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کشف و شهود یکی از مهمترین ابزار های کسب معرفت در فلسفه اسرالمی مری باشرد .و همرواره یکری از عناصرر اصرلی
حکمت در اسالم به لحاظ روش ،اتکا به یافته های شهودی بوده است.

نگارنده در این مقاله تالش کرده است تا با ایضاح مفهروم کشرف و شرهود و دسرتیابی بره معنرایی روشرن از آن ،بره بیران

ویژگی های اصلی آن پرداخته و این ویژگی ها که به نظر می رسد در سه عنوانِ اصرلی خطرا ناپرذیری ،شصصری برودن و

مشکک بودن خالصه می شود را شرح و تحلیل نمایرد .سرپس بره بیران کراربرد هرا و تراریرات شرهود برر دسرتگاه فلسرفی

صدرایی پرداخته و در این راستا با رجوع به منابع دست اول نسبت به روشن سراختن تراریر کشرف و شرهود در ایرن نحلره

فلسفی اقدام نموده است .و ضمن بیان برخی از انواع و تقسیمات شهود بر اساس مرالک هرای مصتلرف و مرسروم در برین

حکما و عرفا ،به لکر نکاتی در خصوص انواع شهود ،بر اساس سعه وجودی مدرِک های گوناگون و عردم حصرر عقلریِ

تقسیمات شهود پرداخته و کشف و شهود را به تعداد وجودات دارای شهود صاحب انرواع متعردد و مصتلرف مری دانرد و

سپس با توجه به دو ویژگی انتقال ناپذیری و تشکیکی بودن شهود ،حجیت آن را مورد بررسی قرار می دهد.
کییم واژ ها :شهود ،ویژگی شهود ،تاریر شهود ،انواع شهود ،حجیت شهود
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متممه

کشف و شهود به عنوان یکی از ابزارهای مهم کسب معرفت در طول تاریخ فلسفه همیشه مورد توجره بروده و
عده زیادی از حکما آن را به عنوان واالترین ابزار معرفتی شناخته اند ،مرالً مالصدرا روش بحری را بدون شهود
و روش شهودی را بدون عقل ناقص دانسته اسرت (مالصردرا0780 ،الرف ،ص2 - 5؛ همران0780 ،د ،ص332؛
همان ،0353 ،ص .)322البته این امر به مکتب ،تفکر و زمان خاصی محدود نبوده است و در طرول تراریخ عردة
زیادی بر این باور استوار بوده اند .در این مقاله سعی بر این است تا به تبیین مفهروم کشرف و شرهود پرداختره و
پس از کسب تصویری روشن از آن ،به بیان جایگاه ،انواع و حجیت آن در فلسفه اسالمی بپرردازیم و ایرن امرر
بیشتر با تکیه بر آرار صدرالمتالهین شیرازی صورت خواهد پذیرفت.
هدف از نگارش این مقاله عالوه بر ارائه تصویری روشن از کشف و شرهود و تعیرین جایگراه آن در فلسرفه
مالصدرا ،بررسی کار برد های شهود در دستگاه فلسفی ایشان نیز می باشد کره در خرالل ایرن مقالره بره آن مری
پردازیم و تالش می کنیم این کاربرد ها و خدمات را با مراجعه به منابع دست اول فلسفه صدرایی نشران دهریم.
البته در این راه بعضاً به آرار شیخ شها الدین سهروردی که تاریری انکار ناپذیر برر تفکررات مالصردرا داشرته
است نیز اشاره خواهد شد.
در این مقاله سعی بر آن است تا به سواالتی از این دست پاسخ داده شود:
- 0با توجه به محوریت عقل در فلسفه ،کشف و شهود با چه ویژگی هایی در عداد ابزار معرفتی قررار خواهرد
گرفت؟
- 3جایگاه و کاربرد کشف و شهود در فلسفه و به خصوص در دستگاه فلسفی مالصدرا چیست؟
- 3انواع کشف و شهود کدام است و حجیت آن در دستگاه معرفت شناسی چگونه است؟
قعرتف کشف و شهزد
شهود در ل ت به معنی مشاهده ،دیدن ،معاینه ،عیان ،پیدا ،آشکارا و حضور آمده است (کاشانی ،0393 ،ص53؛
دهصدا ،ل ت نامه ،مدخل شهود) .و در جایی دیگر به معنی بینش یا ادراک بی واسطه که در برابر تعقل یا تامل
آگاهانه قرار دارد آمده است (واژه های مصو فرهنگستان ،مدخل شهود) .و معنای اصطالحی آن نیز تفراوت
چندانی با معنای ل وی ندارد و در تعریف آن گفته اند شهود به معنی رویت ح است که از مراترب کرررات و
موهومات ص وری عبور نموده به مقام توحید عیانی رسیده و در صور جمیع موجودات مشاهده حر نمایرد و از
غیریت دور شده و هرچه بیند ح بیند (رامپوری ،0323 ،ص .)238و در جایی دیگر شهود را بره مشراهده حر
به ح تعریف نموده اند (کاشانی ،0391 ،صرص053 - 053؛ جرجرانی802 ،ه.ق ،ص59؛ التهرانوی0058 ،ه.ق،

تبیین کشف و شهود و تعیین جای گاه و حجیت آن با تکیه رب نظام معرفتی مالصدرا 01
ص0133؛ نگری0795 ،م ،ص .)338و کشف نیز در ل ت به معنری رفرع حجرا (جرجرانی802 ،ه.ق ،ص،)81
آشکار ساختن ،پیدا کردن ،برهنه کردن و پی بردن به چیزی که پیش از آن مجهول بروده آمرده اسرت (عمیرد،
 ،0371مدخل کشف) .و در اصطالح هم معنایی دور از ل ت ندارد و در تعریرف آن گفتره انرد" :الکشف هوف ه
ً
ُ
دا" (جرجرانی802 ،ه.ق ،ص.)81
االطالعهعلیهماوراءهالحجابهمنهالمعانیهالغیبیةهوهاالم رهالحقیقیةهوج داهاوهشفو ً
و مرحوم آشتیانی کشف را عبارت از اطالع بر معانی غیبی و امور حقیقی که در حجا اسرت ،از روی وجرود
ح الیقین ،یا از روی شهود عین الیقین دانسته اند ( ،0391ص .)532و تعریف کشف و شهود از منظر نگارنرده
عبارت است از معرفتی حضوری و بی واسطه که از طری تزکیه نفس مدرِک ،نسبت به مدرَک پدید می آید و
با روشی متفاوت از علم حصولی ( که از طری حس و مفاهیم و با حصول صور اشیا در لهن به دست می آید)
حاصل می گردد .آنچه در اینجا الزم به لکر است قرابت این تعریف به مشری عملری و سریاق کرالم مالصردرا
است ،زیرا هرچند مالصدرا تعریفی روشن ،واض ،و مستقل از کشف و شهود در آرار خویش بیان نمی کند اما
با مراجعه به آرار وی و توصیفات ایشان در این باره بره خروبی مری تروان بره نزدیکری تعریرف مرذکور برا نگراه

مالصدرا در این خصوص پی برد ،مصصوصاً آنجا که می گوید" :زمان مدیدی در انزوا و گوشه گیری بره سرر
بردم و به سوی مسبب االسبا تضرع فراوانی داشتم تا اینکه جانم مشتعل گشت و انوار ملکوت بر قلبم سرازیر
شد و بر اسراری آگاهی یافتم که تا کنون اطالعی از آ نها نداشتم و رموزی بر من منکشرف شرد کره برا برهران
ال برا برهران آموختره برودم  ،برا حقرای
مکشوف نشده بود؛ بلکه آنچه از اسرار الهی و حقرای ربرانی را کره قرب ً

افزونتری با مشاهده و عیان دیدم( ".مالصدرا0780 ،الرف ،ص .)8شراهد ایرن قرابرت آن اسرت کره اگرر کرالم
مالصدرا را به دو بصش تقسیم نماییم قسمت اول ،یعنی آنجا که می گوید زمان مدیدی در انزوا و گوشه گیری
به سر بردم ،با عبارت تزکیه نفس مدرِک در تعریف نگارنده همصوانی دارد و بصش دوم آن ،یعنری آنجرا کره
می گوید رموزی بر من منکشف شد که با برهان مکشوف نشده بود قابل انطباق و تحویل به قسمتی از تعریرف
مذکور است که می گوید این نوع علم با روشی متفاوت از علم حصولی ،حاصل مری گرردد .همرانطور کره برا
اندک تاملی در تعاریف باال مالحظه می گردد کشف و شهود معنایی بسیار نزدیرک بره علرم حضروری دارد و
این قرابت به اندازه ای است که بعضاً این دو را مترادف یکدیگر به حسا می آورند .اما آنچه در اینجا الزم به
لکر است آن است که شهود در اینجا اخص از علم حضوری بوده و با آن رابطه عموم و خصوص مطلر دارد
و به هر علم حضوری ای اصطالح شهود اطالق نمی شود و صرفاً به معرفت خاصی کره از طریر تزکیره نفرس
حاصل گردد شهود گفته می شود .هرچند عده ا ی کشف و شهود را نه علم حضوری دانسته و نه علم حصرولی
 ،بلکه از آن به علم حقیقی تعبیر می کنند ولی در عرفان و فلسفه ،از شهود به علرم حضروری بری واسرطه تعبیرر
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شده است (یرربی ،0382 ،ص .)30این امر در ادامه مسیر مقاله و با بیان ویژگی های کشف و شهود بیشتر روشن
خواهد شد.
وتژگی های کشف و شهزد
در خصوص ویژگی های این نوع معرفت موارد زیادی از حکمای متقدم و متاخرین ایشان نقل گردیده اسرت،
اما به نظر می رسد مهمترین ویژگی های آن در سه مرورد لیرل خالصره مری گرردد کره بره شررح آن خرواهیم
پرداخت:
 -0خطا شاپذتری و ممح اقصاف به مطابتت تا ممح مطابتت با واقع
این ویژگی مهمترین خصیصه شهود (علم حضوری) است که در طول تاریخ مورد قبول قاطبه حکمرا از جملره
شیخ اشراق قرار گرفته اسرت (سرهروردی ،0355 ،ص )387و مالصردرا ( ،0353ص )001سرهروردی در آررار
خود به این ویژگی بارها اشاره نموده است .در با خطا ناپذیری شهود ،حکما دالیل متعددی لکر نمروده انرد
که به نظر می رسد مهمترین دلیل آن عدم وجود واسطه میان عالم و معلوم است بعبارت دیگر خطا در شرناخت
در جایی امکان پذیر است که میان مدرِک و مدرَک واسطه باشد و وجود مدرَک نزد مدرِک حاضرر نباشرد و
مفاهیم در این میان واسطه شناخت قرار گیرن د حال آنکه در علم شهودی چنین امرری ممکرن نیسرت و در ایرن
نوع علم همانطور که مالصدرا و دیگر حکما گفته اند عالم و معلوم متحدنرد (سرهروردی ،0393 ،ص93؛ ابرن
سینا ،0323 ،ص ،)358 - 359و صرفاً جهات اعتبار متفاوت است (مطهری ،0387 ،ص .)303در همین راسرتا و
در جهت تایید این خصیصه شهود باید گفت بسیاری از حکما این خطا ناپذیری را بدین نحو بیان نموده اند که
اگر از دلیل عقلی صرف نظر نمایم ،چیزی در من شک ایجاد نمی کند (سرهروردی ،0393 ،ص .)01آنچره در
اینجا الزم به لکر به نظر می رسد این است که باید توجه داشت که ایرن خطرا ناپرذیری از دیردگاه شرارحین و
محشین حکمت صدرایی صرف ًا مربوط به یافته های شهودی اسرت و نره تفاسریر لهنری همرراه آن ،زیررا گراهی
اوقات یافته های علم حضوری و شهود با تفاسیر لهنی همراه می گردد و تفکیک آن نیز از اصل یافته شرهودی
دشوار خواهد بود و این امر باعد می شود در خصوص خطا ناپذیری شهود شبهه ایجاد گردد ،حال آنکه آنچه
خطا پذیر است تفسیر لهنی همراه با یافته شهودی است نه خود علم حاصل از شهود (مصباح یزدی ،0397 ،ص
 .)099 - 092برخی نیز این خطا را به تطبی یافته شهودی با مصادی نسربت داده انرد و گفتره انرد اگرر خطرایی
وجود دارد در انطباق این دو است ،و نه خود یافته شهودی (مصباح یزدی ،0323 ،ص .)329اما به نظر می رسد
این خطای در انطباق را نیز بتوان به خطای در تفسیر یافته شرهودی بازگردانرد و دلیرل جداگانره ای بره حسرا

تبیین کشف و شهود و تعیین جای گاه و حجیت آن با تکیه رب نظام معرفتی مالصدرا 01
نیاورد .عده ای دیگر نیز گفته اند خطا در مرتبه عین الیقین ممکن است و در مرتبه ح الیقین ناممکن (جوادی
آملی ،0393 ،ص .)307و گاهی هم این خطا ها را به مشاهده عالم خیال منفصل و متصل ربط داده اند (همران،
ص .)399 - 392که بیان آن از حوصله این مقال خار است.
 -6شخصی و اشتتال شاپذتر بزدن ان
منظور از این ویژگی آن است که این نوع علم به عینه قابل انتقال به غیر نیست ،و این نیز به دلیل همان اتحادی
است که میان عالم و معلوم برقرار است (از ابتکارات فلسفی صدرالمتالهین می باشد) ،و وجرود ایرن نروع علرم
بدان متکی می باشد ،زیرا در صورت انتقال این علم به دیگری ،دیگر اتحادی میران مردرِک و مردرَک برقررار
نیست (مالصدرا ، 0780 ،صص .)305 - 303و در صورت نبود اتحاد ،علم حضروری و شرهودی ای هرم در

کار نصواهد بود .در اینجا ممکن است عده ای تصور کنند این ویژگی با تواتر 0در برخری یافتره هرای شرهودی
منافات دارد ،اما در پاسخ باید بگوییم نه تنها اینگونه نیست و شصصی بودن علرم شرهودی برا وجرود شرهودات
یکسان عالمان این نوع علم منافات ندارد بلکه خود تتییدی است بر وجرود شرهود در مراترب هسرتی .در اینجرا
منظور از شصصی بودن آن نیست که درک یک معلوم فقط مصصوص یک عالم اسرت بلکره منظرور آن اسرت

که علم شهودی (حضوری) تا به علم حصولی تبدیل نشود و در قالب مفاهیم درنیاید به عینه قابل انتقال به غیرر
نیست .البته برخی از متفکرین و بعضاً شارحین فلسفه صدرایی پای از ایرن فراترر گذاشرته و علرم شرهودی را در
اصطالح توصیف ناپذیر خوانده اند و گفته اند بسیاری از شهودات نه تنها شصصی و غیر قابل انتقال به غیر مری
باشند بلکه قابل توصیف برای دیگران هم نیستند (خسروپناه ،0397 ،ص .)303 - 303البته به نظر می رسد ایرن
حرف با نظام معرفت صدرایی تطاب نداشته و از نظر ایشان در خصوص توصیف اینگونه یافته هرا منعری وجرود
ندارد و این توصیف ناپذیری بیشتر در میان غربیان روا داشته و متفکرین اسالمی هم متارر از ایشان اند.

 -5مشکَّک بزدن ان

ویژگی دیگر شهود ،مشکک بودن ،شدت و ضعف پذیری و دارای مراتب بودن آن است (مالصدرا، 0780 ،

ص 379؛ آشتیانی ،0393 ،ص397؛ رضرانژاد ،0381 ،ص .)733توضری ،آنکره شرهود و علرم حضروری هرم از
جانب مدرِک و هم از جانب مدرَک قابل تشکیک است؛ بعبارت دیگر مدرِک و مدرَک هر کدام از نظر سعه
وجودی موجب تشکیک در شهود و علم حضوری می گردند ،و در خصوص مدرِک عالوه بر سعه وجرودی،
التفات و توجه هم عاملی برای تشکیک در این نوع علم محسو می شود .و اساساً ریشره تفراوت در تفاسریر و
_____________________________________________

 -0منظور از تواتر در یافته های شهودی آن است که افراد مصتلف در امکنه و ازمنه مصتلف و متعدد که امکان تبانی در ادعا برای انها
وجود ندارد یک امر را به شکل واحد و بی کم و کاست یا همراه با تفاوت در جزئیات شهود نموده اند.
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رویکرد های افراد مصتلف نسبت به یک مدرَک و معلوم واحد را نیز باید در همین تفاوت سعه وجودی عالم و
معلوم و میزان توجه معلوم جستجو نمود .صرفاً با همین تفسیر از علم است که می توان سصن برخی را مبنری برر
اینکه هرکس خدای شصصی خویش را درک می کند و می پرستد ،توجیه نمود ،زیرا با این رویکررد هرر فررد
با توجه به سعه وجودی خویش معل وم برتر از خود را درک می کند و معلوم به میرزان توجره و وسرعت وجرود
عالِم برای وی مشهود می گردد .مالصدرا این ویژگی را نیز به مدد اتحاد عاقل و معقول تبیرین مری نمایرد و در
آخرین نظرات خود در با ادراک می گوید :علم با نفس آدمی متحد است و اساساً نفرس چیرزی جرز همرین
علوم نیست و نفس با استکمال این علروم صریرورت و اسرتکمال مری یابرد (مالصردرا ، 0780 ،صرص- 307
 )331؛ و در ضمن بحد حقیقت ادراک را همچون عالم هستی دارای سه قسم می داند (احساس ،خیال ،تعقرل)
و می گوید که نفس با درک هریک از این سه قسم و اتحاد با آنها وضعی غیرر از حالرت قبرل داشرته و در هرر
مرحله صیرورت یافته و نسبت به مرحله قبل استکمال می یابد ،کره ایرن صریرورت نفرس و دارای اقسرام برودن
ادراکات موجب تشکیک در شهود و علم حضوری مری گرردد .و بعبرارت سراده ترر هرچره نفرس کمرال یابرد
ادراکات واالتری را درک نموده و هرچه از کمال ضعیفتری برخوردار باشرد ادراکرات نرازلتری را درک مری
نماید (مالصدرا ، 0780 ،صص .)331 - 309سهروردی در خصوص مشکک بودن شهود تعبیرر جرالبی دارد
که می تواند به عنوان یکی از شاخص ترین تاریر گذاران بر مکتب صدرایی مورد توجه قرار گیرد ،ایشران مری
گوید :تشکیک گاهی از جانب مدرِک است و گاهی از جانب مدرَک .اختالف در فاعل و مردرَک آن اسرت
که گاهی سعه وجودی کم است مرل نور چراغ و گاهی سعه وجودی زیاد است همچون نور خورشید و طبیعتراً
نوری که از چراغ به یک دیوار می تابد با نوری که از خورشید به همان دیوار می تابد متفاوت است .اما گاهی
اختالف در قابل و مدرِک است مرالً هنگامی که نور خورشید به یک بلور می تابد با زمانی که به یه مهره سریاه
یا زمین می خورد کامالً متفاوت است و این تفاوت ریشه در قابل ،پذیرا و مدرِک نرور دارد نره خرود نرور کره
مدرَک است (سهروردی ،0393 ،ص.)039
کا بردها و قاثیراع شهزد بر دستزا فیسفی صم اتی
در خ صوص انحاء و وجوه مصتلف تاریر شهود بر فلسفه ،نظرات متعدد و متکرری موجود است و عده ای آن را
تا دَه مورد لکر کرده اند (شیروانی ،0388 ،ص .)7اما از نظر نگارنده ،کشف و شهود به سه وجه لیل در فلسفه
مورر خواهد بود ،که البته این تاریرات عقالً محصور در این سه وجه نبوده و صرفاً حاصرل اسرتقرا نویسرنده مری
باشد.

تبیین کشف و شهود و تعیین جای گاه و حجیت آن با تکیه رب نظام معرفتی مالصدرا 01
- 0تعیین مسیر حکیم و جهت بصشی به تفکر وی و ت ییر آراء گذشتگان از طرق مصتلف از جمله دسرتیابی بره
مفاهیم ،مسائل ،فرضیات جدید و ...
- 3کمک در فهم مسائل فلسفی رقیل و دشوار و یافتن حد وسط استدالالت جهت اقامه برهان متقن
- 3تعمی و تا یید یافته های فلسفی حکیم از طری واکاوی ادله و ادعاهای مقبول حکما
در ادامه جهت تایید تاریرات شهود بر فلسفه و تعیین جایگاه آن در دستگاه فلسفه صدرایی به توضی ،مطالب
فوق پرداخته و پاره ای از مصادی این کاربرد ها را به شکل جداگانه در کالم ایشان بررسی خواهیم کرد .البتره
الزم به توضی ،است که بسیاری از یافته های شهودی تنها لیل یکی از وجوه سه گانره مرذکور قررار نگرفتره و
قابلیت ورود در دو یا چند وجه را دارا می باشند که به تشصیص نگارنده لیل مهمترین وجه بررسی میشود.
قعیین مسیر حکیم و جهت بخشی به قفکر وی و قغییر ا اء گذشتزان ا طرق مختیف ا جریوه

دستیابی به مفاهیمق مسائل و فرضیاع جمتم

در بسیاری از مواقع شهود یک مطلب می تواند زیر بنای تفکر فلسفی یک حکیم قرار گیرد و چنان در دستگاه
فلسفی وی برجسته گردد که بر کل نظام فلسفی اش سایه افکند و تمام مفاهیم و مسایل فلسرفی را تحرت ترتریر
خویش قرار دهد و بعبارت دیگر مسیری تازه نسبت به گذشتگان فراروی حکیم قرار دهد .بعنوان مرال می توان
از بحد حرکت جوهری مالصدرا یاد کرد که تا پیش از وی و در آرار پیشینیان امری ممتنع تلقی می شد (ابرن
سینا ،0320 ،صص 033 - 033؛ مطهری ،0390 ،صص  )333 - 333لکن مالصدرا با طررح حرکرت در جروهر
تحولی شگرف در مسیر فلسفه ایجاد نمود ،ایشران دسرتیابی بره ایرن مطلرب و همچنرین جسرمانیت الحردوث و
روحانیت البقا بودن روح را مستفاد از ملکوت اعال دانسته و به عبارت دیگر حاصل شهود خویش مری دانرد نره
مطالعه آرار گذشتگان (مالصدرا ،0373 ،ص.)337
مستله دیگری که می توان لیل این وجه عنوان نمود مستله اصرل تعقرل و اتحراد عاقرل و معقرول اسرت کره
توسط مالصدرا و به مدد شهود و افاضه آن از طری عالم معنا مطرح می گردد .مالصدرا خود در این خصوص
معتقد است هیچ یک از علمای اسالم تاکنون به این مطلب دست نیافته اند و وی اولین کسری اسرت کره آن را
طرح نموده و شهود خویش را در این خصوص مستدل می نماید (مالصدرا ، 0780 ،ص.)303 - 303
مطلب دیگری که لیل این وجه قابل لکر است اصالت وجود و تشکیک در وجود مری باشرد و از مسرائلی
است که مالصدرا فلسفه خود را با آن آغاز نموده است و بعد از آن در هر مسرئله اى ازمسرائل ایرن فرن ،از
همین دو نظریه مدد برهانى گرفته و پایه مسئله را روى آن استوار نموده است (طباطبایی0372 ،ق ،ص.)378
ایشان در اربات اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت می گوید این امر به مدد کشف و شهودی بریّن و آشرکار
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برای من روشن شرده اسرت (مالصردرا0780 ،الرف ،ص .)37صردرا در مقرام تبیرین اصرالت وجرود و وحردت
تشکیکی آن ،نظر نهایی خود را همان مسلک و مشر اهل نظر و صاحبان کشرف و شرهود مری دانرد (همران،
ص )93و به عبارتی هم شهود خویش را م ایر با شهود پیشینیان نمی داند و هم از شهود ایشان در جهرت تاییرد
آراء خویش و راهگشایی مکتب خود بهره می برد .عالوه بر مطالب مذکور مسایلی همچون فقر وجودی معلول
و عین الربط بودن آن ،سریان علم ،اراده و قدرت در همه موجودات (مالصدرا ، 0780 ،ص )332و جسرمانیة
الحدوث و روحانیة البقا بودن روح را که توسط مالصدرا مطرح گردیده است را نیز باید به مطالب فوق اضرافه
ن مود ،که همگی یا مستقیماٌ شهود گردیده یا با تکیه بر شهود اهل نظر طررح گردیرده انرد .همچنرین مسرائلی از
قبیل مساله نور در فلسفه اشراقی که به عنوان موضوع فلسفه طرح می گردد (سهروردی  ،0393صص 01و 055
  052و 357؛ قطب الدین شیرازی ،0383 ،ص )352و مواردی از قبیل تشکیک در نور را که مستله ای جدیرددر حکمت بوده و توسط سهروردی طرح گردیده و به نوعی زمینه ساز مساله تشکیک در وجود مالصردرا نیرز
می باشد و همچنین طرح عالم برزخ یا مرال توسط سهروردی ( ،0393ص )333که خود راهگشرای بسریاری از
مسائل حول معاد و حشر گردید را هم باید لیل همین وجه از تاریرات شهود و شاهدی بر این مدعا دانست کره
شهود در فلسفه اسالمی تاریراتی شگرف برجای نهاده است.
کرک د فهم مسائل فیسفی ثتیل و دشزا و تافتن حم وسط استمالالع جهوت اقاموه برهوان

متتن

در پاره ای موارد فیلسوف در فهم و تحلیل مسایل دشوار فلسفی دچار مشکل می شود و هرچه می کوشرد ایرن
مطالب بر وی آشکار نمی گردد ،در چنین مواقعی شهود می توانرد راهگشرای حکریم گرردد و وی را در فهرم
مطلب یاری رساند .این تاریر شهود می تواند از جنبه ای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد ،و آن مرددِ شرهود در
ارایه مطالب و عرضه استدالل به دیگران است که در بسیاری از مواقع بسیار دشوار بوده و نیاز به صرف وقت و
توان فراوان فیلسوف در این راه دارد و در پاره ای از موارد ،مطالبی نا به دلیل عدم توانایی مدعی و نگارنرده
مطلب بر اقامه برهان ،محجور مانده و آن چنان که باید بدان پرداخته نشده است .برای روشرن شردن ایرن تراریر
شهود بر فلسفه صدرایی به لکر مرال هایی در این خصوص پرداخته می شود .یکی از مواردی که لیل این وجه
از تاریرات شهود می توان لکر نمود ،مستله علم به معلول از راه علم به علرت اسرت کره مالصردرا آن را تبیرین
نموده و حاصل شهود اهل نظر می داند (مالصدرا ، 0780 ،ص.)310
مورد دیگری که می توان تحت این عنوان بیان کرد اربات فرد مجرد عقلی برای هر نروع اسرت کره توسرط
مالصدرا بیان گردیده و تحت تاریر شهود می باشد (مالصدرا ، 0780 ،ص.)519
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لیل همین تاریرِ شهود بر فلسفه مسایل متعدد دیگری نیز قابل لکر خواهد بود که ازجمله آنهرا مری تروان بره
علم و اجب به اشیا پیش از وجودشان اشاره کرد که در دستگاه فلسفی صدرایی با تاریر از شهود به نحروی قابرل
تامل تبیین گردیده است .و همچنین در دستگاه های فلسفی دیگر نیز می توان به تبیین وجود سوان ،و اشراقات
عرضی در عقرول و مفارقرات (سرهروردی ،0393 ،ص )033 - 033و اربرات اربرا انرواع (سرهروردی،0393 ،
ص )052که شیخ اشراق پس از شهود استداللی بر وجود آن لکر نمروده اسرت (سرهروردی ،0355 ،ص- 320
 )323اشاره نمود.
قعریق و قاتیم تافته های فیسفی حکیم ا طرتق واکاوی ادله و ادماهای متبزل حکرا
در پاره ای از موارد فیلسوف امری را با استداللی به ظاهر متقن اربات می نماید اما در ادامره راه متوجره آن مری
گردد که این امر با شهود خویش یا دیگران منافات دارد لذا به بازنگری در آن می پردازد ،بعبارت دیگر شهود
فیلسوف باعد شک در مواضع و استدالالت پیشین گشته و از این طری موجب تعمی افکار و یافتره هرای وی
می گردد .از منظری دیگر همین شهودات حکیم می تواند موجب تحکیم یافته ها و مواضع او گردد ،و این در
جایی است که شهود وی مطاب استدالل او باشد و به بیان دیگر شاهدی بر آن ادعا باشد .شاهد ایرن امرر آنکره
در بسیاری از موارد حکما از جمله مالصدرا با توجه به یافته های لوقی خود به بازنگری در گزاره های بحرری
خویش و یا دیگران پرداخته اند و به تصحی ،آن مبادرت نموده اند و در پاره ای موارد هم یافته های استداللی
خویش را با تایید یافته های شهودی خود محکم و مسجل نموده اند ،که لیالً به بیان نمونه هایی از آنها پرداخته
خواهد شد.
نمونه ای از این موارد آراء مالصدرا در با توحید خاص می باشد .وی این مرتبه از توحید (توحید خاص)
را به صِرف شهود میسر دانسته و راهی دیگر جهت دستیابی بدان متصور نیست (مالصدرا ،0387 ،ص.)98
مورد دیگری که لیل این وجه از تاریر شهود بر فلسفه مری تروان لکرر نمرود مسراله نفری ماهیرت از واجرب
الوجود است که مالصدرا آن را نتیجه شهود اهل معنرا دانسرته و اسرتدالالت خرود را بردان تاییرد نمروده اسرت
(مالصدرا0333 ،ق ،ص.)339
مستله دیگری که از اینگونه تاریر شهود بر فلسفه قابل لکر است ،مستله نحوه ارتباط نفس ناطقه با عقل فعال
است که تا پیش از مالصدرا ،فالسفه مسلمان اتحاد آنهرا را رد مری کردنرد (ابرن سرینا ،االشرارات و التنبیهرات،
ص ، )335اما مالصدرا به مدد شهود عالم عقل به شکل یکپارچه ،رای به اتحاد نفس ناطقه و عقل فعرال صرادر
می کند (مالصدرا ، 0780 ،ص.)332
عالوه بر مطالب مذکور و مسائلی همچرون نفری تناسرخ (مالصردرا ،اسرفار اربعره ،7 ،ص ،)3و ابتکرارات

علم هش
 01دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره ،71بهار و اتبستان 7318

ی آررار
فلسفی فراوانی که مالصدرا در با معاد شناسری دارد .بایرد توجره داشرت کره مالصردرا در جرای جرا ِ
خویش به اهمیت دستیابی به شهود عالم معنا تاکید نموده و بسیاری از اصرول خررد و کرالن فلسرفه خرویش را
مرهون همین امر دانسته است ،و تا جایی در این امر پیش رفته است کره تفکرر محرض و خرالی از شرهود را در
دستگاه معرفتی فیلسوف نقصی بزرگ دانسته (مالصدرا0780 ،د ،صص ،)303 - 300و شهود نور الهی را چراغ
راه حکمت می داند (مالصدرا ، 0780 ،ص .)9البته طری عرفا را که غرق در ریاضت بوده و بردون اسرتدالل
شهودات خویش را بیان می نمایند ،هم در سصنانش (همان ،ص )390و هم در مشی خرویش مرردود دانسرته ،و
خود را ملزم به ارائه استدالل می داند .عالوه بر مالصدرا حکمای دیگری نیز این نحو از تاریرات را در دسرتگاه
فلسفی خود تجربه کرده اند که به عنوان مرال می توان به مساله رد نظر مشائین در حصر عقرول دهگانره توسرط
سهروردی (سهروردی ،0393 ،صص )030 - 037و همچنرین ابتنراء نظررات سرهروردی در خصروص خالقیرت
مطل واجب به شهود اشاره نمود .البته شایان توجه است کره سرهروردی نیرز همچرون مالصردرا نره تنهرا عقرل
استداللی را با کشف و شهود ناسازگار نمی داند ،بلکه آن ها را دو روی یک حقیقت می داند (افشار کرمرانی،
 ،0388ص .)09آنچه در اینجا الزم به لکر است آن است که تاریر شهود بر دستگاه های فلسفی صِررفاً در مقرام
ربوت است و در مقام اربات هیچ جایگاهی ندارد .این مطلب می تواند مالکی برای سنجش دستگاه های فلسفی
قرار گیرد و هرچه شهود در مقام ا ربات کمتر دخیل باشد به استحکام و غنای دستگاه فکری فیلسوف منجر مری
شود و هرچه شهود در مقام اربات ،بیشتر مورد استفاده قرار گیرد از استحکام آن نظام فکری کاسته مری گرردد.
البته نباید از این مطلب غافل ماند که تاریر شهود در مقام ربوت باعد غنای تفکرات فلسفی گردیده و همانطور
که عده ای به درستی بیان کرده اند فیلسوف صاحب کشف و شهود نتیجه تفکرش پُر رمر ترر از فاقردان شرهود
خواهد بود (عبودیت ،0385 ،ص.)27
اشزاع کشف و شهزد
حکما و عرفا کشف و شهود را بر اساس شاخصه های مصتلف و متنوع بره انرواع متعرددی تقسریم نمروده انرد و
هرکدام از منظ ری و با مالک خاصی به نوع بندی و تقسیم شهودات دست زده اند ،بنابراین آنچه در آینده بدان
اشاره خواهد شد تقسیمات مرسوم شهود بوده که نگارنده بر اساس نظر شصصی بره لکرر اهرم آنهرا بسرنده مری
نماید.

اشزاع شهزد بر اساس میزان بتاء ان برای مم ِک

عده ای شهود را بر مبنای میز ان حضور مدرِک نزد حقیقت و بعبارت ساده تر بر اساس مدت بقراء شرهود بررای
مدرِک ،به سه قسم تقسیم نموده اند ،که به شرح لیل می باشد:
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لوای :،اگر تجلی حقیقت گاهی برای مدرِک حاصل گرردد و تمرام وجرود او را شرامل شرود امرا زود زایرل
گردد در اصطالح حکما به این کشف لوای ،گفته می شود .به عبارتی لوای ،شهودی است که بوسیله آن جزئی
از حقای برای مدرِک ظاهر و حاضر می گردد.
لوامع :در این نوع شهود عالوه بر اینکه حقای بیشتری نسبت به مرتبه لوای ،آشکار مری گرردد مردت زمران
ظهور معارف برای مدرِک نیز بیش از مرحله اول بوده و به عبارتی از عم بیشتری برخوردار است.
طوالع :در این مرحله از شهود ،حقای نسبت به مراتب پیشین ،بقاء ،حضور ،ظهور و سیطره بیشتری داشرته و
تمام وجود مدرِک را فرا می گیرند و این ظهور حقای برای مردرِک چنران آرامرش و اطمینرانی بره حکریم یرا
عارف واصل به این مرتبه اعطا می نماید که وی را مصداق بارز آیه "یَآ تَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّرةُ" ( 39فجرر) مری

سازد (سرا طوسری0721 ،م ،صرص 333 - 303؛ فعرالی ،0389 ،صرص .0)335 - 333عرده ای نیرز مکاشرفه و
شهود را به سه قسم مکاشفه علم ،مکاشفه حال و مکاشفه عین تقسیم نموده اند (انصاری0733 ،م ،صص - 333
 )333که با کمی اغماض به ترتیب قابل تحویل به سه قسم پیشین می باشد.
اشزاع شهزد بر اساس متعیَق ان
عده ای شهود را بر مبنای متعلَ آن تقسیم نموده اند و از این جهت به بیان انواع آن پرداخته اند .در این تقسریم
کشف و شهود را به کشف عالم شهادت و شهود عالم غیب تقسیم نموده است .کشف عالم شرهادت آن اسرت
که متعلَ شهود عالم حس قرار می گیرد و کشف عالم غیب آن است که متعلَ شهود عرالم غیبرت واقرع شرود
(خمینی ،0321 ،ص.)093
اشزاع شهزد بر اساس قز مم ِکه ان
برخی نیز بر مبنای قوه ی مدرِکه ی شهودات ،انواعی را برای کشف و شهود لکر نموده و بر این اساس شرهود
را به صوری و معنوی تقسیم کرده است (قیصری ،0395 ،ص 018؛ آملری ،0329 ،ص  .)320ایشران گفتره انرد
اگر شهود بوسیله حواس ظاهری که در باطن نفس آدمی نیز موجود است صرورت پرذیرد ،ایرن نروع کشرف و
شهود ،کشف صوری است .بعبارت دیگر کشف و شهود صروری از طریر حرواس پنجگانره ای صرورت مری
پذیرد که فعل مستقیم قلب و باطن آدمی است اما از طریر قروای ظراهری صرورت پذیرفتره و بنرابراین امکران
_____________________________________________

 -3تقسیم فوق برداشت شده از کتا اللمع ابونصر سرا طوسی بوده که البته توسط بسیاری از عرفا و حکما نیز بره همرین شرکل نقرل
گردیده است ،هر چند بسیاری نیز آن را به اشکال دیگری لکر نموده اند و عده ای نیز همچون امام خمینی(ره) قسم چهارمی بر اقسام
گذشته افزوده اند که عبارت است از "شوارق" ،و شرح آن از حوصله این مقال خار است.
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رویت بدون دخالت این قوا نیز برای قلب آدمی وجود دارد .همانطور که در بسریاری از مروارد پیرامبر معرارف
الهی و وحی را به شکل کالمی منظوم می شنید و در برخی موارد نیز حقای را مشاهده می نمود و یا با المسره،
لائقه و بویایی به کشف آن نایل می گردید .مهمترین ویژگی این نوع کشف آن اسرت کره در عرالم مررال و از
طری حواس حاصل می گردد .اما کشف و شهود معنوی آن است که از طریر حرواس ظراهری حاصرل نمری
گردد و متعلَ شهود ،عاری و منزه از صورت مرالی بوده و بعبارت بهتر این نوع کشف در عالم مرال تحق نمی
پذیرد .در این نوع شهود حقای بدون صور مرالی نزد مدرِک حاضر گردیده و بدون وساطت هر نوع صورتی،
اصل معنا درک می گردد (آشتیانی ،0391 ،ص  .)558در این نوع کشف و شهود گاهی حقای بر قروه مفکرره
ظا هر می گردد و گاهی نیز بر عاقله و در مراحل باالتر بر قلب و سپس بر روح آدمی ظهور پیدا می کنند.
آنچه در اینجا و در این باره قابل لکر می باشد آن است که هرچند مالصدرا در آرار خویش هیچ تقسریمی
در خصوص کشف و شهود انجام نداده است اما با توجه به آراء ایشان در با علم و ادراک که پیش از این به
لکر اهم آن پرداختیم (مالصدرا ، 0780 ،صص ،)331 - 309شهود یک امر واحرد مشرکک اسرت کره برا
توجه به سعه وجودی مدرِک به انواع و درجات نامحدودی منقسم می گردد ،بعبارت بهتر هرر مرتبره از شرهود
نوعی منحصر به فرد است ،و هر نفسی با عنایت به صیرورت و استکمال خراص خرویش مرتبره ای از شرهود را
تجربه می نماید .بنابراین شهود دارای درجات و انواع بی شماری بوده که لکر آن از توان خار است و آنچره
به عنوان انواع شهود در مباحد حکما و اهل عرفان لکر می گرردد را صررف ًا مری تروان بره بیران اهرم مراترب و
شناخته شده ترین درجا ت آن تاویل نمود ،زیرا همانطور که لکر گردید شهود ،امری واحد و مشکک بوده که
همچون وجود در دستگاه فلسفی صدرایی دارای مراتبی است که ما به االمتیاز آن عبارت است از همران مرا بره
االشتراک آن .همین ویژگی کشف و شهود است که موجب امتیاز شرهودات افرراد مصتلرف گردیرده و متعلَر
شهود شصصی همچون نبی ،کالم الهی می گردد و کتا الهری را تشرکیل مری دهرد و شرهود افرراد دیگرر در
مراتب لیل آن هر کدام وجوهی از حقیقت را بازگو می نماید که البته همگی تحت شهود پیامبر قرار گرفتره و
وجهی از آن را روایت می نمایند ،و در این مسریر نیرز ائمره و اولیرای الهری شرهودی بره مراترب واالترر از بقیره
برخوردارند و این نیز به دلیل سعه وجودی ایشان است که بعد از پیامبر دارای وجودات جامع می باشند.
حجیت شهزد
در مبحد حجیت شهود آنچه بیش از همه قابل تامل و شایان لکر است ربرط وریر ایرن بحرد بره دو ویژگری
انتقال ناپذیری و تشکیکی بودن شهود است .زیرا همانطور که پیش از این لکرر شرد شرهود از نظرر مالصردرا،
امری مشکَک بوده و همین ویژگی موجب می شود ،حجیت یافته های شهودهای افرراد مصتلرف نیرز مشرکَک
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باشد و حکم واحدی در خصوص حجیت یافته های شهودی مصتلف صادق نباشد .ایرن حجیرت بسرته بره سرعه
وجودی مدرِک و میزان توج ه وی در زمان شهود قابل تشکیک بروده و همرین امرر یعنری مشرکَک برودن سرعه
وجودی مدرِک باعد می شود نه تنها متعلَ شهود برخی واالتر از دیگران باشد بلکه موجب آن می گردد کره
مدرِک های متعدد نسبت به مدرَکی واحد شهودات و یافته هرای متفراوتی داشرته باشرند .امرا از سرویی دیگرر،
وی ژگی دیگر شهود که عبارت است از انتقال ناپذیری آن ،موجب می گردد یافته های شهودی را نتوان بعینه به
دیگران انتقال داد زیرا در این صورت اتحاد مدرِک و مدرَک که الزمره علرم شرهودی اسرت از میران خواهرد
رفت .البته بر خالف نظر عده ای از فالسفه غربی و متفکران اسالمی متترر از آنها(خسرروپناه ،0397 ،ص- 303
 .)303برای توصیف این گزاره ها و یافته های شهودی منعی وجرود نداشرته و البتره حجیتری بررای افرراد دیگرر
نصواهد داشت مگر به مدد معجزه جهت اربات صدق در مدعا .البته الزم به لکر است اگرر منظرور از توصریف
ناپذیری این باشد که نفسِ واقعة کشف بی زبان و بیان ناپذیر است ،سصنی صحی ،و بر مبنرای کرالم مالصردرا
نیز درست می باشد اما اگر منظور از توصیف ناپذیری این باشد که افراد ناظر و تماشاگر نمری تواننرد برداشرت
های خود را از واقعه بیان کنند ادعایی است بی دلیل و بر خالف واقرع (فعرالی ،0389 ،ص .)329آنچره از ایرن
م بحد نتیجه می شود آن است که اگر شهود بوسیله افراد خاص ،از جمله معصومین ،کره دارای سرعه وجرودی
کامل و جامع می باشند صورت پذیرد دارای حجیت بوده و در کالم و مشی مالصدرا نیز مالکی بررای صردق
دیگر شهودات قرار می گیرد (مالصدرا0780 ،ه ،ص .)028 - 029اما اگر شهود توسط مدرِکی با سعه وجودی
پایین تر از معصومین صورت پذیرد به میزان کاهش از وسعت وجود مدرِک ،یافته های شهودی نیز از حجیرت
شان کاسته می شود و تنها با معیار عقل و یافته های انسان کامل قابل تایید می باشند .شاهد ایرن ادعرا آن اسرت
که مالصدرا آیات و روایات را ،که شهودِ نفسِ کامل است ،در کنار برهان از ارکان فلسرفه خرویش قررار داده
است (صلواتی ،0373 ،ص  .)33و به عبارتی جمع صرف میان عرفان و برهان را بدون عرضه به قران کره اعلری
درجه شهود است مورد تایید نمی داند (قراملکی ،0388 ،ص.)337
شتاتج متاله

کشف و شهود که در معرفت شناسی فلسفه و حکمت اسالمی از جایگراه رفیعری برخروردار اسرت ،هرچنرد در

معانی مصتلف و متعددی بکار رفته است ،اما با واکاوی متون حکمری ،مشرصص مری گرردد کره بره معنری رفرع
حجا و رویت ح به ح است و از نظر نگارنده معرفتی حضوری و بی واسطه است که از طری تزکیه نفس
مدرِک ،نسبت به مدرَک پدید می آید و با روشی متفاوت از علم حصرولی حاصرل مری گرردد ،کره البتره ایرن
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تعریف با ویژگی های لکر شده ،قابل انطباق با کالم مالصدرا نیز می باشد .عرفا و حکما برای این نوع معرفت
ویژگی های زیادی برشمرده اند اما بر مبنای کالم صدرالمتالهین و سیاق عملی وی این نوع معرفت را می توان
دارای سه ویژگی اساسی دانست که عبارتند از :خطاناپذیری ،انتقال ناپذیری و مشکک بودن .اصلی ترین عامل
خطا ناپذیری این نوع یافته ها عدم وجود فاصله میان مدرِک و مدرَک و به عبرارتی اتحراد ایرن دو اسرت ،کره
همین ویژگی موجب انتقال ناپذیری به غیر نیز می شود زیرا همانطور که گذشت این نوع ادراک قائم به نفرس
مدرِک بوده و به مرتبه وجودی آن وابسته است ،که البته با توصیف ناپذیری متفاوت است .اما ویژگری اصرلی
این نوع از ادراک ،تشکیکی بودن آن است که با توجه به نظر مالصدرا مالک تعیین حجیت یافته های شهودی
نیز قرار می گیرد .در این مقاله به مواضع مصتلف و متعدد استفاده صدرا از این ابزار معرفتی اشاره گردیده است
که نشان از جایگاه رفیع کشف و شهود در دسرتگاه فلسرفی وی دارد و بره خروبی بیرانگر ایرن نکتره اسرت کره
مالصدرا اهم ابتکارات و اساسی ترین مطالب خویش را که از جمله آنها می توان به اصالت وجرود ،تشرکیک
در وجود ،حرکت جوهری ،اتحاد عاقل و معقول و  ...اشاره نمود ،یا مستقیم از کشرف و شرهود کسرب نمروده
است و یا از شهود عرفا و حکمای پیش از خود بهره برده است ،البته این تراریرات صررفاً در مقرام ربروت مرورد
استفاده قرار گرفته است و در مقام اربات هیچ جایگاهی ندارد لذا حکمای دارای شهود در بیان مطالرب همیشره
خود را مقید به ارائه استدالل دانسته و از استناد به شهود در مقام اربات خودداری نموده اند .برا توجره بره اینکره
مالصدرا در هیچیک از آرار خویش درصدد بیان انواع و تقسیم بندی کشرف و شرهود برنیامرده اسرت و آن را
امری واحد و مشکَک د انسته و انواع آن را نیز بسته به سعه وجودی افراد مصتلف در تشرکیک مری دانرد ،بایرد
تقسیمات مشهور شهود را صرفاً لکر اهم مراتب آن دانست .همین تشکیک پذیری شهود است که حجیرت آن
را نیز مورد تتریر قرار داده و حجیت شهود نیز بسته به همین تشکیک پذیری در مدرِک های مصتلرف متفراوت
است و حکم واحدی در با حجیت شهود افراد مصتلف صادق نیست .و ربط وریقی به سعه وجودی مدرِک و
میزان توجه وی دارد ،و هرچه وسعت وجود و توجه مدرِک بیشتر باشد یافته شهودی او نیز از حجیت بیشرتری
برخوردار است ،و به هر میزان که از وسعت وجود و توجه مدرِک کاسته شود از حجیت یافتره شرهودی او نیرز
کم خواهد شد.

کتابشناسی

تبیین کشف و شهود و تعیین جای گاه و حجیت آن با تکیه رب نظام معرفتی مالصدرا 0

قران کرتم

آشتیانی ،سید جالل الدین .)0391(.شرح متممه قیصری ،قم ،دفتر تبلی ات اسالمی.

آشتیانی ،میرزا مهدی .)0393(.قعییته بر شرح منظزمه حکرت ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

آملی ،سید حیدر .)0329(.جامع االسرا ومنبع االشزا ق تهران ،انتشارت علمی و فرهنگی

ابن سینا .)0320(.فن سراع طبیعی ،ترجمه محمد علی فروغی ،تهران ،امیر کبیر.
ابن سینا .)0323(.الشفاء االلهیاع ،تهران ،ناصر خسرو.

افشار کرمانی ،عزیرز اهلل .)0388(.طیزع فیسفه اشراق :مرو ی بور شومگی و اثوا شویخ شوهاب الومتن

سهرو دی ،تهران ،همشهری.

التهانوی ،محمد علی0058(.ه.ق) .کشاف اصط حاع الفنزن والعیزح ،جلد ،0بیروت ،نشر مکتبة لبنان ناشرون.
انصاری ،خواجه عبد اهلل0723(.م) .منا ل السائرتن ،قاهره ،معهد العلمی الفرنسی لآلرار الشرقیه.

جرجانی ،السید الشریف علی بن محمد802(.ه.ق) .کتاب التعرتفاع ،تهران ،نشر ناصر خسرو.
جوادی آملی ،عبداله .)0393(.شناخت شناسی د قران ،قم ،مرکز مدیریت حوزه علمیه.

خسروپناه ،عبدالحسین .)0397(.ک ح جمتم ،قم ،انتشارات مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه.

خمینی ،روح اهلل .)0321(.مصباح الهماتۀ الی الخ فۀ والزالته ،ترجمه سید احمد فهری ،تهران ،پیام آزادی.
دهصدا ،علی اکبر .)0399(.لغت شامه ،تهران ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

رامپوری ،غیاث الدین محمد .)0323(.غیاث الیغاع ،بکوشش محمد دبیر سیاقی ،کانون معرفت.

رضانژاد ،غالمحسین .)0381(.حکرت شامه ،تهران ،انتشارات الزهرا.

سرا طوسی ،ابونصرر0721(.م) .الیرع فی التصزف ،تحقیر عبردالحلیم محمرود و طره عبردالباقی مسررور ،مصرر،
دارالکتب الحدید.

سهروردی ،شیخ شها الدین .)0355(.الرشا ع و الرطا حاع ،جلد ،0تهران ،انجمن حکمت و فلسفه ایران.

سهروردی ،شیخ شها الدین .)0393(.حکره االشراق ،جلد ،3به تصحی ،هانری کربن ،تهران ،موسسه مطالعات و

تحقیقات فرهنگی.

سهروردی ،شیخ شها الدین .)0393(.التیزتااع ،جلد ،0تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

شیرازی ،قطب الدین .)0383(.شرح حکره االشراق ،تهران ،انجمن آرار و مفاخر فرهنگی.

شیروانی ،علی(.بهار .)0388امکان فیسفه شهزدی ،خردنامه صدرا ،شماره ،55صص .31-3

صلواتی ،عبداهلل(.خرداد .)0373قازتل شزری د حکرت متعالیه ،کتا ماه فلسرفه ،شرماره  ،27صرفحات -33
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علم هش
 08دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره ،71بهار و اتبستان 7318

طباطبایی ،سید محمد حسین0372(.ق) .بر سی های اس می ،بکوشش سید هرادی خسروشراهی ،قرم ،دار التبلیر

اسالمی.

عبودیت ،عبدالرسول .)0385(.شظاح حکرت صم اتی ،جلد ،0تهران ،سمت.

عمید ،حسن .)0371(.فرهن

فا سی مریم ،تهران ،امیر کبیر.

فعالی ،محمد تقی .)0389(.قجربه دتنی و مکاشفه مرفاشیق تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

قراملکی ،فرامرز .)0388(.وش شناسی فیسفه م صم اق تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

قیصری ،داود بن محمود .)0395(.شرح فصزص الاکم ،جلد ،0تصحی ،و تعلی سید جالل الدین آشتیانی ،تهران،

انتشارات علمی و فرهنگی.

کاشانی ،عبدالرزاق .)0391(.شرح فصزص الاکم ،قم ،نشر بیدارفر.

کاشانی ،عبدالرزاق .)0393(.فرهن

اصط حاع مرفان و قصزف ،ترجمه محمد خواجوی ،تهران ،مولی.

مصباح یزدی ،محمد تقی .)0323(.قعییته میی النهاته الاکره ،قم ،موسسه در راه ح .
همو .)0397( .امز ش فیسفه ،جلد ،0تهران ،سازمان تبلی ات اسالمی.

مطهری ،مرتضی .)0390(.حرکت و مان د فیسفه اس می ،جلد ،0تهران ،حکمت.
همو .)0387(.مجرزمه اثا شهیم مطهریق جلد ،8تهران ،صدرا.

مالصدرا0333(.ق) .شرح الهماتۀ االثیرته ،چاپ اول ،بیروت ،نشر موسسة التاریخ العربی.

همو0780( .الف) .الاکره الرتعالیه فی االسفا العتییه اال بعه ،جلد ،0بیروت ،دار احیاء التراث العربی.

همو .) 0780(.الاکره الرتعالیه فی االسفا العتییه اال بعه ،جلد ،3بیروت ،دار احیاء التراث العربی.

مالصدرا .) 0780(.الاکره الرتعالیه فی االسفا العتییه اال بعه ،جلد ،2بیروت ،دار احیاء التراث العربی.

همو0780(.د) .الاکره الرتعالیه فی االسفا العتییه اال بعه ،جلد ،9بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
همو0780(.ه) .الاکره الرتعالیه فی االسفا العتییه اال بعه ،جلد ،7بیروت ،دار احیاء التراث العربی.

همو .)0353(.الربمأ و الرعاد ،تصحی ،سید جالل الدین آشتیانی ،تهران ،انجمن حکمت و فلسفه ایران.
همو .)0387(.قفسیر اتت الکرسی ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

همو .)0373(.قعییتاع حکرۀ االشراق ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

نگری ،قاضی عبد النبی احمد0795(.م) .جامع العیزح فوی اصوط حاع الفنوزن ،جلرد ،3چراپ دوم ،بیرروت،
موسسه االعلمی للمطبوعات.

