
 

   
 

 

 
 

مفهومی  های  واسطۀ استعاره های مفهومی، فهم مفاهیم انتزاعی به در چارچوب نظریۀ استعاره   چکیده: 

های مفهومی، از جهات جغرافیایی برای توصیف امور انتزاعی  شود. برخی از این استعاره ممکن می 

محاط است.    – برند. یکی از جهات مطرح در رابطۀ دو جسم در عالم طبیعت، جهت محیط  بهره می 

در جهت مذکور، مرزهای خارجی جسم محاط منطبق بر مرزهای داخلی جسم محیط است. جهت  

های فلسفی برای توصیف و تبیین مفاهیم انتزاعی  شده، در زبان متعارف روزمّره و همچنین در نظام یاد 

اللفظی این جهت در  طبیعیات، به  نیز مورد استفاده قرار گرفته است. مالصدرا با پذیرش معنای تحت 

گرفته    ای برای توصیف و تبیین مفاهیم فلسفی در متافیزیک از این جهت نیز کمک شکل گسترده 

محاط برای توصیف    – گیری از جهت محیط  های مفهومی،  بهره است.  با فرض پذیرش نظریۀ استعاره 

های مفهومی مرتبط با این  پذیر شده است. استعاره های مفهومی امکان واسطۀ استعاره مفاهیم انتزاعی به 

طه داشتن«، »علم فعلی داشتن  مثابه احا جهت در فلسفۀ مالصدرا عبارتند از: استعارۀ »علم تام داشتن به 

مثابه احاطه داشتن«، »اتصاف  مثابه احاطه داشتن«، »اصالت داشتن به مثابه احاطه داشتن«، »علیت تام به به 

«.  جهت  مثابه احاطه داشتن اعمال قدرت و ارادۀ تام به مثابه احاطه شدن« و » حداکثری به یک صفت به 

طور کامل  محاط است اما به – دف و معادل جهت محیط محوی نیز هرچند در نگاه اولیه مترا – حاوی 

مثابه  مثابه حاوی« و »زمان به های مفهومی »علم به کارکردهای استعاری متفاوتی یافته است. استعاره 

 خورد.  حاوی« در فلسفۀ مالصدرا به چشم می 
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 مقدمه

از   جتز تی  استتتتتعتتاره  ارستتتطتو،  متنتظتر  از 

صتتتناعات ادبی استتتت که فزط در زبان 

شتتتناستتتانه و یا مجازی، به دالیل زیبایی

کار گرفته  جهت تحریک احستاستات به

زبتتان می از  تنهتتا  برهتتانی  علوم  شتتتود. 

گیرنتد کته فتاقتد هرگونته  حزیزی بهره می

هستند و واژگان در معنای  صناعت ادبی  

بتهتحتت میاللفظی خویش  رونتد. کتار 

شتتتنتاستتتان شتتتنتاختی همتاننتد جر  زبتان

ارستتتطویی،   دیتتدگتتاه  نزتتد  بتتا  لیکتتاف 

معتزتدنتد کته میتان زبتان حزیزی و مجتازی  

اختالف و شتکاف بنیادینی وجود ندارد 

(Lakoff, 1993: 203-205)  .

زبتتان استتتتعتتاره در  هم  مفهومی،  هتتای 

بان علمی و تخصصی  روزمره و هم در ز

متیبتته یتتافتتت   ,Jakel)شتتتونتتد  وفتور 

های مفهومی یک . استتعاره(2002:21

مورد استتثنایی و خالف قاعده محستوب  

متهتمنتمتی از  یتکتی  بتلتکتته  تتریتن  شتتتونتتد، 

ابزارهای دستتتگاه شتتناختی انستتان برای 

انتزاعی،  همتاننتد علیتت،   مفتاهیم  تبیین 

تتورم   و  تهتن  عشتتتتق،  زمتتان،  آزادی، 

 :lakoff, 1999)اقتصتتادی هستتتند  

p:73استتتتتتعتتاره رو  هتمتیتن  از  هتتای  (. 

آن از  بیش  زیبتتایی مفهومی  نزش  -کتته 

شتناستانه داشتته باشتند، نزشتی معرفتی و 

هتا، فرآینتد شتتتنتاختی دارنتد و بتدون آن

 شود.  شناخت ناقص می

فهم یتک استتتتعتاره مفهومی  هتای 

مزصتتتتدحوز–انتزاعی    ۀپتتدیتتد را    –ۀ 

 –أمبد ۀحوز–های عینی  ۀ پدیدهواسطهب

متیامتکتتان  ,Lakoff)  کتنتنتتدپتتذیتر 

پتتدیتتد   رایبت   ؛(203 :1993   ۀمتثتتال، 

های کمتر ۀ پدیدهواستطهانتزاعی عشتق ب

همانند سفر، جنون، جنگ و ...    ،انتزاعی

قتالتگ گزاره »هتایی  در  هتا در آنچون 

ر فرازی و نشتتتیبی را  زنتدگی خود راه پُ

دیوانتت طی کرده او   « همستتترش    ۀانتتد«، 

تح قلگ همستترش با استتت« و »او برای ف

استتتتت«   جنگیتتده  زیتتادی  مشتتتکالت 

  های حضتور استتعاره.  شتودتوصتیف می

ای از  مفهومی در ستطح زبانی تنها نشتانه

یند شناخت  آها در فرتر آنحضور عمیق

 ,Lakoff & Johnson)استتتتتت  

1980: 6).  
، جهتات  انستتتانی ۀروزمر  ۀدر تجربت 

همتاننتد بتاالو پتایین، چت  و جغرافیتایی  
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ستزایی  هنزش ب راستت، و درون و بیرون

آینتد شتتتنتاختت محیط اطرافمتان و در فر

آمیز متا در این محیط  عملکرد موفزیتت

دارند. با این حال حضور و نزش جهات  

یند شتناخت انستانی بستیار آمذکور در فر

هتای هتۀ حستتتی بتا پتدیتدهفراتر از مواج

ی هتاطبیعی استتتت. بستتتیتاری از پتدیتده

جهات    ۀواستطهمحستو  بانتزاعی و غیر

ستتتازی  ، توصتتتیف و مفهومجغرافیتایی

جهات جغرافیایی    استتتفاده از ند.شتتومی

پتتدیتتده  بترای انتتتزاعتی  تتوصتتتیتف  هتتای 

های مفهومی جهتی  ۀ استتتتعارهواستتتطهب

 شده است.  میسر

فلستتتفی   نظتتام  در  نیز  مالصتتتتدرا 

امتور   بترایختویتش   تتبتیتیتن  و  تتوصتتتیتف 

استتتتعتارهمتتافیزیکی از  مفهومی    هتای، 

از   استتتتت. یکی  جهتی کمتک گرفتته 

ستازی  برای مفهومجهاتی که مالصتدرا  

بهتره   آن  از  متتتافیتزیکتی  امور  گرفتتته  از 

  محاط است. جهت –است، جهت محیط

  ۀ فظی بته رابطت لالمتذکور در معنتای تحتت

دو جستتم در عالم طبیعت اشتتاره دارد،  

را در مباحث فلسفی  در حالی که مالصد

از این جهتت    ،معرفتت  همتاننتد علیتت و

استتتتفاده کرده استتتت. با فرض پذیرش  

استتتتتعتتارهنتظتریتت  متفتهتومتی،ۀ  ایتن    هتتای 

زیر   هتایالؤکوشتتتد بته ستتت پژوهش می

 پاسخ دهد:

متتحتتیتتط.  1 در  –جتتهتتت  متتحتتاط 

هتای مفهومی  چتارچوب کتدام استتتتعتاره

 لسفۀ مالصدرا استفاده شده است؟در ف

جتهتتت  .  2 استتتتتتعتتاری  کتتارکترد 

محوی در مزتایستتتته بتا جهتت  –حتاوی

محاط، مشتابه استت یا متفاوت؟  –محیط

 چرا؟

کدام شواهد از خوانش استعاری  .  3

محیط بتا –از جهتت  تزتابتل  در  محتاط 

 کند؟های رقیگ حمایت میخوانش 

گیری از  هتای اخیر، بهرهدر ستتتتال

تحلیل    برایومی  های مفهۀ استتتعارهنظری

فتلستتتفتی و  التهتیتتاتتی  قتتالتتگ   متتتون  در 

هتای علمی رو بته افزایش بوده پژوهش 

مثتال، فتاطمته یگتانته و آزیتتا   رایب  ؛استتتت

خود به معرفی   ۀدر مزال  (139۵)  افراشتی

و تحلیتل جهتات جغرافیتایی گونتاگون و 

هتا در قرآن هتای مرتبط بتا آنهاستتتتعتار

منی و همکاران  ؤسید علی م ؛اندپرداخته

  های اند توصتتتیفنیز کوشتتتیده  (1399)
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زیادت   ۀلأکه حکما از مست را گوناگونی  

، در قتالتگ انتدارا ته دادهوجود بر متاهیتت  

کننتتد.  استتتتعتتاره تحلیتتل  مفهومی  هتتای 

  های مفهومی نیز استتتعاره  (139۶)  پناهی

عرفانی را    ۀتبیین تجرب برایستتهروردی  

کند.  ۀ عزل سرخ  بررسی میرسال  ۀبر پای

نیز بته بررستتتی نزش    (1399)  صتتتادقی

  اخالق   ۀهتای مفهومی در حیطت استتتتعتاره

های  نزش و اهمیت استتتتعارهپردازد. می

بتتاال جتهتتت  بتر  متبتتتنتی    پتتایتیتن-متفتهتومتی 

(Khademzadeh, 2020)   و

مفهومی مبتنی بر جهتت  استتتتعتاره هتای 

در    (139۸زاده،  )ختتادمختتار   –داختتل

های  ۀ مالصتتدرا توستتط پژوهش فلستتف 

  ؛ دیگری مورد بررستی قرار گرفته استت

که اصتتتول   کوشتتتیممیاما در این مزاله  

را برای تحلیتل  مفهومی    ۀاستتتتعتار  ۀنظریت 

مالصدرا   ۀمحاط در فلسف –جهت محیط

 .  ببریمکار  هب

-  متیطفظی جهالالمعنای  حتا   .1
 تیطم

انستتتتانی، اجستتتتام    ۀدر تجربت  متعتارف 

فیزیکی دارای حتد و مرز هستتتتنتد.  اگر 

یک جستم فیزیکی منطبق بر  مرز بیرونی

مرز درونی یک جستتم دیگر باشتتد، در 

جستتتم دوم   ۀواستتتطهواقع جستتتم اول ب

جسم   ،عبارت دیگربه ؛احاطه شده است

دوم، جستتتم اول را در بر گرفته استتتت. 

»حوط« و مشتزاتی همانند »محیط«   ۀریش

چنین معنایی را به تهن متبادر  و »احاطه«  

درمی بتتارهتتا  متتذکور  واژگتتان   کننتتد. 

ۀ مستتلمان  مباحث طبیعیاتی آثار فالستتف 

بت لالدر معنتای تحتت کتار  هفظی خویش 

 اند:رفته

جسم    من  الجسم  مكان  أن  إلى  ذهب  من  الناس 
جه  من  به  شيرازی،   ه اإلحاط   ه يحيط  )صدرالدين 

 ( 57،  4: ج  ۱۳۶۸

تتعتتاریتف   ۀگتزار از  یتکتی  بتته  فتوق 

مکان اشتتاره دارد؛ مکان جستتم، جستتم  

دیگری استتتت کته جستتتم اول را در بر 

با این   ؛گرفته استت و محیط بر آن استت

بتت  اولتیتته  متعتنتتای  ایتن  ۀ  واستتتتطتت هحتتال 

توستتتع    ،زیر  ۀمتتاننتتد گزارهتتایی  گزاره

 معنایی یافته است:

الذی يحيط به حد  ]الشكل [  قد عرفه المهندسون بأنه 
حدود  أو  مجسم   واحد  و  مسطح  هو  )صدرالدين    و 

 .( ۱72،  4ج  :  ۱۳۶۸شيرازی،  

گتزار شتتتکتتل  در  تتعتریتف  فتوق،  ۀ 

آمتتده  بتته کتیتفتیتتت  انتوای  از  یتکتی  عتنتوان 
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یک شتتی    ۀاستتت. در این تعریف، احاط

حتد و مرزش، شتتتکتل نتامیتده    ۀواستتتطت هبت 

  ۀ احاط   اما باید توجه کرد که  ؛شده است

ۀ جستتتم محیط  واستتتطت هیتک جستتتم بت 

اما با  ؛و مرزگیرد و نه حد صتتتورت می

عنوان  خود به ،معنایی، حد و مرز  ۀتوستع

جستم در نظر گرفته شتده استت که   یک

ه گیرد. برا در بر    تواند جستم دیگریمی

اصتتتطالح »محیط« جهتت    ،ترتیتگ  این 

کار  هب  ء اشتتاره به مستتاحت خارجی شتتی

 شود.  گرفته می

مورد  بستیاری از موارد   ،با این حال

« در های »حوطاستتفادۀ مشتتزات ریشته

آثتار فلستتتفی دارای معنتای استتتتعتاری  

هستتتتنتد. در این موارد، واژگتان متذکور 

توصتتتیف یتک امر انتزاعی مورد   برای

به   استتتتفاده قرار گرفته استتتت. در ادامه

خواهیم    های مفهومی اشتارهاین استتعاره

 .کرد

  مثیبه به علم کیمل داشاع ۀ »اساععی  .2
 احیطه داشع «

ۀ مبتنی بر ترین استتتعاراین استتتعاره رای 

متحتیتط در –جتهتتت  استتتتت.  متحتتاط 

چتارچوب این استتتتعتاره، احتاطته یتافتن  

معنای کستگ علمی تام ، بهعالم به معلوم

  ؛ به اینو کامل نستتتبت به معلوم استتتت

های زیر ، این استتعاره از نگاشتتترتیگ

 شکل یافته است:

 ؛محیط است  ء عالِم، شی •

 ؛محاط است  ء شی معلوم، •

محیط بر محتاط   ۀعلم کتامتل، احتاطت  •

 .است

این استتتتعتاره در زبتان متعتارف و 

؛  فارستی نیز قابل مشتاهده استت ۀروزمر

هتای زیر حتاوی این  عنوان مثتال، گزارهبته

 استعاره هستند:

شتتده در او بر تمام مباحث تدریس  •

 ؛طول ترم احاطه دارد

ای کامل بر تمام این استتتتاد احاطه •

تحوالت تاریخی نظریات فلستتفی  

 .دارد

چوب نظتام رنیز در چتا  مالصتتتدرا

فلستفی خویش از این استتعاره بهره برده 

کیتد  أاستتتتت. او در گزاره هتای زیر تت 

کته علم و ادرا  تتام و کتامتل    کنتدمی

 عالم بر معلوم است:  ۀاحاط

بالشیء كما    ه اإلحاط الحقيقی هو  إذا كان العلم التام  
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يلزمه  ما  و  شيرازی،   هو  ج  ۱۳۶۸)صدرالدين   :5  ،
 ؛ ( 2۸۱

)صدرالدين  بالكل   محيطا كون إدراكه تاما فإنه يكون  

 .( 4۱۱،  ۳ج  :  ۱۳۶۸شيرازی،  

علم ناقص نستتبت    ،همین ترتیگبه 

بته معلوم  بر آن مثتابت بته  احتاطته  ه عتدم 

میمفتهوم  مثتتال،   رایب  ؛دشتتتوستتتتازی 

چند حکما  هر  دارد کهمالصتدرا بیان می

تعتالی معرفتت یتابنتد امتا بتاریقتادرنتد بته  

 یابند:میۀ علمی بر او ناحاط

األول  نوريتها حجابها و نحن نعرف الحق    ه ألن شد 

نشاهده  ال    و  علما    نحيط لكن  )صدرالدين  به 

 .( ۱۱5،  ۱ج  :  ۱۳۶۸شيرازی،  

بهره استتتتعتتاره  البتتته  این  از  گیری 

  ، مالصتدرا نبوده استت ۀمنحصتر به فلستف 

بلکه فالستتفه و حکمای دیگر نیز از این  

برای توصتتیف علم کامل بهره استتتعاره  

ابن ستتتینا،   ؛149:  1413)فارابی،    اندبرده

بتیتتتا:    1،   ؛1379:  194 رازی،  فتختر 

3۵3(. از همین روی، جرجتانی در مزتام  

تعریف واژۀ  »احتاطته«   بیتان میکنتد  کته  

»ادرا  الشتتتیء بکمتالته  تاهراً  و بتاطنتاً«  

نیز پس   )جرجتانی،  1370:  4(. جهتامی 

واژه  این  لغوی  معنتتای  بتته  اشتتتتاره  از 

از   فلستتتفتته،  منظور  در  کتته  میافزایتتد 

و  تتتام  ادرا   و  علم  »احتتاطتته«   همتتان 

 کامل است  )جهامی،  200۶:    1،  ۸0(. 

مثیبه  ۀ »علم فعلی داشاع  بهاساععی .  3
 احیطه داشع «

 برایاحاطه داشتتتن   در این استتتعاره نیز،

کتار  هتوصتتتیف و تبیین علم و معرفتت بت 

اما در این استتتعاره،   ؛گرفته شتتده استتت

علم از جهت دیگری متصتتف به احاطه  

بندی،  شتتود. فالستتفه در یک تزستتیممی

کنند.  م را به فعلی و انفعالی تزسیم میعل

  ۀ واستتتطهعلم انفعالی علمی استتتت که ب

پتدید   پتذیری عتالم از معلومأثیرانفعتال و تت 

آمده استتتت. از همین روی چنین علمی 

، همتاننتد  کنتدبتا تغییر در معلوم، تغییر می

اما  ؛ها به امور محسو علم حستی انسان

تت  پتذیری عتالم  أثیرعلم فعلی حتاصتتتتل 

گذاری  أثیرنیستتت بلکه این علم ستتبگ ت

معلوم می بر  علم    دشتتتوعتتالم  همتتاننتتد 

و همچنین علم    ء تعتالی بته متاستتتوابتاری

)صتتتدرالدین شتتتیرازی،  علت به معلول 

طبتتاطبتتایی،  141۶:    ؛3۸3،  3:    13۶۸

2۶4(. مالصتتتدرا  علم فعلی را  بتهمثتابت ه  

هذا   احاطه بر معلوم به تصتتویر میکشتتد:

بماا فی   ه باالقيااس إلى علومناا ال ير المحيطا   أيضاااًا
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بخالف علوم المباادی و أوالال   اآلزال و اآلبااد جميعاًا
ال    ه بتيا   ه إيجاابيا   ه الوجود فاإن علومهم علياه إحااطيا 

)صااادرالادين شااايرازی، ه ظنيا   ه إمكاانيا  ه أنهاا انععااليا 
 . ( ۱5۳،  ۱: ج  ۱۳۶۸

فوق، علم احاطی ایجابی    ۀدر گزار

بتی در تزتابتل بتا علم انفعتالی امکتانی  نی  

بنتابراین احتاطی در   طرح شتتتده استتتت.

نظر هتزتابتل بتا انفعتالی قتابتل فهم استتتت. بت 

رستتتتد کته ردپتای این استتتتعتاره را  می

ستتتینتا نیز مشتتتاهتده آثتار ابن توان در  می

ستتینا در مزام تبیین علم الهی به ابن کرد. 

تعالی تات  باری  دارد که بیان می ء ماسوا

کند و همچنین ستایر تعزل می را  خویش 

ن جهتت کته معلول نیز از آ  را  موجودات

کند. او چنین علمی تعزل میاو هستتتند،  

ۀ واجگ بر موجودات توصتتیف  را احاط

همچنین    ؛(32۸:  13۸1ستینا،  )ابن   کندمی

نتظتریتت  تتبتیتیتن  متزتتام  در  بتته شتتتیتخ  عتلتم  ۀ 

بته بیتان میجز یتات  کته    کنتدنحو کلی 

  ۀ واستتتطهگاهی ب  ،علم به اشتتتیای جز ی

علم بته علتت و ستتتبتگ آن اشتتتیتاء رخ 

تتعتزتتل  متی هتمتتانتنتتد  عتلتمتی  چتنتیتن  دهتتد. 

چنین علمی را    ،کلیات استتت و در ادامه

کند  ۀ عزل به آن اشیاء توصیف میاحاط

 .(330: 13۸1سینا،  )ابن 

مثایباه احایطه  باه  » علیا  حای   ۀاساععای . 4
 داشع «

متهتم از  دیتگتر  رایت یتکتی  و  تتریتن  تتریتن 

مبتنی بر جهتت محیطاستتتتعتاره – هتای 

چشتتتم   بتته  عتلتیتتت  بتحتتث  در  متحتتاط 

های  . این استتتعاره، از نگاشتتتوردخمی

 زیر تشکیل شده است:

 ؛محیط است  ء علت، شی •

 ؛محاط است  ء معلول، شی •

محیط بر محتاط   ۀعلیتت تتام، احتاطت  •

 .است

ۀ علت بر معلول مالصتتدرا از احاط

 :گویدهای زیر سخن میدر گزاره

هو وجوده    أن الوجود المعلول بما هو معلول مطلقًاو  
هو وجوده لدى العالی   لعلته و أن وجود السافل مطلقًا

شيرازی،   السافالت   ه بجمل   المحيط  )صدرالدين 

 . ( ۳۳0،  ۱: ج  ۱۳۶۸

الناقص   الخاص  وجوده  له  يتصحح  ال  المعلول  إن 
مرتب  فی  العل   ه المعلولی  الخاص    ه ذات  بوجودها 

فإن   ه الكاملی العلی و هذا على خالف األمر فی العل 

  بها   محيط المعلول و    ه هوي   ه وجودها واجب فی مرتب 

 . ( ۱۶9،  2: ج  ۱۳۶۸)صدرالدين شيرازی،  

نستتتبتتت  فتوق،  عتبتتارت  اولتیتن  در 

، نستتتبتت ستتتافل به عالی  معلول به علتت

وجود معلول ستتتافل  و  توصتتتیف شتتتده
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عتتالتی  عتلتتت  بترای  وجتودش  هتمتتان 

محیط    ،چنین علتی  ؛است شدهسوب  مح

بر معلول استتتت و در دومین عبارت نیز 

بل با وجود  از وجود ناقص معلول در تزتا

شتتتود کته  کتامتل علتت ستتتخن گفتته می

واجتگ و   ،معلول  ۀوجود علتت در مرتبت 

استتتتت. در هر دو  مرتبته محیط  بر این 

از علتت تتام ستتتخن گفتته شتتتده    ،گزاره

استتتت که تمام حزیزت و هویت معلول 

روی  هتمتیتن  از  استتتتت.  آن  گتروی  در 

علتت بر معلول قتابتل توجیته و فهم    ۀاحتاطت 

 است.  

نساتا  میایل علم کایمال  علم فعلی   .  5
 علی 

مثابه  به  های »علم کامل داشتتتن استتتعاره

مثابه  به  احاطه داشتتن«، »علم فعلی داشتتن 

و   مثتابته  بته  »علیتت تتاماحتاطته داشتتتتن« 

و  نتزدیتتک  ارتتبتتاط  داشتتتتتن«  احتتاطتته 

بتا یکتدیگر دارنتد. در نگتاه   تنگتاتنگی 

مالصتتتدرا، علم تتام و کتامتل بته هویتت  

علم به   ۀواستطهتنها ب  ء وجودی یک شتی

أکید  د. او تشتومیستر می  ء علت آن شتی

گونته کته موجودات بتا نظر کنتد همتانمی

واجتگ  ، غیرموجود و غیربته متاهیتاتشتتتان

ان، واجگ  ش  علتتنها با نظر به هستند و 

متمتتتنتع متیو  بتته شتتتتوالتتتغتیتر  عتلتم  نتتد، 

موجودات از طریق ماهیت نیز مزتضتتتی  

وجوب علم نیستتتت بلکته علم یزینی بته  

تنهتا از طریق علم بته    ،یتک وجود ختا 

و علم  د شتتوعلت آن وجود حاصتتل می

متمتتتنتع و  واجتتگ  عتلتتت،  طتریتق  التتتغتیتر  از 

فعلی استتتت و از    ،استتتت. چنین علمی

ییر در معلومتات ختارجی، تغییر  غطریق ت

گویتد میکنتد. مالصتتتدرا در ادامته  نمی

تنهتا    ء وجود یتک شتتتیکته    طورهمتان

یتک علتت واحتد حتاصتتتتل   ۀواستتتطت هبت 

متعتدد به  ۀزیرا توارد علتل تامت   ،دشتتتومی

زمان برای یک معلول واحد صتورت هم

نیز   ء محتال استتتتت، علم بته یتک شتتتی

از    ء گونه استت؛ محال استت که شتیاین 

غیر از جهتی کته    ،دشتتتوجهتی موجود  

بته آن شتتتی از طریق علتش رخ علم  ء 

  ءشتتتی   ،دهتد زیرا در این صتتتورتمی

دارای دو علتت    ،واحتد از جهتت واحتد

  ءتامه استتتت؛ یکی ستتتبگ وجود شتتتی

  ءد و دیگری سبگ علم به آن شی شومی

چنین وضتتعیتی    ؛دشتتواز طریق علت می

  ءگاه وجود شتی هر  محال استت. بنابراین 
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بته آن شتتتی  مطتابق بتاشتتتتد، بتا علم  ء 

مطابق با یء  وجود علت شتت   ضتترورت،به

)صتدرالدین استت    ء علم به علت آن شتی

بتتدیتن  (39۸،  3:    13۶۸شتتتیترازی،    .

هم منشتتتأ  ۀ علیتت در واقع،رابطت   ،ترتیتگ

علم تتام و کتامتل و همچنین منشتتتأ علم  

عبتارت  بته  یرقتابتل تغییر استتتت.فعلی و غ

، علمی کتامتل  علم علتت بته معلول  ،دیگر

فعلی و و همته علمی  و همچنین  جتانبته 

 غیرقابل تغییر است.

مفهومی    ۀدر چارچوب سته استتعار

مذکور، علم تام، علم فعلی و علت تامه،  

»حوط«    ۀمشتتزات ریشت   ۀواستطههمگی ب

ند. در بسیاری از شوتوصتیف و تبیین می

،  عبارات مالصتتتدرا، مشتتتتزات »حوط« 

می بینتابینی  توانتد یتابنتد کته میمعنتایی 

مان به دو یا هر ستته امر فوق اشتتاره  زهم

مرتبط ستاختن یکی به  برایلی کنند و پُ

 ند:شودیگری 

ل معلول فهو فی رتبه الكون أخس و أدون و أنزل ك 
 هالوجود فی جانب العلي   ه من علته حتى ينتهی سلسل 

مرتب   -  الجالل   ه إلى  الرفع   ه من    يحيط   ه القوو    ه و 

بجميع المراتب و النشئات و ال ي يب عن وجوده شیء  
ال يعزب عن علمه الذی هو ذاته  من الموجودات و  

السماوات   ه ذر  و  األرض  شيرازی،   فی  )صدرالدين 

 . ( 2،  5: ج  ۱۳۶۸

رابطتت  بتته  ابتتتدا  فوق،  عبتتارت  ۀ  در 

شتناختی میان علت و معلول اشتاره  هستتی

ۀ نهتایی علتت را  در ادامته، مرتبت   کنتد ومی

کنتد کته بر جمیع  ای توصتتتیف میهمرتبت 

ستت س    ؛مراتگ و نشتتتات محیط استتت

از هستتتتیزمینت  بحتث  بته  ۀ  شتتتنتاستتتی 

دارد  شتناستی تغییر یافته و بیان میمعرفت

مترتتبتت  از  متوجتودی  عتلتتت   ۀهتیتم  نتهتتایتی 

موجودات علم    ۀپنهان نیستت و او به هم

ای که در رستتتد آن واژهنظر میهدارد. ب

میان خوبی پلی هعبارت فوق توانستتتت ب

و مبتاحتث  مبتاحتث هستتتتی شتتتنتاختی 

برقرار ستتتتازد، واژمعرفتت ۀ شتتتنتاختی 

  ۀ تواند به احاط »یحیط« استتت که هم می

 د.  شوعلمی تفسیر    ۀعلّی و هم احاط

أقوى من وجود المعلول فكما أن وجود   ه أن وجود العل 
و ال   ه بوجود العل المعلول لقصوره و ضععه ال يحيط  

أيضًا مثله    يبلغ  ال   - إلى  يقتضی فكذلك  به ال  علم 

بوجودها و ال نيل مرتبتها فی   ه اإلحاط البلوغ إلى  

 .( ۳95،  ۳ج  :  ۱۳۶۸)صدرالدين شيرازی،    الوجود 

-هستتتی فوق نیز نستتبت  ۀدر گزار

، مشتتتابته شتتتنتاختی میتان علتت و معلول

شتتناختی میان این دو در نستتبت معرفت
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  ۀ نظر گرفتته شتتتده استتتت. عتدم احتاطت 

بته علتت   ۀ معتادل عتدم احتاطت   ،وجودی 

در اینجا    ؛علمی به او معرفی شتده استت

مینیز واژ »احتاطته«  بته أتوانتد توۀ  متان 

 گردد. باز  علمی و علّی  ۀاحاط

  ألنه محيط فكما ال ينال ذات القيوم الواجب بالذات  

فال   شیء  شيرازی،   للعقل   يحاط بكل  )صدرالدين 

 . ( 2۳۶،  ۱: ج  ۱۳۶۸

گزار استتتتتتداللی    ۀدر   برایفوق، 

تات واجتگ    علمی عزتل بر  ۀعتدم احتاطت 

تعالی ارا ه شتتتده استتتت. در این گزاره 

تواند بر أکید شتتده استتت که عزل نمیت

یتابتد زیرا واجتگ  احتاطته    تات واجتگ 

رستد محیط بر هر شتیتی استت. به نظر می

وجودی و   ۀ، احتاطت »محیط«   منظور از  کته

  ۀ علّی استتت و منظور از »ال یحاط« احاط 

استتتدالل مذکور مبتنی بر   استتت. علمی

علمی بر   ۀنهان استت؛ احاطپ ۀیک مزدم

وجودی بر   ۀمتوقف بر احاط  ء یک شتتی

هیم شتیتی بر   ،آن استت. از طرف دیگر

نتدارد  ۀختداونتد احتاطت  زیرا   ،وجودی 

ۀ وجودی  احتاطت   ء اشتتتیتا  ۀختداونتد بر همت 

فوق    ۀتوان از دو مزتدمت دارد. بنتابراین می

بتر  متوجتودی  هتیتم  کتته  گترفتتت  نتتتیتجتته 

 علمی ندارد.   ۀخداوند احاط

  ال يحيط علم بكل شیء بالذات هو نحو وجوده و  

 هفال حكيم بالحقيق  باألشياء إال مبدعها و موجدها  
 .( ۱47،  7: ج  ۱۳۶۸)صدرالدين شيرازی،  إال اهلل وحده  

ابتدا به مستاوقت   ۀ فوق نیزدر گزار

ستت س    ؛علم و وجود اشتتاره شتتده استتت

و موجد  أبیان شتتتده استتتت که تنها مبد

آن استتت. لف» »یحیط«   محیط بر  ء شتتی

علمی و   ۀتوانتد هم بر احتاطت در اینجتا می

. علّی اشتتتاره داشتتتتته بتاشتتتد  ۀهم احتاطت 

  ۀ علّی ستبگ احاط   ۀعبارت دیگر، احاطبه

 د.شوعلمی نیز می

مثایباه  . اساععای ۀ »الایلا  داشاع  باه6
 احیطه داشع «

»حوط«    ۀمشتتتتزات ریشتتت مالصتتتدرا از 

جهت تبیین و توصتتیف اصتتالت وجود  

در این استتعاره، امر نیز بهره برده استت.  

د که  شتومثابه امری توصتیف میاصتیل به

موجودات را    ۀمراتتگ عتالم و همت   ۀهمت 

 احاطه کرده است.

إال   الخارج  فی  ال  و  العقل  فی  شیء  يتحقق  ال 

قوام    المحيط   فهو   ]وجود [به  به  و  بذاته  بجميعها 

لم يكن شیء ال فی   - شياء ألن الوجود لو لم يكن  األ 
عينها  هو  بل  الخارج  فی  ال  و  )صدرالدين    العقل 

 .( 2۶0،  ۱: ج  ۱۳۶۸شيرازی،  
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د  شتتو کید میأفوق ابتدا ت ۀدر گزار

چته در ختار  و چته در   ،کته هیم امری

البته   د.شتومحزق نمی بدون وجود  ،عزل

معنا نیستت که وجود را  این ستخن بدین 

اشیای دیگر دانست. مالصدرا   باید علت

وجود محیط به جمیع اشتتتیا و  گوید:می

واژهتتامزوم آن معموالً  ۀستتتتت.   »قوام« 

  مثابه ی استتتت و علت بهدارای معنای علّ

اما در   ؛دشتتتومزوم معلول توصتتتیف می

بتایتد   بته فحوای ستتتخن  اینجتا بتا توجته 

معنای اصتتالت را از این واژه استتتخرا   

  ۀ واستطهب  ء زیرا در توجیه قوام اشتیا ،کرد

وجود بیان شتتتده استتتت که اگر وجود  

چه در عزل و چه در   ،نباشتد، هیم شتیتی

خار  نخواهد بود و در ادامه جهت رفع 

أکید  غیریت میان وجود و اشتیای دیگر ت

استتت و نه   ء که وجود عین اشتتیاکند  می

آن بتتا  متبتتایتن  تترتتیتتگ بتتدیتن هتتا.  امتری 

گزار در  در جهتتت  فوق  ۀ»محیط«  نتته   ،

بلکه در جهت توصتیف   ،علت  توصتیف

 کار گرفته شده است. هامر اصیل ب

األشياء الحافظ لكل  بجميع    المحيط الوجود    ه حقيق 

،  ۱: ج  ۱۳۶۸)صدرالدين شيرازی،    المراتب و األنحاء 
۱2۸ ). 

نیز وجود محیط    متذکور  ۀگزاردر  

معرفی شتتتده استتتت که    ء اشتتتیا  ۀبر هم

حتاف» تمتام مراتتگ هستتتتی استتتت. این  

گزاره نیز تطابق بیشتتری با بحث اصتالت 

 دارد تا بحث علیت.  

مبد  شمول  فی  األمر  يحققوا  لجميع    أ أن  الوجود 

ال على نحو شمول    انبساطيًا  إحاطيًا  األشياء شمواًل

بل نحوا أرفع و    ه اده الخاص لی العقلی ألفر المعنى الك 
ذلك  من  شيرازی،    أجل  ج  ۱۳۶۸)صدرالدين   :5  ،

۱0۶ ). 

شتتتمتول  از  نتیتز  فتوق  عتبتتارت  در 

ء سخن گفته  احاطی وجود بر جمیع اشیا

شتتتود. احتاطته در این گزاره نیز بتایتد می

جهت اشتتاره به اصتتالت وجود تفستتیر  

 د.  شو

ۀ »احصای  حداثثی  به ک   اساععی .  7
 «احیطه شدلمثیبه لف  به

خصتتوصتتیات و صتتفات مختلف یک 

جتایگتاه و نزش یکستتتتانی در   ،موجود

نتدارنتد   هویتت و کتارکرد آن موجود 

گ و صتورت غالبلکه برخی از صتفات به

متتحتتزتتق   متتوجتتود  آن  در  حتتداکتتثتتری 

شتتتود؛ در حتالی کته صتتتفتات دیگر می

صتتتورت ضتتتعیف و ممکن استتتتت بته
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حتداقلی بروز کننتد. صتتتفتات غتالتگ و 

هت   ،حتتداکتثتری وجتوه  یتتک تتمتتام  ویتتتی 

و در تزتابتل بتا   کننتدثر میأموجود را متت 

ستایر صتفات، نزش محوری در وضتعیت  

توصتتتیف چنین   برای. دارندآن موجود  

از این استتتتعتاره بهره گرفتته  صتتتفتا تی 

زبتتان می در  نیتز  استتتتتعتتاره  این  شتتتود. 

ۀ فارستی قابل مشتاهده متعارف و روزمر

های زیر حاوی این استعاره  استت. گزاره

 هستند:

حستتادت و کینه احاطه شتتده  بااو  •

 ؛است

کشتور با این بیماری کشتنده احاطه   •

 .شده است

اشاره    برایمالصدرا از این استعاره 

به صتفات غالگ و حداکثری موجودات  

 بهره برده است:

و قد  بالذات  بال ير فهو ممكن  واجب  ما هو    إذ كل 
اإلمكان الناشی من امتياز تعين من تعينات    أحاطه 

:  ۱۳۶۸)صدرالدين شيرازی،    يقته الوجود عن نعس حق 
 . ( ۳۱2،  2ج  

گتزار بتتهفتوق  ۀدر  امتکتتان  عتنتوان  ، 

یک صفت حداکثری معرفی شده است  

را احاطه کرده استت. صتفت    ء که ماستوا

امکتان از تعینتات وجود حتاصتتتل شتتتده 

ثیری حداکثری  أت  ،از همین روی  ؛استت

 بر هویت موجودات دارد.

النار و يتعذب  فكذلك حال     ه بها مد من يدخل فی 
ألجل األعمال السيئة فإن بقی فی قلبه نور اإليمان 

  يحيطالمعاصی فی باطن قلبه و    ه فمنع أن ينعذ ظلم 

محال  فال  السيئات  من    ه به  يبرأ  و  النار  من  يخرج 
 .( ۳4۶،  9: ج  ۱۳۶۸)صدرالدين شيرازی،    العذاب 

متتذکتور عتبتتارت  و در  گتنتتاهتتان   ،

تواننتد  عنوان اموری کته میستتتیتتات بته

حتاطته کننتد، معرفی شتتتده شتتتخص را ا

استت. اگر نور ایمان در قلگ فردی باقی  

شتود  مانع از آن میخود    ،بماند، این نور

گناهان و ستتیتات   ۀواستتطهکه شتتخص ب

احاطۀ فرد توستتط ستتیتات   د.شتتواحاطه  

بتته تتت درواقتع  و  ثتیتر  أمتعتنتتای حضتتتتور 

حتداکثری گنتاهتان در فرد استتتتت کته  

د که آن شتتتخص دیگر شتتتوستتتبگ می

 تش جهنم را نیابد. مجال خرو  از آ

تصاويرها ا   ه ال يعرف من ماللك  لسماوات و ال من 
النمل   ه العجيب  يعرف  ما  بقدر  نعوس سكان    ه إال  من 

  ه صاويرهم فی حيطانه فما هذه ال عل البيت و نقوش ت 
و   ه العريض  الناس  أكثر  على  ال الب  النوم  هذا  ما  و 

  هالمحيط   ه ر العظيم و الجهل المعرط و الشقو السك 
 .( ۱45،  7: ج  ۱۳۶۸)صدرالدين شيرازی،    بهم 

گتتزار و   ۀدر  شتتتتزتتاوت  از  فتتوق 

هالکتی که محیط بر اکثر مردم استتتت،  
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سخن گفته شده است. عطف و همراهی  

لعظیم«  »الشتزوه المحیطه بهم« با »الستکر ا

دهتد کته  و »الجهتل المفرط« نشتتتتان می

ی و منظور از »محیط«، حضتتور حداکثر

 ست.اهاثر شدید این شزاوت بر انسان

  هاآلخر   ه فی طبقات النشأ   ه نها متعرق و ضروب أخرى م
لها فی مكان يحويها أو زمان   ه و على هذا فال جمعي 

يجمعها   يحيط  عقلی  رباط  فی  أو  )صدرالدين    بها 

 .( ۳۱۸،  7: ج  ۱۳۶۸شيرازی،  

شتتود که در  ۀ فوق بیان میدر گزار

عتالم آخرت، اشتتتختا  دارای مکتان و 

باشتد، نیستتند.  ها زمانی که محیط بر آن

بتهاحتاطت  منتد بودن معنتای زمتانۀ زمتان 

، عتاملی مهم و منتد بودناستتتتت. زمتان

بر تمام  گذار در عالم ماده است کهتأثیر

 گذار است. وجوه موجودات طبیعی اثر

 هو حب الجاه و طلب الرياس   ه الشهو   ه و هكذا تععل غلب 
بصّره  لو  و  و   باإلنسان،  بالوعظ  نعسه  بعيوب  أحد 

 الب عليه، و ينبهه يوقظه من هذا النوم ال ، و  ه النصيح 

ال عل  هذه  شيرازی،   به   ه المحيط   ه من  )صدرالدين 

 .( 2۳7،  5: ج  الف ۱۳۶۶

مذکور از » النوم الغالگ«   ۀدر گزار

و »الغفله المحیطه به« ستتخن گفته شتتده 

شتتهوت و حگ    ۀاستتت که حاصتتل غلب 

ین لف» »محیط«  جاه و مزام استتت. بنابرا

یر حداکثری غفلت  ثاشاره به حضور و تأ

 در این اشخا  دارد. 

يشير إلى   افِرِيَن ِباْلك ٌهقوله تعالى َو إِنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَط
أن باعث األلم و العذاب موجود بالععل هاهنا للكعار و 
و  أذواقهم  تخدر  و  طبيعتهم  لسكر  يدركونه  ال  هم 

إدراكه  من  بصيرتهم  شيرازی،   عمى  )صدرالدين 
 . ( ۳5،  9ج  :  ۱۳۶۸

تعالی که  مالصتدرا این ستخن باری

گونه  ن استت، این ، محیط بر کافراجهنم

از    کنتد کته درد و عتذابی کتهتفستتتیر می

گرفته استتت، همراه ت أنفس کفار نشتت 

ترتیگ این تفستتتیر را  آنان استتتت. بدین 

استتتتعتتار می مصتتتتادیق  از  یکی    ۀ توان 

زیرا مطتابق  تفستتتیر    ؛متذکور دانستتتت

  مالصتتدرا، »محیط« بودن جهنم بر کفار 

داراییبتته بودن   معنتتای  جهنم  واجتتد  و 

بِ مبتال  ه درد و عتذاب حتداکثری  یعنی 

 است.  

  حای   ۀد ت   ا اد »اعمای   ا  ۀاساععای .  8
 مثیبه احیطه داشع «به

مذکور، هنگامی    ۀدر چارچوب استتتعار

کته موجودی توانتایی اعمتال قتدرت و 

ویش را بر موجود دیگری بیابد، خ ۀاراد

توان موجود قاهر را محیط بر موجود  می
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مالصتدرا در تفستیر  مزهور معرفی کرد. 

تعتالی کته ختداونتد بر این ستتتخن بتاری

 :گویدمین محیط است،  کافرا

و معنى إحاطته تعالى بالكافرين: شمول قدرته عليهم  
: الف ۱۳۶۶)صدرالدين شيرازی،    أمره و نقمته   ه إحاط 
 . ( ۳2،  2ج  

به   اشاره  جهت  احاطه  فوق،  جمله  در 

اراداِ و  قدرت  همهعمال  کار  به  جانبه ۀ 

 گرفته شده است.  

اد احایطاه د    ای   .  9 ماااعالاط  حاعایبایای 
 ماللد ا

مالصتتتتدرا گتاهی لف» »احتاطته« را در 

برد کتار میهترکیتگ بتا واژگتان دیگری بت 

تا اشتتاره به اقستتام مختلف احاطه کند؛  

الوضتتتعیتته«   )صتتتتدرالتتدین »االحتتاطتته 

جهت اشتاره   (72، 4:   13۶۸شتیرازی،  

تحتتت معنتتای  مورد لالبتته  احتتاطتته  فظی 

استتفاده قرار گرفته استت. اصتطالحات » 

التوجتودیتته«   )صتتتتدرالتتدیتن االحتتاطتته 

13۶۸:    ؛3۵3، 3:   الف13۶۶شتیرازی،  

التتزتتیتتومتتیتته«   »االحتتاطتته   ،)230  ،۶   

)صتتدرالدین شتتیرازی،  13۶۶ب:   3، 

13۶۶التف:    ؛13۶۶ب:    4،  409  ؛۸4

التتزتتهتتریتته«      ۶،  314(  »االحتتاطتته 

)صتدرالدین شتیرازی،  13۶۸:    4،  72( 

کته حتاوی استتتتعتارۀ »علیتت تتام بتهمثتابته  

 احاطه داشتن« هستند.

العلمیته«    »االحتاطته  اصتتتطالحتات 

، 1:    13۶۸)صتتتتدرالتدین شتتتیرازی،  

صتتتدرالدین شتتتیرازی، بیتا-ب:    ؛309

90(، »االحاطه الشتتهودیه«  )صتتدرالدین  

شتتتیرازی، بیتتا-ب:  109(  » االحتاطته  

االشتراقیه«  )صتدرالدین شتیرازی، بیتا- 

ب:  12۸(  حتاوی استتتتعتارۀ  »علم کتامتل  

 داشتن بهمثابه احاطه داشتن« است.

همچنین مالصتتدرا از اصتتطالحات  

)صدرالدین »االحاطه الزیومیه الشهودیه«  

و »االحاطه الزیومیه    (29:  13۶1شیرازی، 

- تا)صتدرالدین شتیرازی، بیاالشتراقیه«  

ا  (1۵3:  التف گترفتتتته  بتهتره  ستتتتت. نتیتز 

های  اصتطالحات مذکور حاوی استتعاره

اطه داشتتتن« و »علم مثابه اح»علیت تام به

مثتابته احتاطته داشتتتتن«  کتامتل داشتتتتن بته

 است.  

البته باید توجه داشتت که مالصتدرا 

اصتتتطالحتات دیگری را نیز از ترکیتگ  

»احاطه« ستتاخته استتت که کاربرد  ۀواژ
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همانند    ؛او نیافته استت  ۀچندانی در فلستف 

اشتتتاره به  برای»االحاطه النفستتتانیه« که  

)صتتدرالدین نفس نستتبت به بدن   ۀاحاط

و »االحاطه    (242، ۵:    13۶۸شتیرازی،  

ۀ  العمومیته« کته جهتت اشتتتتاره بته احتاطت 

بر اجنتا  و انوای تیتل جنس  االجنتا  

)صتتتتدرالتدین کتار برده استتتتت  هآن بت 

و    (3۵3،  3:    التف13۶۶شتتتیترازی،  

 تاهر در تزتابتل  ه« کته بتهالمعنویت »االحتاطته

اربرد الوضتعیه« برای اشتاره به کبا »احاطه

اش  اللفظی احتاطته در غیر از معنتای تحتت

)صتتدرالدین   کار گرفته شتتده استتتهب

صتتتتدرالتدین   ؛2۸۵:  13۶0شتتتیرازی،  

 شیرازی،  13۶3: 421(.

بای   مافاها مای  های . اسااعاعای  10 ماتاعانای 
 مت  –جه  حی  

رستتتتد کته  نظر میابتتدایی، بتهدر نگتاه  

توان معتادل محوی را می-جهتت حتاوی

دانستتتتت-و عین جهتت محیط . محتاط 

حتتاوی متعتنتتای -جتهتتت  در  نتیتز    متحتوی 

فظی به نستتبت دو جستتم اشتتاره  لالتحت

دارد که مرزهای خارجی جستتم محوی  

منطبق بر مرزهتای داخلی جستتتم حتاوی 

محوی همتاننتد  –جهتت حتاویبتاشتتتتد.  

یتت  در مبحتث متاهمحتاط  –جهتت محیط

مورد اللفظیمکتان در معنتای تحتت اش 

 استفاده قرار گرفته است:

عن السطح    ه عرض قالم ب ير المتمكن ألنه عبار إما  

الجسم   من  لظاهر   الحاوي الباطن  المماس 

 .( 40،  4ج  :  ۱۳۶۸)صدرالدين شيرازی،    المحوي 

ۀ فوق، حاوی و محوی در  در گزار

تتحتتت جتهتتت  لت الت متعتنتتای  ختویتش  فتظتی 

انتد. یکی دیگر کتار رفتتههتعریف مکتان بت 

بتارهتا در از مواردی کته جهتت متذکور  

خلالمعنتای تحتت بتهفظی  کتار رفتته  ود 

میتان افال  در علم   نستتتبتت  استتتتت، 

ستنتی، هر طبیعیات قدیم استت. در نگاه 

تر از خود را  یتک از افال ، فلتک پتایین 

توان  ترتیگ میبدین در بر گرفته استتت. 

از فلتک حتاوی و فلتک محوی ستتتخن  

:   13۶۸صتتدرالدین شتتیرازی،  )  گفت

2 ،140). 

بتا این حتال این جهتت نیز گتاهی در  

استتتتعتتاری   توصتتتیف    برایکتتاربردی 

مفاهیم انتزاعی مورد استتفاده قرار گرفته  

کتارگیری  هاستتتت. بتا این حتال موارد بت 

محوی متفتاوت از جهتت  –جهتت حتاوی
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 محاط است.   –محیط

 حی  «  مثیبه به »علم  ۀ اسععی  .1-10

این   بتهدر  علم  ه  رفی  مثتابت استتتتعتاره، 

، د کته معلومتاتشتتتوستتتازی میمفهوم

متی شتتتکتتل  را  آن  دهتنتتد.  متحتتتویتتات 

های زیر در این استتتتعاره قابل نگاشتتتت

 مشاهده است:

 ؛علم حاوی است •

  .معلوم محوی است •

این استتتعاره نیز در زبان متعارف و 

استتتتت رای   گزارهروزمره  زیر .  هتتای 

 :حاوی این استعاره هستند

 هتایهاستتتی حتاوی نظریت شتتتنت روان •

گونتاگونی در بتاب متاهیتت روان و  

 ؛تهن انسان است

هتا و  علم انستتتتان حتاوی اشتتتکتال •

 .های فراوانی استنزص

بتا   هتای زیر رااین استتتتعتاره تفتاوت

مبتنی بر جهتت محیطاستتتتعتاره – هتای 

دارد؛   استتتتعتارهمحتاط  جهتی  هتای  در 

ه امر محیط  مثتابت ، عتالم بتهمحتاط-محیط

ر اینجتا، علم  ستتتتازی شتتتتد امتا دمفهوم

شتود. در مثابه جستم حاوی فهمیده میهب

محاط، علم  -های جهتی محیطاستتتتعاره

ۀ احاطه توصتیف  واستطهفعلی و علم تام ب

اینجتا، هر نوی و هر میزان شتتتتد. در  می

–ۀ جهتت حتاویواستتتطت هتوانتد بت علم می

د. مالصتدرا نیز شتوستازی  محوی مفهوم

بهره  در آثتار خویش  استتتتعتاره  این  از 

 گرفته است:

عن هذا العلم اإللهی   ه و نعس األمر عند التحقيق عبار 

لصور األشياء كلها كليها و جزليها قديمها و   الحاوي 

 .( 2۶۱،  ۶: ج  ۱۳۶۸)صدرالدين شيرازی،    حادثها 

بتتهدر گزار الهی  علم  مثتتابتته ۀ فوق 

سازی شده است که حاوی  مفهوم  رفی

 است.  ء اشیا  ۀصورت هم

 مثیبه حی  « »دمیل به. اسععی ۀ 10-2

در این استتتتعتاره زمتان همتاننتد مکتان بته 

مثابه یک  رف مفهوم ستازی می گردد 

که اشتتتیای طبیعی و زمان مند در داخل  

  رف زمان حضور دارند. 

و  المحسوس  عالم  عن  الخارج  المقّدس  الواحد  أما 

زمان و   يحويه الحّس الذی ال يحيط به مكان و ال  

ت يّر  و  تجّدد  يعتريه  من    ال  بجهة  إليه  يشار  ال  و 
الصعات من  يختلف حكمه فی صعة  و ال   الجهات 

 .( 2۸۳،  ۱: ج  الف ۱۳۶۶)صدرالدين شيرازی،  

عنوان  تعتالی بته، بتاریفوق  ۀدر گزار

موجودی معرفی شتتتده استتتت که زمان 

 حاوی آن نیست.
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 ضاعی   احیطه  ۀنسات  مییل احیط. 11
 معن  

مزتالته تتا  پیش  بود کته  این فرض  این  جتا 

اللفظی دارد  یتک معنتای تحتت  حتاطته« »ا

گردد ۀ امور محستتو  بازمیکه به حوز

و ستتایر کارکردهای »احاطه« چیزی جز 

اللفظی  نای تحتبستط استتعاری همان مع

اما در این بخش مزاله کوشتتش    ؛نیستتت

هتای دیگری را کته  تتا پتاستتتخ  کنیممی

توان به این پرسش داد، معرفی و نزد می

 .  کنیم

حستی وضتعی به نستبت میان    ۀاحاط

یک دو جستتم اشتتاره دارد. هنگامی که  

قترار  دیتگتر  جستتتتم  درون  در  جستتتتم 

و جستم    ،گیرد، جستم خارجی محیطمی

داخلی محاط استتت. مالصتتدرا در آثار 

  ۀ خویش از تعتابیر دیگری همتاننتد احتاطت 

ول علتت بر معل  ۀعتالم بر معلوم و احتاطت 

این تعابیر متفاوت  او نیز بهره برده است. 

ۀ معنوی قرار داده را تیل اصتطالح احاط

توان پرستتتیتد کته تعتابیر استتتت. حتال می

مختلف از احاطه چه نستتبتی با یکدیگر 

لفش  آیتا »احتاطته« در تعتابیر مخت   ؟دارنتد

کار گرفته  صتورت مشتتر  معنوی بهبه

؟ و یتا شتتتده استتتت یتا مشتتتتر  لفظی

تعتتابی می بتت توان  را  واژه  این  مختلف  ه ر 

متعتنتتای  هتمتتان  استتتتتتعتتاری  کتتارکترد 

 فظی بازگرداند؟ لالتحت

های مختلف به  بررستی پاستخ برای

ال فوق، ابتدا نگاه مالصتدرا در باب ؤست 

. مالصتدرا شتوداین موضتوی بررستی می

بتارهتا تتذکر داده استتتتت کته »احتاطته«  

متعتنتتایتیمتی متعتنتتای   تتوانتتد  از  غتیتر 

 :ماننده ،اش داشته باشداللفظیتحت

صور  فيكون  كذلك،  يكن  لم  يكون ؛  ه عقليّ   ه إن 
إحاط  ليست  بالّسماء  بل ه مكانّي  ه وضعّي  ه إحاطتها   ،

كإحاط ه معنوّي العّل  النّعس ه ،  و   بالمعلول  هبالبدن 
شيرازی،   صدرالدين    ؛ 2۳2:  ۱۳7۸)صدرالدين 

 شيرازی،   ۱۳۶۳:  42۱). 

بیان شده  در این گزاره به صراحت

ۀ  احاط  ،عزول بر ستتماء   ۀاستتت که احاط

ای  وضتتتعی مکتانی نیستتتت بلکته احتاطته

نفس بر بدن   ۀمعنوی استتت همانند احاط

  ، ترتیتگۀ علتت بر معلول. بتدین و احتاطت 

وضتتعی   ۀمعنوی در تزابل با احاط  ۀاحاط

قرار گرفته است. مالصدرا معنای احاطه  

رابطتت  نکرده   ۀدر  تبیین  را  بتتدن  و  نفس 

هتای  استتتتعتارهاستتتتت. در چتارچوب  
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نفس بر بدن   ۀشده، احاطمفهومی معرفی

ۀ  تواند از یک جهت مصتداق استتعارمی

مثابه احاطه داشتتن« باشتد و »علیت تام به

»اعمال   ۀاز یک جهت مصتتداق استتتعار

مثابه احاطه داشتتن«.  به  متا ۀقدرت و اراد

نظور از بتدن، بتدن مثتالی بتاشتتتد، اگر م

توان از علیت تام نفس نستبت به بدن می

مثالی دفای کرد اما نسبت به بدن طبیعی،  

باید بخشتتی از    لتنفس را در بهترین حا

اما از آنجا که تدبیر   ؛علت بدن دانستتت

بر میعهتتد  بتتدن  استتتتت،  نفس  توان  ۀ 

مثابه  به تام ۀراد»اعمال قدرت و ا  ۀاستعار

احتاطته داشتتتتن« را منتاستتتگ بتا ترکیتگ  

 نفس به بدن دانست.  ۀاحاط

، تنبيه على انه  ه و القدر   ه و قوله: باالشراف و االحاط 
ما يكون بحسب الوضع كما    ه ذه االحاط ليس المراد به 

ها فی جوف بعض فانها  هی بين االجسام التی بعض 
، هقيق بل ما يكون بحسب المعنى و الح ،  ة عين الم اير 

  هالتام بالناقص و احاط   ه العلم بالمعلوم و احاط   ه كاحاط 
و هی وجود القادر بما هو قادر بوجود المقدور  ة القدر 

 بما هو مقدور اذ ال تعاوت بينهما اال بالتمام و النقص
 .( ۳۱7،  ۳: ج  ب ۱۳۶۶)صدرالدين شيرازی،  

عبارت فوق تفسیر بخشی از یک روایت  

لف»   تفسیر  در  است.  کافی  اصول  در 

مذکور   روایت  که    اندگفته »احاطه« در 

احاط  از  غیر  معنایی  اینجا  در    ۀاحاطه 

وضعی دارد که میان اجسام برقرار است.  

  بر حسگ معنا و حزیزت در مزابل  احاطه

می احاط  طرح  وضعی  نویسنده شود.  ۀ 

ه بر حسگ معنا و  حاطمصادیزی را برای ا

می تکر  احاطحزیزت  شامل  که    ۀ کند 

احاط معلوم،  بر  و    ۀ علم  ناقص  بر  تام 

 دیدگاهاسا     شود. برۀ قدرت می احاط 

توان  ۀ علم بر معلوم را میاستعاری، احاط 

استعار از  فعلی  مصداقی  و  تام  »علم  ۀ 

تام    ۀ مثابه احاطه داشتن«، احاطداشتن به

استعار از  مصداقی  را  ناقص  »علیت ۀ  بر 

به احاطتام  و  داشتن«،  احاطه    ۀ مثابه 

»اعمال   ۀقدرت را نیز مصداقی از استعار

مثابه احاطه داشتن«  به  تام  ۀقدرت و اراد

 محسوب کرد.  

عبتتارت    ۀنکتتت  این  در   آنجتتالتتگ 

استتتت کته مالصتتتدرا بته وجته تمتایز و 

وضتتعی   ۀمعنوی از احاط  ۀاختالف احاط

  ، وضتعی  ۀنیز اشتاره کرده استت؛ در احاط

میتان اجستتتتام محیط و محتاط مغتایرت 

معنوی میتان    ۀوجود دارد امتا در احتاطت 

الف بته تمتامیتت  محیط و محتاط تنهتا اخت 

ۀ  اما دربار  ؛شتتودو نزصتتان مشتتاهده می

توان گفت که  این ستتخن مالصتتدرا می
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ی و وضتع  ۀوجه تمایز مذکور میان احاط

جتدی نیستتتتت،    معنوی چنتدان عمیق و

  ۀ در احتاطت   بستتتا کته بتوان ادعتا کردچته

و  محتیتط  جستتتم  اختتالف  نیتز  وضتتتعتی 

د محاط به تمامیت و نزصتان از حیث ابعا

برمیستتتته  ،گردد. از طرف دیگرگتانته 

تفستتیر خا  مالصتتدرا از نظام هستتتی  

امری داخل در   ،تشکیک  ۀمبتنی بر نظری

زیرا بدون    ،معنوی نیستتتت  ۀمعنای احاط

ک مالصتتتدرا نیز تشتتتکی   ۀپذیرش نظری

عالم بر   ۀهمچنان فهم اصتطالحات احاط

  ۀ علتت بر معلول و احتاطت   ۀمعلوم، احتاطت 

 پذیر است.امکانقادر بر مزهور  

  ه علمه باالشياء احاط   ه علمه سبحانه عين ذاته و احاط 
احاط  ال  بها  ال   ه كاحاط   ه ذاته  و  يحويه  بما  الجسم 

الحس بالمحسوسات و العقل بالمعقوالت، بل    ه كاحاط 
 بالقيوم ه الكنه مختص  ه مجهول  ه اخر من االحاط  ضربًا

احاط  له  ضرب  مثال  اقرب  و  الشیء    ه تعالى،  وجود 
)صدرالدين  بماهيته و جنسه و فصله و سالر مقوماته  

 .( 5۶،  4: ج  ب ۱۳۶۶شيرازی،  

کیتد شتتتتده أدر عبتارت فوق نیز تت 

  بر اشتیاءۀ علمی خداوند استت که احاط

  ۀ اجستام بر یکدیگر، احاط   ۀهمانند احاط

ۀ  ستتت س احاط   ؛حستتتی و عزلی نیستتتت

الکنه معرفی ای مجهولخداوند را احاطه

 تعتالی استتتتت و  قیوم  ۀکنتد کته ویژمی

احتاطته را  نزدیتک ترین مثتال برای این 

داند. ء بر ماهیتش میوجود شتتتی  ۀاحاط

این ستتتخن مالصتتتدرا چند نکته    ۀدربار

 قابل بیان است: 

استتا  خوانش استتتعاری،   بر ،اول

بتتاریاحتتاطتت  علمی  اشتتتیتتا ۀ  بر    ء، تعتتالی 

  »علم تتام داشتتتتن  زمتان بتا استتتتعتارۀهم

و »علم فعلی  بته مثتابته احتاطته داشتتتتن« 

مثابه احاطه داشتتتن« قابل فهم  به  داشتتتن 

. چنین علمی از طریق رابطۀ علیت  استت

حاصتتل شتتده   ء تعالی و ماستتوامیان باری

علمی را بتایتد    ۀاحتاطت   ،بنتابراین   ؛استتتت

دانستت. شتاید بتوان    علّی  ۀحاصتل احاط

کید مالصتدرا بر صتفت قیومیت الهی  تأ

ای از  همذکور را نشتان  ۀدر توصتیف احاط

زیرا قیومیتت تعبیر    همین امر دانستتتتت،

دیگری از علیت است. همین امور سبگ  

متفتاوت    ،علمی الهی  ۀاحتاطت   شتتتود تتامی

  ؛ دشتتوحستتی و عزلی صتترف   ۀاز احاط

حستی و عزلی تنها وجود    ۀا در احاطزیر

مثابه احاطه  ۀ »علم تام داشتتتن بهاستتتعار

 داشتن« محفوظ است.  

لتفت»    ،دوم ایتنتجتتا  در  متالصتتتتدرا 
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وجود و   ۀ»احاطه« را برای توصتیف رابط

کار گرفته استت. این توصتیف  هماهیت ب

چندان در آثار مالصتدرا رای  نیستت. از  

و  وجود  نستتتبتتت  آنجتتا کتته چگونگی 

ترین مسا ل د یکی از غامض، خوماهیت

ستتت که همواره محل ۀ مالصتتدرافلستتف 

اختالف مفستتران بوده استتت، این مثال 

کمکی شتتایانی به روشتتن شتتدن معنای  

 علم الهی نخواهد کرد.   ۀاحاط

در متون  را  عباراتی   ،از طرف دیگر

به شتتباهت    که اتفاقاً  بینیممیمالصتتدرا 

وضتتتعی اشتتتاره    ۀمعنوی و احاطت   ۀاحاطت 

ی در تزابل با عبارات  ن عباراتدارند. چنی 

متی قترار  در   گتیترنتتد.فتوق  متالصتتتتدرا 

الدین شتتیرازی  تعلیزاتش بر شتترح قطگ

 نویسد:االشراق میتبر حکم

الوجود على طبقات، بعضها قبل بعض،    ه علم أّن حقيق ا 

دونه    يحيط و   ما  على  منها  ، همعنوي   ه إحاط كّل 

على    ه كإحاط  بعضها  العناصر  و  األفالك  طبقات 

أقوى فهو   . و كّل ما هو ه وضعي   ه حسي   ه إحاط بعض،  

 أدنی  فهو   أضعف   هو   ما   كّل  و   ه و أوسع رتب   ه أشّد حيط 
قطب   مجااًل  أضيق   و   منزله   الدين)سهروردی، 

 .( ۱90،  4: ج  ۱۳92، و صدر الدين شيرازی،  شيرازی 

احتاطت  وجودی    ۀدر عبتارت فوق، 

همتتاننتتد  را  یکتتدیگر  بر  وجود  مراتتتگ 

بر   ۀاحتتاطتت  عنتتاصتتتر  و  افال   طبزتتات 

معرفی  –ۀ حستی وضتعیاحاط–یکدیگر 

او وجه شتباهت را نیز   همچنین  ؛اندکرده

می این  مرتبتتهدر  هر  کتته  کتته  دانتتد  ای 

تر و اش شتتتدیتدتر بتاشتتتد، احتاطتهقوی

ای که  تر استت و هر مرتبهاش وستیعرتبه

تر و ت پتایین تر بتاشتتتد، منزلت از ضتتتعیف

تری دارد. این گزاره در جتایگتاه تنتگ

گزار بتتا  قرار تزتتابتتل  دیگری  متتذکور  ۀ 

معنوی از    ۀگیرد کته وجته تمتایز احتاطت می

حسی را در وجود مغایرت محیط   ۀاحاط

حستتی و اختالف در   ۀو محاط در احاط

ۀ معنوی  تمتامیتت و نزصتتتتان در احتاطت 

)صتتتتدرالتدین شتتتیرازی،    دانستتتتتمی

عبتارت،    .(317،  3:    ب13۶۶ این  در 

وجته تمتایز محیط و محتاط از یکتدیگر 

معنوی مشتابه    ۀوضتعی و احاط  ۀدر احاط

 یکدیگر معرفی شده است. 

  تحيط التی    ه العقلي   ه لواجب الوجود و للمعارقات النوري 

الحسي  ببعض    ه كاألفالك   هعقلي   ه إحاط بعضها 

 . ( 4۱5،  ۳ج  :  ۱۳۶۸)صدرالدين شيرازی،  

عزلی در    ۀدر این عبتارت نیز احتاطت 

احتاطت  عزلی همتاننتد  مفتارقتات    ۀ میتان 

 وضعی میان افال  توصیف شده است.  
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فوق    بر عبتارات  توان  میاستتتتا  

نتیجته گرفتت کته تعتابیر مختلف احتاطته،  

کید مالصتدرا أمشتتر  معنوی نیستتند. ت

  ۀ معنوی و احتاطت   ۀبر تفتاوت میتان احتاطت 

ید همین امر استتت. از طرف ؤوضتتعی م

، مشتتتتر  تعتابیر مختلف احتاطته  ،دیگر

، وضتتتعی  احاطۀ زیرا  ؛لفظی نیز نیستتتتند

ۀ  شتتتناختی نستتتبت به احاط تزدم معرفت

فهم رای     ،عبتارت دیگرمعنوی دارد. بته

حستتتی    ۀاز لف» »احتاطته« همتان احتاطت 

وضتتعی استتت. به همین دلیل استتت که  

مالصتدرا بارها هنگام اشتاره به مصتادیق 

کنتد کته این  أکیتد میتت   ،معنوی  ۀاحتاطت 

وضتعی   ۀمعنوی همان احاط  ۀاقستام احاط

ف احتاطته از  نیستتتتت. اگر تعتابیر مختل

شتتناختی در حیث میزان وضتتوح معرفت

یک مرتبه قرار داشتتتتند، نیازی به چنین  

نبود همچنین  تتتذکری  چنین  هیم؛  گتتاه 

تتذکری بته صتتتورت برعکس رخ نتداده  

مالصتتدرا در هنگام   رگزاستتت. یعنی ه

، الزم وضتتعی  ۀاشتتاره به مصتتادیق احاط

تتذکر دهتد کته این مورد از    تتابینتد  نمی

الزم به معنوی نیستتت.    ۀمصتتادیق احاط

صتتتورت  ای بهتکر استتتت که اگر واژه

مشتتتتر  لفظی برای معتانی گونتاگونی 

د میان آن معانی ه باشتتد، نبایوضتتع شتتد

شتتتناختی  أخر معرفتگونه تزدم و تهیم

 د.  شومشاهده 

موجگ  شتناختی  همین تزدم معرفت

معنوی توسط فهم    ۀفهم احاط  شتود تامی

. مالصتدرا در شتود  وضتعی تستهیل  ۀاحاط

دوم عبارات فوق، هنگام اشتاره به   ۀدستت 

معنوی جهت تستتتهیل    ۀمصتتتادیق احاط

کمتک   وضتتتعی  ۀفهم مطلتگ، از احتاطت 

بتتایتتد  یتردگت متی تتمتثتیتتل  فتهتم  هتمتواره   .

تر از فهم اصتتل مطلگ باشتتد، تا  آستتان

د. در صتتورتی که  شتتوتمثیل مفید واقع 

مشتتتتر  لفظی    ،تعتابیر مختلف احتاطته

باشند، فهم یک معنا به فهم معنای دیگر 

ن بتایتد همچنی   ؛هیم کمکی نخواهتد کرد

وضتتتعی و   ۀاحتاطت   ۀد کته رابطت کرکیتد  تتأ

  ، طرفه استتتای یکۀ معنوی رابطهاحاط

  ۀ احتاطت   ۀواستتتطت همعنوی بت   ۀیعنی، احتاطت 

 د و نه برعکس.  شووضعی فهم می

  ۀ همچنین بتایتد توجته کرد کته احتاطت 

خود شتتتامتل موارد گونتاگونی   ،معنوی

کارگیری  هدر صتتتورتی که ب  ،دشتتتومی

متوارد   ایتن  متیتتان  در  را  »احتتاطتته«  لتفت» 
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مختلف به صورت مشتر  لفظی لحاظ  

د از  کنیم، نیتاز استتتت کته برای هر مور

احتاطته، یتک بتار این    استتتتفتاده ازموارد  

واژه به صتورت مستتزل وضتع شتده باشتد 

ایتن  متیتتان  اشتتتتتتراکتی  وجتته  هتیتم  و 

 کاربردهای مختلف قابل مشاهده نباشد.  

توان  از مجموی عبتارات متذکور می

همتان   ،معنوی  ۀنتیجته گرفتت کته احتاطت 

  ۀ وضتتتعی نیستتتت ولی فهم احاط   ۀاحاط

ۀ وضتتتعی نیتاز  معنوی بته کمتک احتاطت 

ای با خوانش استتعاری  دارد. چنین نتیجه

معنوی ستتازگار استتت. با این    ۀاز احاط

  ۀ حتال حتی اگر ب تذیریم کته فهم احتاطت 

احتاطت   ،وضتتتعی بر فهم  معنوی    ۀتزتدم 

تهن خطور  له به أدارد، شتتتاید این مستتت 

معنتای آن کنتد کته صتتترف این تزتدم بته

معنوی بستط استتعاری    ۀنیستت که احاط

 وضعی است.  ۀهمان احاط

هتای  ۀ استتتتعتارهاستتتتا  نظریت   بر 

معرفتی    ۀمفهومی، عناصری از یک حوز

–معرفتی دیگر    ۀبته حوز  -أمبتد  ۀحوز-

ند؛ ارتباط  شتتومنتزل می  -ۀ مزصتتدحوز

دو حوزمنظتتام این  میتتان  معرفتی،    ۀنتتد 

بته  دهد. الۀ مفهومی را شتتکل میاستتتعار

هتای  بتایتد توجته کرد کته در استتتتعتاره

اجزا تمتتام  یتتک   ء مفهومی  عنتتاصتتتر  و 

د.  شتتتودیگر منتزتل نمی  ۀبته حوز  ،حوزه

 ،شتده نیزهای مفهومی معرفیدر استتعاره

حستتی وضتتعی   ۀاحاط  ۀ مبدأ همانحوز

مزصتتتد نیز علم تام، علم    ۀاستتتت. حوز

فعلی، علیت تام، اتصتتتاف حداکثری به 

یتک صتتتفتت و اعمتال قتدرت و اراده  

 أمبد  ۀاستت. وجود عناصتری که از حوز

انتد، ش شتتتتدهرمزصتتتتد نگتا  ۀبته حوز

های  تواند شتتاهدی بر وجود استتتعارهمی

 تلزی شود.مفهومی میان این دو حوزه  

ستتتو ،  متعتارف و مح  ۀدر تجربت 

گتانته  اجستتتتام طبیعی دارای ابعتاد ستتتته

ابعتادی   موجتگ  هستتتتنتد. وجود چنین 

اجستتام با   ۀدر هنگام مزایستت  شتتود تامی

یکدیگر، بتوان ستتخن از جهاتی همانند  

. امتا ستتتت گفتترا  –پتایین یتا چت   -بتاال

محیط تنهتا  –جهتت  واقع  در  بته محتاط 

گیرد یک بعد یا وجه اجستتتام تعلق نمی

ۀ یتک  توانتد از احتاطت می  بلکته تنهتا زمتانی

  جستم توستط جستم دیگر ستخن گفت 

که جسم محیط تمام ابعاد و وجوه جسم  

محاط را در بر گرفته باشتد. این ویژگی 
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ۀ  واستتتطت همتعتارف متا بت   ۀموجود در تجربت 

بتتههتتای  استتتتتعتتاره متتذکتور   متفتهتومتی 

های معرفتی مزصتد نیز منتزل شتده حوزه

 است.  

صور  و   وجوهًاو    جهات و    شئونًا  ه معارق   ة لكل 

)صدرالدين شيرازی، بها إال اهلل  يحيط ال حيثيات 

 . ( 202،  5ج  :  ۱۳۶۸

، بیان شتده استت که  فوق ۀدر گزار

 دارای جهتات و  ،هتای مفتارقصتتتورت

تتنتهتتا   کتته  استتتتت  گتونتتاگتونتی  وجتوه 

بر تمتام این وجوه و   تعتالیبتاری محیط 

استتتتت. واقتتعهتتر  جتتهتتات  در  ، چتتنتتد 

اموری بسیط و فاقد   ،های مفارقصورت

در چارچوب  وجوه و جهات هستتتند اما 

متتذکتوراستتتتتتعتتاره متفتهتومتی  ، هتتای 

گتزارصتتتورت در  متفتتارق   فتوق  ۀهتتای 

اند که  مثابه اجستتامی توصتتیف شتتدهبه

گوناگون هستتند.   دارای جهات و وجوه

متی استتتتا   هتمتیتن  احتتاطتت بتر  از  ۀ  تتوان 

تعتالی بر تمتام این جهتات و وجوه  بتاری

ۀ فوق هم  ستتتخن گفت. احاطه در گزار

وجودی در چتارچوب    ۀتوانتد احتاطت می

مثابه احاطه داشتتن«  ۀ »علیت تام بهاستتعار

  ۀ علمی در چارچوب استعار ۀاحاط و هم

مثتابته احتاطته  داشتتتتن بته»علم تتام و فعلی  

قتدرتی در چتارچوب    ۀشتتتتن« و احتاطت دا

مثابه  به تام ۀ»اعمال قدرت و اراد  ۀاستعار

 احاطه داشتن« باشد. 

متعارف حستتتی انستتتان،   ۀدر تجرب

علم    ،بته یتک وجته جستتتمی  فزطاگر  

نیرویی اعمال کنیم،  و یا   داشتتتته باشتتتیم

کته علمی کتامتل بته    ردتوان ادعتا کنمی

ایم و یتا آن جستتتم بته ء یتافتتهآن شتتتی

تحت ستتتیطره و کنترل   صتتتورت کامل

متعتارف انستتتانی   ۀستتتت. همین تجربت متا

های مفهومی مذکور به ۀ استتعارهواستطهب

عتالم مفتارقتات و مجردات انتزتال یتافتته  

 است.

ات محستو  اجستام  همچنین صتف  

و   هتا اگر تمتام ابعتادطبیعی همتاننتد رنتگ

توان از  وجوه جستم را در بر بگیرند، می

آن صتتفت بر آن جستتم    ۀغلبه و ستتیطر

تجربتت  همین  گفتتت.  متعتتارف    ۀستتتخن 

ۀ »اتصتتاف استتتعار  ۀواستتطهحستتی نیز ب

مثابه احاطه  حداکثری به یک صتتتفت به

فات انتزاعی  داشتتن« جهت توصتیف صت 

 کار گرفته شده است.  و غیرمادی به

متعارف حستتتی، جستتتم    ۀدر تجرب
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بت به جستم محاط دارای ابعاد محیط نست 

، در حالی که جستتم  تری استتتوستتیع

تر است. همین  تر و تنگمحاط کوچک

 برایوستعت و تنگنا به شتکل استتعاری  

مورد استتفاده  معنوی نیز    ۀتوصتیف احاط

است. در عبارات فوق به این   قرار گرفته

وضتتتعی و معنوی    ۀوجه شتتتباهت احاط

  الدینردی، قطگ)ستتتهرو  اشتتتاره شتتتد

:  1392الدین شتیرازی،  ، و صتدرشتیرازی

  4 ،190). 

ا کرد که  توان ادعاین ترتیگ می  هبت 

ۀ  مبتدأ بته حوز  ۀعنتاصتتتر معرفتی از حوز

هتای مفهومی متذکور مزصتتتد استتتتعتاره

انتزال یافته استتتت و همین امر شتتتاهدی  

استتتتت بر اینکته خوانش استتتتعتاری از  

 معنوی قابل دفای است.    ۀاحاط

متیط بی  جه   –.حفی ت جه  متیط12
 مت  –حی  

میتان دو   ۀهر دو جهتت متذکور بته رابطت 

جستتم اشتتاره دارند که مرزهای داخلی  

یکی بر مرزهتای ختارجی دیگری منطبق  

. در بستتتیتاری از موارد نیز یکی  استتتت

؛ با شتتودکار گرفته میهب  یجای دیگربه

های مفهومی مبتنی بر این حال، استتتعاره

محتاط بستتتیتار متفتاوت از  –جهتت محیط

مفهومی مبتنی بر جهتت  استتتتعتاره هتای 

ۀ مشتتتاهتد  برایمحوی استتتت.  –حتاوی

( و 1هتای )، گزارههتاتر این تفتاوتدقیق

 ( را  با یکدیگر مزایسه کنید:2)

شرکت، (1 ارشد  بر    مهند   محیط 

است قرارداد  این  بر )  جز یات   ...

 ؛جز یات این قرارداد احاطه دارد( 

حاوی   (2 شرکت،  ارشد   مهند  

 . جز یات این قرارداد است

محیط بر تمام کارکنان   ،عاملمدیر (1

است تمام کارکنان )  شرکت  بر   ...

 ؛ شرکت احاطه دارد(

کارکنان   ،عاملمدیر (2 تمام  حاوی 

 .شرکت است

کافرها  ،خداوند (1 بر  است    محیط 

 ؛(19 ۀبزره، آی)

 . حاوی کافرها است ،خداوند (2

متثتتال از  یتتک  هتر  فتوق،  در  هتتای 

( معنتای قتابتل قبولی دارد امتا 1)  ۀگزار

)گتزار نتمتی2ۀ  را  متعتنتتا  (  دارای  تتوان 

شتتتنتاستتتی  در چتارچوب زبتاندانستتتت. 

شتناختی، بستیاری از واژگان که در نگاه 

متتترادف   متحستتتتوب  هتمتتدیتگتر  اول 
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هتای  ریف نتد، در واقع تفتاوتشتتتومی

  رستد به نظر میمعنایی با یکدیگر دارند. 

متعتنتتای   در  نتیتز  جتهتتت  دو  ایتن  کتته 

تفتاوتفظی خلالتحتت دارای  هتای  ود، 

 ریف معنایی هستتند که این تفاوت در 

،  هور و کارکرد استتتتعاری این جهات

شتتتناستتتانی  زبان یابد.بروز بیشتتتتری می

معنتای   برای  ،همتاننتد جتانستتتون تبیین 

ۀ وارعنوان »طرحواژگان از اصطالحی به

متی بتهتره   ۀواربترنتتد. طترحتصتتتویتری« 

  ءتصتویری متشتکل از تعداد اندکی اجزا

توانتد هتاستتتت کته میو روابط میتان آن

زیادی از ادراکات ما را در  تعداد بستتیار

هتای محتدودی ستتتازمتانتدهی کنتد.  قتالتگ

یری حاصتتل ها تصتتوواره، طرحدر واقع

تکرار و الگوی  نظم  در نوعی  شتتتونتده 

 ,Johnson)  میان ادراکات ما هستتتند

1987: 29). 

ۀ واردیتدگتاه، طرحن  استتتا  ای  بر

و جهت    محاط–تصتتویری جهت محیط

محوی به صتتتورت زیر ترستتتیم  -حاوی

 شود:می

 

 

 

-وارهالبتته بتایتد توجته کرد کته طرح

اموری انتزاعی هستتند و   ،های تصتویری

 فزط در جهتت کمتک بتههتا  ترستتتیم آن

دو جهت در ستت. تفاوت این  هافهم آن

محاط،  –آن استتتت که در جهتت محیط

، در امر محاط خار  از امر محیط استت

محوی، امر –حتالی کته در جهتت حتاوی

متی را  حتتاوی متحتوی  در  داختتل  تتوان 

دانستتتت. مرزبنتدی متفتاوت میتان الف و 

جهتت ترستتتیم    ،ب در دو شتتتکتل فوق

هتای  در استتتتعتارههمین تفتاوت استتتت.  

نیز این   بر این دو جهتت  مبتنی  مفهومی 

تفاوت معنایی قابل مشتتاهده استتت. اگر 

ۀ قتادر  عتالم بر معلوم و یتا احتاطت   ۀاز احتاطت 

شتتود، غیریت  بر مزدور ستتخن گفته می

آ در  مزهور  از  قتتادر  معلوم،  از  ن عتتالم 

عنوان  نهفته استتت اما محتویات تهنی به

 شود.  ری داخل در تهن فهم میامو

در ستتتته مثتالی کته در ابتتدای این  

از   قرارداد  غیریتتت  شتتتتد،  بیتتان  بخش 

مهند  ارشتد شترکت، غیریت کارکنان  

 محاط  - : جهت محیط 2شکل  محوی  -: جهت حاوی 1شکل 
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شتتترکت از مدیرعامل و غیریت کافرها  

شتود که تنها جهت  از خداوند ستبگ می

های  برای توصتیف گزارهمحاط  –محیط

 مذکور قابل قبول باشد.

 گیی   نعیجه

ننتد متاهیتت  ر مبتاحثی همتامالصتتتتدرا د

صتتتراحتت  مکتان و افال  ستتتمتاوی بته

محوی  -محتاط و حتاوی–جهتت محیط

کتار  هبت   هتاآنفظی  لالرا در معنتای تحتت

بته رابطت می ۀ میتان دو جستتتم  گیرد کته 

امتا مالصتتتتدرا در هنگتام    ؛گرددبتازمی

و اصتتتول فلستتتفی    هتاهتوصتتتیف نظریت 

متتذکور  جهتتات  از  بتتارهتتا  نیتز  خویش 

متحتیتطهبتت  بتهتره –ویتژه جتهتتت  متحتتاط 

-ۀ استتتعاره گیرد. در چارچوب نظریمی

بتت  متفتهتومتی،  جتهتتت ههتتای    کتتارگتیتری 

ۀ صتتتدرایی را  محاط در فلستتتف –محیط

استتتتعتتارهمی قتتالتتگ  در  زیر توان  هتتای 

 بندی کرد: صورت

  ه مثتابت ۀ »علم تتام داشتتتتن بتهاستتتتعتار

استتتت  ۀ »علم فعلی  عتاراحتاطته داشتتتتن«، 

ۀ  احاطه داشتتتن«، استتتعار  همثابداشتتتن به

بته احتاطته داشتتتتن«،    همثتابت »علیتت تتام 

احاطه    همثابۀ »اصتتالت داشتتتن بهاستتتعار

ۀ »اتصتاف حداکثری به داشتتن«، استتعار

  ۀ احاطه شدن«، استعار همثابیک صفت به

احتاطته    همثتابت بته  تتام  ۀ»اعمتال قتدرت و اراد

 داشتن«.  

فوق، احاطه داشتتن  های  در استتعاره

تتام و کتامتل بودن علم، علیتت، قتدرت    بته

اشتتتتار ه دارد. این ویژگی و اتصتتتتاف 

معنای  های مذکور بهمشتتتر  استتتعاره

جتهتتت  لت الت تتحتتت متحتتاط  –متحتیتطفتظتی 

متعتارف روزمره،   ۀگردد. در تجربت بتازمی

  تمام ابعاد و وجوه جستتم   ،جستتم محیط

متی بتر  در  را  ویتژگتی متحتتاط  ایتن  گتیترد. 

های مفهومی مذکور هۀ استتتعارواستتطهب

بر تمتامیتت و کمتال امور أتت   برای کیتد 

قرار گرفتته   متتافیزیکی مورد استتتتفتاده 

 است.

اولتیتت  نتگتتاه  در  چتنتتد  جتهتتت  هتر  ۀ 

محوی معتادل و مترادف جهتت  –حتاوی

– ، اما جهت حاویمحاط استتت-محیط

  محوی کتارکردهتای استتتتعتاری کتامالً 

مثابه  های »علم بهمتفاوتی دارد؛ استتتعاره

مثتابته حتاوی« درآثتار بته  حتاوی« و »زمتان

؛ همین امر نشتان دشتومی  همالصتدرا یافت 
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اللفظی جهتت  دهتد کته معنتای تحتتمی

جتهتتت  –حتتاوی از  متتتمتتایتز  نتیتز  متحتوی 

خار     ،محاط استتت؛ امر محاط–محیط

از امر محیط استتت اما امر محوی داخل  

 در امر حاوی است.

  
  مالحظات اخالقی:

 تأمين مالی دريافت نكرده است.: اين پژوهش هيچ كمك مالی از سازمان های حامی مالی

 : طبق اظهار نويسندگان، اين مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 اين مقاله برگرفته از پايان نامه/رساله نبوده است.رساله:  پایان نامه/برگرفته از  
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 منیبع

(.  13۸1ستتتینتا، حستتتین بن عبتدا . )ابن  -

مجتبی    ۀ. ویراستتت التنبیهاتاإلشتتارات و 

زارعی. قم: بوستتان کتاب قم )انتشتارات  

 .قم  ۀعلمی   ۀدفتر تبلیغات اسالمی حوز

ابن ستتتینتا،  حستتتین   بن   عبتدا . )137۶(.   -

اإللهیات من کتاب الشفاء . تحزیق حسن  

تتبتلتیتغتتات   دفتتتر  قتم:  آمتلتی.  حستتتن زاده 

 اسالمی حوزۀ  علمی ۀ  قم، مرکز انتشارات . 

ابن ستتتینتا،  حستتتین   بن   عبتدا . )1379(.   -

دانتش پتژوه.  متحتمتتدتتزتی  تتحتزتیتق  التنتجتتاه. 

تهران: دانشگاه تهران، مؤسسۀ  انتشارات  

 و چاپ.

نتعتمتتت - )پتنتتاهتی،    ۀ استتتتتعتتار(.  139۶ا . 

عرفتانی    ۀمفهومی؛ الگوی ادراکی تجربت 

  ۀ کاوش نام«.  در »عزل سترخ ستهروردی

 .29-9(، 3۵)1۸،  زبان و ادبیات فارسی

-   .)1370( جترجتتانتی،  عتلتی  بتن   متحتمتتد. 

علی   بن  محمتتد  تصتتتحیح  التعریفتتات. 
 ابن عربی. تهران: ناصر خسرو.

)200۶(.  الموستتتوعتت ه   - جهتتامی،  جیرار. 

الجتامعت ه  لمصتتتطلحتات الفکر العربی و  
اإلسالمی. تصحیح سمیح دغیم. بیروت:  

 مکتب ه  لبنان ناشرون.

)139۸(.  تتحتلتیتتل   - ختتادمزاده،  وحتیتتد. 

استتتتعاری وجودشتتتناستتتی صتتتدرایی: 

استتتتعتارۀ جهتی داخل–خار .  حکمتت  

 معاصر، 10)1(، ۶۸-4۵.

سهروردی،  یحیی بن   حبش؛  قطگالدین    -

شتیرازی  و صتدرالدین شتیرازی )1392(.  

حکمت ه  اإلشتتتراق )تعلیزته مال صتتتدرا(. 
حستتتین   و  حبتیتبی  نجتفقلتی  تصتتتحتیتح 

ضتتتیایی. تهران: بنیاد حکمت استتتالمی  

 صدرا.

  ۀ (. استتتتعتار 1399صتتتادقی، مستتتعود. ) -

در   آن  نتزتش  از  نتو  تتحتلتیتلتی  و  متفتهتومتی 

-23۵(،  24)10،  تأمالت فلستتفیاخالق.  

2۵۵. 

http://phm.znu.ac.ir/article_

36936_8f7ab97601c402969

617fb634a1ae93e.pdf 

صتدرالدین   شتیرازی،  محمد بن  ابراهیم.   -

)13۶1(.  إیزاظ النا مین .  تصحیح محسن  

مؤیدی. تهران: انجمن استالمی حکمت  

 و فلسف ۀ  ایران.

صتدرالدین   شتیرازی،  محمد بن  ابراهیم.   -

)13۶۸(.  الحکمت ه  المتعتالیت ه  فی األستتتفتار  

 العزلی ه  األربعه. قم: مکتب ه  المصطفوی.

http://phm.znu.ac.ir/article_36936_8f7ab97601c402969617fb634a1ae93e.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_36936_8f7ab97601c402969617fb634a1ae93e.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_36936_8f7ab97601c402969617fb634a1ae93e.pdf
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صتدرالدین   شتیرازی،  محمد بن  ابراهیم.   -

)13۶0(. الشتتتواهتد الربوبیت ه  فی المنتاه   

 السلوکی ه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

صتدرالدین   شتیرازی، محمد بن ابراهیم.   -

التکتریتم.  التزترآن  )13۶۶التف(.  تتفستتتیتر 

 تصحیح محمد خواجوی. قم: بیدار.

صتدرالدین   شتیرازی،  محمد بن  ابراهیم.   -

)137۸(.  رستتتالت ه  فی الحتدو  )حتدو   
حستتتیتن    ختتامتنتتهای،  متحتمتتد  التعتتالتم(. 

ابتراهتیتم   بتن  متحتمتتد  و  متوستتتتویتتان، 

بنیتتاد   تهران:  صتتتتدرالتتدین شتتتیرازی. 

 حکمت اسالمی صدرا.

صتدرالدین   شتیرازی،  محمد بن  ابراهیم.   -

)13۶۶ب(.  شترح أصتول الکافی. محمد 
متحتمتتد   تصتتتحتیتح  کتلتیتنتی،  یتعتزتوب  بتن 

و   فترهتنتتگ  وزارت  تتهتران:  ختواجتوی. 

آموزش عتالی، مؤستتتستتت ۀ  مطتالعتات و  

 تحزیزات فرهنگی )پژوهشگاه.

صتدرالدین   شتیرازی،  محمد بن  ابراهیم.   -

)13۶3(.  مفاتیح الغیگ. تصتتحیح محمد 

نوری.   جمشتتتیتتد  بن  علتی  و  خواجوی 

تهران: مؤستتتستتت ۀ  مطالعات و تحزیزات  

و   حکمتتت  استتتالمی  انجمن  فرهنگی، 

 فلسفه ایران.

صتدرالدین   شتیرازی،  محمد بن  ابراهیم.   -

متکتتتبتت ه   قتم:  )بتیتتتا-التف(.  الترستتتتا تتل. 

 المصطفوی.

صتدرالدین   شتیرازی،  محمد بن  ابراهیم.   -

التمتعتتاد.  تتهتران:   و  )بتیتتتا-ب(.  التمتبتتدأ 
 انجمن حکمت و فلسف ۀ  ایران.

طباطبایی،  محمدحستتین . )141۶(.  نهایه   -
فی   قم: جمتاعت ه  المتدرستتتین  الحکمت ه. 
الحوزه  العلمیت ه  بزم، مؤستتتستتت ه  النشتتتر  

 اإلسالمی.

-   .)1413( فتتارابتی،  متحتمتتد  بتن   متحتمتتد. 

جتعتفتر   تصتتتحتیتح  التفتلستتتفتیتت ه.  األعتمتتال 
 آلیاسین. بیروت: دار المناهل.

)بتیتتتا(.   - فتختر  رازی،  متحتمتتد  بتن   عتمتر. 

 المباحث المشرقی ه. قم: بیدار.

مومنی، ستتید علی؛ ایمان ور، منصتتور؛ و  -

(. استتعارۀ مفهومی  1399اکبری، رضتا. )

لتۀ زیتادت وجود بر متاهیتت در  أو مستتتت 

استتتالمی.   ستتتینوی فلستتتفتتۀ  ،  حکمتتت 

24(۶3 ،)۵3-۶9. 

(.  139۵یگانه، فاطمه؛ و افراشتی، آزیتا. ) -

های جهتی در قرآن با رویکرد  استتتتعتاره

-193(، ۵)7، جستتارهای زبانیشتناختی.  

21۶. 
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