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 چكيده

هدف این پژوهش مطالعه معنا شناختي واژه مشيت به عنوان یكي از اساسي ترین واژه هاي کليدي 

یگاه این ش و جاقرآن کریم مي باشد.  مطالعه معناشناختي واژه مشيت به ما کمك مي کند تا به نق

ا کمك موضوع. این مفهوم به ممفهوم در ترسيم شبكه معنایي کلمات قرآن کریم دست پيدا کنيم. 

مي کند تا از آن به عنوان یكي از ساختارهایي بهره گيریم که مي تواند به منزله راهنما در شكل دهي 

سته شود چه مشيت مي تواند نگریبه فعاليت هاي ما نقش آفریني کند. هر فعاليتي از این منظر از دری

و در شكل دهي به یك شيء منجر شود. فرایند مشاوره و عملي که در این فرایند ساخته و پرداخته 

روش. این بررسي نحوه اي از مطالعه معناشناسانه مي شود، موضوع بررسي حاضر قرار گرفته است. 

زد؛ در این چشم انداز، هر قوم و ملت زبان است که ماهيت و ساختار معناي زباني را آشكار مي سا

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 

عناشناختي مشيت  نشان داده است یافته ها. بررسي مموجودات و مخلوقات عالم کمك مي رساند 

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 

ن اساسي در آفرینش است که جهان و اشياء شده است؛ در این چشم انداز مشيت برنامه کالن و قانو

عالم را ، از مرحله خواستن و طراحي تا مرتبه ساختن و تحقق بيروني، مرحله به مرحله)از مرحله  

بحث. مشيت یكي از مهمترین مقوالتي که در مشيت تا مرحله اجل( شكل داده و محقق کرده است.

فته، به دو صورت فعلي )شاء( و اسمي) شيء( ترسيم چگونگي خلق جهان و مخلوقات عالم به کار ر

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 

و حكم و یا عملي( که مشيت در آن اعمال  چارچوب شيء عبارت است از هرچيزي)موضوع، رابطه

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، 

 شاوره.فرایند عمل م

 مقدمه

 عنايفهم مپس براي  قرآن، ریشه در تعمق در کلمات قرآن و فهم زبان قرآن دارد. فهم معناي

بان قرآن شد. زبان قرآن زبان دیني است. زباني بشري که از امور قرآن باید دست به دامان ز

ست. معناي ا پيگيريقابلماهيت زبان  برحسب. فهم زبان و معناي زبان دیگويمقدسي سخن 

 .افتدمياتفاق  6و مطالعه در زماني 5زمانيهمو دوگانه  تنيدهدرهمزباني در فرایند 

که یك کلمه در طول تاریخ دچار چه تحوالتي شده  دیگويممطالعه در زماني به ما 

که یك واژه در طول  فهمانديمبه ما  هاواژهو تغيير معنایي  هاواژه شناسيریشهاست. 

، ميفهميممختلف، معاني مختلفي داشته است و همان معنایي را که امروز از آن  يهازمان

ه کار رفته است. این روش به ما کمك همان معنایي نيست که اولين بار در آن معنا ب لزوماً

 تا معاني مختلف یك واژه را در طول زمان ادراك کنيم. کنديم

                                                           

2. synchronic 

2. diachronic 
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معنا را در بافت جمالت و متني که جمالت  زمانيهمروش برخالف روش در زماني، 

که معنا درون روابط  دهديمنشان  خوبيبه. این روش کنديمدرون آن قرار دارند، جستجو 

و دقت در روابط موجود  زمانيهم يهايبررسبا  توانيمو  شوديمموجود در یك متن حفظ 

درون یك متن معنا را استخراج کرد. در این نوع بررسي توجه به سياق و بافت واژگاني یك 

يني انشو ج نشينيهمدر قالب روابط  زمانيهم. در این روش روابط کنديممتن اهميت پيدا 

 دیآيم، معنا در ارتباط کلماتي که قبل و بعد یك واژه نشينيهم. در روابط شوديمبررسي 

، . در روابط جانشينيشوديم، بررسي رنديگيمو در یك ساخت نحوي و در یك جمله قرار 

ك معناي کلي ی کهطوريبههم به کار روند،  جايبه تواننديمکلماتي که  شوديمتالش 

در بررسي روابط جانشيني با جمالتي روبرو  معموالًغيير ندهد، بررسي شود. جمله را ت

اده متفاوت استف يهاواژههستند ولي در بيان معناي اصلي از کلمات و  معناهمکه  میشويم

لغوي و واژگاني ممكن است متفاوت باشند، درون  ازنظر باآنكه. این کلمات کننديم

 و متعلق به یك حوزه معنایي هستند. رونديمر جمالت مشابه، در یك معنا به کا

ابي به یهاي دستیكي از راه و متن و تحليل معنایي واژگان آننوعي تحليل ي سمعناشنا

وجه ت درخوردقایق معنا و پي بردن به مقصود اصلي گوینده است. آنچه این رویكرد را 

حوالت پرداخته و ت متنواژگان یك دستگاه معناشناختي  توسعهبه  سازد این است کهمي

شگرفي در معاني متعارف ایجاد کرده و حتي در مواردي معنایي نو بر قامت واژگان پيشين 

 .تهاسواژهآن  فهم معنايهاي این متن وابسته به فهم صحيح واژه روازاینپوشانده است؛ 

 هکه معناي آن درست فهميد کليدي در قرآن کریم است يهاواژه ازجمله «مشيت»واژه 

ترادف معنایي و تشابه معنایي فهميده  برحسب هاواژهاول اسالمي  يهادورهنشده است؛ در 

 هاواژهتالش شده است که در یك دایره معنایي،  عمدتاًبعد  يهادورهدر  آنكهحال؛ شديم

م و در ه برحسبکه کلمات  گيريسمتتفاوت معنایي فهميده شود. این دو نوع  برحسب

 یيهااوتتف برحسب هاآنو یا هر یك بر اساس درك  اندشدهفته و معني یك معنا بكار گر

دیگر  يهاواژهبا معناي  هاواژهکه در یك حوزه معنایي دارند، موجب شده معناي هر یك از 

 بكار گرفته شده شوند جاجابهدرهم آميخته شده و 
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واژه مشيت یكي از مسائل جدي حوزه معناشناختي قرار  فهم معنايبررسي و  درهرحال

 رد همگاز واژگان را  يامنظومهکانوني است که پيرامون خود  ياواژهگرفته است. مشيت 

خاصي را شكل داده است. بنا به اهميت همين موضوع،  بينيجهانفراهم آورده است و 

با  اندکردهو تالش  انداختهپردبسياري از دانشمندان علم لغت و تفسير به این موضوع 

این واژه و بررسي حوزه معنایي آن با واژگان معناي کانوني آن را نشان دهند.  شناسيریشه

 هانآدیگري وجود دارند که باید فعاليت معناشناسي در  يهاواژهدر حوزه معنایي مشيت، 

ررسي ب ا واژه مشيتب هاآنروشن گردد و ارتباط معنایي  هاآنصورت بگيرد و حوزه معنایي 

واژه مشيت، روابط  زمانيهم، تالش شده است تا در مطالعه و بررسي پژوهششود. در این 

بررسي شود. ما  واژه مشيت، در حوزه فرایند عمل مشاوره نشينيهمو پيوندهاي جانشيني و 

شيت مآیا بر اساس مفهوم  روديمبدانيم که بر اساس آنچه انتظار  ميخواهيمدر این بررسي 

 به یك چارچوب مفهومي براي فرایند عمل مشاوره دست یا نه. توانيم

 پژوهش حاضر از قرار زیر است: يهاسؤال

 . واژه مشيت در فرهنگ قرآن چه معنایي دارد؟5

 . مفهوم مشيت در فرایند عمل مشاوره چه کاربردي دارد؟6

 :هستندبه این شرح  پژوهشاهداف این 

 مشيت؛. شناخت معناي لغوي 5

 . تعيين ارتباط معنایي مشيت در فرایند عمل مشاوره.6

 پژوهشروش 

يت تا معناي مش شوديمتالش  روش معناشناسي در فهم متناز  گيريبهرهبا  پژوهشدر این 

 :وهش با طي مراحل زیر انجام پذیرداین روش، باید فرایند پژ کارگيريبهبراي  .فهم شود

 معنایي مشيتانتخاب مفاهيم کليدي حوزه . 5

 و جانشيني کلمات نشينيهم. تحليل 6

 و جانشيني کلمات نشينيهمآنزمهمو تحليل  مقایسه مفاهيم مندرج در دستگاه. 3

 .العهموردمطگيري از مجموع مفاهيم و تنظيم نظام معنایي موضوع بندي و نتيجهجمع. 4
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تخراج و اسروي خود آیات قرآن  برروش اسنادي تكيه با استفاده از  پژوهشدر انجام این 

و رجوع به کتب لغت و منابع  هاآنو جانشين و با بررسي نظام معنایي  نشينهم يهاواژه

 آن بررسي شده است. مشيت و مفاهيم وابستهواژه  تفسيري،

 گيریبحث و نتيجه

 : واژه مشيت در فرهنگ قرآن چه معنایي دارد؟پژوهش اول سؤالبررسي 

فهم  .را به خود جلب کرده است پژوهانقرآنفهم زبان شناسانه رایج که عمده همت 

در بافت و سياق  هاواژهکه  شوديمقرآن است. در این نوع فهم تالش  يهاواژه زمانيهم

در این نوع بررسي به دو صورت افقي و عمودي  هاواژهقرار گيرد.  موردبررسيقرآن 

 نشينيهمروابط جانشيني و  برحسب اندازچشممعناي واژه در این . رنديگيمقرار  موردمطالعه

با  يازارهگ. هر کلمه در یك موقعيت و بافت معنایي و پيوستگي رديگيممورد کاوش قرار 

ن در یك و بعالوه آ کنديمتوجه به کلمات قبل و بعد خود، جایگاه معناشناختي خود را پيدا 

هم  بر کامالًبا حفظ حدود معنایي آشنا که  یيهاواژهکه چه  دهديمارتباط عمودي، نشان 

انشين در و ج نشينهم. روابط کننديمهم منتقل  جايبهمنطبق نيستند، چه معناي مشابهي را 

ع دایره معنایي یك واژه است و تا حدي رف کنندهتعيينیك گزاره و یا یك بند و پاراگراف 

 ست.کننده محدودیت عدم بررسي تاریخي یك واژه ا

وع، . شيء در معناي دقيق آن، یك موضکنديمت یافتن از هفت مرحله عبور يفرایند شيئ

، دهديمکه در جهان رخ  یيهااتفاقهمه  روازاینیك رابطه و یا یك عمل و حكم است. 

 ميانانسان، زمين و آسمان، درخت(، روابطي خارج )اعم از وجود یك موضوع در جهان 

و اعمال و کارهایي  رديگيمج و طالق، ایمان و کفر( شكل دوستي، ازدواها )دهیپد

 و شوديمانجام  ( که، روزه گرفتن، جهاد کردن، هدایت کردن و گمراه شدننمازخواندن)

 دهديمیا عدم جواز و اجراي اموري را در اولویت قرار  دستورات و احكامي که اجرا و انجام

، در دایره معنایي شيء و مشيت قرار کنديممعيني را ترسيم  يهاياستراتژو  مشيخطو 

 .رديگيم

 مشيت: طراحي و صورت بخشيدن به ایده یك شيء -5
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 اراده: اقدام به ایجاد شيء -6

 قدر: تعيين اندازه و شكل ابعاد و عناصر یك شيء -3

 قضاء: تصویب، نهایي کردن و امضاء طرح تفصيلي یك شيء -4

 و عدم استفاده شيء اذن: تعيين حدود و موارد استفاده -1

 کتاب: تدوین کتابچه راهنما و روش انجام و کاربرد شيء -6

 اجل: تعيين مدت و تاریخ انقضاء هر چيز. -7

تاریخ انقضایي دارد و در  درنهایت و شودميهر چيزي از مرحله طراحي در نظر گرفته 

ول مرحله توليد محصکه ناظر به ایجاد آن تا  کنديمطي  پيماید وميفرایندي را  مياناین 

نهایي آن است. مشيت در مرتبه نخست تحقق یك شيء قرار دارد و خلق اشياء در مرتبه 

تحقق  خالصه هر چيزي براي آن طوربهبعدي وابسته به در نظر گرفتن چنين مشيتي است. 

ت که نيس طوراینپيدا کند. باید از مراحل مشيت، اراده قضا و قدر و اذن عبور کند. یعني 

گر اراده به چيزي تعلق گرفت، آن چيز موجود شود، براي تحقق شرایط یك چيز و قواعد ا

و قوانيني وجود دارد، که حاکم بر آن است. هر چيز بر طبق آن قوانين و قواعد و از مسير 

 .شوديمکه یك چيز، چيز  هاستآنو منطبق بر  هاآن

ام این چيز چيست؟ چه هنگ اما؛ مشيت مشغول و معطوف به خواستن و ساختن شيء است

ا فهميد که ت توانيماز همين آغاز  ؟شوديمو به مقام شيء بودن نائل  شوديمچيزي چيز 

 گویندميز . به چيزي چيرسدينمچيزي خواستني نشود و به مقام مطلوبيت نرسد به شيئيت 

. دیآيم، الجرم به کاري شوديمکه مطلوب کسي شود. چيزي که مطلوب است و خواستني 

واقع شود. به چشم بياید. به کاري بياید. امري شگفت  موردتوجهکه  شوديمچيز آنگاه چيز 

 اندتفرقمنيستند، هستند، پراکنده و  کهآن. نه ندیگوينمباشد. به سنگ و کاه و خاك چيز 

 شونديمو یكدست  نندينشيم کنار هم کهآنگاه. اندهمو ناهماهنگ و بيگانه از  اندپارهپارهو 

ا و ما را در خویش ج گردنديم انگيزشگفتو  شونديمو محل سكونت  شونديم ياخانهو 

 وندشيمو ارزشمند  کننديم؛ قدر پيدا شونديم، چيزي رساننديمو ما را به آرامش  دهنديم

. مشيت یعني خواستن و ساختن چنين چيزي. خدا عالم را چنين خواست شونديم ذکرقابلو 

کنار هم فراهم آورد و ورز داد و  وخاكآبنبود و از  ذکرقابلانسان را نيز که  و ساخت 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 

 بدل ساخت. توجهقابلچيزي نبود به چيزي 

 و به کاري است و مهم و ارزشمند و مطلوبيت دارد توجهقابلشيء هر چيزي است که 

یك عمل باشد؛ آن چيز  توانديمیك موجود خارجي باشد. آن  توانديم. آن چيز دیآيم

یك رابطه باشد. مهم آن است که به کاري بياید و اثري داشته باشد و مطلوبيت و  توانديم

 انگيزگفتشکه  شوديمکارکردي را بتوان از آن انتظار داشت. یك چيز زماني به چيز تبدیل 

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 

 درواقع ،کنديم. خداوند وقتي مشيت افتدمي، بلكه از شيئيت رودينماز بين  چيزهيچ

ت. اس يدرشانهر روز  دیفرمايمکه  طورهمان. شوديمختن عالم خواستن و سا کاربهدست

بودن  يمقامشتا آن را به  بخشديمو مرتبت و منزلت  موجوداتشانیعني کاري که به  شأن

 برساند.

براي  تدارك ببيند و يانقشهاقتضاي حكمت بالغه این است که براي خلق عالم طرح و 

در نظر بگيرد و در مرحله قانون و مقررات و ضوابطي  آن راه و روش و مراحلي را سازيپياده

بگذارد و براي هر طرح و برنامه و اجرایي  يامحدودهرا در نظر بگيرد و در اجرا حدود و 

 از تغييرات و يادامنه توانيماجل و سرآمدي تعيين کند. در هر برنامه کالن و هر اقدامي 

به  وانتيم براي تعمير و جبران و خدماتي براي اصالح قرار دهد. يابرنامهبراي هر انحرافي، 

 طورهمينهمه این خواست یك نام نهاد و گفت این خواست و مشيت و اراده خداوند است. 

و  خاص گذارينامبا حفظ معناي کانوني این خواست و اراده کلي براي هر مرحله  توانيم

 کنديممحكم  جواريهمست و مشيت را روابط معيني داشت. سنگ بناي این برنامه و خوا

 و طلبديم. هر برنامه معماري دارد و هر بنا مبنایي کنديمکه حدود معنایي آن را روشن 

و حواشي و عواقبي دارد که همه در کنار  هايژگیوو  خاصيت يابرنامهعالوه بر آن هر بنا و 

واژه  نیتريکانونژه مشيت با توجه به . واکنديم معناداریك کل  منزلهبههم آن مجموعه را 

 .کنديمآن این منظومه را تبيين  نشينيهمقرآني و با توجه به روابط جانشيني و 
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. تحقق خارجي و وقوع بيروني شوديم بنديصورتهر چيزي در مرحله مشيت طراحي و 

زي . اگر چيدرآید. هر آنچه اراده بشود باید به گفتار رديگيمعالم در مرحله اراده صورت 

. کالمي شده یك ایده به شوديم بنديصورتموجود شود، آن چيز مشمول در قالب کالم 

معناي ساده بر زبان آوردن آن نيست. بلكه افزون بر آن منوط به تعيين شاکله براي آن چيز، 

شرایط تحقق خود را معين  . در این چارچوب هر چيزاستنحوه و مراحل تحقق آن چيز 

ه مهم است که باید ب ايمسئلهاین  .نديبيمتحقق خود را تدارك  هايراهزارها و و اب کنديم

آن توجه کرد. در مرحله مشيت، هنوز چيزي مشمول کالم نشده است و لذا چيزي تحقق 

واژه جانشين مشيت است. با این تفاوت  ترینمهمبيروني و خارجي پيدا نكرده است. اراده 

رحله اجراي خواست الهي است و در این اجابت خواست که خواستي است که ناظر به م

ه که در روابط جانشيني مالحظ طورهمان. ردیپذينمو به امر شر تعلق  رديگيمجانب خير را 

 هانآولي تفاوت خاص معنایي نيز در  شوديممعناي کانوني در این روابط حفظ  شوديم

 .خوردينمبه چشم  لزوماًانشيني و از همين رو مطابقت کامل در روابط ج شوديملحاظ 

اراده نظر به  هرچنددومين رابطه جانشيني در مشيت بعد از واژه اراده، واژه قدر است. 

 و ناگهاني نيست. قدر و تقدیر مشيتي ضابطهبيمرحله اجرا دارد، اجرایي شدن یك برنامه 

را  هاتناسبو  رديگيمرا در نظر  هانسبتو  کنديم پذیراندازهاست که هر اقدام اجرایي را 

را که معين و مشخص کرده در جایگاه خاص خود  موردنظريو اجزاي  آورديم به وجود

و  هاآن ميان. تا نوع کنش و واکنش کنديمرا معين  هاآن ميانرابطه درست  و دهديمقرار 

ده ثانوي است که ارا منزلهبهدهد. این مرحله  سروسامانرا خوب  هاآنکارکرد و عملكرد 

 .شوديم وپرداختهساختههر چيز به مقدار و اندازه 

سومين رابطه جانشيني در مشيت، مرحله قضاست. واژه قضا به حتمي شدن برنامه اجرایي 

ن در ای .شوديمو آن کار امضاء  شوديمکه مهر تصویب بر کاري زده  يامرحلهناظر است. 

. در گردديمثابت  هاتناسبو  شودينمعوض  هانسبتو  کندينمتغيير  هااندازهمرحله دیگر 

 .کنديمو هر کاري صورت نهایي خود را پيدا  شوديماین مرحله اجرا نهایي 

هایي صورت ن يابرنامه کهآنچهارمين رابطه جانشيني در مشيت، رابطه اذن است. بعد از 

 . در این مرحله هررسدراميفو عملياتي شدن آن  سازيپيادهپيدا کرد و امضاء شد. مرحله 
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 ملياتعبرخي  کهطوريبه. کنديمبراي اجرا پيدا  ياوهيشچيزي کارکردي دارد و سبك و 

 حالدرعيناجرایي شود و  عملياتکه برخي  شوديمانجام داد و رخصت داده  توانيمرا 

و رخصت انجام برخي  شوديمقرار داده  یيهاتيممنوعبراي برخي اجراها محدودیت و 

و  هارخصتو  هاتيممنوعو  هاتیمحدود. مرحله اذن مرحله و قلمرو شودينمکارها داده 

و  شوديمخاص و معين است. پس از مرحله اذن است که عالم خلق  یيهااجازهو  جوازها

 .کنديممشيت در این مرحله صورت بيروني و خارجي پيدا 

ت بلكه در نوع طراحي آفرینش، شاکله سازي هم در کار آفرینش اس تنهانهمشيت 

مل و مطابق آن ع شوديمنوع شكل معيني خلق  برحسب يادهیآفرهر  کهطوريبه. کنديم

به دو نوع از خلقت نسبت داد: عامليت و ساختار در آفرینش.  توانيمرا  مسئله. این کنديم

خاص دارد و مطابق آن تجلي و بروز  ياشاکلهاین دو نوع هر چيز خلقت، فطرت و  برحسب

 و ظهور دارد:

 (.44قُلْ کُلٌّ یعْمَلُ عَلي شاکِلَتِه )اسراء: 

. تنوین کلمه کل عوض از شيء است و کنديمعمل  اششاکلهبگو هر چيزي بر اساس 

هر  و کارکرد و خاصيت کننديمعمل  شانشاکله بر اساسبه معناي این است که همه اشياء 

است که آن را صورت و هویت بخشيده است. در  ياژهیوز صورت و تشكل شيئي ناشي ا

، انتظارات و الگوهاي رفتاري است که افراد طي هاشیگرانـظامي از تـمایالت،  اینجا شاکله

 (.674و  677ص ، 5ج ، طباطبائي) سازنديمو دروني  آموزنديمرا  هاآنفرایند تعامل 

اشياء عالم را از  يهمهکه حاکميت مشيت،  شوديمچنين استنباط  هابحثاز مجموعه 

و همچنين از فرد و جمع، آحاد جامعه و کليت عامليت روابط اجتماعي و  جانبيجاندار و 

. این مشيت در ذات اشياء نفوذ دارد و اشياء و شاکله اشياء گيردبرميجامعه را در  ساختاري

. از داندازيمو هر یك را در مسيري به جریان  کنديمو خاصيت و ویژگي اشياء را تعيين 

کار مشيت شاکله سازي در شيئيت بخشيدن به هر آن چيزي است که در  ترینمهماین منظر 

 صورت پيدا کند و محقق شود. خواهديمجهان 

مشيت خواستار شكل دادن و تحقق خارجي اشياء است. شيء چيزي است که مورد 

پيدا  ياژهیومشيت، شاکله  برحسبقرار گرفته است. شيء  درخواست و تقاضاي مشيت



 1269 زمستان، 23هشتم، شمارة  سالفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  11

لت را دارد و منز نشانیا. شيء به معناي چيز است؛ چيزي که شوديمو به شيء تبدیل  کنديم

 از آن خبر داد. هر آن چيزي که بتوان آن را تصور کرد و از آن خبر داد. شوديمکه 

و بروز و ظهور را در معناي خود دارد. شيء هر چيزي که  آشكارشدگيشيء یك نوع 

يق . التحقزندميميل به بروز دارد و تمایل به وجود پيدا کردن و آشكار شدن در آن موج 

 «ان االصل في هذه الماده: هو تمایل یصل الي حد الطلب»ذیل ماده شيء آورده است که: 

قابل  شوديمهر چيزي که طلبيده  که شيء در اصل مصدر است و بر دیگويمدر توضيح 

و  شوديماطالع است. خداوند که مطلوب همه موجودات است از این حيث شيء ناميده 

، صحيح است که شيء ناميده شوند. رسنديمموجودات عالم نيز که به درجه مطلوبيت 

خداوند  دیوگيم «قل اي شيء اکبر شهاده قل اهلل شهيد بيني و بينكم»التحقيق با اشاره به آیه 

از آن حيث که از مصادیقي است که آشكار شدن و شهادتش مورد توقع است شيء ناميده 

شيء به هر آن چيزي اعم از موضوع یا حكم یا عمل که این توقع  کنديمو اشاره  شوديم

 .شوديم، اطالق روديمدر آن 

چيزي طبق مشيت در جهان خارجي محقق  کهآن، براي کنديمصاحب التحقيق اضافه 

گاه آن شود وقرار گيرد، تصور شود، به آن ميل و رغبت پيدا  موردتوجهشود، الزم است، 

تحقق یابد. از این منظر هر چيزي در ابتدا باید در نظر گرفته شود. تصور شود و قدر و اندازه 

رد و به آن عزم ک توانيمچيزي شود که  توانديمو منزلت خاصي پيدا کندو چنين چيزي 

ياء خلق اهلل االش»در مورد آن تصميم گرفت و آنگاه آن را اراده کرد. سپس به نقل حدیث 

مرتبه  و قدرت و که مشيت از آثار علم دیگويمو  پردازديم« بالمشيئه و المشيئه بنفسها

 د.قرار داراز تمایل است؛ مكاني است که در حد مياني انجام و عدم انجام یك کار  يدیشد

مطابق این نظر، اراده در مرتبه بعدي از مشيت قرار دارد و چيزي متفاوت از آن است. 

رشد و  امكان .رديگيمخداوند در مرحله و مرتبه مشيت همه جوانب یك شيء را در نظر 

تكامل و اضمحالل یك  يندهایفرافساد آن را در خلقت یك چيز و قواعد و قوانين آن را و 

صالح  رشد و. خداوند در این مرحله اراده خویش را در منطقه خير و دهديم چيز را شكل

 :دیفرمايم کهچنان. دهديمقرار 

 نَعَمَّا یُشْرِکُو تَعَالَى سُبْحَانَ اللَّهِ وَ ۚ  مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ یَخْتَارُ رَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَ وَ
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مشيت الهي تمام جوانب عزت و ذلت، صالح و فساد، رشد و تباهي اشياء را در نظر 

 عالوه بر جانب خير جنبه چيزهمه هرچند، اما اراده الهي در ناحيه خير متمرکز است. رديگيم

اء . مشيت الهي، مسير شدن را براي اشيرديگينمتباهي و نابودي دارد، اراده الهي به آن تعلق 

 يادهاراآورده است که در این مسير، اگر  به وجوداست و این امكان طبيعي را  فراهم کرده

آن  که مشيت ياجادهدر  چنيناینو  کنديمو اختياري وارد شود، آن چيز بروز و ظهور پيدا 

و  کنديمدستور کاري پيدا  را آماده کرده است و اذن ورود و عبور از آن داده شده است.

 .گردديماست نائل  موردنظرکه  ياجهينتبه 

 مفهوم مشيت در فرایند عمل مشاوره چه کاربردي دارد؟: پژوهشدوم  سؤالبررسي 

مهم است. چيزي که در  «چيز»یك  «فرایند عمل مشاوره»طراحي مشيت،  اندازچشمدر 

سازي  شاکله سروکار دارد. مشيت درمقياس خرد با سالمت بشر  کالن با هدایت انسان و در

یك امر یكپارچه داللت دارد که در دل خود به موضوع، رابطه، عمل  و شيئيت بخشيدن، به

است.  موردنظردر این طرح یكپارچه مواردي چند  .کنديمو دستور و حكمي مهم اشاره 

که هم در مشيت الهي و هم در مشيت  طورهماناول از هر چيز مشاوره امري زباني است. 

 کنديمنتحقق پيدا  چيزهيچشده است، تحقق هر چيز منوط به زبان شده است. الهي منظور 

ه خداوند ک طورهمانمشاوره یك کارکرد زباني است.  بنابراین؛ بر زبان بياید کهآنمگر 

تا هستي تحقق پيدا کند، هر امر انساني نيز همچنين  دهديمهستي را مقول قول خویش قرار 

: امرء دیفرمايم البالغهنهجست که حضرت علي )ع( در روازاینبر زبان استوار شده است. 

که  دهديمآدمي زیر زبان خویش پنهان گشته است(. این موضوع نشان لسانه )مخبوء تحت 

هر آنچه در فكر و ذکر آدم است از همين  کهطوريبهحقيقت انسان حقيقتي زباني است. 

: ما اضمر احد شيئا اال ظهر دیفرمايم( ععلي )حضرت  کهطوريبه. گردديمطریق آشكار 

را از  آن کهآنمگر  کندينمي را آدمي پنهان چيزهيچوجهه )في فلتات لسانه و صفحات 

 ياكتهنخداوند در قرآن کریم به پيامبر  (.کنديمآشكار  اشچهرهطریق زبان و دگرگوني 

 میکرديمکاري  ميخواستيمکه اگر مل  دیفرمايمخداوند  .کنديممهم را در این رابطه بيان 

بر تو آشكار کنيم. این در حالي است که این کار را  راتو از طریق چهره حقيقت مردم 

شاء لو نبشناسي )را  هاآناز لحن گفتار و قول و کالم مردم  يتوانيمولي تو  ميکنينم
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عيار که زبان معبر و م هدديمالریناکهم بسيماهم و لتعرفنهم في لحن القول(. این امر نشان 

، هر حقيقتي را انسان بخواهد بيافریند و بشناسد، هم در حيطه روازاینشناخت آدمي است. 

د آن را بای شناسانهمعرفتهستي شناسانه باید آن را مقول قول خویش قرار دهد، هر در حيطه 

 به وجودا ر موردنظر راتييتغاز طریق زبان بشناسد و هم در حيطه روش شناسانه از طریق زبان 

 آورد.

و  دانش . علمرديگيممشيت یك برنامه عملي است که بر اساس علم و قدرت شكل 

. این دانش و معرفت اساس آگاهي و شناخت را کنديممعرفت الزم را براي طراحي فراهم 

فرایند عمل مشاوره را فراهم  گيريشكلو زمينه  کنديممشاوره فراهم  ریزيبرنامهبراي 

دوم مشيت است. مشاوره بر اساس قدرت زمينه تغيير و تحول را فراهم  مؤلفه. قدرت سازديم

و بتواند فرایند عمل  درآیدطراحي شود و به عمل  قدمبهقدممشاوره  کهطوريبه سازديم

بناي مشاوره م عنوانبهبلكه  روندينمپيش  خودخوديبهاما این دو زمينه ؛ مشاوره را پيش ببرد

. مشاوره در نقش مربي و کسي که آورنديم به وجودفرایند عمل مشاوره را  طراحي زمينه

با تكيه بر عمل و قدرت، مشيت و برنامه کالن مشاوره را شكل  برديماین فرایند را پيش 

ه و به مشاور بخشديمو به مشاوره در چهار بعد موضوع، رابطه، عمل و دستور وحدت  دهديم

مشيت برنامه  .شوديمطي  درپيپيفرایند شيئيت بخشيدن در هفت گام  بخشديمشيئيت 

تا این هفت  کنديمعمل مبتني بر خواست و اراده مراجع است. مشاور با نظارت کمك 

 شود. در این برنامه نظارت و کنترل بر عهده بنديصورتمرحله بر اساس خواست مراجع 

. مراجع در مرحله برديمره را مراجع پيش مشاور است. این در حالي است که فرایند مشاو

را به  شدهطراحي برنامه .کنديمرا بر اساس راهنمایي مشاور طراحي  درماننخست طرح 

. در مرحله گذارديمو قصد قطعي و حتمي خود را به اجرا  آورديم گيريتصميممرحله 

اساس  و بر کنديمو سپس یكي را انتخاب  رديگيممختلف عمل را در نظر  يهاوهيشقدر، 

و بایدها و نبایدهاي حاکم بر  رديگيمکه به کمك مشاور در نظر  یيهاچارچوبقواعد و 

. مشاور در این مرحله بر آورددرميخود را به عمل  شدهنيمعنحوه عمل، قصد و برنامه 

در دامنه این حدود اگر مراجع  ؛ وکنديمو حدود عمل را تعيين کند مينظارت  هاچارچوب

ر تصحيح رفتار ب کهطوريبه. گذارديم آزادهر قصدي کرد خواه درست یا نادرست، او را 
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 هايراهو  کنديمرا تشویق  مشاور اوعهده خود مراجع است. اگر مراجع درست عمل کرد 

 او راولي  ندکيم. اگر خطا رفت نتایج خطا را گوشزد گذارديمبهتر و بيشتري در اختيار او 

هر وقت خواست خود را تصحيح کند. اساس این کار  گذارديمو  کندينموادار به برگشت 

 ور وامتجربه خود مراجع در رفتن ماندن یا بازگشت و اصالح وضعيت خود است. در انجام 

 استرا نحوه اج دستورالعمل، ضابط و معيار اصلي رديگيمکارهایي که در دستور کار قرار 

و متعاقب آن رفتار و فرایند طي شده  شوديمبر اساس آن است که تغييرات ارزیابي و 

یا نه. هر عمل و فعاليتي در دامنه زماني و موقعيتي که مقرر شده  رديگيمقرار  موردپذیرش

خاص و  زمانمنديهر عمل و فرایندي تابع  ازآنجاکهو  شوديماست ارزیابي نهایي 

ست طي شده امندي معين است، ارزیابي این موضوع که آیا کاري و فرایندي مناسب مكان

. رديگيما و اجل و سرآمدي که براي آن در نظر گرفته شده، صورت یا نه بر اساس این معن

. نقش مشاور در این فرایند ردیپذيمدر تمام این مراحل با نظارت و همراهي مشاور انجام 

و همراهي است. دستگيري در مواردي که مراجع استمداد  معيت و مصاحبت و همدلي

ت برنامه کلي اس برحسب. همه این فرایند خواهدميو آزادي در شرایطي که مراجع  طلبديم

که مشيت شده است و شيئيت مشاوره را در ابعاد چهارگانه را در نظر گرفته و آن را در طرح 

لي مشيت برنامه ک اندازچشميت آن را در کلي خود یكپارچه ساخته، وحدت بخشيده و مطلوب

قرار داده است. در این فرایند مشاوره، مشاور، مراجع و برنامه عمل یك فرایند هستند و همه 

و ادغام  تنيدهدرهم، چيزهمه. در این فرایند کننديمو تحول پيدا  کننديمبا هم تغيير را تجربه 

و حيثيت یك چيز واحد محسوب  هاجنبه شده و هویت واحدي دارند. همه به فراخور خود

 مندهبهر و دوجانبهمراجع و مشاور هر دو از این برنامه به نحوه تعاملي  کهطوريبه. شونديم

 و رنديگيمدر آیينه دیگري قرار  هرکدام. مشاور مراجع است و مراجع مشاور و شونديم

 .شونديمو با هم تعریف  کننديمو شيئيت پيدا  کننديمرشد 

 منابع

 .دار الجـيل :بيروت. اللغـه مقایيس(. ق 5454) احمد ابـن فارس،

 .دار صادربيروت:  .لسان العرب (.ق 5454) ابن منظور، محمد بن مكرم
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. انيالمث روح المـعاني في تفسير القرآن العـظيم و السـبع(. ق 5451) الدینشهاب، آلوسي

 .العلميه الكتب دار بيروت:

دانشگاه علوم اسالمي  :مشهد .بازکاوي هدایت و ضاللت در قرآن(. 5344)امامي، محمد 

 .رضوي

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران .المعجم الوسيط (.5367) انيس، ابراهيم و دیگران

 اي.. ترجمه فریدون بدرهدیني در قرآن مجيد -مفاهيم اخالقي(. 5364توشيهيكو )ایزوتسو، 

 ز.تهران: نشر و پژوهش فروزان رو

شرکت  تهران:. ترجمه احمد آرام. خدا و انـسان در قـرآن(. 5364) كويهيتوش ایزوتسو،

 سهامي انتشار.

 .ايترجمه فریدون بدرّه .مـجيدمفاهيم اخالقي دیني در قـرآن  .(5374)ایزوتسو، توشيهيكو 

 تهران: نشر و پژوهش فروزان روز.

 تهران:. ترجمه زهرا پور سينا. اسالمي مکال مفهوم ایمان در(. 5347) كويتوشيهایزوتسو، 

 .سروش

 . تهران: سرا.معارف قرآني(. 5344) محمدباقربهبودي، 

، ناختش. معناي الشئ در انتقال از فلسفه یوناني به فلسفه اسالمي(. 5341) ، احمدچيپاکت

46 ،546-566. 

، 53، گيفرهننامه پژوهش . آشنایي با مكاتب معناشناسي معاصر (.5347) ، احمدچيپاکت

46-564. 

 .516-565، 53، گينامه پژوهش فرهن .مطالعه معنا در سنت اسالمي(. 5347) ، احمدچيپاکت

 . ترجمه کورش صفوي. تهران: ماد.شناسينگاهي تازه به معني(. 5341پالمر، فرانك، ر )

. تهران: موسسه فرهنگي دانش و اندیشه جهان در اندیشه هيدگر(. 5344خاتمي، محمود )

 معاصر.

دار : بيروت. المفردات في غریب القرآن(. ق 5466) محمّد بن حسين راغب اصفهاني،

 ه.المعرف
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. شناسحق محمدعليترجمه . شناسيتاریخ مـختصر زبـان(. 5374، رابرت هنري )نزيبور

 .مرکز تهران:

ه قم: موسس .شناسي فهم آنقرآن و روش تحليل زبان .(5341سعيدي روشن، محمدباقر )

 پژوهشي حوزه و دانشگاه.

. ترجمه محسن نوبخت. شناسي: درآمدي بر نشانههانشانه(. 5365سيبياك، تامس آلبرت )

 تهران: نشر علمي.

رابطه معناشناسي زباني و تفسير  (.5363) محمدباقردي روشن، عيشریعتي، غالم محمد؛ س

 .64-1(، 54)7، قرآن شناخت. طباطبائيقرآن به قرآن با تأکيد بر دیدگاه عالمه 

بررسي روش گفتمان کاوي و  .(5364) شكراني، رضا؛ مطيع، مهدي؛ صادق زادگان، هدي

-63(، 1)3 ،عيار پژوهش در علوم انساني .نيچگونگي کاربست آن در مطالعات قرآ

566. 

 .تهران: پژواك کيوان .شناسيآشنایي با معني .(5341صفوي، کورش )

 تهران: سوره مهر. .شناسيدرآمدي بر معني .(5364صفوي، کورش )

: قم. موسوي همداني محمدباقرسيد  ترجمه .تفسير الميزان(. 5374) محمدحسين، طباطبائي

 .مدرسين حوزه علميه قم ارات اسالمي جامعهتر انتشفد

ران: ته .رضا ستودهترجمه  .البيان في تفسير القرآنمجمع (.5364، فضل بن حسن )طبرسي

 .انتشارات فراهاني

. قاهره: دارالكتب معجم المفهرس اللفاظ القرآن الكریم(. ق 5364محمدفواد )عبدالباقي، 

 المصریه.

 .مـشهد: دانشگاه فردوسي .سيد حـسين سـيدي ترجمه .معناشناسي .(5341، احمد )مختار عمر

 تهران: بنگاه تـرجمه و نـشر کتاب. .القرآن التحقيق في کلمات. (5364مصطفوي، حسن )

 يهاروشدرآمدي بر استفاده از  (.5344مطلق )مطيع، مهدي؛ پاکتچي، احمد؛ نامور 

 .536-541، 54، پژوهش دیني .در مطالعات قرآني« معناشناسي»

تبيين معناشناختي آثار قول از دیدگاه قرآن  (.5365السادات )مطيع، مهدي؛ حسيني، اعظم 

 .76-31، 54، مطالعات قرآن و حدیث م.کری

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/534/%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/534/%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa
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 . ترجمه عباس منوچهري. تهران: مولي.شعر، زبان و اندیشه رهایي(. 5345مارتين )هایدگر، 

 


