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 مقدمه -1
 و مسائل شده مزجب داده، یرو شهوها در مختلف هایجنب  در ک  تحزالتی صنعتی انقالب اش بعد
 انهجفار  اشجملف   ای یفده لد مشفکالت  دچار شهوها ارتباط ینراشزد  د شهوها یوگ یبانگو شیادی مشکالت

 آلزدگی طبیعت، و شهو بین ی رابط  گسستگی فقو، مشکالت مسکن، کمبزد فزاینده، رشد تواکم جمعیت،

 مزاج  غیوه و اجتمالی سالم شندگی سط  کاه  ناسالم، یها شاغ  مزتزری، وسایل توافیک و صدا و هزا

 و تجمفع  مکفان  صفوفا   شهو ک  یددارندتأک امو این بو همگی مزفق شهوی مدیوان و متخصصان .شدند
 و مزجزد یک همچزن بلک  نیست؛ بناها سایو و و خزدرو خیابان ساختمان، مشخص، جمعیت یک اسکان
 در یفژه و بف   جمعیت است  رشد دگوگزنی و تحزل تغییو، حال در همزاره تحوک دارای و پزیا و شنده پیکو

شفد    سفالمت  ی مقزلف   شدن مطوح مزجب بیستم قون خالل در شهونشینی ی روی  یب گستو  و شهوها
 فوهنگفی،  اقتصفادی،  اجتمفالی،  مناسفب  بسفتوهای  و سفالم  فضفای شفهو   داشفتن  درگوو شهو سالمت

کف        اسفت  و ورششفی  بهداشفتی،  ی،شفناخت  روان سیاسی، للمی، شیباشناختی، آمزششی، محیطی، یستش
صفزرت   قوآنفی بف    یهفا  داسفتان  .دهند یم تشکیل را شهو این اصلی ی سومای  و اساس پای ، شهووندان

ها معنزیت خزد را در ارتباط با خدا، آنچ  ماورای شندگی روشموه آنان  اند  انسان بارشی این امو را نشان داده
پیزنفد ناگسسفتنی   ، اش   داستان خلقت آد  در قوآندادند ینشان م دهد، یاست و ب  شندگی و حیات معنی م

شندگی او گوفت  تا پذیو  تزب  و ورود دوباره او ب  حفویم رحمفت    های یبحضوت آد  با خدا و فواش و نش
معنزیت بفزده   شان یانتقاالت ذهن ینتو صزرت نزلی یکی اش مهم ها ب  ک  انسان دهد ینشان م، خداوندی

یفن مبفین   در د .تاریخی و مذهبی در بین اقزا  مختلف وجزد داشت  است اشلحاظ  مشاوره و مشزرت است
در  شوکت ی معصزمین ب  مشاوره و مشزرت تزج  خاصی شده و مشاوره اش دیدگاه اسال  یش ندو ااسال  

 لُقُزلِهَا؛ یعنی فِی شَارَکهَا الو ِّجَالَ شَاوَرَ فوماید: مَنْ ی( مع) یلل با آنان است  نظو تبادلی دیگوان و  یش اند
 .(412 ج ،البالغ  است )نهجیک شده شوی ک  با افواد باکمال و الیق مشاوره کند، در لقل آنان هوکس

ی  یجفاد رابطف   ا فوآیندی بوای کمک ب  حل مشکالت شامل ابعاد شیفو اسفت: اول   مثاب  ب مشاوره 
آیفد؛ دو  شفناخت مشفکل مواجفع؛      یمیاوران ؛ در این رابط  فضای مناسب بوای ارتباط دوجانب  ب  وجزد 

 بوخزرد با مشکالت  یها رو یدهای مشاور و چهار  د صالحها و  یژگیوسز  
هفدف   ( 1831احمدی، است ) شده ارائ یی رهنمزدها ها آنشده و بوای  تزج در اسال  ب  این ابعاد 

 یمعنفز  یستیو بهز یا مقابل  یها و رشد سبک ساشی آسان یو مذهب یمداخالت معنز ی مشاوره درلمزم
دارد  یشتویاحتمال ب یابند یصزرت سالم پوور  م ب  یمعنز ی یط ک  در ح یاست  افواد افواد در شندگی

کف  اشفاره شفد در ادفو درمفان       یهدف کلف  ینلالوه بو ا مزفق باشند  یزن یشندگ یگود های یط ک  در ح
تا آنفان را   خزاهند یاش خداوند رهنمزد و ارشاد مکنند؛  می ییو شناسا ییدخزد را تأ یتمواجعان هز معنزی،

 یفت خفزد حما  یمفذهب  ی اش جامعف  ؛ و رشد و ارتقفا  کمفک کنفد    یافتن یا ، التدر کنار آمدن با مشکالت
 یفابی، ارش خفزد را  یو مفذهب  یکارآمفد معنفز   یفو غ یباورهفا  کننفد؛  یم یافتدر یو ماد یلاطه ی،اجتمال
 ییو شناسفا  یفابی ارش یو مفذهب  یمعنفز  یفدگاه مشفکل خفزد را اش د   کنند؛ میو اصالح  یلو تعد ییشناسا
ها اقفدا    و درراه حل آن کوده ییخزد را شناسا یو مذهب یمعنز های یو نگوان یدهاها و تود شک کنند؛ می
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رنفج و   ینبار سفنگ  یوو اش ش بخشیدهافواد را  ی گذشت  یخطاها تزانند یم یو معنز یاشلحاظ روان کنند؛ یم
کف    کننفد  یمف  یو سفع  ننفد ک یاند تزب  مف  گذشت  انجا  داده خزد ک  در یاش خطا ساشند؛ درد، خزد را آشاد 

بف    یمفان ا ی ی در سا کنند؛طلب  یتاند اش آنان حالل را رنجانده یو اگو افواد ینددرصدد جبوان گذشت  بوآ
کننفد  البتف  اهفداف     یفدا رشد و تکامفل پ  یمذهب یو باورها یمعنز ی،اخالق یها خداوند و تعهد ب  ارش 

او ب  مناسک  یبندیفود و پا یباورها یزانم یومستقیمطزر غ مستتو است ک  ب  یدر مالقات معنز یگوید
در باورها و التقفادات او کف     ییواتتغ دهد یاجاشه م یفود ینک  روابط ب یشزد و تا حد می یدهسنج ینید
کمفک را   یندرمانگوان ا بزدن ب  روان یمذهب یزانکشف م ( 1831شزد )احمدی، بورسی میداده  رخ یوا اخ
درمفانگوان   بف  روان  یمفذهب  یهفا  درمان یاپاسخ خزاهند داد و  یمذهب یها درمان آنان ب  یاک  آ کند یم

را کشف کنند  اگو اش هنگا  بووش اختالل باورها، التقادات  نزیتاختالل و مع ینک  ارتباط ب کند یکمک م
تحزالت صفزرت گوفتف  و    ینک  در جهت مثبت ا یدد یستیدچار تحزل شده است با یو احساسات مذهب

 یاروشن شزد ک  آ یستیصزرت گوفت  باشد با یتحزالت در جهت منه ینا ک  ی  درصزرتیر جهت منهد یا
هودو للت و منشأ  ینک ا یابولکس   یااو بزده است و  یمعنز ییواتاش تغ یتابع ودف یوخز در خلق ییواتتغ
شفده   یدر حفاالت روانف   ییفوات و تغ یتدر معنز ییواتبالث تغ یا للت واقع  ک  ینا یااند و  داشت  یگوید

حفل   یهفا  خزد را در نزع مزاجه  اففواد بفا مشفکالت و رو     یوافواد تأد یو مذهب یمعنز یاست  باورها
کف    کننفد  مفی   س  نزع سفبک حفل مسفئل  را مطفوح     گذارند یمسئل  و کنار آمدن با مشکالت و مزانع م

  یو اشتواک یشده، واگذار یاند اش: اش خزد راهبو لبارت
 ی حل مسئل  یتشده افواد باور دارند ک  خزدشان مسئزل یخزد راهبو ی ب  شیزه  مسئل درنزع حل 

خداوند ب  مفود    کند  یدر حل مشکالت آنان دخالت نم یمطزر مستق خداوند ب   دارند مشخص را ب  لهده
ت مود  حل مشفکال  یداده ک  مشکالت خزد را حل کنند  در سبک واگذار یو آشاد یاشلقل، منابع مزردن

اففواد معتقدنفد کف      یدر سفبک اشفتواک   شفزند   یکار نم ب  و خزدشان دست کنند یخزد را ب  خدا واگذار م
بفا تزجف  بف  ماهیفت      شده اسفت   طزر مشتوک گذاشت  خزدشان و خدا ب  ی حل مسئل  ب  لهده یتمسئزل

تمفا  مفدارک و   ی آمفاری را   تزان ب  التبفاری جامعف    یمیهی است  تزص تحقیق این مقال  رو  تحقیق،
یات و   ( نشو ی پژوهشی،ها طوحها،  نام  یانپا، مقاالت اسناد پژوهشی مزجزد و در دستوس )الم اش کتب،

 دانست ک  موتبط با نق  مشاوره با رویکود مذهبی در تحقق فضای شهو سالم است 
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -2
  ستین ومان تعلیم و توبیت پزشیده نبزده گاه اش دید متهکوان و لال یچهاهمیت مشاوره و راهنمایی 

پفژوه  نفز انجفا  گیفود و انسفان را       هفوروش کند کف    یمی تعلیم و توبیت اقتضا  ی بسیار گستوده یط ح
ی مشاوره ب  مباحث گزناگزنی تزج   ین درشمهای پژوهشی  یبورسی توبیت گامی ب  جلز ببود  در  ین درشم
خصزص افکاری ک  مطفابق مقتضفیات روش    ینی و مذهبی ب د وبیتی،بین جایگاه افکار ت یندراشزد ک   می

گزی نیاشهای بشو در جامع  بوای تحقق فضای شهو سالم باشد، بسیار خفالی اسفت و    باشد و بتزاند جزاب
کنفد  شفناخت   پفو  تزاند این جای خالی را  یمک  اسال  مکتبی است بوای تمامی الصار و قوون،  ییاشآنجا
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های معصزمین و با رویکود مذهبی بوای این بهبزدی در شنفدگی دارای اهمیفت    یش اند درجایگاه مشاوره 
ی نزآوری داشت  باشد؛ همچنین ضفوورت تقزیفت حفس همکفاری و      تزاند بوای پژوه  جنب  بزده و می

یفک امفو    لنفزان  ب کند ک  ب  این مزضزع پوداخت  شزد تا  یمی ارتقای جمعی ایجاب  ی روحدستیابی ب  
زرد دقت قوار گیود تا بتزاند نیاشهای فکوی اجتماع را بوطوف ساخت  و با دلزت افواد در سفطزح  للمی، م

 مختلف ب  ارج نهادن ب  امو مشزرت، سط  کیهی و کاربودی امزر را در جامع  باال ببوند 

 یاتتأمل درآ یبایی،ش یتماه ی درکنزشتار بوا ینبزدن آن، در ا یهیبا تزجّ  ب  وجزد جاذب  و بد   
 شفناختی  یبفایی ش یهفا  و انگاره یباییش ی  در بورسگوفت مالک لمل قوار خزاهد ی و کال  معصزمینقوآن
هسفتند    یبفایی ش یمعفان  یقی بیفانگو ب  طو یکوجزد دارد ک  هو  یمدر قوآن کو یمتهاوت مهاهیم ها و واژه
 و رهفا کفودن   یفدن گز یصفبو، گذشفت، دور   یبفایی ها، ش دا  یباییش ب  ک  در قوآن یلچزن جم یواژگان»

بف    یفز ن یاریبف  خفدا دارد و در بسف    یمان انسانواژه گاه اشاره ب  خدا و ا ینک  ا ینتش یاشده است  اشاره
 اش  (1834 )تقفی شاده و همکفاران،  «شزد یموبزط م یطانآن تزسط ش نمزدن المال ششت انسان و آراست 

انسفان،   یباییچزن ش یباشناختیش های یدهپد ب  وجزد دارد ک  با رجزع یمدر قوآن کو یمیمهاه یگود یسز
بفا تزجف  بف       کودادراک در فضای شهوی آن را  یمعنا تزان یو     م یلالم هست یعت، شیباییطب یباییش
مؤسسفات   ی جامعف  بف  ارمغفان آورد، تزسفع      یبفوا  تزانفد  یم یک  آمزش  مجاش یویگ چشم های یتمز

قوارگوفتف    یفا در سواسفو دن  یتو توب یمتعل یاند استقبال مجومزر و مشاوره نزع آمزش  ینا ی دهنده ارائ 
 یمجفاش  ی مشاوره یهیتک یابیارشش خصزص در یگزناگزن یها یک، ابزار و تکنها یدگاهد یکودها،رو است 

)اسفهیجانی،  انفد   شفده  و ب  کار گوفتف   یاند، معوف بزده یآمزش  مجاش ی تزسع  پیشگا  ک  ییدر کشزرها
چفارچزب   یگود یبوخ ؛کنند یمرا تنظ یویگ انداشهیارهای تا مع اند کودهنظوان تال   صاحب یبوخ(  1832
 یفن در ا ییهفا  رو  یگفو د تعفدادی  و کودنفد  یمرا توسف  یفن آنال یآمزشش یطمح یکدر  یابی کیهیتارشش

قوارگوفتف  اسفت،    یدتأک و   آنچ  همزاره مزردتزج اند استهاده کودهها  رو یا اش کوده و  یشنهادخصزص پ
است  یمجاش و ینآنال یها آمزش  یابیارشش یجامع و مناسب بوا یک چارچزب ینتدو یتضوورت و اهم

تزانفد   مفی  ی مجفاشی  مشفاوره در  یهیفت ک یابیارششف  یهفا  هفا و مؤلهف    استخواج شاخص(  4112، 1دای)
 یابیارچزب جفامع ارششف  چف  یک ی و تزسع  ینتدو ساشی ین شم دربو داشت  باشد بوای ای یژهو یساش روشن

 ی افواد در جامع   مقاطع مختلف ویژهدر  یآمزش  مجاش یهیتک
 

 ها و پیشینه یهنظر -3

اصزل  یبو مبنا یشهو یفضا یطواح یندفوآ»( پژوهشی تحت لنزان 1834تقی شاده و همکاران )
سفاش   تیف اش ارکان هز یکیلنزان  ب  یشهو یفضاهاانجا  داده و دریافتند  «یاسالم شناختی ایوانی یباییش

اسفال    یو هنفو  یفکفو  الگزهفای  هفا و  آمفزشه  یوتحفت تفأد   یمتمفاد  یاندر طزل سفال  یوانیا یشهوها
و  تغییفو  در لصفو حاضفو بفا    یکنل است؛ کودهمشارکت و تعامل مود  فواهم  یرا بوا ین گوفت  و شم شکل

 یو نقشف  گذاشفت  ب  افزل  یشهو یو خلق فضا یطواح یندفوآ ی،و شهوساش یمعمار ی تحزل در لوص 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  - Dai 
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 یفل مسفئل  بف  دل   یناش ا ی  بخشکند می یینرا تب یمالاس یوانیو فوهنگ ا یمل یتهز اش ناقص یا یزبمع
 یطبفا شفوا   یارهفا لد  تطابق اصفزل و مع  یلب  دل یگوو بخ  د یارهای طواحیب  اصزل و مع تزجهی یب

در  و است شدهبار و اصالت طوح منجو لد  الت ی ب شهو یفضا یمسائل در طِّاح ینروش است  ا یفوهنگ
و ی اسفالم  یوانفی و فوهنفگ ا  یفت بفا حهفه هز   یزست منسجم و پ ییب  فضا تزان یم یندفوآ ی اینراستا

 شد و     نائل  یویحضزر پذ ی،مدار انسان شناختی، یباییش های یهیتک
نزیسفد:   یمشفاوره اش متفزن اسفالمی مف     یهفا  کیهیفت اسفتنباط رو   در کتفاب   (1833) یهیفق   

 تفزان  یمشاوره اسفت کف  مف    یها مشاوره نق  اساسی در مشاوره و اهداف آن دارد  با رو  یها رو »
و ابعاد شخصیتی او را شفناخت و   یافت جزهو درونی انسان را کشف کود و ب  نقاط قزت و ضعف او دست

 یهفا  اسفتهاده اش رو  پوداخفت  بفا    و    ی، اجتمالی، اخالقی، قلی، معنزیب  رفع مشکالت روانی، لاطه
ا شکل منطقی داد و مزجبات تهکو را در او شنده کفود و  ر مواجع ذهن تزان یمناسب است ک  در مشاوره م

نهفس،   و امنیت، التمادب  اش شخصیت سالم، احساس آرام  یبوخزردار .اش او فودی خالق و مزلِّد ساخت
، جفزیی  یقفت حق ی عفت، پفوور  روحیف    صحی  اش طبی یبودار بهوه یمند تزان سئزلیت،ماحساس تعهد و 

صفحی  در مشفاوره    یهفا  دینی و اخالقی، هم  بفا اسفتهاده اش رو    یت، لشق ب  خدا، توبخزاهی یلتفض
و در  ها را اش دیدگاه اسالمی کشفف  مشاوره دارند، الش  است آن یها ک  رو  یتیبااهم .است یوپذ امکان

 ی و شمینف   خیزنفد  یها اش اصزل بومف  رو  ینک ا و با تزج  ب  یمب  کاربند جهت ارتقای فضای شهو سالم
ت أاش اصفزل نشف   ییهفا  باید بورسی کود اش دیفدگاه اسفالمی چف  رو     ؛ساشند ینیل ب  اهداف را فواهم م

هفا را   مفؤدو باشفند و چگزنف  آن    تزاننفد  یهدف غایی قوب مف  یژهو و در تحقق اهداف توبیتی ب  گیوند یم
 «می کشف کود؟اش متزن اسال تزان یم

هوچند مشاوره معتقد است ک  مشاوره اش منظو اسال   یها مبانی رو  کتاب ( در1831)شویهی    
نفزین و   یشناسف  لنزان یکی اش دسفتاوردهای دانف  روان   جدید است و ب  ای یدهآن پد یا در مههز  حوف 

ها و کمفک   راهنمایی انسانامّا ب  مههز  وسیع هدایت و  شزد یاخیو تلقی م ی تمدن مغوب شمین در سده
 .)ع( بفزده اسفت   ینمعصفزم  ی نظو و خودمند همزاره مزرد تأکید اسفال  و سفیوه   خزاستن اش افواد صاحب

العفاده قائفل    جانب  نگو بوای سالمتی روح و روان انسان اهمیتی ففزق  لنزان مکتبی جامع و هم  اسال  ب 
 کفوده ش  تمهیدات الش  بوای تحقق آن را ففواهم  ها و دستزرات ال بونام  ی است  ب  همین جهت با ارائ 

بورسی و را اش دیدگاه اسال   یدرمان مشاوره و روان ی مسئل  تزان یاست و اتهاقا  اش همین شاوی  است ک  م
معاصفو و اسفال  و بیفان     یشناسف  در این مقال  ضمن تبیفین مههفز  مشفاوره اش نگفاه روان    کنکا  کود  

 ی مههزمی مشاوره اش این دو منظو، استدالل شفده اسفت کف  اسفال  یفک مکتفب و نظویف         یها تهاوت
کلی شندگی انسفان   یها بلک  نظا  فکوی، لقیدتی و رفتاری جامعی است ک  چارچزب ؛نیست یا مشاوره

اسفت و امفو مشفاوره     کفوده وصزل ب  فالح و سعادت نهایی را مشفخص   یاه سالم را توسیم کوده و راه
 ،هفا  خزد را الاقل در جزامع اسفالمی بفا اهفداف، ارش     یها یو امزر بشوی باید اصزل و رو همچزن سا

 .شده اش سزی آن تطبیق دهد ها و تکالیف الال  هنجارها، بونام 
السفال    یهممشفاوره در کفال  معصفزمین للف     یهفا  بفا لنفزان رو   ی ا مقال ( در 1831) محامد   
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شیفوا اگفو   ؛ مشاوره اسفت  یها مزضزع مشاوره بحث و بورسی در رو اش مباحث بسیار مهم در نزیسد  یم
ک  بوای حل کار و مشکل مشزرت کننده نیفاش دارد،   ای یج ب  نت تزاند یمشزرت روشمند نباشد، مشاور نم

در بوداشت  باشد، کامل نخزاهد بزد  با جستجز در بخشی اش کال  آن بزرگفزاران   ای یج اگو هم نتو بوسد 
ها تزج  و لنایت داشت   رو  گزن  ین( ب  االسال  یهماست ک  اولیای معصز  )لل یافت  دست ب  این مطلب

هفا   اند و پیووان خزد را هفم بفوای لمفل کفودن بف  آن رو       ها استهاده کوده و جلزتو اش دانشمندان اش آن
 .کودند یتوغیب و تشزیق م

اره ب  معفانی لغفزی و اصفطالحی    شزری و مشاوره در اسال  پس اش اشی  مقال ( در 1831) یجاسب
را  ییهفا  اسال  را با استهاده اش آیات و احادیث مطوح ساخت  و سپس دستزرالعمل یدگاهشزری و مشاوره، د

 شفده  ذکفو تاریخی نیز مناسفبت مطالفب مختلفف     یاست  شزاهد کودهشده لنزان  ک  در این شمین  ارائ 
و  تفو  یفق بهتو و دق ییها حل   بالث رسیدن ب  راهمشزرت با مود  در مسائل مختلف شندگی و جامع .است

شیادی بوای پیفدا   یها   مود  در جویان شندگی اجتمالی خزد فوصتشزد یجلزگیوی اش تکوار اشتباهات م
اجتمفالی و   هفای  کفاری  یفزه اش ر ییبها و اطاللات گوان یابند یمختلف در حل مسائل م یها حل کودن راه

سفت  ا ها آن تما ها در اختیار  حل این اطاللات و راه ی ک  مجمزل  آورند یامزر مختلف شندگی ب  دست م
مختلف و تجوبیاتی است ک  دیگفوان در   یها حل بیشتو اش اطاللات و راه ی و مشزرت راهی بوای استهاده

  اند طزل شندگی خزد ب  دست آورده
 

 ها روش -5
تزج  ب  تزصیهی بزدن  با شزد  یماستهاده  ها دادهوتحلیل  ی تجزدر این تحقیق اش رو  کیهی بوای 

یسفت  مبنفا و معیفار در    نیو پفذ  امکانها  وتحلیل یافت  ی تجز منظزر ب ی آماری ها رو پژوه  استهاده اش 
های کیهی مشخصا  لقل، منطق، تهکو و استدالل است؛ یعنی محقق با اسفتهاده اش لقفل و    وتحلیل ی تجز

وتحلیل کند و حقیقت و واقعیفت   ی تجزی و بورسمدارک و اطاللات را  منطق و غزر و اندیش  باید اسناد،
اظهارنظو کند  البت  استدالل لقالنی، منطق و تهکو معیارهفایی نیسفتند کف      سؤاالتی  را کشف و درباره

روند و محقق ناگزیو است کف    یمکار  تنها ب  کار تحقیقات کیهی بیایند؛ بلک  در هو نزع تحقیق للمی ب 
ای داده کف    یجف  نتمحک بزند و اگو احسفاس کنفد رو  آمفاری     ها آنرا با  آمده دست ب و نتایج  ها رو 
ی را کنار بگذارد و ب  لقل و منطفق بهفا دهفد؛ شیفوا     آمارآید باید نتایج رو   ینمو منطق جزر در  بالقل
 ( 1833دالور،) وتحلیل، توکیب و تجوید و تعمیم کار لقل است ی تجز
 

 بحث و نظر -4

 هدف از مشاوره برای انسان از دیدگاه معصومین 4-1
مشفاوره باشفد و    هفدف تزانفد   ک  هو مشفکلی مفی   آید یاش آیات و روایاتی ک  نقل شد، ب  دست م

خانزادگی، مادی، معنزی، شغلی، تحصفیلی،   امزر شندگی فودی، ی محدود ب  مزضزع خاصی نیست و هم 
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هدف اش مشاوره ب  دست آوردن نظوی  یا نظویات بهتفو  شزد   یم سیاسی، اجتمالی، فوهنگی و    را شامل
هفای مختلفف    ی مناسب در شمینف  یهای اجوا طوح ی در حل مشکالت، بهتو شناختن راه صحی  و یا تهی 

در حل مشکل و یا دست یافتن ب  نظویات بهتو در مسائل مختلف،  گوفتن یاریاست  در مشاوره لالوه بو 
 ب  شوح شیو است: ها آن ینتو مهم ک  (1833، نظو است )صافیهای دیگوی نیز مزرد هدف

: خزدپسففندی فومایففد یمفف پیففامبو اکففو  همچنففان کفف  اسففتهاده اش تأییففد و حمایففت دیگففوان  -1
 ؛پشتیبان است ینتو ها است و مشزرت مطمئن تنهایی ینتو وحشتناک
 ؛ جلزگیوی اش انتقادات دیگوان در صزرت لد  مزفقیت -4
 ؛نظو و مؤمن افواد صاحبشناسایی  -8
 ؛رشد فکوی مود  -2
 ؛احتوا  ب  نظوات افواد و احتواش اش استبداد رأی -1
ایفن امفو در تمفا      یفت و درنها یسفت ایجاد این فکو ک  استهاده اش نظوات دیگوان لیب و لار ن -3

مزارد نیفز   بنابواین مشاوره همیش  دلیل بو لد  آگاهی شخص نیست بلک  این ؛شئزن جامع  تصمیم یابد
)دالور،  هفا مفزردنظو اسفت    مزردنظو در مشاوره بزده و غالبا  حصزل ب  هم  یا تعدادی اش آن یها اش هدف
1833)  

 مشکل یا مسئله در مشاوره 4-1-1
کننده بتزاند مشفکالت    مواجع  االمکان یاست تا حت کننده مواجع  اولین وظایف مشاور کمک ب  اش

 داننفد  یکنندگان دلیلی بوای رجزع ب  مشاور جز ایفن ندارنفد کف  نمف     اش مواجع کند  بسیاری  را دقیق بیان
مشفاور   کف   ضووری است رو یناشا ؛چیست و یا اش مطوح کودن آن با افواد دیگو بیم دارند یقا مشکلشان دق

ایفن مشفکل را    کنفی  یآیا احساس م کنی؟ یلنزان مشکل تلقی م چ  چیز را خزد ب  یلاش قب ییها پوس 
کننفده بتزانفد    مواجع  تا کند طوحرفتارت چ  ادوی گذارده است؟ با مثال  دیگوی هم دارد؟ این مشکل در

کننفده   همچنین مشاور مواجع  .بیان کند صزرت دقیق و صوی  مشکل و حدود و آدار آن را بوای مشاور ب 
و ابهفا  در   گفزیی  یو اش کلف  کنفد واقعفی و لینفی مطفوح     صفزرت  را تشزیق کند تفا مشفکل خفزد را بف     

کفنم   یم تنهایی احساسی   دو جمل اما ؛مبهم است احساس خزبی ندار  ک  گهتاربپوهیزد، مثال  این جمل 
دوسفتم بفا مفن رفتفار     ی   روشن است؛ یا جملف  ،کسی نیست ک  موا یاری دهد در مشکالت و نیاشهایم و

در   روشن اسفت  ،احمق گزید یو ب  من م کند یدوستم موا مسخوه می  جمل  ؛ امامبهم است، خزبی ندارد
اش قبیفل   ییهفا  ؛ یعنی بفا پوسف   کودباید تزج   کند یدنبال م کننده هدفی هم ک  مواجع  ب  بیان مشکل

 کننفده  ؟ بف  مواجعف   تزانی ین نمکار کنی ک  اال  چگزن  بشزی؟ چ  حالتی پیدا کنی؟ چ خزاهی یاینک  م

در شناخت  .کند صزرت صوی  بیان انتظاری را ک  اش مشاوره دارد ب کمک شزد تا هدف  را روشن کند و 
لزاملی ک  بالث آن مسائل و مشفکالت   درمانگو بایست ب  مسائل و کشف مشکالت افواد، مشاور و روان

 :شیو است لزامل، س  لامل ینتو   اش مهمکندشده، تزج  
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آرا  انسفان بف  وجفزد     یشنفدگ  شد ونیاشهای ارضا نشده: اشجمل  مشکالت و مزانعی ک  درراه ر -1
  (1831)حسینی،  آیند ی، مشکالتی است ک  ب  للت ارضا نشدن نیاشها پدید مآیند یم

 یوو تفأد  هو لمل یا کن  انسان در جهت ارضای نیاشهای متعدد اوست و شفخص تحفت نهفزذ      
لزارض جسمانی شیادی را  ها مشکالت روانی و و ناکامی در آن گیود یها و نیاشهای خزی  قوار م خزاست 
طفوف نیاشهفای    ب  تو ییندادنشان اش نیاشهای پا ها و جهت   شناخت این نیاشها و تهکیک آنآورد یب  بار م

اشجمل  نیاشهای بشو ک  ارضفا نشفدن  بالفث مشفکالت روانفی        است باالتو، درروند مشاوره بسیار مؤدو
ارش  در نظفو خفزد و دیگفوان، احتفوا ، مزفقیفت،      اند اش نیاش ب  احساس لفزت و   لبارت ،شزد یفواوانی م

التماد بفزدن، نیفاش بف      ، محبت، تعلق )نیاش ب  دوست داشتن و دوست داشت  شدن(، نیاش ب  قابلیتلسئزم
اش این نیاشهای اساسفی در   یک باید بورسی کند ک  کدا  مشاور،  التماد ب  خزد، نیاش ب  امنیت جانی، مالی

روانفی را مزجفب    یهفا  اختالل ی و یا در آن افواط شده است ک  شمین  نشده اعکننده، اشب مواجع   شخص 
ارضفا و یفا بوقفواری     ی الش  در فواهم ساختن شمینف   های ییها و راهنما شناسایی آن است  مشاور با شده
 ؛ شیفوا اکثفو  انفد  یروابط انسانی نیز بوای ارضای نیاشهای اساسی ما ضوور .کند می  نیاشها، کزش   تعادل

سالم با دیگوان کلید رشد و آسفای    نیاشهای شخص اش طویق روابط انسانی قابل ارضاست  داشتن روابط
آینف    ی لمده دارند  دیگوان بوای ما هم جنب  آدمی است و در شخصیت و هزیت خزیشتن شخص نق 

ر ک  امفا  صفادق   طز همان ؛تقلیدی ما هستند ی هم راهنما و اسزه و دهند یدارند یعنی ما را ب  ما نشان م
مسفلمان، بفوادر مسفلمان اسفت و       » لیلَف   ودَوآتِ  ومّلینَ زَهّ مّسلِخز المّاَ مُسلِالمُفوماید:  ی( مالسال  ی )لل
( و راهنما دهد ی)و او را ب  خزد  نشان م شزد یاو محسزب م تما  نمای ی چشم اوست و آین  ی منزل  ب 

روانفی   هفای  ینفاراحت  اکثو مشفکالت و  ی سالم نباشند شمین همین روابط اگو  « )و الگزی تقلیدی( اوست
اجتمالی و ناشی اش ارتباط بفا دیگفوان    مشکالت انسا، ی گهت لمده تزان یم    و ساشند یافواد را فواهم م

و روابفط   شفزد  میو روابط سالم اش ناسالم تهکیک  شزد یتزج  م در مشاوره ب  روابط فود با دیگوان .است
الش   هفای  ییو راهنمفا  شزد یروانی بوای فود ایجاد کوده است، ب  وی شناسانده م التناسالمی ک  مشک

 (؛1831 احمدی،) پذیود یتصحی  روابط ، صزرت مبوای 
فود ک  نتایج رفتفاری و روانفی خاصفی را     و شوایط شندگی ها یتلزامل موبزط ب  محیط، مزقع -4

شامل لزامل اقتصادی، اجتمفالی، فوهنگفی،   شاست  مزجب شده است  لزامل موبزط ب  محیط ک  مشکل
باید تزج  داشت کف  انسفان     فودی و اجتمالی است های یز و انگ ها، نقایص توبیتی و آمزششی خانزاده

 یها رقابت او را ب  سز یکاش  ساشد  یرو م ک  فود را با امزر متضاد روب  کند یشندگی م یا امووشی در جامع 
  جامعف  نیاشهفا و   خزانفد  یمف  مسفالی  یکدیگو او را ب  همکفاری و تشفو  و اش سزی  کشد یم یزآم خشزنت
وی در  یهفا  بفوآوردن نیاشهفا و خزاسفت     وسفایل کفافی را بفوای    اما دهد؛ یفود را افزای  م یها خزاست
 تزاننفد  یروانی بوای افواد نیست و مشفاوران نمف   های یماریب   با این وصف گویزی اشگذارد ینم اختیار 

اش شفدت   تزاننفد  یکنندگان تغییو دهند و فقفط مف   شندگی را بوای مواجع  و شوایط محیطیوقایع اجتمالی 
 کننفد  اجتمالی بو افواد بکاهند و ب  آنان در بوخزرد منطقی با شفوایط و وقفایع اجتمفالی کمفک     یواتتأد

 (؛1831 )بارتزن،
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مزقعیت خفزد کف     بوداشت و طوش تلقی فود اش جهان، محیط شندگی و ی لزامل موبزط ب  نحزه-8
کارهفا، اضفطواب،    احسفاس لفد  مزفقیفت در    شفزد   یم  مزجب احساس حقارت و درک منهی اش خزی  

 کار و شغل با شأن و مقا  خفزد و      نداشتن ،لد  ابواش وجزد و شایستگیکهایتی،  یب  احساس  ،افسودگی
 ی این لزامل هستند  اشجمل 

 ییگشا مراحل مشکل 4-1-2
ففود بااحسفاس    ،اول؛ دارد شخصی مواحلی وجفزد  های یمشکالت و رفع ناراحتدر شناسایی و حل 

العمفل   را اش دیگوان مخهی نگف  دارد تفا لکفس    آن کند یو سعی م بیند یمشکل، امنیت خزد را درخطو م
ک  دچار مشکل شفده   پذیود یو م بود یب  واقعی بزدن مشکل پی م ، دو؛ منهی نسبت ب  او صزرت نگیود

حل مشکالت نهی یا احتواش اش قبزل یا باور داشتن نسفبت بف  وجفزد مشفکل      راه سد در ینتو است  بزرگ
مشفاور و راهنمفا    ابف و بف  مشفاوره    پفذیود  یرو شدن با مشکل و حل آن را مف  روب  یتلئزمس ،سز ؛ است
حل اش تغییفو   بوای رسیدن ب  راه ،چهار ؛ پوداشد می آمیز یتمزفق یحل راه ب   یدنرس مهم درقدمی  لنزان ب 

فود  ،پنجم کند؛ یم گیوی یمو تصم یزیر و بوای آن طوح کند میاستقبال  ممکن یها حل رفتار، افکار و راه
 و یفاد  کنفد  یایجاد تغییو رفتار و شندگی خزد و حل مشکل احساس مزفقیت مف و کزش  بوای  در تال 

 :لبارت است اشی معصزمین  تزان گهت هدف اش مشاوره در اندیش  یمی بند جمعگیود  در یک  یم

 
 های معصومین یشهاند: اهداف مشاوره از دیدگاه اسالم و 1جدول 

  مادی و معنزی صحی  افواد در شندگی رشد فکوی و معنزی و هدایت -1

امفزر شنفدگی و جلفزگیوی اش رفتارهفای      و جا در حفزادث   ب گیوی یمتصم نهس و تزانمندی بوای ایجاد التمادب  -4
 .ها و لغز  ها یانگار ناساشگار و سهل

 أی تعاون و همکاری و پوهیز اش استبداد در ر ی ایجاد روحی  -8

  کنندگان حل مشکالت مواجع -2

 

 مذهب در مشاوره یها نقش 4-2

بودهفای مقابلف  و سفبک     اخیو اهمیت شیادی بفوای نقف  و راه   یها در سال شناسی بهداشت روان
 مقابلف   هفای  یزهها قائفل شفده اسفت  شف     شندگی افواد در چگزنگی وضعیت سالمت جسمانی و روانی آن

نی و بیوونی فشار کنتول نیاشهای خاص درو بوایهستند ک  فود مضطوب   یشناختی و رفتار های ییتزانا
 ( 1838 )پاک، گیود یآور ب  کار م

تزکل و تزسل بف  خداونفد و     بفوای     مذهبی اش منابع مذهبی مثل دلا و نیای ، ی دررو  مقابل 
ها هم منبع حمایت لاطهی  این نزع مقابل  ک  ییاند اشآنجا اخیو نشان داده های یافت   شزد یمقابل  استهاده م

کننفد؛   آسفان بعفدی را   یهفا  مقابلف   تزاننفد  یمف  تهسیو مثبت حزادث شندگی هستند،بوای  ای یل و هم وس
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سالمت ساش است  رفتارهای مذهبی ارش  مثبتفی در پفوداختن    ها بوای اکثو افواد آن یویکارگ بنابواین ب 
اش طویق ایجاد  تزانند یم یوهو غ یارتشندگی دارند  رفتارهایی اش قبیل تزکل ب  خداوند، ش دار یب  نکات معن

خفدایی هسفت کف      کف   یفن مزجب آرام  درونی فود شزند  باور ب  ا مثبت، یها امید و تشزیق ب  نگو 
ست تا حد شیادی اضفطواب مفوتبط بفا مزقعیفت را     ا ها کننده و ناظو بو لبادت کند یرا کنتول م ها یتمزقع

د مانند ارتباط با یفک دوسفت بسفیار    اغلب افواد مؤمن ارتباط خزد را با خداون ک  یطزر   ب دهد یکاه  م
 هفای  یفت ادفو مزقع  تزان اش طویفق اتکفا و تزسفل بف  خداونفد      و معتقدند ک  می کنند یصمیمی تزصیف م

فعالی  ی تزاند ب  شیزه ک  مذهب می شزد ی  ب  همین دلیل گهت  مکودرا ب  طویقی کنتول  کنتول یوقابلغ
مفذهبی   هفای  یتمتکی بو باورها و فعال مذهبی، ی   و مشاورهمقابل یطزرکل در فوآیند مقابل  مؤدو باشد  ب 

  کند یکمک م در جامع  جسمی ب  افواد های یهیجانی و ناراحت فشارهایاست و اش این طویق در کنتول 
امیدواری ب  کمک و یاری خداونفد در   احساس تعلق داشتن ب  منبعی واال، داشتن معنا و هدف در شندگی،

حمایت روحانی و     همگی اشجمل  منابعی  اجتمالی، های یتبوخزرداری اش حما ی،شندگ یشا شوایط مشکل
آسفیب   در مزاجه  بفا حفزادث فشفارشای شنفدگی     تزانند یها م هستند ک  افواد مذهبی با بوخزرداری اش آن

 ( 1831پوچم، کمتوی را متحمل شزند )
 داشت  باشد و در ارشیابی مزقعیفت،  ییادش نق  مؤدوی در استوس در تمامی لزامل تزاند یب ممذه

منابع حمایتی و     سبب کاه  گوفتاری روانفی شفزد  بفو ایفن      مقابل ، های یتفعال ارشیابی شناختی فود،
مثبت وجفزد دارد و اخیفوا  نیفز     یبین مذهب و سالمت روان ارتباط شزد یها است ک  تصزر م اساس مدت

 یخفانی،  )حفاج  در راستای این شمین  فواهم آورده استتجوبی شیادی را  های یتحما شناسی مذهب روان

1814 ) 
 

 ی امروزی و مسلمانان ی مذهبی در جامعه توجه کم به مشاوره 4-3 
مسیحیت و بفزدایی در جهفان در    ،مذهبی با تزج  ب  لقاید یهزدیت  ی اکنزن درمانگوی و مشاوره

متعالی مکتب متعالی اسال  کمتو  یها آمزشهدرمانگوی و مشاوره بو اساس ب  حال رشد و تزسع  است؛ اما 
 یها نشده است  این در حالی است ک  در اسال  رو  در این شمین  انجا  یو کار و تحقیق جد شدهتزج  

 تفزان  یهفا مف   درمانگوی و رفتاردرمانگوی وجزد دارند ک  با استهاده اش آن متعدد درمانگوی اشجمل  شناخت
 )پفاک،  مؤدوند، حفل کفود   یوها غ آن ی قبلی درباره ی مشاوره یها رو  بسیاری اش مسائلی را ک  فنزن و

1838 ) 

 

 شهر سالم فضای 4-5

شفهووندان اسفت     یشفهو سفالم، مشفارکت واقعف     فضفای  سفاخت  یمهم بوا یاربس لزاملاش  یکی
التماد داشت  و ب  امزر شفهو   یشهو یویتو مد یوانک  ب  مد یودصزرت گ تزاند یم یمشارکت مود  شمان

 یاست اشجمل  اشنظو ساشمان بهداشت جهان شده یانشهو سالم ب ی درباره یمختله تعاریف آگاه باشند  خزد
مفود    کف   یطزر ب  دهد یو منابع  را تزسع  م بخشد یخزد را بهبزد م یطاست ک  مح یشهو سالم شهو
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 یشهو سالم شهو یگود یدگاهد اش کنند  یبانیپشت ها ییتزانا ینب  باالتو رسیدن بوایرا  یکدیگوآن بتزانند 
اش  یفد با یشفهو  ینچنف  ؛ البتف  بستو سفالم و پفاک   یکسالم شهووندان در  یاست منطبق بو اهداف شندگ

شهووندان و امکانفات   یاشهاین یگوو د یوساختیسبز، خدمات ش یدر بحث فضا یقابل قبزل یاستانداردها
و سووصدا، تن  و  یکدوراش تواف آرا  و ب  یشهو بنابواینرا  بوخزردار باشد؛ آ یشندگ بوایمناسب  یرفاه
 یشهو سالم معضفل فضای  در است  یطیو مح یو بصو یصزت یاشجمل  آلزدگ محیطی یستش های یآلزدگ

مخفدو  شفدن الصفاب     یبفوا  یک  خفزد لفامل   رو یادهو پ یابانچال  در خ یابان،آسهالت خ یب  نا  خواب
جانبف    حوکت همف   یک یجادا یاست بوا یا شهو سالم پووژهفضای  وجزد ندارد  ،ستا ها لابوان و راننده

و  یتا مقامات دولت کوده یجسالمت بس ی را در تزسع  یو مل یتما  مسئزالن و مقامات محل کزشد یک  م
ت و بهداشفت شفهووندان، نقف     سفالم  ی ینف  درشم ییهفا  اش پفووژه  یفت با تزجف  بف  قفدرت حما    یمحل

  (1831)حسینی،  داشت  باشند ها یتفعال ینا یدر رهبو یفود منحصوب 

 

 شهر سالم یارهای فضایها و مع شاخص 4-5-1
هفا، آب پفاک    تنهس انسان بوایپاک  یاش هزا یو بوخزردار محیطی یستش های یشامل لد  آلزدگ

و  شیفاد سفبز   یخو  و سوسبز با فضفا  یشهو ی،و بصو یصزت های یدوراش آلزدگ ب  یشهو یدن،نزش بوای
است ک  لمز   ینشهو سالم ا یگود یارهایها و مع اش شاخص ؛ همچنینشهووندان است یامن بوا یشهو

 ؛بوخفزردار هسفتند   یمناسب و بوابو هسفتند  همف  اش رففاه نسفبتا  مطلفزب      یشغل یها فوصت یمود  دارا
ها اشجمل  در امزر بهداشت و  آن یدرروند شندگ یاریو هم یجلب مشارکت شهووندان ب  همکار ینهمچن
بف  بهبفزد    یدستوسف  سفاشی  آسانتو،  سالم یشندگ یرفتار شهووندان بوا اشگاریو س یقتطب شیست، یطمح
 یشفتو هفو چف  ب   ینشهو، تأم یفوهنگ یواثحهه م ،مناسب ی دفع شبال  یستمس ی،خدمات بهداشت یهیتک

ماننفد   یآمزششف  ی،شهووندان، فواهم آوردن امکانات فوهنگف  یو فوهنگ یاجتمال ی،روان ی،سالمت جسم
 و دانشگاه  سینماکتابخان ، فوهنگسوا، 

قابل سفکزنت و   محیطی یستباشد ک  در طزل شمان اشنظو ش یدارپا تزاند یم یشمان یشهو چنین   
 یزهپاک یفقط شهو یدارساش باشد  شهو سالم پا یهمبستگ یبادوا  و اشنظو اجتمال یاشنظو اقتصاد ی،شندگ
 ؛ همچنفین لادالنف  بف  دسفت آورد    یباشد ک  انسان بتزاند در آن درآمد یشهو یدبا یست؛ بلک ن یزو تم

تال  و وقت خفزد را صفوف حهاظفت اش     ،داشت  باشد یکند، احساس آرام  و راحت ی سوپناه مناسب ته
 یها ک  ب  نسل یاش منابع آنک  ی، ببخشند یخزد را ارتقا  م یآن شهووندان سط  شندگ درک   کند یشهو

شاده،  تقفی هفدر دهنفد )   آنفی  یها خزاست  ینتأم یرا بوا یآت های ی تعلق دارد، مصوف کنند و سوما یندهآ
1833 ) 

 یوو سفا  یندر مصفوف آب، شمف   ینف  شهو سفالم، اسفتهاده به   یدارپا ی تزسع  ی یژهو یها شاخص   
هفا و فاضفالب، اسفتهاده     شبالف   یدتزل یزانکاه  م یننهمچ ؛است یرشد شهو یاشاست ک  مزردن یمنابع
 یتزان مناطق مختلف شهو یتو تقز یو اجتمال یاقتصاد یها فوصت ی و پسماند، افزا یافتاش باش ین به
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بف    یعیو طب یلزامل انسان ی یج ک  درنت یاحزادث و بال یدات،ب  تهد ییگز پاسخ یا یویجلزگ یراستا رد

 ( 1831 احمدی،) آید یوجزد م

 

 فاکتور اصلی فضای شهر سالم 4-5-2

شفهووندان اسفت     یشهو سالم، مشفارکت واقعف   فضای ساخت یمهم بوا یاربس یاش فاکتزرها یکی
التماد داشت  باشند و در کنار  یشهو یویتو مد یوانک  ب  مد یودصزرت گ تزاند یم یمشارکت مود  شمان

 آگاهیسط   ی التماد در شهووندان و افزا یجاددو شوط ا یعنی ؛آگاه باشند یزب  امزر شهو خزد ن ،التماد
و متخصصان شهو در  یوانمد نق  مؤدو است  یارشهووندان بس یآنان در کنار هم در بحث مشارکت واقع

 است: یتخصزص اش دو جنب  حائز اهم ینا
و مشارکت  یالتماد لمزم ی صادقان  ب  مود  ک  مزجب افزا یاراتو اخت یفلمل ب  وظا-1

 (؛1832اسهیجانی، ها خزاهد شد ) آن یشتوب

 امزر  یساش و صادقان  ب  شهووندان و شهاف ی صح یرسان آگاه کودن و آمزش  دادن و اطالع -4

ی مشارکت آگاهان  و واقع یرا بوا یبستو مناسب تزاند یم یشهو یواندو مزرد تزسط مد ینا رلایت
  (1831کند )حسینی، سالم فواهم  ی شهو و جامع  ی تزسع  یمود  در راستا

 

 ی فضای شهر سالمها مؤلفه 4-5-3
ب   یمزضزع سوشندگ یمکالن و با تقس یاسدر مق یسوشندگ ی مسئل  :محیطی یستش یها مؤله  -1
و لد   یمنیو خدمات مزاد شائد، ا یمقدار آب الش ، هزا، غذا، انوژ کهایت مختلف مانند بقا، یاه بخ 

 شیست یطمح یانم یو هماهنگ یساشگار ی؛ چگزنگشزد می یفو خطوات تعو محیطی یستوجزد سمز  ش
و  آورند یانسان را فواهم م یشندگ یاساس های ی ک  پا شزد یاطالق م یزلزژیکیو ب ی فیزیکیها ب  نظا )

و ساشگار(  )بز  یکیدبات اکزلزژ یان؛ و بابشزد یم یبورس یانسان یاشهایو ن (ارتباط داند ی  روانیبا آسا
اگوچ   شزد؛ می ییندر شهو تب یشهو یدارپا ی و اصزل تزسع  یدارپا ی تزسع  یت معیارهایدرنها
  بو یستانسان ن یاشهاین ینها صوفا  تأم منهعل ندارند و نق  آن یتینق  ماه محیطی یستشی ها مؤله 

 ارتباط متقابل با یدارا ییلگزهافعال با رفتار و ا یندهایسلسل  فوآ یکلنزان  ب  یطمح ینا ین اساسا
در سط  کالن لالوه بو  سوشندگی است  یدار(پا یسز ب )تحزل او  یومس ی کننده یتو هدا انسان

را  یطمح یهیتو ک یویپذ انعطاف ی، ساشگاری،چزن لدالت، کارآمد یمیمهاه ی،شهو یفضاها یسوشندگ
 ؛منجو خزاهد شد یویپذ یستب  ش یداریپا صزرت در یشهو یسوشندگ یتو درنها گیود یدر نظو م یزن

در دل  یعتانسان و طب ی و رابط  یاجتمال یدگاهاش د یسوشندگ ی مسئل  :یاجتمال یها مؤله  -4
آن قوارگوفت   یزیانگ ک  در مقابل مالل یشهو یفضا یاییو پز یسوشندگ بورسی  شزد می یانشهو ب یک

اش  یعیوس ی سوشنده ک  در دامن  یی  فضادهد یرخ م یشهو یدارد ک  در فضا هایی یتفعال ب  یو بستگ
؛ کنند می یرا در فضا سپو یاجبار ب  آنجا آمده و لحظات یاش رو یاخزد و  یارافواد ب  اخت انزاع روش،
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 ( 1831حجتی، و بمانند ) یایندباشد ک  مود  ب یا گزن  ب  یدفضا با یگود لبارت ب 

 

 مشکالت فضای شهر سالم 4-5-5

 یجادشهو و شهووندان ا یرا بوا یمشکالت فواوان یواخ ی چند ده  یط یشهو یشتابان شندگ رشد
 یب  مسفکن مناسفب و خفدمات اصفل     یناکاف یدر شهوها، دستوس یتتواکم جمع ی ک  بالث افزا کوده
 یجفاد هفا و ا  تهاوت فوهنگ یکدیگو،شهووندان اش  یگانگیو ب ینینش و آپارتمان یمشکالت فوهنگ ی،شهو

امکانفات و   ییو نارسفا  یونقفل ناکفاف   حمفل  یستم، سیواستانداردو غ یوقانزنیغ یها مسکن یجادها، ا غ شا
و  یمزتفزر  ی یف  نقل یلوسا یناگهان ی افزا یوی،هزا و تصز ی،صزت یآلزدگ یلاش قب یطیمح های یآلزدگ
 ( 1831پوچم، شده است ) یکاش حجم تواف یناش یآلزدگ

بف    ی،ا جفاده  یفضع های یوساختاشجمل  ش یگویمشکالت د یشهو یرشد شتابان شندگ همچنین
درآمفدها،   یتسفاو  مناسب، لد  روهای یادهنبزدن پ یامحل لبزر لابو و دوچوخ  و مزتزر، مه یختگیهم آم

 هوها،ش یباساشیدر ش یتلد  خالق ی،لمزم ی ی نقل یلشهووندان ب  استهاده اش وسا یقمناسب نبزدن تشز
مزففق، اشفتباه    یشفهووند  یشنفدگ  یالش  بوا یها شهو، ندادن آمزش  اساشییبلد  مشارکت مود  در ش

و  هفا  ینشجفوآور بفزق ماشف    یبفوق، صفدا   ی روی  یکودن و مصوف ب یشهوها با چواغان یباساشیگوفتن ش
 ینبفزدن فضفا   لتشهو ب  ل یشدن لبخند اش اهال فوامز  ی،واه ی ب  بهان  یابانیخ یو دلزاها یاددادوفو

سبز و پفارک بف  تعفداد     یلد  وجزد فضا یبا،بخ  پوندگان ش آرا  یآب، صدا یانهمواه با جو یسبز کاف
 یدسفتوس و امکانفات ورششف    قابفل  یحیاست، لد  امکانات تهو یشهو یشندگ ی ی ک  ضوورت اول یکاف
 ( 1812)بواش ، جزانان شده است یبوا

 یبلکف  بف  معنفا    یسفت ص نشهو ب  مفدت مشفخ   یکسکزنت در  یشهووند تنها ب  معنابنابواین 
 است  یو اجتمال یحقزق فود های یاش آگاه یا مجمزل 

 

 با رویکرد مذهبیی مشاوره کردن افراد ها روشفنون و  4-4

 ی مشاوره در جلسه مصافحه 4-4-1
مشاوره، مشاور باید بف  او سفال  کنفد و یفا اگفو وی سفال  کفود         ی در مزقع ورود مواجع در جلس 

هنیفت،  تبپذیود  سال  در لغت بف  معنفای سفالمت،     را یو یدهد و ب  گومااو دست   ، ببدهدجزاب  را 
پیزند لاطهی و اجتمفالی   ی آشتی، تعظیم و تکویم است  سال  خزد یک فوهنگ پزیا و حلق  ،درود، صل 

و فومایفد: هف   می السال  ی آغاش و پایان روابط انسانی است  اما  للی لل ی نزد مسلمانان است  سال  نقط 
 یفد سفال  آغفاش کن   اخاطو سخن خفزد را بف    بوای آرام  ؛شزد می شده یوتدر محیط نامأنزس ح یوارد تاشه

 ( 113 :)غورالحکم

 

 



 6931 تابستان  |  شماره هفدهم  |  سال پنجم                    

55 

 احترام گذاشتن 4-4-2
ب  اهمیت  ک  ین  بوای اب  آن تزج  شزداحتوا  گذاشتن ب  افواد اش امزری است ک  باید در مشاوره 

کنفیم؛ رسفزل اکفو      اش پیامبو بسنده مفی  یا و چگزنگی احتوا  گذاشتن ب  دیگوان پی ببویم ب  ذکو نمزن 
فوماید: کسی ک  بوادر مسلمان خزد را با کلمات مزدّت آمیز خفزی  احتفوا  نمایفد و غمف  را      )ص( می

  (13است )بحاراالنزار ج  رحمت خداوند ی د تا این سجیّ  در او باقی است، پیزست  در سای یبزدا

 

 گوش دادن 4-4-3
دقت و تزج  نیاش دارد و شنیدن لمل غیوارادی است و  گز  دادن لملی فعال و ارادی است ک  ب 

فنی است ک  مشاور باید در مشاوره ب  کار ببندد  بدین معنفا کف     ینتو دقت نیاش ندارد  گز  دادن مهم ب 
طزر کامل و دقیق تما  حزاس  را بو گهتار مواجع متموکفز سفاشد و بف      مشاوره باید ب  ی  مشاور در جلس

فوماید: خفز  بوخفزردی و خفزب گفز       می السال  ی های او با دقت گز  فوا دهد  اما  صادق لل گهت 
  (11درست اندیشی است )بحاراالنزار ج ی  هدهند کودن نشان

 

 کردن یدل هم 4-4-5
را بدان طویقی ک  هست، دقیقا   انگو دنیای مواجع معناست ک  مشاور یا درمانالن  بدین د درک هم

شزد ک  گزیا مشفکل متعلفق بف      دریابد و با آن همدلی کند  مشاور چنان با دنیای درون مواجع موتبط می
دهد تا لمیقا  و آشادان  بف  خزدکفاوی و مکاشفه      ب  مواجع امکان می یا الن د چنین درک هم ؛خزد اوست

اش  کفس  یچفومایفد: هف   می باره یناش خزد ب  دست آورد  پیامبو اسال  )ص( درا یتو بپوداشد و شناخت کامل
ک  آن چیزی را بوای بوادر  دوست بدارد ک  بفوای خفزد  دوسفت     شما ایمان نیاورده است تا هنگامی

  (132،دارد )صحی  بخاری
 

 هم سازی 4-4-4
اش هماهنگی درونی بوخزردار باشد و بین آنچ   یدرمان روانمشاور مطلزب کسی است ک  در جویان 

ها را بپذیود  گزید اختالفی وجزد نداشت  باشد  اش احساسات خزد  کامال  آگاه باشد و آن هست و آنچ  می
و با رضایت کامل ب  هنگفا  ضفوورت ایفن احساسفات را در جویفان درمفان بیفان کنفد  ایفن خصیصف            

حضوت للفی )ع(   ور و نداشتن حالت دفالی ب  هنگا  مزاجه  با مواجع است خزد بزدن مشا ی کننده بیان
خزاهد پیشزای مود  باشد و آنان را ب  دنبال خزد ب  راهی دلزت کند، پی  اش  ک  می یکس فوماید: آن می
کنفد پفی  اش    خزاهد ب  دیگوان یاد بدهد خزد را مخاطب کند و ب  خزد  تعلفیم و تلقفین مفی    ک  می آن
کند و خفزد  را   کس ک  خزد  را تعلیم و تلقین می خزاهد مود  را با شبان خزد توبیت کند  آن میک   آن

کف  معلفم و موبفی دیگفوان اسفت       اسفت اش آن  تفو  یسفت  کند بوای احتوا  و تکویم شا تأدیب و توبیت می
  (412، البالغ  )نهج
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 پذیرش 4-4-5
هسفت، خفزب یفا بفد بفا تمفا  مشفکالت و        طزر ک   مشاور باید مواجع را ب  مشاب  یک انسان، آن

مواجفع را   ،مثبت ب  ففود اسفت  در ایفن نگفو  مثبفت مشفاور       ینگوش یو بپذیود  پذ های  یناساشگار
خفزد را دارد    ی هدربفار  گیوی یمآورد ک  حق تصم حساب می مزجزدی باارش  و صاحب شأن ب  ی منزل  ب 

 کف   یفن نتیجف  ا  ؛شزد تا احساس ارششمندی کنفد ع تزج  مثبتی جکند ک  ب  موا چنین پذیوشی ایجاب می
 ی ه، مواجع را بپفذیود  حضفوت للفی )ع( دربفار    یدوبندیق گزن  یچو بدون ه یوشوطیطزر غ مشاور باید ب 

گزن  ک   ها نیکی کن همان گزید: فوشند ! ب  تما  انسان   میهب  فوشند  محمد حنی قیدوشوط یپذیو  ب
  (3ج  شیع  یل)وسا انتظار داری نسبت ب  تز نیکی کنند

 

 انعکاس گفتار و احساسات 4-4-5
ها و احساسات مواجفع، او را   مزقع و درست گهت  مشاوره اش طویق انعکاس ب  ی مشاور باید در جلس 

 ی مناسب تشزیق کنفد  مواجفع در نخسفتین جلسف      یها حل راه یوجز و جست تو یقب  بحث بیشتو و لم
انعکفاس    پندارد و دیگوان را بالث بووش مشکالت  می داند یمشاوره، خزد را در پیدای  مشکل سهیم نم

انعکفاس   ک  یکند  درحال های مواجع را بدون تغییو بیان می گهتار و احساس مواجع هم  یا بخشی اش گهت 
 ی بیشتو دربفاره  ی کو و اندیش های مواجع در قالب جدید، مواجع را ب  ته گهتار مشاور لالوه بو بیان گهت 

تزانفد   کند ک  او مفی  لمل می ای یین کند  مشاور در انعکاس احساسات مواجع همانند آ مزضزع تشزیق می
و دانا در جامع  ماننفد آیینف  هسفتند کف       یلتحاالت و لزاطف خزد را در مشاور بنگود  درواقع افواد بافض

ساشند  کسی ک  خزاستار پاکی و فضیلت اسفت   قایق را آشکار میکنند و ح ها را ارائ  می ها و ششتی شیبایی
  حضوت رسفزل اکفو    کندپاک استهاده  یها باید خزد  را ب  ایشان لوض  دارد و اش افتخارات آن انسان

ها را اش وی  فوماید: مؤمن بوای بوادر خزی  مانند آیین  است ک  نامالیمات و بدی ل  میآللی  و  اهلل یصل
  (1831، د )آقاجانیساش دور می
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 مشاوره کردن افراد از دیدگاه معصومین ی شده استخراج یها ها و مؤلفه شاخص: 2جدول 

 ها مؤلفه شاخص ابعاد

 ورودی

 مشاوره بوای دانشجزیان آمادگی و پذیو  یارهایمع دانشجزیان

 اناستاد
کفار بفا    یبفوا  یآمفادگ  ی،نسبت استاد ب  دانشجز، سزابق آمزششف 

 ب  فضای شهویو نگو   یورناف

 افواد لادی
 یو بففففففففاشنگو پففففففففذیو التبففففففففار، حضففففففففزر، 

 ی مشاوره( و طزل دوره یفواوان) 

 منابع

 مشاوره مدیویت سیستم
انعکفاس   یفت قابل ی،کاربوپسفند  ی،امکانات تعامل ینان،اطم یتقابل

 گهتار و احساسات

 مشاوره ساختار
 یو ادوبخش یو باشنگو یروشرسان ب  ی،فن یطواح ی،آمزشش یطواح
 مصافح  در جلس ، ارائ ی ها رو 

 مشاوره های یوساختش
اطاللفات   یروشرسفان  ب  و اطاللات اش پشتیبانی اطاللات، امنیت

 ی و پذیو همساشمشاوره، 

 فوایندها

 مشاوره
بفاشخزرد و   یسفاش  ، ففواهم اففواد  یابیارششف  یانگینم ،سط  تعامل

 و احتوا  گذاشتن، همدلی کودن انتظاراتی ساش شهاف

 یادگیوی
و نفوخ مشفارکت    یشفوفت پ یفانگین فعفال، م  یکودهفای حضزر رو

 و مشاوره بحث و گهتگز در اتاق یوانفواگ

 پشتیبانی
هفای   یاسفت سب   ی/ دستوس یساش شهاف فواگیوان، مندی یترضا

 آمزش  محزر در رابط  با مشاوره

 آمزش 
 و های یشیاند هم و یوحضزریغ و حضزری آمزششی های کارگاه
 ی فضای شهو سالم ین درشمکارکنان و افواد  بوای لمزمی

 پشتیبانی خدمات و دوره ساختار محتزا، منابع، ارششیابی، سنج  و ارشیابی

 کارآفوینی و اشتغال نوخ سالمت، نوخ ماندگاری، نوخ آمزختگان دان  خووجی

 

 یشهر یفضا یدر طراح شده ینارتباط اصول تدو 4-5

 یانب تزان یم گزن  ینا طواحی، اصزل ینو تدو یمدر قوآن کو یباشناختیش یها انگاره یاش بورس پس
 را مدنظو یباییآن، ش یها جهان و نعمت ین و در آفو هاست ی شیبایی  هم ی  داشت ک  خداوند سوچشم

مفزَّْْشُون.  جَعَلنْفاَ لکفمْ فیهَفا      شَفی   من  کلِّ ها یرَوَاسِی وَأنَبَتْنَا ف ها یاألرَْضَ مَدَدْناَهَا وَألَقَْینَا ف»َداشت  است  
مزشون، در  یاهو اش هو گ یمافکند یها دابت هو در آن کز یمگستود ین راو شم»مَعَای  َ وَمَن لسَّْْتُمْ ل َُ بو َاشقِینَ؛ 

 تزانیفد  یک  شما نمف  ی کسانیبوا ینهمچن یمداد در آن قوار یشندگ یلشما انزاع وسا یو بوا رویاندیم آن
در  یک  خداوند لالوه بو اصفل هدفمنفد   کنند یم یانب ین آیاتا « (41و  13حجو، ) یدده یها روش ب  آن

 یشفهو  فضفای  ففزق،  یفات متهاوت انسان تزج  نمزده است  مطابق بفا آ  یاشهایب  ن هستی، خلقت لالم
)تقی  گز باشد نسان را پاسخمتهاوت ا یاشهاین بعدی خدا ساشد و در مواحل یادانسان را متذکو  یدنخست با
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 شده یناصول تدو یبا، ارتباطمطلوب و ز یشهر یبه فضا یدنرس یبرا 8 ی جدول شماره . در(9831زاده، 
 .است شده یانب یشهر یفضا یبا طراح

 

 یشهر یفضا یدر طراح شده ینارتباط اصول تدو: 3جدول 

 طراحیهای رهنمود اصول تدوین شده در طراحی فضای شهریارتباط  اصول

 هدفمندی
خدا اصلی ترین هدف در فرآیند طراحی فضای یاد 

 شهری

دهنده در دو بعد کالبدی و محتوای فضاای   عناصر آگانیوجود  -
هاای جامعاه،   شهری در جهات شاناخت نیازهاای ان،اان، ارز     

 حاکم بر جامعه، فرهنگ و ... بینیجهان

 وحدت
کالبد و محتوا و عناصر سازنده پیوند عمیق بین ایجاد 

 فضای شهری

 با تعیین نظام فضایی مشخص، من،جم و پیوسته -
با ایجاد ارتباط میان اجزای سازنده و ارتباط میان جزء و کل  -

 اجزاء
 با ایجاد سازگاری کامل بین اجزای سازنده فضای شهری -

و تناسب 
 توازن

بین اجزای تشکیل دهنده فضای شهری، تناسب 
تناسب بین اجزا و کلیت فضا وتناسب بین پدیده با 

 موضوع فضای شهری

 وجه به مقیاس ان،انیت -
 توجه به ن،بت ابعاد طول به عرض، عرض به ارتفاع و ... -
 توجه به رابطه و موقعیت عناصر فضا ن،بت به یکدیگر -

 تنوع
 به نیازهای متنوع ان،انتوجه 
 به شرایط فرهنگی و اقلیمیتوجه 

 خصیص عملکردهای متنوع با توجه به نیازهای ساکنانت -
 های متنوع طراحی جداره پیوسته لیکن با فرم -
 استفاده از عناصر طبیعی )آب، درخت، گیاهان و ...( -

از پیراستگی 
 عیوب

از هرگونه عیب و نقص )به معنای واقعی در ی بر
 ر( و در هر مرحله از طراحی فضای شهریباطن و ظاه

 ها جامعهنبود عملکردهایی مغایر با ارز  -
 های ناسازگارنبود کاربری -

 تعادل
به عنوان بنیاد و اساس زیبایی از جمله شکل تعادل 

دادن فضای شهری و به معنای قرار دادن هر شیء یا 
 .داجزای فضای شهری که بهتر از آن متصور نباش

 تعادل در کلیت فضا، تناسبات حجمی و در همه اجزای سازنده -
 تعادل در ن،بت ارتفاع بدنه ها -

اثرگذار 
 معنوی

واسطه حضور برخی عناصر ان،ان را در ضمن به 
متذکر شدن به یاد خدا، او را از تک بعدی شدن و از 

 تمرکز بر یک عالم برهانند.

-ای، یادبودها، نمادها با توجه به ارز استفاده از عنصر نشانه -

 های جامعه

 

 ها یشنهادپگیری و  یجهنت -9
باا   شاان  یاز مراحل زندگ یا پارهبشر در طول زندگی و یا  نشان داده است که افراد زیادی از تاریخ

هاا باه رهباران و دانشامندان دینای،       اند و برای حال آن  رو بوده رفتاری روبه مشکالت و م،ائل روانی و
امروز بیش از گذشته مردم به مشاوره  .اند کردهمشاوران و راهنمایان مجرب و متخصص مراجعه  معلمان،

اقتصاادی، فرهنگای، روانای عااطفی و ... و      هاای اجتمااعی،  و راهنمایی نیازمندند؛ زیرا نظر به تنوع نیاز
 یهاا  و جلوه شده تر یچیدهمشاوره، م،ائل روانی و رفتاری ب،ی پ تعداد افراد موضوع راهنمایی و  افزایش 
 است و مراجعه به مشاوران هم به دلیل فقر، کمبود وقت، مشغول بودن مشاوران و امور یداکردهبیشتری پ

یا ک،انی کاه در   افراد به نحوی با مشکالت روانی خود و ی همه یباًتقر .می،ر نی،تبرای همگان ، دیگر
برخورد والدین در رنجند و والادین از   . کودکان و نوجوانان از اخالق وه،تند رو ارتباط با آنان ه،تند روبه

و غم و اندوه به نابهنجار کودکان و نوجوانان در ناراحتی  گری و رفتارهای ناسازگاری، طغیانگری، پرخا 
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و  هسفند دارای مشفکالت روانفی    ی وبف    در مدارس دان  آمزشان شیادی وجزد دارند ک  کفم بوند یسو م
ها خیلی اش همسوان  خانزاده رو هستند  در با رفتارهای نابهنجار آنان روب هوروش معلمان، مدیوان و ناظمان 

 ی بوخزردار نیستند و شمینف   یبخش آرا  و لذت وانی خزد یا همسو و یا هودو اش شندگیب  دلیل مشکالت ر
هفا در   بوای حل این مشکالت و پیشگیوی اش پدید آمفدن آن  .ساشند یفوشندان را نیز فواهم م های یناراحت

اسفت و   آمده لمل شناسان، مشاوران و مؤلهان ب  دینی، روان اش ناحی  دانشمندان ییها کزش  افواد جامع ،
لنفزان محفزر    خصفزص بف     اخیو مسائل رفتاری و روانی کزدکان، نزجزانفان و جزانفان بف    ی در چند ده 

و  هفا  ییاش مشفاوره شفناخت تزانفا    هدف  مشاوره درآمده است یشناس مشاوره و راهنمایی یا روان ی لمده
هفا و   آن ی جانبف   ب  رشفد همف   اخالقی افواد و کمک  استعدادهای بدنی، روانی، لاطهی، لقلی، اجتمالی،

اسفالمی آن، سفعی    یفژه و بف   یدرمفان  مشفاوره و روان  .روانی است ب  مشکالت افوادپیشگیوی اش ابتالی 
مهید و خالی اش مشکل را ب  افواد بیامزشد و اش آنان شخصیتی بسفاشد کف  بتزاننفد     چگزنگی شندگی کند یم
 بف  حیفات و   لالی تعلیم و توبیفت بوسفند و   یها هدفبا خزد، دیگوان و محیط تعامل کنند و ب   یخزب ب 

؛ ایها الذین امنزا استجیبزا هلل وللوسزل اذا دلاکم لما یحییک یا :فوماید یقوآن م .واقعی نائل شزند یشندگ
و ارشادهای اولیای دیفن   ها ییب  راهنما للی  و ال ( را اجابت کنید )و اهلل یای مؤمنان! خدا و رسزل )صل»

 یکی اش مبانی نظوی « کنند یشما در آن است، راهنمایی م را ب  آنچ  بالث حیات واقعی ما( شکنیدلمل 

 یهفا  انسان و تعامل مشکالت روانی اش خزد یژهو این است ک  اکثو مشکالت ب  با رویکود مذهبیمشاوره 
  خیزد یاو بوم

انسان  یدنخست با یباو ش ی مطلزبشهو یفضا ی،آمده اش چارچزب نظو دست ب  یجبا تزجّ  ب  نتا   
 یگفو گفز باشفد  اش د   متهاوت انسان را پاسخ یاشهاین بعدی ساشد و در مواحل و معصزمین خدا یادرا متذکو 

بفو اسفاس    یشهو فضای اش اجزا و لناصو یکاست ک  هو  ینا یبامطلزب و ش یشهو های فضای یژگیو
 یکفدیگو کامفل بفا    یو همفاهنگ  یگیوند و بفا سفاشگار   شکل مود  یاشهایجامع ، فوهنگ و ن یها ارش 
کف    یونفد قفوار گ  ی شفهوی فضفا  یبنفد  استخزان یبو رو شده بینی ی مکان پ یندر بهتو و شزند یبتوک

  یدکل واحد حاصل آ یتدرنها
شندگی آنان  ی خزد افواد و سابق  و مسائل روانی در ها یللل گوفتار و مذهبی دینی ی در مشاوره   
خزدشناسی رسیده و ب  نقاط قزت و ضعف خفزد   گوی است ک  افواد ب و در این جستجز شزد میجستجز 

 ،و در مزرد خفزد، لقایفد   دهند یباورهای نادرست تشخیص م صحی  را اش افکار و های ین ، ببوند یپی م
 .پوداشنفد  یمف  ییگشا و با مشکل شناسی ب  مشگل رسند یانسانی ب  بصیوت م رفتارهای معقزل و و ایمان

هفا   درمان ،شزد یطزر ک  دردها و مشکالت اش خزد افواد ناشی م اسالمی همان ی مشاورهدر حقیقت اشنظو 
 وَشفعِ ال تَدَواؤک فیفک وَ  :فومایفد  ی( مف السفال   یف  )لل یوالمؤمنینها نیز اش خزد آنان خزاهد بزد  ام حل و راه

آگاه نیستی و  ب  آن تز )و اش خزد تز( است و خزد نسبت در ای انسان! درمان تز»؛ ستنکوک و تَداؤک منِوَ
درسفت اسفت کف  بسفیاری اش مشفکالت       « دانی یدرد تز نیز در خزد تز )و اش خزد تز( است و تز آن را نم

خزد را   اجتمالی آنان دارد و هویک اش جزامع مختلف مشکالت روانی خاص  روانی مود  ریش  در ساختار
 ایفن مشفکالت بفدون اصفالح سفاختارهای      تما را بدان دچار ساخت  است و رفع بنیادی  د ک  مود ندار
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اوال  بسفیاری اش   بایفد تزجف  داشفت کف      اما ؛افواد ممکن نیست یدرمان اجتمالی و صوفا  با مشاوره و روان
انتظاری ک  اش مشاوران و درمانگوان  و دارند یش مشکالت روانی هم هستند ک  در شندگی شخصی افواد ر

اجتمفالی   ،مشکالت روانفی  یا دان .؛محدوده وجزد دار ک  در این ، اصالتا  حل مشکالتی استرود یروانی م
بنیادی اجتمفالی را ففواهم    یها اصالح ی و شمین  پوداشند یها م ب  حل آن شیادی وجزد دارند ک  مشاوران

ها را بفو   دیو آنأفشار مشکالت اجتمالی و ت تزان یم ما ال یدرک کل  ال یتوک کل ، دالثا  اش باب؛ ساشند یم
کاه  داد و یا اش بووش و یا اشدیاد و شدت مشکالت روانی پیشگیوی کود  ن افواد اش بین بود و یا الاقلروا

مصل   ی ناحی  شندگی آرا  رهنمزن ساخت؛ بنابواین نباید پنداشت ک  اگو اصالح اجتمالی اش و افواد را ب 
بلکف  حتفی    دارنفد؛ تارهای افواد رف اجتمالی صزرت نگیود، مشاور، راهنما، معلم و موبی، نقشی در اصالح

دیو و قف را نزلی ت یدرمان و روان یا مشاوره های یزهبا ش درمان افواد تزان یشیان هم خزاهند داشت؛ شیوا م
درمانگو شدودن  این تصزر کامال  نادرست است؛ شیوا کار مشاور و روان .کود حتی ب  نهع وضع مزجزد تلقی

صحی  و سالمت  افواد اش مزانع رشد وسیل  ینشناختی، روانی و رفتاری است و بد یها و اسارت یدوبندهاق
 .شزد میاصالح جامع  فواهم  ی و شمین  یابند یچ  در بعد فودی و چ  در بعد اجتمالی رهایی م ،روانی

نیاشمنفد   هفا  یفت و فعال مشکالتی ک  امووش شهوها را دربو گوفت  لالوه بو بسیج لمفزمی نیووهفا     
شیست انسان است  در این راستا مفؤدوتوین رو    اجوایی در بهبزد شوایط یها یت دان  فنی و رو تقز

آن را بفا   اصفل ،  یهفا  و ضمن انتخفاب رو   شدهتجوبیات داخلی و خارجی مطلع  آن است ک  اش آخوین
یک  ی همحدود اش تعامالت در یا اصزال  جویان مشاوره مجمزل  شوایط و امکانات داخلی هماهنگ کنیم 

دیو قفوار  أتحفت تف   اصیل واقعی و ارششی است ک  گهتارها و رفتارهفای یفک شفخص، دیگفوان را     ارتباط
است ک  اصزل  ییها مشاوره شامل مهارت یگود لبارت ب  ؛شزد یو ب  اصالح رفتاری آنان منتهی م دهد یم

بفدین    کار اخالقی استمشاوره ضوورتا  یک  شده توبیتی و اخالقی مهمی بو آن حاکم است و حتی گهت 
 المللفی و  فکوی ک  ب  دلیل گسفتودگی در سفط  بفین    ای لنزان پدیده سالم ب  شهوفضای  ی طویق ایده

اسفت، ابفزار مهیفدی تلقفی      های منطقی کافی بوخزردار مندی اش بنیادهای للمی و دانشگاهی اش پای  بهوه
مفؤدو   ای یل لنزان وس شهوی سالم ب ضای ف ی ایدهب    کند ک    مسائل امووشی شهوها ایجاب میشزد می

نهضفت   تحقق اهداف این بوایصزرت هماهنگ  ب  ربط یذ یها ساشمان ی کلی باید و  کودو جامع تزج  
محصزل یفک پیامفد و   تزاند  یاساسا  هیچ کیهیت مطلزب شهوی اشجمل  شهو سالم هوگز نم  کنندتال  

 ؛اش اقدامات منطقی، هماهنگ و بونام  محزر باشد ای محصزل شنجیوه تزاند یاتهاق باشد  شهو سالم تنها م
شفهوی  ی هفا  ها و بونامف   مواتب طوح سلسل  تمامیتأمین آن درگوو جویان داشتن این اندیش  در  رو یناشا

گسفتودگی و پیچیفدگی    شده است امفا بف  دلیفل    انجا  تحقیقات متعددیمشاوره گوچ   ی ین درشم است 
 نقف  ، الش  دانسفت  شفد   هفای معصفزمین   یشف  اندی و مذهب نی،اشنظو دی یژهو باحث ب مسائل و نقصان م

ایفن مقالف    ، در های معصفزمین  یش اندو  اش فوهنگ غنی مکتب اسال  بوگوفت  صزرت للمی و مشاوره ب 
جامع  مطوح شزد و اصفزل و   مشکالت روانی و رفتاری مزجزد در ی لمدهین تزصیف ک  با اتدوین شزد  

نظفوان   الاقفل گووهفی اش صفاحب    یو کف  مزردپفذ   شفزد ارائ   تحقق فضای شهو سالم بوای ییها رو 
 .باشد های معصزمین یش اندو  اسالمی متخصص و مزافق با نظویات متزن
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در  یوانیفوهنگ و هزیت ا ی وتهکو اسالم ی بایدشهو یفضا یطواح یندبو اساس فوآ ینهمچن   
در هفو   یباشفناختی ش یوی اصفزل کفارگ  در صزرت ب  یاسالم وحدت یدانشزد  در م یمتجل ی شهویفضا

ی هفا  بفا خزاسفت    یلملکود یو ساشگار یاییپز ی و افزا یمدار انسانیهیت ک یو با ارتقا یندموحل  اش فوا
منسفجم و   ییو بف  فضفا   کنفد کسفب   را مجدد خفزد  ییو کارا یاجتمال یاتح تزاند یم یدانم ینا امووش،

 شزد  یلخزد تبد پیوامزن و در ارتباط با بافت یزست پ
 
 در این پژوه : ارائ  قابلهای  یشنهادپ

تفو در تحقفق    یفق صزرت لم ب  با رویکود مذهبی ی مشاورهها رو  اش یک هو ی جداگان  بورسی  1
 فضای شهو سالم؛

 انسان؛ توبیت بو یوان آنتأد و معصزمین دیدگاه اش مشاور و مواجع بین ی رابط  بورسی  4

مکاتب مشاوره بوای تحقفق فضفای    سایو ی مشاوره اهداف با مدنظو ی مشاوره اهداف ی مقایس   8
 شهو سالم؛

ی مشفاوره   پفوداشان حفزشه   یف  نظو سفایو  مشاوره یها رو  با مدنظو مشاوره یها رو  ی مقایس   2
 ؛سالمبوای تحقق فضای شهو 

 یهفا  ب  چگفزنگی کفاربود لملفی و مهفارت     شزد تا در تحقیقات خزد یمی تزصی  آتب  محققان   1
گا  در یادگیوی مهاهیم مشاوره و آمفزش  لملفی    ب  را گا  مخاطبانو  بپوداشند در دیدگاه اسالمی مشاوره
 کنند  یاری

 

 منابع

 الف. فارسی
 دفتو فوهنگی بخ  انتشارات اصههان، واحد .اسال  در توبیت یها رو  واصزل   (1831احمد ) احمدی،

  دانشگاهی جهاد موکزی
، تزسع  در آمزش  یها گا  .یدر آمزش  مجاش یهیتک یابیارشش یها شاخص .(1832اسهیجانی، مویم )

  1 ی شماره ی نام  یژهدواشدهم، و  ی هدور
  1ج  قم، الهادی، نشو ( 1812) رضا للی الشیع   بواش : اشواف، وسائل احادیث اللهاظ المههوس المعجم

  11، ج 28ج  ،11 ج ،13محمدتقی  نشو اسالمی ، ج  بن محمدباقو   مجلسی،بحاراالنزار
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 و مسکن وشارت معماری، و تحقیقات شهوساشی و مطالعاتی موکز انتشارات تهوانی، حداد
 .تهوان شهوساشی،

 یفلسه  و کال  اسالم ی نام  فصل لهدین  قوآن و یدگاهبشو اش د یاتح یهدفمند  (1831) وچم، الظمپ
 ی بهشت شهید معوفت، دانشگاه ی ین آ
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