ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺸﻮرت در اﺳﻼم در اﻳﻦ ﻛﺘـﺎب ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻰﺷـﻮد ﺑﺮاﺳـﺎس
ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎى  2واﺣﺪ ﻧﻈﺮى ﺟﻬـﺖ آﺷـﻨﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻰ ارﺷـﺪ
روانﺷﻨﺎﺳﻰ و ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎورة ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻣـﺸﺎورة ﻣﺪرﺳـﻪ ،ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮاى اﻳـﻦ درس در  4ﻓـﺼﻞ ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ :ﻧﮕـﺎﻫﻰ ﻛﻮﺗـﺎه ﺑـﻪ ﭘﻴـﺸﻴﻨﻪ ﻣـﺸﺎوره،
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﻣـﺸﺎوره و رواندرﻣـﺎﻧﮕﺮى ،ﻫـﺪاﻳﺖ و ﻣـﺸﻮرت در ﻗـﺮآن از دﻳـﺪﮔﺎه
ﭘﻴــﺎﻣﺒﺮ اﺳــﻼم )ص( و ﻧﮕــﺎه ﺣــﻀﺮت ﻋﻠــﻲ )ع( در ﻧﻬــﺞاﻟﺒﻼﻏــﻪ ،و آراء ﺑﺮﺧــﻲ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﻲ در ﺣﻮزة ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺸﻮرت اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼـﺼﻲ
ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮي و ﻣﺸﺎوره در دﻳﺪﮔﺎه دﻳﻨﻲ را ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻓﺼﻞ اول ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﮔـﺬرا ﺑـﻪ »ﻣـﺸﺎور« و »ﻣـﺸﺎوره« و آﻏـﺎز
روﻳﻜﺮد ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ،راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ و ﻣـﺸﺎورة ﺗـﻮانﺑﺨـﺸﻲ ﺻـﻮرت
ﮔﻴﺮد.
در ﻓﺼﻞ دوم ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﻳـﻪﻫـﺎي ﻣـﺸﺎوره و رواندرﻣـﺎﻧﮕﺮي ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﻧﺸﺪه ،وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻛﻪ در ﻣﺸﺎوره و روانﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣـﺸﺘﺮك ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ﻣﻄـﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ارزﺷﻲ ،دﻳﻨﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و
ﺻﺮﻓﺎً ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻜﻴﺪه ﻧﻈﺮﻳـﻪ آن ﻫـﻢ در ﺣـﻮزه ﻣـﺸﺎوره و درﻣـﺎﻧﮕﺮي آورده
ﺷﻮد .از دﻻﻳﻞ اﻓﺰودن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺷﺎراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓـﺼﻞ
ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺸﻮرت در اﺳﻼم

در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻗـﺮآن ،ﻧﻬـﺞاﻟﻔـﺼﺎﺣﻪ و
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن ،ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﻢﻛﺮدﮔﺎن
و ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ،وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﻫـﺪاﻳﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﻛـﺮم )ص( و ﻫـﺪاﻳﺖ و
ﻣﺸﻮرت در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻗﺺ ﻛﻪ در ﭼﺎﭘﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ
اﻓﺰوده ﺷﻮد ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺸﺎوره از دﻳﺪﮔﺎه رواﻳﺎت و اﺣﺎدﻳـﺚ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ
ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم اﻧﺴﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺟﻬـﺎنﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻫـﺪاﻳﺖ او از ﻣﻨﻈـﺮ ﻗـﺮآن و
اﺳــﻼم و از دﻳ ـﺪﮔﺎه داﻧــﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ ﭼــﻮن ﺟــﺎﺣﻆ ،ﻓــﺎراﺑﻲ ،اﺑــﻦ ﻣــﺴﻜﻮﻳﻪ ،اﺑــﻦ ﺳ ـﻴﻨﺎ،
ﺷﻴﺦ اﺷﺮاق ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ ،ﻣﻮﻟﻮي ،ﻏﺰاﻟﻲ ،ﺳﻌﺪي ،ﻓـﻴﺾ ﻛﺎﺷـﺎﻧﻲ ،ﺷـﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬـﺮي و
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺆﻟﻒ در آن ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﺪارد ﻛﺎﺳـﺘﻴﻬﺎي اﻳـﻦ ﻛـﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧـﻪ از
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﻌﺪي ﻛﺘﺎب ﻣﺪدﻛﺎر او ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﻤﺖ« ﻛﻪ ﭼـﺎپ اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب را ﻋﻬـﺪهدار ﺷـﺪ
ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
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