا رب هوالع
 سلوپ .دورب نایم زا دراد ناکما ،)دننیبب نارگید رد ار نآ زا یا ھنومن رگاً اصوصخ( دوش
 ،دھد یم رادشھ
 

 ١۵ نایتنرق لوا
 ».دزاس یم دساف ار بوخ قالخا ،دب رِشاعم« :دیروخم بیرف :٣٣
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 هدرک قیدصت ار نآ ادخ مالک و دراد یا هدمع شقن نایحیسم یگدنز رد تداع ھک تسین یکش
 و تداع زا تبحص یحیسم نادنمشناد زا یمک دادعت ،متفگً البق ھکنانچ ،لاح نیا اب .تسا
  .دنا هدرک راتفر اب نآ طابترا
 یامنھار باتک رد نآ ھب عجار یرتشیب تبحص نوچ منک یم اھر اجنیا ار عوضوم نیا
 .ما هدرک یحیسم نارواشم
 
 
 
 
 
 مھد لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 ؛ ١٨ :١ سرطپ لوا ؛ ٢٢ :۴ نایسسفا ؛ ٢۵ :١٠ نایناربع ؛ ٧ :٨ نایتنرق لوا نینچمھ )١(

 .هریغ و ،١۴ :٢ سرطپ مود
 و Lectures on Counseling باتک ود رد لماک روطب ار تداع ھلئسم ھب یگدیسر قیرط )٢(

  .ما هداد حرش “یحیسم نارواشم یامنھار”
 رد یرییغت دنناوت یمن ھک تسا یناراک هانگ اب وا تبحص .تسین یدیماان داجیا ایمراروظنم )٣(

 نارواشم یامنھار” باتک ھب ھیآ نیا زا یلماک ریسفت یارب ( دنیامن داجیا دوخ تاداع
 )دینک ھعجارم ١٩ لصف “یحیسم

 .دشاب یم هدش تداع راتفر ٔھناشن “دنا هدرک وخ اھتب ھب نانچ نونک ات”  )۴(
 


