
 
 

 استعارۀ وجود به مثابۀ امر سیال در فلسفۀ مالصدرا
 

 ١زاده خادموحید 
 )٢٨/٤/٩٦:  تاریخ پذیرش مقاله ـ٧/١٠/٩٥: یافت مقالهتاریخ در(

 
 چکیده

های مفهومی  در نظریّۀ شناختی استعاره، ادراک مفاهیم انتزاعی به واسطۀ استعاره
ها، بخش بزرگی از معنای این مفاهیم  ای که با حذف این استعاره شود به گونه میسر می

ترین  ود به عنوان یکی از مهمبا فرض پذیرش این نظریه، وج. رود نیز از دست می
. شود های مفهومی گوناگونی فهم می مفاهیم در فلسفۀ مالصدرا نیز به واسطۀ استعاره

های جسم سیال را به وجود در الهیات  ویژگی» وجود به مثابۀ امر سیال«استعارۀ 
جسم سیال قادر به شکل حفظ خود نیست و به شکل ظرف خود در . شود نگاشت می

این دو ویژگی در . رسد مچنین جسم سیال پیوسته و یکپارچه به نظر میآید و ه می
همچنین در دیدگاه وحدت وجودی، . سازی وحدت وجود نقش بسزایی دارد مفهوم

دو اصطالح . شود خلق عالم ممکن با دو اصطالح سریان و انبساط وجود توصیف می
ارۀ مذکور هم در نظریۀ استع. مذکور نیز ریشه در فهم وجود به مثابۀ امر سیال دارد

وحدت تشکیکی وجود به عنوان دیدگاه متوسط مالصدرا و هم در نظریۀ وحدت 
 . شخصی وجود به عنوان دیدگاه نهایی او مورد استفاده قرار گرفته است
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 مقدمه. ١
ناپذیری از فرایند   جزء جدایی مفهومیاستعارۀکند که  شناختی استعاره ادعا مینظریۀ

 در عبارات زبانی در اکثر موارد ها ه حضور استعار]٣، ص٣٢[ .تفکر و شناخت انسان است
ی مفهومی، ها هدر استعار.  در دستگاه شناختی انسان استها هجلوه و ظهور استعار

، ٣٤ [.گردند میم  مفاهیم ملموس و محسوس قابل فهبه واسطۀمفاهیم انتزاعی 
، مفاهیم انتزاعی بخش بزرگی از بسط ها ه که با حذف این استعارای به گونه ]٢٠٣ص

 به صورت ناخودآگاه و  غالباًها  انسان]٢٢ـ٢١، ص٣١ [ .دهند میمعنایی خود را از دست 
 ]١٢٨، ص٣٣ [.گیرند میکار  هآموزند و ب میی مفهومی را ها هخودکار استعار

به .  مفهومی متفاوتی بسط دادها ه استعاربه واسطۀتوان  میی را هر مفهوم انتزاع
 از این مفهوم تمرکز کرده و ناگزیر ای ه بر روی جنبها ه که هر یک از این استعارای گونه
توانند  می نها هبنابراین هیچ یک از این استعار. سازد میی دیگر مفهوم را پنهان ها هجنب

  .]١٣، ص٣٢ [را بازنمایی کنندبه تنهایی کل آن مفهوم انتزاعی 
هر چند مفهوم وجود در فالسفه قبل از  . وجود نقشی اساسی در فلسفۀ مالصدرا دارد

مالصدرا  نیز مورد تجزیه و تحلیل فلسفی قرار گرفته است اما  مالصدرا تعبیری از وجود 
 شناختی با فرض پذیرش نظریۀ. دهد که در فالسفه پیشین مسبوق به سابقه نیست ارائه می

سازی وجود  های متفاوتی برای مفهوم توان ادعا کرد که مالصدرا از استعاره استعاره، می
سازی وجود به مثابۀ امر سیال  ها، مفهوم ترین این استعاره یکی از مهم. استفاده کرده است

زیرا ادعا این است که . یابد این استعاره پیوند نزدیکی با مبحث وحدت وجود می. است
 . رۀ مذکور در فهم صدرایی از وحدت وجود نقش بسزایی دارداستعا

نظرات مالصدرا در مبحث وجود شناسی به صورت عام و در بحث وحدت وجود به 
اگر در نظر . توان به دو دیدگاه نظر متوسط و نظر نهایی تقسیم نمود میطور خاص را 

، وحدت شخصی آید، در نظر نهایی میمتوسط از وحدت تشکیکی وجود سخن به میان 
ای فلسفی، و نظر نظر متوسط مالصدرا به عنوان نظریه. گیرد میوجود مورد توجه قرار 

مالصدرا هم در نظر متوسط و هم . شوند میای عرفانی معرفی نهایی او به عنوان نظریه
برد؛ همانگونه که در نظر متوسط  میسیال بهره استعارۀ وجود به مثابۀ امر نهایی خود از 

گوید، در دیدگاه نهایی خود، وجود منبسط را به  می انبساط و سریان وجود سخن خود از
این مقاله به وجوه مشترک وحدت . کند میعنوان یکی از اعتبارات وجود معرفی 
پردازد که در هر دو نظریه ادعا آن است که  میتشکیکی وجود و وحدت شخصی وجود 



  ١٨٩  ال در فلسفۀ مالصدرا استعارۀ وجود به مثابۀ امر سی  

 شک نقاط تمایز و افتراق این دو بدون. عالَم و هستی چیزی جز وجودی واحد نیست
 از همین روی .دیدگاه نیز در جای خود نیازمند تحلیل استعاری دیگری خواهد بود

 وحدت نظریۀیابد که هر دو  می در این مقاله معنای عامی »وحدت وجود«اصطالح 
 .گیرد میتشکیکی و وحدت شخصی را در بر 

هایی است که در بحث وجودشناسی و  عارهالزم به ذکر است که  استعارۀ مذکور یکی از است
از همین روی فهم نظریۀ وحدت وجود، چه وحدت تشکیکی و . وحدت وجود قابل طرح است

ها، ای از استعارهشود بلکه مجموعه چه وحدت شخصی، تنها به واسطۀ این استعاره میسر نمی
ها  در یک مقاله میسر تعارهمعرفی و تحلیل این اس. رساند ما را به فهم کاملی از این نظریات می

 .نیست و در مقاالت دیگری به آنها پرداخته خواهد شد
 

 پیشینۀ تحقیق. ٢
 مهدی . زیر اشاره نمودتوان به مقاالت میدر باب تحلیل استعاری از مباحث فلسفی 

 »ر اصالت وجود؛ بررسی معنا شناختینقش استعاره د«ای با عنوان سپهری در مقاله
حد و «او اصطالحات . هد استعاری از بحث اصالت وجود ارائه دکوشد تحلیلی می

را به عنوان مفاهیمی استعاری مطرح کرده و » ثراثر و مؤ«و » رض و معروضعا«، »محدود
 .]١٦[  کندها را در زمینه اصالت وجود بررسی می نقش آن

 یها هستعارا«ای با عنوان  ههمچنین وحید خادم زاده و محمد سعیدی مهر در مقال
 علیت را ۀی مطرح شده توسط لیکاف در حوزها ه استعار»لیکاف دیدگاه از علیت مفهومی

 .  ]١٣[ کنند میمعرفی و تحلیل 
استعارۀ  نیز »فلسفۀ مالصدرا نور در مثابۀوجود به استعارۀ «ای با عنوان  هدر مقال

 .]١٢[ گیرد می صدرایی مورد بحث قرار فلسفۀدر » وجود نور است«مفهومی 
 

 سیال در مقابل جامد. ٣
 در اجزاء این خواه ء؛ یش اجزاء یافتن جریان کند که  میبیان  تهانوی در تعریف سیالن

 هم به نیز امر حقیقت در خواه و باشند پیوسته هم به ظاهرا و جدا هم از حقیقت
 سیال را شیئی تعریف سینا ابن. ]٦٨١، ص ١، ج٢٦؛ ٩٩٨، ص١، ج١١ [باشند پیوسته

تواند شکل و  می قادر به حفظ شکل و حجمش نیست و تنها  عامل خارجی کند که می
 .] ٢٤٥، االفعال و االنفعال، ص٢، طبیعیات، ج١ [حجم آن را حفظ کند
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در تجربۀ متعارف ما، یک جسم سیال حاوی اجزایی است که به سادگی قابل تفکیک و 
ی سیال در کنار یکدیگر به جداسازی از یکدیگر نیستند؛ بدین معنا که نحوۀ قرارگیری اجزا

ای نیست که انسان بتواند با کمک قوای حسی خود مرزهای خیالی میان این اجزا گونه
شود که تغییر وضعیت و جابه جایی دائمی اجزای یک جسم سیال سبب می. ترسیم کند

از همین رو . قوای حسی ما قادر به تعقیب و ثبت موقعیت یک جزء خاص سیال نباشند
از طرف دیگر سیال فاقد . رسد نزد فاعل شناسا شیئی واحد و پیوسته به نظر میسیال در 

 . شکل معینی است و شکل هر ظرفی را که در آن ریخته شود، به خود خواهد گرفت
شفافیت و همگنی .  متعارف ما دانستتوان بهترین نمونۀ سیال در تجربۀآب را می

. و اجزای متمایز در نظر گرفته شودآب سبب شده است که این سیال فاقد مرزبندی  
، طبیعیات، ١[اند   عنوان شی سیال معرفی کردهفالسفه نیز بارها در آثار خود، آب را به

 .]٣٨٧، ص٣، ج٩؛  ٤، المعادن و االثار، ص٢ج
 

 سیالیت و وحدت وجود. ٤
بر روی » وجود سیال است«در فلسفۀ مالصدرا، ویژگی اجسام سیال به واسطۀ استعارۀ 

ی ها ترین ویژگی با توجه به تعاریف ارائه شده از جسم سیال، مهم. د نگاشت شده استوجو
جسم سیال قادر به حفظ شکل خود نیست، بلکه ) اول: اجسام سیال عبارت است از

جسم سیال امری پیوسته و یکپارچه به نظر ) دوم. گیرد همواره شکل ظرف را به خود می
زی نظریۀ وحدت وجود در فلسفه و عرفان نقش سااین دو ویژگی در مفهوم. رسد می

ـ ای بر عهده دارد؛ در نظریۀ وحدت تشکیکی وجود، مرزبندی میان موجودات برجسته
گیرد، و در شود و وجود در عین بساطت و وحدت تمام موجودات را در بر میکمرنگ می

رنگ ، مرزبندی میان وجود واحد شخصی و تجلیاتش کم وحدت شخصی وجود نیزنظریۀ
. شده، و پیوستگی و وحدتی میان وجود واحد شخصی و تجلیاتش قابل مشاهده است

به عنوان . سازی این گونه وحدت نقش بسزایی داردتجربه متعارف ما از سیاالت  در مفهوم
 :کند های زیر نظریۀ وحدت وجود را توصیف می مثال، مالصدرا در قالب گزاره

وجودات است که بر حسب تشکیک در وجود حقیقت واحد ساری در جمیع م •
شوند، به همین ترتیب، صفات حقیقیه همانند علم، قدرت،  میکمال و نقص متفاوت 

 .]١١٧، ص٦ج ،١٨[١اراده و حیات نیز در تمام مراتب سریان وجود، ساری است

                                                                                                                                            
 صـفاته  فکـذا  النقص و بالکمال التشکیک و التفاوت یعل الموجودات جمیع في ساریة واحدة حقیقة الوجود أن. ١

  .لراسخونا یعلمه وجه علی الوجود سریان الکل في ساریة الحیاة و اإلرادة و القدرة و العلم هي التي الحقیقیة
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شمول وجود اشیا همچون شمول کلی بر جزئیات نیست بلکه همانند شمولش از باب  •
 .]٧، ص١٩[ ١تصور چنین سریانی مجهول و مبهم است.  بر هیاکل ماهیات استانبساط و سریان

 در عبارات فوق جهت توصیف وحدت وجود بکار »سری«از ریشۀ » ساریه « و»سریان«
 به معنای روان شدن و جاری شدن است و به حرکت یک سیال »سری«. اندگرفته شده
اکثر موارد همراه با حفظ همانگونه که جاری شدن یک سیال در . کنداشاره می

گیرد، سریان وجود نیز این مفهوم را بازنمایی کند که انتقال  میپیوستگی سیال صورت 
وجود از یک مرتبه به مراتب دیگر سبب ایجاد انفصال در میان موجودات یا میان وجود 

گردد بلکه جریان وجود یا تجلیات وجود در عین  میواحد شخصی و تجلیاتش ن
 . گردد می تمام مراتب عالم جاری و ساری پیوستگی در

 
 انبساط وجود و وجود منبسط. ٥

مالصدرا . کند مالصدرا در بسیاری از موارد وحدت وجود را به واسطۀ انبساط وجود تبیین می
گاهی اوقات به صورت عام و : گونه اول. برد به دو گونه از این تعبیر در آثار خویش بهره می

این سخنان را . کند ساط وجود در تمام موجودات عالم اشاره میبدون هیچ قیدی به انب
 :همانند. توان ذیل نظریۀ وحدت تشکیک وجود به عنوان نظر متوسط مالصدرا قرار داد می

شمول وجود اشیا همچون شمول کلی بر جزئیات نیست بلکه همانند شمولش از  •
 .]٧،ص١٩[ ٢باب انبساط و سریان بر هیاکل ماهیات است

مول و انبساط وجود از حیث عروض کلیت و عمومیت بر آن نیست بلکه اطالق و ش •
، ١، ج١٨[ ٣شمولش به نحوه دیگری است همانگونه که راسخون در علم بدان علم دارند

 .]٢٨٦، ص٢٢؛ ٣٨١ص
شمول مبدأ وجود برای جمیع اشیا شمول احاطی انبساطی است و نه شمول  •

 .]١٠٧ـ١٠٦، ص٥ ج ،١٨[ ٤معنای کلی عقلی بر افراد خاصش
                                                                                                                                            

 و االنبـساط  باب من شموله بل إلیه أشرنا  کما  للجزئیات الکلي کشمول لیس لألشیاء الوجود شمول أن. ١
 .التصور مجهول سریانا الماهیات هیاکل على السریان

 و االنبـساط  باب من شموله بل إلیه أشرنا  کما  للجزئیات الکلي کشمول لیس لألشیاء الوجود شمول أن. ٢
 .التصور مجهول سریانا الماهیات هیاکل على السریان

 آخـر  بنحـو  شـمول  و إطالق له بل له العموم و الکلیة عروض حیث من انبساطه و شموله لیس الوجود. 3
  .العلم في الراسخون یعلمه ما على العموم سوى

 لعقلـي ا الکلـي  المعنـى  شـمول  نحو على ال انبساطیا شموال إحاطیا  األشیاء لجمیع الوجود مبدإ شمول. ٤
 .الخاصة ألفراده



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ١٩٢

گاهی نیز  از وجود منبسط به عنوان یکی از مراتب و اعتبارات وجود یاد :  دومگونۀ
 وحدت شخصی وجود، نظریۀمالصدرا در دیدگاه نهایی خویش با دفاع از . شود می

وجود . کند میحقیقت وجود را دارای سه مرتبه بشرط ال، بشرط شی و البشرط معرفی 
گیرد و  میبه احدیت الهی و غیب مطلق است و متعلق ادراک قرار نبشرط ال همان مرت

وجود بشرط شی مقید به اوصاف . گردد میتمام صفات و احکام از این مرتبه وجود سلب 
وجود . و احکام موجودات این عالم همچون عقول، نفوس، افالک، عناصر و مرکبات است

ن دو مرتبه باال است و ساری در البشرط نیز همان وجود منبسط است که واسطه ای میا
تمام هویات و ماهیات عالم است و در هر موجودی احکام و اوصاف آن موجود را 

 .]٣٢٢، ص٢١؛ ٣٢٨ـ٣٢٧، ص٢، ج١٨[پذیرد  می
وجود منبسط، شمول و انبساطش بر هیاکل موجودات و ماهیات همچون شمول  •

 .]٤١، ص٢٠[ ١طبائع کلی و ماهیات عقلی نیست
شود،  میبر وحدتش همراه با انبساط و سرایتش در جمیع موجودات حکم آنچه که  •

این وجود البشرط شمول و . همان وجود مطلق است که البشرط اخذ شده است
، ١٨[  ٢انبساطش همچون رابطه کلی بر جزئی نیست بلکه برای آن مراتب متفاوتی است

 .]٣٢١، ص٢ج
شود، با این  مییت متافیزیکی شناخته  نیز وجود به عنوان یک واقعسینا ابن فلسفۀدر 

بنابراین اتصاف وجود به . شود می سینوی متصف به انبساط نفلسفۀحال وجود در 
که  فهم ای  به گونه مالصدرا به بسط معنایی وجود منجر شده است فلسفۀانبساط در 

جهت فهم . شود می مشاء دگوگون فلسفۀ مالصدرا نسبت به فلسفۀمخاطب از وجود در 
 . تر این اصطالح باید به ریشه یابی اصطالح انبساط در نزد فالسفه پرداخت تر و عمیقبه

 
 انبساط و تخلخل. ٦

نبساط و انقباض گیرد بلکه ا می مشاء، انبساط در متافیزیک مورد استفاده قرار نفلسفۀدر 
، ٣[ به صورت مترادف با تخلخل و تکاثف به کار گرفته شده استدر موارد متعددی 

به . ]٦٣٥، ص١، ج١٤؛٤٧٩، ص١٠؛ ٢١٩السماع طبیعی، ص ١، طبیعیات، ج١؛ ٣٠٠ص
                                                                                                                                            

 الکلیـة  الطبائع کشمول لیس الماهیات و األعیان هیاکل على انبساطه و شموله الذي المنبسط الوجود. ١
 .العقلیة الماهیات و

 المـأخوذ  المطلق هذا هو الموجودات جمیع في سرایته و انبساطه مع بوحدته حکم ما و األحدیة المرتبة عین لکونه. ٢
 .متفاوتة مراتب له حقیقیا جزئیا لکونه الکلیة جهة على انبساطه و شموله لیس لذيا ءـ  شي بشرط ال
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که طبیعت، مبدأ حرکت در کم قرار  پس هنگامی«دارد  سینا بیان می عنوان مثال، ابن
گیرد، چنین طبیعتی موجب  تخلخل و انبساط در حجم یا تکاثف و انقباض در حجم  می
مبحث تخلخل و تکاثف در واقع بخشی . ]٣٣السماع طبیعی، ص١، طبیعیات، ج١[ ١»شود می

دارد که تخلخل به اشتراک اسم در چهار  سینا بیان می ابن. شوداز طبیعیات محسوب می
افزایش مقدار و کمیت جرم که سبب رقت قوام همراه با حفظ اتصال ) ١: رود معنا بکار می

ه این اجزا از ای ک حرکت اجزای جسم به گونه) ٣کیفیت رقت قوام شی، ) ٢شود،  شی می
 وضع فاصله هیئت و) ٤یکدیگر فاصله بگیرند و جرمی رقیق تر فاصله میان اجزا را پر نماید، 

حرکت ) ١: رود تکاثف نیز در تقابل با تخلخل در چهار معنا بکار می. گرفتن اجزا از یکدیگر
 .]٢٥٨، ص٤[وضع ) ٤حرکت در وضع، ) ٣کیفیت، ) ٢در کم، 

خل حقیقی به معنای افزایش حجم جسم است بدون کند که تخل میشیخ تاکید 
در آن ایجاد شود و تکاثف ای  هآنکه چیزی از خارج به آن افزوده شود یا اینکه حفر

 .]١٨، ص٥[حقیقی بر ضدش است
که فالسفه به دنبال معرفی مصادیق تخلخل و انبساط هستند، تقریبا همواره  میهنگا

تخلخل  از تخلخل آب در هنگام گرم شدن یا به عنوان مثال. برند میاز سیاالت بهره 
. اند  سخن گفته]٦٧٩، ص١٠[ و یا تبدیل آب به هوا ]٥٤، ص٢٥؛ ٩، ص٦[طعام در معده 

اند، همگی از  همچنین براهین تجربی که جهت اثبات تخلخل و تکاثف حقیقی تقریر شده
وی حرارت قرار اند؛ به عنوان نمونه، اگر ظرف سربسته حاوی آب را ر سیاالت بهره برده
اگر هوای . ]٣٧٥، ص٢٨[شکستن ظرف به دلیل تخلخل آب است . شکند دهیم، ظرف می

ای مکیده شده و بر روی سطح آب قرار گیرد، سطح آب در ظرف باال  داخل ظرف شیشه
، ٣[ باال رفتن سطح آب به دلیل انقباض هوای باقیمانده داخل ظرف است. رود می
ای را پر از آب کرده و  مایش قماقم صیاحه نیز  قمقمهدر آز. ]٢٨٦، ص٤، ج١٥؛ ٢٩٩ص

، ١٧؛ ٢٨١، ص٢، ج٢٧[ترکد  قمقمه در اثر تخلخل آب داخلش می. اندازند روی آتش می
دهد که انبساط و  های علم امروز نشان می الزم به ذکر است که هر چند یافته. ]٧٧، ص٢ج

 اشیا جامد بسیار اندک است و دهد ولی انبساط و انقباض انقباض در جامدات نیز روی می
از همین . به سادگی قابل مشاهده نیست اما انبساط و انقباض در سیاالت آشکارتر است

اند و در میان  روی حکمای پیشین غالبا به انبساط و انقباض جامدات توجهی نداشته
   .اند گشته سیاالت به دنبال مصادیق تخلخل و تکاثف می

                                                                                                                                            
 أو الحجـم،  فـي  انبـساط  و تخلخـل  لزیـادة  الموجبة الطبیعة حال فهو الکم في للحرکة مبدأ کونه فأما. ١

  الحجم فى انقباض و تکاثف
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روح بخاری . اند هط و انقباض روح بخاری نیز سخن گفتحکما گاهی اوقات از انبسا
 اش بدن را تدبیر به واسطۀجسم لطیفی است که واسطه میان نفس و بدن است و نفس 

 روح مفکره: روح بخاری دارای اقسامی است. ]٢٣٣ـ٢٣٢ النفس، ص٢، ج١[ کند می
 خواجه بیان .]١٦٨ الحیوان، ص٣، طبیعیات، ج١[، روح حیوانی و روح طبیعی )نفسانی(

دارد که روح حیوانی مبدأ قوای بدنی است و   عوارضی همانند ناراحتی و ترس باعث  می
 شود میانقباض روح حیوانی، و عوارضی همانند شادی نیز سبب انبساط روح حیوانی 

دارد که عبارات انبساط و انقباض قلب در اثر  می مالصدرا نیز بیان ].٣٩٨، ص٣، ج٢٧[
 شادی و ناراحتی به معنای دقیق صحیح نیست بلکه انبساط و انقباض احواالتی همانند

ی ها  عواملی همانند صورت]٢٨١، ص٢١؛١٥٠، ص٤،ج١٨[ دهد میدر روح بخاری رخ 
 از آنجا ]١٥٨، ص٤، ج١٨[توانند باعث انبساط روح دماغی یا مفکره شوند  میعلمیه نیز 

باض در آن نیز باید تابع احکام شود، انبساط و انق میکه روح بخاری نیز جسم محسوب 
رسد که انبساط و انقباض در روح بخاری نیز بدون ایجاد حفره در  میبه نظر . جسم شود

توان انبساط و انقباض  میبنابراین . آن و یا نفوذ اجسام رقیق تر در میان اجزای آن باشد
 گاهی از حکما. در روح بخاری را نیز یکی از مصادیق تخلخل و تکاثف حقیقی دانست

 اما در اکثر موارد از ]١٥٤ـ١٥٥، ص٤، ج١٨[ گویند میتخلخل روح بخاری نیز سخن 
 . اند زایش کمیت روح بخاری بهره بردهواژه انبساط برای توصیف اف

رقت قوام، قبول انقسام، سرعت : لطافت به اشتراک اسم در چهار معنا بکار رفته است
 و مالصدرا دو معنا برای لطافت مطرح ناسی ابن البته ]٢٣٤، ص٢٩[ تاثر و شفافیت

 میان معنای اول لطافت سینا ابن. رقت قوام و قبول انقسام به اجزای کوچکتر: اند هکرد
کند؛ تخلخل مشابه لطف به معنای اول است  می،یعنی رقت قوام، و تخلخل رابطه برقرار 

به همراه همراه با یک زیادت در معنا، یعنی، تخلخل سبب رقیق شدن قوام جسم 
همچنین شیخ از آب و هوا به عنوان مصادیق اجسام لطیف به . شودافزایش حجم می

. ]٧٦، ص٤، ج١٨؛١٥٠الکون و الفساد، ص ٢ ، طبیعیات، ج١[ برد میمعنای اول نام 
بدین ترتیب تخلخل در میان اشیای رقیق قوام همانند هوا و آب مورد تاکید قرار 

 هوا و آب لطیف است، از همین روی تخلخل در آن نیز روح بخاری نیز همانند. گیرد می
انبساط همواره به عنوان یکی از توان گفت که در طبیعیات،  میبنابراین . دهد میرخ 

 .ی اشیای سیال مورد توجه بوده استها ویژگی
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 انبساط وجود و تخلخل حقیقی. ٧
 بکار گرفته  را برای توصیف وجود»انبساط«که مالصدرا اصطالح  میبدون شک هنگا

جایگاه پیشین این . است، از معنا این واژه در نزد حکمای پیش از خود آگاه بوده است
اصطالح در طبیعیات بوده است و مالصدرا این واژه را از طبیعیات به جهان بینی فلسفی 

کردند، مالصدرا اگر حکمای پیشین اجسام را متصف به انبساط می. سازدخویش وارد می
بدین ترتیب او کوشیده است که بخشی از ساختار . گویدوجود سخن میاز انبساط 

سازی حقیقت وجود بکار گیرد و این مفهومی پیرامون اجسام مادی را جهت مفهوم
 . شودمفهومی نامیده میاستعارۀ فرایند همان چیزی است که 

روط ترین مفهوم جهت توصیف وحدت وجود باشد، شمناسب» انبساط«شود  آنچه سبب می
همانگونه که گفته شود حکما دو شرط . شودتخلخل حقیقی است که در طبیعیات مطرح می

تخلخل یعنی شی افزایش حجم پیدا کند : سازندرا به عنوان شروط تخلخل حقیقی مطرح می
 .ای در آن ایجاد شودحفره) ٢. چیزی از خارج به آن اضافه شود) ١بدون آنکه 

زیرا در . ایی با انبساط وجود توصیف شده استخلق عالم ممکن در دیدگاه صدر
دیدگاه وحدت وجودی، خلق عالم ممکن چیزی جز افزایش گستره وجود واحد ـ در 
دیدگاه وحدت تشکیک وجود ـ و یا افزایش گستره شئونات و تجلیات وجود واحد 

بعبارت دیگر خلق از طریق افزایش . شخصی ـ در دیدگاه وحدت شخصی وجود ـ نیست
.  وجودات رخ نداده است بلکه یک وجود واحد و یا شئوناتش گسترش یافته استتعداد

اما افزایش گستره وجود واحد و یا تجلیات وجود واحد شخصی همراه با دو شرط است 
اول اینکه در دیدگاه صدرایی، وجود : که معادل با شروط تخلخل حقیقی اجسام است

تصور اینکه چیزی از خارج به وجود اضافه گیرد بنابراین واحد همه هستی را در بر می
دوم . شود، محال است زیرا اساسا چیزی خارج از وجود واحد تحقق و واقعیت ندارد

دهد و تمام موجودات به صورت اینکه، هیچ جدایی و انفصالی در عالم هستی رخ نمی
 در بنابراین استلزامات تخلخل حقیقی اشیا. پیوسته و متصل با یکدیگر محقق هستند

 .شودطبیعیات به انبساط وجود در متافیزیک نگاشت می
 

 سیالیت وجود منبسط. ٨
 وحدت شخصی وجود نظریۀمالصدرا در توصیف وجود منبسط به عنوان یکی از عناصر 

دارد که وجود منبسط متصف به یک صفت خاص و منحصر در یک حد معینی  میبیان 
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، جوهریت و عرضیت، تجرد و تجسم از حدوث و قدم، کمال و نقص، علیت و معلولیت
نیست بلکه بر حسب ذات به هیچ شی انضمام نیافته است بلکه متعین به جمیع تعینات 

وجود منبسط در عین وحدت به تعداد موجودات . وجودی و تحصالت خارجی است
که با قدیم، قدیم، با حادث، حادث، با معقول، معقول و ای  به گونهشود  میماهوی متعدد 

 .]٣٢٨، ص٢، ج١٨[حسوس، محسوس است با م
. توان برگرفته از ویژگی سیاالت دانست میاین توصیف از وجود منبسط را نیز 

ی سیال آن است که فی حد نفسه ها ین ویژگیتر مهمهمانگونه که ذکر شد، یکی از 
دارای شکل خاصی نیست بلکه تابع شکل ظرف خود است و در هر ظرفی، شکل آن 

بدین ترتیب وجود منبسط نیز در هر مرتبه از مراتب هستی و . گیرد یمظرف را به خود 
 . یابد میدر هر موجود ماهوی در قالب آن موجود ظهور 

دارد  میجالب آنجاست که مالصدرا پس از ارائه توصیف فوق از وجود منبسط بیان 
رد که عباراتی که به بیان انبساط وجود بر ماهیت و اشتمالش بر موجودات اشاره دا
 ١مبتنی بر تمثیل و تشبیه است زیرا انسان در بیان و اشاره به این حقیقت ناتوان است

کند که از چه تمثیلی در توصیفات  میمالصدرا صراحتا بیان ن.  ]٣٢٨، ص٢، ج١٨[
با این حال از همین . مذکور استفاده کرده است و وجود را به چیزی تشبیه کرده است

ه مالصدرا  متوجه بوده است که خاستگاه اصطالح انبساط، توان نتیجه گرفت ک میاشاره 
طبیعیات بوده است و همچنین توصیفات مذکور درباره وجود منبسط در واقع از 

 .    ی برخی اجسام مادی یعنی سیاالت اخذ شده استها ویژگی
.  شناختی استعاره دانستنظریۀتوان مویدی بر  میاز طرف دیگر سخن مالصدرا را 

. ی استعاری بسیار نحیف و فقیر استها ن نظریه، زبان بدون استفاده از بسطمطابق ای
انجامند و بخش بزرگی از فهم ما از جهان  میی استعاری به توسعه معنایی ها بسط

این سخن مالصدرا نیز اعتراف به قصور . ]٥٩ـ٥٨، ص٣٣[ پیرامون مان استعاری است
 . زبان در توصیف حقایق جهان است

صدرا نسبت وجود منبسط با سایر موجودات را همانند نسبت هیولی با همچنین مال
از سوی دیگر مالصدرا بارها از  ].٣٢٩، ص٢، ج١٨[ کند میاجسام شخصیه معرفی 

؛ ١٨٥ و ١٦٦، ص٧؛ همان، ج٢٥٨، ص٤، ج١٨ [برد می بهره "بحر هیولی"اصطالح 

                                                                                                                                            
 سـبیل  علـى  إال اإلشارات قاصرة اتالموجود على اشتماله و الماهیات ـ  على انبساطه بیان عن العبارات. ١

 .التشبیه و التمثیل
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متضمن این نکته  نیز "بحر هیولی"اصطالح .  ]٣٢١، ص٢٣؛ ٢٦٣ و ٢٥٨، ص٩همان، ج
هیولی قوه تمام اجسام را داراست و . و بحر نوعی از شباهت وجود دارداست که میان هیولی 

در عین حال فی حد نفسه هیچ یک از اجسام نیز نیست بلکه در هر جسمی، هیولی در واقع 
بنابراین هیولی فی حد نفسه دارای نوعی از وحدت است و به واسطۀ . ماده همان جسم است

گردد همانگونه که در بحر و دریا نیز نوعی از وحدت و اتصال مشاهده  ها متعدد می رتصو
.  تواند به واسطۀ ظروف متعدد دچار انفصال و کثرت گردد گردد و آب دریا نیز می می

  .دهد بخشد، همانگونه که ظرف به سیال شکل می همچنین صورت به هیولی تعین می
توان  میو شباهت هیولی به بحر و دریا در واقع از شباهت وجود منبسط به هیولی 

از . بحر و دریا نیز چیزی جز سیال نیست. شباهت وجود منبسط به بحر را نتیجه گرفت
همین روی وجود منبسط همانند سیالی است که هر چند همانند دریا دارای وحدت 

 .  شود میاست اما به تعدد ظروف و ماهیات، متکثر 
اری نیز با الهام گرفتن از آیه هفدهم سوره رعد، وجود منبسط را همچون آبی سبزو

 جاری ها آندر ) ها یا سرزمین (ها هازه وسعت و ظرفیت دراند هکند که ب میجاری معرفی 
 .]٣٦٩، ص١، ج١٥[ ١گردد می

کند، بیان  میهمچنین مالصدرا در مواجهه با قول طالس که مبدأ عالم را آب معرفی 
او همچنین در .  که احتماال مراد از آب در نظر طالس همان وجود انبساطی استکند می

فرماید عرش خداوند بر روی آب است، واژه آب را به  میتفسیر آیه هفتم سوره هود که 
 .]٢٠٨، ص٥، ج١٨[ کند میوجود انبساطی تفسیر 

ای را از  یز زندهفرماید هر چ سبزواری نیز مقصود از آب در آیه سی ام سوره انبیاء که می
بدین ترتیب بنظر . ]٣٦٨، ص٤، ج١٥[ کند آب پدید آوردیم، نیز وجود منبسط معرفی می

هایی میان وجود منبسط و آب توجه  رسد که مالصدرا و سبزواری به وجود شباهت می
 . اند ها نپرداخته هر چند که هیچ گاه به تحلیل و تبیین وجه شباهت میان آن. اند داشته
 

 یت وجودسیال. ٩
مالصدرا بارها در توصیف عام خویش از وجود نیز از اجسام سیالی همانند آب بهره 

به عنوان مثال، او از اصطالح بحر وجود جهت توصیف وحدت وجود بهره برده . برد می
 .]٢٠٢، ص٥؛ همان ج٢٧٧، ص٩؛ همان، ج٢٧٤، ص٢؛ همان، ج١٢٧، ص١،ج١٨[ است

                                                                                                                                            
 .بقدرها األودیة في السائل کالماء بحسبه کل في الذي المنبسط  الوجود.١



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ١٩٨

د و نقص هستند که از لوازم ذات کامله و وجودات متفاوت در شدت و ضعف، تأک •
 .]٢٣٤، ص٢١[ ١اش هستندش و لمعات جمال و جاللش و اضواء نور وجودیبحررشحات 

خیر وجودش  بحر و رشحات برای نور وجودش و ها هکل موجودات همچون سای •
 .]٣٥٩، ص٢٤[  ٢هستند

زیرا . ی وجود قرار دادتوان هم ذیل نظریۀ تشکیکی وجود و هم نظریۀ شخص سخنان فوق را می
سازد ولی توصیفاتی  جمالت فوق را از نظریۀ وحدت شخصی دور می» وجودات«بکارگیری عبارت 

 . توان سازگار با نظریۀ وحدت شخصی دانست شود، را می ها ارائه می که از نحوه وجود آن
ه بدین ترتیب مالصدرا رابطه موجودات گوناگون به وجود واحد حقیقی را توسط رابط

 : کندسازی میقطره نسبت به دریا مفهوم
 ]جمال الهی[نسبت به بحر آن جمال ای  هحسن موجودات روحانی و جسمانی قطر •

 .]٧٧، ص٢، ج١٨[ ٣در مقایسه با خورشید آن عظمت و جالل استای  هاست و ذر
عالم امر الهی همچون نوری از خورشید و شبنمی از بحر، از ذات الهی نشأت  •
 .]٦١، ص٢٠[ ٤گیرد می

دستگاه ادراک حسی انسان قادر به تعقیب و ردیابی یک قطره معین آب در یک دریا 
نیست، گویی که قطره آب با رسیدن به دریا فنا گشته است و دیگر قطره وجود ندارد و 

سازی وحدت مالصدرا این تجربه متعارف ما از دریا را جهت مفهوم. تنها دریا محقق است
 .  گیردوجود به کار می

همچنین مالصدرا جهت تبیین عدم منافات وجود شرور با وحدت وجود بیان 
گردد  میوجود با وحدت حقیقیه ذاتیه در هر شیئی بر حسب آن شی ظاهر «: رددا می

که گاهی گوار و شیرین و گاهی شور و ای  به گونههمانند آب واحد در مواضع مختلف 
تواند  میگونه توصیفات و تشبیهات نیز  ینا. ]٣٥٣، ص٢، ج١٨[ »٥گردد میتلخ ظاهر 

 . در نزد مالصدرا باشد»  به مثابۀ امر سیالوجود«استعارۀ شواهدی بر وجود 
                                                                                                                                            

 و بحـره  رشـحات  و الکاملـة  ذاتـه  لـوازم  من النقص و التأکد و الضعف و الشدة في المتفاوتة الوجودات. ١
 .الوجودي نوره أضواء و جالله و جماله لمعات

 .وجوده خیره بحر و وجوده لنور رشحات و کظالل کلها الموجودات. ٢
 إلـى  بالقیـاس  ذرة و الجمـال  ذلـک  بحـر  إلـى  بالنسبة قطرة الجسمانیة و الروحانیة الموجودات حسن. ٣

 .الجالل و العظمة تلک شمس
 .البحر من النداوة و الشمس من الضوء ء نش ذاته من ینشأ سبحانه أمره عالم. ٤
 المواضـع  فـي  الواحـد  کالمـاء  بحـسبه  ء شـي  کـل  في یظهر الذاتیة حقیقته وحدة مع الوجود بالجملة. ٥

 أجاج ملح منه و فرات عذب فمنه المختلفة



  ١٩٩  ال در فلسفۀ مالصدرا استعارۀ وجود به مثابۀ امر سی  

 به مثابۀ حرکت یه سیال) تشأن(علیت . ١٠
توان از رابطه علیت سخن گفت ولی مالصدرا در  میدر دیدگاه وحدت تشکیکی وجود 

خصی وجود، علیت میان موجودات را انکار  وحدت شنظریۀنظر نهایی خویش و با قبول 
 .کند میو رابطه باری تعالی با ممکنات را رابطه ذی شأن و شأن معرفی 

» به مثابۀ امر سیالوجود «استعارۀ نیز از ) تشأن(مالصدرا در توصیف رابطه علیت 
دهد پس ناگزیر رابطه علیت اگر عالم هستی را تنها وجود شکل می. بهره برده است

. خواهد بود) رابطه وجود واحد و شئوناتش(نیز رابطه ی وجودات با یکدیگر ) تشأن(
 حرکت یک سیال  به مثابۀرا ) تشأن(مذکور  علیت استعارۀ  به واسطۀمالصدرا بارها 

های مختلفی جهت توصیف ها و استعارهدر آثار مالصدرا از واژه. کندسازی میمفهوم
از متداول ترین » رشح«و » فیض« مشتقات ریشه .شوداستفاده می) تشأن(رابطه علیت 

استفاده شده ) تشأن(واژگانی هستند که در آثار مالصدرا جهت توصیف رابطه علیت 
. شدن و سریز شدن یک سیال استدر کاربرد متعارفش به معنای لبریز » فیض«. است
 . ستنیز در کاربرد متعارف خود به معنای تراوش کردن و عرق کردن ا»  رشح «واژۀ

را به مثابۀ خروج سیال از یک ظرف ) تشأن(مالصدرا در قالب دو واژه مذکور علیت 
نیز ) شأن(به مثابۀ سیالی در داخل ظرف است و معلول ) ذی شأن(کند؛ علت  سازی می مفهوم

دهد  این خروج یا به واسطۀ لبریز شدن رخ می. شود به مثابۀ سیالی است که از ظرف خارج می
که مبتنی بر اصالت ) ذی شأن و شأن(بدین ترتیب علت و معلول . راوش کردنیا به واسطۀ ت

سازی  وجود، هر دو از سنخ وجود یا تجلیات وجود هستند به مثابۀ جسمی سیال مفهوم
 . شود شوند و رابطه میان این دو وجود نیز به واسطۀ حرکت سیال تصویر سازی می می

 است زیرا هر جمال و کمالی رشح، ظل و واجب لذاته زیباترین و کامل ترین اشیا •
 .]١١٥، ص١، ج١٨[ ١فیضی از جمال و کمال اوست

ا بنابراین هر گاه در معلول محقق شود، پس تحققش در علت واجب است زیر •
  .]٢٥٢، ص١، ج١٨[٢. ..معلول رشح و فیضی از علت است 

جلیات جمیع موجودات از حیث موجودیتشان رشحات و فیوض برای وجود الهی و ت
 .]٣٨٠، ص١، ج١٨[ ٣و شئوناتی برای  خداوند یکتا هستند

                                                                                                                                            
 . الواجب لذاته أجمل األشیاء و أکملها ألن کل جمال و کمال رشح و ظل و فیض من جماله و کماله.١
  ....لمعلول رشح و فیض من العلة فإذا تحقق في المعلول فقد وجب تحققه في العلة إذ ا. ٢
جمیع الموجودات بحسب موجودیتها رشحات و فیوض و رقائق للوجود اإللهـي و تجلیـات و شـئونات                  . ٣

 .للحق الصمدي
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» رشح«و » فیض«به واسطۀ استعارۀ مذکور و در قالب واژگان ) تشأن(سازی علیت  مفهوم
. افزاید ها می تفکیک و انفصال میان علت و معلول را کمرنگ کرده و بر شدت اتحاد میان آن

 . ت وجود  در فلسفۀ مالصدرا نقش بسزایی دارندبدین ترتیب این واژگان در تصویر سازی وحد
را » فیض«. تمایز ظریفی نیز وجود دارد» رشح«و » فیض«رسد که میان  میبنظر 

 وحدت تشکیکی وجود تطابق بیشتری دارد اما نظریۀتوان اصطالحی دانست که با  می
نسبت » رشح«زیرا .  وحدت شخصی وجود سازگار دانستنظریۀرا باید بیشتر با » رشح«

با این . دهد میدرجه وابستگی معلول به علت ـ شأن به ذی شأن ـ را افزایش » فیض«به 
 . شود میوجود در جمالت مذکور، مالصدرا تمایزی میان کاربرد این دو واژه قائل ن

و » فیض«توان  میالزم به ذکر است که براساس سخنان فوق مالصدرا به راحتی ن
زیرا از . حدت تشکیکی وجود یا وحدت شخصی قرار دادرا ذیل یکی از نظریات و» رشح«

 نظریۀرابطه علیت در . را همراه با علت و معلول ذکر کرده است» رشح«و » فیض«یک سو 
همراه با » رشح«و » فیض«وحدت تشکیکی وجود پذیرفته شده است و در جمله دیگری 

 تجلیات و شده است که غالبا در وحدت شخصی وجود، ممکنات از» جلی«و » شأن«
از همین روی شاید بتوان ادعا کرد که مالصدرا این . شوند میشئون باری تعالی معرفی 

در هر صورت سخنان فوق .  وحدت وجود به کار گرفته استنظریۀدو واژه را در هر دو 
مذکور جهت توصیف وحدت وجود ـ چه وحدت استعارۀ تواند مویدی بر کاربرد  می

 . باشدتشکیکی و چه وحدت شخصی ـ 
 
 های مفهومی و زبانی در مسئله وحدت وجود تفاوت استعاره. ١١

که با ای  به گونهشوند  میی مفهومی در واقع در سطح شناختی انسان واقع ها هاستعار
ی مفهومی دارای بازتاب ها هالبته استعار. رود می بخشی از معنا نیز از دست ها آنحذف 

اما . ی ریشه در فهم و شناخت انسان دارنددر سطح زبانی و واژگانی نیز هستند ول
یی هستند که تنها در سطح زبان و واژگان رخ ها هی زبانی آن دسته از استعارها هاستعار

 را از زبان ها آنتوان بدون از دست رفتن بخشی از معنا،  میاز همین روی . دهند می
 دیدگاه کالسیک، در. ، زبانی هستندها هدر دیدگاه ارسطویی تمام استعار. حذف نمود

شد که تنها دارای نقشی زیبایی شناختی است  میاستعاره بخشی از فن بالغت محسوب 
، ٣٠[ از همین روی قابل حذف از زبان است. کند میو به شناخت و فهم انسانی کمکی ن

ی فلسفی و ها شد که در نوشتار می مطابق با این دیدگاه، توصیه ]الف١٤٠٤کتاب سوم، 



  ٢٠١  ال در فلسفۀ مالصدرا استعارۀ وجود به مثابۀ امر سی  

.  ]٦٧، ص٢[ آرایه ادبی و از جمله استعاره مورد استفاده قرار نگیرد علمی هیچ گونه
تواند نقشی آموزشی  می  برای مبتدیان ها  و تمثیلها هالبته در دیدگاه کالسیک، استعار

ی آماده و آموزش دیده برای ادراک مفاهیم پیچیده دیگر نیازی ها داشته باشد ولی ذهن
کند که هر گونه  می شناختی استعاره ادعا نظریۀی که در حال.  ندارندها هبه این استعار

 . ی مفهومی استها هفهمی بویژه در مفاهیم انتزاعی متکی بر استعار
عرفا و حکما در جهت آنکه فهم وحدت وجود را به صورت عام و وحدت شخصی وجود را 

ترین  جمله مهماز . اند هایی ارائه داده ها و استعاره به صورت خاص آسان تر  نمایند، تمثیل
، تمثیل ]٣٥٦، ص٢، ج١٨؛ ٦١ و ١٨٤، ص١، ج٧[ها، تمثیل آینه و شخص ناظر  این تمثیل

؛ ٤٥٩، ص٢، ج٧[ و یا تمثیل نفس و قوای نفسانی ]١٠١، ص١، ج٨[سایه و صاحب سایه 
 .  است]٣٠٨، ص٢، ج١٨[ و یا تمثیل ظهور واحد در اعداد ]٣١٥، ص٣همان،ج

ها  کاربرد این تمثیل. های مفهومی دارند دی با استعارههایی تفاوت بنیا چنین تمثیل
اند که این امور را به  کامال آگاهانه و عامدانه بوده است؛ بطوری که عرفا و حکما اذعان کرده

آنان همواره به تحلیل این . کنند عنوان تمثیلی جهت فهم آسان تر وحدت وجود بیان می
اند و بدین  ین امور را با وحدت وجود تبیین کردهاند؛ یعنی وجه شباهت ا ها پرداخته تمثیل

های  اما کاربرد استعاره.  اند های مذکور صحه گذارده ترتیب بر کاربرد آگاهانه تمثیل
از . غالبا ناآگاهانه و خودکار صورت گرفته است» وجود  به مثابۀ امر سیال«مفهومی همانند 

 . اند ها ارائه نداده  از استعارههمین روی هیچ گاه عرفا و حکما تحلیلی از این نوع
 وحدت سازی مفهومی مفهومی مذکور ساختارمند و نظامند به ها هاز طرفی استعار

از مفاهیم و قواعد را از یک حوزه شناختی به حوزه ای  هیعنی، مجموع. اند هوجود پرداخت
. هندد میاین مفاهیم و قواعد تشکیل یک ساختار را . اند هشناختی دیگر انتقال داد

این . همانگونه که تخلخل و انبساط حقیقی در طبیعیات دارای قواعد و ساختاری است
ی ها هساختار به حوزه وجود شناختی صدرایی انتقال یافته است و یا اینکه استعار

ها به  آنمفهومی تصویر و ساختار جدیدی از مفاهیم علت و معلول و رابطه علیت میان 
ی ارائه شده توسط عرفا به انتقال ساختار منجر نشده ها یل اما تمث.اند نمایش گذارده

 . اند ه برخی از وجوه شباهت به یکدیگر مرتبط شدبه واسطۀاست و فقط دو امر متفاوت 
ی مذکور در عرفان و حکمت متعالیه را باید تعلیمی و آموزشی ها کاربرد تمثیل

مه مردم از چنین یعنی عرفا هنگام بیان شهودات عرفانی خود برای عا. دانست
اما .  تا فهم این شهودات برای عامه مردم میسر شوداند هی کمک گرفتها تمثیل
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زیرا با حذف این . ی مفهومی نقش بنیادین در فهم وحدت وجود دارندها هاستعار
رود و  می مالصدرا بخش بزرگی از معنای وحدت وجود نیز از دست فلسفۀ از ها هاستعار

 . شود می وجود بسیار سخت دیگر سخن گفتن از وحدت
های مفهومی هر یک از جهتی متفاوت و جهت حل  های مذکور و استعاره تمثیل

های مذکور جهت حل این  تمثیل. پردازند مسائل خاص خود به نظریۀ وحدت وجود می
اند که چگونه وحدت حقیقی عالم با کثرت محسوس موجودات قابل جمع  مسائل ارائه شده

شود؟ یا  وجود منجر به همه خدایی و حلول خداوند در ممکنات نمیاست؟ چگونه وحدت 
 توان گفت که ممکنات و مخلوقات الهی هم هستند و هم نیستند؟ چگونه می

های مفهومی در سطحی بنیادی تر به رابطه علیت و چگونه ارتباط  در حالی که استعاره
 مبتنی بر نظریۀ اصالت وجود، کنند ها سعی می این استعاره. پردازند وجودات با یکدیگر می

 . سازی کنند که تکثر و تغایر میان وجودات از میان برخیزد ای مفهوم وجود را به گونه
 

 گیری نتیجه. ١٢
ی جسم سیال را به ها ین ویژگیتر مهم، » به مثابۀ امر سیالوجود«مفهومی استعارۀ 

جسمی : اول: جسم سیال دارای دو ویژگی اصلی است. کند میمفهوم وجود نگاشت 
به شکل ظرف : دوم. رسد خواه یک کوزه آب باشد یا دریا میمتصل و پیوسته به نظر 

 .آید و فی نفسه دارای شکلی نیست میخود در 
. کنند می وحدت وجود نقش مهمی ایفا نظریۀ سازی مفهوماین دو ویژگی سیال در 

از . متصل و یکپارچه است مذکور، وجود نیز در کل عالم امری واحد، نظریۀزیرا مطابق با 
طرفی همین وجود واحد در هر مرتبه هستی و در هر موجود ماهوی در قالب آن ماهیت 

مالصدرا در باب وجود شناسی و بویژه وحدت وجود صاحب دو دیدگاه .  یابد میظهور 
کند و در  می وحدت تشکیکی وجود را طرح نظریۀاست؛ او در دیدگاه متوسط خود 

مذکور در هر استعارۀ .  کند می وحدت شخصی وجود دفاع نظریۀد، از دیدگاه نهایی خو
 .  دو دیدگاه مورد استفاده قرار گرفته است

 »انبساط«و » سریان« با دو اصطالح  وحدت وجود، نحوه خلق عالم ممکننظریۀدر 
یابد  میدر دیدگاه وحدت تشکیکی، وجود در تمام مراتب هستی سریان . شود میتوصیف 
یابد تا تمام هستی را در بر بگیرد و در دیدگاه وحدت  میرت دیگر وجود انبساط و به عبا

شخصی، از وجود منبسط به عنوان یکی از اعتبارات وجود واحد شخصی سخن به میان 
 در »انبساط«اصطالح .  جاری شدن یک سیال است به معنای»سریان«اصطالح . آید می
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در دیدگاه . ت مورد بحث قرار گرفته است مشاء نه در الهیات بلکه در طبیعیافلسفۀ
تخلخل حقیقی به . رفته است میفالسفه مشاء، انبساط مترادف با تخلخل حقیقی بکار 

در جسم ایجاد شود و یا اینکه ای  همعنای افزایش کمیت جسم است بدون آنکه حفر
 ۀبه واسطاین معنای از تخلخل حقیقی .  جسمی لطیف در میان اجزای جسم  نفوذ کند
 وارد الهیات صدرایی شده »انبساط وجود«استعارۀ مفهومی مذکور و در قالب اصطالح 

که نه ای  به گونهانبساط وجود نیز به معنای گسترش دامنه و سعه وجودی است . است
 . هیچ گونه انفصالی در وجود رخ دهد و نه اینکه چیزی غیر از وجود در عالم پدید آید

ی معرفی شده در مسئله تخلخل و تکاثف حقیقی ها هوناز طرفی دیگر، مصادیق و نم
و همچنین براهین تجربی اثبات تخلخل و تکاثف حقیقی همواره از سیاالتی همانند آب 

رسد که فالسفه به انبساط در اشیا جامد  میاز همین روی بنظر . برند میو هوا بهره 
لطیف و سیالی همانند آب ی اجسام ها  و انبساط و تخلخل را از ویژگیاند هتوجهی نداشت

مفهومی استعارۀ توان بخشی از  میاز همین روی انبساط وجود را . اند هدانست میو هوا 
 .دانست» به مثابۀ امر سیالوجود «

مالصدرا در نظریۀ نهایی خویش و با دفاع از وحدت شخصی وجود، وجود منبسط را به 
یژگی آن البشرط بودن نسبت به تمام ترین و برد که مهم عنوان یکی از مراتب هستی نام می

این ویژگی در واقع . یابد ماهیات هستی است و در هر ماهیتی، در قالب آن ماهیت ظهور می
 . آیند همان ویژگی سیاالت است که در هر ظرفی، در قالب همان ظرف در می

 فلسفی طالس، آب را همان نظریۀمالصدرا و سبزواری بارها در تفسیر آیات قران و 
. همچنین مالصدرا بارها از بحر وجود سخن گفته است. اند هجود منبسط تفسیر کردو

تواند شاهدی بر این ادعا باشد که در نگاه صدرایی، وجود منبسط و در یک  میاین امور 
 . ی یک جسم سیال استها معنای عام تر، وجود دارای ویژگی

های عرفانی که جهت  ر با تمثیلهای مفهومی مذکو البته باید توجه کرد که میان استعاره
فهم آسان تر نظریۀ وحدت وجود به صورت عام و نظریۀ وحدت شخصی وجود به صورت 

اند همانند تمثیل آینه و شخص ناظر، سایه و صاحب سایه، نفس و قوای  خاص ارائه شده
د و در ها در واقع جنبه آموزشی دارن این تمثیل. نفسانی، و واحد و اعداد تمایز بنیادین است

های مفهومی در سطح شناختی  در حالی که استعاره. شوند سطح زبان و واژگان مطرح می
 . رود ها بخشی بزرگی از معنای این نظریۀ هم از دست می اند و با حذف آن طرح شده
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