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چكيده
هدف این پژوهش مطالعه معنا شناختي واژه مشيت به عنوان یكي از اساسي ترین واژه هاي کليدي
قرآن کریم مي باشد .مطالعه معناشناختي واژه مشيت به ما کمك مي کند تا به نقش و جایگاه این
مفهوم در ترسيم شبكه معنایي کلمات قرآن کریم دست پيدا کنيم .موضوع .این مفهوم به ما کمك
مي کند تا از آن به عنوان یكي از ساختارهایي بهره گيریم که مي تواند به منزله راهنما در شكل دهي
به فعاليت هاي ما نقش آفریني کند .هر فعاليتي از این منظر از دریچه مشيت مي تواند نگریسته شود
و در شكل دهي به یك شيء منجر شود .فرایند مشاوره و عملي که در این فرایند ساخته و پرداخته
مي شود ،موضوع بررسي حاضر قرار گرفته است .روش .این بررسي نحوه اي از مطالعه معناشناسانه
زبان است که ماهيت و ساختار معناي زباني را آشكار مي سازد؛ در این چشم انداز ،هر قوم و ملت
و دیني حرف هاي اساسي و جهان بيني خود را بر بنياد کلمات کليدي خویش استوار مي کند .در
همين راستا ،معناشناسي قرآني به کشف جهان بيني قرآن و نحوه نگرش قرآن به جهان هستي و
موجودات و مخلوقات عالم کمك مي رساند یافته ها .بررسي معناشناختي مشيت نشان داده است
که این واژه به عنوان یكي محوري ترین واژه هاي قرآني در ترسيم جهان بيني قرآن ،بيش از بيان
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یك خواست و تمایل ساده در ایجاد چيزي ،آن را به عنوان برنامه اي کالن در خلقت در نظر گرفته
شده است؛ در این چشم انداز مشيت برنامه کالن و قانون اساسي در آفرینش است که جهان و اشياء
عالم را  ،از مرحله خواستن و طراحي تا مرتبه ساختن و تحقق بيروني ،مرحله به مرحله(از مرحله
مشيت تا مرحله اجل) شكل داده و محقق کرده است.بحث .مشيت یكي از مهمترین مقوالتي که در
ترسيم چگونگي خلق جهان و مخلوقات عالم به کار رفته ،به دو صورت فعلي (شاء) و اسمي( شيء)
و در یك معنا به کار رفته اند .به لحاظ مفهومي مشيت به خواست و تمایلي اشاره مي کند که خلق
جهان را هدف خویش قرار داده است؛ این خواست به لحاظ مصداقي ،شيء ناميده مي شود .در این
چارچوب شيء عبارت است از هرچيزي(موضوع ،رابطه و حكم و یا عملي) که مشيت در آن اعمال
شده و تحقق یافته است .این مفهوم این قابليت را دارد تا در هر برنامه عمل و از جمله در فرایند عمل
مشاوره به کار بسته شود.
واژه هاي کليدي :مشيت ،شيء ،رب ،اراده ،رابطه همزماني زبان ،پيوند هاي همنشيني وجانشيني،
فرایند عمل مشاوره.

مقدمه
فهم معناي قرآن ،ریشه در تعمق در کلمات قرآن و فهم زبان قرآن دارد .پس براي فهم معناي
قرآن باید دست به دامان زبان قرآن شد .زبان قرآن زبان دیني است .زباني بشري که از امور
قدسي سخن ميگوید .فهم زبان و معناي زبان برحسب ماهيت زبان قابلپيگيري است .معناي
زباني در فرایند درهمتنيده و دوگانه همزماني 5و مطالعه در زماني 6اتفاق ميافتد.
مطالعه در زماني به ما ميگوید که یك کلمه در طول تاریخ دچار چه تحوالتي شده
است .ریشهشناسي واژهها و تغيير معنایي واژهها به ما ميفهماند که یك واژه در طول
زمانهاي مختلف ،معاني مختلفي داشته است و همان معنایي را که امروز از آن ميفهميم،
لزوماً همان معنایي نيست که اولين بار در آن معنا به کار رفته است .این روش به ما کمك
ميکند تا معاني مختلف یك واژه را در طول زمان ادراك کنيم.

2. synchronic
2. diachronic
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برخالف روش در زماني ،روش همزماني معنا را در بافت جمالت و متني که جمالت
درون آن قرار دارند ،جستجو ميکند .این روش بهخوبي نشان ميدهد که معنا درون روابط
موجود در یك متن حفظ ميشود و ميتوان با بررسيهاي همزماني و دقت در روابط موجود
درون یك متن معنا را استخراج کرد .در این نوع بررسي توجه به سياق و بافت واژگاني یك
متن اهميت پيدا ميکند .در این روش روابط همزماني در قالب روابط همنشيني و جانشيني
بررسي ميشود .در روابط همنشيني ،معنا در ارتباط کلماتي که قبل و بعد یك واژه ميآید
و در یك ساخت نحوي و در یك جمله قرار ميگيرند ،بررسي ميشود .در روابط جانشيني،
تالش ميشود کلماتي که ميتوانند بهجاي هم به کار روند ،بهطوريکه معناي کلي یك
جمله را تغيير ندهد ،بررسي شود .معموالً در بررسي روابط جانشيني با جمالتي روبرو
ميشویم که هممعنا هستند ولي در بيان معناي اصلي از کلمات و واژههاي متفاوت استفاده
ميکنند .این کلمات باآنكه ازنظر لغوي و واژگاني ممكن است متفاوت باشند ،درون
جمالت مشابه ،در یك معنا به کار ميروند و متعلق به یك حوزه معنایي هستند.
معناشناسي نوعي تحليل متن و تحليل معنایي واژگان آن و یكي از راههاي دستیابي به
دقایق معنا و پي بردن به مقصود اصلي گوینده است .آنچه این رویكرد را درخور توجه
ميسازد این است که به توسعه دستگاه معناشناختي واژگان یك متن پرداخته و تحوالت
شگرفي در معاني متعارف ایجاد کرده و حتي در مواردي معنایي نو بر قامت واژگان پيشين
پوشانده است؛ ازاینرو فهم صحيح واژههاي این متن وابسته به فهم معناي آن واژههاست.
واژه «مشيت» ازجمله واژههاي کليدي در قرآن کریم است که معناي آن درست فهميده
نشده است؛ در دورههاي اول اسالمي واژهها برحسب ترادف معنایي و تشابه معنایي فهميده
ميشد؛ حالآنكه در دورههاي بعد عمدتاً تالش شده است که در یك دایره معنایي ،واژهها
برحسب تفاوت معنایي فهميده شود .این دو نوع سمتگيري که کلمات برحسب هم و در
یك معنا بكار گرفته و معني شدهاند و یا هر یك بر اساس درك آنها برحسب تفاوتهایي
که در یك حوزه معنایي دارند ،موجب شده معناي هر یك از واژهها با معناي واژههاي دیگر
درهم آميخته شده و جابهجا بكار گرفته شده شوند
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درهرحال بررسي و فهم معناي واژه مشيت یكي از مسائل جدي حوزه معناشناختي قرار
گرفته است .مشيت واژهاي کانوني است که پيرامون خود منظومهاي از واژگان را گرد هم
فراهم آورده است و جهانبيني خاصي را شكل داده است .بنا به اهميت همين موضوع،
بسياري از دانشمندان علم لغت و تفسير به این موضوع پرداختهاند و تالش کردهاند با
ریشهشناسي این واژه و بررسي حوزه معنایي آن با واژگان معناي کانوني آن را نشان دهند.
در حوزه معنایي مشيت ،واژههاي دیگري وجود دارند که باید فعاليت معناشناسي در آنها
صورت بگيرد و حوزه معنایي آنها روشن گردد و ارتباط معنایي آنها با واژه مشيت بررسي
شود .در این پژوهش ،تالش شده است تا در مطالعه و بررسي همزماني واژه مشيت ،روابط
و پيوندهاي جانشيني و همنشيني واژه مشيت ،در حوزه فرایند عمل مشاوره بررسي شود .ما
در این بررسي ميخواهيم بدانيم که بر اساس آنچه انتظار ميرود آیا بر اساس مفهوم مشيت
ميتوان به یك چارچوب مفهومي براي فرایند عمل مشاوره دست یا نه.
سؤالهاي پژوهش حاضر از قرار زیر است:
 .5واژه مشيت در فرهنگ قرآن چه معنایي دارد؟
 .6مفهوم مشيت در فرایند عمل مشاوره چه کاربردي دارد؟
اهداف این پژوهش به این شرح هستند:
 .5شناخت معناي لغوي مشيت؛
 .6تعيين ارتباط معنایي مشيت در فرایند عمل مشاوره.

روش پژوهش
در این پژوهش با بهرهگيري از روش معناشناسي در فهم متن تالش ميشود تا معناي مشيت
فهم شود .براي بهکارگيري این روش ،باید فرایند پژوهش با طي مراحل زیر انجام پذیرد:
 .5انتخاب مفاهيم کليدي حوزه معنایي مشيت
 .6تحليل همنشيني و جانشيني کلمات
 .3مقایسه مفاهيم مندرج در دستگاه و تحليل همزمآنهمنشيني و جانشيني کلمات
 .4جمعبندي و نتيجهگيري از مجموع مفاهيم و تنظيم نظام معنایي موضوع موردمطالعه.
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در انجام این پژوهش با استفاده از روش اسنادي تكيه بر روي خود آیات قرآن و استخراج
واژههاي همنشين و جانشين و با بررسي نظام معنایي آنها و رجوع به کتب لغت و منابع
تفسيري ،واژه مشيت و مفاهيم وابسته آن بررسي شده است.

بحث و نتيجهگيری
بررسي سؤال اول پژوهش :واژه مشيت در فرهنگ قرآن چه معنایي دارد؟
فهم زبان شناسانه رایج که عمده همت قرآنپژوهان را به خود جلب کرده است .فهم
همزماني واژههاي قرآن است .در این نوع فهم تالش ميشود که واژهها در بافت و سياق
قرآن موردبررسي قرار گيرد .واژهها در این نوع بررسي به دو صورت افقي و عمودي
موردمطالعه قرار ميگيرند .معناي واژه در این چشمانداز برحسب روابط جانشيني و همنشيني
مورد کاوش قرار ميگيرد .هر کلمه در یك موقعيت و بافت معنایي و پيوستگي گزارهاي با
توجه به کلمات قبل و بعد خود ،جایگاه معناشناختي خود را پيدا ميکند و بعالوه آن در یك
ارتباط عمودي ،نشان ميدهد که چه واژههایي با حفظ حدود معنایي آشنا که کامالً بر هم
منطبق نيستند ،چه معناي مشابهي را بهجاي هم منتقل ميکنند .روابط همنشين و جانشين در
یك گزاره و یا یك بند و پاراگراف تعيينکننده دایره معنایي یك واژه است و تا حدي رفع
کننده محدودیت عدم بررسي تاریخي یك واژه است.
فرایند شيئيت یافتن از هفت مرحله عبور ميکند .شيء در معناي دقيق آن ،یك موضوع،
یك رابطه و یا یك عمل و حكم است .ازاینرو همه اتفاقهایي که در جهان رخ ميدهد،
اعم از وجود یك موضوع در جهان خارج (انسان ،زمين و آسمان ،درخت) ،روابطي ميان
پدیدهها (دوستي ،ازدواج و طالق ،ایمان و کفر) شكل ميگيرد و اعمال و کارهایي
(نمازخواندن ،روزه گرفتن ،جهاد کردن ،هدایت کردن و گمراه شدن) که انجام ميشود و
دستورات و احكامي که اجرا و انجام یا عدم جواز و اجراي اموري را در اولویت قرار ميدهد
و خطمشي و استراتژيهاي معيني را ترسيم ميکند ،در دایره معنایي شيء و مشيت قرار
ميگيرد.
 -5مشيت :طراحي و صورت بخشيدن به ایده یك شيء
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 -6اراده :اقدام به ایجاد شيء
 -3قدر :تعيين اندازه و شكل ابعاد و عناصر یك شيء
 -4قضاء :تصویب ،نهایي کردن و امضاء طرح تفصيلي یك شيء
 -1اذن :تعيين حدود و موارد استفاده و عدم استفاده شيء
 -6کتاب :تدوین کتابچه راهنما و روش انجام و کاربرد شيء
 -7اجل :تعيين مدت و تاریخ انقضاء هر چيز.
هر چيزي از مرحله طراحي در نظر گرفته ميشود و درنهایت تاریخ انقضایي دارد و در
این ميان فرایندي را ميپيماید و طي ميکند که ناظر به ایجاد آن تا مرحله توليد محصول
نهایي آن است .مشيت در مرتبه نخست تحقق یك شيء قرار دارد و خلق اشياء در مرتبه
بعدي وابسته به در نظر گرفتن چنين مشيتي است .بهطور خالصه هر چيزي براي آن تحقق
پيدا کند .باید از مراحل مشيت ،اراده قضا و قدر و اذن عبور کند .یعني اینطور نيست که
ا گر اراده به چيزي تعلق گرفت ،آن چيز موجود شود ،براي تحقق شرایط یك چيز و قواعد
و قوانيني وجود دارد ،که حاکم بر آن است .هر چيز بر طبق آن قوانين و قواعد و از مسير
آنها و منطبق بر آنهاست که یك چيز ،چيز ميشود.
مشيت مشغول و معطوف به خواستن و ساختن شيء است؛ اما این چيز چيست؟ چه هنگام
چيزي چيز ميشود و به مقام شيء بودن نائل ميشود؟ از همين آغاز ميتوان فهميد که تا
چيزي خواستني نشود و به مقام مطلوبيت نرسد به شيئيت نميرسد .به چيزي چيز ميگویند
که مطلوب کسي شود .چيزي که مطلوب است و خواستني ميشود ،الجرم به کاري ميآید.
چيز آنگاه چيز ميشود که موردتوجه واقع شود .به چشم بياید .به کاري بياید .امري شگفت
باشد .به سنگ و کاه و خاك چيز نميگویند .نه آنکه نيستند ،هستند ،پراکنده و متفرقاند
و پارهپارهاند و ناهماهنگ و بيگانه از هماند .آنگاهکه کنار هم مينشينند و یكدست ميشوند
و خانهاي ميشوند و محل سكونت ميشوند و شگفتانگيز ميگردند و ما را در خویش جا
ميدهند و ما را به آرامش ميرسانند ،چيزي ميشوند؛ قدر پيدا ميکنند و ارزشمند ميشوند
و قابلذکر ميشوند .مشيت یعني خواستن و ساختن چنين چيزي .خدا عالم را چنين خواست
و ساخت و انسان را نيز که قابلذکر نبود و از آبوخاك کنار هم فراهم آورد و ورز داد و
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شنوا و دانا کرد و یك موجودیت یكپارچه از او ساخت و به چيزي تبدیلش کرد و او را که
چيزي نبود به چيزي قابلتوجه بدل ساخت.
شيء هر چيزي است که قابلتوجه است و مهم و ارزشمند و مطلوبيت دارد و به کاري
ميآید .آن چيز ميتواند یك موجود خارجي باشد .آن ميتواند یك عمل باشد؛ آن چيز
ميتواند یك رابطه باشد .مهم آن است که به کاري بياید و اثري داشته باشد و مطلوبيت و
کارکردي را بتوان از آن انتظار داشت .یك چيز زماني به چيز تبدیل ميشود که شگفتانگيز
باشد و به چشم بياید .هر چيزي که از چشم بيفتد و به کاري نياید و دچار تفرق شود و
یكدستي خود را از دست بدهد .هست و از بين نرفته است ولي چيز نيست .در این عالم
هيچچيز از بين نميرود ،بلكه از شيئيت ميافتد .خداوند وقتي مشيت ميکند ،درواقع
دستبهکار خواستن و ساختن عالم ميشود .همانطور که ميفرماید هر روز درشاني است.
شأن یعني کاري که به موجوداتشان و مرتبت و منزلت ميبخشد تا آن را به مقامشي بودن
برساند.
اقتضاي حكمت بالغه این است که براي خلق عالم طرح و نقشهاي تدارك ببيند و براي
پيادهسازي آن راه و روش و مراحلي را در نظر بگيرد و در مرحله قانون و مقررات و ضوابطي
را در نظر بگيرد و در اجرا حدود و محدودهاي بگذارد و براي هر طرح و برنامه و اجرایي
اجل و سرآمدي تعيين کند .در هر برنامه کالن و هر اقدامي ميتوان دامنهاي از تغييرات و
براي هر انحرافي ،برنامهاي براي تعمير و جبران و خدماتي براي اصالح قرار دهد .ميتوان به
همه این خواست یك نام نهاد و گفت این خواست و مشيت و اراده خداوند است .همينطور
ميتوان با حفظ معناي کانوني این خواست و اراده کلي براي هر مرحله نامگذاري خاص و
معيني داشت .سنگ بناي این برنامه و خواست و مشيت را روابط همجواري محكم ميکند
که حدود معنایي آن را روشن ميکند .هر برنامه معماري دارد و هر بنا مبنایي ميطلبد و
عالوه بر آن هر بنا و برنامهاي خاصيت و ویژگيها و حواشي و عواقبي دارد که همه در کنار
هم آن مجموعه را بهمنزله یك کل معنادار ميکند .واژه مشيت با توجه به کانونيترین واژه
قرآني و با توجه به روابط جانشيني و همنشيني آن این منظومه را تبيين ميکند.
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هر چيزي در مرحله مشيت طراحي و صورتبندي ميشود .تحقق خارجي و وقوع بيروني
عالم در مرحله اراده صورت ميگيرد .هر آنچه اراده بشود باید به گفتار درآید .اگر چيزي
موجود شود ،آن چيز مشمول در قالب کالم صورتبندي ميشود .کالمي شده یك ایده به
معناي ساده بر زبان آوردن آن نيست .بلكه افزون بر آن منوط به تعيين شاکله براي آن چيز،
نحوه و مراحل تحقق آن چيز است .در این چارچوب هر چيز شرایط تحقق خود را معين
ميکند و ابزارها و راههاي تحقق خود را تدارك ميبيند .این مسئلهاي مهم است که باید به
آن توجه کرد .در مرحله مشيت ،هنوز چيزي مشمول کالم نشده است و لذا چيزي تحقق
بيروني و خارجي پيدا نكرده است .اراده مهمترین واژه جانشين مشيت است .با این تفاوت
که خواستي است که ناظر به مرحله اجراي خواست الهي است و در این اجابت خواست
جانب خير را ميگيرد و به امر شر تعلق نميپذیرد .همانطور که در روابط جانشيني مالحظه
ميشود معناي کانوني در این روابط حفظ ميشود ولي تفاوت خاص معنایي نيز در آنها
لحاظ ميشود و از همين رو مطابقت کامل در روابط جانشيني لزوماً به چشم نميخورد.
دومين رابطه جانشيني در مشيت بعد از واژه اراده ،واژه قدر است .هرچند اراده نظر به
مرحله اجرا دارد ،اجرایي شدن یك برنامه بيضابطه و ناگهاني نيست .قدر و تقدیر مشيتي
است که هر اقدام اجرایي را اندازهپذیر ميکند و نسبتها را در نظر ميگيرد و تناسبها را
به وجود ميآورد و اجزاي موردنظري را که معين و مشخص کرده در جایگاه خاص خود
قرار ميدهد و رابطه درست ميان آنها را معين ميکند .تا نوع کنش و واکنش ميان آنها و
کارکرد و عملكرد آنها را خوب سروسامان دهد .این مرحله بهمنزله اراده ثانوي است که
هر چيز به مقدار و اندازه ساختهوپرداخته ميشود.
سومين رابطه جانشيني در مشيت ،مرحله قضاست .واژه قضا به حتمي شدن برنامه اجرایي
ناظر است .مرحلهاي که مهر تصویب بر کاري زده ميشود و آن کار امضاء ميشود .در این
مرحله دیگر اندازهها تغيير نميکند و نسبتها عوض نميشود و تناسبها ثابت ميگردد .در
این مرحله اجرا نهایي ميشود و هر کاري صورت نهایي خود را پيدا ميکند.
چهارمين رابطه جانشيني در مشيت ،رابطه اذن است .بعد از آنکه برنامهاي صورت نهایي
پيدا کرد و امضاء شد .مرحله پيادهسازي و عملياتي شدن آن فراميرسد .در این مرحله هر
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چيزي کارکردي دارد و سبك و شيوهاي براي اجرا پيدا ميکند .بهطوريکه برخي عمليات
را ميتوان انجام داد و رخصت داده ميشود که برخي عمليات اجرایي شود و درعينحال
براي برخي اجراها محدودیت و ممنوعيتهایي قرار داده ميشود و رخصت انجام برخي
کارها داده نميشود .مرحله اذن مرحله و قلمرو محدودیتها و ممنوعيتها و رخصتها و
جوازها و اجازههایي خاص و معين است .پس از مرحله اذن است که عالم خلق ميشود و
مشيت در این مرحله صورت بيروني و خارجي پيدا ميکند.
مشيت نهتنها در کار آفرینش است بلكه در نوع طراحي آفرینش ،شاکله سازي هم
ميکند .بهطوريکه هر آفریدهاي برحسب نوع شكل معيني خلق ميشود و مطابق آن عمل
ميکند .این مسئله را ميتوان به دو نوع از خلقت نسبت داد :عامليت و ساختار در آفرینش.
برحسب این دو نوع هر چيز خلقت ،فطرت و شاکلهاي خاص دارد و مطابق آن تجلي و بروز
و ظهور دارد:
قُلْ کُلٌّ یعْمَلُ عَلي شاکِلَتِه (اسراء.)44 :
بگو هر چيزي بر اساس شاکلهاش عمل ميکند .تنوین کلمه کل عوض از شيء است و
به معناي این است که همه اشياء بر اساس شاکلهشان عمل ميکنند و کارکرد و خاصيت هر
شيئي ناشي از صورت و تشكل ویژهاي است که آن را صورت و هویت بخشيده است .در
اینجا شاکله نـظامي از تـمایالت ،گرایشها ،انتظارات و الگوهاي رفتاري است که افراد طي
فرایند تعامل آنها را ميآموزند و دروني ميسازند (طباطبائي ،ج  ،5ص  677و .)674
از مجموعه بحثها چنين استنباط ميشود که حاکميت مشيت ،همهي اشياء عالم را از
جاندار و بيجان و همچنين از فرد و جمع ،آحاد جامعه و کليت عامليت روابط اجتماعي و
ساختاري جامعه را در برميگيرد .این مشيت در ذات اشياء نفوذ دارد و اشياء و شاکله اشياء
و خاصيت و ویژگي اشياء را تعيين ميکند و هر یك را در مسيري به جریان مياندازد .از
این منظر مهمترین کار مشيت شاکله سازي در شيئيت بخشيدن به هر آن چيزي است که در
جهان ميخواهد صورت پيدا کند و محقق شود.
مشيت خواستار شكل دادن و تحقق خارجي اشياء است .شيء چيزي است که مورد
درخواست و تقاضاي مشيت قرار گرفته است .شيء برحسب مشيت ،شاکله ویژهاي پيدا
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ميکند و به شيء تبدیل ميشود .شيء به معناي چيز است؛ چيزي که اینشان و منزلت را دارد
که ميشود از آن خبر داد .هر آن چيزي که بتوان آن را تصور کرد و از آن خبر داد.
شيء یك نوع آشكارشدگي و بروز و ظهور را در معناي خود دارد .شيء هر چيزي که
ميل به بروز دارد و تمایل به وجود پيدا کردن و آشكار شدن در آن موج ميزند .التحقيق
ذیل ماده شيء آورده است که« :ان االصل في هذه الماده :هو تمایل یصل الي حد الطلب»
در توضيح ميگوید که شيء در اصل مصدر است و بر هر چيزي که طلبيده ميشود قابل
اطالع است .خداوند که مطلوب همه موجودات است از این حيث شيء ناميده ميشود و
موجودات عالم نيز که به درجه مطلوبيت ميرسند ،صحيح است که شيء ناميده شوند.
التحقيق با اشاره به آیه «قل اي شيء اکبر شهاده قل اهلل شهيد بيني و بينكم» ميگوید خداوند
از آن حيث که از مصادیقي است که آشكار شدن و شهادتش مورد توقع است شيء ناميده
ميشود و اشاره ميکند شيء به هر آن چيزي اعم از موضوع یا حكم یا عمل که این توقع
در آن ميرود ،اطالق ميشود.
صاحب التحقيق اضافه ميکند ،براي آنکه چيزي طبق مشيت در جهان خارجي محقق
شود ،الزم است ،موردتوجه قرار گيرد ،تصور شود ،به آن ميل و رغبت پيدا شود و آنگاه
تحقق یابد .از این منظر هر چيزي در ابتدا باید در نظر گرفته شود .تصور شود و قدر و اندازه
و منزلت خاصي پيدا کندو چنين چيزي ميتواند چيزي شود که ميتوان به آن عزم کرد و
در مورد آن تصميم گرفت و آنگاه آن را اراده کرد .سپس به نقل حدیث «خلق اهلل االشياء
بالمشيئه و المشيئه بنفسها» ميپردازد و ميگوید که مشيت از آثار علم و قدرت و مرتبه
شدیدي از تمایل است؛ مكاني است که در حد مياني انجام و عدم انجام یك کار قرار دارد.
مطابق این نظر ،اراده در مرتبه بعدي از مشيت قرار دارد و چيزي متفاوت از آن است.
خداوند در مرحله و مرتبه مشيت همه جوانب یك شيء را در نظر ميگيرد .امكان رشد و
فساد آن را در خلقت یك چيز و قواعد و قوانين آن را و فرایندهاي تكامل و اضمحالل یك
چيز را شكل ميدهد .خداوند در این مرحله اراده خویش را در منطقه خير و رشد و صالح
قرار ميدهد .چنانکه ميفرماید:
وَ رَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَ یَخْتَارُمَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَى عَمَّا یُشْرِکُونَ
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مشيت الهي تمام جوانب عزت و ذلت ،صالح و فساد ،رشد و تباهي اشياء را در نظر
ميگيرد ،اما اراده الهي در ناحيه خير متمرکز است .هرچند همهچيز عالوه بر جانب خير جنبه
تباهي و نابودي دارد ،اراده الهي به آن تعلق نميگيرد .مشيت الهي ،مسير شدن را براي اشياء
فراهم کرده است و این امكان طبيعي را به وجود آورده است که در این مسير ،اگر ارادهاي
و اختياري وارد شود ،آن چيز بروز و ظهور پيدا ميکند و اینچنين در جادهاي که مشيت آن
را آماده کرده است و اذن ورود و عبور از آن داده شده است .دستور کاري پيدا ميکند و
به نتيجهاي که موردنظر است نائل ميگردد.
بررسي سؤال دوم پژوهش :مفهوم مشيت در فرایند عمل مشاوره چه کاربردي دارد؟
در چشمانداز طراحي مشيت« ،فرایند عمل مشاوره» یك «چيز» مهم است .چيزي که در
کالن با هدایت انسان و در مقياس خرد با سالمت بشر سروکار دارد .مشيت در شاکله سازي
و شيئيت بخشيدن ،به یك امر یكپارچه داللت دارد که در دل خود به موضوع ،رابطه ،عمل
و دستور و حكمي مهم اشاره ميکند .در این طرح یكپارچه مواردي چند موردنظر است.
اول از هر چيز مشاوره امري زباني است .همانطور که هم در مشيت الهي و هم در مشيت
الهي منظور شده است ،تحقق هر چيز منوط به زبان شده است .هيچچيز تحقق پيدا نميکند
مگر آنکه بر زبان بياید؛ بنابراین مشاوره یك کارکرد زباني است .همانطور که خداوند
هستي را مقول قول خویش قرار ميدهد تا هستي تحقق پيدا کند ،هر امر انساني نيز همچنين
بر زبان استوار شده است .ازاینروست که حضرت علي (ع) در نهجالبالغه ميفرماید :امرء
مخبوء تحت لسانه (آدمي زیر زبان خویش پنهان گشته است) .این موضوع نشان ميدهد که
حقيقت انسان حقيقتي زباني است .بهطوريکه هر آنچه در فكر و ذکر آدم است از همين
طریق آشكار ميگردد .بهطوريکه حضرت علي (ع) ميفرماید :ما اضمر احد شيئا اال ظهر
في فلتات لسانه و صفحات وجهه (هيچچيزي را آدمي پنهان نميکند مگر آنکه آن را از
طریق زبان و دگرگوني چهرهاش آشكار ميکند) .خداوند در قرآن کریم به پيامبر نكتهاي
مهم را در این رابطه بيان ميکند .خداوند ميفرماید که اگر مل ميخواستيم کاري ميکردیم
تو از طریق چهره حقيقت مردم را بر تو آشكار کنيم .این در حالي است که این کار را
نميکنيم ولي تو ميتواني از لحن گفتار و قول و کالم مردم آنها را بشناسي (لو نشاء
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الریناکهم بسيماهم و لتعرفنهم في لحن القول) .این امر نشان ميدهد که زبان معبر و معيار
شناخت آدمي است .ازاینرو  ،هر حقيقتي را انسان بخواهد بيافریند و بشناسد ،هم در حيطه
هستي شناسانه باید آن را مقول قول خویش قرار دهد ،هر در حيطه معرفتشناسانه باید آن را
از طریق زبان بشناسد و هم در حيطه روش شناسانه از طریق زبان تغييرات موردنظر را به وجود
آورد.
مشيت یك برنامه عملي است که بر اساس علم و قدرت شكل ميگيرد .علم دانش و
معرفت الزم را براي طراحي فراهم ميکند .این دانش و معرفت اساس آگاهي و شناخت را
براي برنامهریزي مشاوره فراهم ميکند و زمينه شكلگيري فرایند عمل مشاوره را فراهم
ميسازد .قدرت مؤلفه دوم مشيت است .مشاوره بر اساس قدرت زمينه تغيير و تحول را فراهم
ميسازد بهطوريکه مشاوره قدمبهقدم طراحي شود و به عمل درآید و بتواند فرایند عمل
مشاوره را پيش ببرد؛ اما این دو زمينه بهخوديخود پيش نميروند بلكه بهعنوان مبناي مشاوره
زمينه طراحي فرایند عمل مشاوره را به وجود ميآورند .مشاوره در نقش مربي و کسي که
این فرایند را پيش ميبرد با تكيه بر عمل و قدرت ،مشيت و برنامه کالن مشاوره را شكل
ميدهد و به مشاوره در چهار بعد موضوع ،رابطه ،عمل و دستور وحدت ميبخشد و به مشاوره
شيئيت ميبخشد فرایند شيئيت بخشيدن در هفت گام پيدرپي طي ميشود .مشيت برنامه
عمل مبتني بر خواست و اراده مراجع است .مشاور با نظارت کمك ميکند تا این هفت
مرحله بر اساس خواست مراجع صورتبندي شود .در این برنامه نظارت و کنترل بر عهده
مشاور است .این در حالي است که فرایند مشاوره را مراجع پيش ميبرد .مراجع در مرحله
نخست طرح درمان را بر اساس راهنمایي مشاور طراحي ميکند .برنامه طراحيشده را به
مرحله تصميمگيري ميآورد و قصد قطعي و حتمي خود را به اجرا ميگذارد .در مرحله
قدر ،شيوههاي مختلف عمل را در نظر ميگيرد و سپس یكي را انتخاب ميکند و بر اساس
قواعد و چارچوبهایي که به کمك مشاور در نظر ميگيرد و بایدها و نبایدهاي حاکم بر
نحوه عمل ،قصد و برنامه معينشده خود را به عمل درميآورد .مشاور در این مرحله بر
چارچوبها نظارت ميکند و حدود عمل را تعيين ميکند؛ و در دامنه این حدود اگر مراجع
هر قصدي کرد خواه درست یا نادرست ،او را آزاد ميگذارد .بهطوريکه تصحيح رفتار بر
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عهده خود مراجع است .اگر مراجع درست عمل کرد مشاور او را تشویق ميکند و راههاي
بهتر و بيشتري در اختيار او ميگذارد .اگر خطا رفت نتایج خطا را گوشزد ميکند ولي او را
وادار به برگشت نميکند و ميگذارد هر وقت خواست خود را تصحيح کند .اساس این کار
تجربه خود مراجع در رفتن ماندن یا بازگشت و اصالح وضعيت خود است .در انجام امور و
کارهایي که در دستور کار قرار ميگيرد ،ضابط و معيار اصلي دستورالعمل نحوه اجرا است
و بر اساس آن است که تغييرات ارزیابي ميشود و متعاقب آن رفتار و فرایند طي شده
موردپذیرش قرار ميگيرد یا نه .هر عمل و فعاليتي در دامنه زماني و موقعيتي که مقرر شده
است ارزیابي نهایي ميشود و ازآنجاکه هر عمل و فرایندي تابع زمانمندي خاص و
مكانمندي معين است ،ارزیابي این موضوع که آیا کاري و فرایندي مناسب طي شده است
یا نه بر اساس این معنا و اجل و سرآمدي که براي آن در نظر گرفته شده ،صورت ميگيرد.
در تمام این مراحل با نظارت و همراهي مشاور انجام ميپذیرد .نقش مشاور در این فرایند
معيت و مصاحبت و همدلي و همراهي است .دستگيري در مواردي که مراجع استمداد
ميطلبد و آزادي در شرایطي که مراجع ميخواهد .همه این فرایند برحسب برنامه کلي است
که مشيت شده است و شيئيت مشاوره را در ابعاد چهارگانه را در نظر گرفته و آن را در طرح
کلي خود یكپارچه ساخته ،وحدت بخشيده و مطلوبيت آن را در چشمانداز برنامه کلي مشيت
قرار داده است .در این فرایند مشاوره ،مشاور ،مراجع و برنامه عمل یك فرایند هستند و همه
با هم تغيير را تجربه ميکنند و تحول پيدا ميکنند .در این فرایند همهچيز ،درهمتنيده و ادغام
شده و هویت واحدي دارند .همه به فراخور خود جنبهها و حيثيت یك چيز واحد محسوب
ميشوند .بهطوريکه مراجع و مشاور هر دو از این برنامه به نحوه تعاملي و دوجانبه بهرهمند
ميشوند .مشاور مراجع است و مراجع مشاور و هرکدام در آیينه دیگري قرار ميگيرند و
رشد ميکنند و شيئيت پيدا ميکنند و با هم تعریف ميشوند.
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