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Abstract  
The aim of the present study is to explain the existence of systematics in 

Eyn-al-Quzat’s Tamhidat and the Letters in the metaphorical 

conceptualization of knowledge based on visual perceptions. To achieve this 

goal, the authors have used the theoretical framework of conceptual 

metaphor. The research claims that there is a compatibility between knowing 

is seeing metaphor, and that there is a set of concepts related to the field of 

knowledge. Also, based on the conceptual metaphor of knowing is seeing it 

has been examined that how the adaptation of the terms connected with the 

knowledge area including heart observation, light, Mohammed’s light and 

the Eblis’s black light with sight sense. Other findings of the study indicate 

that in the intellectual system of Eyn-al-Quzat the central issue of light and 

darkness and conceptual metaphors underlying it is consistent with the basic 

metaphor of knowing is seeing and the conceptualization of knowledge is 

consistent with visual perceptions.  

Keywords: Conceptual metaphor, Eyn-al-Quzat, conceptualization, 

knowledge, sense of sight. 
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های سازی استعاری معرفت برپایۀ دریافتمندی در مفهومنظام
القضات همدانی: رویکردی های عیندیداری در تمهیدات و نامه

 شناختی

 نژادعلیرضا حاجیان

    
 تهران، ایراندانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 

  

 دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران مونا بابایی

  چکیده
های دیداری سازی استعاری معرفت برپایۀ دریافتمندی در مفهومرو تبیین وجود نظامهدف از پژوهش پیش

دادن وجود بر نشاناند عالوهکوشیدهالقضات همدانی بوده است و نگارندگان ی عینهانامهو  تمهیداتدر 
های دیداری و تبیین چگونگی این انطباق بگویند در انطباق استعاری میان مفاهیم حوزۀ معرفت و دریافت

دهد. برای نیل به های دیداری را با معرفت انطباق میهای مفهومی بنیادین مدلولکتب مذکور کدام استعاره
اند. مدعای پژوهش حاضر این بود که نظری استعارۀ مفهومی بهره گرفتهاین هدف نگارندگان از چهارچوب 

چنین، در این میان استعارۀ دانستن دیدن است و مجموعه مفاهیم حوزۀ معرفت سازگاری وجود دارد. هم
پژوهش چگونگی انطباق اصطالحات حوزه معرفت ـ رؤیت قلبی، نور، نور محمّدی و نور سیاه عزازیلی ـ 

ارۀ مفهومی دانستن دیدن است با حسّ بینایی بررسی شده است. دستاوردهای دیگر پژوهش نیز براساس استع
ای این دو حوزه با های مفهومی زیرمقولهو استعاره القضات نور و ظلمتنشان داد در دستگاه فکری عین

 طباق دارد.های دیداری انمعرفت با ادراک سازی ازخوان است و مفهوماستعاره دانستن دیدن است هم

  .سازی، معرفت، حسّ بیناییالقضات همدانی، مفهوممفهومی، عیناستعارۀ  :هاواژهکلید

                                                           
 .است تهراندانشگاه  زبان و ادبیات فارسیرشته  مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری

  :نویسنده مسئولhajiannjd@ut.ac.ir  

http://orcid.org/0000-0002-5238-3037
http://orcid.org/0000-0003-4509-5210


 

 

 مقدمه
های ترین حوزهاستعاره مفهومی، که در قرن بیستم مطالعات استعاره را متحوّل کرد، از مهم

ابعاد  شود کهشناسی شناختی به مجموعه نظریاتی اطالق میشناسی شناختی است. زبانزبان
با انتشار  2و جانسون1لیکاف( 25:ص1395کند. )افراشی،شناختی ارتباط زبانی را بررسی می

اختصاص  4و طرح نظریۀ استعارۀ مفهومی( 0198) 3هایی که باور داریماستعارهکتاب 
بر قلمروی رد و تأکید کردند استعاره عالوه مطالعات سنّتی استعاره را به حوزۀ شعر و ادبیات

مطالعه و بررسی ساختار ذهن انسان  درواقع،نیز تعلق دارد.  ت، به زبان و زندگی روزمره ادبیا
ها از طریق مستقل از ساختار نظام عصبی او امکان پذیر نیست و روند ساختن مفاهیم در انسان

گیرد. نوع تجاربی که انسان در تعامل تعامل با جهان خارج و کسب تجارب بدنی صورت می
کند متأثر از ساختار ویژۀ فیزیکی و زیستی اوست و شناخت انسانی رامون کسب میبا جهان پی

تر، تجاربی که انسان براساس گیرد. به بیان دقیقتاحدی از ساختار بدنی و عصبی تأثیر می
شدن مطبّق اطالعاتی کند منجر به ذخیرهسب میحوّاس پنجگانه خود، از محیط پیرامونش، ک

سازکار  (193:ص1393دارد. )عبدالکریمی،پی ل شناخت را در شود که حصودر ذهن می
بدین شکل است که ذهن انسان برای درک مفاهیم و ساختارشان  ی استعاریهاسازیمفهوم
از دید دهد. تر تطبیق میهای ملموس و مادیهای تجریدی و غیرمادی را بر حوزهحوزه
های نظام زبان عدگی و تخطّی از ویژگیقاتنها نوعی بینه شناسان شناختی استعارهمعنی

 5حوزۀ مبدأ استعارۀ مفهومی از مند دارد.آید، مختصّاتی کامالً منسجم و نظامحساب نمیبه
های مبدأ نوعًا حوزه دارد.میان آنها وجود  7هایینگاشت است و شده کیلتش 6و حوزه مقصد

توصیفشان دشوارتر است. تر و های مقصد انتزاعیتر و حوزهمادّیتر و عینی
مند میان مبدأ و مقصد های نظامای از تناظر( در فرایند انطباق مجموعه34:ص1393)کوچش،
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کند. میای حوزه مقصد منطبق ای حوزه مبدأ را بر عناصر سازهدارد که عناصر سازهوجود 
شود. در بیان فّنی، نگاشت یا انطباق گفته می ،های مفهومیبه این تناظر

 7 نمای زبان انگلیسی کالینز کوبیلدراه در کتاب 1. آلیس دیگنان(2ص:1393کوچش،)
طور ترند، بهشدهکند که تعدادی از قلمروهای مبدأ، که عمدتاً برای انسان شناختهاشاره می

ترین تری دارند. وی قلمروی بدن انسان را از مهممعمول در این فرایند انطباق نقش فعال
، در ترتیببدین (35،1393کوچش:درنقل 1995دیگنان،داند. )می ستعاریهای مبدأ احوزه

گانه و مفاهیم های ذهنی ما شاهد انطباق میان حواس پنجسازیای از مفهومبخش عمده
 تجریدی هستیم. 

بشری پیوندی جدایی  و فرا ای تجریدی است که با مفاهیم متعالیاز طرفی، تصوف حوزه
های عرفانی یا مبانی مرتبط با حوزۀ افرادی که قصد دارند از تجربه  معموالً ناپذیر دارد.

تصوف موضوعی را ـ چه در قالب نوشتار و چه در قالب گفتار ـ بازنمایی کنند، به 
زبان  2ذهن بدنمندکنند. باوجوداین، براساس نظریۀ ها اذعان میناپذیری زبانی این تجربهبیان

ها سازیتجریدی امری ثانوی است و مفهوم هایهبط با حوزها و موضوعات مرتتجربهدر بیان 
نوع   محوردر مطالعات شناختد. بنابراین، شودر ذهن ایجاد میاصوالً نه در سطح زبان، که 

. پس، در مورد توجه است شانهای ذهنیهای زبانی و پردازشسازیارتباط مفهوم
تجربیات عارفانه براساس چه  هاهمیت دارد ک های استعاری متون عرفانیسازیمفهوم
ترین ها از مهمدر متون عرفانی استعارهشود. سازی میمفهوم هایی در سطح زبانحوزه

سازی های جسمی مفهوماند و مفاهیم ذهنی را براساس طرحوارهابزارهای انتقال معانی
ی یا ای از مصطلحات کتب عرفانی براساس تجارب بدن، بخش عمدهاینبراساسکنند. می

: قبض، بسط، مشاهده، شرب، ذوق، سکر، یقظه و سازی شده است، مثلاجتماعی مفهوم
ها یا مصطلحات متون تصوف بدیع مواردی نظیر اینها. البته، لزوماً اینگونه نیست که استعاره

گان و شاعران برای بیان مقاصد نویسند  3های لیکاف و ترنرپژوهشیا ابتکاری باشند. برمبنای 
 Lakoff)گیرند. ره میشان بههای مفهومی فرهنگهمان استعاره از خود

&Turner,1989:59) شکل قراردادی درآمده، اغلب ردم بهدرمیان عامۀ م هااین استعاره
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های گفتمان تصوف، مانند هر گفتمان برای تحلیل استعارهکاربران زبان با آنها آشنایند. پس، 
 .قراردادی فرهنگی استهای ترین معیار استعارهدیگری، مهم

های قراردادی و استعاره شمول وهای بنیادین جهاندر این پژوهش برمبنای استعاره
 هاینامهو  تمهیداتدر  میان معرفت و حوزه حسّی بینایی شدۀ زبان فارسی، انطباقواژگانی

تحلیل شده  هااین استعاره سازی معرفت براساسچگونگی مفهوم بررسی و القضاتعین
القضات های برجستۀ فکری عین، که یکی از شاخصهتقابل نور و ظلمتاز سوی دیگر،  ست.ا

 و بررسی شده است کهداده  های قراردادی توضیحستعارهمندی ااست، براساس نظام
های بصری سازی نور محمدی و نور سیاه عزازیلی از کدام استعارهالقضات برای مفهومعین

انسجام ایجاد کرده است. سؤال دیگر این پژوهش این بود که  آنها بهره گرفته و چگونه میان
های قرارداردی رهاستعا ازسازی نور سیاه عزازیلی مبدع بوده یا القضات در مفهومآیا عین

 ؟است وام گرفتهفرهنگ خویش 

 پژوهش پیشینۀ
تصوف و  شماری از محقّقان مفهوم نور و تقابل نور محمدی و نور سیاه ابلیس را در  حوزۀ

های کردن اندیشهگو( ضمن باز1388اللّهی )اند. اسدکردهالقضات بررسی نیز آثار عین
دادن کفر، شقاوت و نور سیاه ابلیس در مقابل ایمان، سعادت القضات دربارۀ ابلیس و قرارعین

این مقام است که سالک پس از رسیدن به مقام ابلیس باید گرفته  و نور سپید محمّدی نتیجه
( 1389کند. بهنام )هایت قرب پرودگار ترک صد رسیدن به کماالت محمّدی و درنرا به ق

است و با  کردههای تصویری وابسته به آن را در دیوان شمس بررسی استعاره نور و خوشه
انگاشتن انگارۀ استعاری معرفت بصری است نور را از حوزۀ حسّی بینایی بر مفهوم مسلّم

، القضاتدر آثار عین ( نور سیاه را1391وسفی و حیدری )است. یداده معرفت انطباق انتزاعی 
)یوسفی اند. ارائه کردهمحمود شبستری مطالعه و در قالب تفسیری ذوقی  احمد غزالی و شیخ

گانه نور سیاه در ( با نگرشی فلسفی، به کارکرد دو1393( زمانی )171:ص1391و حیدری، 
القضات دربارۀ ابلیس و داخته و در بخش نورسیاه ابلیس به بیان عقاید عینادبیات عرفانی پر

( 1394این نور با رنگ سیاه اشاره کرده است. درادامۀ کار زمانی، ساالری و دیگران ) پیوند
و تقدّس رنگ سیاه را در شماری از متون  کرده گانۀ نور سیاه اشارهنیز به همان کارکرد دو

 اند.ها دانستهنفوذ آرای یزیدیعرفانی متأثر از 



 

 

بر اساس استعاره دانستن دیدن است و تبیین  عرفانی سازی مقولۀ معرفتبررسی مفهوم
شیوۀ پژوهشی دربارۀ موضوعی تازه است و تا امروز  های این مفهوممندی میان مصداقنظام
عالوه، به .ستصورت نگرفته ا های حسی در متون عرفانی زبان فارسیسازیمندی مفهومنظام

چگونگی انسجام استعاری در  ،القضاتباتوجه به برجستگی تقابل نور و ظلمت در آثار عین
 نو است. بنای نظریه استعارۀ مفهومی پژوهشیبرمسازی این مفهوم

 روش
روش تدوین مقالۀ حاضر نظری ـ تأییدی است. در این پژوهش براساس نظریۀ استعارۀ 

نحوۀ انطباق و پردازش مفاهیم مرتبط با حوزۀ معرفت و ادراکات مندی ذهن به مفهومی و بدن
شده در آن چارچوب مندی توصیفهای متنی مؤید نظامبصری توجه شده، درنهایت داده

ای است . برای ها در این پژوهش کتابخانهچنین، روش گردآوری دادهنظری بوده است. هم
پژوهش قرار گرفت. برای این کار نخست،  القضات مبنایها آثار فارسی عینگردآوری داده

توجه شد که با دو حوزۀ ادراکات بصری  های متنی و اصطالحات زبانیبه آن دسته از گزاره
های زبانی مربوط به حس بینایی به چندین و معرفت )دانستن( ارتباط داشتند. سپس، داده

 ا بازنمایی شد.مندی میان آنهبندی و نظاماستعاره مرتبط با حوزۀ معرفت بخش

 هایافته

 استعارۀ مفهومی بنیادین دانستن دیدن است   سازی معرفت براساس مفهوم  .1

های محیطی را حواس چندگانه آدمی پل ارتباطی او با دنیای اطراف است. این حواس داده
ها انسان 1د. براساس نظریۀ ذهن بدنمندنکندریافت و برای درک و فهم به مغز ارسال می

عالوه، حواس ( به45:ص1396اند که عقالنیتشان جسمانی است )جانسون،نی عاقلجانورا
های حسّی انسان از محیط اطراف است و ذهن بدنمند با گیری تجربهچندگانه عامل شکل

کند. استعارۀ سازی میهای ذهنی مفاهیم انتزاعی را مفهومهای حسّی بر مقولهانطباق تجربه
ای حسّی و متعلّق به حسّ بینایی است، بر یدن را، که تجربهمفهومی دانستن دیدن است د

 دهد.حوزۀ دانستن، که مفهومی ذهنی است، انطباق می
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بودن پیوند مفهومی میان دیدن )بینایی( و قوّه ادراک از جمله موضوعاتی است جهانی
ین برای نخست (1989)اند. لیکاف و جانسون که محققان علوم شناختی بر آن تمرکز کرده

به آن  2003بار، به استعارۀ دانستن دیدن است پرداختند. در خاتمۀ همین کتاب، که در سال  
های افزوده شده است، نویسندگان در بحثشان درمورد استعارۀ دانستن دیدن است به پژوهش

ای بینایی را، در مقاله 2، سوییتسرطوراند. همیندر این حوزه اشاره کرده 1کریستوفر جانسون
از این استعاره  داد. او با استفادهانطباق  کرد فیزیکی است، بر بصیرت ذهنیه حاصل عملک

 3کردن را بر حوزه فیزیکی دیدن نگاشت کرد و سپس، با طرح استعارۀ عامبینیحوزۀ پیش
داد  ذهن جسم است تناظرهای موجود میان حوزۀ مبدأ دیدن و حوزۀ مقصد دانستن را نشان

کوچش نیز  (Sweetser, 1990: p102)کرد.  تار این استعاره را اثباتمندی ساخو نظام
که معنای گفت مند است. او اعالم کرد بسط حوزۀ دیدن بر حوزۀ دانستن فراگیر و نظام

 هایی که امروز برایمان حقیقی است براساس استعاره دانستن دیدن است شکلبسیاری از واژه
که ریشه لغویشان در حوزۀ  هایی اشاره کردبه واژه 4السو،است. او به نقل از جورج  گرفته

 روند.کار میکردن است ولی در حوزه مفهومی دانستن بهمفهومی دیدن و مشاهده
های رایج استعارۀ دانستن دیدن ترتیب، در تعدادی از زبانبدین (336:ص1393)ابراهیمی

های حوزه بینایی از ت، و اصطالحها، تعبیرااست تاآنجا قراردادی شده که شماری از واژه
 است.شده های حوزه مفهومی دانستن حاصل استلزام

مفهومی  انطباق حوزه مفهومی دیدن بر حوزۀ در زبان فارسی امروز نیز شواهدی حاکی از
مفهومی در این  میان این دو حوزۀ دربارۀ انطباق دانستن وجود دارد. هرچند پژوهشی مستقل

بودن استعارۀ مفهومی دانستن دیدن شماری از واژگان و عبارات قراردادی زبان وجود ندارد، 
« بینش»ذیل معانی مدخل  ، در فرهنگ سخند. برای نمونهدهاست را در زبان فارسی نشان می

(، ذیل معانی 1190:ص1381معنای قدرت شناخت و ادراک معموالً وسیع و ژرف )انوری،
داشتن معنای بصیرت« وریدیده»و ذیل مدخل  (98:صهمانمعنای آگاه، )« بصیر»مدخل 

عالوه، شواهدی حاکی از وجود این استعاره در ایران باستان ( آمده است. به3464:صهمان)

                                                           
1 Johnson, K. 

2  Sweetser, E. 
3 Generic Metaphor 

4 Lassus, G. 



 

 

خود گفته است که این واژه از  اوستاینیز وجود دارد. رضی ذیل شرح واژه دئنا )دین( در 
او این نگریستن را از  (317:ص1363به معنای دیدن حاصل شده است. )رضی، (day)دای 

است که این واژه منحصراً معنای نگریستن دینی را افاده  کرده ول ندانسته و تأکیدمنوع مع
است. جان راسل  زدهمثابۀ حسّ بینایی و چشم درونی است که از درون آدمی سرکند و بهمی

 در واژه دین اشاره به انطباق این دو حوزه مفهومی نیز در کتاب شناخت اساطیر ایران 1هینلز

 (144:ص1368است )هینلز،کرده 
ترین مفاهیم حوزه عرفان است، با حوزۀ مفهومی دانستن دارای معرفت، که از کلیدی
معنای شناخت ای انتزاعی است از ریشۀ سه حرفی ع. ر. ف  و به پیوند است. معرفت مقوله

استعارۀ دانستن دیدن است  در متون تصوف( 2092:ص1397پوری،دانی است )صفیبعد از نا
رت است با تعدادی از مصطلحات مرتبط با معرفت پیوند خورده است. این اصطالحات عبا

القضات نیز ی عینهانامهدر از: مشاهده، رؤیت، بصیرت، معاینه، تجلی و مواردی نظیر اینها. 
 دارد:مفاهیم رؤیت قلبی، نور، ظلمت و حجاب در استعارۀ دانستن دیدن است ریشه 

 بیناییمانده و تو را به خودی خود « ثالث ظلماتفی »تا بدین صفتی هنوز   -

کی توان  بینانبود او را به صفات لَم یََزل  بینانیست... و کسی که هنوز به خود 

 (174:ص1377القضات،بودن. )عین

یافته باشی  دیدهیابی...چون ای دیدهچون تو را به سلوک طریق راه دهند   -

و از خود در  ایندیدهبدانی که هرگز خود را  .گردیبینا درنگری و به خود 

 (همانای. )بوده حجاب

 انسجام اصطالح رؤیت قلبی با استعارۀ دانستن دیدن است  .2

در متون تصوف، اصطالح رؤیت قلبی با استعارۀ بنیادین دانستن دیدن است انسجام دارد. 
اند و درعین حال، ای داشتهبه موضوع رؤیت خداوند توجه ویژهمتکلمان اشعری و معتزلی 

شود. انحصار رؤیت به قیامت یا امکان وقوع دنیوی می دیده میان آرای آنها تشّتت و اختالف
آن، عیانی یا قلبی بودنش، انحصارش به افراد مؤمن یا محتمل بودنش برای آنها که مؤمن 

دارد. نظرهایی است که دربارۀ مسئلۀ رؤیت خداوند وجود نیستند از جمله کلّی ترین اختالف

                                                           
1 Hinnells, J.R. 



 

 

: اندآنان بقیه اغلب رؤیت قلبی را انکار کرده اند و غیر از شمار اندکی ازمعتزله منکر رؤیت
ند که اشاعره، ماتریدیه، مشّبهه، حشویه و کرّامیه بر این باور (67:ص1387شهرستانی،ر.ک. )

ممکن و در آخرت با چشم  ـ مندیمندی و مکاناز جهت فارغـ  رؤیت حق تعالی در این دنیا
دانستن رؤیت عیانی، دیدار ( متکلّمان شیعه با مردود58:ص1420سر قطعی است. )اشعری،

( اهل تصوف نیز در 342:ص1363اند. )طباطبایی،خداوند را به مشاهده قلبی منحصر دانسته
د را به مشاهدۀ ایمان و حقیقت یقین و آثارشان، غالباً رؤیت را قلبی دانسته و دیدار خداون

را به موضوع رؤیت قلبی مربوط « رأی قَلبی َربّی»و حدیث  کرده تصدیق قلبی معطوف
هایی که در تعریف متکلّمان از ( با توجّه به پراکندگی255:ص1380نیا،اند. )صدریکرده

ی خواهیم مفهوم رؤیت وجود دارد، در این پژوهش، منحصرآً به اصطالح رؤیت قلب
 پرداخت.  

ست. ا اصطالح رؤیت از ریشه سه حرفی ر. أ. ی به معنای اعتقاد و بینایی دل مشتق شده
رؤیت قلبی به معنای ادراک شهودی پروردگار است که  (1093:ص1397پوری،)صفی

انجامد. در این اصطالح میان حوزه مفهومی رؤیت درنهایت به معرفت و باور یقینی می
های حوزه معرفت )دانستن( بر استلزام و شود)دیدن( و معرفت )دانستن( انطباق برقرار می

گیری از انتزاعی ادراک شهودی با بهرههای حوزۀ بینایی فرافکنی و درنهایت، مقولۀ استلزام
تمهیدات های زیر از شود. در نمونهرؤیت، که با حّس بینایی پیوند دارد، تبیین می

های حوزه دانایی و استلزام ـ رؤیت و نور، دیدن،های حوزه بینایی ـ ات میان استلزامالقضعین
اسطۀ  دیدن و درنتیجه معرفت و دارد. نور ومند وجود انطباق نظام ـ معرفت و رؤیت قلبیـ 

      از مشاهدۀ قلبی خداست.  سبب ندیدن و درنهایت محرومیت وجود حجاب

 أَوَلَمْ یَنْظُرُوا ِفی مََلکُوتِ السَّمَاوَاتِ   ببینیماو  نورامّا چون خواهد که ما خود را در  -
این معنی باشد که ما رأی قَلبی رَبّی او تاختن آرد به جان سالک... نور وَالْأَرْضِ

 (273:ص1370القضات،. )عینببینیماو  نورخود را در 
. این طایفه اول در دنیا خود در دوزخ بودند قُلُوبِِهمْ ما کانُوا َیکْسِبُونَ کَلَّا بَلْ رانَ عَلى -

خدا  مشاهدهو  رؤیتباشند و فردا به حسرت از  حجاب معرفتکه امروز در 
 (42-41:صهمانمحروم باشند.)



 

 

تاختن آرد کیمیاگری کند. دست بر تختۀ بشریت زند  قبات الحَذَمن جَه ِذبَجَچون  -
قلب ما بشریت باشد و جال  غینپس  سر برزند... رأی قَلبی رَّبیاین غین بردارد. 

 (299:صهمان) الهیت باشد. نورو کاشف این غین 

 انسجام اصطالح نور با استعاره مفهومی دانستن دیدن است  .3

کار رفته است. در باورهای  سازی مفاهیم انتزاعی دینی بهکرات در حوزۀ مفهومبه مفهوم نور
( در آیین 11:ص1367شود. )کریستین سن،زروانی اورمزد با نماد نور و روشنایی تبیین می
( و در مسیحیت عیسی مسیح 879:ص1377یهود نور نخستین مخلوق خداست )هاوکس،

( 2:32و تاریکی یارای خاموشی آن را ندارد )لوقا،صنوری است که در تاریکی می درخشد 
( در این متون 35است. )نور:ها و زمین در قرآن نور از اسامی الهی و خداوند نور آسمان

استعاره بنیادین وعام دانستن دیدن است مبنایی برای ساخت استعاره خاص معرفت نور است 
آسمانی، پیامبران، و اولیای الهی در طول است. بر پایه این استعاره، خداوند نور است و کتب 

اند. درنتیجه، آنها نیز نورند. معرفت خداوند از طریق نور حاصل بخشیخداوند و سبب معرفت
های ترتیب، میان استلزام( است. بدینشود و پیامد نبود نور نابینایی و بی معرفتی )ندانستنمی

دانستن )معرفت( انسجام وجود دارد. در حوزۀ حسی بینایی )نور و ظلمت( و حوزه انتزاعی 
ها  میان نور و معرفت)دانستن( و نیز ظلمت و بی معرفتی )نادانی( انسجام وجود دارد این نمونه

چنین قرآن، پیامبران، و معرفتی )نادانی( است. همو نبود نور سبب نابینایی و در نتیجه بی
 اند.شده خواندهاند، نور اولیای الهی نیز، که واسطۀ ایجاد معرفت

بشریت بود  ظلمتو تا  درنتوانی یافتاهلل در سینه تو نبود صفات او  نورتا   -
مانده و تو را به خودی « َثالث ظُلُماتِفی »و تا بدین صفتی هنوز  اهلل نیست... نور

 بینایینبود او را به صفات لَم یَزَل  بینانیست... و کسی که به خود  بیناییخود 
 (174:ص1377القضات،)عین کی توان بودن.

قَد جاءَکُم مِن أهلل نورٌ َو »ای که تو مگر این آیت در قرآن نخوانده ای و یا نشنیده -
می خواند.  نورمی خواند و قرآن را که کالم خداست  نورمحمّد را « کِتاٌب مُبین

 (2:ص1370،همان)

بود.  ترنوربودند امّا محمّد از همه  نوردریغا ای دوست! همۀ انبیا خود   -
 (322:صهمان)



 

 

تو زمین باش تا او آسمان باشد.  بتابد.جان پیر  تابش آفتاب  -
 (203:ص1377،همان)

 نور محمّدی و نور سیاه ابلیس سازیدر مفهوم مندینظام .4

شفیعی کدکنی تقابل دهد. طه مقابل نور محمّدی قرار میالقضات نور سیاه ابلیس را در نقعین
( 563:ص1392کدکنی،داند. )شفیعی القضات میحوری عینهای مارهنور و ظلمت را از استع

های ( منزوی در تصحیح نامه834:ص1369نظران چون اذکائی )این، برخی صاحببراساس
( وی را دارای تفکرات 107:ص1389( و مایل هروی )69:ص1377القضات )عین

ت درخصوص ابلیس، القضااند. دیدگاه عینگنوستیک، زروانی و یا دوآلیستی دانسته
انعکاس اندیشه اسالف تصوف خراسانی چون حسن بصری، سهل تستری، حلّاج، ابوالقاسم 

ک. نیکلسون، ر.) .در باب دفاع از ابلیس استکرّکانی، ابوعلی فارمدی و احمد غزّالی 
القضات، محمّد و ابلیس هر دو دارای نورند. نور محمّد در منظومه فکری عین (151:ص1358
 روشنائی امّا نور ابلیس نوری نامعمول و سیاهرنگ است:عامل 
 نورو  منوّریاهلل چرا گوهر مصطفی را سبب  آفتاب نوراینجا بدانی که چرا   -

محمّد  نورآمد که تا از ظلمت و  مظلمیو  ضاللتآمد و گوهر ابلیس را سبب 
 (186:ص1370القضات،خیزد. )عین خذالن وکفر ابلیس  نورخیزد و از  ایمان

یکی  نور... و ماهتاباست و یکی آمده آفتابیکی  نوردر عالم خدا این دو   -
 نور آفتابتا به مقام  نور ماهتاب...از مقام روزآمد و یکی  شبدر آن عالم 

. ثریتا  عرشچندانست که نزد تو از  ظلمتتا  نورمسافتی دور است. از 
 (213:ص)همان

او باشد که اصل  نورام که دو خود به رمز گفته ارضو  سماواتپس این   -
نور و یکی  نور محمّداست: یکی  نورو حقیقت ایشان این دو  زمینو  آسمان

 (285:صهمان. )ابلیس

بیرون آید  مشرق ازلیباشد که از  نور محمّدیچیست؟  آفتابدانی که این   -
بیرون  یمغرب ابدکه از  نور سیاه عزازیلیدانی که کدام است؟  ماهتابو 

 (127-126:صهمانرود. )



 

 

خدا  نور جاللخدا باشد و ارواح کافران از  نور جمالگفت ارواح مؤمنان از  -
است  نور ابلیسرا که ماهتاب چون « فَلَمّا رأی القَمَرَ باِزغاً قالَ هذا رَّبی»باشد...

رگذشت خداست؛ پس از آن ب نور جاللکه از « هذا رَبّی»در آن مقام بدید گفت 
دید که جان احمد در آن  آفتاب نور احمدیچون « مّا رأی الشَمسَ بازغهفَلَ»

 (213-212:صهمان)«. هذا رّبی»باشد گفت:  آفتابعالم 
پیوند نور محمدی با خوبی و نور ابلیس با بدی در تمهیدات  .1 براساس جدول

های مفهومی است که نور محمد را در جهت مثبت ای از استعارهالقضات حاصل شبکهعین
و در ارتباط با ایمان و هدایت و نور ابلیس را در جهت منفی و در ارتباط با کفر و ضاللت 

 ن قرار است:کند. این شبکۀ استعاری از ایسازی میمفهوم

 القضاتبلیس در اندیشۀ عینتقابل نور محمد و ا. 1دول ج
 )منفی( استلزام های استعاری نور ابلیس  )مثبت( استلزام های استعاری نور محمّدی 

 مظلم و دارای ظلمت منوّر و دارای نور 
 سبب کفر و ضاللت سبب ایمان

 اصل در زمین اصل در آسمان
 از مغرب ابدیخروج  ورود از مشرق ازلی

 ریشه در نور جالل خداوند ریشه در نور جمال خداوند
 ماهتاب آفتاب
 شب روز 

 

سازی مفهوم با سیاهی بد است استعارۀ مفهومی سفیدی خوب /انسجام  . 1-4

 و ابلیس )ص( محمد از

شمول است که جهان ایاستعارۀ مفهومی بنیادین سپیدی خوب است/ سیاهی بد است استعاره
های مثبت را براساس بینایی است. براساس این استعاره افراد معموالً ویژگی وابسته به حوزۀ

های آن نگ سیاه و استلزامهای منفی را براساس رهای آن و ویژگیرنگ سفید و استلزام
انگلیسی کنند. لیکاف و ترنر نیز به وجود این استعارۀ مفهومی قراردادی در زبان درک می

با رنگ های مرتبطچنین، مدخل( همLakoff &Turner, 1989: p 165) اند.کرده اشاره
زبانان دهد که این استعاره درمیان فارسیهای زبان فارسی نشان میسپید و سیاه در فرهنگ



 

 

ونه، در فرهنگ سخن مدخل ای قراردادی درآمده است. برای نمصورت استعارهبه
« روسفید»(؛ 4199:ص1381شدن )انوریی خوشبختمعنا به« شدنسفیدبخت»

(؛ 4200:صهمانبه معنای سفیدبخت )« سفیدروز»( به معانی سربلند؛ 3736:ص1381)انوری
به معنای بدبخت « بختسیاه»(؛ 4348:صهمانالقلب )به معنای قسی« اندرونسیاه»و درمقابل، 

آیۀ »براین، ( است. عالوه4351ص:کفایت )همانمعنای بیبه« دستسیاه» ( و4349:صهمان)
بشارت  اکه به یکی از آنهدرحالی» ؛«وَ هوَ کَظیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِاْلأُنْثَى ظَلَّ َوْجهُهُ مُسْوًَدّا

)مکارم « گردد.شدت خشمگین میشود و بهدختر نصیب تو شده، صورتش سیاه می دهند
فقر روسیاهی هر دو »؛ «وادُ الَوجهِ فی الدّارینالفَقرُ سَ»( و روایت نبوی 273:1373شیرازی،

این استعاره  ترین کاربردهایهایی ازعمومی( نمونه350:ص1380)صدری نیا،« عالم است
مفهومی بنیادین در فرهنگ اسالمی و زبان عربی است.  برترانگاری نژاد سپید نسبت به سیاه 

دهد. این استعاره مفهومی خبر می کنشی برخی اقوام در طول تاریخ باـ  از هماهنگی فکری
های ایران و موجودات پلید در اسطوره ( دیوها، نیروهای اهریمنی193:ص2000)جونز ترینا،

اند. در اسطوره دو پسر زروان هرمزد نماد نیکی و با سیاهی و ظلمت پیونده خورده ،باستان
رد تیشتر و اپوش در ( نب112:ص1382روشنی و اهریمن نماد تیرگی و پلیدی است. )نیبرگ،

هایی است که با این استعاره مفهومی پیوستگی دارد. تیشتر یشت، نمونه ای دیگر از اسطوره
( دیوهای شاهنامه و متون حماسی فارسی عمدتاً سیاهرنگ است. دیو 51:ص1376)تفضلی،

 مطلق،)خالقی .بردمی را از بین ،کیومرث فرزند ،سیامک ،که فرزند اهریمن است ،سیاه
ترتیب، ردّ پای استعاره مفهومی سپیدی خوب / سیاهی بد است در حوزه ( بدین23:ص1386

 ست.اعتناقابلشناسی مشهود و شناسی واژگانی، جامعه شناسی و اسطورهمطالعات معنی
تاریکی برقرار  یاروشنی و ابلیس با سیاهی  یاالقضات میان محمّد با نور پیوندی که عین

بنیادین سپیدی خوب/ سیاهی بد است. از این رو،  گیری از استعارهکند نتیجه بهرهمی
با نور و روشنی و ابلیس  ـ که واسطۀ هدایت و معرفت بخشی استـ القضات محمّد را عین

ترتیب، کند. بدینبا تیرگی و نور سیاه ترسیم می ـ که عامل ضاللت، کفر، و خذالن استـ را 
مند و منسجم با سفیدی، نور، و هنی مثبت به شکل نظامفکری او مفاهیم ذ برمبنای منظومۀ

 است.  روشنی و مفاهیم ذهنی منفی با سیاهی، ظلمت، و تاریکی پیوند خورده
استعاره سپیدی خوب / سیاهی بد است با استعاره بنیادین دانستن دیدن است نیز انسجام 

القضات مقتبس به گفته عین دارد. وجود نور و روشنی الزمۀ بینایی است و محمّد با نوری که



 

 

بخشی )دانستن( است. ازآنجاکه ست واسطۀ ایمان خلق و عامل معرفتا« آفتاب الهی»از 
تاریکی و سیاهی مانع عملکرد قّوه بینایی است، برمبنای استعارۀ مفهومی ندانستن ندیدن است 

نور سیاه ابلیس با کفر،  ،روندانستن را به دنبال دارد. ازین ،تاریکی و ظلمت ندیدن و درنتیجه
 ضاللت، و نابینایی  و نور محمد با استبصار و بینایی انسجام و هماهنگی دارد.

سازی از مفهومبا  ستا استعاره مفهومی باال خوب / پایین بدانسجام  . 2-4

 ابلیس و )ص( محمد

زی ساالقضات محمّد براساس آسمان و ابلیس براساس زمین مفهومدر منظومۀ فکری عین
ای جهتی است که ریشه در شده است. استعاره مفهومی باال خوب / پایین بد است استعاره

تر از ها معموالً مفاهیم مثبت را باالتر و مفاهیم منفی را پاییندارد. انسانتجربه بدنی انسان 
به  کنیمهایی که با آنها زندگی میاستعارهکنند. جورج لیکاف در کتاب بدن خود تصور می

 ،های جهتی باال و پایینکند که در آن استعارهاشاره می 1های ویلیام نگیبخشی از پژوهش
است. نگی نتیجه گرفته است که در نظام شناختی انسان به شکل گسترده، بررسی شده

در  ـکه ازنظر او خوب و مثبت است  ـمفاهیمی از قبیل شادی، سالمتی، و کنترل داشتن 
چنین، در هم( Lakoff & Johnson, 1980: p27) شود.یم سازیجهت باال مفهوم

باورهای پیروان ادیان ابراهیمی جهت باال با حوزۀ خوبی و جهت پایین با حوزه بدی انطباق 
ترین بندگان خداوند در اعلی علّیین و کند. بر پایه باورهای اسالمی، در قیامت نیکومی پیدا

خواهند گرفت. در فرهنگ سخن رکات دوزخ جایترین آنها در اسفل ددر مقابل ناشایست
به معنای صدر « باالباالها»( و 80:ص1381به معنای فرد دارای مقام )انوری،« باالدست»نیز  

( و 1272:صهمانکردن )به معنای تنزل« آمدنپایین»(، و در مقابل، 798:صهمانمجلس )
راساس استعارۀ مفهومی ( است. ب1368:صهمانهای اخالقی )به معنای فاقد ارزش« پست»

القضات نور محمد را به آسمان و مفهوم خوبی و نور ابلیس باال خوب / پایین بد است عین
 د.زنبه زمین و مفهوم بدی پیوند می را

                                                           
1 Negi, W. 



 

 

سازی از با مفهوم ستعارۀ مفهومی راست خوب / چپ بد استنسجام اا . 3-4

 و ابلیس )ص( محمد

براساس . فرهنگی استای میانبد است استعارهاستعارۀ مفهومی جهتی راست خوب / چپ 
 ،هاستدست بودن اغلب انسانمبنای تجربی این استعاره در راست1های کاساسانتوپژوهش

ها آنها را با جهت دستها مفاهیم مثبت را با جهت راست و چپدستنحوی که راستبه
را در جهتی که دستشان  دهند. به واقع، هرکدام از این دو گروه مفهوم خوبچپ انطباق می

( در اسطورۀ آفرینش، خلقت حوّا 165:ص2004کنند. )کاساسانتو،می کارآیی دارد ادراک
کار درست« راست»معانی مدخل چنین، در فرهنگ سخن، یکی از چپ آدم است. هم از دنده

شدن معانی دشمنبه« افتادنبا کسی چپ»( مدخل 3541:ص1381وری،)اناست. 
کردن است. معنای با دشمنی نگاهبه« کردنچپ نگاهچپ»و  (2291:صهمان)
( براساس آیات قرآن، در روز قیامت، نامۀ اعمال نیکوکاران را به دست 2291:صهمان)

چنین، در قرآن ( هم20-19)حاقه: .دهندمی راست و نامۀ اعمال تباهکاران را به دست چپ
و « اصحاب شمال»بیر اکوکاران و تعدربارۀ نی« اصحاب میمنه»و « اصحاب یمین» ابیرتع
های (. در نمونه41و 9(؛ )واقعه: 7(؛ )انشقاق:18دربارۀ تباهکاران است )بلد:« اصحاب مشئمه»

 پیوند داده« پنهان»و « باطل»های دلی و واژهالقضات مغرب را با مفهوم شکستهزیر نیز عین

اهیم منفی پیوستگی و عزازیلی با مفاست. در نتیجه، نور محمّدی با مفاهیم مثبت و نور سیاه 
 انسجام دارد:

یا داودُ اُطلُبنی ِعندَ المنکسرۀ »دل دوستان اوست:  مغربجوانمردا مشرق او   -
 پنهانشد و حق در او پیدا  باطلساخت  مغربیچون از مشرق خود ...«قُلوبُهم

 (210:ص1370القضات،)عین  گشت.

بیرون آید و  مشرق ازلیدانی که این آفتاب چیست؟ نور محمدی باشد که از  -
بیرون رود.  مغرب ابدیماهتاب دانی که کدام است؟ نور سیاه عزازیلی که از 

 (126:صهمان)«.  رَبّ المَشرقین و رَبُّ المَغرِبین»

                                                           
1 Casasanto, D. 



 

 

 استعارۀ مفهومی ندانستن ندیدن استسازی حجاب براساس مفهوم  .5

گرفتن انواع حجاب در پیش قرارشود اما و بینایی منتهی میردگار به معرفت رؤیت قلبی پرو
و مصطلحات صوفیه  حجاب ازجمله است. سالک مانع بینایی و عدم حصول معرفتچشم 

گیرد میاست که میان دیدۀ بنده و جمال حق قراردر متون عرفانی به معنای مانعی 
حجاب کاربرد شود. در دین اسالم سابقۀ ( و مانع ادراک خداوند می119:ص1393)ابراهیمی

یَومَئِذٍ  رَِبّهِم َعن کاَلّ إَِنّهُم»گردد. آیۀ می به قرآن بازمیان خدا و بنده  یبه معنای حائل
إنَّ لِلّه سبعین ألف » ورهای اسالمی  بر پایه روایت نبوی( در با15)مطففین: َ«لَمَحجُوبُون

دو بخش نورانی و ظلمانی  ها به( حجاب145:ص1380نیا،)صدری« حِجاب مِن نورٍ و ظُلمه...
های ظلمانی با مفهوم بدی های نورانی با مفهوم خوبی و حجابشود. حجابمیتقسیم 

از استعاره مفهومی سپیدی خوب/ سیاهی بد گیری انسجام دارد. توضیح این انسجام با بهره
اصطالح حجاب با استعاره ندانستن ندیدن است  عین القضات مهیداتتشدنی خواهد بود. در 

 است:پیوند خورده
این طایفه اول در دنیا خود در دوزخ بودند « یَوَمئِذٍ لَمَحُجوبُون رَبِِّهم َعن کَاّل إِنَُّهم»  -

خدا مشاهده و رؤیت باشند و فردا به حسرت از  حجاب معرفتکه امروز در 
 (41:ص1370القضات،)عینَ .محروم باشند

باشی یافتهدیده یابی...چون  ایدیدهدهند چون تو را به سلوک طریق راه -
و از خود در  ایندیدهگردی، بدانی که هرگز خود را  بینادرنگری و به خود 

داد. از پوست بیرون آمدی.  ایدیدهاهلل تو را  نور اشراقای. بوده حجاب
 (358:صهمان. )ندیدیکه هرگز بدیدی و ندانستی که هرگز  بدانستی

 گیریبحث و نتیجه
ترین اصطالحات حوزۀ تصوف است، با بخشی از مفهوم انتزاعی معرفت، که از شاخص

 گیری از استعارهترتیب با بهرهسازی شده است. بدینگیری از ادراک دیداری مفهومبهره
ی براساس انطباق حوزۀ حس قلبی توان استدالل کرد مفهوم رؤیتدانستن دیدن است می

شکل مستقیم با نیز بهسازی شده است. اصطالح نور مفهومبینایی بر حوزۀ انتزاعی دانایی 
است و منزله نور توصیف شدهدر متون مذهبی و عرفانی خداوند به بینایی ارتباط دارد.



 

 

در ی نورند. ر طول خداوند واسطۀ هدایت و داراآسمانی، و اولیای الهی دپیامبران، کتب 
رؤیت قلبی، نور، و حجاب انطباقی میان مفهوم دانستن و دیدن وجود دارد. مصطلحات 

با معرفت براساس  سازی بخشی از مفاهیم مرتبطهومترتیب، در متون عرفانی میان مفبدین
ستن دیدن است تبیین صطالح حجاب نیز با استعاره دانشود. امندی دیده میحس بینایی نظام

در هر سه اصطالح ترتیب، حجاب مانع رؤیت است. بدین ندیدن به منزلۀ ندانستن و :شودمی
عرفانی معرفت، نور و حجاب انطباقی میان حوزه ذهنی دانایی و حوزه حّسی بینایی وجود 

 دارد. 
سازی مفهومدر  است. وی القضاتای عینههای نوشتهتقابل نور و ظلمت یکی از شاخصه

در آثار او ابلیس  ترتیب،های قراردادی فرهنگ خود متکی است؛ بدینمفاهیم به استعاره
 اره مفهومی سپیدی خوب / سیاهی بد. استع1:  شودمی سازیه استعاره مفهومبراساس این س

 هومی باال خوب / پایین بد. استعاره مف2نور سیاه ابلیس با مفهوم بدی انسجام دارد. : است
. 3کند.القضات جایگاه ابلیس را در زمین و جایگاه محمد را در آسمان تصویر میعین :است

القضات جایگاه محمّد را در مشرق ازلی و جایگاه ابلیس عین :است راست خوب / چپ بد
فکری  منظومۀمند است زیرا در نظامسازی این مفهومکند. سازی میرا در مغرب ابدی مفهوم

محمد ، درنتیجه منفی پیوند یافتهاو محمّد همواره با مفاهیم مثبت و ابلیس همواره با مفاهیم 
 ابلیس مظهر کفر، نابینایی و ضاللت است. امامظهر ایمان، هدایت، و معرفت 
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 ، تصحیح عفیف عسیران، تهران: منوچهری.تمهیدات(. 1370ــــــــــــــــــــــــــ )

 ترجمه رشید یاسمی، تهران: امیرکبیر. ایران در زمان ساسانیان،(. 1367کریستین سن، آرتور. )

 ابراهیم، تهران: سمت.ترجمۀ شیرین پور ای کاربردی بر استعاره،مقدمه(. 1393کوچش، زلتن. )

 ، تهران: نی.خاصیت آیینگی(. 1389مایل هروی، نجیب. )

 ، ترجمۀ محمدرضا شفیعیتصوف اسالمی و رابطۀ خدا و انسان(. 1358نیکلسون، رینولد الین. )
 کدکنی، تهران: سخن.

آبادی، کرمان: الدین نجم، ترجمۀ سیفهای ایران باستاندین(. 1382نیبرگ، هنریک ساموئل. )
 .دانشگاه شهید باهنر

 ، ترجمۀ فرزانه طاهری، تهران: مرکز. استعاره(. 1377هاوکس، ترنس. )

تهران:  ،ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی، شناخت اساطیر ایران(. 1368هینلز، جان راسل )
 چشمه.

ادیان و  ،«نور سیاه، پارادوکس زیبای عرفانی»  .(1391) .یوسفی، محمد رضا و حیدری الهه
 .144-115صص ،6ش ،3س ،عرفان
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