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  چكيده
جهـت تبيـين   » استعاره مفهومي«و » طرح واره تصويري«زبان شناسان شناختي از دو ابزار 

فرايند شناخت در انسان بهره مي برند. طرح واره تصـويري سـاختاري ذهنـي اسـت كـه      
نيـز ايـن    است. اسـتعاره مفهـومي  حاصل مواجهه انسان با پديده هاي تكرارشونده حسي 

محســوس منــد بــه مفــاهيم انتزاعــي و غيــر واره تصــويري را بــه صــورت نظــام  طــرح
دهد. مواجهه روزمره انسان با ظرف هاي فيزيكي همانند بـدن انسـاني، خانـه و     مي  تعميم

خارج (ظرف) را در ذهن انسان ايجاد مـي كنـد و    –وسايل نقليه، طرح واره جهتي داخل 
مثابه  به اي مفهومي از اين طرح واره جهت فهم مفاهيم انتزاعيانسان با توسل به استعاره ه

ظرف بهره مي برد. مالصدرا جهت توصيف مفاهيم متافيزيكي وجود، ماهيـت و عـدم از   
بهره مي برد. او همچنين از ورود و خروج به » بقعه«، »دار«، »وعاء«، »ظرف«الفاظي همانند 

جود خارجي در تقابل بـا وجـود ذهنـي    ظرف وجود يا عدم سخن به ميان مي آورد. از و
استفاده مي كند. اين شواهد در چـارچوب طـرح واره تصـويري ظـرف و اسـتعاره هـاي       
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  . مقدمه1
) بـــه عنـــوان Mark Johnson() و مـــارك جانســـون George Lakoffجـــرج ليكـــاف (

شناختي نگاهي جديد نسبت به چيستي و چگونگي فهم انساني ارائه داده انـد.    شناسان زبان
ــان دو عنصــر طــرح واره تصــويري (  ــه آن ــومي Image schemaدر نظري ــتعاره مفه ) و اس

)Conceptual metaphor     نقشي اساسي بازي مي كنند. طـرح واره هـاي تصـويري تجـارب (
اني در حوزه امور محسوس و عيني را منظم و قابل فهم مي كنند. استعاره هـاي  مختلف انس

مفهومي نيز در واقع  طرح واره هاي تصويري را به حوزه هاي انتزاعي و كمتـر محسـوس   
تعميم مي دهند. بدين ترتيب فهم انساني چه در حوزه هاي محسـوس و عينـي، و چـه در    

ابزارها البته به صورت خودكار و ناخودآگاه توسـط  حوزه هاي انتزاعي تبيين مي گردد. اين 
انسان ها آموخته و بكار گرفته مي شود. از همين روي همه انسان ها ناگزير از ايـن ابزارهـا   

يـن  بهره برده اند؛ هر چند كه خود آنها بهره گيري از اين ابزارها را نپذيرفته باشند. وجـود ا 
  ، ادبي و فلسفي قابل مشاهده است.ه متون علميدر بسياري از آثار انساني از جمل ابزارها

در معـرض نقـدهاي    نند هر نظريه علمي يا فلسفي ديگـر از طرف ديگر اين نظريه هما
) كساني 1گوناگون قرار گرفته است. منتقدان اين نظريه را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: (

زايشـي و فيلسـوفان    كه مخالف مكتب زبان شناسي شناختي هستند همانند زبـان شناسـان  
) كساني كه در زمره زبان شناسان شناختي محسوب مي شوند اما نظريه استعاره 2تحليلي، (

مفهومي را داراي نواقصي مي داننـد. طرفـداران و مخالفـان ايـن نظريـه همچنـان در حـال        
كشمكش و نزاع علمي هستند. در اين مقالـه قصـد ورود بـه بررسـي داليـل طرفـداران و       

ظريه استعاره مفهومي را نداريم. نقد و بررسي نظريه استعاره مفهومي نيازمند يـك  مخالفان ن
پژوهش مستقل است. در اين مقاله با فرض پذيرش نظريـه اسـتعاره مفهـومي، طـرح واره     

جانسـون   خـارج براسـاس ديـدگاه ليكـاف و     –تصويري و استعاره مفهومي جهتي داخـل  
ر آثـار مالصـدرا از اسـتعاره مفهـومي مـذكور      گردد و سپس نشان مي دهيم كه د مي  معرفي

  .جهت توصيف مفاهيم متافيزيكي وجود، عدم و ماهيت استفاده شده است
  

  تصويري ةوار طرح .2
انسان داده هاي حسي فراواني را از محيط پيرامون خود دريافت مي كند. سـوال اينجاسـت   

فهميـده اسـت؟ از ديـدگاه    كه چه زماني مي توان ادعا كرد كه انسان يك شي يا رويـداد را  
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جانسون فهم انسان از عالم پيرامون خويش به معناي نظم بخشيدن بـه مجموعـه ادراكـات    
  ادين در شكل گيري اين نظم دارند.است. طرح واره هاي تصويري نقشي بني  او

ــه تج    ــتند ك ــي هس ــاختارهاي ذهن ــويري س ــاي تص ــرح واره ه ــا را ط ــه و درك م رب
ابل فهم مـي گـردد. چنـين تعبيـري     ، اين تجارب براي ما قدهند و از اين طريق مي  سازمان

چند شباهت هايي با مقوالت استعاليي كانت دارد ولي طرح واره هاي تصويري جانسون هر
تفاوت بنيادين با مقوالت استعاليي كانت دارد. مقوالت استعاليي امـوري پـيش از تجربـه،    

تجربـه انسـاني و بـه تـدريج      نـد ايستا و ثابت هستند در حـالي كـه طـرح واره هـا در فراي    
گيرند و همچنين داراي ساختاري پويا و انعطاف پـذير هسـتند. بـه گونـه اي كـه       مي  شكل

ري قبلـي نيـز   كسب تجارب جديد مـي توانـد بـه اصـالحاتي در طـرح واره هـاي تصـوي       
گردد. هر چند كه در اكثر موارد اين طرح واره ها به مرور زمان بـه يـك ثبـات نسـبي     منجر

رسيد. از طرفي طرح واره بايد تا حدودي شكل پذير باشد تا بتواند با موقعيت هاي  خواهند
ي تكــراري و مشــتركي دارنــد، مشــابه امــا انــدكي متفــاوت فراوانــي كــه ســاختار زيربنــاي

  گردد.  سازگار
براي آنكه بتوانيم تجارب با معنا و پيوسته اي داشته باشيم بايد در كنش ها، ادراك ها و 

لگو، نظم و ترتيب وجود داشته باشد. طرح واره تصويري يك الگو، شكل و يك مفاهيم ما ا
نظم تكراري در اين فعاليت هاي منظم است. طرح واره هـاي تصـويري متشـكل از تعـداد     
اندكي اجزا و روابط ميان آن اجزاء هستند كه توسط آنها مي توان تعداد زيادي از ادراكـات  

). طرح واره هاي تصويري Johnson, 1987: 29-30( ن دادحسي، تصاوير و رويدادها را سازما
از جنس گزاره ها و يا تصاوير نيستند. آنها ساختارهاي ذهني هستند كه بازنمايي هاي ذهني 
ما را در يك سطح عام تر و انتزاعي تر از سطحي سازمان مي دهند كه در آن گزاره ها و يـا  

ه ها داراي گستره و عموميتي هستند كه تصاوير ذهني خاص شكل مي گيرند. اين طرح وار
آنها را از يك گزاره خاص و يا يك تصوير مشخص و خاص فراتر مي برد. هر چند بـراي  

 :Johnson, 1987( توصيف اين طرح واره ها ناگزير بايد از گزاره ها و يا تصاوير بهـره بـرد  

23.(  
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  )ظرف(خارج  –تصويري جهتي داخل  ةوار طرح .3
واره هاي تصويري بسيار رايج در ذهن و انديشه ي انسان طـرح واره جهتـي   يكي از طرح 

خارج (ظرف) است. مواجهه ما با مرزبندي يكي از رايـج تـرين تجـارب روزمـره      - داخل 
است. ما بـدون واسـطه از بـدن هـاي خـود  بـه مثابـه هـاي ظـرف هـاي سـه بعـدي               ما
) داخل آن مي ريزيم و چيز هايي  شويم؛ ظرفي كه چيزهاي معيني ( غذا، آب و هوا مي  گاهآ

ي ميان داخـل و  معيني (فضوالت، هوا و خون و ... ) از آن خارج مي شود و پوست ما مرز
فراوانـي را در پيرامـون خـود    همچنـين مـا مرزبنـدي هـاي فيزيكـي      خارج بدن ما اسـت.  

ل يـا از  كنيم. به داخل لباس مي رويم و از آن خارج مي شويم. ما به اتاق ها داخـ  مي  تجربه
آنها خارج مي شويم. به همين شكل وسايل نقليه و انواع بي شـماري از فضـاهاي محـدود    
ديگر را تجربه مي كنيم. اجسام را به داخل يا خارج ظرف ها منتقل مي كنيم. در تمـام ايـن   

زماني تكرار شونده وجود دارد. به عبارت ديگر طرح واره اي  - تجارب يك الگوي فضايي
). ايـن  Johnson, 1987: 21( يـن دسـته از تجـارب روزمـره مـا وجـود دارد      تصويري براي ا

) In-out orientation image schemaخارج ( –واره غالبا با عنوان طرح واره جهتي داخل  طرح
) نام گـذاري مـي شـود. ايـن طـرح واره      Containment image schemaيا طرح واره ظرف (

خل، خـارج و مـرز. در زبـان شناسـي شـناختي      تصويري داراي سه عنصر بنيادين است: دا
جهت فهم بهتر طرح واره هاي تصويري، معموال اين طرح واره ها را در قالب يـك شـكل   
بسيار ساده به نمايش مي گذارند. طرح واره تصويري ظرف را نيز مي توان بـه شـكل زيـر    

 به بود. اهدنخو شكل اين رسم كرد. الزم به ذكر است كه طرح واره تصويري دقيقا معادل

لزومي ندارد كه در طرح واره ظرف، ظرف حتما شكلي معيني همانند دايـره يـا    مثال عنوان
  بيضي داشته باشد.
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مواجهه روزمره انسان با ظرف هاي فيزيكي همراه با پيامدها و لوازم خاصي اسـت. بـه   

قواعـد و  عبارت ديگر ظرف هاي فيزيكي داراي قواعد و قوانين خاصي هستند. منظـور از  
قوانين در اينجا قواعد بسياري عامي است كه در اكثر يا تمام ظرف هاي فيزيكي قابل تجربه 

) اين طرح واره مي نامد. entailmentو مشاهده هستند. جانسون اين قواعد را استلزام هاي (
  خارج ذكر كرده است: - جانسون حداقل پنج استلزام  براي طرح واره هاي جهتي داخل 

به مرزبندي نوعا شامل محافظت از، يا مقاومت در برابر، نيروهاي خارجي است. تجر . 1
  اي خارجي در امان هستند.وقتي عينك ها در داخل جاعينكي هستند، از تاثير ضربه ه

ود مي كنـد. وقتـي مـن در داخـل     مرزبندي نيروهاي داخل ظرف را هم مقيد و محد .2
  تم، دامنه حركت من محدود مي شود.هس  اتاق

  لحاظ محل ثبات نسبي پيدا مي كند.جسم داخل مرزبندي از  .3
جسم ـ در داخل يا خارج ظرف ـ از ديد يك ناظر ـ بسته به موقعيت ناظر در داخل    . 4

اي يا خارج ظرف ـ ممكن است دسترس پذير باشد يا نباشد.  جسـم ممكـن اسـت بگونـه     
  ديد ناظر پنهان سازداستقرار يابد كه قابل مشاهده گردد يا خود ظرف آن را از 

معنــا كــه اگــر ب در ) اســت. بــدين transitivityمرزبنــدي داراي رابطــه ماتعــدي (. 5
اخـل الـف نيـز هسـت. اگـر مـن در       الف باشد، آنگاه هر چه در داخـل ب اسـت، د    داخل
  ).Johnson, 1987: 22( باشم و اتاق در خانه باشد، آنگاه من در خانه هستم  اتاق

اجهه روزمره ما با ظرف هاي فيزيكي همراه با يك يا چند استلزام در بسياي از اوقات مو
فوق است. لزومي ندارد كه استلزام هاي ظرف منحصر در همين پنج مورد باشـد. بنـابراين   

  كان افزايش اين فهرست وجود دارد.ام
خارج توسـط يـك يـا چنـد      –زبان شناسان شناختي در باب اينكه جهت گيري داخل 

مفهوم سازي مي گردد، دچار اختالف هستند. به عنـوان مثـال، سـوزان    طرح واره تصويري 
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 :Lindner, 1981( سه طرح واره تصويري پيشنهاد مـي دهـد  » out«ليندلر براي حرف اضافه 

). در حالي كه ليكاف تنها به يك طرح واره تصويري  اشاره دارد. جانسـون وجـود   75-142
 ,Johnson( خارج را پذيرفته اسـت  –چند طرح واره تصويري در باب جهت گيري داخل 

1987: 32(  
  

 )ظرف(خارج  –مفهومي جهتي داخل  ةاستعار .4
رج به بدن هاي ما خا - جانسون معتقد است كه مستقيم ترين درك ما از جهت گيري داخل

باز مي گردد. بدن هاي ما مي تواند نقش جسم داخل ظرف يا نقش ظرف را ايفـا كنـد. در   
گام بعدي، اين تجربه بدني به اجسام و اشياي فيزيكي تعمـيم مـي يابـد. برخـي از اشـياي      
فيزيكي داراي مرزهاي مشخص و عيني هستند امـا برخـي ديگـر از اشـياي فيزيكـي مـرز       

اما انسان ها مرزهايي اعتباري براي آنها مفروض مي گيرند همانند مرزهاي  مشخصي ندارند
 –يك شهر يا كشور. بدين ترتيب اجسام و اشياي فيزيكي در چارچوب جهت گيري داخل 

خارج مورد فهم ما واقع مي شوند. اما ذهن انسان قادر است كه اين طرح واره تصـويري را  
عميم دهد. اين همان فراينـدي اسـت كـه در ديـدگاه     به اشياي انتزاعي و غيرمحسوس نيز ت

  ).Johnson, 1987: 33-34( ليكاف و جانسون استعاره مفهومي ناميده مي شود
) نظام مند بين حوزه هاي مفهـومي:  mappingاز نگاشت ( استعاره مفهومي عبارت است

ري كه يك حوزه از تجربه بشر كه ملموس و عيني است ـ حوزه مبدأ ـ بر روي حوزه ديگ  
بـه عبـارت    ).Lakoff, 1993: 203( تر است ـ حوزه مقصد ـ نگاشت مي شود  معموال انتزاعي

ديگر طرح واره هاي تصويري از حوزه هاي ملموس بر حوزه هاي انتزاعي تعميم مي يابند. 
اين نگاشت هاي استعاري فهم اشياي انتزاعي را براي انسان ممكن مي سـازد. البتـه تعمـيم    

 تصويري از يك حوزه بر حوزه ديگر اموري دلبخواهانه و تصادفي نيسـتند  طرح واره هاي
)Lakoff & Johnson,2003: 244-245(.  

را مي توان در انواع قراردادهـاي فـردي يـا    » قرارداد ظرف است«به عنوان مثال استعاره 
اد هـا بـه مثابـه ظـرف هـايي      اجتماعي مشاهده كـرد. در چـارچوب ايـن اسـتعاره، قـرارد     

هستند. فرد يا جامعه مي تواند وارد يك قرارداد  شود يا از آن خارج گـردد. امـا تـا      انتزاعي
هنگامي كه فرد در يك قرارداد است، تابع محدوديت هاي آن قرارداد است. فرد در داخـل  

ــ    ــي مرزه ــت دارد ول ــانور و حرك ــدرت م ــرارداد ق ــرف ق ــت او را  ظ ــرارداد، حرك اي ق
د شـدن از محـدوديت هـاي آن    رارداد بـه معنـاي آزا  سـازد. خـروج از يـك قـ     مي  محدود
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ــرارداد ــر مرز    ق ــرارداد، ديگ ــروج از ق ــورت خ ــت. در ص ــما را  اس ــرارداد ش ــاي آن ق ه
). هنگامي كه طرح واره ظرف بواسـطه يـك اسـتعاره    Johnson, 1987: 35كند. ( نمي  محدود

اره ظـرف  مفهومي بر روي يك مفهوم انتزاعي نگاشت مي شود، يك يا چند استلزام طرح و
نيز به شكلي استعاري بر روي آن مفهوم انتزاعي نگاشـت مـي گـردد. بـه عنـوان مثـال در       

، استلزام دوم طرح واره تصويري ظرف به چشم مـي خـورد.   »قرارداد ظرف است«استعاره 
  جمالت زير حاوي اين استعاره هستند:

  مي شود خارجشركت از اين قرارداد تجاري  ـ
شـان را   بايـد كيفيـت محصـوالت   ، حضـور دارنـد  ه اين معاملـ  درشركت هايي كه  ـ

  دهند  افزايش
خارج كه توسط ليكاف و  –در ادامه به دو نمونه از مهمترين استعاره هاي جهتي داخل 

  جانسون معرفي شده اند، اشاره مي كنيم.
  
  مكان ةمثاب ة وجود بهاستعار 1.4

د دارند، وجودشان وابسته اين استعاره مبتني بر اين واقعيت است كه اجسام فيزيكي كه وجو
به يك مكان است. بخصوص اينكه وجود ما همبسته با بودن ما در يك مكان خاص يعنـي  

موجـود بـودن، بـودن در    «تگي اساس يك استعاره اوليـه اسـت :  همين جا است. اين همبس
  »است  اينجا

حـدود و مـرزدار، پيرامـون مكـاني     از اين رو وجود به مثابـه حضـور در يـك ناحيـه م    
» تغييـر حركـت اسـت   «تعاره هستيم، مفهوم سازي مي شود. استعاره مذكور غالبا  با اسـ   كه

ــي  ــب م ــه    تركي ــرينش ب ــب آف ــدين ترتي ــود. ب ــود آوردن     ش ــه وج ــزي را ب ــه چي مثاب
)coming into existence ) و نابودي به مثابه از وجود خارج شـدن (going out of existence (

  .شود مي  توصيف
ــاب     ــتعاره در ب ــن اس ــي از اي ــاص و رايج ــه خ ــا   نمون ــان ه ــات انس ــدگي و وف زن

  است:  صورت بدين
  زنده بودن، بودن در اينجا است ـ
  متولد شدن، آمدن به اينجا است ـ
  مردن، رفتن از اينجا است ـ
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  جمالت زير حاوي اين استعاره هستند
  پاي به اين دنيا گذاشت 1348او در سال  ـ
  زندگي كرد در ميان مااو سال هاي زيادي  ـ
  ).Lakoff & Johnson, 1999: 205-206( از بين ما رفتاو يك سال پيش  ـ
  
  ة ظرفمثاب ذهن به ةاستعار 2.4

، فهـم ذهـن انسـان بـه مثابـه يـك       خارج - يكي از متداول ترين استعاره هاي جهتي داخل
. به زعم ليكاف و جانسون، اين استعاره در واقع حاصـل فهـم ذهـن بـه مثابـه      است  ظرف
همانگونه كه بدن به مثابه يك ظرف فهميده مي شود، ذهن نيز همچـون ظـرف   است؛   بدن

) بويژه اين استعاره با شكل سر انسان كه Lakoff & Johnson, 1980 :148فهميده مي گردد. (
  ).Lakoff, 1987: 450( همچون يك ظرف است، ارتباط دارد

مركب و پيچيده اي بـا عنـوان   اين استعاره با چند استعاره ديگر، استعاره حاصل تركيب 
  است. استعاره مجرا را بدين شكل مي توان نشان داد )conduit metaphorاستعاره مجرا (

  ذهن ظرف است ـ
  انديشه ها اشيا هستند ـ
  آگاهي اشيايي هستند كه وارد ذهن مي شوند ـ
 ارسال كردن اشيا از يك ذهن به ذهن ديگر استارتباط برقرار كردن،  ـ

ت مفهــوم ســازي مــي شــود: فــرد ارتباطــات انســاني بــدين صــور اســتعاره مجــرادر 
 : Lakoff & Johnson, 1980( هايش را بواسطه واژگان به ذهن طرف مقابل مي فرستد انديشه

و معـارف انسـان در داخـل ذهـن      در چارچوب اين استعاره،  تمـام اطالعـات   .)148& 10
ت خارجي ناميده مي شوند كـه  مي گيرد و موجوداتي كه در ذهن قرار ندارند، موجوداقرار

ز دسترس اشخاص در عالم خارج قرار دارند. آنچه كه در داخل ظرف ذهن قرار مي گيرد ا
از همين روي اطالعاتي كه تنها در ذهن فرد باقي مـي ماننـد، در واقـع     ديگر در امان است.

  جمالت زير حاوي اين استعاره هستند: ).Lakoff, 1987: 450يك راز هستند (

  كرده است منتقلزيادي را به ما  طالعاتااو  ـ
 در ذهن دارداو اشعار زيادي را  ـ
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  خارج ـهاي جهتي داخل  و استعاره شناسي صدراييوجود .5
با فرض پذيرش نظريه جانسون و ليكاف، استعاره هاي جهتي داخل ـ خارج همانند ديگـر   

ي بايد انتظار داشت رواستعاره هاي مفهومي ريشه در دستگاه شناختي انسان دارد، از همين 
شواهد فراواني بر وجـود  تمامي آثار انساني مشاهده گردد. اين استعاره ها در  كه نشانه هاي

اين قسم از استعاره هاي جهتي در آثار فالسفه مسلمان داللت مي كنـد. بـه عبـارت ديگـر     
هـا  زير از ايـن اسـتعاره   فالسفه مسلمان جهـت تبيـين بسـياري از مفـاهيم متـافيزيكي نـاگ      

اســتعاره هـاي مفهــومي   انـد. هــر چنـد كــه خـود صــراحتا بـه بهــره گيـري از      بــرده  بهـره 
  باشند. نكرده  اشاره

خـارج از ظرفيـت    - بدون شك بررسي تمام موارد كاربرد  استعاره هاي  جهتي داخـل  
» وجود«يك مقاله خارج است. نظام متافيزيكي فيلسوفان مسلمان عمدتا مبتني بر دو مفهوم 

شكل گرفته است. همين دو مفهوم متافيزيكي نيز به مثابه ظـرف هـاي انتزاعـي    » ماهيت«و 
ارج هسـتند. در ايــن مقالــه  مفهـوم ســازي شـده انــد كــه داراي مرزبنـدي، و داخــل و خــ   

هـايي  ي ظرف به مثابه» ماهيت«و » عدم«، »وجود«شود كه شواهد مفهوم سازي  مي  كوشش
  ردد و مورد تحليل قرار گيرد.از دستگاه فلسفي مالصدرا استخراج گ انتزاعي

الزم به ذكر است كه مالصدرا بارها به محدوديت هاي زبان تحت اللفظي اشاره دارد و 
بهره گيري از زبان تمثيل و تشبيه را براي توصيف برخي از حقايق متافيزيكي همانند وجود 

الصـدرا بـه   ). اما اين ادعا كه م2/328: ج1981(صدر الدين شيرازي، منبسط پذيرفته است 
داشـته اسـت و آگاهانـه از     دامنه و گستره وسيع بكـارگيري اسـتعاره هـاي مفهـومي علـم     

خارج استفاده كرده است،  - هاي مفهومي مختلف همانند استعاره هاي جهتي داخل  استعاره
به سادگي قابل دفاع نيسـت.  بررسـي كامـل و همـه جانبـه ديـدگاه مالصـدرا نسـبت بـه          

قش استعاره درتوصيف حقايق متافيزيكي نيازمنـد يـك پـژوهش    محدوديت هاي زباني و ن
ز اســتعاره هــاي مفهــومي مســتقل اســت. امــا حتــي بــا فــرض اينكــه مالصــدرا آگاهانــه ا

ده اسـت، مـي تـوان مـدعي شـد كـه       است و خود به اين امر صراحتا اشاره نكـر  نبرده  بهره
  گاه بوده است.الصدرا امري ناخودآگيري از استعاره هاي مفهومي در آثار م بهره

شناسـايي و تحليـل    از آنجا كه آثار مالصدرا به زبان عربي نگاشـته شـده اسـت، جهـت    
بي آثـار مالصـدرا مـورد كنكـاش     استعاره هاي مذكور، الزم است كه ريشه اصطالحات عر

كليد واژگان متعددي در آثار مالصدرا يافت مي گردد كه حامـل اسـتعاره جهتـي     قرارگيرد.
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د. مهمترين و رايج ترين اين كليد واژگان را مـي تـوان بـه گونـه زيـر      خارج هستن –داخل 
  دسته بندي كرد:

شان به معناي يك مكان فيزيكـي بـه ويـژه خانـه     واژگاني كه در معناي تحت اللفظي .1
  كه به معناي خانه است.» دار«ت و كه به معناي مكان اس» بقعه«اشاره دارند همانند 

يـك فضـاي محـدود و داراي مـرز     واژگاني كه در معناي تحـت اللفظـي شـان بـه      .2
 »وعاء«و » ظرف«دارند همانند   اشاره

فـت و آمـد بـه يـك فضـاي محـدود       واژگاني كه در معناي تحت اللفظي شان بـه ر  .3
  »خرج«و » دخل«د مشتقات ريشه هاي دارند همانن  اشاره
خــارج  –هــت گيــري داخــل حــروف اضــافه اي كــه عمــدتا جهــت اشــاره بــه ج .4
است كه كاربرد اوليه اش به بودن در » في«شوند. مهمترين اين حروف اضافه،  مي گرفته  بكار

  يك فضاي محدود اشاره دارد.
  

  ظرف ةمثاب ة وجود بهاستعار .6
ه بنظر مي رسد كـه ايـن اسـتعاره مهمتـرين اسـتعاره ي جهتـي داخـل ـ خـارج در فلسـف          

عنصر فلسفه مالصدرا است. در ديدگاه مالصدرا، تنهـا امـر   است. وجود مهمترين   مالصدرا
واقعي در عالم هستي، وجود است. وجود يك امر واحد و در عـين حـال داراي مراتـب و    

اقـع مراتـب و درجـات ايـن وجـود      درجات مختلف است.  تمام اشياي متكثر جهان در و
  هستند.  واحد

داراي مرز توصيف مي كند. او به مالصدرا بارها وجود را به مثابه يك فضاي محدود و 
  سه گونه وجود را به مثابه يك ظرف مفهوم سازي كرده است:

  
  يك ظرف واحد ةمثاب د بهكل وجو 1.6

مالصدرا گاهي كل وجود را به مثابه يك ظرف واحد مفهوم سـازي مـي كنـد. او بارهـا از     
دين شـيرازي،  صـدرال ( جهت اشاره به كل عالم وجود بهره مـي بـرد  » دارالوجود«اصطالح 

  ).348و  248/ 5؛ ج308و  292/ 2؛ ج199و  53/ 1: ج1981
(صـدرالدين شـيرازي،    واحـد  كبيـر  حيـوان  كله العالم و واحدة الوجود دار أن الحق و ـ

  )5/342: ج1981
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  كل عالم حيوان كبير واحد است آن است كه خانه وجود واحد است و حق
 الحكـم  يمكـن  ال الجاعـل  من وجودها إفادة يحصل لم و الوجود دار في يقع لم ما لكن ـ

  )200- 199/ 1: ج1981(صدرالدين شيرازي،  عليها
آنچه كه در خانه وجود واقع نگردد و از جانب جاعل وجودش افاده نگردد، حكم بر 

  آن ممكن نيست
 دار في بالدخول الواجبي لألمر استماعها و الوجودي للفيض قبولها و - األعيان موجودية ـ

/ 2: ج1981(صدرالدين شيرازي،  الوجود بنور منها كل أحكام ظهور عن عبارة الوجود
349( 

موجوديت اشيا و قبول فيض وجودي و شـنيدن فرمـان واجـب جهـت دخـول در      
  دارالوجود عبارت است از ظهور احكام هر يك از اشيا بواسطه نور وجود

 م ظـرف داراي اجـزاي معنـايي   الزم به ذكر اسـت كـه مفهـوم خانـه نسـبت بـه مفهـو       
است. به عبارت ديگر يك مكان عالوه بر مرز و حد بايد داراي عناصـر و اجـزاي     بيشتري

ديگري نيز باشد تا لفظ خانه بر آن صدق كند. با اين حال در استعاره هاي مفهومي همـواره  
بخشي از مفهوم مبدا (مستعار منه) بر روي مفهوم مقصد (مستعارله) نگاشت مـي شـود. در   

حــدود خانــه بــر روي وجــود  نيــز ظــاهرا تنهــا مرزهــا و» الوجــوددار«تركيــب اســتعاري 
گردد، يعني همانگونه كه خانه داراي حد و مرز است، وجود نيز بـه مثابـه يـك     مي  نگاشت

ظرف داراي حد و مرز فهم مي گردد. ساير اجزاي معنايي خانه در فهم وجود سهيم نيستند. 
 فـي  يقـع «از جملـه آنكـه عبـارت     ه بگذارنـد؛ شواهد متعددي مي تواند بر ايـن امـر صـح   

در جمالت فوق نشان گر آن است كه خانـه بـه مثابـه    » الوجود دار في دخول«و » دارالوجود
ن در آن داخـل شـد و يـا در آن    فضايي داراي حد و مرز فهميده شده اسـت كـه مـي تـوا    

  گرفت.قرار
فهم كل وجود به مثابه يك ظرف سبب مي گردد كـه عناصـر معنـايي ظـرف بـر روي      
وجود نگاشت گردد. در چارچوب اين استعاره، استلزام هاي استعاري زير را مـي تـوان در   

  گزاره هاي فوق مشاهده كرد:
  موجود شدن، داخل شدن در ظرف وجود است ـ
 موجود بودن، واقع شدن در ظرف وجود است ـ
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، وجود به مثابـه ظرفـي   »في«در گزاره زير نيز با توسل به مفهوم دخول و حرف اضافه 
 شده است كه چيزهايي در داخل آن قرار مي گيرند.  فهم

  )185/ 2: ج1981(صدرالدين شيرازي،  جزئي فهو الوجود في يدخل أو دخل ما كل ـ
 هر آنچه كه داخل در وجود گشته يا مي گردد، جزئي است

گزاره اخير نيز يكي ديگر از استلزام هاي كاركردي را از حوزه معنايي ظرف بـه حـوزه   
داخل استلزام كاركردي طرح واره ظرف ( انتقال مي دهد.  مارك جانسون پنجمعنايي وجود 

مقيـد و  مرزبندي نيروهاي داخل ظرف را خارج) را نام برد. استلزام دوم بيان مي كرد كه  –
محدود مي كند. قيد و محدوديت اشياي داخل ظرف را مي توان به مثابه صـفت و ويژگـي   
مشترك همه اشيايي كه در داخل يك ظرف واقع مي شوند، فهم كرد. به عبارت ديگر همـه  
اشياي داخل يك ظرف داراي يك ويژگي مشترك هستند. ايـن ويژگـي مشـترك در واقـع     

شدن است. در مورد ظروف فيزيكي، محدودل يك ظرف همان محدود و مقيد شدن در داخ
هنگـامي كـه طـرح واره مـذكور      به مرزهاي يك ظرف معناي روشن و واضـحي دارد. امـا  

محدود شدن بـه مرزهـا    هاي انتزاعي بكار گرفته مي شود، اي استعاري جهت ظرف گونه به
 هـم مـي گـردد و   به يك ظرف انتزاعـي ف معنايي استعاري مي يابد. هنگامي كه وجود به مثا

در واقع جزئي بودن مـرزي اسـت   » هر آنچه داخل وجود است، جزئي است«مي شود   بيان
  را محدود و مقيد مي كند.كه تمام اشياي داخل ظرف وجود 

هنگامي كه وجود را به مثابه ظرف فهم مي كنيم، ويژگي هـاي اساسـي ظـرف در فهـم     
اي ظرف، داشتن حد و مرز اسـت.  وجود بكار گرفته مي شوند. يكي از مهمترين ويژگي ه

  از همين روي مالصدرا نيز از حاشيه وجود سخن مي گويد:
 الشرف . . . األخرى في الغاية هو و الوجود واجب إحداهما حاشيتين المطلق للوجود أن ـ

  )257/ 7: ج1981(صدرالدين شيرازي،  الخسة في الغاية هي و األولى الهيولى
دارد؛ يكي واجب الوجود اسـت كـه در نهايـت    براي وجود مطلق دو حاشيه وجود 

  شرف است . . . و ديگري ماده اولي است كه در نهايت خساست است 
(صـدرالدين   الوجـود  حاشـية  علـى  لوقوعها وجودا أضعفها و حقيقة األشياء أخس فهي ـ

  )34/ 2: ج1981شيرازي، 
قـت و ضـعيف تـرين اشـيا از حيـث      خسيس ترين اشـيا از نظـر حقي   ]ماده[پس آن 
  است زيرا ماده در حاشيه وجود قرار مي گيرد  وجود
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فوق، كـل وجـود بـه مثابـه ظرفـي       حاشيه در واقع همان مرز و حد است. در جمالت
مي شود كه داراي حاشيه و مرز است. مالصدرا در اينجا براي كـل وجـود دو حاشـيه      فهم

حاشيه ين دونهايت خساست. تفاوت ميان ا قائل است؛ يكي در نهايت شرافت و ديگري در
البته با استعاره ظرف ارتباط مستقيمي ندارد. زيرا در طرح واره ظرف، اصـل وجـود مـرز و    
حد مورد پذيرش قرار گرفته است اما تفاوتي ميان مرزهاي يك ظرف وجود ندارد. تفـاوت  
ميان دو حاشيه وجود را بايد حاصل تركيب فهم وجود به مثابه امري تشـكيكي و اسـتعاره   

تعاره هـاي مـي تواننـد بـا هـم      ابه ظرف دانسـت. الزم بـه ذكـر اسـت كـه اسـ      وجود به مث
  آنها استعاره جديد بوجود مي آيد.شوند و از تركيب   تركيب
  
  يك ظرف ةمثاب به اي از وجود مرتبه 2.6

  وجود: ماده، مثال و عقل ةگان مراتب سه 1.2.6
نه است: عالم ماده، عالم مثـال و  در نگاه صدرايي، وجود واحد داراي مراتب و عوالم سه گا

عالم عقل. هر يك از اين عوالم مرتبه اي از مراتب وجود محسوب مي گردد. تفـاوت ايـن   
عوالم از ديدگاه مالصدرا در شدت و ضعف وجودي اسـت بگونـه اي كـه عـالم عقـل از      
باالترين شدت وجودي و عالم ماده از ضعيف ترين شدت وجودي برخوردار است. با اين 

هـايي انتزاعـي   ل مالصدرا جهت توصيف هر يك از اين عوالم، آنها را بـه مثابـه ظـرف    حا
  مفهوم سازي مي كند.

جهت اشاره بـه عـالم غيـر مـادي      اآلخرة، دارالحيوان و دارالقرارمالصدرا از دارالبقا، دار
جهـت اشـاره بـه عـالم مـاده       يعني عالم مثال و عقل و از دارالفنا و دارالـدنيا و دارالجسـد  

؛ همـو،  234: 1361؛ همو، 336: 1354؛ همو، 285: 1360برد (صدرالدين شيرازي،  مي  بهره
  ).390و 378ب: 1363؛ همو، 59الف: 1363
(صدرالدين شـيرازي،   المعقول و العقل دار و المقربين دار هي و العقلية الثالثة هي النشأة ـ

  )22/ 9: ج1981
  ت كه همان دارالمقربين و دار العقل و معقول استنشأه سوم همان عقل اس

 إلـى  نشـأة  من يتحول بل يموت ال فهو األولى الفطرة بحسب الكمال نحو  يتوجه ما كل ـ
 )248/ 8: ج1981(صدرالدين شيرازي،  أعلى دار إلى دار من و أخرى نشأة
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هر موجودي كه به سبب فطرت اوليه اش به سوي كمال حركت مي كند، نمي ميـرد  
  اي باالتر منتقل مي شود.اي به خانهاي ديگر و از خانهاي به نشأهبلكه از نشأه

هنگامي كه هر يك از عوالم سه گانه هستي  به مثابه يك خانه مفهوم سازي مـي شـود،   
ي فهـم مـي گـردد كـه داراي حـد و      در واقع هر يك از عوالم مذكور به مثابه ظرفي انتزاعـ 

بواسطه مرزهايشان از هم تمايز مي يابنـد و حركـت از يـك    است. اين عوالم سه گانه   مرز
عالم به عالم ديگر در واقع به مثابه خروج از مرزهاي يك ظرف و ورود به مرزهاي ظـرف  

ايـن خانـه هـاي انتزاعـي      ديگر فهم مي گـردد. از طرفـي نـامي كـه بـر روي هـر يـك از       
، همان مرز و حدي است كـه يـك   »دارالعقل«و » دارالبقا«، »الفنادار«شود همانند  مي  گذاشته

خانه را از خانه هاي ديگر متمايز مي سازد. فناپذيري حد و مرز خانه ماده است. امـا عـالم   
خيال و عالم عقل از يك طرف هر كدام به مثابه يك خانه مستقل مفهوم سازي مي شوند و 

» دارالقـرار «و » لبقادارا«از طرف ديگر اين دو عالم با همديگر نيز به مثابه يك خانه واحد به 
مختلف مي تواند بـه ايـن عـوالم     نامگذاري شده است. اين امر نشان مي دهد كه از زواياي

 ظرف را در مورد آنها بكار گرفت. گانه نگاه كرد و به صورت هاي گوناگوني استعاره سه

  د ذهني و خارجيانقسام وجود به وجو 2.2.6
مالصدرا از وجهي ديگر وجود را بر دو قسم تقسيم مي كند: وجود ذهني و وجود خارجي. 

 خارج بهره مي برد –مالصدرا در توصيف اين دو قسم نيز از استعاره جهتي داخل 

(صـدرالدين شـيرازي،    الخـارج  في ال و العقل في ال ء شي يكن لم - يكن لم لو الوجود ـ
  )260/ 1: ج1981

  يچ شيئي در عقل و يا در خارج نيستاگر وجود نباشد، ه
 )75/ 1:ج1981(صدرالدين شيرازي،  الذهن هو بالوجود الماهية اتصاف ظرف ـ

  ظرف اتصاف ماهيت به وجود، ذهن است
: 1981(صدرالدين شـيرازي،   الخارج دون فقط الذهن ثبوته وعاء و تحققه ظرف يكون ـ

  )148/ 1ج
 خارجظرف تحقق و وعاء ثبوتش  فقط ذهن است و نه 

 ذهنـا  أو خارجـا  كـان  ظـرف  أي فـي  الوجـود  ذلك هوية نفس بحسب عليه بها الحكم ـ
  )348/ 2: ج1981(صدرالدين شيرازي، 
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حسب هويـت آن وجـود در هـر ظرفـي      است بر ]وجود[بواسطه  ]ماهيت[حكم بر 
  در خارج و چه در ذهن  چه

اسـتفاده  و در دو مرحلـه مـورد   استعاره ظرف به صورت مضـاعف   گزاره هاي فوقدر 
مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.     » ذهن«در تقابل با » خارج«گرفته است. در ابتدا لفظ قرار

الفاظ داخل و خارج همواره نسبت به يك ظرف معنا مي يابند. بنابراين هنگامي كه از وجود 
است  شده به مثابه ظرفي انتزاعي فهم خارجي سخن گفته مي شود، بدين معنا است كه ذهن

  نچه در خارج از مرزهاي ذهن واقع گردد، داراي وجود خارجي است.و هر آ
و همچنـين   »وعـاء «و » ظـرف «طه الفاظي همانند بواس» خارج«و » ذهن«در مرحله دوم 

مورد اشاره قرار گرفته است. اين الفاظ همگي حاوي اسـتعاره  » في«استفاده از حرف اضافه 
ظرف ذهن  نام گـذاري شـده اسـت و در     در ابتدا نسبت به» خارج«ظرف هستند. بنابراين 

ان از خود به عنوان يك ظرف مستقل فهم شده است. بنابراين مـي تـو  » خارج«مرحله دوم، 
  ظرف يا وعاء خارج سخن گفت.

  
  يك ظرف وجودي ةمثاب هر شي به 3.6

 مالصدرا هنگامي كه از وجود اشياي منفرد نيز سخن مي گويد از استعاره ظرف بهره مي برد

/ 1: ج1981(صـدرالدين شـيرازي،    الوجودي وعائه بقدر ذاته تجلي من ينال هامن فكل ـ
114.(  

ذات الهـي   بـه انـدازه وعـاء وجـودي شـان از تجلـي       [ممكنـات ]هر كـدام از آنهـا   
  مي گردند  برخوردار

 و األلم و البياض و كالسواد متضادة ألوصاف موضوعا يكون أن يستحيل الواحد فالجسم ـ
(صـدرالدين   المتخالفـة  األمور بين الجمع عن وعائه ضيق و هوجود لنقص ذلك و اللذة

  )189/ 9: ج1981شيرازي، 
محال است كه جسم واحد موضوعي براي اوصاف متضاد همانند سياهي و سـفيدي  

ت جمع ميان امـور  و يا لذت و درد باشد زيرا وجودش ناقص و وعاء وجوديش جه
  متخالف تنگ است

وعاء وجودي هر موجود سخن گفته شده اسـت و ايـن   در گزاره هاي فوق از ظرف و 
ديگـري   عبارات به صراحت شامل استعاره ظرف هستند. اما جمالت فوق ويژگـي خـاص  
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دارند كه در بخش هاي قبلي مشاهده نشد. در اين دو گزاره، وعاء وجودي اشيا متصف   نيز
باشد؛ انـدازه  به كميت شده است. به عبارت ديگر وعاء وجودي مي تواند بزرگ يا كوچك 

و وسعت اين ظرف ويژگي ها و ظرفيت هاي اشيا را مشخص مي سـازد. از طـرف ديگـر    
تاثير پذيري يك موجود از موجودات ديگر نيز تابع وسعت وعاء وجـودي آن شـي اسـت.    
الزم به ذكر است كه استعاره ظرف به تنهايي فاقد كميت و اندازه اسـت. بنـابراين اتصـاف    

يت را بايد حاصل يك استعاره ديگر دانست. دو گـزاره صـدرايي   ظرف وجودي اشيا به كم
ن فوق بواسطه تركيب چند استعاره مختلف داراي معنا شده اند. اين استعاره ها را مـي تـوا  

  صورت زير فهرست كرد: به
  وجود ظرف است. 1
  شدت و مرتبه وجود، وسعت و كميت ظرف است. 2
  اي كميت به ظرف وجود استتجلي الهي به يك وجود ، ورود يك شي دار .3
  صفات يك موجود، اشيا داخل در ظرف وجود است .4
 تضاد دو صفت، فاصله گيري مكاني دو صفت از يك ديگر است .5

) 2()و1هاي ( رند. از تركيب استعاره) در هر دو گزاره فوق وجود دا2()و1( هاي استعاره
كه بيان مي شود هر موجودي بـه  ) اولين عبارت داراي معنا مي شود؛ هنگامي 3با استعاره (

اش، تجليات الهي را دريافت مي كند، در واقع تجليات الهـي بـه مثابـه    اندازه وعاء وجودي
شي داراي كميتي فهم مي شود كه وارد ظرف وجودي شي ديگري مي گردد. در اين حالت 

واند ت باشد، تجليات الهي بيشتري را مي هر چقدر اندازه و وسعت ظرف وجودي شي بيشتر
  در خود جاي دهد.

شـود.   مي ) نيز عبارت دوم معنادار5و()4هاي ( ) با استعاره2)و(1هاي ( از تركيب استعاره
جـود، اشـياي داخـل در ظـرف وجـودي      در چارچوب اين اسـتعاره هـا، صـفات يـك مو    

ه باشـد، بنـابراين اشـياي    هستند. يـك موجـود مـي توانـد صـفات گونـاگوني را داشـت         آن
ند داخل ظرف وجودي يك موجود قرار گيرند. اما جسم واحد در عـين  مي توان  گوناگوني

حال كه صفات گوناگوني را مي تواند داشته باشد اما نمي تواند دو صفت متضاد را بـا هـم   
داشته باشد. دو صفت متضاد در كنار هم در قياس با چند صفت غيرمتضاد فضاي بيشـتر را  

فت يكديگر را دفع مي كنند و تضاد ي اين دو صاشغال مي كنند. اين بدان معنا است كه گوي
كـاني ميـان صـفات را نـاگزير     ميان دو صفت به مثابه نيرويي فهم مي شـود كـه  فاصـله م   
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ف وجـودي اجسـام مـانع مـي شـود كـه       مي دهد. بدين ترتيب وسعت اندك ظـر   افزايش
  صفت متضاد با هم در اين ظرف جاي گيرند.  دو

ه در تعريـف مشـهور  تضـاد دارد؛    تقابل تضـاد ريشـ  بنظر مي رسد كه چنين نگاهي به 
امر وجودي غير متضايف كه بر موضوع واحد به شكلي متعاقب وارد مي آيد بگونـه اي    دو

(ابـن سـينا،    1كه اجتماعشان در آن موضوع ممكن نيست و بين آنها نهايت اخـتالف اسـت  
/ 2: ج1981شـيرازي،  ؛ صدر الدين 219: 1379؛ ابن سينا، 262، شفا، منطق، مقوالت: 1404
بـين آنهـا   «و » اجتماعشان ممكن نيسـت «). دو عبارت 193ق: 1424؛ طباطبايي، 113- 112

در چارچوب استعاره فوق معنايي استعاري يافته اند. نهايت اخـتالف  » نهايت اختالف است
ميان دو صفت متضاد به مثابه فاصله مكاني زياد ميان دو شي فهم شده اسـت؛ ايـن فاصـله    

ميان دو صفت متضاد بقدري زياد است كه اجتماعشـان در ظـرف وجـودي واحـد     مكاني 
  ممكن نيست.

 ذلـك  ظـرف  فـي  بـه  يتحـد  و الجوهر ماهية عليه تصدق موضوع في ليس وجود فكل ـ
  )30: 1360(صدرالدين شيرازي،  الوجود

هر وجودي كه در موضوع نيست، ماهيت جوهر بر آن صدق مي كند و در ظرف آن 
 متحد مي گرددوجود با آن 

عبارت فوق نيز به ظرف وجود اشاره دارد كه عبارتي استعاري محسوب مي شود. ايـن  
عبارت تاكيد مي كند كه اتحاد با يك شي در ظرف وجودي آن رخ مي دهد. اين توصـيف  

اشياي موجود در يـك ظـرف   «در واقع حاوي يك استلزام متعارف طرح واره ظرف است: 
طرف ديگر اتحاد را مي توان به مثابه نزديكي و مجاورت مكـاني  از » . به هم نزديك هستند

دو شي مفهوم سازي كرد. از تركيب استلزام متعارف مذكور و استعاره اتحاد به مثابه نزديكي 
مي توان نتيجه گرفت كه اتحاد با يك شي در ظرف وجودي آن شي امكان پذير است. اين 

صدرا دانست. زيرا در گزاره قبلي، تضاد بـه مثابـه   گزاره را بايد تكميل كننده گزاره قبلي مال
فاصله مكاني زياد ميان دو صفت فهم شده بود و در اين گزاره، اتحاد با يك شـي بـه مثابـه    

  ت دو شي به تصوير كشيده شده است.نزديكي و مجاور
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  ظرف ةمثاب ماهيت به ةاستعار .7
ازي وجـود نيسـت. بلكـه در    وم سـ استعاره ظرف در فلسفه صدرايي تنها منحصر بـه مفهـ  

هاي متنوعي مي توان اين استعاره را مشاهده كرد؛ در فلسفه صدرايي هر چند ماهيت  حوزه
امري اعتباري و تابع وجود است، با اين حال مالصدرا بارهـا بـه توصـيف ماهيـت و بيـان      

ات، ماهيـت بـه مثابـه يـك ظـرف      احكام آن پرداختـه اسـت. در بسـياري از ايـن توصـيف     
  سازي شده است مفهوم
 )3/ 4: ج1981(صدرالدين شيرازي،  الماهيات داخل فيالوجود غير  ـ

  وجود غيرداخل در ماهيات است
 عن خارجتان الغاية و الفاعل و ماهيته و العالم هذا وجود في داخلتان الصورة و المادة فإن ـ

  ).239/ 5: ج1981(صدرالدين شيرازي،  العالم هذا وجود
  ماهيت شي، و فاعل و غايت خارج از ماهيت شي هستند.ماده و صورت داخل در 

 لـه  عرضـي  عنـه  خـارج  بعضـها  و لـه  ذاتـي  ء الشـي  ]الماهيه[الحقيقة  في داخل بعضها ـ
  )96/ 5: ج1981(صدرالدين شيرازي، 

شي، ذاتي براي آن است و ويژگي هاي خارج  ]ماهيت [ويژگي ها داخل در حقيقت 
  از حقيقت شي، عرضي براي آن است.

زي مـي كننـد كـه داراي داخـل و     گزاره هاي فوق ماهيت را به مثابه ظرفي مفهـوم سـا  
است؛ اجزاي ذاتي ماهيت يعني ماده و صورت داخل ماهيت قرار مي گيرد اما فاعل،   خارج

  .غايت، وجود و اعراض خارج از ماهيت قرار داده شده است
ستند داراي تفاوت هايي با اما گزاره هاي فوق كه حاوي استعاره ماهيت به مثابه ظرف ه

گزاره هاي قبلي است. در استعاره هاي قبلي صفات اشيا و يا تجليات الهي امكـان ورود يـا   
خروج از ظرف وجودي شي را داشتند اما در اينجا ماده و صورت امكان خـروج از ظـرف   
ماهيت را ندارند و از طرف ديگر فاعل، غايت، وجـود و اعـراض امكـان ورود بـه ظـرف      

 - ورود و خروج بـه ظـرف    –يت را ندارند. به عبارت ديگر اين استعاره فاقد جنبه پويا ماه
است و تنها جنبه اي ايستا دارد. از طرف ديگر نه تنها هيچ شـيئي نمـي توانـد وارد ظـرف     
ماهيت شود بلكه اساسا ظرف ماهيت قابليت پذيرش هيچ شي ديگري به جز اجزاي ذاتـي  

رف ماهيت از قبل با محتوايي كامال پر شـده اسـت و فضـايي    ماهيت را ندارد. گويي كه ظ
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براي ورود شي ديگري در اين ظرف باقي نمانده است. اما استعاره ظرف به صورت مطلـق  
  فاقد جنبه هاي مذكور است. بنابراين گزاره هاي فوق حاصل تركيب دو استعاره زير هستند: 

  ماهيت ظرف توپر است ـ
 ف توپر استاجزاي ذاتي ماهيت، اجزاي ظر ـ

با تركيب اين دو استعاره ماهيت به مثابه ظرف توپر مفهوم سازي مي شود. توپري ظرف 
ماهيت سبب مي گردد كه هيچ شي امكان ورود به اين ظرف را نداشـته باشـد. بـه عبـارت     
ديگر ظرف ماهيت قابليت پذيرش هيچ شي جديدي را ندارد. اجزاي ذاتـي ماهيـت يعنـي    

جز اجزاي همين ظرف توپر نيستند. بدون اجـزاي ايـن ظـرف تـوپر     ماده و صورت چيزي 
جـزاي ذاتـي ماهيـت نيـز مـاهيتي      اساسا ظرفي وجود نخواهد داشت همانگونه كه بـدون ا 

نخواهد داشت. مالصدرا بارها تاكيد مي كند كه اجزاي ذاتـي ماهيـت يعنـي مـاده و       وجود
  صورت داخل در قوام ماهيت است. همانند:

 )12/ 4: ج1981(صدرالدين شيرازي،  الجسم قوام في داخلتان فإنهما صورةال و الهيولى ـ

  هيولي و صورت داخل در قوام جسم است
بـه ايـن امـر    » قوام«گزاره فوق حامل استعاره ماهيت به مثابه ظرف است. همچنين واژه 

اشاره دارد كه ماده و صورت بخشي از ظرف ماهيت هسـتند بگونـه اي كـه بـدون مـاده و      
  د نخواهد داشت.ظرف ماهيتي نيز وجو صورت،

  
  ظرف ةمثاب عدم به ةاستعار .8

ه مثابـه  مالصدرا نه تنها وجود را به مثابه يك ظرف مفهوم سازي مي كند بلكه عدم را نيز ب
  يك ظرف به تصوير مي كشد.

 هـي  حيـث  من المعدومات من غيره كحال حاله البطالن كتم و العدم بقعة في يقع ما كل ـ
 )348/ 1: ج1981صدرالدين شيرازي، ( معدومات

هر آنچه كه در بقعه عدم و كتم بطالن واقع مي شود، حالش همانند حال معـدومات  
 ديگر از آن حيث كه معدوم است، مي باشد

 مالحظة بحسب الثبوت من حظا له أن إال العدم ظرف في محضا نفيا كان إن و العلة فعدم ـ
 )216/ 1: ج1981(صدرالدين شيرازي،  العقل
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عدم علت در حالي كه در ظرف عدم، نفي محض است، تنها بر حسب مالحظه عقل 
  داراي وجهي از ثبوت است

در گزاره هاي فوق واژگان ظرف عدم و بقعه عدم مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت كـه    
آشكارا حاوي استعاره ظرف هستند. معدوم بودن مرز و حد اين ظرف محسوب مي شـود.  

تا بيان مي دارد كه تمام چيزهايي كه در بقعه عدم قرار مي گيرد، از حيث اولين گزاره صراح
معدوم بودن يكسان هستند. بدين ترتيب معدوميت مرز و قيدي است كه ويژگـي مشـترك   

  تمام اشياي داخل ظرف عدم است
 و الفعـل  إلـى  القوة من و الوجود إلى العدم من ذاته به يخرج و به يستكمل ما إلى فيفتقر ـ

  )358/ 6: ج1981صدرالدين شيرازي، ( الكمال إلى النقص من
نيازمند موجودي هستند كه بواسطه آن استكمال يابند و از عدم به سـمت   ]ممكنات[

  وجود، از قوه به سمت فعل و از نقص به سمت كمال خارج گردند
 الوجـود  نـور  إلـى  العـدم  ظلمـات  مـن  مخرجهـا  و للماهيـات  المنـور  بالذات الواجب ـ

  )341/ 1: ج1981صدرالدين شيرازي، (
واجب بالذات روشن كننده ماهيات و عامل خروج ماهيات از ظلمات عدم به سمت 

  نور وجود است
در گزاره هاي فوق نيز دو استعاره وجود به مثابه ظرف و عدم به مثابـه ظـرف در كنـار    

ه مثابـه خـروج از   يكديگر به كار گرفته شده است. در اين گزاره ها ايجاد و استكمال شي ب
ظرف عدم، و ورود به ظرف وجود مفهوم سازي شده است. عامـل خـروج شـي از ظـرف     
عدم و ورود به ظرف وجود چيزي جز علت شي نيست كه به عنوان يك نيرو پيش برنـده  

نيـز حاصـل تركيـب چنـد اسـتعاره       به تصوير كشيده شده است. در واقع گزاره هاي فـوق 
  هستند:  زير

  وجود ظرف است ـ
  م ظرف است عد ـ
  علت نيرو پيش برنده است ـ
 ايجاد شي، خروج از ظرف عدم و ورود به ظرف وجود است ـ

البته گزاره هاي فوق شامل استعاره هاي ديگري نيز مي گردد. به عنوان مثـال در اولـين   
گزاره نقص، كمال، قوه و فعل نيز به مثابه ظروفـي انتزاعـي مفهـوم سـازي شـده اسـت و       
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خروج از ظرف نقص و قوه، و ورود به ظرف كمال و فعليت بـه تصـوير   استكمال به مثابه 
  كشيده شده است

در گزاره دوم نيز  عدم به مثابه ظلمت و وجود به مثابه نور مفهوم سازي شده اسـت بـا   
  مثابه ظرف مورد بررسي قرار گرفت.اين حال در اينجا تنها استعاره وجود و عدم به 

  
  هاي ظرف با يكديگر ازگاري و انسجام استعارهس .9

خارج (ظرف) جهت توصـيف   –در اين مقاله موارد گوناگون بكار گيري طرح واره داخل 
ورد بررسـي قـرار گرفـت و    مفاهيم انتزاعي و متافيزيكي همانند وجود، ماهيـت و عـدم مـ   

داده است كه استعاره هاي گوناگوني جهت فهم مفاهيم متافيزيكي مذكور به مثابه يك   نشان
اعي در آثار مالصدرا قابل مشاهده است. هر كدام از استعاره هاي معرفي شده در ظرف انتز

اين مقاله را مي توان در گزاره هاي متعددي در آثار مالصدرا مشاهده كـرد. اسـتعاره هـاي    
مفهومي در واقع داراي سازگاري و انسجام دروني هستند. به عبارت ديگر تمام عبارت ها و 

يكـديگر سـازگاري و    اسـتعاره مفهـومي خـاص هسـتند، بـا      گزاره هايي كه حـاوي يـك  
اما زماني كه استعاره هاي مفهومي مختلف  با يكديگر مقايسه مي شود، نتيجه  دارند.  انسجام

ديگري حاصل مي آيد. با مقايسه ي استعاره هاي مفهومي كه در اين مقاله معرفي شده اند، 
ري و يا عدم انسجام وجود دارد. سـازگاري  به نظر مي رسد كه ميان اين استعاره ها ناسازگا

نطقـي ميـان اسـتعاره هـا تنـاقض      ميان دو يا چند استعاره بـدين معنـا اسـت كـه از نظـر م     
ه ها و استلزام هاي منطقـي شـان   ندارد بگونه اي كه مي توان همزمان تمام آن استعار  وجود

توان  اين استعاره ها ميت كه از تركيب پذيرفت و انسجام ميان چند استعاره بدين معنا اس  را
يك تصوير واحد و با معنا شكل داد. اگر ميان چند استعاره سازگاري وجود نداشـته باشـد،   
به طريق اولي انسجام نيز وجود ندارد؛ زيرا ارائه يك تصوير واحد از استعاره هاي متنـاقض  

ن معنا نيست ممكن نيست. اما اگر ميان چند استعاره سازگاري وجود داشته باشد، لزوما بدي
  ممكن است. ه يك تصوير واحد و منسجم از آنهاكه ارائ

در ادامه چند نمونه از اين ناسازگاري ها و عدم انسجام ها معرفي  مي گـردد؛ وجـود و   
عدم دو مفهوم متناقض هستند بگونه اي كه هر چه موجود نيست، معدوم است و هر آنچـه  

را به مثابه يك ظرف فهم كنيم، هر آنچه كه موجود است، معدوم نيست. بنابراين اگر وجود 
از اسـتلزام هـاي اسـتعاره وجـود      داخل ظرف وجود نيست را بايد معدوم تلقي كنيم. يكي

مثابه ظرف اين است كه عدم به مثابه خارج ظرف وجود فهم مي گـردد. امـا در اسـتعاره     به
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ه شـده اسـت. در   عدم به مثابه ظرف، عدم نيز به مثابه يك ظرف مستقل بـه تصـوير كشـيد   
چارچوب استعاره دوم، عدم خارج ظرف وجود نيست بلكه خود يك ظرف مستقل اسـت.  
حال اگر وجود و عدم هر كدام به عنوان يك ظرف مستقل فهم گردند، فضاي خارج از اين 
دو ظرف را چگونه مي توان تفسير كرد؟ در حالي از ديدگاه فالسفه، وجـود و عـدم داراي   

و نمي توان امري را يافت كه نه موجود باشد و نـه معـدوم. در اينجـا     قسيم ديگري نيستند
بايد گفت كه اين دو استعاره يعني استعاره وجود به مثابه ظـرف و اسـتعاره عـدم بـه مثابـه      
ظرف با يكديگر سازگار نيستند. به عبارت ديگر نمي توان هر دو استعاره را با هم به همراه 

  ي شان پذيرفت.تمام استلزام ها و نتايج منطق
در چارچوب استعاره هر شي به مثابه يك ظرف وجودي بيان شد كه ظـرف هـر شـي    
حاوي تمام صفات آن شي حتي ويژگي هاي ماهوي آن است و هر شيئي بـه انـدازه وعـاء    

اما در استعاره ماهيت به مثابه ظرف، تنها اند از تجليات الهي لبريز گردد. وجودي اش مي تو
ف شـي قـرار مـي گيرنـد و تمـام      يعني ماده و صورت داخـل در ظـر  اجزاي ذاتي ماهيت 

ها و صفات ديگر حتي وجود را نيـز بايـد خـارج از ظـرف ماهيـت شـي دانسـت.         ويژگي
سازگاري اين دو استعاره نيز مي تواند محل ترديد باشد. زيرا در استعاره هر شـي بـه مثابـه    

اهوي رخ نداده اسـت  يك ظرف وجودي، تفكيك مشخصي ميان ويژگي هاي وجودي و م
و وعاء وجودي شي در واقع تمام ظرفيت هاي وجودي و ماهوي آن را مشخص مي سازد. 

طعي ميـان وجـود و ماهيـت شـي     در حالي كه در استعاره ماهيت به مثابه ظرف، تفكيك قا
داده است و صراحتا بيان شده است كـه وجـود داخـل در ماهيـت نيسـت. حتـي اگـر          رخ

و استعاره ثابت نگردد، بدون ترديد اين استعاره ها نمي توانند در كنار ناسازگاري ميان اين د
 يكديگر يك تصوير واحد و منسجم از مفاهيم متافيزيكي وجود و ماهيت ارائه دهند.

صورت هاي مختلف استعاره وجود به مثابه ظرف نيـز در ارائـه يـك تصـوير واحـد و      
ل وجود به مثابـه يـك ظـرف واحـد     ك منسجم از وجود چندان موفق نيستند. زيرا از طرفي

شده است و مالصدرا مكررا تاكيد دارد كـه در دارالوجـود جـز وجـود واحـد چيـزي         فهم
). اما از طرف ديگر از دارالفنا، دارالبقا، 342/ 5: ج1981(صدرالدين شيرازي، ديگري نيست 

از وعـاء وجـودي هـر شـي سـخن      دارالجسد و دارالعقل سـخن مـي گويـد و در نهايـت     
آيد. بدون شك فهم عوالم هستي و يا موجودات گوناگون به مثابه ظروف انتزاعي  مي  ميان به

كه با توسل به مرزهاي انتزاعي از يكديگر تمايز مي يابند با فهم كل وجـود بـه مثابـه يـك     
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ظرف واحد چندان داراي انسجام نيست و ارائه يك تصوير واحد منسجم از وجود مبتني بر 
  مثابه ظرف ممكن به نظر نمي رسد. عاره وجود بهتمام صورت هاي است

حال بايد پرسيد كه با ناسازگاري و يا عدم انسجام استعاره هاي مفهـومي چگونـه بايـد    
برخورد كرد؟ آيا بايد آن را به مثابه يك ضعف براي نظام فلسفي مالصدرا محسوب كرد و 

عدم انسجام ها امري طبيعي در صدد رفع اين ضعف بر آمد؟ يا اينكه  اين ناسازگاري ها و 
  و قابل پذيرش است؟

جواب اين سوال به تفسير و تعبير ما از اين گزاره ها و عبارات مالصدرا باز مي گـردد.  
بايد توجه كرد كه استعاره هاي مفهومي هر كدام تنها مي توانند جنبه اي از يـك مفهـوم را   

ان مي سازند. هيچ اسـتعاره اي بـه   برجسته سازند و ناگزير جنبه هاي ديگر آن مفهوم را پنه
تنهايي نمي تواند تمام جوانب يك مفهوم را بازنمايي كند. از همين روي جهت فهـم يـك   

 (Lakoff & Johnson,1980: 10مفهوم انتزاعي اسـتعاره هـاي مفهـومي مختلفـي وجـود دارد     

(Jackel, 2002: 21-22).(  
شود.  مي سازي هاي گوناگوني مفهومعاره به عنوان مثال، مفهوم انتزاعي عشق بواسطه است

همانند استعاره هاي عشق به مثابه سفر، عشق به مثابه نيروي فيزيكي، عشق به مثابه جنـون،  
  عشق به مثابه ثروت، عشق به مثابه جادو، عشق به مثابه جنگ

  ايم ( عشق سفر است)ما راه درازي را پشت سر گذاشته ـ
  وجود دارد ( عشق نيروي فيزيكي است) ي قدرتمندينيروي جاذبهميان ما  ـ
  تو است ( عشق جنون است) ديوانهاو  ـ
  است ( عشق ثروت است) ارزشمنداين رابطه براي او بسيار  ـ
  كرده است ( عشق جادو است) افسوناو را  ـ
 ,Lakoff & Johnson( ( عشـق جنـگ اسـت)    فتح كنداو توانست قلب همسرش را  ـ

1980: 49( 

احد و منسجم از مفهوم انتزاعـي عشـق كـه شـامل تمـام      بدون شك ارائه يك تصوير و
استعاره هاي مفهومي مذكور باشد، ممكن نيست. همچنين هيچ تضميني وجـود نـدارد كـه    
تمام استلزام ها و نتايج منطقي حاصل از استعاره هاي فوق لزوما سازگار با هم باشـند. اگـر   

شق محسوب كنـيم، آنگـاه   توصيفات فوق در باب عشق را بخشي از معناي تحت اللفظي ع
در ارائه يك معناي واحد از عشق دچار دردسر خواهيم شد اما اگر توصيفات فـوق را تنهـا   
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مفهوم سازي هاي استعاري جهت فهم جوانب مختلف عشق محسوب كنـيم، سـازگاري و   
  انسجام ميان آنها چندان اهميت نمي يابد.

و جمـالت مالصـدرا را شـامل     در باب استعاره هاي ظرف نيز بايد گفت اگر گزاره ها
توصيفات تحت اللفظي از وجود، عدم و ماهيت بدانيم، در ارائه يك تصوير واحد و سازگار 
از مفاهيم مذكور دچار مشكل خواهيم شد، اما اگر اين گزاره ها را تنها توصيفاتي اسـتعاري  

سجام اري و عدم انجهت فهم جوانب مختلف وجود، ماهيت و عدم محسوب كنيم، ناسازگ
  نخواهيم داشت.امري طبيعي است و نيازي به توجيه و رفع اشكال آن استعاره ها 

الزم به ذكر است كه از نظر ليكاف و جانسون، تفكر انسـان از اسـتعاره هـاي مفهـومي     
بنابراين حضور اسـتعاره هـاي مفهـومي متعـدد در      ) Lakoff,1980: 6( جدايي ناپذير است.

ي توان نقطه ضعف آن نظريات دانست. از نظر ليكـاف، اكثـر   نظريات علمي و فلسفي را نم
از لو از استعاره هـاي مفهـومي اسـت.    تئوري هاي علمي و فلسفي حتي در علم رياضي مم

اين استعاره هـاي مفهـومي را بـه     ي دچار خطا و اشكال خواهيم شد كهنظر آنان، ما هنگام
عنوان حقايق تحت اللفظي محسوب داريم. در اينجا نيز بايد گفت كه اگر واژگاني هماننـد  

را در فلسفه مالصدرا ارجاع دهنده تحت اللفظـي  » خرج«و » دخل«، »وعاء«، »دار«، »ظرف«
 اري نظــام فلســفي مالصــدرابــه حقــايق متــافيزيكي محســوب داريــم، انســجام و ســازگ 

گردد. اما اگر اين واژگان را داراي معناي استعاري بدانيم، مشكل عدم انسـجام   مي  دار خدشه
  سازگاري رخ نخواهد داد.و نا

  
  گيري نتيجه .10

مالصدرا بارها جهت توصيف مفاهيم متافيزيكي و انتزاعي همانند وجود، ماهيت و عـدم از  
برده است. او همچنين از ورود يا خـروج  بهره » بقعه«، »دار«، »وعاء«، »ظرف«الفاظي همانند 

ذهـن، از اصـطالح وجـود خـارجي      از ظرف وجود يا عدم سخن مي گويـد. در تقابـل بـا   
ـ     » فـي «مي برد. حـرف اضـافه     بهره ه وجـود، ماهيـت و عـدم    نيـز مكـررا جهـت اشـاره ب

است. اين شواهد را نمي توان اموري اتفاقي و بي ارتباط بـا يكـديگر دانسـت.     شده  استفاده
بلكه به نظر مي رسد تمام شواهد مذكور ريشه در يك سـاختار ذهنـي واحـد دارنـد. ايـن      
ساختار ذهني كه شواهد مذكور را با معنا مي سازد، امري ناشناخته براي انسان نيست بلكـه  

فـوق  بنظر مي رسد كه فهم حسي و متعـارف انسـان در شـكل گيـري عبـارات و شـواهد       
  بسزايي دارند.  نقش
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شناختي همانند جرج ليكاف و مارك جانسون معتقد هسـتند كـه مواجهـه    زبان شناسان 
روزمره ما با پديده هاي حسي سبب ايجاد ساختار هاي منظمي در ذهن مـا مـي شـود كـه     
طرح واره تصويري ناميده مي شود. اما ذهن انسان  اين طرح واره تصويري را جهـت فهـم   

استعاره هاي مفهـومي در واقـع حاصـل    مفاهيم انتزاعي و غير محسوس نيز بكار مي گيرد. 
يكي از  ه محسوس به يك حوزه انتزاعي است.تعميم طرح واره هاي تصويري از يك حوز

خـارج اسـت.    –مهمترين اين طرح واره هاي تصويري مبتني بـر جهـات فضـايي داخـل     
خارج (ظرف) حاصل مواجهه انسان بـا ظـرف هـاي فيزيكـي      –واره تصويري داخل  طرح

انساني، خانه، اتاق، ظرف هاي غذا و وسايل نقليه است. امـا انسـان بسـياري از    همانند بدن 
مفاهيم انتزاعي را نيز به مثابه ظرف فهم مي كند. بدين ترتيب استعاره هاي مفهومي زيادي با 

و يا اسـتعاره   تكيه بر طرح واره ظرف بوجود مي آيد. همانند استعاره قرارداد به مثابه ظرف
  ف.ذهن به مثابه ظر

بنظر مي رسد شواهد مذكور در آثار مالصدرا نيز نمونه هايي از استعاره هـاي مفهـومي   
مبتني بر طرح واره ظرف است. با تحليل برخي از عبارات مالصدرا پيرامون الفـاظ وجـود،   

آثـار مالصـدرا   ماهيت و عدم نشان داده شد كـه حـداقل اسـتعاره هـاي مفهـومي زيـر در       
ف كـه خـود داراي سـه قسـم اسـت:      عاره وجود به مثابـه ظـر  ) است1مشاهده است: (  قابل

استعاره كل وجود به مثابه ظرف واحد، ب) استعاره مرتبه اي از وجود به مثابه ظـرف    الف)
اسـتعاره ماهيـت بـه مثابـه ظـرف،      ) 2و ج) استعاره هر شـي بـه مثابـه ظـرف وجـودي، (     

  استعاره عدم به مثابه ظرف  )3(
خارج نقش مهمي در مفهوم سازي هاي حقايق  –خل بدون شك استعاره هاي جهتي دا

متافيزيكي در فلسفه اسالمي بويژه فلسفه مالصدرا دارند. مهمترين نقـش ايـن اسـتعاره هـا     
تفكيك و تمايز ميان موجودات و مراتب هستي است؛ تمايز وجود از عدم، تفكيك و تمايز 

يز هر مرتبه وجـود از مراتـب   ميان عالم ماده، خيال و عقل، تفكيك ذهن از عالم خارج، تما
  ره ها فهم و توصيف شده است.ديگر، تمايز ذاتيات از عرضيات ماهوي بواسطه اين استعا

همچنين اين استعاره ها بواسطه تركيب با استعاره هاي ديگر مي توانند فهم بسـياري از  
بـا  » وجـود ظـرف اسـت   «تعاره حقايق متافيزيكي را ميسر سازند. به عنوان مثال، تركيب اس

سبب شده است كـه عبـارت   » شدت و مرتبه وجود، وسعت و كميت ظرف است« استعاره
معنادار گردد و اين عبارت در توصيف و فهم برخي از » وسعت و تنگي وعاء وجودي اشيا«

  قرار گرفته است. تئوري هاي فلسفي صدرايي مورد استفاده



  1398سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،حكمت معاصر   26

خارج را بايد مهمترين مانع جهت فهـم نظريـه    –با اين حال استعاره هاي جهتي داخل 
وحدت وجود دانست. زيرا هـر چقـدر كـه اسـتعاره هـاي مـذكور  مرزبنـدي و تفكيـك         
موجودات و مراتب هستي را برجسته مي سازند، نظريه وحدت وجود مي كوشد مرزبنـدي  

  و تفكيك ميان موجودات را كاهش دهد. 
يشـه جنبـه اي از واقعيـت را    هـومي هم به تعبير ليكـاف و جانسـون، اسـتعاره هـاي مف    

مي سازند و ناگزير جنبه هاي ديگر واقعيت را پنهان مي سازند. هيچ استعاره اي به   برجسته
در چنين نگـاهي، اگـر نظريـه صـدرايي را      .تنهايي قادر نيست كل واقعيت را بازنمايي كند

وم سـازي جنبـه   خارج به مفه –بدانيم، استعاره هاي جهتي داخل » وحدت در عين كثرت«
  كثرت عالم كمك مي كنند، و جنبه وحداني عالم را پنهان مي سازند.

  
ها نوشت پي

 

 واحـد  موضـوع  علـى   المتعاقبـان  المتضـايفين  غيـر  الوجوديان هما المشاءين اصطالح على تضادان. 1
  الخالف غاية بينهما و فيه اجتماعهما يتصور  ال

  
  نامه كتاب

  ق)، شفا، به تحقيق سعيد زايد،  قم: مكتبه آيه اهللا المرعشي1404ابن سينا (
  ) نجاه، تصحيح محمد تقي دانش پژوه،  تهران: انتشارات دانشگاه تهران1379(  ابن سينا

االســفار العقليــه االربعــه، ه المتعاليــه فــي م)، الحكمــ1981صــدر الــدين شيرازي(مالصــدرا)، محمــد(
  داراحياء التراث  بيروت:

)، الشواهد الربوبيـه ، تصـحيح و تعليـق از جـالل الـدين      1360( صدر الدين شيرازي(مالصدرا)، محمد
  آشتياني، مشهد: المركز الجامعي للنشر
كــربن، تهــران: مــام هــانري الــف) المشــاعر، بــه اهت1363( صــدر الــدين شيرازي(مالصــدرا)، محمــد

  طهوري  كتابخانه
ب) مفاتيح الغيب، مقدمه و تصحيح از محمد خواجـوي،  1363(  صدر الدين شيرازي(مالصدرا)، محمد
  تهران: موسسه تحقيقات فرهنگي

ح جــالل الــدين آشــتياني، ) المبــدا و المعــاد، تصــحي1354( صــدر الــدين شيرازي(مالصــدرا)، محمــد
  انجمن حكمت و فلسفه ايران  تهران:

ــ ــد ص ــدين شيرازي(مالصــدرا)، محم ــيه، تصــحيح1361( در ال ــران:   ) العرش ــي، ته ــين آهن غالمحس
  مولي  انتشارات



 27خارج    -  داخل يجهت ةاستعار :ييصدرا يوجودشناس ياستعار ليتحل

ليـق عبـاس علـي زارعـي سـبزواري،      ق) نهايـه الحكمـه، تحقيـق و تع   1424طباطبايي، محمد حسـين( 
  موسسه النشر االسالمي،   قم:
  

Jäkel, Olaf (2002)  , "Hypothesis Revisited: The Cognitive Theory of Metaphor Applied to 
Religious Texts". metaphorik.de 

Johnson, M.(1987) The Body in the Mind, Chicago and London: The University of 
Chicago Press. 

Lakoff, G.(1993) "The Contemporary Theory of Metaphor." In Metaphor and Thought, edited 
by Andrew Ortony. Cambridge: Cambridge University Press. 

Lakoff, G (1987) Woman, Fire and Dangerous Thing.  Chicago and London: The University of 
Chicago Press. 

Lakoff, G, and M Johnson. (1980) Metaphors We Live by.  Chicago and London: The 
University of Chicago Press. 

Lakoff, G. , and M. Johnson.(1999) Philosophy in the Flesh.  New York: Basic Books. 

Lakoff, G. , and M. Johnson (2003) Afterwards, in Metaphors We Live By, 2nd ed., Chicago and 
London: University of Chicago Press. 

Lindner, S.(1981) A Lexico-Semantic Analysis of Verb-Particle Constructions With Up and 
Out. Ph.D. dissertation, San diego: University of California. 


