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 گفتار پیش
 

مشاوره يک حکم قرآنیی اسیت و در ايین زمینیه بخصیوص در میورد ازدواج و انتخیاب همسیر         

ای گسترده و غنی است که در مقايسیه بیا    اين منابع به اندازهاحاديث و منابع زيادی وجود دارد. 

دارد که اگر بیه صیورت کیاربردی ارائیه گیردد       ایتازهنظرات تخصصی ازدواج مطالب و نظريات 

نحیوی   بیه  تواند اساس و بنیان ازدواج را که انتخاب همسیر بیر اسیاس احیراز کفويیت اسیت       می

 طرحريزی نمايد که زندگی پر از مهر و صفا را در طول يک عمر تضمین کند.  

 هیای اولییه را   مکتاب حاضر در رابطه با ارائۀ مسائل مربوط به ازدواج با رويکیرد اسیالمی گیا   

بخیت و سیاير    تواند بیه صیورت کیاربردی در اختییار جوانیان دم      برداشته که مطالب مینحوی  به

اسیتفاده از آنهیا يیک زنیدگی پیر از      باشند قرار گیرد تا با  تانۀ ازدواج میمردان و زمانی که در آس

هیای زيیر    ايین هیدف از ويژگیی    بیا ايین کتیاب   ريزی نماينید.  و ناگسستنی را پی مهر و محبّت

 برخوردار است:  

های مختلف اسالمی اسیتخراج و بیر اسیاس     آيات و احاديث مربوط به ازدواج از کتاب -1

بندی و در فصول جداگانه با عناوين مربوط با شرح و توصیف الزم ارائیه   موضوع دسته

میورد  شده است و در پايان نظر مشاور و فرايند مشاوره در رابطه با مطالب مطروحیه  

 رسی قرار گرفته است.بحث و بر

های نیوين کالسییک    بندی و انتخاب عناوين بر اساس مطالب مورد نیاز و نمونه فصل -۲

 های توصیفی توجه شده است.  ها بیش از جنبه انجام گرفته و به فنون و روش

ها و ساير مطالب مربوط به ازدواج بیا   با بررسی و تحلیل آيات و احاديث اصول، نظريه -3

 توجه به اصول و رويکردهای تخصصی تدوين و ارائه شده است.  رويکرد اسالمی با

مطالب کتاب برای دو گروه مراجعان میذهبی و غیرمیذهبی قابیل اسیتفاده اسیت در       -۴

گییرد و در میورد    مورد مراجعان مذهبی آيات و احاديث مورد بحث و بررسی قرار می

اصیول مسیتخرجه از   هیا و   افراد غیرمذهبی بدون ذکر آيات و احاديث از فنون، نظريه

شود. مشاوران بايد در فرايند مشاوره بیه ايین   میاستفاده  همطالب مطروحه در مشاور

 موضوع توجه نمايند.  

بندی سعی شده است کیه از الگوهیای تخصصیی اسیتفاده      در انتخاب عناوين و فصل -۵

میسیر گیردد.   شود تا مقايسه تطبیقی مطالب مطروحه با ديدگاه اسالمی و تخصصیی  



های اسیالمی مطالیب جديیدی مطیرح      رسیم که در ديدگاه مقايسه بجائی می در اين

تیر نمیوده مشیاوران را بیه حیوزۀ       تواند مشاورۀ تخصصیی ازدواج را غنیی   شده که می

های اولیه است امیید آنسیت کیه سیاير      کار انجام شده گام .تری رهنمون گردد وسیع

و در غنای مشیاورۀ ازدواج تیا   را بردارند  بعدیهای  نظران حوزه و دانشگاه گام صاحب

های اسالمی در جهیان تخصصیی ايین حیوزه      جائی پیش بروند که شعاع نورانی داده

ای ازدواج  شناسان، متخصصان حرفیه  روان ،مشاوران برایبدرخشد. مطالعۀ اين کتاب 

توانید آنیان را در    مردان و زنان و جوانان در آستانۀ ازدواج مفید است و می ،و خانواده

 هائی پر از مهر و صفا و پايدار ياری کند. يزی بنیان خانوادهر طرح

تقاضا دارد خوانندگان مطالب اين کتاب را با نظر انتقیادی مطالعیه نمیوده و بیا ارائیۀ      

 های بعدی در رفع آنها اقدام شود.  نظرات اصالحی بر اينجانب منت نهند تا در چاپ

 

 « یرجندیب»سید مهدی حسینی 

 المللی مشاورهعضو انجمن بینو  عضو هیات علمی

sm.Hoceiny@yhoo.com   آدرس ايمیل 

 091۲3100۴79تلفن 

 

 

 



 گزيده ای از متن کتاب:  

احاديیث و منیابع زيیادی     ،بخصوص در میورد ازدواج و انتخیاب همسیر    ،مشاوره يک حکم قرآنی است و در اين زمینه

ی ازدواج مطالیب و نظريیات   صی که در مقايسه با نظرات تخص هستندای گسترده و غنی  وجود دارد. اين منابع به اندازه

د اساس و بنیان ازدواج را کیه انتخیاب همسیر بیر اسیاس      نتوان د مینکه اگر به صورت کاربردی ارائه گرد دنای دارتازه

در ايین  د. نی که زندگی پر از مهر و صفا را در طول يک عمر تضیمین کن  هدونحوی طرحريزی نم احراز کفويت است به

بنیدی و در   و بر اسیاس موضیوع دسیته    اج های مختلف اسالمی استخر آيات و احاديث مربوط به ازدواج از کتاب کتاب

فصول جداگانه ارائه شده است و در پايان نظر مشاور و فرايند مشیاوره در رابطیه بیا مطالیب مطروحیه میورد بحیث و        

ها و سیاير مطالیب مربیوط بیه      اصول، نظريه ،بررسی و تحلیل آيات و احاديث به بیان ديگر با بررسی قرار گرفته است.

 اسالمی با توجه به اصول و رويکردهای تخصصی تدوين و ارائه شده است. ازدواج با رويکرد 

 


