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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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 متفھ لصف
 )ھمادا( ادخ لوصا

 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم
 
 و هدوب نیا رب نم داقتعا .)١(ما هدرک هراشا یزاسدرگاش مھم عوضوم ھب میاھ باتک زا یرامش رد
 و ھتسیاش ،میا هدرک مھارف یحیسم نارواشم یارب ھک )یشزومآ( یزاسدرگاش شور ھک ،تسھ
 زا ھک( یملع قیرط فلاخم و لباقم ار نآ .تسا ادخ مالک اب ربارب نوچ ،تسا نایحیسم بسانم
 .)٢(ما هداد ناشن رترثؤم و رتلماک ار نآ و ،ما هداد رارق )میا هدرب ثرا ھب ناینانوی
 ھتسناوتن ھک مدید و ،ما ھتشاد رظن رد ادخ بتکم ٔھسردم ات ناتسکدوک زا ار یحیسم شزومآ ٔهویش نم
 راکب نایحیسم شزومآ لحارم یمامت رد و ،دنبایرد ار ادخ مالک یزاسدرگاش شور لالدتسا ،دنا
 یمدق لاحب ات ،دوجو نیا اب .دنا هدوب قفاومً ارثکا و ما هدرک تبحص ناراگزومآ اب نآ ھب عجار .دنرب
 رایتخا ار هداد ناشن ادخ مالک ھک یھار و دراذگب رس تشپ ار یزاسدرگاش یمسر و یتنس ٔهویش ھک
 و نارواشم قیرط زا دیاش .تسا نآ عقوم لاح ،دریگب تروص تسا رارق رگا .ما هدیدن ار دنک
 تفرشیپ ،)دنا ھتفای شزومآ هویش نیا اب دوخ نارواشم نوچ ً،اصوصخ( یحیسم ٔهرواشم ناراگزومآ
  .دسرب یحیسم شزومآ یاھ تمسق رگید ھب نآ دیاوف و ددرگ داجیا یرتگرزب
 یتقو .“ندوب هارمھ” ینعی شزومآ شور نیا ،تفگ ناوت یمً اساسا ؟تسیچ یزاسدرگاش شور نیا

 شوگ شیاھ ھظعوم ھب ات دناوخ ار اھنآ دیوگ یمن مالک ،)٣(درک باختنا ار شنادرگاش حیسم یسیع
 :“دنشاب یو هارمھ” تساوخ اھنآ زا ھکلب ،)دندرک ار راک نیمھ اھنت عقاوم یضعب ھکنآ دوجو اب( دننک
 
 ٣ سوقرم

  درک نییعت ار نت هدزاود وا :١۴
  دنشاب یو هارمھ ات ،دناوخ لوسر ار نانآ و  
 ،دتسرفب ھظعوم یارب ار اھنآ و   
 
 ھک یتروص ھب میناوخ یم ار باوج اقول رد ؟دنشاب وا اب شنادرگاش دوب مزال ارچ ؟تسیچ روظنم
  :دنک یم فیرعت زین ار یسیع شزومآ ٔھفسلف
 
 ۶ اقول

  ،تسین دوخ داتسا زا رترب ،درگاش :۴٠
  ،دسر لامک ھب شتیبرت و میلعت ھک رھ اما  
 .دش دھاوخ دوخ داتسا نوچمھ   
 
 نیا .“دش دھاوخ دوخ داتسا نوچمھ” ،دشاب ھتفای میلعت یتسرد ھب ھک یتروص رد ،وجشناد دیوگ یم
 یم .داد دنھاوخن هار دوخب ار یرکف نینچ تقو چیھ ھک هزورما ناداتسا یارب تسا یبیجع فرح
 .“دوخ داتسا نوچمھ” ھن دشاب شدوخ دیاب سک رھ دنیوگ
 دراو دیاب زین دوخ ،دھدب ار مزال تاعالطا ھکنآ زا شیپ یداتسا تسا مزال ارچ دیسرپب تسا نکمم
 داتسا نوچمھ ،دسر لامک ھب شتیبرت و میلعت ھک رھ دیوگ یمن یسیع ،دینک ھجوت اما ؟ددرگ نآ ھب لمع
 نوچمھ” ،نآ زا رتارف اما ،دشاب یم تسا نآ ناھاوخ ھچنآ زا یتمسق نیا ھتبلا .دنک یم رکف دوخ
 هدمع یرترب .)تسا حیسم یسیع تھابش ،“داتسا نوچمھ” زا روظنم ھتبلا( “دش دھاوخ دوخ داتسا
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 وا لثم ھتبلا دوش یم شداتسا “نوچمھ” ھک یسک .مینیب یم اجنیا رد ار تسھ نایحیسم یارب ھک یا
 و ،یگدنز نونف ،ھیحور دننام ،ددرگ یم وا لثم زین یرگید یاھ تروص ھب اما ،درک دھاوخ رکف

 فدح و دوب حیسم فدح نیا و ،دراذگ یم رگید صخش رب ریثات صخش مامت لکش نیا ھب .هریغ
 .تسا یزاسدرگاش شور
 :میناوخ یم ١٣ :۴ لامعا رد ؟دنک یم راک ایآ
 
 ۴ لامعا

  دندید ار انحوی و سرِطپ تماھش نوچ :١٣
  ،دنتسھ یماع و هدیدن شزومآ یدارفا ھک دنتسناد و  
 .دنا هدوب یسیع نارای زا ھک دنتفایرد و دندش تفگش رد   
 
 یم رگید ترابع ھب .دھد یم زین ار “اب” و “هارمھ” ینعم ینانوی یلصا نابز رد ،“نارای” ٔھملک
 رد ام زین ار یحیسم ٔهارواشم میلعت هویش نیا .دنا هدوب ،حیسم یسیع “هارمھ” ای “اب” ،تفگ ناوت
  .میا هدرب راکب )۴(کیتتون ٔھسسؤم

 تسین زیاج باتک نیا رد ھک درک نایحیسم یزاسدرگاش و شزومآ ھب عجار ناوت یم یدایز تبحص
 نآ یلصا تاکن مناد یم مزال اما ، )تسا مزال یرمث رپ یاھ ھتشون و تاعلاطم ھک تسا اجنیا رد(
   :منک وگزاب هرابود ار
 

 ھب عجار ھنوگ نیا یسیعو ،دریگ یم شزومآ شردپ زا ھک تسا یدنزرف نوچمھ ،درگاش .١
 انحوی لیجنا رد ار نآ و ،دراد یاج رسپ ـردپ روحم رد ھک درک تبحص یزاسدرگاش
 ایند نیا “یملع” ناج یب و َخی یاھ شور و ،نآ نایم یگرزب قرف .مینک یم هدھاشم
 یتخانش( تسا یوتحم رب اھنت ھن زکرمت ،حیسم یسیع یزاسدرگاش شور رد .دراد دوجو
 و دشاب یم راگزومآ صخش رب رتشیب ھکلب ،)دیآ یم تسدب وا زا یگدنز تاظحل رد ھک
 .دناسر یم ادخ ھب وا قیرط زا ھک تسا یلالج

 
 ھچنآ رد نیا رب هوالع اما ،یملع یاھ شور دننام ،دونش یم ار راگزومآ تامیلعت ،درگاش .٢

  .دریگ یم میلعت زین دوش یم نآ یارجا ھب طوبرم
 
 دناسر یم “ماجنا” ار هدروآ نابز ھب ھچنآ ھنوگچ شراگزومآ دنیب یم ،نینچمھ درگاش .٣

 ناونعب اھنت ھن ،ددرگ یم شدرگاش یارب ھنومن دوخ راگزومآ .)نآ ھب زاین تروص رد(
 .دنیب یم ار وا زین نآ ماجنا لاح رد ھکلب ،دنک یم تبحص عوضوم ھب عجار ھک یسک
 تفایرد یملع قیرط ھب ھچنآ زا یلمع تشادرب ھب ار شیاج ،یرکف و یلایخ کبَس ھب میلعت

  .دھد یم ،هدش
 

 تالاؤس اھنت ھن .دنک لاؤس زین هدید ھچنآ ھب عجار ،هدینش ھچنآ رب هوالع دناوت یم درگاش .۴
 و درک دھاوخ قرف تالاؤس تعیبط ھکلب ،دش دنھاوخ داجیا هدید ھچنآ رطاخب یرتشیب

 .درک دھاوخ ادیپ درگاش یگدنز ٔهدودحم رد ار دوخ )یقیقح( یلمع بناوج
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 چیھ .دروآ دھاوخ تسدب شراگزومآ یتسرپرس و رظن ریز ار دوخ یلمع شزومآ درگاش .۵
 یاطخ و نومزآ رطاخب یرایسب یاھ لاس .دھد یمن ماجنا ار راک نیا یرگید شزومآ

 شزومآ دنتسناوت یم زور دنچ فرظ ھک یتروص رد ،هدش فلت یحیسم ملع نادرگاش
  .دنروآ تسدب یلمع

 
 ار دوخ تیمھا کی رھ اما ؛دنھد یمن ناشن ار یزاسدرگاش زا یلماک بیکرت دروم جنپ نیا ھتبلا
 دھاوخ ناشن ار هدمع قرف ،دوش هداد دنراد یزاسدرگاش رما رد ھک یتلالد ھب یدج ھجوت رگا .دنراد
 .داد
 اما .اجب تسا یلاؤس .ما هدیشک شیپ ار ثحبم نیا ثیلثت مانب یلصف رد ارچ دیسرپب تسا نکمم لاح
 .مھدب ار امش لاؤس باوج مناوتب و منک ناونع امش ھب ار یرگید ٔھتکن دیراذگب
 تامدخ ءزج ناشراک نوچ ،دراد یدایز تیمھا یحیسم نارواشم یارب “نایضاقتم میلعت” عوضوم
 .)رواشم یارب مھ و یضاقتم یارب مھ( ددرگ یم لماش ار میلعتً اتعیبط زین تمدخ نیا .تسا ادخ مالک
 ،ادخ مالک ھب ناشتمدخ یحیسم نارواشم .)۵(دنشاب نآ نف و ملع بلاط دیاب ود رھ ،رگید ترابع ھب
 و خیاشم ،شیشک لماش و دوش یم عورش ناشیاسیلک زا .تسا یبرجت و یملع ٔھنیمز ود رھ رد
 یرایسب تاعالطا لماش میلعت نیا و ،تسا یحیسم ٔهرواشم یلصا راک ،میلعت .ددرگ یم زین ناسامش
 ھب نایحیسم رد زین ار نآ یلمع بناوج ھکلب ،دروآ یم نابز ھب ار یناحور ملع اھنت ھن ھک تسا
 توکلم رد )رواشم و( وا دشر و یضاقتم یزاسکاپ لمکم ھک تسا یتمدخ .دراذگ یم ارجا ٔھلحرم
 .دوش هداد یدایز تیمھا نآ ھب دیاب ھک تسا لیلد نیا ھب .ددرگ یم ادخ
 نایحیسم یارب دنوادخ شزومآ هار ٔهویش نوچ مدیشک نایم ھب نم ار عوضوم نیا ھب عجار ثحب
 میلعت هار ،مینک تمدخ و مینک یگدنز ادخ مالک اب قباطم میھاوخب رگا .تسین یرایتخا ای یباختنا
 دشاب ھتشادن ار لحارم ود رھ ھک یشزومآً اساسا .درادن دوجو مالک یبرجت/یملع ٔهویش زج یرگید
   .تسین ادخ زا

 ھک یتلالد .دیشاب ھتخانش ثیلثت مان ھب یلصف رد ار یزاسدرگاش زا تبحص لیلد تسا نکمم لاح
 ٔھبنج ادخ بتکم .هدش اشفا ثیلثت رد ھک تسا ادخ تعیبط رطاخب ،دراد مالک یبرجت/یملع ٔهویش
 ام یارب و هدومن اشفا ار تشاد ردپ اب یسیع ھک یا ھطبار ،حضاو روطب انحوی لیجنا .دراد یبرجت
 تاظحل مامت رد یسیع .دوب زین ردپ اب ،دوب مدرم نایم ھک یلاح رد یسیع .ھتشاذگ یاجب زین یا ھنومن
 اب ناشیاھ یراتفرگ و یداش رد .درک یم کیرش مدرم یگدنز و راک رد ار ردپ .دوب ردپ اب شیگدنز
 زا زور مامت رد شراتفر و راکفا .مدرم اب مھ و دوب ردپ اب مھ ،تاظحل مامت رد .دش یم میھس اھنآ
 و ،دوب مدرم یگدنز و راک رد .دوبن اسیلک رد اھنت .دومن یم مدرم یگدنز کیرش ار وا و دوب ردپ
 .دوب ردپ لماش حیسم یسیع یگدنز لک .دوب نآ زا یتمسق زین هرواشم راک .دناسر یم لالج ار ردپ
 ،داد یم طبر ردپ ھب ،دید یم مشچ اب و دز یم نابز ،درب یم راکب ،دزیم تسد نآ ھب ھچ رھ
 
 ٢١ یتم 

 ،تفر نآ یوسب و دید یریجنا تخرد ،هار رانک رد :١٩
 .تفاین نآ رب یزیچ گرب زج اما 
 :تفگ تخرد ھب باطخ سپ  
 »!دیآ راب ھب وت زا یا هو یم زگرھ رگید ھک دابم«   
 .دش کشخ تخرد مد نامھ رد    
 
  دیوگ یم حیسم یسیع رگید یاج رد
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 ۵ انحوی

 :دوب نینچ یسیع خساپ :١٩
 ھک میوگ یم امش ھب ،نیمآ ،نیمآ« 
  درک دناوت یمن یراک دوخ زا رسپ  
 ؛دھد یم ماجنا شردپ دنیب یم ھک یئاھراک رگم   
 .دنک یم زین رسپ ،دنک یم ردپ ھچ رھ اریز    
 
 عجار شیاھ تبحص نایم رد و .دنک یمن ردپ اب طابترا و تلاخد نودب ار یراک “چیھ” ادخ دنزرف
 :دیوگ یم ،تشاد ردپ اب شیگدنز تاظحل رد ھک یطابترا ھب
 
 ١۴ انحوی

  :تفگ وا ھب یسیع   :٩
  ؟یا ھتخانشن ارم زونھ و متسھ امش اب تسا یرید ،ُسپیلیف«  
  ؛تسا هدید ار ردپ ،هدید ارم ھک یسک   
 ؟“امنب ام ھب ار ردپ” ییوگ یم ھک تسا ھنوگچ سپ    

  ؟تسا نم رد ردپ و مردپ رد نم ھک یرادن رواب ایآ  :١٠
  ،تسین مدوخ زا میوگ یم امش ھب نم ھک ینانخس  
  ،تسا نکاس نم رد ھک یردپ ھکلب   
 .دناسر یم ماجنا ھب ار دوخ یاھراک ھک تسوا    
 
 یربھر ار وا و دنک یم تلاخد وا یگدنز تاظحل مامت رد ،شدنزرف قیرط زا ردپ ھک مینیب یم ً،اتجیتن
 ردپ زا ھک یحور .دیشخب زین ام ھب سدقلا حور بناج زا حیسم یسیع ھک تسا یتردق نیا .دنک یم
 هولج ام رد ار ردپ دھاوخ یم ھک تسا سدقلا حور نیا .هدیدرگ نکاس و ھتشگ ام دراو ،دوب وا رد
 .“تسا هدید ار ردپ ،هدید ارم ھک یسک” ،دیوگ یم حیسم یسیع .دزاس نایامن ار ردپ لالج و هداد
 )ھنازور نوگانوگ راتفر و هار ،راک ،ھناخ( شیگدنز تاظحل مامت رد ار ردپ و درک تّمھ حیسم یسیع
 ردپ دوجو ٔھصرع ار طیحم ات درک یم یزاسدرگاش حیسم یسیع .دندروآ نامیا یرایسب و داد هولج
 ـ ١٨ :١١ و ٩ ـ ۴ :۶ ھینثت رد و تشاد تلاخد مدرم یگدنز رد زین میدق دھع رد یتح ردپ .دزاس

  .دومن رما ،ردپ رد ار نادنزرف شزومآ ،٢١
 :درمش دوخ تمدخ زا ینتسسگان ءزج ،ار میلعت و هرواشم ھک دوب یمداخ زین سلوپ
 
 ١ نایسلوک

  ،مینک یم ظعو ار وا ام :٢٨
  ،میزومآ یم و میھد یم دنپ تمکح لامک اب ار سک رھ و  
 .میزاس رضاح حیسم رد لماک ار ھمھ ات   
 

 ٣ نایسلوک
  ؛دوش نکاس امش رد یدنمتلود ھب حیسم مالک :١۶

  ،تسا حور زا ھک ییاھ ھمغن و اھدورس ،ریمازم اب و  
  ؛دیھد میلعت و دنپ ار رگیدکی تمکح لامک اب   
 .دییارسب ادخ یارب لد میمص زا و یرازگرکش اب و    
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 یم سدقلا حور ٔهویم ءزج ردپ تاکرب .دنک یم داجیا ار یدایز لالج ،یگدنز تاظحل رد ردپ تلاخد
 ،زین لیلد نیا ھب .ددرگ یم لماش ار هزادنا یب طاشن و افص و حلص زین سدقلا حور ٔهویم .دنشاب
  .تسوکین ادخ ،دنیارس یم لد میمص زا و دنراذگ رکش ،تسوکین وا ھک دنا هدیشچ ھک ادخ نادنزرف
 میھد یم میلعت و دنپ ار رگیدکی تمکح لامک اب ایآ ؟میئارس یم دوخ یگدنز رد ار ادخ ھنوگچ هزورما
 میناوت یم یحیسم نارواشم ناونع ھب ام ھک یراک نیرت مھم دیاش ؟میوش راذگ رکش  زیچ ھمھ رد ات
 )دوخ یلبق نایضاقتم و ،ناسامش ،ناشیشک( مینک یراکمھ ھب توعد ار یھورگ ھک تسا نیا ،مینکب
 و “اب” ،دنا هدرک لح ادخ مالک قیرط زا ار دوخ ٔھلئسم ھک یناسک ندید ھب زاین ھک ینایضاقتم ات
 یزاسدرگاش زا یرایسب یاھ لاثم .دننک تفایرد ار دوخ میلعت و دننارذگب ار یتدم ناشیا “هارمھ”
 :دوش یم هدید ادخ مالک رد
 
 ٢ سوتیت

  .دنشاب ھتشاد یا ھنامرتحم یگدنز ۀویش دیاب هدروخلاس نانز ،ناس نیمھ ھب :٣
  ،دنشاب بارش ۀدنب ای وگ تبیغ دیابن  
 ،دنھد میلعت تسوکین ھک ار ھچنآ دیاب ھکلب   

  دنزومایب درخ ار رتناوج نانز دنناوتب ات :۴
 دنشاب تسوددنزرف و تسودرھوش ھک  

  ،رھوش ِمیلست و نابرھم و ونابدک و فیفع و رادنتشیوخ و :۵
 دوشن ھتفگ دب ادخ مالک ات  
 
 لزنم رد یقاطا ناوت یم ،دنا ھتشاد دوخ هداوناخ رد یدب ٔھبرجت ھک یناناوج صوصخ رد نینچمھ
 یگدنز یحیسم ٔھناخ رد ار یتدم ات ،داد ناشیا ھب )دنشاب لیام ھک یتروص رد( یا ھبرجتاب ٔهداوناخ
 زا ھمھ .تسا دح یب یزاسدرگاش تاناکما .دنروآ تسدب ار دوخ مزال تایبرجت ،لکش نیا ھب و دننک
 ٔھنوگ ھب نایحیسم ھمھ .دتفا یم نایرج ھب نایحیسم تسیز طیحم رد و دوش یم زاغآ نیمداخ تّمھ
 )هدش یزاسدرگاش( “هدید شزومآ” نارواشم ھک هدیسر نآ نامز لاح .دنتسھ یحیسم رواشم ،دوخ
 ھب .دروآ تسدب ار دوخ ٔهزات تایح حیسم یسیع یاسیلک ات دننک یزاسدرگاش زین ار ناوج نایحیسم
 تاکرب زا و هدش لوغشم ادخ راک ھب ،اسیلک یاضعا ندرک تیاکش و ندنام میقع یاجب زین لکش نیا
 .دش دنھاوخ دنمرھب نآ
 
 
 
 متفھ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .Competent to Counsel “یحیسم رواشم یگتسیاش” باتک لصف نیرخآ )١(
 .“یئارگ لمع” لیلد رطاخب ھن یلو )٢( 
  .دھد یم شزومآ ھک تسا یسک لوئسم داتسا دھد یم ناشن و ،دراد تیمھا هدش ھک یباختنا )٣(
)۴(  www. nouthetic.org  
)۵( Matters of Concern for Christian Counselors ۵٠ ٔھحفص. 
 .٣٠ و ٢٠ و ١٩ :۵ ؛ ٣۴ و ٣٢ :٣ انحوی :دیریگب رظن رد ار تایآ نیا نینچمھ)۶(
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