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  پيشگفتار
  
  

شـود براسـاس    عنوان هدايت و مشورت در اسالم در اين كتـاب مالحظـه مـى         با  آنچه  
 واحد نظرى جهـت آشـنا سـاختن دانـشجويان دوره كارشناسـى ارشـد                2سرفصلهاى  

ده شـ خصوص مشاورة خـانواده و مـشاورة مدرسـه، تـدوين            ه  شناسى و مشاوره ب    روان
 نگـاهى كوتـاه بـه پيـشينه مـشاوره،      :عنـاوين بـا    فـصل    4محتواى ايـن درس در      . است
 از ديـدگاه    درمـانگرى، هـدايت و مـشورت در قـرآن          هاى مهم مـشاوره و روان      نظريه

ــالم   ــامبر اس ــي  ) ص(پي ــضرت عل ــاه ح ــجدر ) ع(و نگ ــه  نه ــي از ء و آرا،البالغ  برخ
دانشمندان اسالمي در حوزة هدايت و مشورت انسان كه تفاوتهاي مشاوره تخصـصي            

  .ده استشاوره در ديدگاه ديني را بيانگر است، تدوين با هدايتگري و مش
 و آغـاز    »مـشاوره « و   »مـشاور « بـه  گـذرا ي  نگـاه  است شدهي  سع اول فصل در

بخـشي صـورت     رويكرد علمي در اين رشته، راهنمايي آموزشگاهي و مـشاورة تـوان           
  .گيرد

 پرداختـه ي  درمـانگر  روان و مـشاوره ي  هـا  هيـ نظر تمام به چند هر دوم فصل در
 مطـرح  انـد  بـوده  مـشترك ي  شناسـ  روان و مشاوره در كه اتينظر ازي  برخي  ول ،دهنش

 كه ستيني  ديترد. شود   در مشاوره استفاده مي    عمدتاً كهي  اتينظر اضافه به است شده
 و نگرفته صورت اتينظر نيا با ارتباط دري  نيد ،يارزش مسائل به ورود فصل نيا در

 در حـوزه مـشاوره و درمـانگري آورده          هـم    سعي شده است چكيده نظريـه آن       صرفاً
اين فصل اشاراتي است كه در فصل سوم و به خصوص فـصل             فزودن   از داليل ا   .شود

  .كننده نياز به مراجعه بيروني نباشد چهارم به اين نظريات شده تا براي مطالعه
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 و الفـصاحه  نهـج  هدايت است در حوزه قـرآن،        كهي  اصل عنوان سوم فصل در
كردگان  ت گم يشود كه دربردارنده هدايت انسان در قرآن، هدا        مطرح مي  غهالبال نهج

و هـدايت و    ) ص(و چند مشخصه قرآني گمراهان، ويژگيهـاي هـدايت پيـامبر اكـرم              
بخش ناقص كه در چاپهاي بعدي بايد بـه ايـن قـسمت             .  است غهالبال نهجمشورت در   

بـر اسـت كـه در ايـن     افزوده شود هدايت و مشاوره از ديدگاه روايات و احاديـث معت    
  .علت محدوديت زماني صورت نپذيرفتچاپ به 
 و قـرآن  منظـر  از او تيهـدا  وي  شناسـ  جهـان  شناخت، انسان، چهارم فصل در
ــد از و اســالم ــشمندان دگاهي ــاراب جــاحظ، چــوني دان    نا،يســ ابــن ه،يمــسكو ابــن ،يف

 و يمطهـر  ديشـه  ،يكاشـان  ضيفـ  ،يسعد ،يغزال ،يمولو ر،ينص خواجه اشراق،  خيش
  .است شده مطرحي بهشت ديشه

 از فروتنانـه  كـه  اسـت  كـار  نيـ اي  هايكاسـت  نداردي  ديترد آن در لفؤم آنچه
  .باشند او مددكار كتابي بعد شيرايوي برا دارد انتظار نظران صاحب

د شـ دار   ن كتـاب را عهـده     يـ  كه چـاپ ا    »سمت«نجا الزم است از سازمان      يدر ا 
  .ميتشكر نما
  
 اى جواد اژه              

 شناسى تربيتى و مشاوره  روانگروه
 شناسى و علوم تربيتى دانشكده روان

 دانشگاه تهران                        


