
 

 

226-213،صفحات1396پاییزوزمستان،32خرد،شمارهجاویدان

 روش شهودیجایگاه  تحلیلو  تبیین
 صدرالمتألهین یفلسف در دستگاه

 
الدّین مؤمنی شهرکی حسام

 

 عبدالحسین خسروپناه    
 

 چکیده
های حکمت  متاالیت چ دنتد روشتی  تودا تا است         ترین ویژگیاز مهمیکی 

خویش از س  روش شهودیچ عقلی و وحیانی  صدرالمتألهین در حکم  متاالی 
روش فلسفی خود تأثیر  سیار مهمی  ر جریتاا   استفاده کرده اس   وی  ا ارائ 

رین تت کت  یکتی از مهتم   دنتاا اسالمی پس از خود  ر جای گذاش ؛ تا فلسف 
مااصترچ همتین کتترو روش فلستفی      عوامل تفوق حکمت  متاالیت  در دوره  

حاضر  ت  تبیتین و تحلیتل جایگتاه روش      نگارندگاا در مقال  مالصدرا اس  
انتد کت  وی از   فلسفی صدرالمتألهین پرداختت  و ناتاا داده   شهودی در دستگاه

ای روش شهودی در نظام فلسفی خویشچ  هتره  ترده است   همننتین الگوهت     
روش شهودی ایااا در کار رد روش شهودی در نظام حکم  متاالیت  را نیت    

انتقتادی است  و از   -ارائ  نموده اس   روش محققاا در این پژوهش تحلیلتی 
 تید نظری    حساب می -نظر هدف از نوع تحقیقاو  نیادی

 
  روش شهودیچ صدرالمتألهینچ حکم  متاالی چ عرفاا واژگانکلیدی:        

_______________________________________________________ 

  داناجوی دکتری فلسف  و کالم اسالمی داناگاه قم  
 hesamaldin.momeni@gmail.com رایانام :

 رایانام :   فلسف  ایراا مؤسس  پژوهای حکم  و و استاد پژوهاگاه فرهنگ و اندیا  اسالمی
khosropanahdezfuli@gmail.com       

 17/12/1396تاریخ پذیرش:   10/8/1396تاریخ دریاف : 
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طرحمسأله
ک   رخی فقهاچ فق  را از مسیر حقیقی ختود ختار     کرد زندگی میمالصدرا در دورانی 
اعتنا    علوم شرعی خواندهچ    دور از هرگون  نوتوری و  یای فلسف ساخت   ودند  عده

در  گروهیو حکم  عملیچ     ازخوانی عقاید  ازمانده از فالسف  متقدم ماغول  ودند  
تمیختند و  رخی نی   ت   هم می پرداختند؛ ولی  رهاا و جدل را   ظاهر    علم کالم می

عنواا جریانی  ا نفوذ در میاا  خای از جاما چ    تصوف محض روی تورده و خویش 
ها حتی عباداو و احکام پنداشتند؛ تننناا ک   اضی از تنرا ملکوتی و واصل    حق می

 در ایتن میتاا هتر کتدام از     1گرایانت  داشتتند    را    کناری نهاده و عقایتد ا تاحی  شرعی 
های فوق  ا  ر حق دانستن خودچ    دنبال نفی و حذف جریاناو دیگر و تتبیت    جریاا

 عمل خود قرار دادند  خویش  ودند و جمودچ غرور و درگیری را سرلوح 
فوقچ در پی دستتیا ی   هایگروهلهینچ    دور از تاصباو أدر دنین دورانی صدرالمت

های زمتاا ختویش تتالش    ها و ن اعفراط   حقیق  و یافتن راهی  رای پایاا دادا    ا
دانتد و از  کار را در نااا دادا عدم تاارض  ین عقلچ نقل و شهود متی  کند و دارهمی

های علمی و مارفتی دینچ عرفاا و فلستف   همین روی جه  ایجاد ن دیکی  ین جریاا
 دارد  گام  ر می

اجماع روشی اس چ وی در قالب یک نقا  و الگوی پژوهای ا داعی ک  عبارو از 
کنتد؛   های شهودیچ  رهانی و نقلی در ساختار فلسفی خویش استفاده متی از جمع روش

تا  تواند  ر اساس این الگوچ نظتامی نتوین  ت  نتام حکمت  متاالیت  ارائت  نمایتد و  ت           
 های میاا فالسف چ عرفا و فقها پایاا دهد ها و جدالگری افراط

رترین نوتوری صدرا ک  توانست     تراء فلستفی وی  ترین و تأثیرگذا    اور ما اصلی
را ارائت  نمایتدچ روش ختال فلستفی او است ؛       نظام  خاد و دستگاه حکم  متاالی 

هتای فلستف چ      ن دیک کتردا جریتاا   های ماخصچروشی ک  در قالب سیستم و الگو
  کند می پرهی  فاقد طرح پردازد و از التقاط و ترکیب نامتقارا و عرفاا و دین  می

صدرا  ا توج     ن اع جدی موجود  ین اهل تصوف و اهل شریا  در عصر خودچ 
   درستی دریافت   ود ک  عرفاا در حال زوال و نا ودی اس ؛ پس نظام حکمی خویش 

نمایاا زندچ تأسیس نمود  او تنها راه مقا ل   ا عارفرا ک  مارب عرفانی در تا مو  می
 داند  مند  ین عرفاا و فلسف  می در جمع هدفو احیای عرفاا حقیقی را 
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شناستی  کت  تیتا صتدرا در روش    است   ر این اساس پرسش اصلی ما در مقال  این 
از روش شهودی  هره  رده اس  یا خیر؟ پس از پاسخ    پرسش فتوق و اثبتاو    فلسف 

 اینک  صدرا از روش شهودی در نظام حکم  متاالی  استفاده کرده اس چ  ا یک پرسش
مالصدرا از روش شهودیچ همراه  تا طترح و الگتوی     شویم: تیا استفادهدیگر مواج  می

خاصی اس  یا خیر؟  نا راین جه  پاستخ  ت  پرستش فتوق  ت  تبیتین الگتوی روش        
ایتم کت  روش   شهودی مالصدرا در نظام حکم  متاالیت  همت  گماشتت  و ناتاا داده    

  اس   همننین در پایاا  ت   شهودی صدرا  ر اساس طرح و الگوی خاصی شکل گرفت
 2ایم اندچ پرداخت نقد دیدگاه افرادی ک  روش صدرا را منحصر در  رهاا دانست 


شناسیشهوداصطالح

  ت  ستوی   ریچیت گگوشت   و ان وا پس از مدو زمانی نویسد؛ می اسفارصدرالمتألهین در 

 ریقلبش ستراز   ر ملکوو انوار جانش ماتال و نک یا نموده تا یتاالی تضرع فراوانحق
  ر رموزی نداش  و یتنها اطالع تا تا موقع از اف  ک ی یتگاه اسراری   او  رشده اس 

 و یهال اسرار از تنن   لک   ودند؛ ناده  رایش مکاوف  رهاا  ا گردید ک  وی منکاف
 مااهده کترد و  تریاف وا قیحقا  ا  ودچ تموخت   رهاا  ا ک  پیش از تا را یق ر انیحقا

 ( 8 :1   چ1981چ )صدرالمتألهیند یتشکارا د
دانتد؛ کاتف صتوری توست      مالصدرا کاف را  ر دو قسم صوری و مانتوی متی  

ک  گاهی همراه  ا اطالع  شودگان  نفس در عالم متال  رای سالک حاصل میحواس پنج
ک  سالکچ حقایق عینی و  اس مکاشفاتی  ؛ ر ماانی غیبی اس   همننین کاف مانوی

   (149-151: 1363)صدرالمتألهینچ ماانی غیبی را مجرد از صوروچ  ا قلب مااهده کند 
شناسیچ در اینجا شتهود مقا تل غیبت  و  ت      روش  ر اساس دیدگاه صدرا در حوزه

کار  ترده و تا را    مانای کاف مانوی اس   او شهود و کاف مانوی را در یک مانا  
واقتع شتهود در    در )هماا( داند غیبى و حقایق عینى توس  قلب انساا می ظهور ماانى

 شناسی مالصدرا هماا شهود قلبی اس  روش حوزه
وجود دارد ک  در تاچ حقایق    « قلب»دیگری    نام  عقلچ قوه  نا راین در ورای قوه

 ت  طتور   شوندچ  لک  تدمی تنها را  ا قلتب یتا جتاا    صورو کلی و ماقول دریاف  نمی
 ( 347: 1375؛ قیصریچ 69-71چ 1:   1391پناهچ ی داا)ر ک: یا د ج ئی و متاخص می
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منبعمعرفتشهودی
تتر از  تتر و قتوی  عالم متال ک   رزخ میاا عالم طبیا  و عالم عقل اس ؛ عالمی   رگ

  عالم متال از کترو وضای اس تر از عالم عقل تر و ضایفعالم محسوساو و کودک
مصوا و خود دارای مراتب و مقاماتی اس  ک  مظهر تاچ حواس  اطنی هستتند  )مادی( 

صدرا از این عتالم  تا    ( 842-843چ 2 الف:   1382؛ هموچ21و  261چ 9 :  1981چ )صدرالمتألهین
؛ 438 :1380)صتدرالمتألهینچ  کند ک  در دسترس اولیتاء است    عنواا عالم خیال نی  یاد می

هتای  عالم متال    عنواا عالمی مستقلچ یکی از منا ع و سردام  ( 376چ 8 :  1981هموچ 
کنند  های عادی    طور موق  و مقطای از تا کسب مارف  میمارفتی اس ؛ اما انساا

همواره تواا اتصال  تا تا عتالم و نیتل  ت       الهی این در حالی اس  ک   ندگاا  رگ یده
 ( 436-438 :1380)صدرالمتألهینچ مارف  حقایق اشیاء را دارند 

 
ابزارمعرفتشهودی

ا  ار کسب مارف  از منبع مارفتی عالم متالچ قلب انساا اس  ک  گاه  ا الهام و گتاهی  
ماتهد ختامسچ شتاهد     ب: 1382)صتدرالمتألهینچ  تید می نائل ا ن ول وحی    مارف  حقایق 

 ( 95 :1365؛ ستجادیچ  56 :1360؛ همتوچ  484 :1380؛ هموچ 1 ؛4 :  1981هموچ اولچ اشراق خامس؛ 
عاقل  تاریف نموده ک  ماار الهتی و محتل اعتالم و الهتام      قلب انساا را    قوه صدرا
گون  ک  دام و گوش راه رسیدا    شناخ  هماا ( 133 چ9 :  1981چ )صدرالمتألهیناس  

امور محسوس و علم حصولی هستند؛ قلب نی  راه وصول    علم کافی  تاطنی است    
 ( 30 :1360نچ )صدرالمتألهی

 
چیستیروششهودی

شناسیچ دانای اس  ک   ا دو رویکرد درج  اول و درج  دوم    مارفی کار س  روش
مارفتتی است  کت  پیرامتوا روش و      پردازد؛ یانی دانش و رشت های مارف  میروش

  ( 74: 1387)خسروپناهچ کند کار س  تا  حث می
ماتارف  ایتن فراینتدچ   در فلسف  عبارو اس  از یک فرایندچ ک  در طی عقلی روش 

متورد   تا  هتره از قواعتد کلتی تفکترِ صتحی چ       استخرا  شده از منا ع مارفتیِ مر توطچ  
احتمالی ارائ   سپس نظری  گیرد داوری قرار می تج ی چ تحلیلچ  ررسیچ نقد وتوصیفچ 
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احتمالی تبدیل    نظری   یچ این نظری استدالل عقلی و  رهان توس در نهای  گردیده و 
 شود یقینی و قطای می

 ایتن فراینتد   در طی فرایندی اس  ک  شهودی  ر اساس مبانی صدرالمتألهینچ روش
  ت   عتالم متتال   منبتع  از رافلسفی  هایو نظری  شهودی مارف  قلبچ ا  ارِ از استفاده  ا

حال در    دانیم قطای و یقینی را تمده دس     هایو نظری  این ماارف و تورده دس 
تبیتینچ    ت   رهاا و استدالل عقلی  و قواعد کلی تفکرِ صحی  توس تواا گام  ادی می

  پرداخ یقینی فوق  هایماارف و نظری تأیید اعتماد خای و 

اسالمیروششهودیدرفلسفهپیشینه

اسالمی  رای اولین  ار توس  سهروردی تغاز گردید  استفاده از روش شهودی در فلسف 
تواا مبدع این گون  فلسف  در جهاا اسالم نامید  سهروردی خود را احیتاگر  و او را می

داند؛ روشی کت  استتفاده از تا در طتول حیتاو حکمت چ      روش اشراقی و شهودی می
چ   156 چ2   :1375سهروردىچ )روش عمومی  وده اس ؛ از فارس تا یوناا و مصر و هند 

پتذیرد و حکتیم واقاتی را    او حکم   حتی و حکم  ذوقی را می ( 503و  111-112چ 1
 ( 12 چ2   :هماا)داند ک  در هر دو نوع حکم  توغل داشت   اشد کسی می

شیخ اشراق خود اهل ریاض  و شهود  وده و عرفتاا را  رتتر از فلستف  دانستت  و     
شتراق  ا از منظر او حکیم کسی اس  کت  ملکت    داند شهود اصحاب سلوک را یقینی می

 12 چ2  و  452و  487چ 490چ 70-74چ 1   :هماا)ها  هره  رده  اشد انوار الهی را یافت  و از تن

 3( 396-401چ 3و    156و 
 

فلسفیصدرالمتألهینجایگاهروششهودیدردستگاه
فلسفی داشت   اشد؛ مانند طرح  تواند در اندیا صدرا از  رخی کارکردهایی ک  شهود می

ل  و جوانتب  تصویر روشن از مستأ  ارائ مسائل فلسفیچ ایجاد  سترسازی  رای پرسشچ 
)ر ک: نظام حکم  متاالی چ فراواا  هره  ترده است     در تأیید  رهاا و لطاف  نفس 4تاچ

؛ اما (279چ 9  و  47چ 4  و  84چ 3و    87چ 1  : 1981هموچ ؛ 408و  245 ب: 1382چ صدرالمتألهین
تتواا نتیجت  گرفت  کت  او از روش     صدراییچ نمی از وجود کارکردهای فوق در فلسف 

 شهودی در این دستتگاه فلستفی استتفاده کترده است   پتس در ایتن  ختش  تا ارائت           
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صدرالمتألهین از شهود    عنواا روشی  های زیر    دنبال این هستیم ک  استفاده استدالل
 ی حکم  متاالی  را تبیین و اثباو نماییم:هادر کنار سایر روش

مالصدرا حکم    عدم کفای  کاف و شهود داده و عنواا نموده کت  کاتف و    -1
 ؛153و  326 چ7  و  284 چ6  : 1981چ )صدرالمتألهینشهود    همراهی  رهاا قطای نیاز دارد 

اعتماد کامل نکترده  کند    شهودی ک   رهاا قطای نداردچ وی  یاا می ( 266 :1380چ همو
او  رهتاا را راهتی مطمتجن جهت       5های فلسفی خود نیاورده است   و تا را در کتاب

 چ1 التف:    1382)صتدرالمتألهینچ  دانتد  های صادق و وصول    حق متی یا ی    حکمدس 
 ( 249 :1391؛ هموچ 52 :1378؛ هموچ 33و  91و  296 چ5 :  1981؛ هموچ 100

داند و ماتقد اس   راهین عقلی را نی  دارای کفای  نمیاز سوی دیگر صدرا عقل و 
حقیقت   تیش از تا    رساند؛ زیترا گستتره   رهاا    تنهاییچ ما را    مارف  حقایق نمی

 مقدمت  چ 1  : 1981چ )صتدرالمتألهین  اشد ک  عقل    تنهایی  تواند  ر تا احاط  پیدا کند  می

    اور او عقل  ت  راهنمتایی و تأییتد     ( 108-109چ 9و    361-362 و 49 و 11-12 المؤلفچ
ک   ا شهود ؛ تننناا(251 :1422؛ هموچ 326 چ7 و   391 چ2   )همااچکاف و شهود نیاز دارد 

هتای      اشتباهو  (8-9چ 1387؛ هموچ 87 چ1  : 1981چ )صدرالمتألهین عقل را ارتقاء دادتواا می
اش از پیترویِ  نمون  صتدرا دلیتل جتدایی    رد و تنها را تصحی  نمود؛    عنواا عقل پی

اصال  ماهی  و رسیدا    اصال  وجود راچ هدای  پروردگار و روشن شتدا مطلتب   
   نظر او فردِ صتاحب فهتم و    ( 47 چ1  : هماا)داند کاف و شهود می  رایش    واسط 

 6 هره از حکم  خواهد  ود ادراکی ک  از شهود و نور مارف  محروم  اشدچ  ی
 تواا گف :چ میشد ر اساس تنن   یاا 

( صدرا ن     روش  رهانیِ صرف اعتماد تمام دارد و ن     روش شهودیِ تنهتاچ  الف
هتای عقلتی و شتهودی را مکمتل     واقتع ویچ روش  کند؛ در   صورو کامل اعتماد می

 7ند داهای فوق    تنهایی را ناکافی و عقیم مییکدیگر دانست  و استفاده از یکی از روش
 نا راین او در نظام فلسفی خویشچ ماتقد    کترو روشی  وده و از روش شتهودی در  
کنار روش  رهانی  هتره  ترده و ایتن دو روش را در تاتالی حکتیم و حکمت  مکمتل        

 داند یکدیگر می
ب( مطا ق دیدگاه مالصدراچ روش شهودی از دو مرحل  شهود و  رهاا تاکیل شده 

و شهود    همراهی  رهاا قطای محتا  اس  و    شهودی  اس ؛ زیرا    نظر او کاف
 تواا اعتماد کامل نمود ک   رهاا قطای نداردچ نمی
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در  (35چ 1  و  259 و 10چ 2   :1375ستهروردىچ  )صدرالمتألهین مانند شیخ اشتراق   -2
کنتد؛   سیاری از موارد )ک   خش قا ل توجهی از مبانی حکم  متاالی  اس (  یتاا متی  

تواا  تا  رهتاا  ت  تا دست  یافت       تنک  این مطلب کاف و شهود شودچ نمیپیش از 
 چ9  و  328و  153چ 7   چ156چ 5   چ312-313چ 3   چ315چ 2  چ 287چ 1  : 1981چ )صدرالمتألهین

 ؛ همتوچ 24 ب: 1363چ همتو ؛ 239 تا: ی هموچ؛ 243 :1391؛ هموچ 237 :1361چ ؛ همو185و  109-108

در این کتاب علوم الهتی و شتهودی را  تا     ؛گویدمی اسفار ر مقدم او د ( 186 الف: 1363
حکم   حتی درتمیخت  و حقایق مکاوف را لباس  رهاا پوشانیده است ؛ تتا استرار و    

هتا  یتاا نمایتد    ماانی دشوار را  ا عبتاراتی متأنوس طبتایع و الفتاظی تشتنا  تا گتوش       
 ( 9چ 1  : 1981چ )صدرالمتألهین

خداوند در ماارف الهی و مسائل مر وط    نفتس   ماتقد اس    عنواا نمون  صدرا 
 8انسانیچ او را از اسراری تگاه نموده ک  تاکنوا  ا  رهتاا  ترایش تشتکار ناتده  ودنتد      

دیگتر خترده گرفتت  و ادعتا      همننین او در مبحث علم خداوند    غیر خودچ  ر فالسف 
اا    حقایق امور دس  یاف  تول  شهودی صورو نگیردچ نمیکند ک  تا در این مسأمی

 9و پیش از کافچ  رهاا کارگاا نخواهد  ود 
 ر این اساس او در این مواضعچ ا تدا مطلبی را شهود کرده و سپس  رای تا  رهاا و 

کاف و شهود    دس  تورده  استدالل تورده اس ؛ یانی این ماارف را ا تدا    واسط 
یین و تأیید نموده اس       اور مالصدرا  سیاری و سپس  ا استفاده از  رهااچ تنها را تب

از مسائل حکمی تا کاف و شهود ناوندچ قا ل فهم و درک نیستند و عقل توانایی فهتم  
 این قبیل مسائل را ندارد 

کاتف و   ای ک     شهود داردچ ا تدا  ت  واستط    نا راین صدرا  ر اساس نگاه روشی
و متدعا را یقینتی و قطاتی     نظری ک  البت  تا و مدعایی دس  یافت   نظری شهود    یک 

 نظری کند تا  ا استفاده از استدالل و  رهاا عقلی این داند  حال در گام  اد تالش میمی
داند( را  رای دیگراا تبیین و تأیید کند و در نهای  را یقینی و قطای می و مدعا )ک  تا

 وجود تورد  تنها اعتماد کامل     رای
هستند و تمرین و ممارس   د مالصدراچ از تنجا ک  عرفا غرق در ریاض    اعتقا -3

اند؛ ممکن اس  نتوانند مقاصد و مکاشفاو های  حتی و تالیمی نداشت الزم را در تموزه
تر    اموری ک  ن د تناا مهم اشتغال خویش را  رای دیگراا روشن نمایند و یا    واسط 

اس چ در توردا  رهاا مسامح  کرده و    این مسامح  اهمی  ندهند  پتس  ت  نتدرو    
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هتا را فقت    و ایراد  اشتد و ایتن اشتکال    شود ک  خالی از نقصعباراتی از تنها پیدا می
افرادی ک  از راه قوو  رهاا و ورود در مجاهتدوچ  ت  مقاصتد عرفتا واقتف هستتند؛       

 ( 41الف:  1363چ صدرالمتألهین)توانند اصالح و تهذیب نمایند  می

مبتادا  ت  ذکتاوو ناقصت  فریتب       :کند ک از جهتی او در دفاع از عارفاا عنواا می
خورده و گماا  ری ک  مقاصدچ اصطالحاو و کلماو مرموز   رگتاا عرفتاا ختالی از    

هتای تخمینتی و تختیالو شتاری است   تنهتا دور از دنتین        گت اف   رهاا و از جمل 
توانند کتالم عرفتا را  تر قتوانین     هستند و این از ضاف ناظراا اس  ک  نمی پندارهایی

یقتین   مکاشف  عرفتا در افتاده   صحی   رهاا و مقدماو حق حکمی تطبیق نمایند  مرتب 
انتد   و  رهاا تنااچ  رهاا در دی هتایی است  کت  ماتاهده نمتوده      اس  رتر از  راهین 

تورند؛ پس  رهاا تناا  رهاا  ر ا    دس  میعارفاا علم    مسبب را از علم    سبب ت
  ( 322و  315چ 2  : 1981چ )صدرالمتألهینسبب و سپس مسبب اس  

و ایترادی در   گونت  نقتص   ر این اساس  اید گف  ک      تاور صتدالمتألهینچ هتی    
شهوداو عرفا وجود نداردچ این شهودها از درج  یقین کاملی  رخوردار هستند و اشکال 

شاا اس    نا راین شهود حقیقی قا ل  رهانی شتدا   او یاا شهود نها در نحوهعارفااچ ت
 وده و  ا  رهاا حقیقی مخالف  و تاارضی ندارد  همننتین اگتر  رختی از  تراهین  تا      
مکاشفاو عرفانی سازگاری ندارند؛    این دلیل اس  ک  در حقیق  تنها  رهاا نیستند؛ 

 مخالفتی ندارد وگرن   رهاا حقیقی  ا شهود کافی 
 و 13چ 10 چ2   :1375ستهروردىچ  ) ر مبنای همین دیدگاهچ مالصدرا همانند ستهروردی  

شهود و مکاشفاو مکررِ   رگاا عرفاا را اگرد   دوا حجت  و دلیتل هتم ذکتر      (156
یقتین   شهود در افتاده   نا راین در نگاه مالصدراچ مرتب  10شده  اشندچ ماتبر دانست  اس  

  ( 315چ 2  : 1981چ )صدرالمتألهینهاا اس   االتر از  ر
صدرا در  رخی موارد    شهودهای عارفاا   رگ اعتماد نموده و نتتایج حاصتل از   
شهوداو تنها را قطای دانست  و     رهانی کردا تراء عرفانی و مکاشفاو عرفای   رگ 

اهتداف و  تترین  او یکتی از مهتم   11( 401چ 3  و  284و  263چ 6  : همتاا )پرداختت  است    
 رهتاا  ترای شتهوداو و کاتفیاو عرفتای دیگتر        های حکم  متاالی  را ارائ رسال 

 12داند  می
تواا گف  ک  او شهود عرفا    ویتژه   رگتاا عرفتاا را    مطا ق تنن   یاا گردیدچ می

داند و  رای روش شهودی نستب   ت  روش  رهتانی    تر از تا می رتر از  رهاا و یقینی
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اس   در حقیق  از نظر ویچ اگر  ر شهود عرفتاچ نتتواا  رهتاا اقامت      اولوی  نی  قائل 
نمود یا  ین تا شهوداو  ا  راهین عقلی تاارضی پتیش  یایتدچ اشتکال از تاِ شتهوداو     

گتردد و تا شتهوداو  ت  هتی  وجت       های ما  رمینیس ؛  لک  اشکال    عقل و  رهاا
 دهند ارزش مارفتی خود را از دس  نمی

ای از مسائل فلسفی همنوا حقیق  وجتودچ  ر این  اور اس  ک  پارهمالصدرا   -4
ناپذیر هستند      رهاا 17و فاسداو 16نور 15جوهر نفسچ 14افراد وجودچ 13وجود واجبچ

 ردار نیست  و  داند؛ پس  رهااعنواا نمون  صدرا وجود را امری  سی  و فاقد ج ء می
)صدرالمتألهینچ دام عیاا دریا د  تواند    صری  مااهده وحقیق  وجود را هر کسی می

 ( 6 ب: 1382
ای اس  کت  فترد را    حتیچ زمین  فلسف     واقع حتی از منظر وی راه  رهاا و شیوه

یا ی    ماانی عقلی و وارداو قلبتی  اتصال    عقل مفارق و دس  کند تا ملک تماده می
فایتده  لکت    تنهتا  تی  حاصل تید و البت  پس از حصول دنین مقامیچ  رهاا و حدس ن  

 18مضر و مخل نی  هستند 
ناپتذیر دانستت    ماخص گردید ک  صدرالمتألهین  رخی از مسائل فلستفی را  رهتاا  

کنتد و  اضتی راچ هتم    ناپتذیر مارفتی متی   ای را تنها  رهتاا اس  ک  از این تادادچ عده
 داند   نا راین  اید توج  نمود ک :ناپذیر و هم شهودی می  رهاا

گریت  را نیت  وارد   ناپذیر یا  رهتاا صدرا در نظام فلسفی خویش مطالب  رهاا( الف
 س اینک   گوییم روش فلسفی صدرا حصر در  رهاا داردچ اشتباه اس  پنموده؛ 

ناپتذیری )شتهوداو   ب( مالصدرا در نظام حکم  متاالی چ مطالب شتهودیِ  رهتاا  
هتای  در واقتع  رختی از دیتدگاه   گری ( ک  کامالً یقینی هستند را نیت  تورده است     عقل

 اشند؛ توضی  مطلب اینکت  او  رختی از   ناپذیر میفلسفی ویچ حاصل شهودهایِ  رهاا
 دانتد؛ کت  وی در حکمت  متاالیت     گری  میرا هم عقل گروهیپذیر و شهوداو را عقل

گری  استفاده کرده اس   اینک  پذیر و هم از شهوداو عقلخویشچ هم از شهوداو عقل
دهتد کت  دستتگاه    گری  استفاده نمتوده؛ ناتاا متی   اش از شهوداو عقلدر فلسف  صدرا

 فلسفیِ وی دارای روش شهودی اس  
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الگویروششهودیدرفلسفهمالصدرا
مطرح شدهچ جنتاب صتدرالمتألهین عتالوه  تر      های دهارگان  نا راین  ر اساس استدالل

 هره  رده اس   او در نظام حکم   دیگر کارکردهای شهودچ از کارکرد روشی شهود نی 
 20از روش شهودی نی  استفاده کرده اس   19چهای موجودمتاالی  در کنار سایر روش

کندچ فاقد طرح ک  مالصدرا در حکم  متاالی  استفاده می     اور ماچ روش شهودی
؛  لک   ر مبنای طرح و الگتو است   طترح و الگتوی روش     نیس و    صورو التقاطی 

تواا در قالب دو الگوی زیر تحلیل نمودچ کت  وی از هتر دو الگتو    صدرا را میشهودی 
استفاده نموده:

مارف ِ شهودی « منبع مارفتی عالم متال»از « ا  ار مارفتیِ قلب» ( ا تدا    وسیل الف
مارف  شهودی ایجاد شده )شتامل شتهودی کت   ترای      کند؛ سپس    واسط کسب می

ک   رای سایر عرفا    وجود تمده(    یک نظری  و مدعایی خودش واقع شده یا شهودی 
داند  حال در گام  ادی تالش نموده تا رسیده ک  تا نظری  و مدعا را یقینی و قطای می

استدالل و  رهاا عقلیچ این نظری  و مدعا )کت    و قواعد کلی تفکرِ صحی  ا استفاده از 
وجود  تبیین و تأیید کند و اعتماد کامل   داند( را  رای دیگراا  را یقینی و قطای می تا

 تورد 
صدراچ تمام این جریتااِ دارایِ الگتوچ کت  از ا ت ار و منبتع        نا راین  ر اساس دیدگاه

 شود گرددچ روش شهودی نامیده میشروع شده و    اقام   رهاا ختم می
شهودیِ چ مارف  «منبع مارفتی عالم متال»از « ا  ار مارفتیِ قلب»ب( نخس  توس  

گریت  )شتامل   این مارف  شتهودی عقتل   گری     دس  تورده و در ادام     واسط عقل
شهودی ک   رای خودش واقع شده یا شهودی ک   رای سایر عرفا    وجتود تمتده(  ت     

 ینی و قطای دانست  اس   از تنجایک نظری  و مدعایی رسیده ک  تا نظری  و مدعا را یق
داند؛  نا راین  رای این گری  و کامالً یقینی میودی را عقلک  صدرا این سنخ ماارف شه

 کند تورد و تنها  رای  یااِ تاچ از قیاس شبی   رهاا استفاده میقسم ماارفچ  رهاا نمی
 نا راین تمام این جریااِ دارایِ الگوچ ک  از ا  ار و منا ع شروع شده و    نظری  یقینی 

 ر مبنای طرح و الگوی جدیتدی   شود امیده میگرددچ روش شهودی نو قطای ختم می
شک حکم  صدراییچ در این روش شهودی ارائ  نموده؛  ی ک  صدرالمتألهین در حوزه

  گردد میحوزه دارای یک ساختار و نظام جدید 
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اشکالوپاسخ
 اشکال:

گردتوریِ ماارفچ از شهود  ند ک  صدرا در مرحل خی اندیامنداا مااصر  ر این  اور ر
داوری تنهتتا از روش عقلتتی استتتفاده نمتتوده و تننتت  در   هتتره  تترده؛ ولتتی در مرحلتت 

داوری اس    نا راین روش فلسفی صدرا تنها روش   اشدچ مرحل شناسی مهم می روش
)عبودیت چ  ای نکرده است    رهانی  وده و او در حکم  متاالی  از روش شهودی استفاده

 ( 180-190 :1373؛ سروشچ 62-64 :1392

 پاسخ:
و  اصتطیاد شناسی تنها دو قستم   روشفرایند  از مراحل دندگان ( دیدگاه مذکورچ الف

را روش دانست  اس    ر اساس  تاور تنهتاچ   تنها  خش داوری  داوری را گرفت  و سپس
چ تنهتا  ختش داوری  توده و روش مالصتدرا در ایتن      اس شناسی مهم تنن  در روش

  خشچ  رهانی اس   
چ ددتار  عالوه  ر ا هام موجود در اصطالحاو شکار و داوری دگاه فوق   نظر ما دی

توانیم  ر اساس ما هم میادعای  دوا دلیل اس  و  ا این حساب ؛ زیرا شدهنی  مغالط  
شناستی فلستف  مهتم است  و     ر روشد اصطیاد فق  مرحل منطقِ تناا مدعی شویم ک  

 هتره  ترده؛ پتس روش    هتم  خودشاا مالصدرا در این مرحل چ از شتهود   دوا    گفت 
  هم هس فلسفی او روش شهودی 

پتردازی و      چ تج ی چ تحلیتلچ نظریت   اصطیادب( پرسش ما این اس  ک  تیا مراحل 
 حصتر در مرحلت   ورزی هستند یا خیتر؟ اگتر روش فلستف  من   فلسف روشی ج و فرایند 
ایتن    اشد؛ پس سایر مراحل ج و روش کدام علتم یتا مارفت  است ؟ اگتر     داوری می

پتس جت و    ندک  دیدگاه فوق نقض شده و اگتر نیستت   ندروش فلسف  هستمراحل ج و 
 ؟ شوند اشند و درا در فرایند روش فلسف  تورده میمیروش کدام علم یا مارف  

مسائلی ک  صدرا تنها را وارد نظام فلسفی ختود  ( تننناا ک   یاا گردید  رخی از  
  ایتن مطلتب   هستتند گریت   گری  هستند و تادادی هم شهوداو عقتل کرده اس چ  رهاا

دهد ک   رخالف ادعای صورو گرفتت چ روش صتدرا در داوریچ همیات  هتم     نااا می
  رهانی نبوده اس  

 ر تنها  رهتاا تورده   ( در مورد مسائلی ک  صدرا ا تدا تنها را شهود نموده و سپسد
دانتد نت  احتمتالی     چ صدرا تنهتا را یقینتی متی   نظری  ارائ  اس ؛ گفت  شد ک  در مرحل 
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ای  ا  رهاا صورو نگرفت ؛  لک  نقش  رهاا در اینجتا تنهتا نقتش     نا راین هی  داوری
 نظریت  قطاتیچ   نظریت  جتای    تبیینیچ تأییدی و اعتماد خای اس   اگر صدرالمتألهین  ت 

توانستیم  گوییم نقش  رهتاا داوری است ؛ ولتی در حتال     الی ارائ  کرده  ودچ میاحتم
 تواا این ادعا را مطرح نمود حاضر نمی

کنتد کت     یتاا متی   (74ت   70چ 1   :1375ستهروردىچ  )( مالصدرا همنوا شیخ اشراق ه
  گاهی صورو  رهاا را    طور کامل شهود کرده یا اصل  رهاا    وی القا شده اس  

برهان هذا األصل من جملة ما آتانيه ربي من الحكمة بحسب العناية األزليةة   جعلةه طسة ي »
من العلم بفيض فضله   جوده فحا لت به إكمال الفسلفة   تتميم الحكمة   حية  إن هةذا األصةل 
دطيق غامض صعب المسلك عسير النيل   تحقيق بالغ رفيع السمك بعيد الغور ذهلت عنه جمهةور 

فضة  عةن األنعةا    المقلةدين لهةم    -  زلت بالذهول عنه أطدام كثير مةن المحلةلينالحكماء 
 (292 چ2 :  1981صدرالمتألهینچ ) «السائرين معهم

نماید و در ادام چ ایتن   نا راین وقتی صدرا صورو  رهاا یا اصل  رهاا را شهود می
 تورد؛ یانی  ترای اقامت   اش می رهااِ شهود شده را یقینی دانست  و تا را در تثار فلسفی

تواا گف  کت  روش داوری وی حصتر   ای نبرده اس   پس نمیاین  رهاا از عقل  هره
 در روش  رهانی و عقلی دارد 



نتیجه
عتالوه  تر دیگتر      ر اساس دالیل و شواهد ارائت  شتده؛ مالصتدرا در حکمت  متاالیت      

کارکردهای شهودچ از کارکرد روشی شهود نی   هره  رده است   او  ترای الگتوی روش    
 ند از:ا شهودی در نظام حکمی خویشچ دو طرح ارائ  نموده ک  عبارو

مارف ِ شهودی کسب نموده « منبع مارفتی عالم متال»از « ا  ار مارفتیِ قلب»  ا  -1
و  نظریت  و مدعایی رسیده ک  تا  نظری شدهچ    یک مارف  شهودی ایجاد  و    واسط 

کند تا  ا استفاده از استدالل و تالش می داند  حال در گام  ادمدعا را یقینی و قطای می
را یقینی و قطای دانست ( را  رای دیگراا تبیتین   و مدعا )ک  تا نظری  رهاا عقلیچ این 

 وجود تورد  و تأیید کند و اعتماد کامل   
گریت   مارف  شتهودیِ عقتل  « منبع مارفتی عالم متال»از « ا  ار مارفتیِ قلب» ا   -2

و مدعایی  نظری گری چ    یک این مارف  شهودی عقل کسب کرده و در ادام     واسط 
ک  صدرا ایتن ستنخ    ینی و قطای دانست  اس   از تنجاو مدعا را یق نظری رسیده ک  تا 
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تورد و تنها ؛ پس  رای این قسم ماارفچ  رهاا نمیداندگری  میماارف شهودی را عقل
 کند چ از قیاس شبی   رهاا استفاده می رای  یاا تا

 
 

هانوشتپی
 
  مالصدرا  ا انتقاد از اهل تصوفچ صوفیاا  ازاری و ماایخ دروغین را مورد شمات  قرار داد و تناا 1

 ازی از  گری و شابدهاند و  ا حیل کرده و لباس صوفیاا  ر تن نمودهناینی را جاهالنی نامید ک  دل 
چ 1 :  1981؛ هموچ 14و  12چ 7-10 :1381)صدرالمتألهینچ  ستانندخویش  یا  می خورده مریداا فریب
 مقدمة المؤلف( 

اند ک  صدرالمتألهین تثار ارزشمندی نگاشت  شناسی فلسف روش ای در حوزهمای   پژوهاگراا گراا2
شناسی فلسف  مالصدراچ تهرااچ  نیاد حکم  اسالمی صدراچ احد فرامرز قراملکیچ روش»ند از: ا عبارو
« 1383چ تا ستاا 4شناسی حکم  متاالی چ مارف  فلسفیچ سال اولچ ش احمد ا وترا یچ روش»چ «1388

چ 17سال پنجمچ ش شناسی فلسفة اسالمیچ مارف  فلسفیچ رسول نادری و حمید خدا خایااچ روش»و 
 « 1386پایی  

  ارچ    صورو مستقلچ کامل و سازوارهحاضر در این اس  ک  نگارندگاا  رای نخستین نوتوری مقال 
اند  همننین    تحلیل و فلسفی صدرالمتألهین را تبیین و اثباو نموده جایگاه روش شهودی در دستگاه

 اند روش شهودی در نظام حکم  متاالی  پرداخت مارفی الگوهای پژوهای مالصدرا در استفاده از 

  شیخ اشراق گاهی در حل مباحث فلسفیچ  ا روش عقلی     ررسی مسائل و نقد تراء هم  3
های فلسفیچ ناشی از شهود اس  و سپس     رهانی کردا گمارد؛ ولی اکتر اوقاو یقین او    دیدگاه می

روردی عالوه  ر روش عقلی دارای روش اشراقی نی  پردازد  صدرالمتألهین همنوا سهتا عقیده می
هس ؛ اما نسب     شیخ اشراقچ اهمی   یاتری  رای روش عقلی قائل اس  و اهتمام  سیار  یاتری    

 ( 1392)ر ک: خسروپناهچ  ین روش شهودی و روش عقلی دارد  جمع

 ( 314-315 :1396چ پناهی داا ک: ر)اند پناه اخذ شدههای استاد ی داادو مورد اخیر از دیدگاه  4
نعتمد كل االعتماد علی  من عادة اللوفية االطتلار علی مجرّد الذ ق  الوجدان فيما حكموه عليه   اّما نحن ف »  5

 ( 234 چ9  : 1981چ صدرالمتألهین) «ما ال برهان عليه ط عيا   ال نذكره فی كتعنا الحكمية
الخلق  جودة الرای  شر طا   اسعابا كانشراح اللدر   س مة الف رة   حسنفاّن لقعول الحكمة   نور المعرفة »  6

يكون فی القلب المعنوی نور من الّله...   من   ِحّدة الذهن   سرعة الفهم مع ذ ق كشفی   يجب مع ذلک ُكّله ان
 «يتم له الحكمة ايضاكشفی   ال فی طلعه نور يسعی بين ايديه   بايمانه ف  كان له فهم   ادراک   لم يكن له حدس

 ( 6-7چ 6  : 1981)صدرالمتألهینچ 

ال يحمل ك منا علی مجّرد المكاشفة   الذ ق أ  تقليد الشريعة من غير ممارسة الحجج   العراهين   التزام »  7
القوانين فاّن مجّرد الكشف غير كاف فی السلوك من غير برهان كما أن مجّرد العح  من غير مكاشفة نقلان عظيم 

 ( 26 :1381؛ هموچ 5 ب: 1363هموچ  ؛326چ 7  : 1981چ )صدرالمتألهین «فی السير،   الّله المعين
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فأطلعني الله علی أسرار   رموز لم أكن أطلع عليها إلی ذلك الزمان   انكشف لي حقائق لم يكن منكشفة هذا »  8

  تحقيق النفس اإلنسانية التي هي سلم  االنكشاف من الحجة   العرهان من المسائل الربوبية   المعارف اإللهية
 ( 382: 1380چ صدرالمتألهین) « المعارف   مرطاة العلوم

أن كون ذاته عق  بسي ا هو كل األشياء أمر حق ل يف غامض لكن لغموضه لم يتيسر ألحد من ف سفة اإلس م »  9
مثله ال يمكن إال بقوة المكاشفة مع طوة   غيرهم حتی الشيخ الرئيس تحليله   إتقانه علی ما هو عليه إذ تحليل 

العح  الشديد   العاح  إذا لم يكن له ذ ق تام   كشف صحيح لم يمكنه الوصول إلی م حظة أحوال الحقائق 
 ( 239 چ6  : 1981چ )صدرالمتألهین «الوجودية

تلك المثل النورية   اكتفوا فيه إّن ا لئك العظماء من كعار الحكماء   األ لياء   إن لم يذكر ا حجة علی اثعات »  10
بمجّرد المشاهدات اللريحة المتكّررة التی  طعت لهم فحكوها لغيرهم، لكن يحلل لإلنسان االعتماد علی ما 
اتفقوا عليه   الجزم بما شاهد ه ثّم ذكر ه   ليس ألحد أن يناظرهم فيه، كيف   إذا اعتعر ا أ ضا  الكواكب   أعداد 

ّصد شخص كأبرخس أ  أشخاص كهو مع غيره بوسيلة الحّس المثار للغلط   ال غيان فعأن يعتعر األف ك بناءآ علی تر
چ )صدرالمتألهین «أطوال فحول الفلسفة المعتنية علی إرصادهم العقلية المتكرّرة التی اليحتمل الخ أ كان أحری

 ( 164چ 5  و  307چ 1  : 1981

المتألهين من  رف   العلوم الحاصلة لنا بالممازجة بين طريقةفاأل لی... أن يرجع الی طريقتنا فی المعا»  11
 ( 496 :1380چ )صدرالمتألهین «الحكماء   المليين من العرفاء

  263 چ ل6 :  1981چ صدرالمتألهین :«نحن طد جعلنا مكاشفاتهم الذ طية م ابقة للقوانين العرهانية»  12

تواا  ر تا  رهاا عل  ندارد؛ پس نمی وجود واجب  سی  و فاقد حد اس  و دوا حد نداردچ  13
نیاز اس   تواا  رهاا تورد؛ دراک  او از هم  دی   یکند ک   ر واجب نمیاقام  نمود  صدرا  یاا می

 اشد یا اعتراف    جهل ک  استدالل از تثار و لوازم تا اس ؛ پس حق علم    او یا اولی شهودی می
ها استدالل تورده شودچ استدالل از حال    استوارترین قیاسشود و اگر  ر او مارف  او شناخت  نمی

 اشد ک  تا قیاسچ  رهاا محض نیس   لک  قیاسی شبی   رهاا اس   صدرا در جایی عنواا وجود می
-46 :1380)صدرالمتألهینچ   نیاز از  رهاا اس  اشد ک   یکند مارف  وجود واجب امری فطری میمی
 ( 22 :1387هموچ ؛ 341-342 :1422؛ هموچ 45

 « العلم بحقيقة الوجود يتوّطف علی المشاهدة الحضورّية   عند المشاهدة الحضورّية، ال يعقی الشك في هوّيته»  14
 ( 392 چ1  : 1981؛ هموچ 201 الف: 1363چ )صدرالمتألهین

از جه  اندچ پذیر نیس  و  راهینی ک   ر وجود نفس تمده؛ پس  رهااو فاقد ج ء اس   نفس  سی  15
 ( 6 چ8  : 1981چ )صدرالمتألهینفس اس  و ن  هوی   سی  تا فال و انفااالو ن

 اشد ک  دوا ظاهر  ذات  و مظهر لغیره اس چ دی ی اظهر از تا نیس ؛ پس نور حقیق   سیط  می  16
 : تفسیر تی  نور( 1389)صدرالمتألهینچ تواند  رهاا  ر تا  اشد دی ی نمی

 ( 232 :1375 چ)صدرالمتألهین «عليها الفاسدات ال برهان»  17
ذلک ألن االفكار العرهانية   الحدسية هی المعدات فععد أن يحلل ملكة االتلال بالمفارق   الوصول الی »  18

 ( 380 :1380)صدرالمتألهینچ  «المعانی العقلية   الواردات القلعية، يكون  جودها ععثًا بل مخّ ً 

 های عقلی و نقلی  روش19
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جميعها ظلمات  ليس ايضا هو مجرد العح  كما هو دأب اهل النظر   غاية اصحاب المعاحثة   الفكر فاّن   »  20

چ همو؛ 5ب:  1363چ ؛ همو286: 1361چ همو؛ 11چ مقدمة المؤلفچ 1  : 1981چ )صدرالمتألهین «بعضها فوق بعض
 (  10چ مقدمة المؤلفچ 1و    211چ 9   و 327چ 7  : 1981


منابع

چ مجل  «شناسی در حکم  اشراقتبیین رویکردها و فرایند روش»خسروپناهچ عبدالحسینچ  -
 1392چ پایی  و زمستاا 24جاویداا خردچ ش 

چ سازماا انتاتاراو پژوهاتگاه فرهنتگ و اندیات  استالمیچ      فلسفة فلسفة اسالمیتتتتتچ  -
  1387تهرااچ 

  1365ارشادچ تهرااچ  چ وزاروفرهنگ اصطالحاو فلسفی مالصدراسجادیچ سید جافرچ  -

چ داناگاه انقالبچ دورۀ جدیتدچ شتمارۀ   «حکم  در فرهنگ اسالمی»سروشچ عبدالکریمچ  -
 1373چ تا ستاا و پایی  99-98

و مطالااو فرهنگىچتهرااچ  مؤسس  تحقیقاوچ مجموع  مصنفاو چالدین سهروردىچ شهاب -
1375   

   1360ایرااچ تهرااچ چ انجمن حکم  و فلسف  اسرار اآلیاو چصدرالمتألهین -

الدین شتیرازیچ  قطباالشراق  حاشيه شرح حکمةچ مندر  در قات حکمةاالشراقيتعلچ  تتتتت -
  تا  ی یدارچ قمچ 

چ تصحی  و تحقیق و مقدم  نجفقلی حبیبیچ  نیاد التالیقاو علی االلهیاو من الافاء چ تتتتت -
   الف 1382حکم  صدراچ تهرااچ 

چ تصتحی چ تحقیتق و مقدمت  محمتد خواجتویچ  نیتاد       5 چ  الکتریم تفسیر القرتا  چ تتتتت -
   1389حکم  اسالمی صدراچ تهرااچ 

  1981دار احیاء التراث الار یچ  یرووچ  ،املتعالية فی االسفار االربعة العقلية احلکمةچ  تتتتت -

التدین تشتتیانیچ مرکت     چ تالیق و تصحی  و مقدم  ستید جتالل  س  رسائل فلسفیچ  تتتتت -
   الف 1363حوزه علمی چ قمچ  انتااراو دفتر تبلیغاو

  1378چ  نیاد حکم  صدراچ تهرااچ رسالة فی احلدوث چ تتتتت -

 ق  1391تهرااچ  مکتبة المحمودیچشرح اصول کافیچ چ تتتتت -

تصحی  محمدمصتطفی فوالدکتارچ مؤسستة التتاریخ الار تیچ       چشرح اهلداية االثريية چ تتتتت -
  1422 یرووچ 

الدین تشتتیانىچ  وستتاا کتتابچ قتمچ      چ مقدّم  و تصحی  سید جاللالشواهد الربوبّيةچ  تتتتت -
 ب  1382

   1361مولىچ تهرااچ چ چ تصحی  غالمحسین تهنىةالعرشيچ  تتتتت -
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مقدم  و تصحی  و تالیق محسن جهانگیریچ  نیاد حکمت    چکسر االصنام اجلاهليةچ  تتتتت -

   1381صدراچ تهرااچ 

انتاتاراو دفتتر    تشتیانیچ مرکت   نیالد جاللچ مقدم  و تصحی  سید الماادالمبدأ و چ  تتتتت -
   1380تبلیغاو اسالمی حوزه علمی  قمچ قمچ 

چ تحقیق و تصحی  حامتد نتاجی اصتفهانیچ    مجموع  رسائل فلسفی صدرالمتألهینچ  تتتتت -
   1375انتااراو حکم چ تهرااچ 

   ب 1363طهورىچ تهرااچ  ةکتا خانچ چ    اهتمام هانرى کر نالمااعرچ  تتتتت -

ایچ  نیاد حکم  صدراچ مقدم  و تصحی  و تالیق سید محمد خامن  املظاهر االهلية، چ تتتتت -
  1387تهرااچ 

چ مقدم  و تصحی چ محمد خواجتویچ مؤسست  تحقیقتاو فرهنگتیچ     مفاتی  الغیب چ تتتتت -
   1363تهرااچ

مؤسست  تموزشتى و    چ1چ   درتمتدى  تر نظتام حکمت  صتدرایى     عبودی چ عبدالرسولچ  -
   1392 :قمو سم   :پژوهاى امام خمینىچ تهراا

الدین تشتیانیچ شرک  انتااراو چ سید جاللشرح فصول الحکمقیصریچ داود  ن محمدچ  -
   1375علمی و فرهنگیچتهرااچ 

  1396چ کتاب فرداچ قمچ تأمالتی در فلسفة فلسفة اسالمیپناهچ سید یداهللچ ی داا -

   1391چ پژوهاگاه حوزه و داناگاه و سم چ قمچ حکم  اشراق چ تتتتت -


