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Abstract 

The theory of conceptual metaphor claims that abstract concepts are understood by 

concrete and less abstract concepts. Conceptual metaphors map the conceptual structure 

of the source domain over the conceptual structure of the target domain. In this view, a 

conceptual metaphor is an intrinsic component of human thought, and the appearance 

of metaphors in language is only a sign of their existence in human thought. 

Lakoff and Johnson introduce causation as one of the important abstract concepts 

that are understood and described by various conceptual metaphors. Causation is 

conceptualized both in ordinary and everyday language and in scientific and specialized 

texts through single cognitive mechanisms. 

Mulla Sadra is one of the greatest Muslim philosophers and Al-Shawahid Al-

Rubūbīyyah is one of his most important philosophical books. In the framework of the 

conceptual metaphor theory, this study has analyzed the various terms used to describe 

causation in Al-Shawahid Al-Rubūbīyyah written by Mulla Sadra. The most important 

conceptual metaphors that are used in this book to describe causation have been 

extracted. Each of these metaphors emerges through the derivatives of one or more 

lexical roots in this book. 

In this study, Mulla Sadra’s use of metaphors is quantified based on statistical 

methods. By calculating the frequency of metaphoric usage of all the words that 

describe causation related to a metaphor, the frequency of that metaphor is extracted in 

the book.  
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The “Causation is motion out” metaphor (306) emerges through the derivations of 

«ṣ-d-r» (49), «n-sh-’» (124), «f-y-ḍ» (82), «r-sh-ḥ» (2), «j-l-w » (18) and «ẓ-h-r» (31) 

roots. The “Causation is making an impression” metaphor (112) is revealed by the 

derivations of «‘- th-r» (112) root. The “Cause is source” metaphor (120) is related to 

the derivations of «b-d-’» (120) root. The “Causation is being basis” metaphor (156) is 

represented by the derivations of «q-w-m» (156) root. The “Causation is making” 

metaphor (117) includes the derivations of «j-‘-l» (107) and «ṣ-n-‘» (10) roots. The 

“Causation is transfer of possessions” metaphor (61) is revealed by the derivations of 

«‘-ṭ-w» (14), «w-h-b» (15) and «f-y-d» (32) roots.  

The frequency of metaphorical use of each of the lexical roots and related 

conceptual metaphors in this book is shown by numbers in parentheses. 

According to the statistical results, the “causation is motion out” metaphor has the 

highest frequency and the “causation is transfer of possessions” metaphor has the 

lowest frequency in the book. 

Statistical differences between the two metaphors can find a philosophical 

explanation. According to the “causation is motion out” metaphor, the cause is like a 

boiling and luminous fountain whose effects are considered as its manifestations and 

overflowing water. Such an image of causation is in great harmony with Mulla Sadra’s 

philosophical system. But in the “causation is transfer of possessions” metaphor, there 

is a clear distinction between cause and effect, and causation is considered as a kind of 

forced movement caused by the application of force. Such an image of causation is 

less compatible with Mulla Sadra’s philosophical system. 

 

Keywords: causation, conceptual metaphor, Al-Shawahid Al-Rubūbīyyah, Mulla 

Sadra, Lakoff. 
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 های علیتتحلیل آماری از استعاره

 امالصدر در کتاب 

 **دارابی ، کوکب*زادهوحید خادم

 ۲0/۲0/10۲۲تاریخ پذیرش:    |   20/۲۵/10۲۲: تاریخ اصالح   |   20/1۲/1000تاریخ دریافت: 

 دهیچک

پتذیر  دارد که فهم مفاهیم انتزاعی به واسطه مفاهیم عینی و کمتر انتزاعتی امکان های مفهومی بیان می نظریه استعاره
های  کنند که بته واستطه استتعاره را به عنوان یکی از مفاهیم انتزاعی معرفی می« علیت»شود. لیکاف و جانسون،  می

ر زبان متعارف و روزمره و چه در متون علمی و تخصصتی، شود. علیت، چه د مفهومی گوناگونی فهم و توصیف می
شود. این پژوهش در چارچوب نظریه استتعاره مفهتومی،  سازی می به واسطه ساز و کارهای شناختی واحدی مفهوم

کنتد.  به کار گرفته شده است، تحلیتل می الشواهد الربوبیةواژگان گوناگونی را که به منظور توصیف علیت در کتاب 
در توصیف علیت استخراج شده است. هر یک از این  الشواهد الربوبیةکاررفته در  های مفهومی به ن استعارهتری مهم

یابتد. بتا محاستبه فراوانتی  ها به واسطه مشتقات یک یا چند ریشه لغوی در متتن کتتاب ظهتور و بتروز می استعاره
 الشواهد الربوبیةند، فراوانی آن استعاره در کتاب کن ای، علیت را توصیف می کارگیری تمام واژگانی که ذیل استعاره به

 الشتواهد الربوبیتةشده در این پژوهش به ترتیت  فراوانتی آمتاری در کتتاب  های معرفی شود. استعاره استخراج می
(؛ 156« )علیتت استاس و پایته قرارگترفتن استت»(؛ 326« )علیت حرکت به سمت خارج استت»اند از:  عبارت

(؛ 112« )علیت بر جای گذاشتتن نشتانه استت»(؛ 117« )علیت ساختن است»(؛ 122« )علت نقطه آغاز است»
 (.61« )ها است علیت انتقا  دارایی»

 الربوبیة، مالصدرا، لیکاف.علیت، استعاره مفهومی، الشواهد : ها دواژهیکل
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 . مقدمه1

های  کننتد کته استتعاره های مفهتومی ادعتا می کتردن نظریته استتعاره جرج لیکاف و مار  جانستون بتا مطرح
ترین ساز و کار شناختی انسان برای فهم مفاهیم انتزاعی است. استعاره مفهومی به متا ایتن اجتازه  مفهومی مهم

(. مفتاهیم Lakoff, 1993, pp.244-245بر حس  مفاهیم عینتی فهتم کنتیم ) دهد که مفاهیم انتزاعی را را می
قدرها غنی نیستت تتا بته عنتوان مفهتومی  . اسکلت لفظی که آن1اند:  انتزاعی معمواًل از دو بخش تشکیل شده

های استتعاری در جهتات گونتاگون کته  ها و گستترش ای از بستط . مجموعه2کامل و بال  به کار گرفته شود؛ 
(. Lakoff & Johnson, 1999, p.128گیرنتد ) گوشت و پوست بر روی آن استکلت لفظتی قترار می همچون

 تقریبًا فقیر و تهی، و دارای ساختاری حداقلی و اسکلتی هستند. ها مفاهیم بدون استعاره
و « معنتا»، «علیتت»، «تغییتر»، «کنش»، «زمان»ترین مفاهیم انتزاعی مانند  لیکاف مدعی است رای 

یکتی از « علیتت(. »Lakoff, 1993, p.222شتوند ) ستازی می ها مفهوم همگی به واسطه استعاره« هدف»
ترین مفاهیم فلسفی نزد فالسفه مسلمان بوده است. بختش بزرگتی از نظریتات فلستفی حتو  محتور  مهم

اند. این پژوهش بر آن است تا در چارچوب نظریه استعاره مفهتومی، زبتان مالصتدرا  شکل گرفته« علیت»
هتای  در توصیف رابطه علیت را تبیین و تحلیل کند. همچنین، این پژوهش به صورت استتقرایی و بته روش

ی انجام شده است. از همین رو ناگزیر باید دامنه پژوهش کاماًل محدود و مشتخص شتود. لتذا آن را بته  کمم
ختاب کتتاب مناست  در ، محدود کردیم. انتالشواهد الربوبیةهای مالصدرا، یعنی  ترین کتاب یکی از مهم

سزایی دارد. این انتختاب  های یک فیلسوف اهمیت به این پژوهش به منظور انعکاس کامل و صحیح دیدگاه
های مختلتف  . کتاب تا حد امکان جامع باشد و تمام حوزه1های زیر صورت گرفته است:  بر اساس مال 

های تتاریخی  ا باشد و کمتر بته جنبتههای خاص مالصدر . کتاب شامل دیدگاه2فلسفه اولی را شامل شود؛ 
 حجم باشد. . کتاب نه چندان حجیم و نه چندان کم0مباح  بپردازد؛ 

بهره برده استت. بتا تحلیتل بختش بزرگتی از ایتن « علیت»مالصدرا از واژگان متعددی برای توصیف 
استتخراج و معرفتی  الشتواهد الربوبیتةهای مفهومی مرتبط با علیت در کتاب  ترین استعاره واژگان، متداو 

توان ادعتای حصتر عقلتی کترد. ادعتای نگارنتده ایتن  های استقرایی نمی شود. با این حا ، در پژوهش می
 های مرتبط با علیت را شناسایی و بررسی کرده است. نیست که تمام استعاره

هتای  نیتز بته واستطه روش الشتواهد الربوبیتةهای مفهومی در کتاب  کارگیری هر یک از استعاره فراوانی به
شتناختی متتن، یکتی از ابزارهتای  های آماری به منظتور تحلیتل زبان شود. استفاده از روش آماری محاسبه می

های گونتاگون  یابی به اطالعات دقیق و مطمئن راجع به متن است. بدون شک استتعاره رای  و مفید برای دست
ابهی ندارند، بلکته برختی بته عنصتر غالت  در آن موجود در هر متن همگی جایگاهی یکسان و وضعیت مش

شتوند. اطالعتات آمتاری دربتاره  ای و اتفاقی استتفاده می شوند و برخی صرفًا به صورت حاشیه متن تبدیل می
 ها پیش نهد. تری از میزان اهمیت هر یک از این استعاره تواند تصویر روشن های مفهومی می استعاره
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ای دیگر نیتز محتل توجته  های آماری برای بررسی و پاسخ به مسئله شگیری از رو در این پژوهش بهره
های مختلف علیت در آثار فلسفی، نتتای   کارگیری استعاره توان از مقایسه فراوانی به قرار گرفته است؛ آیا می

پتذیر نیستت و بایتد ابتتدا  ستادگی امکان کیفی و فلسفی هم استخراج کرد؟ البته پاسخ بته ایتن پرستش به
بینانته بته  های آماری بر روی متون مختلف فلسفی انجام شود تا بتوان پاستخی واقع ای از پژوهش همجموع

 این پرسش داد.

 های مفهومی علیت؛ از زبان متعارف تا فلسفه . استعاره2

شود که شکاف بزرگی میان زبان متعتارف و زبتان شتعر وجتود دارد. در زبتان  در دیدگاه سنتی چنین فرب می
شوند. تمام موضتوعات مطترح در زبتان  شان استفاده می اللفظی وزمره، واژگان فقط با معنای تحتمتعارف و ر

توانند فهم و بیان شوند، اما به زعم لیکتاف، تمتام  اللفظی می ها و به صورت تحت متعارف بدون کمک استعاره
متعتارف متا مملتو از  (. زبتانLakoff, 1993, p.204کننتده استت ) های ستنتی اشتتباه و گمراه فرب این پیش

های مفهتومی تقریبتًا غیترممکن  های مفهومی است. فهم و توصیف مفتاهیم انتزاعتی بتدون استتعاره استعاره
 (.Lakoff & Johnson, 2003, p.272ناپذیر، فراگیر و غالبًا ناخودآگاه است ) است. اندیشه استعاری اجتناب

های مفهتومی را  ای از استعاره لیسی مجموعهلیکاف و جانسون با مطالعه و بررسی زبان متعارف انگ
کند. البته آنها خود اذعان دارنتد  کنند که رابطه علیت در زبان متعارف انگلیسی را توصیف می معرفی می

هایی کته  های مفهومی علیت است. جال  آن است که استتعاره که این مجموعه صرفًا بخشی از استعاره
ها را در  کارگیری ایتن استتعاره تتوان بته انگلیستی نیستت بلکته می اند محدود بته زبتان آنها معرفی کرده

های دیگر و از جمله زبان فارسی و عربی مشاهده کترد. همتین امتر مؤیتد ایتن ستخن استت کته  زبان
 های مفهومی اموری تصادفی و دلبخواهانه نیستند، بلکه در دستگاه شناختی انسان ریشته دارنتد استعاره

(Lakoff & Johnson, 2003, p.245.) 
تترین  را بته عنتوان یکتی از رای « علیتت بته مثابته حرکتتی اجبتاری»مثاًل، لیکاف و جانسون استعاره 

(. در چارچوب استتعاره متذکور، Lakoff & Johnson, 1999, p.179کنند ) های علیت معرفی می استعاره
همین حرکت اجبتاری فهتم  شود. علیت نیز به مثابه علت به مثابه نیرویی فیزیکی سب  حرکت اجباری می

شود. استعاره مذکور در زبان فارسی نیز متداو  و رای  است. در زبان فارسی، حرکت اجباری در حتوزه  می
، «دادن هتل»، «رستاندن»شتود؛ متثاًل،  امور فیزیکی و محسوس به واسطه واژگتان مختلفتی توصتیف می

وعی حرکت اجباری باشتند. هتر کتدام از توانند نشانگر ن همگی می« انداختن»، «دادن سوق»، «کشاندن»
هتای ظریفتی میتان  اللفظی در حوزه امور فیزیکی و عینی هستند. تفاوت واژگان مذکور دارای معنایی تحت

اللفظی را بته حتوزه امتور  اللفظی این واژگتان وجتود دارد. استتعاره فتوق، ایتن معتانی تحتت معانی تحت
تی انتزاعی ای کته از دهد، به گونه تر تعمیم می انتزاعی  تتر نیتز بهتره ایتن واژگتان بترای توصتیف روابتط علم
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تی انتزاعتی را  شود. فهم انسان از معانی تحت برده می  اللفظی این واژگان استت کته زمینته فهتم روابتط علم
 آورد. فراهم می

توان تبیین کرد؛ این واژگتان از حیت  کیفیتت و کمیتت  گونه می اختالفات معنایی واژگان مذکور را این
آید و همچنین از حی  نسبت میان علتت )نیترو(  اری که به معلو  )متحر  به حرکت اجباری( وارد میفش

کردن و  اش بته معنتای هتدایت اللفظی در معنتای تحتت« دادن ستوق»اند. مثاًل  و معلو  )متحر ( متفاوت
بتیش از آنکته « نداد سوق»شود.  دادن است. در چنین معنایی، کمترین میزان فشار به معلو  وارد می جهت

و « دادن هتل»کنتد. در حتالی کته  بر سرعت حرکت معلو  اثتر بگتذارد، جهتت حرکتت را مشتخص می
کنند. دو جمله زیتر همتین  شان بیشترین میزان فشار را به معلو  وارد می اللفظی در معنای تحت« انداختن»

 دهد: تفاوت معنایی را در کاربردی استعاری از این واژگان نشان می
 دهند. دوستانش در مدرسه، او را به سمت رشته تجربی سوق می 
 اش، به سمت رشته تجربی هل دادند. رغم میل باطنی پدر و مادرش او را، علی 

در دو مثا  فوق معنایی استعاری دارند، زیرا در حا  توصیف نوعی از فشتار « دادن سوق»و « دادن هل»
اللفظی واژگتان متذکور فقتط شتامل  خصی هستند. معنای تحتاجتماعی یا روانی دوستان یا خانواده بر ش

تر و  های فتوق بستیار قتوی دادن خانواده در مثا  شود. همچنین، هل دادن فیزیکی می دادن یا سوق حوزه هل
و « دادن هتل»ترتی  تفتاوت معنتایی  دادن کتاری استت. بتدین دادن دوستتان بته انجتام تر از ستوق مستقیم

تتری قترار دارد،  ر فیزیکی به حوزه امور روانتی و اجتمتاعی کته در ستطح انتزاعیاز حوزه امو« دادن سوق»
 نگاشت شده است.

اش معمواًل نیازمند وجود نیرویی مستمر و دائمی است کته معلتو   اللفظی در معنای تحت« رساندن»
ن شتا اللفظی در معنتای تحت« انتداختن»و « دادن هتل»کنتد. امتا  را در طو  مستیر حرکتت همراهتی می

شود. دو جمله زیر همین تفتاوت  ای و قوی است که سب  حرکتی ناگهانی می گر نوعی نیروی لحظه تداعی
 دهند: معنایی را در کاربردی استعاری نشان می

 اند. پدر و مادرش او را به موفقیت شغلی و تحصیلی رسانده 
 .فوت پدرش او را به دامن افسردگی انداخت 

دو مثا  فوق معنای استعاری دارند. تفاوت میان این دو واژه نیتز از معنتای در « انداختن»و « رساندن»
های پتدر و  هتا و فتداکاری شان منتقل شده است. در مثتا  او ، تالش شان به معنای استعاری اللفظی تحت

چنتین « رساندن»پله مراحل موفقیت را طی کند. واژه  مادر در طو  سالیان متمادی سب  شده است فرد پله
کند. اما در مثا  دوم، فوت پدر نیروی ناگهانی و شدیدی را به فرد وارد کرده کته  نایی را به ذهن متبادر میمع

 کشد. چنین معنایی را به تصویر می« انداختن»سب  تغییر بزرگی در وضعیت فرد شده است. واژه 
کنتد و  کتت میاش به محرکی اشاره دارد که در جلتوی متحتر  حر اللفظی در معنای تحت« کشاندن»
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اش به محرکی اشتاره دارد  اللفظی در معنای تحت« دادن هل»کشد، در حالی که  متحر  را به دنبا  خود می
کنتد. تفتاوت معنتایی متذکور نیتز از حتوزه معنتایی فیزیکتی بته  که از پشت نیرویی را به متحر  وارد می

 تعاری واژگان مذکور است:شود. جمالت زیر کاربرد اس تر منتقل می های معنایی انتزاعی حوزه

 .دوست معتادش او را نیز به ورطه اعتیاد کشانید 
 .مشکالت اقتصادی او را به ورطه اعتیاد هل دادند 

در مثا  او ، اعتیاد دوست شخص مقتدم بتر اعتیتاد ختود شتخص و عامتل اعتیتاد شتخص استت. 
اش وام گرفتته استت.  معنای فیزیکتی اش در این جمله، این معنا را از حوزه در کاربرد استعاری« کشاندن»

کند. اما بدیهی استت  در مثا  دوم، مشکالت اقتصادی فشار بسیار به شخص در جهت معتادشدن وارد می
چنتین معنتایی را در کتاربرد « دادن هتل»که مشکالت اقتصادی خود معتاد نیستتند، بترخالف مثتا  او ، 

 کشد. اش به تصویر می استعاری
عام فوق، معنای علیت از نوعی معنای نحیف و فقیر اولیه بسیار فراتر رفته استت. در چارچوب استعاره 

تر شتده  تتر و پیچیتده منطق علیت و روابط حاکم میان علت و معلو  به واسطه استعاره متذکور بستیار غنی
ن است. از طرفی، باید توجه کرد که قواعد حاکم بر هر یک از واژگان فوق متفاوت استت. هتر کتدام از ایت

 کشند. را در ذهن انسان به تصویر می« علیت»واژگان معنای متفاوتی از 
ترین مفاهیم در زبان متعارف است، نظریات گوناگون فلستفی و  یکی از متداو « علیت»گونه که  همان

تتوان مفهتومی  سختی می پذیر نیستند. به زعم جانسون، به پذیر و فهم علمی نیز بدون کمک علیت توصیف
چرخد و علیت بر تمتام باورهتا و  می« علیت»در متافیزیک یافت. تمام علوم بر محور « علیت»از  تر بنیادی
شناستان  (. از دیتدگاه زبانJohnson, 2008, p.40های عامیانه در باب جهتان ستایه افکنتده استت ) دیدگاه

ستت کته در شناختی، توصیف علیت در فلسفه و علم به واسطه همان ساز و کارهای شناختی میسر شتده ا
 اند. توصیف علیت در زبان متعارف به کار گرفته شده

 وش پژوهشر. 3

کنتد. حتوزه مقصتد معمتواًل  استعاره مفهومی، ساختار مفهومی حوزه مبدأ را بر روی حوزه مقصد نگاشت می
های مفهتومی علیتت همگتی دارای حتوزه مقصتد علیتت هستتند، امتا  تر از حوزه مبدأ است. استعاره انتزاعی

، علیتت، حتوزه مقصتد و «علیتت، حرکتتی اجبتاری استت»های مبدأ متفاوتی دارند. مثاًل در استتعاره  حوزه
های مفهتومی علیتت، از یتک مفهتوم عینتی  حرکت اجباری، حوزه مبدأ این استعاره است. هر یک از استتعاره

می در هتر متتن های مفهتو برند. به منظور کشف و استخراج استتعاره سازی علیت بهره می خاصی برای مفهوم
وچو کترد. در ایتن پتژوهش بتا  توان واژگان مرتبط با حوزه مبدأ یا واژگان مرتبط بتا حتوزه مقصتد را جستت می

 شود. استخراج می الشواهد الربوبیةهای مفهومی موجود در  وجوی واژگان مرتبط با حوزه مبدأ استعاره جست
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یابتد.  اژه در متن کتتاب ظهتور و بتروز میهای مفهومی علیت از طریق یک یا چند و هر یک از استعاره
توانتد در قالت  مشتتقاتی  به زبان عربی است. در زبان عربی هر ریشه واژگتانی می الشواهد الربوبیةکتاب 

کارگیری  مانند فعل، اسم فاعل، اسم مفعو  و مصدر در متن به کار گرفته شود. با شمارش تمام مصادیق بته
کارگیری آن استتعاره در  اند، تمام مصادیق بته استعاره مفهومی قرار گرفتههایی که در ذیل یک  مشتقات ریشه

الشتواهد های مفهتومی علیتت در  کارگیری هر یک از استتعاره ترتی  فراوانی به شود. بدین متن محاسبه می
 شود. استخراج می الربوبیة

و بتا  2متت استالمیکتابخانته حکافتزار  های علیت از طریتق نرم کارگیری استعاره شمارش مصادیق به
کارگیری مشتتقات  تواند با دقت خوبی تمام مصادیق بته افزار می صرف زمان بسیار میسر شده است. این نرم

افزار گاهی اوقات در جلتوگیری از ورود کلمتات  یک ریشه لغوی در متون فلسفی را مشخص کند. البته نرم
ربط را بته عنتوان  شود و برخی از کلمات بتی میها دچار خطا  وجوی برخی از ریشه ربط به نتای  جست بی

افزار جامعیت نستبتًا ختوبی دارد،  وجو در نرم کند. به عبارت دیگر، نتای  جست مشتق یک ریشه معرفی می
ایم. در ادامته  ربط نشده است. این اشکا  را در فرآیند پژوهش اصالح کرده اما گاه مانع از ورود مصادیق بی

 شود. یاد می« نتای  اشتباه»ان مقاله از اینها با عنو
بته واستطه  الشتواهد الربوبیتةهای متذکور در کتتاب  کارگیری هتر یتک از استتعاره محاسبه فراوانی به

شود. البتته شترط  های لغوی مرتبط با آن استعاره میسر می کارگیری مشتقات ریشه شمارش تمام مصادیق به
شتناختی بته  رای توصیف استعاری علیتت هستیشمارش هر یک از آن مشتقات این است که آن مصداق ب

مصتادیق »های متذکور در متتن را بته دو دستته  کارگیری ریشته توان نتای  بته رو می کار رفته باشد. از همین
های مذکور به آنهایی اختصتاص دارد کته  ریشه« مصادیق مرتبط»تقسیم کرد. « نتای  غیرمرتبط»و « مرتبط

کنتد. همچنتین، واژه  ه علیت مانند علت یا معلو  یا اصل رابطه اشتاره میواژه مذکور به یکی از اجزای رابط
« نتتای  غیرمترتبط»اللفظی خود به کار نرفته است، بلکه کتارکردی استتعاری دارد.  مذکور در معنای تحت

 را نداشته باشد.« مصادیق مرتبط»یابد که یک یا هر دو شرط  هایی از ریشه مذکور اختصاص می نیز به واژه
، «صتانع»، «جاعتل»، «فتائض»های علیتت، مشتتقاتی ماننتد  با استتعاره« مصادیق مرتبط»اًل، در مث

، «متقتوم»، «مصنوع»، «مجعو »، «مفاب»معمواًل برای اشاره به علت، مشتقاتی مانند « مبدأ»و « مقِوم»
، «یضتانف»های متذکور ماننتد  معمواًل برای اشاره به معلتو  و مشتتقات فعلتی و مصتدری ریشته« متأثر»
بترای اشتاره بته اصتل رابطته علیتت استتفاده « تتأثیر»و « قتوام»و « جعتل»، «صدور»، «افاده»، «افاضه»

شوند. البته گاه در یک جمله، دو یا سه مشتق مختلف از یک ریشه حضور دارند. حتی در این جمتالت  می
 اند. هم هر دو یا سه مشتق مذکور جداگانه شمارش شده

های لغتوی متذکور شتمارش شتدند، بتا تجمیتع تمتام  هر یک از ریشه« رتبطمصادیق م»بعد از آنکه 
کارگیری  تتوان فراوانتی بته اند، می های لغوی که ذیل یک استعاره خاص واقتع شتده ریشه« مصادیق مرتبط»

 را مشخص کرد. شواهد الربوبیةیک استعاره مفهومی خاص در کتاب 
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 ربوبیةالشواهد الهای مفهومی علیت در کتاب  . استعاره4

کنیم. همچنتین،  را معرفتی متی الشتواهد الربوبیتةهای مفهتومی علیتت در کتتاب  ترین استتعاره ابتدا رای 
استت، استتخراج و  الشتواهد الربوبیتةها در کتتاب  ای که نماینده هر یک از ایتن استتعاره های لغوی ریشه

 شود. ح داده میاختصار توضی شود. شیوه محاسبه فراوانی آماری هر ریشه نیز به معرفی می

 «ها است علیت انتقال دارایی». استعاره 4-1

شتود. ایتن استتعاره در زبتان  ستازی می در چارچوب این استعاره، علیت به مثابه عمل گرفتن یا دادن مفهوم
متعارف روزمره فارستی و همچنتین انگلیستی کتاربرد فتراوان دارد. لیکتاف و جانستون ایتن استتعاره را در 

هتای فراوانتی از  معرفی، و مثا  1«استعاره ساختار رویداد مبتنی بر شیء»رکبی با عنوان چارچوب استعاره م
(. این استعاره از سه نگاشت زیتر Lakoff & Johnson, 1999, p.196کنند ) زبان انگلیسی برای آن ذکر می

 شکل یافته است:
 .علت اهداکننده است 
 کننده است. معلو  دریافت 
 کننده است. شده از اهداکننده به دریافت نتقلنحوه تأثیر، شیء م 

 اند: های زیر حاوی این استعاره از باب مثا ، گزاره
  است. گرفته او ]معلو   از فشار کار بسیار ]علت ، استرس و سردردهای مزمن ]نحوه تأثیر 
 دادای ]نحوه تأثیر  برای ادامه تحصیل به دوستش ]معلو    بابک ]علت  انگیزه دوباره. 
بهتره بترده « علیت»در توصیف « وه »، و «فید»، «عطو»های  از مشتقات ریشه الشواهد الربوبیةدر 

تتوان ایتن  رو می اشاره دارنتد. از همتین« دادن»شان به عمل  اللفظی شده است. این واژگان در معنای تحت
 ذکور چنین است:های م واژگان را حاوی استعاره مذکور دانست. نحوه محاسبه فراوانی مشتقات ریشه

بار در متن کتاب به کار گرفته شده استت. نتتای  غیرمترتبط  10مشتقات این ریشه فقط  «:عطو»ریشه 
شتناختی  ها فاقد علیتت هستی شود که به اعطای برهان توسط حکما اشاره دارد. این گزاره نتیجه می 2شامل 

 هستند، مانند:

  صتدرالدین البرهان اللمی الدائم مطلقًا من العلل المفارقة و هی الفاعل والغایتة  یعطیالفیلسوف(
 (.۷۷، ص100۲شیرازی، 

« إعطتاء»برای اشاره به علت، مصدر « معطی»تا است، کلماتی مانند  10مصادیق مرتبط این ریشه نیز 
 اند. استفاده شدهبرای اشاره به اصل علیت در استعاره فوق « أعطی»و « یعطی»و افعالی همچون 

                                                             
1. The object event-structure metaphor 
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  (.110، ص100۲الوجود والوجود عین الشخصیة )صدرالدین شیرازی،  معطفإن الفاعل 
 کارگیری ریشته فتوق در متتن نتیجته از بته 30افتزار  وجوی ایتن ریشته در نرم بتا جستت «:فید»ریشه 

یشته موضتع در تشتخیص مشتتقات ر 0۲افتزار در  کتاب یافت شد. با بررسی این نتای  مشخص شتد نرم
محستوب « فیتد»درستی جزء مشتقات ریشه  مانده که به نتیجه باقی 00اما از دچار خطا شده است. « فید»

 شتناختی اشتاره ندارنتد، نتیجه را باید غیرمرتبط محستوب کترد. اینهتا نیتز بته علیتت هستی 10شوند،  می
 مانند:

  یجت  أن یکتون حاصتال ها أن کل وجود و کل کمتا  لوجتود مفادفإذا تمهدت هذه المقدمة التی
 (.0۷، ص100۲لذاته تعالی )صدرالدین شیرازی، 

برای اشاره بته علتت، مشتتقاتی « مفید»شود. مشتقاتی مانند  مصداق می 02مصادیق مرتبط نیز شامل 
و افعتالی همچتون « إفتاده»برای اشاره به معلو ، و کلمتات مصتدری ماننتد « مستفید»و « مستفاد»مانند 

 اند: به اصل علیت به منظور توصیف این استعاره به کار گرفته شدهبرای اشاره « یفید»
  (.10۲، ص100۲)صدرالدین شیرازی، الوجود وجودا  یفیدفیستحیل أن یکون غیر الوجود 
  صتدرالدین شتیرازی،  ال باالستتقال  إفتادةالوجود لمعلولهتا فتی األو   مفیدة ألنها ]علة صوریة(
 (.00، ص100۲

بار در متن تکرار شده است. فقط یکی غیرمترتبط محستوب  10تقات این ریشه نیز مش «:وه »ریشه 
 در عبارت زیر به کار رفته است:...« به فرب اینکه »شود که به معنای  می

  100۲أن الوجود کما زعمه من العوارب المعلولتة للماهیتات لکتن ... )صتدرالدین شتیرازی،  ه ،
 (.1۷ص

بترای « یهت »برای اشاره بته علتت، و افعتالی ماننتد « واه »نی مانند مصداق مرتبط نیز با واژگا 1۵
 اند، نظیر: اشاره به اصل علیت استعاره مذکور را به نمایش گذاشته

  کماال أشترف و هتی التنفس الحیوانیتة  الواه إذا امتزج العناصر امتزاجا أتم من النبات قبلت من
 (.13۷، ص100۲)صدرالدین شیرازی، 

  (.221، ص100۲)صدرالدین شیرازی، له المبدأ الفیاب علما یقینًا  یه ألن 

 «علیت ساختن است». استعاره 4-2

اش به اعما  نیرو بر یک یا چند جسم به منظتور تغییتر شتکل یتا ایجتاد  اللفظی در معنای تحت« ساختن»
ه تغییتر شتکل در ترکی  جدیدی از اجزای مختلف اشاره دارد؛ تغییر شکل مانند ساختن مجسمه به واستط

سنگ، و ترکی  اجزای مختلف مانند ساختن صندلی از اجزای مختلف است. در زبان متعارف و همچنین 
شتود. ایتن  تتر بهتره بترده می به صورت استعاری برای توصیف روابط انتزاعی« ساختن»زبان علمی از فعل 
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 های زیر تشکیل شده است: استعاره از نگاشت

 .علت سازنده است 
 شده است.  و  شیء ساختهمعل 

 برد: های انتزاعی بهره می به شکل استعاری برای توصیف پدیده« ساختن»های زیر از فعل  مثا 
 بسازد.دادن برخی اصالحات، نسخه جدیدی از این نظریه ]معلو    او ]علت  توانست با انجام 

  شده است. ساختهاین نظریه جدید ]معلو   از ترکی  جدیدترین دستاوردهای پژوهشگران 
ستازی رابطته علیتت  بته منظتور مفهوم« صتنع»و « جعتل»های  از مشتقات ریشه الشواهد الربوبیةدر 

اشتاره دارنتد. از « ستاختن»شان به عمل  اللفظی متافیزیکی استفاده شده است. این واژگان در معنای تحت
پتذیر  کارگیری این واژگان برای توصیف رابطه علیت فلسفی در چارچوب استعاره متذکور امکان رو به ینهم
 های مذکور به شکل زیر صورت گرفته است: شود. محاسبه فراوانی ریشه می

مترتبط بتا بحت   مرتبه آن  2۲افزار یافت شد که  بار در نرم 12۷« جعل»مشتقات ریشه  «:جعل»ریشه 
 مانند:حاضر نیست، 

  فاجعل هذه القاعدة مقیاسا فتی تعقتل أی مفهتوم یحصتل متن الموجتودات العینیتة فتی ذهنتک
 (.20، ص100۲)صدرالدین شیرازی، 

« مجعتو »برای اشاره بته علتت، « جاعل»نتیجه را باید مرتبط محسوب کرد. مشتقاتی مانند  1۲۷اما 
ترین مشتتقات در مصتادیق مترتبط  بطه متتداو برای اشاره به اصل را« جعل»برای اشاره به معلو  و مصدر 

 است، مانند:
  لمتا ستیأتی  بالجاعلمتعلقة مجعولة و أما الماهیة فهی لیست سببا للحاجة إلی العلة و ال هی أیضا

 (.00، ص100۲)صدرالدین شیرازی، من البراهین و ال موجودة بذاتها إال بالعرب 
  جودها و ذات المعلتو  هتی عتین وجتوده )صتدرالدین هی عین و الجاعلةثبت أیضا أن ذات العلة

 (.00، ص100۲شیرازی، 
واژه غیرمترتبط  3مصتداق یافتت شتد کته  13جمعتًا « صتنع»وجوی ریشته  از جست «:صنع»ریشه 

 است:« صنعة»، «صناعی»، «صناعة»ها بیشتر واژگانی مانند  شود. غیرمرتبط محسوب می
 فقد فارق بدیهة العقل )صدرالدین شیرازی،  صناعیاا یصدق علیه هذه المعانی و یحمل حمال شائع
 (.20، ص100۲

در اینجتا « صتنع»و مصتدر « صانع»مانده نیز جزء مصادیق مرتبط است. اسم فاعل  مصداق باقی 1۲
 بیشترین فراوانی را دارد:

 رالدین و إبداعه و فیه إشراقات االشراق األو  فی غنائه عما سواه األو  )صتد صنعه الشاهد األو  فی
 (.10۷، ص100۲شیرازی، 
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  و شتأنه االبتداع والتتأییس  لصتنعهثم کیف یحتاج الباریء فی إیجاد شیء إلی مثا  لیکون دستتورا
 (.10۵، ص100۲المطلق )صدرالدین شیرازی، 

 «علیت بر جای گذاشتن نشانه است». استعاره 4-3

شتود. بترخالف  ستازی می یک شیء مفهوم در چارچوب این استعاره، علیت به مثابه ایجاد نشانه و اثری در
گیتترد، نشتتانه و اثرگذاشتتتن در معنتتای  جانبتته و اساستتی را در بتتر می کتته تغییتتری همه« ستتاختن»عمتتل 
اش نیتز  رو این عمل در کاربرد استتعاری اش به نوعی تغییر فیزیکی جزئی اشاره دارد. از همین اللفظی تحت

 اند: های زیر حاوی این استعاره به نوعی از تغییرات جزئی اشاره دارد. گزاره

 بوده است. اثرگذارگیری باورهای او ]معلو    دوستش بابک ]علت  در شکل 
 بتر جتای گذاشتتههایش ]معلو    هایی از خود در نقاشی اش ]علت  نشانه دوران طوالنی افسردگی 

 است.
اشتته استت ولتی گیری باورهتای دوستتش نقتش د دهد که بابک هرچند در شتکل جمله او  نشان می

ها دارای  دهتد کته هرچنتد نقاشتی توان بابک را عامل تمام باورهای او دانست. جمله دوم نیز نشتان می نمی
 ها دانست. توان تنها عامل پدیدآمدن این نقاشی هایی از وجود افسردگی است اما افسردگی را نمی نشانه

وصیف رابطه علیت بهره بترده استت. ایتن برای ت« أثر»از مشتقات ریشه  الشواهد الربوبیةمالصدرا در 
کارگیری ایتن واژه در  ترتی  به اشاره دارد. بدین « بر جای گذاشتن نشانه»اش به  اللفظی واژه در معنای تحت

 یابد. توصیف علیت، در چارچوب استعاره فوق معنا می

شناستایی کترده واژه را  113افتزار حکمتت استالمی  ، نرم«أثتر»وجوی ابتدایی  در جست «:أثر»ریشه 
واژه غیرمترتبط و فاقتد معنتای  0مانتده،  مصتداق باقی 110واژه از این نتای  اشتباه است. اما از  2است که 

 شناختی است: علیت هستی
  فهؤالء هم أعداء الله و أولیاء الطاغوت و بظهور أمثتالهم تحتاذ  أهتل التدین و کتمتوا أسترارهم و

، 100۲من کان أکثر عنایتهم بالمشاهدات )صتدرالدین شتیرازی، ار آثانکتموا فی زاویة الخمو  فانقرضت 
 (.1۲0ص

در اینجتا بیشتترین « تأثیر»و « أثر»آمده نیز مرتبط است. مشتقاتی مانند  دست مصداق از نتای  به 112
 فراوانی را دارند:

 ر العلتة فتی إلی تطو التأثیرأن المسمی بالعلة هو األصل والمعلو  شأن من شئونه و رجعت العلیة و
 (.۵1، ص100۲)صدرالدین شیرازی، ذاتها 

 «علیت حرکت به سمت خارج است». استعاره 4-4

گتردد.  شتود کته معلتو  از آن ختارج می ستازی می در چارچوب این استعاره، علت به مثابته ظرفتی مفهوم
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دارای شتتود. ایتتن استتتعاره  شتتدن از یتتک ظتترف فهتتم می ترتی  رابطتته علیتتت بتته مثابتته عمتتل خارج بتتدین
 های زیر است: نگاشت
 .علت ظرف است 
 شده از ظرف است. معلو  شیء خارج 
 ( علیت خروج از ظرف استLakoff & Johnson, 1999, p.214.) 
کند. این استعاره تفاوت  در عبارات فوق معنای عامی دارد و به شیئی دارای حد و مرز اشاره می« ظرف»

علیتت بتر جتای »و « علیتت ستاختن استت»، «انتقا  دارایی استت علیت»ها دارد:  مهمی با این استعاره
زیرا در این استعاره تحقق رابطه علیت نیازمند اعما  نیرو و انترژی از طریتق علتت «. گذاشتن نشانه است

شدن از  خارج»شود. اما  به واسطه اعما  نیروی علت محقق می« اثرگذاشتن»و « ساختن»، «دادن»نیست. 
 شده است. سازی ه به مثاب  عملی طبیعی و بدون نیاز به اعما  نیرو مفهومدر این استعار« ظرف

تتوان در ذیتل استتعاره  را می« ظهر»و « رشح»، «جلو»، «نشأ»، «صدر»، «فیض»های  مشتقات ریشه
اشتاره دارنتد. امتا « شدن خارج»شان به عمل  اللفظی مذکور قرار دارد. زیرا تمام این واژگان در معنای تحت

شتان بته  اللفظی در معنای تحت« رشح»و « فیض»این واژگان مختص نوع خاصی از ماده است؛  برخی از
بته معنتای « رشتح»بته معنتای لبریزشتدن و « فتیض»خروج یک شیء سیا  از یتک ظترف اشتاره دارد؛ 

و « فتیض»گیتری از  ای وجودی است، بهره کردن است. از آنجا که در دیدگاه صدرایی، علیت، رابطه تراوش
« وجتود ستیا  استت»بترای توصتیف علیتت را بایتد حاصتل ترکیت  ایتن دو استتعاره دانستت: « رشح»

فراوانتی دو ریشته متذکور بته طریتق زیتر «. علیت حرکت به سمت ختارج استت»( و 1000زاده،  )خادم
 محاسبه شده است:

رینش، بته در ترجمه آثار افلتوطین، در بیتان نحتوه آفت« فیض»اولین بار استفاده از واژه  «:فیض»ریشه 
انتد. تمتامی مصتادیق  ختورد کته بعتد از وی، حکمتا و فالستفه دیگتر از ایتن واژه استتفاده کرده چشم می

تا است، مرتبط با بح  علیت است و نتای  اشتتباه و غیرمترتبط در ایتن  32که « فیض»شده از ریشه  یافت
« فتیض»و ختود « یابف»و « مفاب»، «مفیض»، «فائض»، «افاضه»ریشه مشاهده نشد. مشتقاتی مانند 

 اند، مانند: به کار رفته شواهد الربوبیةدر 
 100۲بذاتته )صتدرالدین شتیرازی،  فیتاب یحکمان بأن مبدأ سلسلة الوجودات واحد حقیقی ،

 (.۵2ص
  فتی العقتو  والنفتوس  الستاریمن مبدأ الکتل  الفائضیتقرر فیها صورة الکل والنظام األتم والخیر

 (.2۵۲، ص100۲)صدرالدین شیرازی، والطبائع واألجرام الفلکیة والعنصریة إلی آخر الوجود 
« وجتود ستیا  استت»یافتن در جملته دوم نیتز در چتارچوب استتعاره  به معنای جریان« ساری»لفظ 

 پذیر است. تبیین
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  علیتت، یافتت شتد و تعتابیر مصداق، آن هم مرتبط بتا بحت 2فقط « رشح»از ریشه  «:رشح»ریشه 
 غیرمرتبط هم وجود نداشت.

  متن لدنته علتی غیتره  مترشتحاعنته  فائضاکل کما  لوجود یج  أن یکون حاصال لذاته تعالی أو
 (.0۷، ص100۲)صدرالدین شیرازی، 

شان به خروج نور از یک ظرف اشتاره دارنتد. ایتن  اللفظی نیز در معنای تحت« جلو»و « ظهر»واژگان 
شتناختی. فقتط در  شناختی و کتارکرد معرفت شه در متون فلسفی کارکردی دوگانه دارند: کارکرد هستیدو ری

های علیتت قترار  شناختی بیابند، جزء مصتادیق مترتبط بتا استتعاره صورتی که این دو واژه کارکردی هستی
  ایتن دو استتعاره شناختی را باید حاصل ترکیت کارگیری این واژگان برای توصیف علیت وجود گیرند. به می

محاسبه فراوانتی «. علیت حرکت به سمت خارج است»( و 100۵زاده،  )خادم« وجود نور است»دانست: 
 این دو ریشه نیز به صورت زیر است:

تعبیتر  02افتزار، اشتتباه استت و شتامل  شده از این ریشه از طریتق نرم بیشتر نتای  یافت «:جلو»ریشه 
فقره از این نتتای  غیرمترتبط  ۵شود.  ی جزء مشتقات این ریشه محسوب میدرست نتیجه نیز به 20شود.  می

 گردند، مانند: شناختی این واژگان باز می ها بیشتر به کارکرد معرفت مرتبط است. غیر
  عتن بصتیرتک تجلتو واخلع عن نفسک لباس التقلید و تفک عن رقبتتک قتالدة الشتهرة والریتاء و

 (.201، ص100۲مو  ما علمهم الله و رسوله )صدرالدین شیرازی، غشاوة المراء واالمتراء حتی یعل
بیشتتر بته « جلو»شود. مصادیق مرتبط ریشه  مانده نیز جزء مصادیق مرتبط محسوب می نتیجه باقی 13

 نظریه تجلی مربوط است که به عنوان نظر نهایی مالصدرا در بح  علیت مشهور است، مانند:
  فی أسمائه و تنزله فی مرات  شئونه التی هی أنحتاء وجتودات األشتیاء یتقتدم و  تجلیهالحق باعتبار

 (.01، ص100۲)صدرالدین شیرازی، یتأخر بذاته 
  بجمیع األسماء فی جمیع المقامات والمرات  فهو الرحمن الرحیم و هو العزیز القهتار  متجلوالله

 (.010، ص100۲)صدرالدین شیرازی، 
شتود. ایتن نتتای   آمده از این ریشته غیرمترتبط محستوب می دست از نتای  بهفقره  11۷ «:ظهر»ریشه 

غیرمرتبط یا برای توصیف نظریه معرفت در اندیشه مالصدرا به کار گرفته شده یا فقط برای اشاره به وضتوح 
 سخن یا ادعایی استفاده شده است، مانند:

  لماهیتة موجتودة والوجتود متن عوارضتها إنما جریانه علی طریقة القوم من أن اأظهرناه و هذا الذی
 (.11، ص100۲)صدرالدین شیرازی، 

ترین مشتتقات در مصتادیق مترتبط شتامل  شتود. متتداو  فقره از این نتتای ، مترتبط محستوب می 01
 و ... است، مانند:« مظاهر»، «اظهار»، «مظهر»، «ظهور»

  صتدرالدین فی صور األشیاء  بظهورهإفادة الواحد الحقیقی بتکراره العدد مثاال الیجاد الحق الخلق(
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 (.00، ص100۲شیرازی، 
معنای عامی دارند و صرفًا به خروج یتک شتیء از یتک ظترف اشتاره دارنتد. « نشأ»و « صدر»واژگان 

 ها نیز به شکل زیر است: محاسبه فراوانی این ریشه
بار آمده استت.  00مرتبه و به صورت مرتبط  10به صورت غیرمرتبط « صدر»شتقات م «:صدر»ریشه 

 به معنای قل  از نتای  غیرمرتبط است:« صدر»واژگانی مانند 

  بنتور االستالم )صتدرالدین  صتدر و لو کنت ذا بصیرة باألصو  المشرقیة والعرشیة و قد شرح الله
 (.100، ص100۲شیرازی، 

 شود: دیده می« یصدر»، «صدور»، «صادر»تی مانند در نتای  مرتبط مشتقا
  (.10، ص100۲)صدرالدین شیرازی، عن الجاعل والماهیة تبع له  صادرأن الوجود فی الخارج أصل 

نتیجه مترتبط بتا  120نتیجه غیرمرتبط و  ۷افزار،  آمده از نرم دست نتیجه به 101از مجموع «: نشأ»ریشه 
 مثالی از نتای  غیرمرتبط است:بح  مد نظر بود. گزاره زیر 

  صتدرالدین  إما متن جهتة عتدم الفترق بتین الوجتود والماهیتة نشأتوالحاصل أن المغالطة إنما(
 (.03، ص100۲شیرازی، 

بیشترین فراوانی را در مصتادیق مترتبط « نشئات»و « نشأة»و « نشو»، «إنشاء»، «منشأ»مشتقاتی مانند 
 دارند:
 (.02، ص100۲)صدرالدین شیرازی، من وجود العلة  ناشتی ألن وجود المعلو  کما سیأ 
   ی و معلولی والترتی متن الوحتدة  ینشأبأن هذه الکثرة إنما جاءت بعد الذات و هی علی ترتی  علم

 (.۵0، ص100۲)صدرالدین شیرازی، 

 «علیت اساس و پایه قرارگرفتن است». استعاره 4-5

گونه که بتدون پایته و شتالوده، ستاختمان بستیار  اند، بدین و اساسها مانند ساختمان دارای پایه  برخی سازه
تواند در معنایی استعاری برای توصیف علتت بته  شود و فرو خواهد ریخت. اما پایه و اساس می متزلز  می

 های زیر است: کار گرفته شود. این استعاره دارای نگاشت
 .علت اساس و پایه است 
  پایه و اساس است.معلو  شیء استوارشده بر روی 
 .علیت اساس و پایه قرارگرفتن است 

 اند: های زیر حاوی این استعاره گزاره
   های اجتماعی ]معلو   است. بسیاری از ناهنجاری پایه و اساسفقر اقتصادی ]علت 
  های اقتصتادی متدرن ]علتت  بنتا نهتاده  بستیاری از نظریته پایهبرنامه اقتصادی دولت ]معلو   بر 

 ست.شده ا
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شتتد؛  ستتازی می گفتتته علیتتت بتته مثابتته نتتوعی از تغییتتر و حرکتتت مفهتتوم های پیش در تمتتام استتتعاره
بر استاس نتوعی از حرکتت « علیت ساختن است»و « ها است علیت انتقا  دارایی»هایی همچون  استعاره

نتوعی تغییتر و ها علت بتا اعمتا  نیترو ستب   اند. در این استعاره اجباری به واسطه اعما  نیرو شکل گرفته
نیز بر اساس نوعی حرکتت طبیعتی و ذاتتی « علیت حرکت به سمت خارج است»شود. استعاره  حرکت می

دهتد. امتا در استتعاره  شکل گرفته است که به صورت خود به خودی و بدون نیاز بته اعمتا  نیترو روی می
حرکتت و تزلتز  معلتو  بخش کته متانع  ، علت به عنوان عامل ثبات«علیت اساس و پایه قرارگرفتن است»

های قبلتی، علیتت را  ترتی  این استعاره از جهتی در تقابل بتا استتعاره شود. بدین است، فهم و توصیف می
 کند. فهم و توصیف می

است. البته ایتن برخاستتن « برخاستن»و « ایستادن راست»اش به معنای  اللفظی در معنای تحت« قوم»
رو این واژه هنگامی که برای توصیف روابط انتزاعی بته کتار  ز همینگیرد. ا بر روی پایه و اساسی صورت می

 شود. پذیر می شود، در چارچوب استعاره مذکور فهم گرفته می

نتیجته ناشتی از اشتتباه  2نتیجه دستت یتافتیم کته  002به « قوم»افزار برای ریشه  وجو در نرم با جست
 های نتیجته مترتبط بتا بحت  استتعاره 1۵0و نتیجته غیرمترتبط،  2۲0افزار در تشخیص مشتتق بتود و  نرم

 علیت بود.
و « مقتام»، «قیامته»، «زاویته قائمته»، «خط مستقیم»، «اقامه برهان»مانند « قوم»بسیاری از مشتقات 

یت هستی« مقاومه»  شناختی هستند، مانند: فاقد معنای علم
  (.۷ص، 100۲)صدرالدین شیرازی،  فیبقی مقامهالبراهین علیه فی  أقمناکما 

در نتای  مترتبط بته « قوم»از ریشه « قائم»، و «متقوم»، «قیوم»، «قوام»، «قیام»، «مقوم»مشتقاتی نظیر 
 کار رفته است، مانند:

  صتدرالدین شتیرازی،  به وجودا أیضایتقوم به یستدعی أن یکون ما  المتقومفالوجود المتعلق بالغیر(
 (.00، ص100۲
  (.۵3، ص100۲رالدین شیرازی، )صدکل فعل متقوم بوجود فاعله 
  (.03، ص100۲)صدرالدین شیرازی، مادة و صورة و هما علتان للماهیة أی بحس  القوام 

 «علت نقطه آغاز است». استعاره 4-6

های علیت است. اما هر حرکتت  فهم علیت به مثابه نوعی از حرکت عنصری مشتر  در بسیاری از استعاره
شتود.  ستازی می چارچوب این استعاره، علت به مثابه نقطه آغاز حرکت مفهومدارای نقط  آغازین است. در 

 نوعی الگوی استنباطی مشتر  میان علت و نقطه آغاز حرکت وجود دارد.

 :)دهد. بدون نقطه آغاز حرکت، حرکتی رخ نمی حرکت )حوزه مبدأ استعاره 
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 :)بدون علت، معلولی محقق نیست. علیت )حوزه مقصد استعاره 

گویتد.  پتردازد و در بتاب جایگتاه معلتو  ستخنی نمی سازی علت می ته این استعاره صرفًا به مفهومالب
 اند: های زیر حاوی این استعاره گزاره
 افزایش ناگهانی تورم بود. آغاز تحریم اقتصادی ]علت  نقطه 

 شد. آغازهای مداوم آنها از بح  بر سر نحوه رفتار با والدینشان ]علت   نزاع 
برای توصیف علیت بته شتکل استتعاری استتفاده شتده  شواهد الربوبیةدر کتاب « بدأ»مشتقات ریشه 

نتیجته از کتل نتتای  اشتتباه استت.  23وجوی مشتقات این ریشته در متتن کتتاب،  است. در نتای  جست
 شتهاز نتتای  اشتتباه استت. مشتتقات درستت ایتن ری« ابتداً »و « ابتدی»، «أبتدان»، «بداء»واژگانی مانند 

های زیتر جتزء نتتای   نتیجه، غیرمرتبط است. گزاره 0۲نتیجه، مرتبط و  12۲شود که  نتیجه می 1۵۲شامل 
 غیرمرتبط است:

  ،(.00۵، ص100۲والشریعة حرکة مبدؤها نهایة السیاسة )صدرالدین شیرازی 
  ،(.00، ص100۲مفهوم المشتق ما ثبت له مبدأ االشتقاق )صدرالدین شیرازی 

 است.« ابتداء»، «مبادی»، «مبدأ»های علیت شامل مشتقاتی همچون  ط با استعارهنتای  مرتب
  للموجود کله و إال لکان مبدأ لنفسته بتل الموجتود کلته مبتدأ لته إنمتا المبتدأ مبدأ لیس  المبدأبأن

 (.10، ص100۲)صدرالدین شیرازی، للموجود المعلو  ... 
  صتدرالدین التحریتک  مبتدأدة والطبیعیتون یعنتون بته الوجود و مفیتمبدأ االلهیون یعنون بالفاعل(

 (.30، ص100۲شیرازی، 

 . خالصه نتایج آماری5

بته کتار  الشواهد الربوبیةهای مفهومی علیت به واسطه یک یا چند ریشه لغوی در کتاب  هر یک از استعاره
ها مشتقات گوناگونی دارند؛ البته تمام مشتتقات یتک ریشته نیتز لزومتًا  اند. هر یک از این ریشه گرفته شده

ی نیستند. رابطه حوزه مبدأ و حوزه مقصد هر استعاره، رابطه طرفه است. یعنی حتوزه  ای یک واجد معنای علم
رو نبایتد  (. از همتینOlaf, 2002, p.21شتود و نته بترعکس ) ستازی می مقصد به واسطه حوزه مبدأ مفهوم

ای مرتبط با حوزه مبدأ را قطعًا به معنای توصیف استعاری حوزه مقصد دانستت. متثاًل مشتتقات  وجود واژه
ی ندارند.« قوم»و « ظهر»ریشه   اغل  معنای علم

بته واستطه  الشتواهد الربوبیتةهای متذکور در کتتاب  کارگیری هتر یتک از استتعاره محاسبه فراوانی به
های لغتوی مترتبط بتا آن استتعاره میستر  کارگیری مشتقات ریشته به« نتای  مرتبط»شمارش و تجمیع تمام 

های  کارگیری هتر یتک از استتعاره تتوان مصتادیق بته شود. بر اساس نتای  ذکرشده در بخش قبلتی، می می
 مذکور را به ترتی  زیر محاسبه کرد:
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 های مفهومی علیت اوانی استعاره: فر1جدول 

 های مرتبط ریشه 
مصادیق »مجموع 

 هر استعاره« مرتبط

 16 عطو، فید، وهب ها است. علیت انتقال دارایی

 661 جعل، صنع علیت ساختن است.

 661 أثر علیت بر جای گذاشتن نشانه است.

 601 فیض، رشح، ظهر، جلو، صدر، نشأ علیت حرکت به سمت خارج است.

 651 قوم علیت اساس و پایه قرارگرفتن است.

 610 بدأ علت نقطه آغاز است.

 های مفهومی علیت . کارکردهای مختلف استعاره6

سازی پدیده واحتدی هستتند ولتی در هتر یتک از ایتن  های مفهومی علیت هرچند در حا  مفهوم استعاره
گتردد.  های این پدیده مغفو  واقتع می جنبه شود، و ناگزیر سایر ها وجهی از این پدیده، برجسته می استعاره

رو ایتن  جانبه از این پدیده پتیش نهتد. از همتین تواند تصویری جامع و همه ها نمی هیچ یک از این استعاره
یابند و هر کدام از آنها ناگزیر بترای توصتیف متوقعیتی ختاص، بهتتر از  ها کارکردهای مختلفی می استعاره

های مفهومی مختلف برای توصیف علیت نتزد فالستفه  گیری از استعاره د. بهرهکنن ها عمل می سایر استعاره
گاه رخ داده است. با این حا ، می گاهانه و ناخودآ هایی را در آثار فالسفه یافتت کته بته  توان گزاره معمواًل ناآ

 های کارکردی میان تعابیر و توصیفات مختلف علیت اشاره دارند. این تفاوت
کنیم. عبارت زیتر از  های علیت اشاره می های کارکردی استعاره دو نمونه از تفاوت در این بخش فقط به

 آشکارا به تمایز میان تعابیر مختلف از علت اشاره دارد: الشواهد الربوبیةمتن 
  الفتائض و بالنسبة إلتی أنفتس الوجتود  فاعلالفاعل بالقیاس إلی الماهیة الموجودة المعلولة المبدأ

 (.۷0، ص100۲)صدرالدین شیرازی،  ال فاعل علیها منه مقوم

های مفهومی علیت است. این گتزاره میتان  گزاره اخیر حاوی نکات جالبی در باب نسبت میان استعاره
 شود: تعابیر مختلف از علت تفاوت قائل می

  :مبدأ فاعلی نسبت به ماهیت موجودفاعل 

 :مبدأ فاعلی نسبت به وجود مقوم و فائض علیها منه 
های مفهومی علیت تبیین کترد.  های میان استعاره توان در چارچوب تفاوت فاوت میان این تعابیر را میت

علیتت ختروج ستیا  از یتک ظترف »، «علیت اساس و پایه قرارگترفتن استت»در این گزاره به سه استعارۀ 
نباطی متفتاوتی ها از الگوهتای استت اشاره شده است. این استتعاره« دادن فعل است علیت انجام»و « است

 شوند: ها به حوزه مقصد نگاشت می برخوردارند. این الگوهای استنباطی از حوزه مبدأ استعاره
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 «(.علیت اساس و پایه قرارگرفتن است». مقوم هر شیء جزئی از آن شیء است )استعاره 1
بلکته  در حوزه مبدأ این استعاره، اساس و پایته ستاختمان، امتری جتدا و ختارج از ستاختمان نیستت،

 شود. بخشی از ساختمان محسوب می
 «(.علیت خروج سیا  از یک ظرف است»اند )استعاره  . مفیض و مفاب از یک ماده2

ای استت کته درون  شود، حاوی همان ماده در حوزه مبدأ این استعاره، سیالی که از یک ظرف خارج می
در اینجتا « ظترف»استت. منظتور از ای که ماهیت ظرف از آن ماده شکل گرفتته  ظرف وجود دارد، به گونه

 رو تفکیکی ماهوی میان ظرف و مظروف وجود ندارد. شیء دارای حد و مرز است. از همین
 «(.دادن فعل است علیت انجام». فاعل مغایر با فعل است )استعاره 0

تار  در حوزه مبدأ این استعاره، فعل چیزی مغایر با فاعل است، همان گونه کته صتندلی چیتزی جتز نجم
 است و حرکت دست چیزی جز انسان است.

شتود )صتدرالدین شتیرازی،  در دیدگاه مالصدرا، رابطه علیت در حقیقتت میتان وجتودات برقترار می
تتتا،  صتتدرالدین شتتیرازی، بی ؛ 230و  20۵، ص2، ج1003صتتدرالدین شتتیرازی،  ؛ 20۵، ص1000

هیت موجود در واقع امتری مغتایر (. وجود معلو  امری مغایر و متباین با وجود علت نیست. اما ما100ص
با وجود علت است، زیرا امری مرک  از وجود و ماهیت است و ماهیت مغایر بتا وجتود استت. الگوهتای 

 0اند، امتا الگتوی استتنباطی  برای توصیف رابطته وجتود علتت و وجتود معلتو  مناست  2و  1استنباطی 
علیتت استاس و »های  رو استعاره از همین متناس  با رابطه میان وجود علت و ماهیت موجود معلو  است.

تی میتان وجتودات « علیت خروج سیا  از یک ظرف است»و « پایه قرارگرفتن است برای توصیف رابطه علم
               تر است. مناس 

اند، علتل متاهوی شتیء  سینا، ماده و صورت را کته اجتزای ذاتتی شتیء فالسفه مسلمان، از جمله ابن
(. ماده و صورت امتوری ختارج و مغتایر از شتیء محستوب 20۵، ص1031سینا،  کنند )ابن محسوب می

ستینا  کننتد. ابن ستازی می رو معمواًل ماده و صورت را به عنتوان مقومتات شتیء مفهوم شوند. از همین نمی
 10۲۵ستینا،  ابن ؛ 2۵3، ص10۷0سینا،  گوید مقومات شیء داخل در ماهیت شیء است )ابن صراحتًا می

برای توصتیف « علیت اساس و پایه قرارگرفتن است»کارگیری استعاره  (. به11ع الطبیعی، ص، السما1ق، ج
گونه کته استاس و پایته  میسر شده است. زیرا همان 1علت صوری و مادی اشیا به واسطه الگوی استنباطی 

از ساختمان، جزئی از ساختمان و در عین حا  عامل پایداری ساختمان است، ماده و صتورت نیتز جزئتی 
        اجسام و علت تحقق اجسام است. 

 گیری . نتیجه7

از واژگان گوناگونی برای توصیف رابطه علیت بهره برده است. هر یک از ایتن  الشواهد الربوبیةمالصدرا در 
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کارگیری ایتن واژگتان بترای توصتیف علیتت در  نهنتد. بته واژگان تصویر اند  متفاوتی از علیت پتیش می
توان نتیجته گرفتت کته  مفهومی مختلفی میسر شده است. بر اساس این دیدگاه، می های چارچوب استعاره

رو نیستتیم.  ما همواره با نگاهی واحد و یکسان به رابطته علیتت روبته الشواهد الربوبیةدر آثار فلسفی نظیر 
ن استت بسا در آثار متفکران پیشین ریشه داشته باشتد و برختی دیگتر نیتز ممکت ها چه برخی از این استعاره

ها به محور اصتلی کتتاب  حاصل نوآوری مالصدرا باشد. با این حا ، مهم است که کدام استعاره یا استعاره
 گشا باشد. تواند راه های آماری در اینجا می اند. پژوهش تبدیل شده

بیشتترین فراوانتی را در کتتاب « علیت حرکت به سمت ختارج استت»بر اساس نتای  آماری، استعاره 
کمترین میزان فراوانتی را دارد. ایتن « ها است علیت انتقا  دارایی»دارد. همچنین، استعاره  لربوبیةالشواهد ا

تناست  و « علیت حرکت به ستمت ختارج استت»تواند تبیین فلسفی نیز بیابد. استعاره  اختالف آماری می
ای  علتت را چشتمه تتوان هماهنگی بسیار با نظام فلسفی صدرایی دارد. زیرا در چارچوب ایتن استتعاره می

نورانی و جوشان در نظر گرفت که معلوالتش چیزی جز تجلیتات، ظهتورات و افاضتات و ترشتحات ایتن 
 منبع نیست.

شتده  ، تمایزی بین دهنده، گیرنده و شیء منتقل«ها است علیت انتقا  دارایی»اما در چارچوب استعاره 
عنوان فعلی طبیعی و خودکار، بلکته بته عنتوان شود. همچنین، عمل دادن و گرفتن معمواًل نه به  تصویر می

تی  حرکتی همراه با اعما  نیرو فهم می شود. چنین تصویری از علیت تناس  و هماهنگی کمتری با نظام علم
 صدرایی دارد.

های  هتای آمتاری میتان استتعاره با این حا ، جای این پرسش همچنان باقی است که آیتا دیگتر تفاوت
هایی در این باب زد امتا  توان همین حاال نیز حدس تفسیر فلسفی دارد. هرچند می علیت نیز قابلیت تبیین و

رسد باید مطالعات آماری بیشتری در این حوزه صورت گیرد تا بتوان با قاطعیت بیشتتری در ایتن  به نظر می
 باره نظر داد.
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