
یر در این مقاله موعظه در قرآن و راهنمایی و مشاوره در روانشناسی بررسی و مقایسه و نتایج ز
.حاصل گردید

تفاوت  مبنا و رویکرد موعظه در اسالم و راهنمایی و مشاوره در روانشناسی جدید، با یکدیگر م( الف
اما . لذا مبنای موعظه بر بینش توحیدی است و رویکرد موعظه سعادت گرا است. است

نسان های مادی و دنیاگرایانه غرب بنا شده است، مبنا ادرروانشناسی غربی که بر اساس مکتب
شتر  محوری است و همه چیز حتی سعادت انسان، در گرو دستیابی به امور مادی وسودجویی بی

اندن باشد و مشاوره و راهنمایی درروانشناسی غربی نیز به هدف رسانسان، در همین دنیای مادی می
.سود و لذت مادی بیشتر به انسان پا گرفت

گردد، اما در محدوده جزئی تر،موعظه و راهنمایی و مشاوره هر دو در رابطه با انسان مطرح می( ب
ها نموضوع موعظه مشکالت اخالقی و اعتقادی و معنوی افراد است،  که موجب جهل و غفلت انسا

ز این  اما ا. باشدمی... شود و موضوع راهنمایی و مشاوره مشکالت فردی، خانوادگی، تحصیلی ومی
.باشندجهت که هر دو به دنبال حل مشکالت افراد هستند دارای اشتراک می

کنولوژی نیاز به موعظه و راهنمایی ومشاوره یه دلیل مشکالت زیادی روزافزون که با پیشرفت ت( ج
.و روی کارآمدن ابزارهای پیشرفته، برای انسان حاصل شده، از ضروریات زندگی امروز است

با موعظه و راهنمایی و مشاوره درصورت رعایت شرایط و آداب موفقیت آمیز خواهد بود وگرنه( د
.دهدگرددو حتی در بسیاری از اوقات نتیجه معکوس میشکست مواجه می

س دارد، در این  تأثیر است یا نتیجه عکتوان گفت، ادعای روانشناسان در اینکه موعظه بیبنابراین می
ولی نظریه . گونه مواقع که شرایطش رعایت نشود و استفاده نابجا از موعظه بشود، پذیرفتنی است

واب داند، ناصکند و موعظه را روش علمی برای تغییر دیگران نمیافراطی که آن را مطلقا نفی می
.وغیرقابل قبول است
نوان یک  تواند به عاش استفاده شود، میبنابراین موعظه اگر به صورت صحیح و درجایگاه اصلی

.روش مؤثر تربیتی و حتی درمانی مانند راهنمایی و مشاوره مورد بهره برداری قرار گیرد

موعظه به مثابه یک روش تربیتی، در آموزه های دینی مطرح است، امروزه 
متخصصان امور تربیتی و روانشناسی اسالمی، موعظه را یکی از روشهای 

ها دائماً در معرض نسیان و ¬دانند؛ چراکه انسان¬صحیح تربیت اسالمی می
.خطا و وساوس شیطانی و تحت تأثیر نفس اماره قرار دارند

در جوامع غربی که زادگاه روانشناسی جدید است؛ و انسان، مدار همه چیز 
در عالم هستی است مبحث مستقلی به نام موعظه وجود ندارد، و حتی برخی 
از آنان معتقدند موعظه ناکارآمد است؛ و راهنمایی و مشاوره را پیشنهاد می 

گردند، اما ¬موعظه و راهنمایی و مشاوره در رابطه با انسان مطرح می.  دهند
در محدوده جزئی تر،  موضوع موعظه مشکالت اخالقی و اعتقادی و معنوی 

شود، موضوع راهنمایی ¬ها می¬افراد است،  که موجب جهل و غفلت انسان
اما از این . باشد¬می... و مشاوره مشکالت فردی، خانوادگی، تحصیلی و

جهت که هر دو به دنبال حل مشکالت افراد هستند دارای اشتراک 
از این رو موعظه در آموزه های اسالمی با راهنمایی که از مفاهیم . باشند¬می

مشاوره در روان شناسی غربی است؛ در پی یاری رساندن به فرد می باشند، 
های جسمی، ذهنی،  ¬تا بتواند با علم و آگاهی تصمیمات درست را در زمینه

در این مقاله با روش توصیفی و . اتخاذ کند... اخالقی، عاطفی و اجتماعی و
تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، موعظه و راهنمایی در مشاوره  با 
ه توجه به انواع، شرایط و مبانی با یکدیگر  مقایسه و ارزیابی می شوند؛ و ب

تواند،-این نتیجه می رسد که موعظه اگر با شرایط صحیح صورت گیرد می
به عنوان یک روش مؤثر در راهبری و درمان مورد بهره برداری قرار گیرد

، موعظاه را در  این پ ژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مناابع کتابخاناه ای  
یان دو شایوه   قرآن و روانشناسی بررسی  می کند،  و در صدد تبیین اشتراکات و افتراقاات ا 

ذا باه  می باشد؛ از آنجا که در روانشناسی  بحث مستقلی به نام موعظاه وجاود نداشاته،  لا    
طارح  بین موعظه در قرآن و راهنمایی و مشاوره در روانشناسی که در آن توصایه م مقایسه

. می شود و دارای معنای نزدیک و مرتبط با موعظه می  باشد، پرداخته شده است
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