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 پیشگفتار

بررسی متون اسالمی و فرهنگ ملی در رابطه با امور مختلف بخصوص علوم انسانی و اجتماعی 

یات و رویکردهائی گردد کهه نتیجهه اش   و تحقیق و بررسی در این زمینه می تواند منجر به نظر

اسهالمی از                  که فرهنگ مل ی و  ی است. یکی از  مواردیزندگی اجتماع                      توسعه و بهبود وضعیه ت

. متخصصهان خهانواده در غهرب بها تحقیهق و      مسهلله خهانواده اسهت    منابع غنی برخوردار است

نها الزم هست ولهی بهرای اسهتفاده از نتهایه آنهها در      آپژوهش نظریاتی ارائه داده اند که دانستن 

یران باید با استفاده از منابع اسالمی و مطالعه جامعۀ ایرانی، کافی نیست. متخصصان خانواده در ا

                                                                                   در فرهنگ مل ی تالش و کوشش را تا جائی ادامه دهند که منجر به نظریات و رویکردهائی گردد 

 منجر گردد.  که عالوه بر کاربرد آنها در کشور به غنی کردن تحقیقات بین المللی نیز

مطالب مطروحه ضمن توجهه بهه نظریهه                                                   در کتاب حاضر گام او ل در این راه برداشته شده و 

 المی و فرهنگ رایه ملی است.  هون اسهه از متهانی، برگرفتهصی خانواده درمهای تخصهه

دراز دارد، مستلزم همت و تهالش همهۀ متخصصهان خهانواده در ایهران         ر   س ادامۀ این راه که 

 در فرهنگ ایرانی گشوده شود. ت تا بابی در ارائه نظریات مشاورهاس

                                                                                   پردازی در مسائل خانواده بر اساس فرهنگ مل ی از برنامه هائی اسهت کهه بایهد مهورد      نظریه

الزم داده نشهده   ترین نهاد جامعه یعنی خانواده بههای توجه خاص قرار گیرد. در کشور ما به مهم

 و موضوعی است که باید با سرمایه گذاری بدان عنایت شود. 

ج و مهمتهرین مشهکل اجتمهاعی مسهائل خهانواده      از آنجا که مهمترین دغدغۀ جوانان، ازدوا

توجه خهاص خهود را معطهوف بهه مسهائل      « نانجوا رت ورزش وزاو»می شود:  است، پیشنهاد

خانواده و ازدواج نماید، گروههای کهاری و پژوهشهی تشهکیل گهردد و منهابع و متهون ملهی و        

کار تها جهائی ادامهه     اسالمی در مسائل خانواده بررسی و طرحهای تحقیقاتی تهیه و اجرا شود و

یابد که نتایه حاصله منتهی به نظریات و اصول کاربردی و قابل ارائه در محافل علمی و جههانی  

                                        



خانوادۀ ایرانی دگرگهون خواههد    گردد. در اینصورت وضعیت ازدواج و شرایط بسوز و بساز در

   شد.

پژوهشی بجائی برسد انتظار دارد نظریه های خانواده درمانی بومی و ملی به استناد طرحهای 

از جناب آقای سید علی محمد میرحسینی مهدیر   که فصول نوینی را در خانواده درمانی بگشاید.

فرزانه و گرامی انتشارات آوای نور که در چاپ و توزیع کتاب حاضر زحماتی را متقبل شده اند 

 نماید.تشکر و قدردانی می
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