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Abstract 

According to the theory of conceptual metaphor, abstract concepts are understandable through the 

objective concepts within the framework of conceptual metaphors. Conceptual metaphors are found 

in everyday language and in scientific texts. The direction of nearness-remoteness in its literal 

meaning refers to the relationship between objects in the sensible world. Mullā Ṣadrā, however, has 

used this direction to describe metaphysical affairs. The application of nearness-remoteness to 

explain philosophical concepts and principles can be formalized within the framework of the theory 

of conceptual metaphor. Some conceptual metaphors related to nearness-remoteness in Mullā 

Ṣadrā’s works are as follows: the dispositional possibility as nearness to or remoteness from the 

actuality, the possibility as nearness to actuality and impossibility as remoteness from actuality, the 

creatures as things that are near to or remote from God, God as the nearest thing to any existent, 

perfecting and worshiping as becoming near toward the Divine Essence, the immediate cause as the 

near cause, the complete cause as the near cause and the incomplete cause as the remote cause, love 

and affection as nearness, and becoming similar as approaching. 
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 ۀ مالصدرا فلسف  در  نزدیکی –های مفهومی مبتنی بر جهت دوری استعاره
 دکتر وحید خادم زاده 

 ستادیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ا
v.khademzadeh@um.ac.irEmail:  

 چکیده
واسطۀ مفاااهیم عی اای در چهااارچوا اسااتعارۀ مفهااومی فهمیااده بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی، مفاهیم انتزاعی به

نزدیکاای در   –شوند. جهت دوری  های مفهومی، هم در زبان روزمره و هم در متون علمی، یافت میاستعاره   شوند.می
اش به رابطۀ میان اجسام در عالم طبیعت اشاره دارد؛ اما مالصدرا از ایااج جهاات باارای توصاای  اللفظیمع ای تحت

توان در  ظور تبییج مفاهیم و اصول فلسفی را میم نزدیکی به –کارگیری جهت دوری امور متافیزیکی بهره برده است. به
نزدیکی در آثار  –های مفهومی مرتبط با دوری ب دی کرد. بخشی از استعاره چهارچوا نظریۀ استعارۀ مفهومی صورت 

مثابااۀ ، »امکااان بهمثابۀ امر دارای نزدیکاای و دوری نساابت بااه ح ااول اند از: »امکان استعدادی بهمالصدرا عبارت 
مثابۀ امور دارای نزدیکی و دوری نسبت به »موجودات هستی بهمثابۀ دوری از ح ول ،  به ح ول و امت اع بهنزدیکی  

سااوی ذات مثابۀ تقاارا بهتریج امر به هر موجودی ، »تکامل و تعبد بهمثابۀ نزدیکتعالی به»باری  تعالی ،ذات باری
 مثابااۀ علاات بعیااد ،مثابۀ علت قریااب و علاات ناااق  بهمثابۀ علت قریب ، »علت تام بهواسطه به»علت بیالهی ،  

 مثابۀ تقرا .مثابۀ نزدیکی  و »تشبه به»عشق و محبت به
 دوری، نزدیکی، استعاره مفهومی، مالصدرا، تقرا. :کلید واژه
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 مقدمه

کمک شااوند. ایااج فرای ااد بااهواسطۀ مفاهیم عی ی فهم میدر نظریۀ استعارۀ مفهومی، مفاهیم انتزاعی به
 ,Lakoff, The Contemporary Theory of Metaphor)شااودپااذیر میهای مفهااومی امکانستعارها

گاهانه آموخته و به کار گرفته میهای مفهومی بهاغلب استعاره (.203  Lakoff)شوندصورت خودکار و ناآ
& Johnson, Philosophy in the flesh, 59)شویم؛ ا نمیه. از همیج رو، ما چ دان متوجه حضور آن

گیری بخااش بزرگاای از علاام و هااا را در شااکلتوان نقش پررنگ آنها، میاما با معرفی و تحلیل ایج استعاره
های مفهااومی دانش بشری نشان داد. زبان روزمره و همچ یج، متون علمی و تخ  اای انباشااته از اسااتعاره

ضع  متون علمی محسوا کاارد؛ بلکااه قطههای مفهومی را نباید ن. البته وجود استعاره(Olaf, 21)هست د
های مفهومی است. گیری از استعارهرشد و توسعۀ نظریات علمی حاصل ایج قابلیت ذه ی انسان برای بهره 

ش اسانه در متون ادبی نیست؛ بلکااه فرای ااد برخالف دیدگاه ارسطویی، استعارۀ مفهومی دارای نقشی زیبایی
 . (Lakoff & Johnson, Metaphors We Live by, 6)دهدها رخ میکمک ایج استعارهش اخت به

انااد؛ های مفهومی در توصی  مفاهیم فلسفی و الهیاااتی پرداختههای مختلفی به نقش استعارهپژوهش
های فلسفی مسلمانان نسبت میان ماهیت و وجود در نظام  (1399)برای نمونه، سیدعلی مؤم ی و همکاران

کوشااد توصاایفات نیااز می  (1396)ک  ااد. پ اااهیاربری  و »نااور  تحلیاال میرا با معرفاای دو اسااتعارۀ »باا 
سهروردی از تجربۀ عرفانی را در چهارچوا دو استعارۀ »روح پرنده اساات  و »تااج قفاا  اساات  بررساای 

های مفهااومی در فلساافۀ اسااالمی پرداختااه زاده نیز در مقاالت متعددی به تحلیل نقااش اسااتعارهک د. خادم
خارج )ظرف( حاصل مرزب دی واقعی یا اعتباری میان اشیاء مختلاا  اساات.  –تی داخل  است؛ استعارۀ جه 

زاده، »تحلیاال اسااتعاری ای دارد)خااادمایااج اسااتعاره در توصاای  وجااود، ماهیاات و عاادم نقااش برجسااته
ساای ا، از ویژه مالصاادرا و ابجخارج (. فالسفۀ مساالمان، بااه  –وجودش اسی صدرایی: استعارۀ جهتی داخل  

های برند. ایااج توصاایفات نیااز در چهااارچوا اسااتعارهژگان متعددی جهت توصی  علیت بهره میکلید وا
های مفهااومی علیاات در بخااش الهیااات مفهومی تحلیل شده است )خادم زاده، »تحلیل آماری از اسااتعاره

 ا (. مالصدرشواهدالربوبیة های علیت در کتاا سی ا ؛ همو، »تحلیل آماری از استعارهابجالشفاء کتاا  
ُبعد( اصطالحی رایج در متون فلسفی مالصاادرا اساات. مالصاادرا در مباحاا    –دوری )قرا    –نزدیکی  

نزدیکی به رابطۀ میان اجسام  –گیرد. در نگاه اولیه، دوری گوناگون فلسفی خویش از جهت مذکور کمک می
های در چهارچوا استعاره توانکارگیری ایج جهت برای توصی  امور متافیزیکی را میگردد. بهمادی بازمی

های مفهااومی را در یااک ش اسان ش اختی، همان ااد لیکاااف و جانسااون، اسااتعارهمفهومی توضیح داد. زبان
انااد. در باااا شاا اختی، ساااختاری و جهتاای تقساایم کردههای هستیب دی اولیه به سااه قساام اسااتعارهدسته
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 –بیاارون، عمیااق  –راساات، درون  –ب، چاا  عقاا   –پاااییج، جلااو    –های جهتی، مواردی همان ااد باااال  استعاره
 ,Lakoff & Johnsonجاادایی، باارای مثااال ذکاار شااده اساات) –پیرامااون، ات ااال  –سااطحی، محااور 

Metaphors We Live by, 15 نزدیکاای بااا تسااامح در ذیاال  –(. در ایااج مقالااه نیااز اصااطالحات دوری
نزدیکاای نااام باارده شااده  –جهت دوری  های جهتی قرار گرفته است؛ به همیج سبب، در ایج مقاله ازاستعاره
 است.

های مفهومی مطرح در متون صدرایِی مبت ی بر جهت دوری تریج استعارهکوشد مهمپژوهش حاضر می
نزدیکاای در مقایسااه بااا   –نزدیکی را معرفی ک د. سپ ، نشان دهد که چرا تفسیر استعاری از جهت دوری    –

 تفاسیر رقیب اولویت دارد.
  
 ظی نزدیکی و دوری )قرب و بُعد(اللفمعنای تحت .1

اش به نسبت میان اجسام طبیعاای در عااالم ماااده اللفظینزدیکی و دوری )قرا و ُبعد( در مع ای تحت
دارد کااه اللفظی در آثار خویش اشاره کرده است. او بیااان ماایاشاره دارد. مالصدرا بارها به ایج مع ای تحت
 ای مکان و وضع هست د:قرا و ُبعد ت ها در اموری ممکج است که دار

 .(2/378 )مالصدرا، اسفار، ما ال حیز له و ال وضع ممت ع البعدو القرب  »أن  ✓
 اللفظی خویش به کار گرفته شده است:بدیج ترتیب، قرا و ُبعد در مباح  طبیعیاتی در مع ای تحت

 -ی محلهااا لمااا أثاارت فیااه بالقیاااس  لاا   البعدو    القرب»القوة ال اریة فإن تأثیرها مختل  بحسب   ✓
  )همان(. فکلما کان أقرا  لیه کان وصول السخونة  لیه أشد و أقدم

بر اساس عبارت فوق، میزان تأثیر آتش بر اشیاء دیگر برحسب دوری و نزدیکی آتااش از اشاایاء مااذکور 
تر باشد، گرمااای حاصاال در آن شاادیدتر ای که هرچقدر جسمی به آتش نزدیک گونهمتفاوت خواهد بود؛ به

 است.
م ظور تبیاایج و هااا بااهایج حال، مالصدرا بارها از اصطالحات قاارا و ُبعااد، و الفاااد متاارادف بااا آنبا  

های گیااری از قاارا و ُبعااد در چهااارچوا اسااتعارهتوصی  امور متافیزیکی بهره برده است. ایج موارد بهره 
 پذیر شده است.مفهومی امکان

 
زدیکای و دوری نبا ت باه مثابا  امار دارای ناستعارۀ »امکاا  اساتعدادی به .2

 حصول«
امکان استعدادی یا کیفیت استعدادی عرضی داخل در مقولۀ کیفیت است. مالصدرا در ه گام توصی  
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 گیرد:ایج امکان از اصطالحات قرا و ُبعد کمک می
 القرب من الحصوو ل»هو کیفیة استعدادیة مج عوارض المادة تقبل التفاوت شدة و ضعفا بحسب  ✓

 .(1/154صدرا، اسفار،   )مالالبعد عنهو 
و   القرب موون الحصوو ل»اإلمکان االستعدادي له حظ مج الوجود یقبل الشدة و الضع  بحسب   ✓

 .(235)همان،  البعد عنه«
تواند نساابت شود که کیفیت استعدادی مییک مکان توصی  می  ۀمثاببدیج ترتیب، ح ول و فعلیت به

تر به ح ول شود، شدیدتر رچقدر امکان استعدادی نزدیک ای که هگونهبه آن مکان، دور یا نزدیک باشد؛ به
ای خواهد بود. الزم به ذکر است که فالسفه و حکمای مسلمان معتقدند که میان وجود و عدم هیچ واسااطه

توانااد در مع ااای نیساات؛ از هماایج رو، سااخج از دوری و نزدیکاای نساابت بااه فعلیاات و وجااود نمی
 اش صحیح باشد. اللفظیتحت

الصدرا، ات اف به دوری و نزدیکی در واقع، مالکی باارای تمااایز امکااان اسااتعدادی از امکااان باور مبه
 ماهوی عقلی است:

یبا» ن کون المادة بحی  یکون اإلمکان الذي فیه نحو القبول أو الالقبول  ✓ مج الفعل بسبب کیفیة  قر
)همااان، للقرب و البعد«قاباال أو شدة کیفیة ح لت فیها حالة غیر اإلمکان و الجواز العقلي ألن ذلك غیر 

4/110.) 
ساابب یابد، بهامکان استعدادی که در ماده است و به دو نحو قبول و القبول یک ویژگی بروز و ظهور می

تواند به قرا به ح ول مت   شود؛ در حالی که امکان و جواز عقلی قابل ات اااف بااه شدت کیفیتش می
 قرا و ُبعد نیست. 

 ف امکان استعدادی به دوری و نزدیکی را تبییج ک د:ک د ات امالصدرا سعی می
یبة»فاإلمکانات   ✓ م ححات للقابلیة ألن مع اها یح ل ع د ارتفاع الموانااع و زوال   البعیدةو    القر

 .(2/376)همان،  األضداد 
باور گردد. بااهبدیج ترتیب، امکان قریب و بعید به همان حذف موانع و اضداد تحقااق یااک اماار بااازمی

شود که امکان و استعداد قریب و بعید از اسااباا معاادق تحقااق یااک موجااود ه گامی که گفته می  مالصدرا،
شااوند و حلااول برخاای از ایااج های متضااادی موجااود میاست، بدیج مع ا است که در عالم ماده، صااورت

هااا اساات. ایااج ممانعاات در برخاای از ایااج های مقاباال آنها در ماده مانعی جهت تحقااق صااورتصورت
ا قوی و در برخی ضعی  است؛ برای مثال، حلول صورت آا در ماده ساابب دوری ماااده از قبااول هصورت

شااود؛ امااا حلااول صااورت هااوا در ماااده ساابب نزدیکاای ماااده بااه قبااول صااورت آتااش صااورت آتااش می
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)همان(. ب ابرایج، امکان قریب به موانع ضعی  در مسیر تحقق یک صورت و امکان بعید بااه موانااع شودمی
 اشاره دارد.  دید در مسیر تحقق یک صورتقوی و ش 

 
 دوری از حصول«  مثابنزدیکی به حصول و امتناع به  مثاب»امکا  به  ۀاستعار .3

مثابۀ دوری از ح ول توصاای  مثابۀ نزدیکی به ح ول، و امت اع را بهمالصدرا گاهی اوقات امکان را به
دارد که در تحقااق اتفاقااات و رخاادادهای میسهروردی بیان    االشراقحکمةک د. او در شرحش بر کتاا  می

ک د و امکان استعدادی نیز باید بدان ضمیمه شااود. سااپ ، عالم ماده، ت ها امکان ذاتی آن امور کفایت نمی
 ک د:امکان ذاتی یک رخداد بدون امکان استعدادی آن را بدیج شکل توصی  می

ا البعید مج قبول الوجود عج مبدئه الم ✓ د القریب ع ه، فیجب بها مااا »مج شأنها أن تقرق فیض، و تبعق
 .(2/197، )سهروردی و صدرالدیج شیرازیأمکج تارة و یمت ع بها أخری 

مثابۀ تقرا و نزدیکی به قبول وجااود، و امت اااع حاصاال از نبااود امکااان در توصی  فوق، امکان ذاتی به
ت. در ایج عبارت اصل امکان ذاتاای مثابۀ تبعد و دوری از قبول وجود به ت ویر کشیده شده اس استعدادی به

توانااد صاااحب درجااات مثابۀ نوعی از تقرا به ت ویر کشیده شده است و نه ای که امکان ذاتی خااود میبه
 مختلفی از دوری و نزدیکی نسبت به ح ول و فعلیت باشد. 

شاارایط  دلیل عاادم تحقااقتواند به امکان ذاتی مت   شود؛ اما بهب ابرایج، یک شیء از حی  ذاتش می
ُمِعد، فاقد امکان استعدادی باشد و از همیج جهت، مت   به امت اع بالغیر گردد. امت اع بااالغیر حاصاال از 
عدم امکان استعدادی قابلیت جمع با امکان ذاتی آن شیء را دارد؛ از همیج رو، مالصدرا از ترکیب واژگانی 

د القریب  جهت اشاره به ایج وضعیت   ا البعید  و »تبعق برد؛ زیرا چ یج شیئی از جهت امکان بهره می»تقرق
د و بااهذاتی تبع آن، امت اااع حاصاال از عاادم امکااان اش، امری قریااب و از جهاات عاادم تحقااق شاارایط ُمعااِ

 شود.  استعدادی، امری بعید توصی  می
 

 امر قریب«  مثابامر بعید و استعداد به  مثاب»قوه به  ۀاستعار .4

، قااوه باار دو ای اشاره میقوه و استعداد به تمایزات سه گانهمالصدرا در مقام بیان تفاوت میان   ک ااد؛ اوال 
 ۀگیاارد. هاار انسااانی قااوگیرد؛ اما استعداد ت ها به یک طرف تعلااق میصورت یکسان تعلق میطرف ضد به

ها، برخی استعداد خوشحالی و برخی استعداد ناراحتی دارند. خوشحالی و ناراحتی دارد؛ اما از میان انسان
 شود:ی در دومیج تمایز، عبارت زیر بیان میول

»ألن القوة ما تکون بعیدة و االستعداد یکون قریبا و القوة یتفاوت شدة و ضعفا و االستعداد ال یکون  ✓
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 .(5/75)مالصدرا، اسفار،   ال واحدا هو القوة الشدیدة 
امر نزدیک و   ۀمثابد و استعداد بهامر دور و بعی  ۀمثابو استعداد، قوه به  ه قو  ۀبدیج ترتیب، در ه گام مقایس

عبارت بیااان   ۀدهد؛ اما در ادامشود. مالصدرا توضیح بیشتری دارای توصی  مذکور نمیقریب توصی  می
تواند تفاوت یابد؛ ولی استعداد ت ها دارای یک وضعیت اساات و شود که قوه از حی  شدت و ضع  میمی

ج دلیل ات اف به دوری و نزدیکی در نظر گرفته شود، باید شدید است. اگر عبارت واپسی ۀآن وضعیت نیز قو
امر بعید از ح ااول در نظاار گرفتااه شااده  ۀمثابگفت که قوه بدان سبب که درجات و حاالت گوناگون دارد به

 است؛ اما استعداد بدان سبب که ت ها حالت شدید دارد، امری قریب در نظر گرفته شده است.
شااود؛ عبارت فااوق، خااود قااوه نیااز بااه دوری و نزدیکاای مت اا  می  ۀجالب آن است که در ادام  ۀنکت

 ۀامر دیگری است تا استعدادش تکمیل شود؛ امااا قااو  ۀای است که نیازم د ضمیمبعید، قوه   ۀای که قوگونهبه
 امر دیگری نیست.  ۀقریب نیازم د ضمیم

و أمااا القااوة القریبااة  »لک ه یحتاج  لی ضمیمة أخری حتی یتم االستعداد و هذه القوة هي قوة بعیدة ✓
 .)همان(فهي التي ال یحتاج  لی أن یقارنها قوة فاعلیة قبل القوة الفاعلیة التي ی فعل ع ها 

امر بعید و استعداد   ۀمثاب»قوه به  ۀاما باید توجه کرد که قرا و بعد در عبارت قبلی در چهارچوا استعار
 ۀقو  ۀمثابکامل به  ۀ»قو  ۀج عبارت در چهارچوا استعارشود؛ اما قرا و بعد در ایامر قریب  فهم می  ۀمثاببه

 شود. بعید  فهم می ۀقو ۀمثابناق  به ۀقریب و قو
 

 تعالیدوری و نزدیکی نب ت به ذات باری .5

نزدیکی بهااره باارده  –تعالی و ممک ات از جهت دوری مالصدرا بارها در توصی  نسبت میان ذات باری
واحااد  ۀتوان در چهارچوا یک استعارری جهت مذکور در ایج باا را نمیکارگیٔ است. با ایج حال، موارد به

 –شااوند: اول، مباادأ دوری های مطرح در ایج باا بر اساس دو مالک از یکدیگر متمایز میقرار داد. استعاره
شااک، جهاات نزدیکی: قرا و ُبعد حاصِل مقایسۀ مکان یک شیء نسبت به یک مبدأ است. با تغییر مبدأ بی

سمت مباادأ در حااال حرکاات شود. دوم، جهت حرکت: بدیج مع ا که شیء بهنیز دستخوش تغییر میمذکور  
 است یا در حال خروج از مبدأ و در نتیجه، دورشدن از مبدأ است. 

ها پذیر از یکدیگر هست د. در ادامه، ایج استعارهبر اساس دو مالک فوق، چهار استعارۀ مفهومی تفکیک 
 شوند:معرفی می
اموو ر داران دزدی ووی و دورن دسووبا  ووه  اه  ۀمثا وو »م جوو داه تسووتی  ه ۀسووتعار . ا 1.5

 تعالی«  ارن
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ی از العلل هستی محسوا میالوجود علتدر نظام آفری ش، واجب شود و سایر موجودات به ترتیبی علق
و تعااالی از نساابت دوری شوند. مالصدرا در مقام مقایسۀ مخلوقااات در قااوس ناازول بااا واجباو صادر می

ع وان مباادأ دوری و نزدیکاای در نظاار گرفتااه تعالی خود بهای، واجبگیرد. در چ یج مقایسهنزدیکی بهره می
سمت بیرون به تعالی بهمثابۀ نوعی از حرکت از مبدأ باریشود و همچ یج، صدور مخلوقات از واجب بهمی

د. مخلوقات نیز بااا توجااه بااه شوتعالی مبدأ تمام صفات کمالی محسوا میشود. واجبت ویر کشیده می
 اند:م د شدهشان به مبدأ هستی، از ایج صفات کمالی بهره میزان نزدیکی

»لضرورة الترتیب بیج األشیاء في القرا و البعد م ه تعالی فاألقرا یستضيء ب ااور تجلیااه أقااوی و  ✓
 .(7/161 )مالصدرا، اسفار،  أتم مما یستضيء به األبعد

ة االق واحد، و الوسائط مترتبة في القرا و البعد م ه تعالی ل اادورها م ااه »یری انه ال فاعل بالحقیق  ✓
 (.3/68)همو، شرح اصول کافی، علی الترتیب الضروري 

»هکذا األقرا فاألقرا  لی األبعد فاألبعد و األتم فاألتم  لی األنق  فاألنق   لی أن ی تهي  لاای  ✓
 .(1/341ار،  )همو، اسف أق ی مرتبة ال زول و هي الهیولی األولی 

ای که از ایج تر است و به میزان فاصلهتر باشد، کاملبدیج ترتیب، هرچه موجودی به مبدأ هستی نزدیک 
تریج موجااودات در ای که هیااولی اولاای، دورتااریج و ناااق گونهیابد؛ بهگیرد، نق انش افزایش میمبدأ می

تر از نااور تر و قویهستی، تجلیاتش کاملقوس نزول است. همچ یج، مطابق جملۀ اول، نور نزدیک به مبدأ  
 دورتر است.

»کل ما هو أقرا  لی المبد  األعلی کان في باا الظهور و العلم أقوی و کل ما هااو أبعااد م ااه کااان  ✓
 .(6/155)همان، أخفی و أضع  ظهورا و معلومیة 

)همااان، »فکلما کان أشد وحدة کان أقرا  لی الوحدة الحقة کالوحاادة الشخ اایة للعقاال األول  ✓
1/188). 

تر و شاادیدتر اساات و تر باشااد، ظهااور، علاام و وحاادتش قااویهرچقدر موجودی به مبدأ اعلی نزدیک 
تر است. ایااج قاعااده کااه »هرچااه موجااودی بااه مباادأ هرچقدر دورتر باشد، ظهور، علم و وحدتش ضعی 

هااایی ی گزارهتااوان حاصاال بسااط اسااتعارتر باشد، از صفات کمالی بیشتر برخااوردار اساات  را مینزدیک 
 زیر دانست: ۀهمان د گزار
 -لمااا أثاارت فیااه بالقیاااس  لاای محلهااا   البعدو    القرب»القوة ال اریة فإن تأثیرها مختل  بحسب   ✓

 .(2/378)همان، فکلما کان أقرا  لیه کان وصول السخونة  لیه أشد و أقدم 
اشاایاء دورتاار اساات. ایااج   در عالم طبیعت، هرآنچه به آتش نزدیک تر است، گرمایش بیشتر و مقدم بر
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 قاعده به عالم ماوراءطبیعت نیز بسط و تعمیم داده شده است. 
ین امر  ه تر م ج دن«دزدیک ۀمثا تعالی  ه» ارن ۀ. استعار 2.5  تر

در ایج استعاره مبدأ دوری و نزدیکی، هریک از موجودات هستی است. خداونااد نساابت بااه هریااک از 
»ق  دارد که  ۀشانزدهم سور ۀشود. ایج استعاره ریشه در آیحسوا میتریج شیء مموجودات هستی، نزدیک 

 ک د. تر از شاهرگ به انسان توصی  میخداوند را نزدیک 
»أن الله أقرا األشیاء  لی ا ا مج جهة أصل ذوات ا و  نما خلق ا و هدانا ل توسل  لی معرفتااه و ن اال  ✓

 .(3/511)مالصدرا، اسفار، جماله و جالله  و نشاهد حضرة  لهیته و نطالع صفات - لی دار کرامته 
»فإنه لعظمته و سعة رحمته و شدة نوره ال افذ و عدم ت اهیه أقرا  لی ا مااج کاال األشاایاء لت اهیهااا و  ✓

 .(38 )همو، المبدأ و المعاد، عدم ت اهیه
فی، )همو، شرح اصااول کااا»فهو أقرا االشیاء  لیه و ادناها و ذلك مج جهة شدة ظهوره و قوة نوره  ✓

4/27). 
ها معرفاای ویژه انسااانتریج امر به موجودات هستی و بهتعالی را نزدیک مالصدرا در عبارات فوق، باری

کردن کردن و هاادایتها، خلااقک ااد: اصاال ذات انسااانک د. او در مقام تبییج ایج گزاره دالیلی را ذکر میمی
ها به کرامت الهاای، مشاااهدۀ حضاارت حااق و نها به معرفت الهی و ات ال آواسطۀ توسل انسانها بهانسان

صفات جمال و جاللش، عظمت الهی، وسعت رحمت الهی، شدت نور نافذ الهی و عدم ت اااهی و شاادت 
 ظهور. 

در میان دالیل مذکور، دو دلیل با تف یل بیشتر تقریر شده است. اسااتدالل اول )در گاازارۀ دوم(: اشاایاء 
تریج امر به سااایر اشاایاء اساات. در تعالی نزدیک ت. ب ابرایج، باریتعالی نامت اهی اس مت اهی هست د و باری

واقع، ایج استدالل بر پایۀ فهم ما از نسبت میان اجسام در عالم طبیعاات تقریاار شااده اساات؛ از هماایج رو، 
ای است. در عالم طبیعت، اجسام مادی دارای حاادومرز هساات د؛ فاصااله میااان اجسااام استداللی، استعاره
مرزهای طبیعی است. دوری و نزدیکی اشیاء به یکدیگر نیز با حضور ایج مرزها و حاادود   حاصل وجود ایج

گونااه تااوان هیچمع ا یافته است. حال اگر جسمی نامت اااهی باشااد و فاقااد هرگونااه حاادومرزی باشااد، نمی
ء دیگاار تریج اماار بااه اشاایاای میان آن جسم با اجسام دیگر قائل شد. ب ابرایج، شیء نامت اهی نزدیااک فاصله

تعااالی و سااایر واسطۀ استدالل مااذکور بااه امااور متااافیزیکی و نساابت میااان باریخواهد بود. ایج قاعده به
 موجودات م تقل شده است.

تریج اماار بااه استدالل دوم )گزارۀ سوم(: شدت ظهور حضرت حق نامت اهی است؛ ب ابرایج، او نزدیااک 
 دارد:گزارۀ زیر را بیان می سایر موجودات است. مالصدرا جهت تکمیل استدالل فوق
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»اعلم ان مج خاصیة ال ور الظهور و القرا و مج خاصیة الظلمة الخفاء و البعد، فکل مااا هااو  ✓
  )همان(.اشد نوریة اقوی ظهورا و قربا  

خاصیت نور، ظهور و نزدیکی و خاصیت ظلمت، خفاااء و دوری اساات. ب ااابرایج، هرآنچااه نااورانیتش 
مفهومی »نااور   ۀصراحت، استعاراش بیشتر است. مالصدرا در ایج عبارت بهشدیدتر باشد، ظهور و نزدیکی

م ظور دفاااع از دوری  را به کار گرفته اساات. مالصاادرا بااه  ۀمثابنزدیکی و ظلمت و خفاء به  ۀمثابو ظهور به
تر از هر شویم، گویی که آن نزدیک گیرد: هرگاه به خورشید خیره میفوق نیز از بیانی استعاری بهره می  ۀگزار

شیء مرئِی دیگری به ماست؛ حتی گویی که خورشید در چشم ما است. همچ یج، اگر به سفیدی و سیاهی 
بی یم؛ تر بااه خااویش و ساایاهی را دورتاار از خااویش ماایدر یک سطح یکسان نگاه ک یم، سفیدی را نزدیک 

 ء. خفاسبب مشابهت و م اسبت سفیدی با ظهور و مشابهت و م اسبت سیاهی با ظلمت و به
امور دارای نزدیکاای و دوری نساابت بااه ذات باااری ،  ۀمثاب»موجودات هستی به  ۀدر چهارچوا استعار

ای که هرچقدر موجودی بااه گونهع وان صفات کمالی به دوری و نزدیکی مت   شدند؛ بهظهور و تجلی به
تر وری، ظهااورش ضااعی تر بود، نورانیت و ظهور بیشتری داشت و با افزایش فاصله و دمبدأ هستی نزدیک 

شااود. ب ااابرایج، هاار اماار شد؛ اما در ای جا، اصل ظهور در تقابل با خفاء به نزدیکی و قاارا مت اا  میمی
های شود. تفاوت میان ایج دو توصی  در واقع، به اخااتالف اسااتعارهامر نزدیک توصی  می  ۀمثابظاهری به

 یابد. ها مع ا میا آنگردد که هریک از ایج توصیفات در چهارچومفهومی بازمی
تریج امور به موجودات است  در دو مرحلااه شااکل »خداوند نزدیک   ۀم ظور اثبات گزاراستدالل دوم به

 گرفته است:
نوراالنااوار (، نااور همااان   ۀمثابالوجود به»واجب  ۀتعالی نور است )بر اساس استعاراول: واجب  ۀمرحل

تعااالی قاارا و نزدیکاای (. ب ااابرایج، واجب  ۀمثاباا ظهااور به»نور و    ۀنزدیکی و قرا است )بر اساس استعار
 نزدیک است.

تریج اماار اساات؛ ب ااابرایج، تعالی شدیدتریج نااور اساات، شاادیدتریج نااور، نزدیااک دوم: واجب  ۀمرحل
 تریج امر است.تعالی نزدیک واجب

ین امر  ه تر م ج دن« ۀمثا تعالی  ه» ارنۀ . استعار 3.5  دورتر
الوجود نساابت بااه اند. واجاابمخلوقات مبدأ دوری و نزدیکاای در نظاار گرفتااه شاادهدر ایج استعاره نیز  

 دارد مثابۀ دورتریج اشیاء توصی  شده است. او بیان میممک ات به
»فالحق االول تعالی نوراالنوار، و ان کان ابعد االشاایاء و ارفعهااا مااج جهااة علااو رتبتااه و کثاارة  ✓

 .(4/27)مالصدرا، شرح اصول کافی، المراتب و الدرجات بی ه و بیج ادون الخلق 
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ای کااه باایج گونااههاساات؛ بهاش، دورتریج اشیاء و باالتریج آنتعالی از حی  بزرگی درجه و رتبهواجب
 تعالی و مخلوقات مراتب و درجات کثیری حائل شده است. واجب

 س ن  اه الهی«تقرب  ه ۀمثا »ت امل و تعبد  ه ۀ. استعار 4.5
ساامت تعالی است و حرکت نیااز از جانااب ممک ااات بهدأ دوری و نزدیکی ذات باریدر ایج استعاره مب

ویژه انسااان، دهد. ایج استعاره مرتبط بااا قااوس صااعود و ساایر تکاااملی موجااودات، بااهتعالی رخ میواجب
 سمت حضرت حق است.به

مااج  »فهکذا الروح اإلنساني و  ن کان في أول الفطرة قوة محضة خالیة عج المعقااوالت لک هااا ✓
 شأنها أن تعرف الحقائق و تت ل بها کلها فالعرفان بالله و ملکوته و آیاته هو الغایة و التعبد هو

 .(3/515)مالصدرا، اسفار،  لیه و السلوك نحوه   التقرب
ال العود  لی الخلقااة المادیااة و  القرب منه»أن الموت و البع  ابتداء حرکة الرجوع  لی الله أو  ✓

 .(9/153)همان، الظلماني   البدن الترابي الکثی 
»لهذه األطوار و التحوالت غایة أخیرة فلإلنسان توجه طبیعي نحو الکمال و دیج  لهااي فطااري  ✓

 .(159)همان،   لی المبدأ الفعال   التقربفي 
حیاة ال ف  في ال شأة الباقیة و  ن للاا ف  توجهااا جبلیااا   -»کان موت البدن في هذه ال شأة الفانیة   ✓

  (241)همان، مج الله تعالی  القربلی عالم اآلخرة عج هذا العالم و حرکة ذاتیة جوهریة  لی  لی االنتقال  
شود کااه م طبااق ویژه بعد از موت بدن، نوعی از حرکت جوهری محسوا میحرکت تکاملی انسان، به

سب علم تریج عامل ایج تقرا نیز ک بر توجه طبیعی انسان و دیج الهی فطری، غایتش قرا الهی است. مهم
و معرفت به ذات باری، عالم ملکوت و آیات الهی است. در چ اایج نگاااهی تعبااد نیااز همااان تقاارا الهاای 

فرد اساات؛ امااا تعااالی، جایگاااه انسااان م ح ااربهسوی ذات باریشود. در ایج فرای ِد تقرا بهمحسوا می
 داند.مالصدرا ایج فرای د را به انسان م ح ر نمی

شر فیه أصال و وجود صرف ال یشااوبه عاادم و کاال مااا یکااون خیاارا » نه جل مجده خیر محض ال   ✓
  (.5/200)همان،  لیه کل شيء طبعا و  رادة  یتقربمحضا و وجودا بحتا یطلبه و 

خویش و  ۀخداوند وجود صرف و خیر محض است؛ از همیج رو، هر وجود و خیری، چه بر اساس اراد
جوید. بر اساس اصالت وجود، هر سوی او تقرا میهک د و بتعالی را طلب میچه بر اساس طبعش، باری

شااود. هااا میواقعیتی، وجود است و وجود مساوق با خیر است؛ ب ابرایج، حکم فااوق شااامل تمااام واقعیت
 ک د:مالصدرا غایت و نهایت ایج تقرا را بدیج صورت توصی  می

فیااه صااورة الشااخ  م ه هو قبول تجلیه الحقیقااي بااال متوسااط کماارآة یتجلاای    التقرب» ن غایة   ✓
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 . (7/161)همان، بال توسط مرآة آخر  -المطلوا 
ای که صورت شخ  مطلوا بدون تجلی حق است؛ همان د آی ه  ۀغایت تقرا الهی، قبول بدون واسط

 شود. آی ه دیگری در آن متجلی می ۀواسط
 تعالیتان دورن و دزدی ی در واجب. ترکیب استعاره5.5

تعالی را با یکاادیگر مقایسااه و ل  و متبایج از دوری و نزدیکی در باا باریمالصدرا آشکار تعابیر مخت
 ک یم:ک د. برخی از ایج عبارات را تحلیل میحتی ترکیب می

»اعتبر ذلك فی الوسائط ال وریة أیضا لما ذکرنا مج کون االبعد فی الدرجة اقرا فی الظهور. فاااذن  ✓
جلی م ااه. فساابحان االبعااد االقاارا و االعلاای االدناای و االخفاای ال ابعد و ارفع مج واجب الوجود فال اقرا و ا

 (.4/27)مالصدرا، شرح اصول کافی، االجلی، فهو اولی بالتأثیر و االیجاد فی ذات کل مخلوق و کمالها 
در عبارت فوق، قرا و نزدیکی حاصل ظهور، و ُبعد و دوری حاصل مرتبه و درجه اساات. ایااج تعااابیر 

تعااالی بااا شوند. تمایز واجبها مت   میالی نیست؛ بلکه وسائط نوری نیز به آنتع ت ها م ح ر به واجب
تریج و سایر موجااودات از آن جهاات اساات کااه خداونااد دورتااریج و باااالتریج اشاایاء و همچ اایج، نزدیااک 

ثابۀ ممثابۀ نزدیکی  و »ارتفاع مرتبه بهتوان دو استعارۀ عام »ظهور بهآشکارتریج امور است. بر ایج اساس می
شده ک د. البته با توجه به مباح  مطرحتعالی و سایر موجودات صدق میدوری  را معرفی کرد که بر واجب

تریج اماار  در باااا  ، تعبیاار »نزدیااک تریج امر به هاار موجااودیمثابۀ نزدیک تعالی بهباریدر ذیل استعارۀ »
ت ها دلیاال. بااا ترکیااب دو شااود و نااهها محسوا میالوجود دالیل متعددی دارد که ظهور، یکی از آنواجب

 شود.   مت   میاالبعد االقراالوجود به »استعارۀ فوق، واجب
تعالی در ایجاد و تااأثیر دارد که باریگزارۀ آخر عبارت فوق که ظاهرا  نتیجۀ مباح  قبلی است، بیان می

ای اساات کااه بایااد از نتیجااه  ها بر سایر موجودات اولویت دارد. ظاهرا  ایااجبر ذات مخلوقات و کماالت آن
تریج امر به هر موجودی  گرفت؛ البته نه از آن جهت که نزدیکی حاصل مثابۀ نزدیک تعالی بهاستعارۀ »باری

تعااالی از تریج اماار  باارای واجبظهور است؛ بلکه همان گونه که ذکر شد، یکی از دالیاال تعبیاار »نزدیااک 
 ل زیر را بازنویسی کرد:توان استدالکردن است. از ایج جهت میجهت خلق

 تریج امر به هر شیئی است.تعالی نزدیک مقدمۀ اول: باری •
 تر است، در اثرگذاری بر آن شیء اولویت دارد. مقدمۀ دوم: هرآنچه به یک شیء نزدیک  •
 تعالی در اثرگذاری بر هر شیئی، در مقایسه با هر علت دیگری اولویت دارد.نتیجه: باری •

های مفهومی شکل گرفتااه اساات؛ ب ااابرایج، اسااتدالل اسااتعاری محسااوا استعارهایج استدالل بر پایۀ 
 شود.  می
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 دارد:مالصدرا همچ یج، با ترکیب دو استعارۀ دیگر بیان می
»فإن  فراط کماله یبهرها لضعفها و بعدها عج م بع الوجود و معدن ال ور و الظهااور مااج قباال ساا خ  ✓

 )همااو، ه و شدة نوره ال افذ و عدم ت اهیه أقاارا  لی ااا مااج کاال األشاایاءذاتها ال مج قبله فإنه لعظمته و سعة رحمت
 (.1/70اسفار،  

ضع  و دوری از م بع وجود و معدن نور مقهور شاادت کمااال   سببها بهبر اساس عبارت فوق، انسان
اش از هر شاایئی بااه مااا سبب عظمت، وسعت رحمت و شدت نوریشوند؛ در حالی که واجب بهالهی می

 است.  ترنزدیک 
هاساات. تریج امر به انسانتعالی نزدیک تعالی دور هست د؛ اما واجبها از واجبعبارت دیگر، انسانبه

ها در حیات امور دارای قرا و بعد نسبت به ذات باری ، انسان ۀمثاب»موجودات هستی به  ۀبر اساس استعار
تریج اماار بااه هاار نزدیااک  ۀمثاباا تعااالی به»باری ۀتعالی دور هست د. اما بر اساس اسااتعاردنیوی از ذات باری
 شود. ها محسوا میتریج امر به انسانالوجود نزدیک موجودی ، واجب

 دارد:همچ یج، مالصدرا بیان می
مج جهة سعة رحمته فهااو  الدد  األددیو  - األقصی»فهو سبحانه في العلو األعلی مج جهة کماله  ✓

 .(114)همان، العالي في دنوه و الداني في علوه 
الوجود از جهاات کمااالش، دور و باااال و از جهاات وسااعت رحمااتش، در عبااارت فااوق نیااز، واجااب

ساابب وسااعت رحماات بااه تریج اماار  بهقبلی، در ای جااا تعبیاار »نزدیااک   ۀخالف گزارتریج است. برنزدیک 
  همراه با  بودنتعالی نسبت داده شده است. در ایج عبارت »دوربودن  همراه با »باالبودن  و »نزدیک واجب
بودن  بودن  و هم »پاییجمع ای »نزدیک »دنو  هم به  ۀبودن  در نظر گرفته شده است. مشتقات ریش»پاییج

  در االبعد االقااراتوان معادل »  را میفهو العالي في دنوه و الداني في علوه اشاره دارند. ب ابرایج، عبارت »
 نظر گرفت. 

 
 ی«مثاب  نزدیکاستعارۀ »عشق و مح ت به .6

مثابااۀ نزدیکاای  معرفاای های پایه را اسااتعارۀ »صاامیمت بهتریج استعارهلیکاف و جانسون یکی از مهم
. عباااراتی مان ااد »رابطااۀ نزدیااک ، »دوساات نزدیااک  در (Lakoff & Johnson, 1999, 50)ک  اادمی

 خورد:به چشم مییاب د. ایج استعاره با اندک اصالحی در عبارات مالصدرا چهارچوا ایج استعاره مع ا می
»المحبیج لله و المؤم یج بآیاته و المشتاقیج  لی لقائه مج عباده و أولیائه ال الحیج فإن لهم کل یوم  ✓

)مالصاادرا، مج محبوبهم قربة و کلما قربوا م ه ازداد شوقهم و قوي عشااقهم و کلمااا ازداد الشااوق ازداد القاارا 
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 (.7/186اسفار،  
کید شده است که   تعااالی همااواره در حالاات نزدیکاای بااه دوسااتداران و محباایج باریدر عبارت فوق تأ

شااان افاازون شااوند، شااوق و عشقتر میای کااه هرچقاادر بااه او نزدیااک گونهبرند؛ بهتعالی به سر میواجب
یابااد. باادیج ترتیااب، شان افاازایش میگردد، قرا و نزدیکیشان زیادتر میگردد و هرچقدر شوق و عشقمی

 یاب د. ستقیمی با قرا و نزدیکی میعشق و محبت ارتباط م
 

 مثاب  تقرب«استعارۀ »تش ه به .7

شاادن  بهااره مالصدرا در برخی عبارات از جهت نزدیکی و قرا جهاات توصاای  و تبیاایج فعاال »شبیه
 برد.می

)مالصاادرا، »فربما کان المطلوا نیل التشبه بالمعشوق أو القرا م ااه ال الوصاالة و االتحاااد  ✓
 . (5/203اسفار،  

زارۀ فوق تشبه و تقرا در تقابل با وصال و اتحاد مطاارح شااده اساات. تقاارا و تشاابه بااه معشااوق در گ
 تواند مطلوا و هدف حرکت عاشق قرار گیرد.می

 .(165)همان، »ک ف  المعلم التي یحرك ألجلها نف  المتعلم بدنها تقربا  لیها و تشبها بها  ✓
سمت آن علت غااایی بااه خاطر آن، بدن را بههنف  معلم علت غایی برای متعلم است که نف  متعلم ب

 آورد تا تقرا و تشبه به نف  معلم حاصل آید. حرکت در می
»لکل م ها حرکة خاصة مج محرك نفساني خاص تشبها بمعشوق خاص تقربا  لیه طاعااة للااه  ✓

 .(6/304)همان، تعالی 
 ص و تقرا به اوست.گیرد در جهت تشبه به معشوقی خاهر حرکت که از محرکی نفسانی نشأت می

»العاقل غفور، النه قریب التشبه بالذی هو م بااع الرحمااة و المغفاارة، و الجاهاال ختااور، النااه  ✓
 . (1/582)همو، شرح اصول کافی، قریب الشبه بمعدن المکر و الخدیعة 

ه گذارد. عاقل قریب التشبمذکور را به نمایش میۀفوق آشکار، استعار  ۀاصطالح »قریب التشبه  در گزار
به م بع رحمت و مغفرت است؛ ب ابرایج، عاقل بخش ده و غفور است. جاهل نیز قریب الشبه به معدن مکاار 

 کار است. و حیله است؛ ب ابرایج، جاهل خائج و فریب
 

مثابا  علات مثاب  علت قریب و علات باواساطه بهواسطه بهاستعارۀ »علت بی .8

 بعید«
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ک  ااد. ایااج هارگانه را به علاات قریااب و بعیااد تقساایم میفالسفه در بیان اقسام علت، هریک از علل چ
ای از علاال را باارای هاار تااوان سلساالهب دی مبت ی بر ایج نگاه است که در هریک از علل چهارگانه میتقسیم

ها، عضو انتهایی سلسله که بدون واسطه بااا معلااول در ارتباااط موجودی تشکیل داد. در ایج سلسله از علت
شود و سایر اعضای سلسله که همواره با یااک یااا چ ااد واسااطه در معلااول اثاار ه میاست، علت قریب نامید

؛ همااو، الشاافاء، السااماع الطبیعاای/ 56؛  522ساای ا، ال جاااه،  )ابجشااودگذارند، علت بعیااد نامیااده میمی
 فخر رازی، 544/1(.؛  طباطبایی، 158

و باایج فعلااه کااالوتر لتحریااك األعضاااء و   »فالفاعل القریب هو الذي یباشر الفعل یع ي ال واسطة بی ااه ✓
 (.2/192)مالصدرا، اسفار، البعید کال ف  و ما قبلها و المتوسط 

»المادة القریبة هي التي ال یتوق  قبولها لل ورة علی انضمام شيء آخر  لیها أو حاادوح حالااة أخااری  ✓
 (.193)همان، فیها و البعیدة ما ال یکون کذلك 

ای صورت را می پذیرد، صااورت هیچ واسطهک د، مادۀ قریب بیا ایجاد میواسطه فعل رفاعل قریب بی
شود. در ایج استعاره واسطه از معلول حاصل میک د و غایت قریب نیز بیواسطه در ماده حلول میقریب بی

هااا شود؛ زیرا ت ها عضو انتهااایی سلساالۀ علتقرا و نزدیکی امری تشکیکی و دارای مراتب محسوا نمی
 شوند. علت قریب است و سایر اعضای سلسله همگی علت بعید محسوا میم داق 

 
 د«یو علا داقص  ه مثا ه علا  ع بیاستعاره »علا تام  ه مثا ه علا قر  .9

مثابۀ قوۀ بعیااد  سااخج گفتااه مثابۀ قوۀ قریب و قوۀ ناق  بههای قبلی از استعارۀ »قوۀ کامل بهدر بخش
بااۀ مثامثابۀ فاعاال قریااب و فاعاال ناااق  بهشد. در عبارت زیر با مقایسۀ فاعلیت با قوۀ انفعالی، فاعل تام به

 شود:فاعل بعید معرفی می
»هي القوة االنفعالیة التامة ألنها أیضا کالفاعلة قد تکون تامة و قااد تکااون ناق ااة و هااي البعیاادة و  ✓

 .(3/15)مالصدرا، اسفار،  األولی هي القریبة و مراتب البعد مختلفة 
فاعاال تااام بااه  در ایج استعاره نیز فاعل قریب دارای مراتب تشکیکی نیست و ت هااا یااک حالاات، یع اای

تر باشااد، شود؛ اما دوری و ُبعد دارای مراتب گوناگونی است و هرچقاادر فاااعلی ناااق نزدیکی مت   می
 دورتر خواهد بود. 

یب و علا فاعلی و غایی  ه  ۀمثا »علا مادن و ص رن  ه  ۀاستعار  .10 علووا   ۀمثا علا قر
  عید«

های قریب به آن شیء در تقابل بااا علتمثابۀ  گاهی مالصدرا علت مادی و صوری هر جسم مادی را به
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 ک د:های بعید آن شیء توصی  میع وان علتعلت فاعلی و غایی به
یبتان»بالجملة المادة و ال ورة   ✓ للمعلول مج حی  هما جزءان له فیکااون  حااداهما علااة   علتان قر

 (.2/129)مالصدرا، اسفار، صوریة و األخری علة مادیة 
یبة»بعض   ✓ و انجر البح  في   المادة األولی و الص رةد األمور الطبیعیة و هي  لوجو  األسباب القر

و ستق  فیما یرد علیااك مااج مباحاا  الحرکااات   -لألجسام    السبب العقلي الفاعليتالزمهما  لی  ثبات  
)همااان، لوجود الکائ ات التي هي تحت السااماویات   سببان قاصیانو هما    الغایاه العقلیةالکلیة  ثبات  

5/191.) 
نامد. در را ماده و صورت را از آن جهت که جزئی از ماهیت شیء هست د، علت قریب شیء میمالصد

 ۀمثاباا اولاای و صااورت به ۀهااا را در تقاباال بااا ماااددوم نیز علت فاعل عقلی اجسام و غایات عقلاای آن  ۀگزار
حیاا  کااه   دارد که علت مادی و صوری از آنصراحت بیان میک د. مالصدرا بههای بعید توصی  میعلت
. او همیج تعبیر را در باا وجااود (316)همان،  شوندهای قوام شیء هست د، علت قریب محسوا میعلت

 برد:اشیاء نیز به کار می
 .(4/26)همو، شرح اصول کافی، ع ه  یبعد»الن قوام االشیاء بوجوده و ما یتقوم به وجود الشيء ال  ✓

متعارف انسانی است؛ »مقااوم  در مع ااای   ۀاصل تجرباذعان به ارتباط مستقیم میان قوام و نزدیکی، ح
اشاره دارد. مقوم یک ساااختمان جزئاای از  –مثال  یک ساختمان  –اش به پایه و اساس یک جسم اللفظیتحت

آن ساختمان است و اجزای یک جسم، نزدیک به آن جسم هست د. ب ابرایج، مقوم یک جسم، نزدیااک بااه آن 
 استعاری به عالم متافیزیک نیز بسط داده شده است. شکلیمتعارف به ۀاست. ایج تجرب

 
 و نقد نظریات رقیب نزدیکی –دفاع از تفبیر استعاری از جهت دوری  .11

تااوان سااه نزدیکی در مباح  مختل  فلساافی، می –کارگیری جهت دوری  در مواجهه با موارد متعدد به
موارد به کار رفته است؛ بدیج مع ا که تمام نزدیکی به اشتراک مع وی در ایج    –. دوری  1نظریه را مطرح کرد:  

نزدیکی به اشتراک لفظی  –. دوری 2توان به تمام ایج موارد م طبق کرد. حدود و ثغور یک مع ای واحد را می
تک ایج مااوارد شکل مستقلی برای تک نزدیکی به –در ایج موارد به کار گرفته شده است؛ بدیج مع ا که دوری 

ای که هیچ تقدم و تأخری م طقی و محتوایی میان ایج معانی وجود ندارد و هرکاادام گونهوضع شده است، به
الفظی است کااه بااه تجربااۀ متعااارف نزدیکی دارای مع ایی تحت –. دوری 3شود. مستقل از دیگری فهم می

ری کارگیری ایج جهت بسااط اسااتعاگردد. سایر موارد بهانسانی در مواجهه با اجسام در عالم طبیعت بازمی
الفظی جهت مذکور دارای تقاادم بااه سااایر معااانی انتزاعاای و الفظی است. مع ای تحتهمیج مع ای تحت
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نزدیکاای در عااالم  –تر، تجربۀ متعارف انسانی در مواجهه با دوری عبارت دقیقاستعاری ایج جهت است. به
های مفهااومی مبت اای باار طبیعت مقدم بر فهم معانی انتزاعی و استعاری ایج واژه است. هریااک از اسااتعاره

گیرنااد؛ امااا نزدیکاای بهااره می  –نزدیکی از ج بۀ خاصی از تجربۀ متعارف انسانی نساابت بااه دوری    –دوری  
 –هااای دوری  نزدیکی واجااد تمااام خ وصاایات و ویژگی  –کارگیری استعاری دوری  یک از ایج موارد بههیچ

د لزوما  دارای تقدم و تااأخر م طقاای و نزدیکی فیزیکی نیست. همچ یج، معانی استعاری جهت مذکور، خو
پذیر با هم نیست د؛ های آشکاری با یکدیگر دارند که جمعمحتوایی نسبت به یکدیگر نیست د و بعضا  تفاوت

مثابۀ امور دارای نزدیکاای و دوری نساابت بااه ها، مان د »موجودات هستی بهبرای نمونه، در برخی از استعاره
یکاای امااری تشااکیکی و دارای مراتااب مختلاا  اساات و امااا در برخاای از نزد  –تعااالی ، دوری ذات باری

نزدیکاای  –مثابۀ علت بعیااد ، دوری مثابۀ علت قریب و علت ناق  بههای دیگر، مان د »علت تام بهاستعاره
نزدیکی که   –بودن دوری  توان گفت که ویژگی دارای مراتب تشکیکیفاقد مراتب مختل  است. در ای جا می

تعارف انسانی موجود است به استعارۀ اول نگاشت شده است؛ اما بااه اسااتعارۀ دوم ایااج ویژگاای در تجربۀ م
الفظی در واقع، نگاشت یک یا چ د خ وصاایات نگاشت نشده است. ب ابرایج، بسط استعاری مع ای تحت

های های مفهااومی مختلاا  حاصاال بسااطتری است. استعارهنزدیکی عی ی به حوزۀ مق د انتزاعی  –دوری  
 ده د.الفظی رخ میمتعدد است که در جهات گوناگون حول محور مع ای تحتهای  استعاری

گاااه اساات؛ از هماایج رو، بخشاای از تجربۀ متعارف انسااانی مرکااب از بخش گاااه و ناخودآ هااای خودآ
گاه انسانی بهاستعاره ای انااد و دارای عمومیاات گسااتردهصورت خودکار شکل گرفتههای مفهومی در ناخودآ

ها، ت ها در یک فره گ و جامعۀ خاص یا در یک مکتب فکااری خاااص  د؛ اما بخش دیگر ایج استعارههست
گاهانااه شااکل نگرفتهیافت می انااد؛ باارای نمونااه، شوند. هرچ د دستۀ اخیر نیز در بساایاری اوقااات کااامال  آ

هااا و ر فره گ مثابۀ نزدیکاای  کااه دگیری استعارۀ »صمیمت بهپژوهشگران علوم ش اختی معتقدند که شکل
های صدرایی نیز دیده می شود، ایج اساات کااه کااودک جوامع مختلفی پذیرفته شده است و در میان استعاره

همراه احساااس صاامیمت حاا  اش ، وضعیت نزدیکی به بدن مادر را بههای زندگیانسانی در نخستیج ماه
مثابۀ وضااعیت نتزاعی »صمیمت  را بهها بعد از رشد و بلوغ نیز، مفهوم اک د؛ از همیج رو، اغلب انسانمی

. ایج اسااتعاره (Lakoff & Johnson, Philosophy in the flesh, 50)ک  دفیزیکی »نزدیکی  فهم می
گاه ش اختی انسان شکل گرفته است.   در ناخودآ

نزدیکی در چهارچوا نظریۀ استعارۀ مفهومی  –در ایج پژوهش ادعا آن است که کاربرد استعاری دوری 
های لفظاای و ادباای مطاارح شااده اساات. های مفهومی در مقاباال اسااتعارهلیت تبییج بهتری دارد. استعارهقاب

گاهانه، بر اساس نوعی از شباهت ظاهری میان »مستعار م ه  و های لفظی و ادبی اغلب بهاستعاره صورت آ
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کیااد باار وجااه به شوند.صورت استث ائی و موردی به کار گرفته می»مستعار له  ساخته می شوند و به دلیل تأ
اللفظی جایگزی ی کرد؛ برای توان حذف و با معادل تحتراحتی میهای لفظی را بهشباهت آشکار، استعاره

توان گفت که »علی شجاع است ، بدون آنکااه چیاازی از راحتی میجای گزارۀ »علی شیر است  بهمثال، به
گاه شکل میهای مفهومی اغلب بهمع ا از دست برود؛ اما استعاره گیرند. شباهت آشکاری و صورت ناخودآ

ساااز اساات؛ یع اای واضحی میان حوزۀ مبدأ و مق ااد اسااتعاره وجااود ناادارد؛ بلکااه خااود اسااتعاره شباهت
های گیری استعاره باشااد. اسااتعارهگیری استعاره مقدم بر شباهت است و نه ای که شباهت عامل شکلشکل

صورت استث ائی شوند و نه بههای مختل  به کار گرفته میپردازیتشکلی وسیع و در قالب عبارمفهومی به
شوند؛ از همیج رو، های مفهومی هم در مقام ت ور و هم در مقام ت دیق به کار گرفته میو موردی. استعاره

های استعاری نیز سخج گفت. همچ یج، در صورت حذف و جایگزی ی واژۀ استعاری با توان از استداللمی
های ادبی، تفکیک رود. در نظریۀ استعارۀ مفهومی برخالف استعارهیگری، بخشی از مع ا از دست میواژۀ د

توان ادعااا کاارد کااه تمااام مااوارد معانی به حقیقی و مجازی مع ا ندارد. از دیدگاه نظریۀ استعارۀ مفهومی می
هااا بااه ت و نااه ای کااه آنشاادنی اساا نزدیکی در متج مالصدرا در چهارچوبی واحد تبییج  –کارگیری دوری  به

های ادبی مجزا و مستقل از هم بازگردند. چ یج تبییج جامعی با شهود انسانی سازگارتر است. به نظر استعاره
گاه بوده است؛ زیرا هیچ اشاره ای به ج بااۀ ها بهکارگیری بسیاری از ایج استعارهرسد که بهمی صورت ناخودآ

های اسااتعاری نیااز صدرا وجود ناادارد. همچ اایج، تقریاار اسااتداللها در متج مالبودن آنتعلیمی و مجازی
ها همااراه بااا حااذف بخشاای از مع ااا شاهدی بر نظریۀ استعارۀ مفهومی است. همچیج، حذف ایج اسااتعاره

مثابۀ علت قریااب ، »علاات قریااب  حاااوی معااانی واسطه بهخواهد بود؛ برای مثال، در استعارۀ »علت بی
رود. همچ اایج، »علاات قریااب  واسطه ، آن مع ا از دست ماایبا »علت بیاست که در صورت جایگزی ی  

 شود. واسطه  یافت نمیصورت ضم ی حاوی تأثیر بیشتر و شدیدتر است که لزوما  در »علت بیبه
پااذیر نیساات د؛ امااا شااواهد شود که دو نظریۀ اشتراک لفظی و مع وی چ دان دفاعدر ادامه نشان داده می

 گذارند. ط استعاری صحه میمحکمی بر نظریۀ بس
نزدیکاای بااه عااالم طبیعاات و محسوسااات   –دارد کااه جهاات دوری  صراحت بیان میمالصدرا گاهی به

 اخت اص دارد:
»ألن فاعلها و غایتها لی  أمرا محسوسا بل أمر عقلي غیر متفاوت في القرا  لیه و البعد ع ه لکونه خارجااا  ✓

 (.3/114)مالصدرا، اسفار،  عج هذا العالم 
 –اما همان گونه که نشان داده شد، مالصدرا بارهااا جهاات توصاای  امااور متااافیزیکی از جهاات دوری  

 گیرد. در برخی از عبارات، مالصدرا دو مع ای گوناگون برای دوری و نزدیکی قائل است:نزدیکی کمک می
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احاادة و لاای  شاايء »االول سبحانه لما لم یکج مکانیا کانت نسبته الی جمیع االمک ة و المکانیات نساابة و ✓
اقرا  لیه مج شيء اخر و ال ابعد و ال هو اقرا الی شاايء مااج شاايء اخاار و ال ابعااد اال بمع اای اخاار غیاار 

)همااو، شاارح اصااول کااافی، المکاني و هو القرا بالذات و ال فات و نحو ذلااك، و البعااد الااذي بإزائااه 
3/300.) 

ها و اشیاء مکانم د نسبت واحاادی تمام مکانتعالی فاقد مکان است؛ ب ابرایج، در مقام مقایسه با  باری
شود؛ اما در مع ای دیگری غیر از مع ای مکانی، دارد و نسبت به اشیاء دیگر به دوری و نزدیکی مت   نمی

تااوان از دوری و نزدیکاای ذاتاای یااا توان به دوری و نزدیکی مت   کرد. از ایج ج به، میتعالی را میواجب
امااور دارای   ۀمثاباا »موجااودات هسااتی به  ۀاسااتعارت. قرا ذاتی و صفاتی به  صفاتی یا امور دیگر سخج گف 

تر باشااد، تعالی  اشاره دارد؛ هرچقدر یک موجود به ذات الهی نزدیااک نزدیکی و دوری نسبت به ذات باری
عبارت دیگر، قرا ذاتی همراه با قرا کماالت وجودی همان د علم، ظهور و حیات در آن شدیدتر است. به

 است.  صفاتی 
 –نزدیکاای سااخج گفتااه شااده اساات: »دوری  –در ایج عبارت، از دو مع ای مختل  برای جهاات دوری 

نزدیکاای باارای  –کارگیری جهاات دوری نزدیکی مع وی . مالصدرا بااه –نزدیکی وضعی و مکانی  و »دوری 
کااه دوری و   نامد. ظاهر ایج عبارت بیااانگر ایااج اسااتنزدیکی مع وی  می  –امور ماوراء طبیعت را »دوری  

نزدیکی در امور مکانم د و امور مجرد از ماده اشتراک لفظی دارند و هیچ ارتباط و همچ یج، تقدم و تأخری 
 میان ایج دو مع ا وجود ندارد. 

خورد که به ارتباطی محکم میان قاارا و بعااد با ایج حال، عبارات دیگری در آثار مالصدرا به چشم می
 –نزدیکاای مع ااوی از دوری    –صاادرا بارهااا جهاات فهاام و توصاای  دوری  وضعی و مع وی اشاره دارند. مال

 گیرد:نزدیکی وضعی و مکانی کمک می
»فإن القرا الوضعي و االت ال المقداري في الجسمانیات بإزاء القاارا المع ااوي و االرتباااط العقلااي فااي  ✓

 (.9/142)همو، اسفار، الروحاني في قبول األثر و استجالا الفیض 
تااأثیر یااک جساام باار اجسااام  ۀدارد که در عالم طبیعت، نحووضیح عبارت فوق، بیان میمالصدرا در ت

تر تأثیر بر اجسام نزدیااک  ۀواسطدیگر تابع دوری و نزدیکی اجسام از یکدیگر است؛ تأثیر بر اجسام دورتر به
ی بر موجودات تعالتوان در عالم ماوراء طبیعت مشاهده کرد؛ تأثیر واجبشود. همیج قاعده را میمحقق می

 گیرد. تر صورت میموجودات نزدیک  ۀواسطدورتر از م بع وجود به
»الوجودات المتفاوتة في الشدة و الضع  . . . و لمعات جماله و جالله و أضواء نوره الوجااودي المتفاوتااة  ✓

د الحسااي قربا و بعدا کاألنوار الحسیة المتفاوتة في ال وریة بحسب تفاوت قربهااا و بعاادها عااج ال ااور األشاا 
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 (.234)همو، مفاتیح الغیب،  الشمسي الذي مثال ال ور العقلي الواجبي 
وجودات بر اساااس دوری و نزدیکاای از م بااع وجااود، دارای شاادت و ضااع  هساات د؛ همان ااد انااوار 

یاب د. ب ابرایج، فهم دوری و نزدیکی محسوس که برحسب دوری و نزدیکی از خورشید، شدت و ضع  می
 شود.پذیر میم دوری و نزدیکی وضعی و مکانی امکانمع وی بر اساس فه 

»فان الشخ یج قد یتقاربان بتحرکهما جمیعااا و قااد یکااون احاادهما ثاباات فیتحاارك االخاار،  ✓
 (.4/233)همو، اسفار،  فیح ل القرا بی هما بتغیر فی احدهما فقط، و کذا فی القرا المع وی 

شدن دو شخ  به همدیگر گاهی، با یعت، نزدیک دارد که در عالم طبمالصدرا در عبارت فوق بیان می
ساامت آن شود و گاه، یک شخ  ثابت است و دیگری بهسمت یکدیگر محقق میحرکت هر دو شخ  به

دارد که قرا مع وی نیز به همیج صااورت اساات. او سااپ ، صااعود و ترقاای ک د. سپ ، بیان میحرکت می
ساامت آمااوز بهک د. همچ اایج، نزدیکاای دانشعرفی میب دگان در مراتب قرا الهی را از نوع دوم نزدیکی م

 ک د.آموز به استاد و نه برعک ، توصی  میشدن دانشدرجه استادش در کمال علم را نیز حاصل نزدیک 
 –نزدیکاای وضااعی مقاادم باار فهاام دوری    –توان نتیجه گرفت که فهاام دوری  بر اساس عبارات فوق، می

توان مشترک لفظاای دانساات؛ زیاارا در نزدیکی را نمی  –ونه از دوری  نزدیکی مع وی است. ب ابرایج، ایج دو گ
توان ایج دو گونه گونه تقدم و تأخری میان دو مع ای یک واژه برقرار نیست. همچ یج، نمیمشترک لفظی هیچ

صراحت، به تمااایز و غیریاات میااان نزدیکی را مشترک مع وی محسوا کرد؛ عبارات مالصدرا به  –از دوری  
نزدیکاای در همااۀ مااوارد، دارای خ وصاایات  –نزدیکی اشاره دارد. همچ اایج، دوری   –ه از دوری  ایج دو گون 

ها دارای مراتب تشکیکی نزدیکی در برخی استعاره  –مشابه و یکسانی نیست؛ همان گونه که بیان شد دوری  
 سازد.مکج میها را غیرماست و در برخی دیگر فاقد چ یج مراتبی است. همیج امر اشتراک مع وی میان آن

نزدیکاای در مع ااای  –نزدیکاای مع ااوی، بایااد گفاات کااه دوری  –باار اساااس تفساایر اسااتعاری از دوری 
نزدیکاای مع ااوی  –اش ت ها به همان نسبت میان اجسام در عااالم محسااوس اشاااره دارد. دوری اللفظیتحت

نزدیکی  –عد حاکم بر دوری اللفظی دارد و اما دقیقا  عیج آن نیست؛ زیرا همۀ قواریشه در همیج مع ای تحت
نزدیکی مع وی انتقال داد؛ بلکه بسااط اسااتعاری آن اساات؛ زیاارا در برخاای از   –توان به دوری  مکانی را نمی

 نزدیکی شباهت وجود دارد. –ها، میان ایج دو گونه دوری ج به
وی، مواجااه اللفظی و مع اا گفته ت ها با دو مع ا از قرا و بعد، یع ی معانی تحااتبر اساس مطالب پیش

نیستیم؛ بلکااه معااانی انتزاعاای و مع ااوی قاارا و بعااد، شااامل اقسااام و مااوارد متعااددی اساات؛ هریااک از 
های عبارت دیگاار، هریااک از اسااتعارهشده به یکی از ایج معانی اشاره دارد. بااههای مفهومی معرفیاستعاره

نزدیکاای را  –فظی دوری اللنزدیکی، یک یا چ د خ وصیت خاص مع ااای تحاات  –مفهومی مبت ی بر دوری  
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هایی مان ااد ک  ااد؛ باارای مثااال، اسااتعارهسازند و آن خ وصیات را به امااور انتزاعاای م تقاال میبرجسته می
تعالی ، قواعدی همان د »اثاار باار مثابۀ امور دارای نزدیکی و دوری نسبت به ذات باری»موجودات هستی به

تر، شدیدتر از اثر در شاایء است ، »اثر در شیء نزدیک  ترواسطۀ اثر بر شیء نزدیک شیء دورتر، متأخر و به
 –کمک فهاام دوری نزدیکاای مع ااوی بااه –گیرند. فهم دوری دورتر است  را از حوزۀ مبدأ ایج استعاره وام می

 نزدیکی مع وی است.   –نزدیکی وضعی میسر شده است. ایج امر شاهدی بر تفسیر استعاری از دوری 
نزدیکی مع وی دارای اقسام گوناگونی است که لزوما  با یکدیگر   –، دوری  تهمان گونه که نشان داده اس 

  هریااک مثابۀ علت بعیدمثابۀ علت قریب و علت باواسطه بهواسطه بهعلت بیدر استعارۀ »سازگار نیست د.  
بااۀ مثاعلاات تامااه بهتواند به دوری و نزدیکی مت   گردد؛ در حالی کااه در اسااتعارۀ »از علل چهارگانه می

توان ااد بااه علاات ت هایی نمییک از علل چهارگانااه بااه، هیچمثابۀ علت قریب علت قریب و علت ناق  به
مثابااۀ مثابۀ علت قریب و علاات فاااعلی و غااایی به»علت مادی و صوری بهقریب مت   شوند. در استعارۀ 

 تواند به علت قریب مت   گردد.علت بعید  نیز ت ها علت مادی و صورت می
باااری ، برخاای مثابااۀ امااور دارای نزدیکاای و دوری نساابت بااه ذاتتعارۀ »موجااودات هسااتی بهدر اساا 

تریج امر بااه مثابۀ نزدیک تعالی به»باریتعالی نزدیک و برخی دور هست د؛ اما در استعارۀ  موجودات به باری
بۀ دورتریج امر بااه مثاتعالی بهالوجود از هیچ موجودی دور نیست و در استعارۀ »باری، واجبهر موجودی 

نزدیکی در باا علاات یااا  –تعالی به هیچ موجودی نزدیک نیست. ب ابرایج، اگر دوری هر موجودی ، واجب
گویی خواهیم شد؛ اما اگر هریک از اللفظی بازگردانیم، دچار ت اقضتعالی را به یک مع ای واحد تحتباری

 یم، دچار محذوریتی نخواهیم شد؛ زیرا همااان ایج توصیفات را در چهارچوا یک استعارۀ مفهومی مع ا ک 
های مفهومی ت ها یک ج به از یک مفهوم انتزاعاای اند، هریک از استعارهگونه که لیکاف و جانسون بیان کرده

توانااد کاال ت هایی نمیک  د. هیچ استعارۀ مفهومی بااهک  د و وجوه دیگر آن مفهوم را پ هان میرا برجسته می
از هماایج رو،  (؛Lakoff & Johnson, Metaphors We Live by, 13)یی ک اادیااک مفهااوم را بازنمااا

 ک  دۀ یک مفهوم انتزاعی هست د، ممکج است با یکدیگر ناسازگار باش د. های مفهومی که توصی استعاره
 

 گیری نتیجه
و وضااعی  نزدیکی مکانی –اش، یع ی دوری اللفظینزدیکی را بارها در مع ای تحت  –مالصدرا جهت دوری  

 -نزدیکاای بااا اصااطالح »دوری    –در آثار خویش به کار برده است؛ با ایج حال، او از گونۀ دیگری از دوری  
نزدیکاای  –ک د. هرچ د نباید چ یج پ داشت کااه ت هااا بااا یااک گونااۀ واحااد از دوری نزدیکی مع وی  یاد می

گون متافیزیکی و از زوایای گوناگون رو هستیم؛ بلکه مالصدرا در مباح  گونامع وی در آثار مالصدرا روبه
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 ایج جهت را به کار گرفته است. 
نزدیکاای مع ااوی را در  –کارگیری جهت دوری  توان موارد متعدد بهبر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی، می

ها از متااون ب دی کرد. در ایج پژوهش، بخش بزرگی از ایج استعارههای مفهومی صورتچهارچوا استعاره
پردازنااد: ها به توصی  مفاهیم قوه، اسااتعداد و امکااان میاند. بخشی از ایج استعارهتخراج شدهصدرایی اس 

مثابۀ نزدیکی بااه ، »امکان بهمثابۀ امر دارای نزدیکی و دوری نسبت به ح ول استعارۀ »امکان استعدادی به
 مثابۀ امر قریب .بهمثابۀ امر بعید و استعداد »قوه بهمثابۀ دوری از ح ول ، ح ول و امت اع به

مثابااۀ استعارۀ »موجودات هستی بهپردازند:  تعالی و مخلوقات میها به رابطۀ باریبرخی از ایج استعاره
تریج اماار بااه هاار مثابااۀ نزدیااک تعااالی به»باری تعااالی ،امور دارای نزدیکاای و دوری نساابت بااه ذات باری

سااوی ذات مثابااۀ تقاارا به، »تکامل و تعبد بهموجودی مثابۀ دورتریج امر به هر تعالی به»باری  موجودی ،
 الهی .

مثابااۀ واسطه بهاستعارۀ »علت بیاند:  ها در مبح  علیت به کار گرفته شدهبخش دیگری از ایج استعاره
مثابۀ علاات مثابۀ علت قریب و علت ناق  بهمثابۀ علت بعید ، »علت تام بهعلت قریب و علت باواسطه به

 مثابه علت بعید .مثابۀ علت قریب و علت فاعلی و غایی بهادی و صوری بهبعید ، »علت م
 مثابۀ تقرا .مثابۀ نزدیکی  و »تشبه بهاند از: »عشق و محبت بهدو استعارۀ مهم دیگر نیز عبارت

نزدیکاای وضااعی و  –توان حاصل بسط اسااتعاری دوری های فوق را مینزدیکی در تمام استعاره  –دوری  
 –نزدیکی در مباح  متااافیزیکی متااأخر و وابسااته بااه فهاام دوری  –ت؛ از همیج رو، فهم دوری مکانی دانس

نزدیکی وضعی و مکااانی   –نزدیکی وضعی و مکانی است. بر همیج اساس، برخی از قواعد حاکم بر دوری  
 اند.  نزدیکی مع وی نیز م تقل شده –به دوری 

ش اسی مرتبط اساات که از طرفی، با نظریات زبانشود  ای محسوا میرشتهمقالۀ حاضر پژوهشی میان
و از سویی دیگر، با نظریات فلسفی پیوند خورده اساات؛ از هماایج رو، دسااتاوردهای چ اایج پژوهشاای نیااز 

های فلساافی باادون اشاااره بااه نقااش شوند؛ اما از طرفی دیگر، فهم و تفسیر گزارهای محسوا میرشتهمیان
های استعاری در پااژوهش پذیر نیست. معرفی و تحلیل استداللانزبانی مفاهیم و اصطالحات فلسفی امک

ها امکان پذیر نیساات. یکاای از حاضر نیز نشان داد که حتی اثبات مدعیات فلسفی بدون کمک ایج استعاره
کارگیری اصااالحاتی همان ااد دهد: موارد متعدد بااهتریج دستاوردهای ایج پژوهش آن است که نشان میمهم

ارتباط بااا یکاادیگر. توان و باید در چهارچوا نظری واحدی تبییج کرد و نه اموری بیا مینزدیکی ر  –دوری  
نزدیکاای نااوعی ناسااازگاری بااه چشاام  –کارگیری دوری همان گونه که مشاهده شده، میان مااوارد متعاادد بااه

 ارائه دهد. تواند تبییج درخوری از ایج ناسازگاری گرفته در ایج مقاله میخورد. تحلیل استعاری صورتمی
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