
 
  مالصدرااستعارۀ وجود به مثابۀ نور در فلسفۀ

 
 1زاده وحید خادم

 )18/09/1394: تاریخ پذیرش نهاییـ 24/05/1394: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

گذاری  کاف با نقد دیدگاه ارسطویی دربارۀ استعاره، نظریۀ شناختی استعاره را پایهلی
 اسالمی انتزاعی مطرح در فلسفۀمفاهیم  شناختی استعاره، با فرض پذیرش نظریۀ. کرد
ها اغلب به صورت  این استعاره. شوند های مفهومی قابل فهم می واسطۀ استعاره هنیز ب

عنوان یکی از مهمترین  ود بهوج. اند  از سوی فالسفه مورد استفاده قرار گرفتهخودآگاهنا
 تعارۀاس. شود  میسازی های متعددی مفهوم ه استعارواسطۀ به فلسفۀ مالصدراهای  پایه
از ای  ه محسوس نور را در قالب مجموع، تجربۀ متعارف ما از پدیدۀ»وجود نور است«

. گیرد کار می به وجود سازی مفهومدرایی کرده و جهت توصیفات وارد متافیزیک ص
تشکیک . سزایی دارد هشناسی صدرایی نقش ب استعارۀ مذکور در متافیزیک و معرفت
 وجود ،اساس این استعاره همچنین بر. شود  میوجود مبتنی بر این استعاره قابل فهم

 .شود  می»ظاهر بذاته و مظهر لغیره«متصف به ویژگی 
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 مقدمه. 1
 بالغی یها هآرای و شاعرانه تخیالت خدمت در ابزاری استعاره دیدگاه غالب این است که

 متعلق گردد، تلقی معمولی و رایج زبان از بخشی عنوان به که آن از بیش که امری است؛
 قادرند ها آن که پندارند  میمردم اکثر سبب، همین به. است رایج غیر و ادبی زبان به

لیکاف با  رایج، باور این خالف بر. کنند زندگی کاملی شکل به هااستعاره به مراجعه بدون
 زندگی در عمیق و نافذ نقشی استعاره کند که  می شناختی استعاره ادعاطرح نظریۀ

 ساختار. است اثرگذار نیز ما عمل و اندیشه در بلکه زبان در تنها نه دارد؛ ما روزمرۀ
 شا ذات در اساساً کنیم،  میرفتار و اندیشیم  میاش واسطه هب که ما، رایج مفهومی
 .[p.3, 12] است استعاری

 نظریۀ .طویی است ارسدیدگاه غالب و مشهور دربارۀ استعاره برگرفته از نظریۀ
 نبنیادی تمایزی که است شده نهاده بنا فرض پیش این پایۀ بر استعاره ارسطویی دربارۀ

وزمره باید  زبان حقیقی و ر.[p.10 ,16] دارد وجود واژگان مجازی و حقیقی معنای میان
 از که سرشار بر خالف زبان مجازی ؛ استعاره باشد، از جمله، ادبی وعاری از هر گونه آرایۀ
 ضمنی شباهت خصیصۀ با ارسطو زمان از استعاره. های ادبی استاستعاره و دیگر آرایه

 است، مقوله دو شباهت بر مبتنی استعاره که حالی در دیگر، عبارت به .است شده معرفی
  وسیلۀ هب شباهت که تشبیه خالف بر. است نگرفته قرار اشاره مورد آشکارا شباهت این
رستم شیر «به عنوان مثال، . گیرد  میقرار اشاره مورد »همانند« و »مثل« همانند یهای داتا

 ].p.293 , 10 [ تشبیه است»جاع استرستم مثل شیر ش«استعاره و » است
سازد تمایز مهمی است که این نظریه   مینظیر نظریۀ شناختی استعاره را بیآنچه 

های مفهومی به استعاره. شود  میهای زبانی قائلهای مفهومی و استعارهان استعارهمی
ند همان(هیم ملموسی کنند که بر حسب مفااشاره می) همانند عشق( انتزاعی مفاهیم

ی نظامی از توصیفات را از یک حوزۀ ی مفهومها هاستعار. [p.14 ,16] شوندفهم می) سفر
ی زیر حاوی ها هبه عنوان مثال، گزار. کند  می مفهومی دیگری نگاشتمفهومی به حوزۀ

 :باشند می» عشق سفر است«استعارۀ 
ایم؛  ما به یک دو راهی رسیدیم؛ هر کدام از ببین تا کجاها پیش رفته

نیم برگردیم؛ من فکر اتوا باید به راه خودش برود؛ ما االن دیگه نمیم
کنم این رابطه به جایی برسه؛ ما یک راه طوالنی و پر پیچ و خم در  نمی

   [p.44 , 12] .پیش رو داریم؛ ارتباط ما به بن بست رسیده است
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 پذیر کان مفهوم ملموس سفر امواسطۀ بهی فوق فهم مفهوم انتزاعی عشق را ها هگزار
 .ستندی مفهومی در زبان هها هی زبانی در اکثر اوقات بازتاب استعارها هاستعار. دنساز می

ز موجود هستند که به صورت موردی طرح های زبانی  نی بخشی از استعارهاگرچه
های زبانی خارج از این استعاره. کنندظام مفهومی خاصی را نمایندگی نمیشوند و ن می

در دیدگاه شناختی، . گیرند  می استعاره قرارنظریۀ شناختیدر مباحث مطرح شده 
ای در استعاره به طور کلی مبتنی بر تشابه نیست بلکه آن مبتنی بر روابط بین حوزه

های مشاهده شده در میان دو حوزه مختلف  تجارب ما است که سبب ایجاد تشابه
 [p.244-245 ,14] شود می

اره روشی است که یک حوزه از زبان نیست بلکه استع جایگاه اصلی استعاره بنابراین
  دیگری که معموالًنی است ـ حوزه مبدأ ـ بر روی حوزۀ بشر که ملموس و عیتجربۀ
 در دیدگاه شناختیِ. [p.203 , 15]شود   میتر است ـ حوزه مقصد ـ نگاشتانتزاعی

ی مفهومی هم در هااستعاره. شود  مینکاراستعاره، تمایز میان زبان حقیقی و مجازی ا
 دنشو  می و هم در متون علمی و تخصصی به وفور یافت،زبان متعارف و روزمره

[11, p.21].ی مفهومی راها ه به صورت ناخودآگاه و خودکار استعارها غالباً  انسان 
 .[p.128 ,13] گیرد کار می بهآموزند و  می

ر مقام تصور بلکه دی مفهومی نه تنها  در مقام ها هلیکاف معتقد است که استعار
بخش . ی علمی و فلسفی بر عهده دارندها هی در  نظریتصدیق نیز  نقش قابل توجه

از فهم ما از مفاهیم انتزاعی چه در گفتار روزمره و چه در متون علمی و فلسفی ای  هعمد
، مفاهیم هار شده است و بدون این استعاره مفهومی میس یک یا چند استعارۀواسطۀ به

از دیدگاه شناختی، معنای . ش بزرگی از معنای خود را از دست خواهند دادمذکور بخ
 .[p.22 ,11] لفظی دیگری نیستلاستعاری این مفاهیم قابل جایگزینی با  معادل تحت ا

، به عنوان مثال. های متعددی فهم شود استعارهواسطۀ بهتواند   میانتزاعیهر مفهوم 
عشق «، »عشق سفر است«های متنوعی همانند اره استعواسطۀ به، »عشق«مفهوم انتزاعی 

عشق «و » عشق جادو است«، »عشق جنگ است«، »عشق ثروت است«، »جنون است
 :شودسازی میمفهوم» نیروی فیزیکی است

ü  عشق سفر است (ایمپشت سر گذاشته را راه درازیما( 
ü  عشق نیروی فیزیکی است( وجود دارد ی قدرتمندینیروی جاذبهمیان ما( 
ü  عشق جنون است( تو است دیوانۀاو( 
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ü  عشق ثروت است( است ارزشمنداین رابطه برای او بسیار( 
ü  عشق جادو است( کرده است افسوناو را( 
ü  12] [ )عشق جنگ است (فتح کنداو توانست قلب همسرش را , p.49. 

 

از مفهوم عشق را برجسته ساخته و ناگزیر  ای هها، جنبهر کدام از این استعاره
تواند بر   میتنها بخشی از یک مفهوم. دساز  می دیگر مفهوم عشق را پنهانیها هجنب

زیرا اگر یک . و نه تمام آن مفهومگیرد تعاری دیگر مورد فهم قرار حسب یک مفهوم اس
توان گفت که یک مفهوم مترادف و مفهوم استعاری کل یک مفهوم را بازنمایی کند، می

 .  [p.13 , 12] عین مفهوم دیگر شده است
ی ها ه استعارواسطۀ بهطبق این دیدگاه، مفاهیم فلسفی نیز به سبب انتزاعی بودن بر 

های  لکند که بسیاری از استدال  میهمچنین لیکاف ادعا. شوند  میمفهومی قابل فهم
 اساسی نقش. اند ی مفهومی شکل گرفتهها هموجود در مباحث فلسفی مبتنی بر استعار

 .[p.128 ,13] است مقصد حوزۀ به مبدأ حوزۀ از استنتاجی یالگوها انتقال استعاره،
 

  تحقیقپیشینۀ. 2
مهدی سپهری در  .پردازنده تحلیل استعاری مفاهیم فلسفی می ب زیر فارسیدو مقالۀ

کوشد  می1»ر اصالت وجود؛ بررسی معناشناختینقش استعاره د« عنوان ای بامقاله
عارض «، »حد و محدود«او اصطالحات . هده دتحلیلی استعاری از بحث اصالت وجود ارائ

 را در ها آنرا به عنوان مفاهیمی استعاری مطرح کرده و نقش » ثراثر و مؤ«و » و معروض
 .کند اصالت وجود بررسی میزمینۀ

 یها هاستعار«با عنوان ای  ه در مقال و محمد سعیدی مهرهمچنین وحید خادم زاده
 علیت ی مطرح شده توسط لیکاف در حوزۀها هعار است2»لیکاف دیدگاه از علیت مفهومی

 .  کنند  میرا معرفی و تحلیل
 
 فهم استعاری وجود. 3

ز مباحث سرنوشت بسیاری ا.  اسالمی بر عهده داردوجود نقشی اساسی در سنت فلسفۀ
                                                                                                                                        

 .2، نامۀ حکمت، شماره»نقش استعاره در اصالت وجود؛ بررسی معناشناختی«، )1382(سپهری، مهدی . 1
، مجلـۀ  »های مفهومی علیت از دیدگاه لیکاف استعاره«،  )1393(مهر   زاده، وحید و محمد سعیدی     خادم. 2

 . ، پاییز و زمستان1/71شناخت، شماره 
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 کیدمالصدرا به صراحت تأ.  گره خورده استا وجود اسالمی بمطرح شده در نظام فلسفۀ
 او مبتنی بر  هست و فلسفۀفهوم وجود و حقیقت وجود تفاوتکند که میان م می

 صدرایی از طریق آثار مکتوب او به با این حال اندیشۀ. شکل گرفته استحقیقت وجود 
ر کدام از طریق معنا و یی است که هها هاین آثار حاوی واژ. دست ما رسیده است

توان پرسید که واژۀ   میالح. سازند  می صدرایی رهنمونما را به عمق فلسفۀ شان مفهوم
بل فهم شده است؟ براساس چه  در آثار مکتوب صدرایی چگونه برای مخاطب قا»وجود«

صدرا مالنزد  »وجود«ی از فهمیم؟ ما چگونه فهم  میصدرایی را »وجود«سازوکاری ما 
رسیم که با مطالعه   می»وجود«داریم؟ بدون شک ما با مطالعۀ آثار مالصدرا به فهمی از 

بنابراین مالصدرا توصیفی از . ر ابن سینا و سهرودی چنین فهمی حاصل نشده استآثا
 . سینا و سهروردی مسبوق به سابقه نیست دهد که در فلسفۀ ابن  میوجود ارائه

های هوم انتزاعی وجود با کمک استعاره استعاره، مفنظریۀ شناختیبا فرض پذیرش 
ا از وجود در واقع متفاوت مالصدرتوصیف  . شده استسازی مفهوممفهومی متعددی 

 . وجود استسازی مفهومی متفاوتی برای ها ه او از استعاربیانگر استفادۀ
 صدرایی که در فلسفۀهایی است ترین استعاره میکی از مه» وجود نور است«استعاره 

ای از توصیفاتی الب این استعاره، مالصدرا مجموعهدر ق. مورد استفاده قرار گرفته است
 مورد پذیرش قرار گرفته است را وارد  به صورت متعارف نور محسوسدربارۀکه 

 . گیرد کار می بهمتافیزیک کرده و برای توصیف مفهوم انتزاعی وجود 
ابل مشاهده نیست و مالصدرا تحت سینا ق تعاره در فلسفۀ ابنالزم به ذکر است که این اس

قبل از  . ظام فلسفی خویش کرده است اشراقی سهرودی این استعاره را وارد نتأثیر فلسفۀ
 .کنیم نور را به اختصار تبیین میربارۀ دسینا و سهروردی دیدگاه ابن مذکور، معرفی استعارۀ

 

 سینا و شیخ اشراق نور نزد ابن. 4
 اگرچه نور و .شود مشاء به عنوان عرض و از جنس کیفیات محسوب میر فلسفۀنور د

 .شود قائل میها آنینا تمایزی اصطالحی میان س ابن،ندا ضوء با یکدیگر مترادف
 ادراک ، همانند خورشید و آتش، بالذاتء مضي بینایی ازی است که قوۀکیفیت ضوء
 اما نور ؛ها استکه گفته شود سیاه، مشکی، سرخ و یا از این قبیل رنگ کند بدون آن می

شود که   میی که تصوراگونه ه ب، همانند نور ماه،شودامری است که از این ضوء ساطع می
 بدین ترتیب سفیدی، .شوند حادث میها آنآیند در حالی که در بر اجسام وارد می

دارد که ضوء  در جایی دیگر شیخ بیان می.]79 ص ،1[ شوند و سرخی ظاهر می،سیاهی
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کیفیتی است که همان کمال بالذات است برای شفاف از آن حیث که شفاف است، 
ت برای آنچه که مبصر بالذات است و نه آنچه به سبب غیر دیده همچنین آن کیفیتی اس

کند و شفاف  دریافت میءشود و نور کیفیتی است که جسم غیر شفاف از مضیمی
 همچنین نزد مشائیان، ضوء و نور .]92همان، ص[ 1شوداش، شفاف بالفعل میوسیله هب

 دیگری ءبر دیدن شیضوء کیفیتی است که دیدنش متوقف . باشندمتمایز از رنگ می
ست یا نیست و آنچه متوقف  یا صحت رؤیتش بر اعتبار غیر متوقف اءنیست زیرا هر شی

 .]301ـ302 ص ،1 ج،3[ 2 رنگ است متوقف است ضوء است و آنچهنیست
او قبل از ورود به این مبحث بیان . اما سهروردی نگاه متفاوتی نسبت به نور دارد

زیرا هر تعریفی ناگزیر به اموری .  تعریف نیستنددارد که محسوسات بسیط دارایمی
از طرف . آیددر غیر این صورت تسلسل الزم می. نیاز از تعریف باشند شود که بیختم می

.  ختم شودها آنتر از محسوسات نیست تا تعاریف به دیگر هیچ شیئی آشکارتر و روشن
 .شودبنابراین جمیع علوم ما از محسوسات انتزاع می

دارد که برخی وجود را مستغنی از  وجود و محسوسات بیان می با مقایسۀاو سپس
 بسیار بیشتر از اختالف نظر دربارۀدانند در حالی که اختالف نظر در باب وجود تعریف می

از . دارد که بسایط محسوسات قابل تعریف نیستنداو در ادامه بیان می. محسوسات است
 و رت شنوایی ندارد قابل شناسایی نیست برای کسی که قدهمین رو حقیقت صوت

او .  قابل حصول نیستبهره استهمچنین حقیقت ضوء برای کسی که از قدرت بینایی بی
واند حقیقت ت  هیچ کدام نمیشده در باب ضوء و صوت که تعاریف ارائهدارد سپس بیان می

ت که انسان با کمک  دیگر، این امکان مهیا نیساز طرف. ا برای انسان آشکار سازداین امور ر
دارد که صوت و در نهایت بیان می. یکی از حواسش محسوسات حواس دیگر را بشناسد

 .]104 ص ،4[ صورت محسوسش است امری بسیط است که صورت معقولش همانند
شود که اگر در عالم وجود شیئی اما سهروردی در مقام بیان تعریف نور متذکر می

زیرا نور آشکارترین اشیا است که .  نور استءد، آن شینیاز از تعریف باشباشد که بی
 .  ]106 ص ،4[ ر گونه تعریفی استغنی از ه

                                                                                                                                        
 ال بذاتـه  للمبـصر  ما کیفیة أیضا هو و شفاف، هو حیث من للشفاف بذاتها کمال یه کیفیة هو فالضوء. 1

 الجسم  یستفیدها کیفیة النور و وراءه، ما إبصار عن یحجب أیضا بذاته المبصر أن شک ال و. غیره  بعلة
 .بالفعل شفافا الشفاف بها فیکمل ء المضي من الشفاف  غیر

 صـحة  یتوقف ال ان اما ء الشى الن ذلک و آخر ء بشي االبصار على بها راالبصا یتوقف ال التي الکیفیة انه. 2
 .اللون هو یتوقف الذي و الضوء هو یتوقف ال الذي و یتوقف او الغیر اعتبار یعل مرئیا کونه
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کند که معنای کید میه مرادش از نور همان ضوء است و تأدارد کسهروردی بیان می
زیرا گاهی نور در معنایی مجازی به امری . جا مورد نظر او نیست مجازی نور در این

دارد که معنای در انتها نیز بیان می. در نزد عقل دارای وضوح استشود که اطالق می
عنای حقیقی نور ـ یعنی ضوء ـ مجازی نور ـ یعنی امور آشکار در نزد عقل ـ نیز به م

 .]104، ص4[ 1گرددمیباز
 خود به سراغ ریزی فلسفۀشود سهروردی جهت پایهگونه که مشاهده می همان

 همانند ضوء و ،ورزد که محسوسات بسیطکید میه تأرود و بر این نکتمحسوسات می
توان به حقیقت  قابل تعریف نیستند و تنها از طریق حس بینایی و شنوایی می،صوت
یابی به حقایق این امور  دست یافت و هیچ راه حسی و عقلی دیگری برای دستها آن

از .  نیستها نآ صورت عقلی این امور نیز چیزی جز صورت حسی ،از طرفی. وجود ندارد
گاه به حقیقت نور دست پیدا  رو اگر کسی دارای قدرت بینایی نباشد، هیچ همین
بندی، نور را به دو قسم نور عارض محسوس و نور قائم آنگاه با انجام یک تقسیم. کند نمی

نور عارض محسوس همان نوری است که به . ] 107ص ،4[کند بالذات مجرد تقسیم می
با .  بینایی قابل شناسایی استترین اشیا است و تنها از طریق قوۀزعم سهروردی آشکار

شیخ اشراق در . یابد اشراقی می مجرد است که نقشی کلیدی در فلسفۀاین حال این نور
 حسی نیست، در جسمی حلول دارد که نور مجرد قابل اشارۀمعرفی نور مجرد بیان می

راق، نور مجرد غیر محسوس به اش در فلسفۀ. ]110ص ،4[ 2کند و فاقد جهت استنمی
 متعارف خود به عبارت دیگر، ما در تجربۀ. شودسازی می نور محسوس مفهومواسطۀ
ها در قالب  اشراق این ویژگیدر فلسفۀ. دهیم می نسبت  محسوسهایی را به نورویژگی

 . شودیک نظام مفهومی به نور مجرد غیر محسوس نگاشت می
 سهرودی نور را چنین ،ریف نیستگرچه نور قابل تع، ا اشراقیدر دستگاه فلسفۀ

فی از چنین توصی. ]113ص ،4[» فسه و مظهر لغیره استنور ظاهر فی ن«: کندمعرفی می
در تجربۀ متعارف ما، رؤیت و . از نور است متعارف ما نور در واقع مبتنی بر تجربۀ

ا در ظلمت ادراک اشی اشیا متوقف بر وجود نور است و انسان توانایی مشاهده و مشاهدۀ

                                                                                                                                        
ا یعدّ بهما أعنی لست اذ هاهنا، واحد بهما المراد الضوء و النور. 1  عنـد  الواضـح  بـه  کالذی یعنـی  ـ  مجازیّ

 .النور هذا یال األخیر حاصله فی یرجع کان ان العقل و
ا و. 2  جسما،  یحلّ ال و الیه یشار فال محض، نور کان فان عارض، نور فهو الیه   مشار نور کلّ انّ علمت لمّ

 .أصال جهة له یکون ال و
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ت که چنین توصیفی از نور در فلسفۀ مشاء نیز قابل مشاهده آوری اسالزم به یاد. را ندارد
 مشاء این است که نور امری است کر شد یکی از تعاریف نور در فلسفۀهمانگونه که ذ. است

 بر خالف رنگ که دیدنش متوقف بر ؛ دیگری نیستءکه دیدنش متوقف بر دیدن شی
 از همین روی مشائین معتقدند که نور سبب .]301ـ302ص ،1 ج،3[ ور استوجود ن

شود که شفافیت اجسام شفاف و رنگ اجسام رنگی از حالت بالقوه به حالت بالفعل  می
 مشاء نیز ظاهر فی نفسه و مظهر لغیره ن ترتیب نور در فلسفۀبدی. ]101ص، 1[ 1درآید

 مشاء نور بسیط داند، در فلسفۀ بسیط میاما بر خالف  سهروردی که نور را. بوده است
 .شود و ناگزیر دارای جنس و فصل خواهد بودنیست بلکه نوعی از کیفیت محسوب می

از همین . نهد، نظام فلسفی خویش را بنا می»ذات نور است «سهروردی در قالب استعارۀ
ذات و حقیقت شمارد، به  نور محسوس برمیهایی که سهروردی دربارۀ از ویژگیرو بسیاری

داند، ذات اشیا را نیز بسیط همانگونه که سهروردی نور را بسیط می. دهداشیا نیز تعمیم می
 . پذیرد  را نمی از ماده و صورت، و وجود و ماهیتکند و ترکیب ذاتمحسوب می

 نیست بلکه در ها آنکند که اختالف میان انوار مجرد در حقیقت سهروردی بیان می
دارد که همانگونه که در محسوسات نور او بیان می. ]119 ص ،4[ کمال و نقص است

اختالف به کمال و . تر از نور مستفاد است، در انوار مجرد نیز چنین استمفید کامل
نقص در انوار محسوس گاهی اوقات به جهت فاعل است و آن هنگامی است که قابل 

کند و  گاهی اغ را قبول میواحد است همانند دیواری واحد که نور خورشید و نور چر
اما نور مجرد فاقد . اوقات فاعل واحد است و اختالف کمال و نقص به سبب قابل است

شود اختالف تشکیکی در در اینجا همانگونه که مشاهده می. ]127 ص ،4[ ل استقاب
 . شود اختالف تشکیکی در انوار محسوس تبیین میواسطۀ بهانوار مجرد 

 نظر  هممکن است ب. گرداندن انوار را به کمال و نقص باز میسهروردی اختالف میا
 حسی ما از نور هیچ ارتباط مستقیمی با تجربۀ» نقص«و » کمال«رسد که اصطالحات ب

زیرا در موارد متعددی از این اصطالحات در فلسفه سود برده شده است بدون . ندارند
با این حال باید توجه کرد که . به چشم آمده باشد» نور«ی از مفهوم ا هانکه نش این

نظر داردسهرودی معنای خاصی از کمال و نق کند که انوار کید میاو تأ. ص را در اینجا مدّ
توان تعبیری از کمال و نقص ارائه داد در حالی که می. دارای اختالف در حقیقت نیستند

                                                                                                                                        
 هـی  فلیـست  ذلک مع و لها، ظهورات األضواء ال و أضواء، أنها وجودها لیس و موجودات، إذن فاأللوان. 1

 .موجود أیضا المشف و. األضواء بغیر بالفعل هی مما
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نقص مورد نظر بنابراین او برای تبیین کمال و . که مستلزم اختالف در حقیقت نیز باشد
 سهرودی، نور  رأیبه. دهدخود شدت و ضعف در انوار محسوس را مورد توجه قرار می

ارای اختالف تشکیکی هستند و نتیجه، نور شدید و ضعیف ددر . بسیط است
ذات نور  «شیخ اشراق با توسل به استعارۀ. ستاالمتیاز ا  عین مابهها آناالاشتراک در  مابه
 . داند و ذات اشیا را مجاز می، تشکیک در ماهیت»است
  

 نور در مالصدرا. 5
قبل از بررسی . شناسی صدرایی دارد نقشی کلیدی در وجود»وجود نور است «استعارۀ

  نیاز است که نگاه مالصدرا دربارۀ پدیدۀجایگاه این استعاره در وجود شناسی صدرایی،
 .محسوس نور را مورد ارزیابی قرار دهیم

ور محسوسی که با کرد که مرادش از نور همین نکید می تأخالف سهروردی کهبر
کوشد که دو نوع نور را از یکدیگر متمایز  مالصدرا میچشم ظاهر قابل رؤیت است،

اگر مراد از نور ظاهر بذاته و مظهر لغیره باشد، آن مساوق با «کند که او بیان می. سازد
ست که همانند وجود به وجود بلکه خود وجود است پس این نور حقیقتی بسیط ا

همچنین شود؛ از جمله، نور واجب لذاته که قاهر بر ما سوا است و اقسامی منقسم می
حتی اجسام کثیف نیز از حیث وجود خالی از نور نیستند . ..انوار عقلی، نفسی و جسمی

 که اما اگر مراد از نور چیزی باشد. .. استها نا آمیخته با ظلمت اعدام و امکها آنولی نور 
شود، پس در حقیقتش میان حکما اختالف گان ظاهر می آن، برای دیدهواسطۀ بهاجسام 

ای آن را  و عده،دانندای این نور را عرضی از جنس کیفیات محسوس میاست؛ عده
 .]88ـ89 ،  ص4 ج، 5[ 1»دانندجوهر جسمانی می

نور مورد توجه  دربارۀ» ظاهر لذاته و مظهر لغیره«گونه که بیان شد ویژگی همان
 در عین حال که نور را عرضی از جنس کیفیات محسوس ها آنمشائیان نیز بوده است و 

نیز » ظهور«الح اصط. دانستند، معتقد بودند که این نور ظاهر لذاته و مظهر لغیره استمی

                                                                                                                                        
 حقیقـة  فیکـون  نفـسه  للوجود بـل   مساوق فهو لغیره المظهر و بذاته الظاهر به أرید إن النور أن اعلم و. 1

 و نفسیة و عقلیة أنوار منه و سواه ما یعل قاهر لذاته واجب نور فمنه بانقسامه منقسما کالوجود بسیطة
 بظلمـات  مـشوب  لکنـه  نـور  مـن  تخلو ال الوجود حیث من أیضا فإنها الکثیفة جساماأل یحت. ..جسمیة
 فمـنهم  حقیقتـه  في فاختلفوا األبصار یعل األجسام به یظهر الذي هذا به أرید إن و اإلمکانات و األعدام

 .جسماني جوهر أنه زعم من منهم المحسوسة و الکیفیات من عرض أنه زعم من
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 بدین معنا، هر .یابد بینایی و چشم ظاهر ما معنا میدر تجربۀ متعارف ما در قیاس با قوۀ
 دید انسان قرار بگیرد و شرایط رؤیت که از آن جمله وجود نور کافی گاه شیئی در دامنۀ

 بنابراین مالصدرا در .ء برای ما ظاهر استتوان گفت که آن شیاست، محقق شود، می
 . ان دو گونه نور موفق نبوده استتبیین تمایز می

شود که نور یکی از نجا ناشی میتالش مالصدرا در جهت ایجاد این تمایز از آ
ترین ابزارهای او جهت ایجاد نظام مفهومی و استداللی پیرامون وجود است، حال  مهم

 مشاء یک عرض محسوس و جزئی از عالم ماده محسوب یآنکه نور در نزد حکما
کوشد با ایجاد این تمایز، مساوقت وجود و نور را توجیه نماید و بنابراین او می. گشت می
ور را از قید عالم ماده و محسوس منفصل سازد تا بتواند تصویر مورد نظر خود از این ن

اما تالش مالصدرا جهت ایجاد این تمایز .  این مفهوم ترسیم نمایدواسطۀ بهعالم را 
هایی که دانیم، تمام ویژگی نور مییست؛ زیرا تمام آنچه که ما دربارۀمقرون به نتیجه ن
که پیرامون پدیده نور وضع   و تمام مفاهیم و اصطالحاتیدهیمبه نور نسبت می

 در فلسفۀ. اند ما نسبت به نور محسوس ناشی شدهاند، از تجربۀ متعارف و روزمرۀ گشته
اشراقی و صدرایی نیز معارف تصوری و تصدیقی ما از نور محسوس به کمک متافیزیک 

 .است های فلسفی را شکل دادهآمده است و زیر بنای این نظام
تالش مالصدرا جهت انفصال نور از هویت مادی و محسوسش محدود به سخنان فوق 

مشائیان در . کوشد که نور محسوس را از هر گونه معنایی تهی سازدنیست، بلکه او می
 های مختلف دربارۀهای خویش در مقام کشف و اثبات ماهیت نور به معرفی نظریهکتاب

 مطلوب خویش یعنی عرض و کیفیت نهایت اثبات نظریۀاما در . ردازندپماهیت نور می
سینا یکی از این  ابن. گیرندمحسوس بودن نور و ابطال نظریات رقیب را نتیجه می

پندارند که این نور فاقد معنا است و برخی می«: کندگونه معرفی می نظریات رقیب را این
 خویش از همین اراسفمالصدرا در کتاب . ]83، ص1[ 1» رنگی استءتنها ظهور شی

 س بما هو محسوس عبارت است از نحوۀنور محسو«دارد که نظریه دفاع کرده و بیان می
وجود جوهر مبصر حاضر در نزد نفس در جایی غیر از عالم محسوس و اما آنچه به ازایی 

. ]92، ص4  ،ج5[ 2»این نور در عالم خارج موجود است، وجودی زائد بر وجود رنگ ندارد

                                                                                                                                        
 .الملون من ظهور هو إنما و البتة له معنى ال النور اهذ أن ظن من الناس من. 1
 هذا غیر في النفس عند الحاضر المبصر الجوهر وجود نحو عن عبارة محسوس هو بما المحسوس النور. 2

 .وجود اللون على وجوده یزید فال بإزائه الخارج في الذي أما و العالم
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 نور که نظر نهایی خویش دربارۀ لی است که مالصدرا چند خط قبل از آناین در حا
محسوس را در قالب عبارت فوق بیان کند، ذکر کرده بود که نور همانند سایر 

بدین ترتیب مالصدرا از یک سو نور را . ]91همان، [ نیاز از تعاریف است محسوسات بی
 از سویی دیگر وجود هر گونه نور داند وهمانند سایر محسوسات بی نیاز از تعریف می

کوشد با انکار نور محسوس، نور مالصدرا در واقع می. کندمحسوس را انکار می
در حالی که آنچه در قالب مفهوم نور برای . متافیزیکی و غیرمحسوس را تعالی بخشد

 .  ما از نور محسوس استسان قابل فهم است، تجربیات روزمرۀان
 

  در متافیزیک»است نوروجود  «استعارۀ. 6
کند که که نور همان وجود است در واقع به صراحت اذعان می کید بر اینمالصدرا با تأ

مالصدرا در . کندنقشی محوری در نظام فلسفی او بازی می» وجود نور است «استعارۀ
 :کندموارد متعددی به صراحت وجود را همان نور معرفی می

لهی و تجلیات صفاتش و لمعات نور و وجودات حقیقی چیزی جز شئونات ذات ا •
 .]65 ص ،1 ج ،5[ 1جمالش و اشراقات ضوء و جاللش نیستند

 2هایی برای نور حقیقی و وجود قیومی نیستندز اشعه و ضوءوجودات چیزی ج •
 .]35ص ،7[

 افاضه نور وجود از جانب واسطۀ بهبنابراین وجود هر شیئی همان نحو ظهورش  •
 آن از ظلمات عدم به کنندۀ رای ماهیات و خارجاست که منوری بواجب الوجود 

 .]341، ص1ج ،5[ 3سمت نور وجود است
وجود کمالی است که همان نور محض است زیرا جانب  از وجودش اعطا شده •

 که آغشته به ظلمت فقر  است فقیرنوریآن  باید نور باشد لکن موهوب النور
 .]280ص ،8[ 4است
 در ه نور ارائه شده است، اما آنچه پدیدی دربارۀعلم فیزیک، نظریات متفاوتدر تاریخ 

                                                                                                                                        
 و نـوره  لمعـات  و العلیـا  صـفاته  تجلیـات  و تعالى ذاته شئونات إال هي لیست التي الحقیقیة الوجودات. 1

 .جالله و ضوئه إشراقات و جماله
 .القیومي الوجود و الحقیقي للنور أضواء و أشعة إال الوجودات لیست و. 2
 المنور بالذات الواجب القیوم من علیه الوجود نور بإفاضة ظهوره نحو هو ء شي کل وجود أن تحقق فإذا. 3

 .الوجود نور إلى العدم ظلمات من مخرجها و للماهیات
 .الفقر ظلمة یشوبه محتاج نور لکنه نور النور موهوب إذ محض نور هو الذي الکمال وجود من له الموهوب وجوده. 4
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یابد، تجربۀ عرفی و روزمرۀ ما اهمیت می» وجود نور است«های مفهومی همانند استعاره
 . نورهای علم فیزیک دربارۀ پدیدۀ  نور است و نه یافتهاز پدیدۀ

عین حال  متعارف ما این است که نور در های نور در تجربۀاما یکی از مهمترین ویژگی
. رسد، دارای مراتب مختلفی از حیث شدت و ضعف است به نظر می و فاقد جزءکه بسیط

سازی تشکیک خاصی ترین الگوی حسی طبیعی حکما برای مفهوم بنابراین نور به مهم
 :شود  می مذکور به وجود نیز نسبت دادهاین ویژگی در قالب استعارۀ. ه استتبدیل شد

مگر از جهت کمال و هایشان نیست ی در ذاتهمانا بین وجودات اختالف •
 .]70، ص1ج ،5[ 1نقص، تقدم و تأخر و ظهور و خفا

 وجود پس.  جز خود تشخصات و هویات نیستحقیقت وجود چیزی •
خر وت از حیث شدت و ضعف یا تقدم و تأمشکک دارای مراتب متفا

 .]21 ، ص6 ج ،5[ 2است
راتب انوار خورشید تمثیلی از عالم محسوسات دارد که ممالصدرا بارها به این نکته اذعان می

 .]120صهمان، ؛ 253؛ همان، ص70، ص1ج ،5[ 3جهت فهم تشکیک در وجود است
مالصدرا در ضمن بحثی پیرامون اختالف تشکیکی به چهار تفاوت بنیادین مشائیان و 

ت را دارد که مشائیان تشکیک در ذاتیاکند؛ او بیان میرواقیون در بحث تشکیک اشاره می
 از ها آندارد که غفلت اما مالصدرا بالفاصله پس از تقریر نظر مشائیان بیان می. کنندنفی می

. ]432ـ433ص ،1ج ،5[ 4 تشکیک در ذاتیات را انکار کنندها آنانوار سبب شده است که 
 نور و اختالف نکته است که از دیدگاه او،  پدیدۀاین سخن مالصدرا در واقع حاوی این 

ای ن در عین بساطتش آشکارترین شاهد جهت پذیرش تشکیک خاصی است بگونهمراتب آ

                                                                                                                                        
 و التـأخر  و التقـدم  و الـنقص  و الکمـال  مـن  ذکرناه بما إال بذواتها اختالف الوجودات بین یکن لم إن. 1

 .الخفاء و الظهور
 شدة  المراتب متفاوتة مشککا کان فإذا علمت کما الهویات و التشخصات نفس إال لیست وجودال حقیقة. 2

 .تأخرا و تقدما أو ضعفا و
 بـشدة  إال فیهـا  تفـاوت  ال.  .. المحسوسات عالم في هللا مثال هي التي الشمس أنوار مراتب یإل فانظر. 3

 .نقصها و اللمعان
 کـان  سـواء  التـشکیک  أنحـاء  مـن  ء بـشي  متفاوتا یکون أن یمتنع أ أفراده لىإ بالقیاس الذاتي أو الذات أن األول. 4

 البداهـة  ادعـى  من المتأخرین من و ذلک فیها یمکن أم النقص و بالکمال أو التأخر و بالتقدم أو عدمها و باألولویة
 نـوار الجوهریـة   األ أن عـن  غفـل  قد و جدا مستبعد هو و الذاتیات في باألولین التشکیک نفي في الجمیع اتفاق و

 .عندهم البسیطة الجوهریة حقیقتها بحسب للبعض علة بعضها األقدمین و الفرس حکماء عند النوریة
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 .، تشکیک در ذات را خواهد پذیرفتکه اگر کسی به پدیده نور توجه الزم را داشته باشد
تر قدر که شخص ناظر به منبع نوری نزدیک ه نور، هر چدر تجربۀ متعارف ما از پدیدۀ

قدر شخص از منبع نوری فاصله  هو هر چکند باشد، نور شدیدتری را مشاهده می
های علت این اتفاق مطابق با یافته. تری را حس خواهد کردبیشتری را بگیرد، نور ضعیف

گونه به نظر   متعارف ما ایناما در تجربۀ. ی پرتوهای نوری استعلم فیزیک واگرای
ا این باور مالصدر. ستتر شده ارسد که نور با افزایش فاصله از منبع نوری ضعیف می

دارد که او بیان می. سازدهای محسوس را به عالم متافیزیک وارد می نورعرفی دربارۀ
عف، و تأکد و نقص از لوازم ذات کامل الهی و ترشحات شدت و ضوجودات متفاوت در «

باشند که با افزایش و اش میبحر الهی و لمعات جمال و جاللش و اضواء نور وجودی
یابند همانند انوار حسی که به حسب  الهی، شدت و ضعف میکاهش فاصله از ذات

 .   ]234ص ،8[ 1»یابندتفاوت در نزدیکی و دوری از خورشید تفاوت می
 

 در معرفت شناسی» وجود نور است«استعاره . 7
از . شناسی صدرایی نیز گذاشته است سزایی بر معرفت هثیر بتأ» وجود نور است«اما استعارۀ 

بذاته و مظهر ظاهر «های نور در دیدگاه اشراقی و صدرایی، ترین ویژگی ز مهمجا که یکی ا آن
 بینایی و عمل مشاهده معنا  که در قیاس با قوۀ استای  ویژگی»ظهور«بودن است و » لغیره
 ، اشراقی، همانند فلسفۀفلسفۀ مالصدرادر » معرفت دیدن است «بنابراین استعارۀ. یابدمی

 مشاهده و دیدن ۀمعرفت را به مثاب» معرفت دیدن است «ستعارۀا. یابدجایگاه خاصی می
 . آورد  میاین استعاره مبنای علم اشراقی و حضوری را فراهم. کند سازی می مفهوم

ظاهر لذاته «، ویژگی بنیادین نور یعنی »وجود نور است «مالصدرا با توسل به استعارۀ
 :دهدبودن را به وجود تعمیم می» و مظهر لغیره

وجود حقیقی ظاهر بذاته به جمیع انحاء ظهور و مظهر لغیره است و ماهیت پس  •
تی که ذات و ماهیت یابد در صور  می آن و همراه آن و از آن ظهورواسطۀ به

 .]68-69، ص1 ج،5[ 2گردد  میبالذاتی ندارد بلکه بالعرض ظاهرموجودات ظهور 
                                                                                                                                        

 و بحـره  رشـحات  و الکاملـة  ذاتـه  لـوازم  من النقص و التأکد و الضعف و الشدة في المتفاوتة الوجودات. 1
 النوریة في المتفاوتة الحسیة کاألنوار ابعد و قربا المتفاوتة الوجودي نوره أضواء و جالله و جماله لمعات
 .الواجبي العقلي النور مثال الذي الشمسي الحسي األشد النور عن بعدها و قربها تفاوت بحسب

 فیه و معه و له و الماهیات یظهر به و لغیره مظهر و الظهور أنحاء بجمیع بذاته ظاهر الحقیقي  فالوجود. 2
 .بالعرض لها و بالذات لنفسه إظهاره و اناألکو ذوات في ظهوره ال لو و منه و
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 هر شأنی از شئون از هستی و تنزلش بهای  هپس ظهور وجود بذاته در هر مرتب •
شود و هر چقدر ای از مراتب ممکنات و عینی از اعیان ثابته میسبب ظهور مرتبه

 واسطۀ بهها و ظلمات  ظهور عدم. مراتب نزول بیشتر،  از منبع وجود دورتر است
 .]69 همان،[ 1صفت وجود و ظهور است و احتجاب وجود نیز به مظاهر است

دانست، مالصدرا نیز معتقد شکارترین موجود میگونه که سهروردی، نور را آهمان
 اما این ظهور مقید به قید علم ]6ص ،7[ 2است که وجود آشکارترین موجود است

 . شودحضوری و اشراقی می
تر و هر موجودی که دارای وجود شدید» وجود نور است «در چارچوب استعارۀ

ای که ذات باری تعالی و در نهگو هب. تر باشد، باید ظهور بیشتری نیز داشته باشد کامل
با این حال بسیاری از .  بعدی ذوات عقلی باید آشکارترین وجود را دارا باشندمرحلۀ
گویی به این مالصدرا جهت پاسخ. کنندها وجود خداوند و ذوات عقلی را انکار میانسان

 . برد انوار محسوس بهره مییهااشکال نیز از یکی از ویژگی
 نور  برای مشاهده و دیدن الزم است، وجود نورکه و روزمرۀ ما، با ایندر تجربۀ عرفی 

از همین روی انسان قادر نیست که بدون . شودشدید نیز مانع انجام عمل رؤیت می
البته مالصدرا معتقد است که ضعف قوای ادراکی سبب . واسطه به خورشید نگاه کند

وجود نور «را در چارچوب استعارۀ مالصد. ه کردشود که نتوان نور شدید را مشاهدمی
کوشد به کند و بدین وسیله می عرفی ما را به متافیزیک نگاشت می، این تجربۀ»است

 .اشکال فوق پاسخ دهد
ظهور مفارقات برای مدرِکات ضعیف، شدید است «دارد که مالصدرا در همین باب بیان می

از همین روی ادراک اجسامی که . همانند مراتب انوار خورشید در قیاس با چشمان خفاش. ..
در نهایت نقصان وجودی هستند در قیاس با ادراک مفارقات نوری که در غایت شدت نوری و 

 . ]387صهمان، ؛ 69، ص1ج ،5[ 3»تر استها آسانقوه وجودی هستند برای انسان

                                                                                                                                        
 مرتبـة  ظهـور  یوجـب  الشئون من شأن کل إلى تنزله و األکوان من مرتبة کل في بذاته الوجود فظهور. 1

 أبعد الوجود منبع عن و أکثر النزول مراتب کان کلما و الثابتة األعیان من عین و الممکنات مراتب من
 .المظاهر بأعیان الوجود احتجاب و الظهور نعت و لوجودا بصفة الظلمات و األعدام ظهور کان

 . األشیاء حضورا و کشفیأنیة الوجود أجل. 2
 و الخفـافیش  أعـین  إلـى  بالقیـاس  الـشمس  أنوار کمراتب ... أشد الضعیفة المدارك على ظهورها کان. 3

 إدراك مـن  النـاس  علـى  أسـهل  الوجـود  نقصان غایة في هي التي األجسام إدراك یکون لهذا و غیرها
 .النوریة شدة و الوجود قوة غایة في هي التي النوریة المفارقات
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ل امالوجود به دلیل ک واجب«دارد که الوجود نیز بیان می مالصدرا دربارۀ علم به واجب
نوریتش و شدت ظهورش در حجاب قرار دارد در حالی که حکمای متأله و عارف او را 

اش و  زیرا شدت ظهورش و قوت تابندگی. کنند اما به کنه ذاتش راه ندارندمشاهده می
شود، همانگونه که شدت ظهور خورشید و اش میهای ما مانع از مشاهده کنهضعف ذات

ش دست نیابند زیرا شدت نورانیتش ان ما به کنهشود که چشماقوت نورش سبب می
 .]115 ص ،1ج ،5[ 1»شودحجابی برای آن می

 
 نتیجه. 8

فلسفۀ های ترین پایه به عنوان یکی از مهم استعاره، وجود شناختی نظریۀبا فرض پذیرش 
» نور استوجود  « استعارۀ. شود سازی می مفهومی متعددی ها ه استعارواسطۀ به مالصدرا

 در چارچوب این استعاره، .های مطرح شده در این باب استترین استعاره  از مهمیکی
دهد، وارد   میای از توصیفات را شکلتعارف ما از نور محسوس که مجموعه متجربۀ

 . شود  می گرفتهکار به وجود یی شده و جهت توصیفمتافیزیک صدرا
ثیرات قابل  صدرایی تأشناسی این استعاره هم در حوزۀ متافیزیک و هم در معرفت

رسد   می متعارف ما، نور امری بسیط و فاقد جزء به نظردر تجربۀ. ی گذاشته استتوجه
 فراهم ودای برای فهم تشکیک وج متعارف ما پایهاین تجربۀ. یابد  میکه شدت و ضعف

همچنین همانگونه که شعاع های نوری با افزایش فاصله از منبع نوری، . آوردمی
وجودات نیز با افزایش فاصله از منبع  مالصدرا،  رأیبهرسند،   می نظرتر به ضعیف

 . شوند  میتروجودی ضعیف
نیز در این ویژگی . است» ظاهر بذاته و مظهر لغیره« متعارف ما نور در تجربۀ
بدین .  گرفته شده استکار به وجود صدرایی سازی مفهوم مذکور جهت چارچوب استعارۀ

درا همانگونه که نور طبق نگاه مالصبر  .شود  میهور تبیین ظ وترتیب مساوقت وجود
بدین . یت است، وجود شدید نیز از تیررس معرفت انسانی به دور استشدید مانع رؤ

ی و عقول مفارقه  عدم ادراک ذات باری تعال یک تجربه متعارف مسئلۀواسطۀ بهترتیب 
 . شودمیها قابل حل  انسانبرای عامل

                                                                                                                                        
 ال یشهدونه به العارفون المتألهون الحکماء و ظهوره شدة و نوریته بکمال محتجب ]واجب الوجود [فهو  . 1

 کمـا  بالکنـه  مـشاهدته  عن یمنعنا النوریة المجردة ذواتنا ضعف و لمعانه قوة و ظهوره شدة ألن بالکنه
 .حجابها نوریتها شدة ألن اکتناهها أبصارنا نورها قوة و الشمس ظهور شدة منع
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