
  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
 
 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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 متسیب لصف 
 )ھمادا( اسیلک لوصا
 نارادنامیا هزات ٔهرواشم

 
 رد )مناد یم ھک یئاج ات( ار یدیدجً الماک شور ،درک مھاوخ نآ زا تبحص لصف نیا رد نم ھچنآ
 .)ادخ مالک اب قباطم اما( دنک یم ناونع اسیلک
 دادعت .داد دشر و درک اسیلک بذج ار دیدج نارادنامیا ناوت یم ھنوگچ ھک هدوب نیا ھلئسم ھشیمھ
 دننام و ،دنوش یم ھقالع یب ،دننک یمن دشر رگید لاس ود ای کی تشذگ زا سپ نرادنامیا زا یدایز
 یم یفلتخم لئاسم ھتبلا ؟ارچ .دندرگ یم توافت یب ناشنامیا ھب تبسن اسیلک میدق یاضعا زا یرایسب
 ھب ار وا ھچنآ( یئادتبا ٔهرواشمً اروف ،ندروآ نامیا زا سپ رگا اما ،دننک داجیا ار یعضو نینچ دنناوت

 .دوش ماجنا اسیلک تیفیک رب یساسا یرییغت تسا نکمم ،دریگ ماجنا زین )هدروآ یسیع بناج
 ار لئاسم نیا مامت .ما هدوب ادخ مالک قیرط زا یگدنز لئاسم لح تمدخ رد ھک تسا یدایز تدم نم
 .منک وگ زاب ار مدروآ تسدب ھچنآ دروآرب دیراذگب .ما هدید یحیسم ٔهرواشم تمدخ رد زین
 نامیا هزات ھک یصخش رھ اب ار “یئادتبا” ٔهرواشم تسا مزال امش :تسا نیا میوگ یم ھچنآً اساسا
 عجار دیاب ادتبا نامھ زا .تسا هدروآ یور حیسم یسیع ھب لیلد ھچ ھب تسناد دیاب .دیھد ماجنا ،هدروآ
  .درک یفرعم یحیسم رواشم ھب ار وا ناوتب دوب جایتحا رگا و درک تبحص مھم عوضوم نیا ھب
 ینامز مینک ربص دیابن ام .دنک تعاطا حیسم یسیع زا دوش ھتساوخً اروف دیاب هزات رادنامیا رھ زا ادتبا
 یم یداینب شزومآ ار دیدج رادنامیا ام هزورما .میھد میلعت ار وا ،دش ادخ کمک ھب زاین رادنامیا ھک
ً الومعم( مھم دروم دنچ ام .دنکب زین هدافتسا نآ زا ھنوگچ ھکنآ ھن اما ،تسا یتسرد راک نیا و میھد
 اما ،تراشب و ،مالک ٔھعلاطم تاسلج رد روضح ،اسیلک ھب نتفر ،اعد :میھد یم میلعت ار )دروم راھچ
  .میریگ یم هدیدان ھک نتسھ زین رگید دراوم زا یعمج
 ادخ .دنک رییغتً املاک دیاب شیگدنز ھک تسا نیا دنادب دیدج رادنامیا تسا مزال ھک یدروم نیرت مھم
 میناوتب ات مینادب ار وا یگدنز تاصخشم تسا مزال زین راک نیا یارب .دزاسب ون زا ار وا دھاوخ یم
 ھب دنراد ھک یلکشم ای ھلئسم رطاخب مدرم زا یرایسب ،میتفگ ھک یروطب .میھد ناشن ار مزال تارییغت
 ار یئادتبا ٔهرواشم و مینک یسررب ار عوضوم تسا مزال نامیا یادتبا نامھ زا .دنروآ یم هانپ حیسم
  .دزاس مھارف دوخ یارب ار راک نیا ماجنا ٔھمانرب یئاسیلک رھ ،تسا مزال تروص نیا رد .میھد ماجنا

 رتشیب ،مدرک یم هاگن نآ ھب رتشیب ھچ رھ .مینک یسررب ار دش میاھ فرح نیا ثعاب ھک یا ھیآ ،لاح
 ؟درک ار راک نیا ناوت یم روطچ مدیسرپ یم دوخ زا نوچ ،داد یم جنر ارم
 

 ۴ نایسسفا
  منک یم دیکات دنوادخ رد و میوگ یم ار نیا سپ :١٧

  دشاب ادخ زا رود ماوقا دننامھ دیابن رگید امش راتفر ھک  
 .دننک یم راتفر دوخ نھذ تلاطب رد ھک   

 
 .دش ناونع نآ لوا لصف ھس رد ھک دنک یم یلوصا یلمع ٔھبنج زا تبحص نایسسفا مراھچ لصف
 تیادھ اب ار دوخ یاھ ھمان سلوپ رگم .تسا بیجع رظنب دیآ یم تسدب ھیآ نیا ندناوخ زا ادتبا ھچنآ

 رطاخب دنک یم رارکت ؟دنک یم حرطم هرابود ار عوضوم نیا ارچ سپ ؟تشون یمن سدقلا حور
ً امتھ ،هدشن ناتدیآ یزیچ رگا” ،دیوگ یم یترابع ھب .دراد یدایز تیمھا دیوگ یم اجنیا ھچنآ .“دیکات”
 .“دینک شوگ نیا ھب لاح” ای ،“دیروآ تسدب ار نیا
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 .دننک راتفر نانامیا یب دننام دیابن دیدج نارادنامیا ؟مینک شوگ نآ ھب هدش روط رھ دیاب ھک تسیچ سپ
 .دونشب دیاب ار نیا ،دشاب هدیشن ار یرگید زیچ رگا
 نامھً اقیقد نیا ھک درک تشادرب ناوت یم ،)رگید یاھاج و سرطپ ھتبلا و( سلوپ یاھ ھمان ندناوخ زا
 بجعت ،دینک ھعلاطم دصق نیا ھب رگید راب ار دیدج دھع رگا .دنداد یم ماجنا نالوسر ھک تسا یراک
 یم میلعت ار یناحور لوصا اھنت ھن .هدش دیکات نانامیا هزات ھب اھ فرح نیا ردقچ ھک درک دیھاوخ
 .دندرک یم تفایرد )تایعزج ابً الومعم و( یگدنز رد زین ار نآ زا دمآرب روج ھمھ ھکلب ،دنتفای
 رد ار یھاتوک تدم ھک( نایکینولاست یاپون یاسیلک ھب دوخ ٔھمان رد سلوپ ھچنآ ھب رگا لاثم ناونعب
 دناسر ماجنا ،دوب اھ نآ اب ھک یھاتوک نامز رد ھچنآ روآدای مینیب یم ،مینک هاگن ھتشون )دینارذگ نآ
 ،)دوبن مزال نآ رارکت ھک دوب ھتفگ زین ار یرگید بلاطمً انیقی ھتبلا(
 

 ٢ نایکینولاست لوا
  امش کی کی اب ام راتفر ،دیناد یم ھکنانچ :١١

 .دوب شنادنزرف اب یردپ راتفر نوچ  
  میداد یم یرادلد ،هدرک قیوشت ار امش :١٢

  دشاب یئادخ ٔھتسیاش ناتراتفر ٔهویش ھک میدرک یم شرافس و  
 .دناوخ یم ارف دوخ لالج و یھاشداپ ھب ار امش ھک   

 
 ھچ ھب عجار مینیبب لاح .)١١( تفرگ یم ماجنا نانامیا ون “کی کی” اب هرواشم نیا ھک دینک ھجوت
 لئاسم زا تبحص یتح وا ،٨ ات ١ :۴ نایکینولاست لوا قبط ؟درک یم هرواشم اھنآ اب یتاعوضوم
 لصف نیمھ ٔھلابند رد .هریغ و ،)۵ و ۴( تشگ دوخ رسمھ نز لابند دیاب ھنوگچ و دوب هدرک یسنج
  .)هریغ و ،یصخش نایم طباور ،یراجت( دوب هدرک زین یرگید بلطم زا تبحص مینیب یم
 

 ۴ نایکینولاست لوا
  دیشاب نیا دنموزرآ :١١

  دیشاب ھتشاد یمارآ یگدنز ھک  
  دیرادب لوغشم شیوخ راک ھب رس و   
 .میدرک مکح ار امش ھک ھنوگ نامھ ،دینک راک دوخ یاھتسد اب و    

  ،تخیگنا دھاوخ رب ار نوریب مدرم مارتحا امش ٔهرمزور یگدنز ،ناس نیدب :١٢
 .دوب دیھاوخن زین یسک جاتحم و  

  
 ،)یکینولاست رد اھنت ھن( تفرگ ماجنا ً)اروف( زین یرگید یاج رد راک نیا ھک دوش هداد ناشن ھکنآ یارب
 :دینکب ترک ٔهدیزج رد سلوپ میلاعت ھب ھجوت
 

 ٢ سوتیت
  تخاس ام یادف ار دوخ ھک :١۴

  دشخب نام یئاھر ترارش رھ زا ات  
  دنشاب شدوخ نآ زا ھک دزاس رھاط دوخ یارب یموق و   
 .وکین راک یارب رویغ و    
 ٣ سوتیت

  دنزومایب ام ناشیکمھ راذگب :١۴
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  دننک وکین یاھ راک ماجنا فقو ار نتشیوخ ھک  
  دننیب کرادت یرورض یاھزاین عفر یارب ات   
 .دنشاب ھتشادن یرمث یب یگدنز و    

 تسا رضاح و تسا هدامآ و لیام ھک عقوم نامھ رد .دوش اھر ندروآ نامیا زا سپ دیابن ون رادنامیا
 رد ھک ینامز رد .مینادرگ سویام یفاکان میلاعت اب ار وا دیابن ام ،دراد ار شراظتنا و ،دوش ضوع
 تبحص شیگدنز بناوج مامت ھب عجار وا اب دیاب ،درب یم رسب دوخ “نیتسخن ِتبحم” دوجو یامرگ
 نایسسفا .دنک رییغت شیگدنز داعبا مامت رد دناوت یم ھک )میھد ناشن وا ھب ام و( دنادب تسا مزال وا .درک
 یسیع هار رد مدق مینک کمک وا ھب و )دوش یم وا ھب طوبرم ھچنآ( مینک زاب شیارب دیاب ار ١٧ :۴
 .دراد رب حیسم
 رگید ھک ینامز .میھد میلعت وا ھب ات دھد خر شیگدنز رد یا ھلئسم ات مینام یم رظتنم نآ یاجب اما
 .دریگب ار نآ یولج تساوخ یم سلوپ .درک لح ار ھلئسم دوب دھاوخ لکشم ،هدش رید
 نانیا .ریخ ؟دوب راک نایاپ نیا ایآ اما .دنتفای دیمعت و دندرک ھبوت یفلتخم دارفا ،ایحی دیمعت نامز رد
 یگدنز رد ھک یرییغت ھب جایتحا رطاخب .دندش یم دنتشاد نآ ھبً اصخش ھک یجایتحا ھجوتم دوخ
 ناشیگدنز ھب طوبرم ادخ ھنوگچ تفگ یم اھ نآ کیاکی ھب ایحی و .“مینک ھچ سپ” دندیسرپ یم ،دنتشاد
 ،)هریغ و ،ریگ جارخ ،زابرس ھچ( دوش یم
 

 ٣ اقول
  :دندیسرپ وا زا تعامج« :١٠

 »؟مینک ھچ سپ  
  :داد خساپ :١١

  ،دھدب درادن ھک نآ ھب ار یکی ،دراد ھماج ود ھک نآ«  
 .»دنک نینچ زین دراد کاروخ ھک نآ و   

  .دنریگ دیمعت ات دندمآ زین ناریگجارخ :١٢
  :دندیسرپ وا زا اھنآ  
 .»مینک ھچ ام داتسا«   

  :تفگ ناشیا ھب :١٣
 .»دیناتسم جارخ ررقم ٔهزادنا زا شیب«  

  :دندیسرپ وا زا زین نازابرس :١۴
  »؟مینک ھچ ام«  
  دینزم ارتفا سک چیھ رب و دیریگن لوپ یسک زا روز ھب« :تفگ   
 .دیشاب عناق شیوخ دزم ھب و    

 
ً اروف ایحی ار نآ و .دھاوخ یم ادخ ھک دشاب یرییغت ریسم رد دیاب ناشیگدنز ھک دنتسناد ،زاغآ نامھ زا
 ادخ ھب یور ،دندش تالکشم و لئاسم رد قرق یتقو رگید هام ود ات دشن رظتنم وا ؛تفگ اھنآ ھب
 .تایصوصخ زا یرایسب رد رییغت ینعی هدنز یادخ ھب تمدخ و اھ تب زا ندنادرگرب یور !دنروآ
 

 ٢٨ یتم
  :دومرف ناشیا ھب و دمآ کیدزن یسیع هاگنآ :١٨

 .تسا هدش هدرپس نم ھب نیمز رب و نامسآ رد تردق یمامت«  
  دیزاس درگاش ار اھموق ٔھمھ و دیورب سپ :١٩
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 دیھد دیمعت سدقلا حور و رسپ و ردپ مان ھب ار ناشیا و  
  دیھد میلعت نانآ ھب و :٢٠

  ،ما هداد نامرف امش ھب ھچنآ رھ ھک  
  .دنروآ اج ھب   
 .»متسھ امش اب رصع نیا نایاپ ات هزور رھ نم کنیا    
 

 ندروآ نامیا اھنت یسیع روظنم مینیب یم ،مینک “میلعت” و “درگاش” تاملک ھب ھجوت تایآ نیا رد یتقو
 .تسھ زین یزاس درگاش ،تسین
 رد یسیون مان ،دیمعت .تسا یشزومآ داھن اسیلک ھک تسا نیا دیوگ یم تایآ نیا رد حیسم یسیع ھچنآ
 رد ھک ینارادنامیا .تسا نایوجشناد زا “ندروآ اج ھب” و ،)٢٠( تسا ادخ زا میلعت ،تسا هاگشناد
 ،ما هداد نامرف امش ھب ھچنآ رھ” :تسا رطاخ نیا ھبً اقیقد ،دننک یم یسیون مان حیسم یسیع هاگشناد
 نیا .دنشاب یم نشورً الماک زین اھ سرد و دوش یم یگدنز داعبا مامت ھب طوبرم نیا .“دنروآ اج ھب
 .تسا ندرک ارجا و نتسناد ھکلب تسین نتسناد لماش اھنت ؛ناشیگدنز یارب تسا یتایح یشزومآ
 فدح دنادب دیاب نامیا هزات کی ،زاغآ نامھ زا اما .داد میلعت زاغآ نامھ زا ناوت یمن ار زیچ ھمھ ھتبلا
 ھک تسا لوا زور نامھ زا ھک دنادب دیاب نینچمھ .تخومآ دھاوخ ھچ هدنیآ رد و تسیچ ھسردم نیا
 .ددرگ زاغآ دیاب
 ،)دش دھاوخ ای( هدش داجیا وا یگدنز رد ھک یتالکشم و لئاسم ھک دنک کرد تسا مزال نامیا هزات
 تسا قیرط نیمھ زا ادخ .دریگب تروص تسا مزال وا یگدنز رد یبجاو رییغت ھک ،تسا ادخ یادن
 یاھ یکاپان .درادن دوجو تالکشم و لئاسم ادخ تشھب رد .دروآ یم رد حیسم لکش ھب ار وا ھک
 یاراد لئاسم نیا زا کی رھ و .دنوش یم لئاسم ثعاب کی رھ ھک دنشاب یم یویند یگدنز
 ھکلب تسین هانگ کرت اھنت دوصقم .دزاسب دوخ دساقم یارب دھاوخ یم ادخ ھک دنشاب یم یتایصوصخ
  .دھد یم لالج ار ادخ ھک تسیا هزات نامتخاس
 :دنک یم راک وا یگدنز رد لاح ھک تسا سدقلا حور دنادب دیاب نامیا هزات

 
 ۴ نایسسفا

  ،دوخ نیشیپ یگدنز ٔهویش ظاحل ھب دیاب ھک دیتخومآ امش :٢٢
  ،دوب داسف شوختسد هدنبیرف لایما ریثات تحت ھک ار میدق ناسنا نآ  
 .دیروآ رد ھب نت زا   

 ،دوش ون امش رکف زرط دیاب :٢٣
  ،دینک رب رد ار دیدج ماسنا و :٢۴

  ،یقیقح تیسودق و یئاسراپ رد ات تسا هدش هدیرفآ ھک  
 دشاب ادخ ھیبش   

 
 رگا .وا یگدنز رد تسا ادخ تساوخ زا یبوخ ٔھناشن )داد دھاوخ و( دھد یم خر وا یگدنز رد ھچنآ 
 وا زا ادخ ،دروآ یور اسیلک ھب اھنت تشاد کمک ھب زاین و دش یلکشم راچد هاگ رھ و دنامب مالک رد
 .تشاد دھاوخ تیاضر وا زا و درک دھاوخ تظافح
 ،ھتفگ ھچ وا لغش ھب عجار حیسم یسیع دنادب ھکنآ زا لبق یرادنامیا ،تشاد راظتنا ناوت یمنً انیقی
 شغارس لئاسم ات دوش ھتفگ وا ھبً البق ھک رتھب ھچ سپ .دھد ماجنا ادخ تساوخ اب قباطم ار شراک
  .دراد وا یگدنز اب یا ھطبار ھچ حیسم دنادب ادتبا نامھ زا دیاب رادنامیا هزات .دیاین
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 .دیزاسب ار دوخ ٔھمانرب تسا مزال امش ؛درادن دوجو یراک نینچ یارجا یارب یصوصخب ٔھمانرب
 دیابن امش .دننک ارجا دنناوتب نآ و ھتشاد تلاخد نآ نامتخاس رد اسیلک خیاشم ھک دشاب دیاب نانچ ھمانرب
 .دراد نآ ھب یگتسب امش یاسیلک و اضعا ٔهدنیآ ،دیریگب هدیدان ار عوضوم نیا
 
 
 


