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 مشاوره از دیدگاه اسالم

 ، نازی شیخی4زهرا امینی

 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، واحدشهرکرد-1

 

 چکیده

محورهای اساسی در فرایند مشاوره اسالمی شامل شناخت خود  .الم دارای اصول و مقرراتی استمشاوره از دیدگاه اس

وجایگاه خویش در نظام هستی، رابطه با دیگران،تغییر و اصالح تفکرونگرش ها و عملکرد هاورشد همه جانبه ی افراد، 

پرورش اعتماد به نفس افراد،مصونیت بخشی از عملکردهای نامطلوب و بازسازی شخصیت وایجادارامش می باشد. 

امبر و ائمه معصومین نیز ضمن پرداختن به مشاوره، مردم را با اصول و اهداف، مشاوره،ویژگی هاو مسئولیت های پی

مشاوره و روش هایی که این امورراتسهیل می کندآشنا کرده اند.این دیدگاه همه مسائل انسان را در همه جنبه های و 

وره از دیدکاه اسالم، ویژگی های یک مشاور و اهداف مشاوره دوره های رشد دربر میگیرد.در این مقاله به معرفی مشا

پرداخته شده است. .الگوی درمانی که اکنون در کشور ما رایح است برداشتی از رویکرد های غربی ازجمله روان 

پویایی،رفتاری وشناختی است ولیکن ضرورت تدوین الگوهای متناسب با ساختار فرهنگی کشور ما و هماهنگ با دین 

 ین اسالم  بیشتر به چشم میخورد. مب

 کلید واژه: مشاوره، راهنما، دیدگاه اسالم
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 مقدمه

مشاوره، تعاملى است بین مراجع و مشاور که بدین وسیله به مراجع کمک مى شود تا پس از شناختن خویش 

تصمیمات معقول و مقبولى اتخاذ کند. به بیان دیگر، مشاوره جریان بحث و بررسى مشکالت و مسائلى است که مراجع 

طریق بحث و گفت وگو درباره مشکلش با مشاور در با آن ها روبه روست و عالقه مند به طرح آن ها مى باشد. مراجع از 

جریان رابطه مشاوره اى توأم با درك و تفاهم، به خودشناسى و کشف راه حلى موفق مى گردد و سرانجام تصمیم 

 معقول و مناسبى اتخاذ مى کند. 

، «تشاور» الفاظ سه گانه :است. راغب در مفردات مى گوید 1مشاوره در لغت عرب، نظرخواهى از طرف مشورت

به معناى استخراج رأى صحیح است؛ یعنى این که آدمى در مواقعى که درباره کارى رأى « مشورت»و « مشاورة»

صحیح از خود ندارد، به دیگرى مراجعه کند و از او رأى صحیح بخواهد و این کلمه از ماده )ش، و، ر( گرفته شده و در 

کلمه شورا به معناى اشاره کردن و یا موضوعى که « شاوِرهُم فى األمروَ»قرآن کریم نیز سخن از مشاوره رفته، فرمود: 

 پیرامون آن به مشاوره مى نشینند به کار مى رود. 

راهنمایى در قرآن کریم براى نخستین بار در سوره فاتحه الکتاب در آیه ششم مطرح شده است: اِهْدِناْ الْصِِّراطَ الْمُسْتَقیمْ 

راهنمایى کن(. در سوره بقره آیه سه الى شش در توصیف صفات پرهیزگاران که از طریق قرآن )ما را به راه راست 

لَّذینَ یؤُمِنوَنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُوَن الْصَّلوةَ وَ مِمِّا رَزقْناهُمْ یُنْفِقُوَن، وَ الَّذینَ یُؤْمِنُوَن بِما اَ :فرمایداند چنین مىراهنمایى شده

 .اخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْن. اُولئِکَ عَلى هُدیً مِنِّ رَبِهِِّمْ وَ اُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنٰ  اُنِْزلْ مِنْ قَبْلِکَ وَ بِالْ اُنْزِلْ اِلَیکَ و ما

ایمان دارند و نماز  -یعنى به خدا و آیات او که از دید ظاهرى ما پنهان است  -پرهیزکاران کسانى هستند که به غیب 

چنین به قرآن محمد و کتب آسمانى پیش از او و روز کنند و همها روزى دادیم، انفاق مىبدانگذارند و از آنچه ما مى

 . 2قیامت ایمان و یقین دارند. اینها از سوى خدایشان راهنمائى شده و اینها رستگاران هستند

بختى دنیوى و نیکدر جهت سعادت و  -گاه بشر را به حال خود رها نساخته است و براى راهنمائى او خداوند هیچ

پیامبرانى را مبعوث فرموده است. راهنمائى از جانب معصومین نیز مطرح گردیده است. حضرت على )ع(  -اخروى 

شود: با دوست اند که به برخى از آنها اشاره مىدرباره ضرورت و شیوه راهنمایى موارد بسیارى را خاطر نشان فرموده

گرداند آورد، بخیل را در مشورت خود راه مده که تو را از راه راست بر مىى مىدوراندیش و مهربان مشورت کردن پیروز

سازد و چیزى دهد، شخص ترسو را در مشورت و اندیشه خود شرکت مده که او تو را در کارت سست مىو وعده فقر مى

شایستگى هدایت شدند،  دهد، هیچ قومى مشورت نکردند مگر اینکه به صالح ورا که بزرگ نیست برایت بزرگ جلوه مى

نیاز نیست، طلب مشورت همچون چشم هیچ پیشتیبانى استوارتر از مشورت کردن نیست، خردمند از مشورت کردن بى

 هدایت است، پیش از تصمیم مشورت کن و قبل از اقدام تفکر نما، و راهنمایى کسى که راه را گم کرده، صدقه است. 

شده است. رسول اکرم )ص( همچون پیامبران قبل از خود، الگو و اسوه بود و  هاى راهنما نیز در اسالم مطرحویژگى

طورى که اخالق بود بهکرد خود عامل با آن بود. به عنوان نمونه، آن حضرت بسیار خوشخو و خوشآنچه را که ادعا مى

آمده است: اى محمد اگر  1۲2عمران آیه خوش و دلچسب او اسالم را پذیرا شدند. در سوره آلاى صرفاً بخاطر خوىعده

شدند. پس براى نگهدارى طلب رحمت کن و دل بودی، مردم از اطراف تو پراکنده مىتو بدخو و درشت و سخت

                                                           
 2- جعفر سبحانى، شورى در قرآن و نهج البالغه، ص 22 - 22؛ مفردات راغب؛ اقرب الموارد؛ قاموس؛ لغت نامه دهخدا

 3- عالمه سیدمحمدحسین طباطبائی، تفسیرالمیزان. ترجمه مکارم شیرازى - انتشارات بنیاد علمى و فرهنگى عالمهطباطبایی.
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صداقت در گفتار و تقوى از دیگر خصایص راهنما از دیدگاه  .پشیمانان را ببخش و با مطیعان در کارها مشورت کن

آگاهى  کردند.گفتند خود بدان عمل مىطاهرین حائز آن بودند و هر چه مىص( و ائمه)اسالم است که پیامبر اکرم 

راهنما باید بدان چه که دیگران را  .همه جانبه از دیگر خصایصى است که راهنما از دیدگاه اسالم باید دارا باشد

 .کند واقف و آگاه و عالم باشدراهنمائى مى

 

 اهمیّت مشاوره

 :2 مشاوره، در کتاب آسمانى ما قرآن، چند جا به این موضوع اختصاص یافته استبا توجه به اهمیِّت مسئله 

اى پیامبر! رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش خوى گردانید، و اگر تندخو و سخت دل بودى، مردم از گرد تو 

ها طلب آمرزش کن و در متفرق مى شدند پس چون امت به نادانى درباره تو بد کنند، از آنان درگذر و از خدا بر آن 

 کارها با آنان مشورت کن..

 :در تفسیر این آیه، ابن عباس گوید

آگاه باشید که خدا و رسولش از مشورت بى نیاز هستند، لکن خداوند آن را »وقتى این آیه نازل شد، پیامبر)ص( فرمود: 

راست شدن باز نمى ماند و کسى که پس کسى که مشورت نماید از ترقى و به راه «. رحمت براى امت اسالم قرار داد

 مشورت نمودن را ترك کند، از گمراهى و ضاللش کاسته نمى شود. 

  :در آیه دیگر خداوند مى فرماید

  کسانى که نداى خدا را اجابت نموده و نماز را به پا مى دارند و کارهاى آنان در میان خود براساس مشورت است... ...

نماز، شورا را قرار داده است که این خود دلیل بر اهمیِّت مسئله است که مؤمنان باید در خداوند پس از مسئله ایمان و 

کارهاى شان با یک دیگر مشاوره نمایند و این که این آیه در مکه نازل شده، و در مکه حکومت اسالمى تشکیل نشده 

امور از فردى، اجتماعى،  بود، استفاده مى شود که لزوم مشاوره مخصوص حکومت و اداره مملکت نیست و همه

 حکومتى و... را در برمى گیرد. 

هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایى خود نیست، نه مادر )به خاطر  : .و آیه دیگرى در این باره است که مى فرماید

ام دهد )هزینه اختالف با پدر( حق ضرر زدن به کودك را دارد و نه پدر، و بر وارث او نیز الزم است که این کار را انج

مادر را در دوران شیرخوارگى تأمین نماید( و اگر آن دو با رضایت یک دیگر و پس از مشورت بخواهند کودك را از شیر 

 .باز گیرند، گناهى بر آن ها نیست

مل در حقیقت مى توان گفت: پدر و مادر در پرورش، تربیت، تحصیل و...فرزند باید مشورت نمایند، تا مبادا با روش و ع

 .کج، فرزندانشان از راه صحیح منحرف شوند

 :2 اهمیِّت مشورت به قدرى است که پیامبر)ص( مى فرماید

اگر فرمان روایان شما از نیکان و ثروتمندان بخشنده باشند و کارهاى تان با مشورت انجام گیرد، پس روى زمین زیستن 

اف شما و ثروتمندانتان بخیل بوده، امورتان با شورا انجام براى شما بهتر از درون آن است و هرگاه فرمان روایانتان اشر

                                                           
 4-سوره آل عمران

5- طباطبایی، سید محمد حسین)123۲(. ترحمه تفسیر المیزان. ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی.قم.دفتر انتشارات 
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 :و در سخنى دیگر مى فرماید نگیرد، در چنین وضعى، درون خاك و مردن براى شما برتر از زندگى روى خاك است. 

ارزش  ما در ادبیات ملى کشورمان به اهمیِّت مشاوره و هیچ پشتوانه اى با وثوق تر و استوارتر از مشورت کردن نیست. 

  :شورا از نظر مولوى برمى خوریم که مى گوید

مشورت ادراك و هُشیارى دهد عقل ها مر عقل را یارى دهد گفت پیغمبر بکن اى رایزن مشورت، کالمُسْتَشارُ مُؤْتَمَن 

مشورت در کارها واجب بود تا پشیمانى در آخر کم شود مشورت کن با گروه صالحان بر پیمبر، امر شاورهم بخوان 

)امرهم شورى ( براى این بود کز تشاور سهو و کژ کمتر شود کاین خردها چون مصابیح انوراست بیست مصباح از یکى 

  روشن تر است

 

 هدف هاى مشاوره

درباره اهداف مشاوره بین متخصصان این رشته، اتفاق نظر وجود ندارد و هر متخصص با توجه به اعتقادات و ارزش ها و 

ش، و نگرش نسبت به ماهیت انسان، اهداف معینى را پیشنهاد مى کند. در عین حال تقریباً آموزش هاى پیشین خوی

-بخشایجاد زندگى مفیدتر و رضایت مشاوره باید به تغییر مناسب در رفتار مراجع به منظور :تمام مشاوران متعقدند که

  .ترى بینجامد

صمیم گیرى و ارضاى نیازها و حل مسئله از اهداف افزایش خودشناسى و رشد همه جانبه، آموزش شیوه هاى صحیح ت

مشاوره در آموزش به شمار مى آیند. راجرز خودشناسى و درك عمیق خویشتن و سازگارى واقع بینانه با زندگى را از 

  .اهداف مهم مشاوره تلقى مى کند

هاست. واضح است که این گونه  معموالً هدف از مشاوره به دست آوردن نظریه صحیح یا نظریه بهتر و یا بهترین نظریه

مشورت در مورد رسول خدا)ص(و امامان معصوم)ع( معنا ندارد؛ زیرا آنان در اثر کمال عقل و درایت و علم و ارتباط 

روحى و تأیید الهى و عصمت و مصونیت از خطا و اشتباه همواره بهترین نظریه ها و طرح ها را در اختیار دارند و هیچ 

از نظریه و فکر و علم دیگران نخواهند داشت. بنابراین، مشورت کردن همیشه دلیل بر ناآگاهى نیست نیازى به استفاده 

و در بسیارى از موارد، مشورت به منظور غیر از کسب آگاهى بیش تر و یا به دست آوردن نظریه بهتر انجام مى شود و 

رى صورت مى گرفت که مهم ترین این هدف مشاوره پیامبر)ص( و سایر معصومان)ع( به خاطر هدف یا هدف هاى دیگ

. مشورت براى آگاه شدن 2. مشورت براى آزمایش؛ 2. مشاوره براى شخصیت دادن به امت؛ 1ها به شرح زیر است: 

.مشورت براى این که 6. مشورت براى رشد فکرى مردم؛ ۲. مشاوره براى استفاده از تأیید مردم؛ 2مشورت کنندگان؛ 

. مشاوره براى این که در صورت شکست 3ى نیست و به نظریات مردم احترام گذاشته مى شود؛ بدانند حکومت استبداد

 . دانستن این که نظرخواهى از دیگران عیب و عار نیست. 8انتقاد نکنند؛ 

 :۲ در رابطه با هدف هاى مشاوره به ذکر چند حدیث از نبى اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( مى پردازیم

به راستى خدا و پیامبرش از مشورت نمودن بى نیازند ؛ و لیکن خدا آن را وسیله رحمت  :دنبى اکرم)ص( مى فرمای

براى امت من قرار داد؛ زیرا کسى که به شور بنشیند، به رشد و سعادت رسد و هرکه آن را ترك کند، گمراه گردد. و در 

  :حدیثى دیگر مى فرماید

                                                           
5- طباطبایی، سید محمد حسین)123۲(. ترحمه تفسیر المیزان. ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی.قم.دفتر انتشارات 
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  و کمال هدایت نشود. کسى نیست که با دیگران مشورت کند و به سوى رشد 

، آن کس که به فکر خود متکى گردد، خود را به مخاطره 6مشورت عین راه یابى است :حضرت على)ع( مى فرماید

 انداخته است. 

هر که با خردمندان مشورت کند با انوار خردهاى آنان روشنى یابد و به راه راست و  :و در سخنى دیگر مى فرماید

 رستگارى فایز گردد. 

نیروى فکر و اندیشه را در افراد پرورش مى دهد؛   :جمله اهداف و ثمرات دیگر مشاوره مى توان موارد زیر را نام برداز 

آسایش و راحت شدن کارها، پشیمان نگشتن، عدم هالکت و عجز، کسب تجربه، تشخیص راه هاى خطا، روشن شدن 

 رأى و تدبیر، نزدیک شدن راه دشوار .

 

 اورخصوصیات راهنما و مش

خصوصیات راهنما یا مشاور در موفقیت کارش تأثیر به سزایى دارد. راهنما یا مشاور باید ویژگى هایى داشته باشد از 

  :جمله این که

 از سالمت روانى و جسمانى برخوردار باشد و از بخل و حسد و دروغ بپرهیزد؛ 

براى استدالل و درك و فهم مطالب را داشته  با هوش باشد و به راحتى و صراحت و فصاحت صحبت کند و توانایى الزم

 باشد؛ 

 به انسان ها و حل مسائل و مشکالت آنان عالقه مند باشد؛ 

 در روابطش با دیگران انعطاف پذیر و جسور باشد و کسى را به بحث و تبعیت از خویش مجبور نکند؛ 

 صمیمى، مهربان و رازدار باشد و به دیگران احترام بگذارد؛ 

 ى ها و محدودیت هاى خودآگاه باشد؛ از توانای

در زمینه مشاوره، روان شناسى، تعلیم و تربیت، جامعه شناسى و نیز امکانات شغلى، تحصیلى و بهداشتى جامعه آگاهى 

 داشته باشد؛ 

 متقى و خوش نام باشد و خدمت صادقانه و خالصانه به هم نوع را مدنظر داشته باشد؛ 

 د سؤاالت دقیق و مناسب را به موقع مطرح سازد؛ حضور ذهن داشته باشد و بتوان

به مطالعه و افزایش دانش خود عالقه مند باشد و بکوشد در جریان جدیدترین مطالب علمى درباره رشته اش قرار 

 گیرد؛ 

 در برقرارى رابطه با انسان ها مجرب باشد و تحمل شنیدن مطالبى را که خود به آنان معتقد نیست داشته باشد. 

 صیات راهنما و مشاور از دیدگاه اسالم خصو

نیرو مى گیرد و قدرت  «مشورت گر»آن دو، فکر « القاى»اصطکاك دو فکر است که از « مشورت»از آن جا که 

درخشندگى خاصى پیدا مى کند، از این رو نباید با هر فردى مشورت کرد و با بررسى احادیث منقوله از نبى اکرم)ص( 

 :3ات مشاور یا راهنما را مى توان به شرح زیر بیان کردو ائمه اطهار)ع( خصوصی

                                                           
  6.جعفر سبحانى، شورى در قرآن و نهج البالغه، ص 22 - 22؛ مفردات راغب؛ اقرب الموارد؛ قاموس؛ لغت نامه دهخدا

  7.عبداللِّه شفیع آبادى، مقدمات راهنمایى و مشاوره، مفاهیم و کاربردها، ص 23
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طبق فرموده بزرگان دین، بهترین راهنماى ما، عقل ماست و باید با کسانى مشورت کرد که از این نعمت  :عاقل باشد .-

از عاقل رهبرى جویید تا به راه راست برسید و وى را نافرمانى  :به نحو احسن برخوردار باشند. نبى اکرم)ص(مى فرماید

 نکنید که پشیمان مى شوید. 

 بهترین اشخاص براى مشورت، افراد عاقل، دانشمند، محتاط و با تجربه هستند.  :حضرت على)ع( در این باره مى فرماید

با کسى که از خداوند متعال خوف دارد مشورت خویش را  :نبى اکرم)ص( مى فرماید :آزاد و متدین و خداترس باشد-

 قرارده. 

  :با افرادى که از خدا مى ترسند، مشورت کن تا به حقیقت برسى. امام صادق)ع( مى فرماید :حضرت على)ع( مى فرماید

در آن چه آیینت اقتضا مى کند، با کسانى که داراى پنج خصلت باشند، مشورت کن: آنان که داراى عقل، حلم، تجربه، 

  و تقوا هستند.  نصح

اصوالً از وظایف اخالقى و دینى هر مسلمانى است که راز برادر و خواهر مسلمان خود را  :رازدار و امانت دار باشد -

حفظ نماید. در شریعت مطهر اسالم کتمان سرِّ مؤمن مورد تأکید قرار گرفته و خداوند وعده داده است کسى که راز 

در روز قیامت روزى که سایه اى جز سایه رحمت الهى وجود ندارد، در سایه عرش  برادر مؤمن خود را کتمان نماید،

خود پناه دهد و این رازدارى در مورد مشاور به اقتضاى شغلى، از اهمیِّت بیش ترى برخوردار است؛ زیرا اوِّالً، اگر فرد 

همه آن چه را که در مداواى وى  اطمینان پیدا کند که اسرارش نزد مشاور محفوظ مى ماند، با جرأت و اطمینان کامل

تأثیر داشته باشد، بى مهابا اظهار مى کند و اثر مثبت این کار نیز در تشخیص بیمارى بر کسى پوشیده نیست. در این 

  کسى که زوایاى پنهان بیمارى اش را کتمان نماید، طبیبش از معالجه وى عاجز مى ماند.  :مورد على)ع( مى فرماید

مى توان در کارهاى مهم زندگى با افرادى که بینش عمیق و دوراندیشى ندارند  :تجربه و دوراندیش باشدعالم و با  -

ا دوست مهربانِ دوراندیش مشورت کن، پیروزى مى آورد.و در  :مشورت کرد، حضرت على)ع( در این باره مى فرماید

  :حدیثى دیگر مى فرماید

 دانشمند، محتاط و باتجربه هستند.بهترین انسان ها براى مشورت، افراد عاقل، 

اهل مطالعه و صاحب رأى و کوشا در نظردادن باشد، عفیفت و پاك دامن  برخی دیگر از صفات مشاور از دیدگاه اسالم :

باشد، با صراحت و فصاحت صحبت کند و از توانایى الزم براى درك و فهم مطالب برخوردار باشد، مهربان و صمیمى 

و محدودیت هاى خود آگاه باشد و در مسیر تکامل روانى و اخالقى خود حرکت کند: باید نفس و  باشد،از توانایى ها

روان خود او از بیمارى هاى روانى، سالم و مصون بوده و یا الاقل گام هاى بلندى در مسیر تکامل روانى و اخالقى خود 

درمان بیماران، در سایه آگاهى هاى جوشیده از  برداشته باشد تا از توانایى هاى الزم براى پیشرفت و موفقیت در جهت

تجارب شخصى خویش برخوردار باشد، و با تصمیم و قاطعیت الزم دست مساعدت و هم یارى را به طرف بیماران خود 

براى رهایى آن ها از آفات و انحراف ها و بیمارى هاى شان بگشاید، و یا دست کم به تزکیه نفوس بیماران از طریق 

امنیِّت خاطر، آنان را یارى دهد. و وظیفه مهم و اساسى یک مشاور این است که باید دایماً در حال صعود بر ایجاد حس 

نردبان ترقى اخالقى باشد و آگاهى هاى خود را از قانون الهى به دست آورد و خود نیز فردى با فضیلت و پاى بند به 

 ر از منافع مادى باشد.مکارم اخالق و حریص و کوشا در ایثار و فداکارى و به دو
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 روش هاى راهنمایى و مشاوره در اسالم

براى موفقیت در هرکارى، آگاهى به اسباب و وسایلى که بتواند سریع و آسان ما را در رسیدن به هدف یارى دهد، الزم 

و مددکار باشد  است. به عبارت دیگر، اتخاذ روش هایى که بتواند ما را به سادگى و آسانى در پیمودن جاده موفقیت یار

از شرایط توفیق در انجام هرکارى است. اسالم پیروانش را به اتخاذ روش ها و شیوه هاى درست در انجام کارها توصیه 

عمل کننده بى بصیرت به رهنوردى ماند که بیراهه رود، سرعت حرکت او را به :8کرده است. امام صادق)ع( مى فرماید

در راهنمایى و مشاوره اسالمى با توجه به تفاوت هاى فردى و مقتضیات زمان  هدف نمى رساند جز آن که دورش کند.

استفاده شده است.. روش هایى که از منابع و متون اسالمى در  از هر سه روش )مستقیم، غیر مستقیم و انتخابى( 

نش، محاسبه موعظه و نصیحت، تلقین به نفس، اعطاى بی :راهنمایى و مشاوره برداشت مى شود به شرح زیر است

نفس، اسوه حسنه، تزکیه، عبرت هاى تاریخى قصص، ضرب المثل ها، تبشیر و انذار و سایر روش هاى دیگرى که 

ممکن است به کار رفته باشد؛ امِّا پژوهش گر از آن بى اطالع باشد که از بین این ها به توضیح چند روش مى 

 .المثل ها. قصص و ضرب 2. روش الگویى؛ 2. موعظه حسنه؛ 1پردازیم:

موعظه حسنه موعظه در جایى گفته مى شود که کلمات و جمالتى به منظور بازداشتن و یا تسکین شهوت، غضب 

وى هم چنین .موعظه منعى است که مقرون به بیم دادن )از عواقب کار( باشد:و...ضرورى است. راغب اصفهانى مى گوید

ادآورى قلب است نسبت به خوبى ها در امورى که موجب موعظه ی:از خلیل بن احمد، لغوى معروف نقل مى کند که

 .رقت قلب گردد

موعظه، کالمى است که به دل نرمى و رقت مى دهد، قساوت را از دل مى برد، خشم و شهوت را فرو مى نشاند، هواهاى 

لیم شخصى نفسانى را تسکین و به دل صفا و جال مى دهد. هیچ کس از موعظه بى نیاز نیست، ممکن است فردى از تع

دیگرى بى نیاز باشد، امِّا از موعظه او بى نیاز نخواهد بود؛ زیرا دانستن، یک مطلب است و تحت تأثیر تلقین یک نفر 

عِظْنی؛ مرا موعظه :واعظ مؤمن متقى قرار گرفتن، مطلبى دیگر. مى گویند: حضرت على)ع( به یکى از اصحابش فرمود

 دانستن نیست. در شنیدن اثرى هست که در :و مى فرمود.کن

خداوند به شما دستور مى دهد که امانت هاى مردم را به صاحبانشان بازگردانید و :9به عنوان مثال، در قرآن مى خوانیم

مى کند « موعظه»زمانى که بین مردم به قضاوت مى پردازید، به عدالت داورى کنید. خداوند به بهترین وجهى شما را 

اى رسول ما! یاد :اى دیگر پند و اندرز لقمان را در قرآن کریم چنین بازگو مى نمایدکه خداوند شنونده بیناست و در ج

کن وقتى را که لقمان در مقام پند و موعظه به فرزندش گفت: اى پسر عزیزم! )نخست پند من به تو این است که( 

ى قرآن کریم بود وگرنه همه هرگز شرك به خدا نیاور که شرك، ظلم بزرگى است.آیات فوق نمونه اى از پند و اندرزها

ین کتاب بیان براى مردم و هدایت و موعظه براى ا:قرآن براى اهل تقوا، پند و موعظه است؛ چرا که قرآن مى گوید

 پرهیزگاران است. 

در روش اسوه سازى، راهنما مى کوشد نمونه رفتار و کردار مطلوب را عمالً در معرض  10روش الگویی یا الگوی حسنه

قرار دهد و بدین گونه، موقعیت اجتماعى او را دگرگون کند تا او به پیروى بپردازد و حالت نیکویى، مطابق  دید مراجع

                                                           

 .29 - 28؛ سیِّدمهدى حسینى، مشاوره و راهنمایى در تعلیم و تربیت اسالمى، ص 129 - 122رضا استادى، ده رساله، ص  -9

  9.تفسیرالمیزان، ج 18، ص 100

  10.تفسیر درِّالمنثور، ج 2، ص 90
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به آن عمل نمونه در خویش پدید آورد. این حالت راهنما اسوه نام دارد و در گرو پیروى از عمل مزبور است و در این 

وجود دارد. بدین جهت خداوند تبارك و تعالى رسول  صورت مى توان گفت که، در این عمل، اسوه خوبى براى فرد

لقد کان لکم فى رسول اهلل اسوة حسنة...؛ همانا :اکرم)ص( را به عنوان بهترین سرمشق براى جهانیان معرفى مى کند

 .رسول خدا براى شما سرمشق نیکویى است

بلى پیامبر بزرگوار اسالم، در همه چیز براى ما پیشوا و امام و سرمشق است. همه حرف ها و حرکات و سکنات و تمام 

بیانات آن حضرت براى ما حجت است. این که آن حضرت چگونه مى نشسته، براى ما بهترین نمونه و الگوست، زیرا آن 

وشیده، چگونه به خواب مى رفته، چگونه حرکت مى فرموده گونه نشستن در طریق کمال است. این که چگونه آب مى ن

و گام برمى داشته، چگونه با دوست مالقات و معاشرت مى کرده، مالقاتش با دشمن چگونه بوده، همه و همه در اوج 

ن، که کمال بوده است و باید براى ما بهترین الگو شمرده شود. در یک کالم باید گفت: قرآن کریم، یعنى رسول اللِّه مدوِّ

حقیقت و واقعیت آن همیشه در دست رس بشر و راهنماى اوست. و چه زیبا و جامع و کامل و عالى گفته است عایشه 

، یعنى اخالق رسول «خلقت قرآن»در این باره؛ زیرا وقتى از او پرسیدند: خلق و خوى رسول اللِّه چگونه بود؟ پاسخ داد: 

 اللِّه همان قرآن مجید بوده است. 

گذرایى به قرآن مى بینیم این روش به کار گرفته شده و به اسوه هاى متعددى برمى خوریم. گاه در آیات با نگاه 

و گاه بدون چنین « قد کانت لکم اسوة حسنة فى ابراهیم والذین معه...»مستقیماً به پیروى از کسى تصریح مى شود 

فراوان یافت مى شود و از اهمیِّت به سزایى  تصریحى، اسوه ها در معرض دید گذاشته مى شود قسم اخیر در قرآن،

 :برخوردار است. ذیالً نمونه هایى را ذکرمى کنیم

 و یاد کن حال ایِّوب را وقتى که دعا کرد اى پروردگار! مرا بیمارى سخت رسید و تو از همه مهربان ترى. 

مفید و نافذتر از روش هاى قصص و ضرب المثل ها استفاده از روش هاى غیرمستقیم بسیار  قصص و ضرب المثل ها

مستقیم است. در روش غیرمستقیم، مشاور بى آن که مراجع را مستقیماً مخاطب قرار دهد و به او امرونهى کند، یا 

حتى در مقام توصیه برآید یا مستقیماً وارد بحث در یک موضوع خاص شود، به طور غیرمستقیم به حل مشکلش مى 

ناى مثال آوردن، صورت چیزى را مصور ساختن و حدیث یا داستانى را به عنوان مثل پردازد. تمثیل از نظر لغوى به مع

 بیان کرده است. 

بیان مسائل به صورت تمثیل و امثال، پرده از روى معانى مخفى برمى دارد و نکات مبهم را روشن مى کند. مَثَل از 

معانى بسیارى را مى رساند و با سخنان کوتاه،  تلخىِ پند مى کاهد و مسرِّت خاطر به انسان مى بخشد و با الفاظ کم،

ثَل زدن در فهماندن مطلب نقش . مَاندیشه هاى ژرف از آن حاصل مى گردد و در پرده کنایه، مطالب را تعلیم مى دهد

مؤثرى دارد. هم سطح فکر شنونده را مقدارى باال مى آورد و هم دامنه مطلب را مقدارى پایین مى آورد، در نتیجه فکر 

نونده، هم سطح با دامنه مطلب مى شود و او را درك مى کند. مََثل زدن پرده هاى ابهام را کنار مى زند و معقوالت را ش

هم چون محسوسات جلوى چشم آدمى ترسیم مى نماید. آوردن مَثَل، براى بیان حقایق و رفع ابهام و تکمیل و تحریک 

ما در این قرآن از هر :یله اى براى تفکر و تذکر مى داند و مى فرمایداندیشه است. قرآن، ذکر مثال و آوردن آن ها را وس

چیزى براى مردم مَثَلى زده ایم، شاید متذکر شوند و یادآورى باشد. آن گاه به النه عنکبوت مثال زد تابفهماند که 

چند مورد فهرست سست ترین والیت غیر خداست.تشبیهات و مثال هاى زیاد دیگرى در قرآن به کار رفته که به ذکر 
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وار مى پردازیم: تشبیه زن و شوهر به لباس یک دیگر، تشبیه غافالن بى خبر به چارپایان، تشبیه دنیا و آخرت به 

  11مزرعه، تشبیه مردم در قیامت به پروانه هاى پراکنده، تشبیه قرآن به نسخه شفابخش و....

 

 

 

 

 روش های روان درمانی و مشاوره در اسالم

کی از عوامل برقراری تعامل روانی، ذکر و یاد خداوند است. چنانچه فرد مومن دچار گرفتاری گردد بهترین ذکردرمانی: ی

چاره ان است که دو رکعت نماز بخواند و به یادخدا مشغول شود.برای این که به اثرات شفابخشی ذکر پی ببریم به چند 

( رسول خدا می فرماید: 18آرامش می یابد)سوره رعد، آیه حدیث و آیه اشاره می کنیم:آگاه باشید که دلها با ذکر خدا

 ذکر و یاد خدا شفابخش دلهاست. 

همه انسان ها برحسب نیاز وجودی،به خدا نیازمندندتنها خداونداست که بی »دعادرمانی: خداوند در قرآن می فرماید: 

حیات محتاج درگاه خداوند است و  (. انسان در طول1۲سوره فاطر،آیه «)نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است

همین احتیاج او را وادار به دعا میکند و نیایش او را آرامش می بخشد. در این روش اصل آن است که بیان مشکالت، 

ناراحتی را تخفیف می دهد و طلب رفع آن از خداوند،آالم را تسکین می دهد. در قرآن یعقوب )ع( در فراق یوسف)ع( 

رد دل و اندوه خود را به خداوند میگویم و از جانب خداوند انچه را شما نمی دانید انتظار می گوید: شکایت و د

 (.86دارم)سوره یوسف، آیه 

توبه درمانی: کسانی که مرتکب گناه می شوندبه خصوص گناه کبیره، آرامش خاطر از آنان سلب می شود و بر اساس 

ی می شوند در این موارد تنها عامل تسکین دهنده و آرام شماتت وجدان اخالقی یا نفس لوامه دچار تشویش درون

بخش توبه است. در توبه درمانی مراجع را یابد متوجه ساخت که راه بازگشت و پاك کردن گناه یاز است و او میتواند با 

 توسل به توبه به جبران معاصی اقدام کند

یماری و مشکل از همه متخصصان مایوس و به ائمه توسل درمانی:  قطعا به کسانی برخورده ایدکه زمانی در برابر ب

متوسل می شوند.باید گفت اصوال توسل به عواملی که فرد به آن معتقد است ناراحتی های او را تخفیف می دهد و 

مشاور و پزشک و ... وسیله هایی هستند که خداوند تبارك وتعالی برای کمک به دیگران قرارداده است و درمان از 

 (1281)بیرجندی،سوی خداست.

 12فنون مشاوره

 هنگام ورود مراجع به جلسه مشاوره، مشاور باید به او سالم کرده و اورا به گرمی بپذیرد-1

                                                           
  11.تفسیر المیزان،جلد18، ص101 

 .22 - 20عبداللِّه شفیع آبادى، فنون و روشهاى مشاوره، ص 12
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احترام گذاشتن به مراجع از اموری است که باید در مشاوره مورد توجه خاص قرار گیرد.رسول اکرم)ص( فرمود:  -2

امیز خویش احترام نماید و غم او را بزداید پیوسته در سایه رحمت کسی که برادر مسلمان خود را باکلمات مودت 

 خداست.

مشاور باید نقش خود را برای مراجع بیان کند و خاطر نشان سازد که او در به کار بستن نظر مشاور آزاد است و -2

 تصمیم گیری با خودش است.

 افشا کردلذا یکی از شرایط مشاور رازداری است.اسرار مراجع را مگر در مواردی که خطری در میان باشد نمی توان -2

مشار باید در جریان مشاوره خود را با مراجع هماهنگ کندو رفتار و گفتارش رادر حد درك وی تنزل دهد..پیامبر -۲

 «.ما موظفیم که با مردم با توانایی عقل و استعداد آنها گفتگو کنیم» اکرم)ص( می فرمایند: 

شویق کند تا با تفکر الزم نفس خود را بشناسدو معایب و نقایص خود را درك کند و در جهت مشاور باید مراجع را ت-6

 رفع آن اقدام کند.

 ارائه اطالعات ضروری درباره مشکل به مراجع بصیرت داده و او را قادر به حل مشکل میکند.-3

 را با مقدوراتشان هماهنگ سازد. مشاور باید مراجع را متوجه میزان قدرت و امکاناتش نموده و سطح توقع انان-8

مشاور نباید مراجع را سرزنش کند و بالعکس باید احساس حقارت رادر وی از بین برده و قدرت ذهنی اش را ارتقاء -9

 دهد..

مشاوره باید به طریقی خاتمه یابد که مراجع یا رضایت خاطر، جلسه مشاوره را ترك کند. این وضعیت موجب  -10

صورت نیاز،دفعات دیگر نیز به مشاور مراجه کند. حضرت علی)ع( میفرماید:برای این که مصاحبت در میگردد تا او در 

رفاقت به خوبی پایان پذیرد.الزم است آدمی در هنگام جدا شدن از دوست حودچند قدم لو را بدرقه کند. این کار در 

 خاتمه هر جلسه مشاوره به جلب رضایت مراجع کمک می کند.

 الم عوامل درونی زیر می تواند باعث بروز اشکاالت رفتاری در آدمیان شود.از دیدگاه اس

 غفلت از یاد خداوند: انسان با یاد خداوند ارامش می یابد و دوری از خدا او را به سختی می اندازد.-1

اعراف می بصیرت نداشتن: آگاهی پیش درآمد عمل و نا آگاهی مشکل آفرین است. قرآن درباره اهل دوزخ در سوره -2

آنان قلب دارند ولی نمی فهمند، چشم دارند ولی نمی بینند،گوش دارند ولی نمی شنوند،آنان مانند چهارپایان »فرماید: 

 «.گمراهند و آگاهی ندارند

آنان که ناسپاس » می فرماید:29کفر: ناسپاسی و کفر زمینه ساز مشکل است.قرآن در این باره در سوره نور آیه -2

شان مانند سرابی در دشت است که فرد تشنه آن را آب پندارد ولی وقتی به آن رسید آبی نمی بیند و شدند کار های

کفر حقایق را می پوشاند و کنار میزند و وقتی حقیقت روشن شود سرزنش و مالمت «. میبیند خیالی بیش نبوده است

 کافر را فرا میگیرد.

رماید: خداوند برای کسانی که نمی اندیشند پلیدی را مقرر داشته می ف 100نیندیشیدن: خداوند در سوره یونس آیه -2

است. این پلیدی باعث بروز مشکالت رفتاری میشود و به تبع آن مشکالت فردی و اجتماعی به وجود می آید 

 (.123۲)بیرجندی،
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 وظایف و دستور العمل مشاوران

و خیانت کرده است. چنین مشاوری به وظیفه خود عمل اگر مشاور، عمدا مراجع را به راهی دیگرهدایت کند به به ا-1

نکرده و گناه می کند. مشاور باید نظری را ارائه دهد که اگر خود به جای مراجع بود همان نظر را در حل مشکلش 

ا انجام می داد.. خیانت کسی که مردم کارشان را به او واگذار می کنند و از او نظر خواهی می کنند از شنیع ترین کاره

 (2،2۲2و یزرگترین شرها و پدید آورنده عذاب آتش سوزان است )غرر الحکم

در مشاوره ولو با دشمن باید بی طرفی و امانت رعایت شود.بدان اگر ضارب علی)ع( و قاتل او مرا امین شمارد و از -2

سبت به او رعایت خواهم من پند خیرخواهانه و نظریه طلب کنددر صورتی که این درخواست را بپذیرم حتما امانت را ن

 (232کرد) تحف العقول ص 

مشاور در مشاوره باید کمال سعی خود را به خرج دهد و زمان رای خود به مراجع کوشش فکری فراوان کرده باشد  -2 

کسی که خیر خواهی و نصیحت خالص و بی شائبه نکرده باشد خداوند رای خود را از او سلب می کند و امانت خویش 

 پس میگیرد. را از او

مشاور نباید خود را در رای و تدبیر از همه باالتر بداند، از اظهار نظر بی موقع خودداری کند و مصلحت مراجع را در -2

 نظر داشته باشد.

مشاور بایدمراجع را در صورتی که خود از حل مشکل وی عاجز است به فرد صاحب نظر مربوط ارجاع دهدو این از -۲

 (1281یاری،حقوق مراجع است)خدا

 

 منابع

 (. مشاوره)مباتی روان شناختی(. انتشارات یسطرون. تهران1281خدایاری فرد،محمد) 

(. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1281حسینی بیرجندی، سید مهدی) -

 چاپ دوازدهم

المیزان. ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی.قم.دفتر (. ترحمه تفسیر 123۲طباطبایی، سید محمد حسین) -

 انتشارات اسالمی

 مطهری،مرتضی. راهنمایی و مشاوره از دیدگاه اسالم. انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم. -
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