
ترده تر موضوع علم فقه رفتارهای ارادی انسان و برخی موضوعات مرتبط با آن می باشد، ولکن موضوع علم مشاوره و رواندرمانی گس
.  بوده و شامل همه رفتارها، فرایندها و تکنیک می شود که می تواند در تشخیص و درمان موثر باشد

ره و فقه با رفتارهای ارادی مکلفین در عرصه های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و سر و کار دارد، درحالیکه مشاو
ره و درمان رابطه فقه و مشاو. رواندرمانی شامل رفتارهای ارادی و غیر ارادی و فرایندهایی است که با درمان و تغییر رفتار سروکار دارد

.  در عرصه مسائل عموم خصوص من وجه است
اهداف فقه شامل سالمتی، آرامش، نظم، عدالت و کرامت در دنیا و سعادت در اخرت می شود در حالیکه اهداف مشاوره و درمان محدود 

.  به دنیاست و ناظر به بهبود وضعیت مراجعان و درمان آنهاست
و روش پژوهش فقه، روش اجتهادی است، ولی روش های پژوهشی مشاوره و درمان تجربی و شامل مواردی مثل مشاهده، همبستگی

.  آزمایش می شود
.  درابطه این دو علم دوسویه و تعاملی می باش. دانش فقه و دانش مشاوره و رواندرمانی در عرصه های مختلف با هم در ارتباط اند

قه می تواند  ف. در جامعه ای که هدف، مدیریت جامعه با جهان بینی الهی می باشد، باید مبنای سالمت و بیماری، اصول و قواعد الهی باشد
.  در تعریف بهنجاری و نابهنجاری، مالک هایی را مطرح کند

.  فقه می تواند، احکامی در مورد توسعه یا تضییق موضوع علم مشاوره و رواندرمانی داشته باشد
اردی فقه می تواند در تعامل با مشاوره و رواندرمانی اهداف آندو را توسعه دهد؛ به این معنی که مشاور و درمانگر را وادار کند تا در مو

امل که مراجع در معرض سقوط اخالقی و ایمانی است، عالوه بر تالش در جهت تامین سالمت روحی مراجع، او را در مسیر رشد و تک
.  ایمانی نیز یاری نماید

...  تانه و فقه و مشاوره و رواندرمانی باید در موقعیت هایی که نیاز است تصمیمات مهم و مسئولیت ساز مثل طالق و قطع رابطه دوس
.  گرفته شود، تعامل کنند

هار نظر فقهی با توجه به اینکه روش های پژوهش، به نحو موثری با حاالت و زندگی انسان سروکار دارند، عرصه مناسبی برای بحث و اظ
.  می باشد

.  فقه می تواند هنجارها و قواعدی در رابطه با نوع رابطه و رفتار مشاور و درمانگر با مراجع ارائه می کند
.  در عرصه درمان می توان از اصول اسالم و از جمله فقه نظیر نماز، روزه، و توصیه های تربیتی در روایات بهره برد

.  روان شناسی مشاوره و رواندرمانی می تواند در شناخت موضوعات به فقه کمک کند
ا سوال روان شناسی، علمی جامعه ساز است و می تواند موضوعاتی برای فقیه ارائه کند و از فقیه در مورد احکام شرعی آن موقعیت ه

.  کند
.  روان شناسی مشاوره و رواندرمانی می تواند تحلیل های روان شناختی از احکام فقهی ارائه کند

فقه عالوه بر هدف اخروی، اهداف دنیوی مثل تحصیل نظم و آرامش برای انسان را نیز در دستور کار قرار می دهد؛ بنابراین 
.  مشاوره و رواندرمانی می توانند در اهداف دنیوی فقه مثل حفظ نظم و کمک به ارامش و سالمت مکلفین به فقه یاری رسانند

اد مستعد بیماری مشاوره و رواندرمانی می توانند در نوع تبلیغ دین و بیان احکام شرعی خصوصا نسبت به افراد دارای اختالل روانی یا افر
.  به فقه کمک کنند
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