
  
 

 Essays in Philosophy and Kalam                                                                 در فلسفه و كالم ییجستارها

 

 

 

 

 

The Concept of Intuition in Schleiermacher’ On Religion and its 

Comparison to Intuition in Kant  
Babak Broomandfar, Phd Student of Comparative Religious Studies in Department of Law, 

Theology and Political science, Sience and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

Dr. Shahram Pazouki, Professor of Iranian Institute of Philosophy (IRIP) 

Dr. Sayyed Masoud Zamani (corresponding author), Assistant Professor of Iranian Institute of 

Philosophy (IRIP) 

Email: seyedmasoudz@yahoo.de   

Dr. Fatemeh Lajevardi, Assistant Professor of Department of Law, Theology and Political science, 

Sience and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

Abstract 

In modern philosophy, Kant had the greatest influence on Schleiermacher. Schleiermacher uses the 

term intuition many times in On Religion and his other works, but is he referring to the concept of 

intuition the same as Kant had in mind in his transcendental philosophy? In this article, after 

presenting a brief historical overview of the concept of intuition up to the modern era, it is 

examined in Schleiermacher’s thought according to On Religion. Schleiermacher’s concept of 

intuition and the question of whether intuition is conceptual or non-conceptual in On Religion is 

part of the research question. The concept of intuition is comparatively studied according to 

Schleiermacher and Kant. Richard Crouter, the translator of On Religion and one of the experts in 

Schleiermacher’s thought, considers Schleiermacher’s concept of intuition to be the most similar 

and compatible to that of Kant. However, the current research shows that despite Schleiermacher’s 

influence from Kant, his concept of intuition is rooted in Platonic thought, for Schleiermacher’s 

concept of intuition, though enjoying similarities to Kant’s sensory intuition, does not consider 

intuition in relation to sense. He did not even explain intuition in the same way as Kant’s rational 

intuition; rather, he uses it correlationally with the feeling to explain the essence of religion. 

According to him, intuition is connected with the essence of religion and feeling and, in a way, 

leads a person to uncovering. 
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 نزد کانت  و مقایسۀ آن با شهود دین ۀُدربار مفهوم شهود نزد شالیرماخر در کتاب 
 بابک برومندفر
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 رانیتهران، ا  ،یدانشگاه آزاد اسم   قات،یواحد علوم و تحق  ،یاسیو علوم س  اتیو عرفان، دانشکده حقوق، اله  انی گروه اد  اری استاد
 

 چکیده
و  دربارۀ دین« ثیر را بر شمیر اخر داشته است. شمیر اخر، اصطمح شهود را بارها در کتاب »أ درن، کانت بیشترین ت  ۀدر فلسف

اسالتالمیی خالوید در ن الر داشالته   ۀاد او از شهود، همان  فهو ی است که کانت در فلسالفبرد، ا ا آیا  ر دیگر آثار خود به کار  ی
ی  درن،  فهوم این اصطمح نزد شالمیر اخر بالر است؟ در این  قاله پس از ارائۀ سیری تاریخی و اجمالی از  فهوم شهود تا دوره

، نزد شمیر اخر و پرسد از  فهو ی و یا غیالر  فهالو ی گیرد.  فهوم شهود ورد بررسی قرار  ی  کتاب »دربارۀ دی«   اساس کتاب »
دیالدگاه شالمیر اخر از  ،حاضالر اسالت. در نهایالت ۀبخشالی از پرسالد پژوهشالی  قالال کتاب »دربارۀ دی« ،بودن شهود در کتاب  

یکالی از پژوهشالگران  و    کتناب »دربنارۀ دین«  که ریچارد کروتالر،  تالرجا اثالر  شود. چنان  فهوم شهود نزد کانت بررسی  ی ن رگاهی تطبیقی با  
ا ا پالژوهد حاضالر بالر آن اسالت کاله باله رغالا  داند. اندیشۀ شمیر اخر، شهود او را دارای بیشترین  شابهت و تناسب با شهود، نزد کانت  ی 

زیالرا شالهود شالمیر اخر هرچنالد دارای   ؛تأثیرپذیری شمیر اخر از کانت،  فهوم شالهود نالزد او ریشاله در اندیشالۀ افم الونی دارد
کنالد. او حتالی شالهود را هماننالد شالهود شهود را در ارتباط با حس  طرح نمی ا ا ، شابهی با شهود حسی کانت است هایویژگی

برد. از ن ر او شهود بالا کار  یبلکه آن را به صورت  تضایِف با احساس برای تبیین ذات دین به  ،عقلی کانت نیز تبیین نکرده است
 دهد.وعی انسان را به سوی کشف سوق  یذات دین و احساس پیوند خورده است و به ن

 کشف، افم وندربارۀ دی«، : شهود، شمیر اخر، کانت،  کلیدواژگان 
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 1شناختیِ اصطالح شهودبررسی ریشه

واسطه« است. ا الالر شالالهودی، ترین تالریفی که از شهود به عنوان یک اصطمح ارایه شده، »درک بیرایج
واسالالطه« نیالالز شالالود. بالالرای »بیفها و ارتباط عرفانی را شا ل  ی  وارد گوناگونی از جمله احساس،  الرفت،

توانالالد نالالاهر بالاله فقالالدان واسطه  الالیتوان برشمرد؛ از جمله اینکه بی الانی گوناگونی به تالداد انواع واسطه  ی
استنتاج، فقدان علل، فقدان توانایی برای تالریف یک واژه، فقدان توجیه، فقدان نمادها یا فقدان تفکر باشالالد. 

توان چیالالزی بیالالان کالالرد بلکالاله در ازای آن،  الالالانی ی شهود به  ور کلی نمیا درن ر گرفتن این  وارد، دربارهب
 .(Rorty, 722)اند را  باید انتخاب کرد اصلی شهود که نقشی  ها در  جادالت فلسفی ایفا کرده

ه کالالردن« ابالالا اخذ شده است.  النالالای آن »نگالالا  )(intuitionem از التین قدیا  )(intuitionاصطمح  
حیرت یا تحسین( با دقت و تأ ل است. در ابتدا  حدود به تجربه بصری  ستقیا و بدون واسطه بود ا الالا بالالا 

کاربردهای عرفانی و االهیاتی، بیشتر به  النای ن ر، اندیشیدن، بیند با نی یا درونی، شهود  توجه به پیشینه
ود در  فهو ی ابتدایی »نگاهی«  ستقیا به یک چیز رود. شه واسطه به کار  ی النوی و ادراک  ستقیا و بی

 2دهالالد.خاص است که بمفاصله و بدون وسا ت هیچ داند، رویه یا  حتوای دیگری به  ور کا ل رخ  ی
آگوسالالتینی -های یونانی، عربی و عبری ریشه دارد که در سالالنت افم الالونیاین  النا در ویژگی بصری اندیشه

در واقالیتی فاللالالی و  3تر این کلمه، برداشت  ستقیا از یک شیءوسیع   نالکس شده است.  النای  تأخرتر و
- شاهده شده و یا توسط عقل تالیین  الالی -واسطۀ حاف ه و خیالبه  -عینی است که از  ریق ادراک حسی 

  .) & e.com/word/intuitionhttps://www.etymonlinMarcoulesco, 4525(شود 
شهود در  النای ا روزی آن، هرفیالالت انسالالان را در درک چیالالزی،  الالوقالیتی، شخصالالی و  الالواردی دیگالالر 

دهالالد زیالالرا عملکالالرد واسطه بودن شهود، آن را  قابل با عملکرد استداللی عقل قالالرار  الالیکند. بیتالریف  ی
واسطۀ   ن ر، شهود  ستلزم حضور  ستقیا و بیگیرد. از این ها شکل  ی فاهیا و گزاره استداللی به واسطه

یابد. دانالالد شیء  در قوۀ دانستن است. گاهی اوقات به همخوانی جزئی یا کلی عالا و  اللوم، گسترش  ی
-شناختی یا حتی روانشناختی را دربالالر نمالالیهای  نطقی،  الرفتها یا توجیه بتنی بر شهود، تما ی تحلیل

 توانند به انواع  ختلفی تقسیا شوند:دارند که گاهی همسو نیستند و  ی گیرد. بسیاری از کاربردها وجود
 

1 . intuition 
از صغری و  کبرای  نطقی   یابد و نوعی  الرفت بدون استفاده ی ی حدس ابن سینا که بدون حد وسط  نطقی به  جهول دستتوان با ن ریه. این  وضوع را  ی  2

ه کار بسته است و آن را در اتصالال بالا عقالل قدسالی ی نبوت و وحی بی حدس را ابن سینا در آرائد درباره توان  قیاس کرد. ن ریهدهد را  یاست و در آنی رخ  ی
 ی علا حصولی است.سینا در حیطهی حدس ابندهد و در نهایت، ن ریهقرار  ی

3 . object 

https://www.etymonline.com/word/intuition
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  نطقی از واقالیت است.  فهو ی و غیر( شهود حسیازیبایی شناختی( یا تجربی: درکی غیر1 
( شهود عقمنی،  نطقی یا ریاضیاتی: فها و درکی بدیهی از ایده های بنیالالادین، بالالدیهیات، اصالالول یالالا 2

 حقایق است.  
 ود ذاتی: درکی از ذات درونی یک چیز،  وجود، علت یا  وقالیت است. ( شه 3
آیالالد، نالاله از دسالالت  الالیی چیزهاست و بینشی که بالالهواسطه از باالترین  رتبه( شهود  النوی: تأ لی بی4

 نالالد آیالالد، بلکالاله از انسالالانی با نی تأ ل عقمنی به دسالالت  الالیشود و نه به واسطه ریق حواس حاصل  ی
  .(Ibid)است  1 شابه با اشراق ا کاشفه( که شود نبالث  ی

 کنیا.ی شهود در یونان باستان را بررسی  یی  بحث شهود، تاریخچهدر ادا ه
 

 شهود در یونان باستان
هالالای روحالالانی را پالالید از تجسالالا ی روح، ایالالدهکه اسالالطوره  فایدروس »  ویژه رسالهدر آثار افم ون به

افم الالونی و   صالالرفا بالالرای عقالالل قابالالل  شالالاهده اسالالت. در اندیشالالهی  اندیشد، شهود این ذوات جاودانالاله ی
نوافم ونی، شهود نقشی  النوی و برجسته را داراست. ارسطو وجود داند شهودی را در ارتبالالاط بالالا اصالالول 

 .(Marcoulesco, 4525)اولیه تشخیص داده است که نیازی به هیچ برهان یا استداللی ندارند 
گرایان آید. در این جاست که تجربالالهسانی از  جرای تجربه به دست  یدر روش ارسطویی تمام علوم ان

شالالود. حکمالالای بیشتر پیرو ارسطو هستند تا افم ون. از ن ر ارسطو، کلیات از راه تجرید جزئیات درک  الالی
اند. تقشیر به  النای پوست کندن لغت »تقشیر« را قرار داده  (،abstractی انگلیسِی ااسم ی به جای کلمه

-های  اده، ز ان و  کان را از آن جالالدا  الالیکنیا و سپس پوستی حس درک  ی.  ا اشیاء را به وسیلهاست
شالالود. ایالالن راه ی تجریالالد و تقشالالیر ادراک  الالیکنیا تا به  غز آن برسیا. در اینجاست کالاله کلیالالات بالاله وسالالیله

ازای خالالارجی چیزی  ابهسازی از ن ر ارسطو است؛ ا ا افم ون ن ر دیگری دارد. از نگاه افم ون اگر کلی
نداشته باشد، قابل درک نخواهد بود و اصم چنین چیزی جهل خواهد بود. از ن ر افم الالون، درک کلالالی بالاله 

 الالن  و بنا بر ن ر فیلسوفان اسم ی،  شالالاهده است 2صورت تجرید نیست بلکه به صورت بصیرت عقمنی
 (.61-60حایری یزدی،  البالید است ا

 
ای بالار  النالایی اشراق، الهام و وحی  تناسب است. هرچند هر کدام دار (Revelation)الیاده آ ده است، برای لغت  دانشنامه دی«. با توجه به  تن  قاله که در   1

  تفاوتی هستند، ا ا با توجه به فضای  تن، "اشراق" یا  کاشفه برگردانی  ناسب به ن ر آ د.
2 . Intellectual Vision 
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آید. در فرهنگ و فلسفه یونانی دارد و آشکارا بالرترین حالس به حساب  ی  جایگاهی خاص  بینایی  حس
 -که هر دو بیشترین ارزش حسی و  الرفتی را در آ وزش و فرهنگ و هنر دارند  -بینایي و شنوایي  حس  از دو

و  2ولوس ، آیسالالخ1چالالون هالالو ر. در بیشتر آثار افم ون و شاعرانی  هااستیافته  اولویت  بینایي نزد یونانیان
رو اهمیت بینایي در هالالالنر و ادبالالالیات و دیدن، تقد ی ارزشی نسبت به شنوایی را داراست. از این3اورپییدس

روی شالالمیر اخر کالاله  تالالرجا آثالالار افم الالون بالاله آلمالالانی اسالالت در خوبي پیداست. بالالدینفاللسفه یوناني به
 یونانی داشته است.  االهیاتد بیشترین تاثیر را در  وضوع دیدن و شهود از فرهنگ و اندیشه

 های دیگر نیز در برخالالیهای دال بر »دیدن« در زبانگواهی بر این  النا اسالت. فالل  باستان  زبان یونانی
 بالالالاستان رود ولي در زبالالان یونالالانيکردن به کار  يهای صرفی، در  الناي دانستن یا دقتصورت  یا  هاصیغه

« »دانسالالتن  النیبه  (εἰδέναιاست. فالِل ال دیدن اشتقاق یافتههای پرکاربرد دانستن، از فال یکالي از فالالل
فالالالل   ایالالن  که  ضارع رود؛ درحالیلحاظ صورت،  الاضی نالقلی است، ولی در  النای  ضارع به کار  ی  از
چشالالِا   بالالا  »دیالالدن   النای النای آن نالوعی دیدن، و باله  4 النی »دیدن« است. پس بر  بنای فالل »دانستن«به

 الناي صالالورت اصالالالیل و پایالالدار و  در ، که افم ون(ἰδέαو ا  (εἶδος. جالب آنکه دو اسِا اروح« است
چنین است: ( εἶδοςاند.  النی اصلی اخانواده( هاεἴδωا دیدن برد، با فاللجالاودان هالر چیز به کار  ی

صورت یا نموِد عبارت از » (ἰδέαا اصلی شود یا شالکل و صالورت یک چالیز« و  النی»چیزی که دیده  ی
از لحاِظ  (ἰδέα)و  (εἶδος)نیز  افم ون (. در فلسفۀLiddell& Scott, 482-483یک چیز« است ا

راه دیالالدن روحالالی یالالا   از  بر چیزهایی داللت دارند که  -که در نال ریه شالهود او چنین است    چنانها  -لغوي
گویالالد: حالالس بینالالایی  الالی دربالالاره وس فاینندرافم ون در رساله » (.83بیک، شفیعشونداشهود شناخته  ی

 (.«M.Cooper, 528بیند اچه خرد را نمی»البته بینایی، تیزترین حواس بدنی انسان است، اگر
رو، دیالالدن را در عالالالا  حسوسالالات تالریالالف کند. از ایالالنافم ون خرد را در عالا  القوالت تالریف  ی 

چنالالین در دانالالد. افم الالون هالالاو  الرفت  الالی  کند و شهود حسی را  تفاوت با شهودی در عالا  القوالت ی
 (.«Ibid, Phaedo 83b, 73پذیر و نادیدنی است ابیند، فهاچه را که روح  یکند: »آنبیان  ی فایدون

بخالالد اسالالت در دهد. شهودی کالاله  الرفالالتجا افم ون شهود حسی را از شهود  القول تمایز  یدر این

 
1 . homer (Ὅμηρος) 
2 . Aeschylus (Αἰσχύλος) 
3 . Euripides (Εὐριπίδης) 
4 . εἰδέναι  
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کند. دیدنی کالاله ود ا ا افم ون دیدن را  تناقض  طرح  یش عالا  القوالت است و به روح آد ی  ربوط  ی
پذیر است ا ا در عین حال در عالا  حسوس دیدنی نیست.  الرفت در نگاه افم الالون،  الرفت بخد و فها

در ادا ه به بررسی شهود  (.83بیک،  شفیعشهودی و به نوعی حضوری است و از سنخ شهود حسی نیست ا
 تاریخی خواهیا پرداخت. قرون وسطی در روندی در دوره
 

 شهود در قرون وسطی

آگوستین بر این باور است که »حقیقت در انسان اهل با ن نهفته است«. او شهود را نوعی تفکر ذهنی 
کویناس ی -االهیدان  شهور دیگر قرون وسطی نیز شهود حقیقی را به خداوند نسبت  الالی  1داند. تو اس آ

تالریف کرد: »حضور، نحوی از قابل فها و ادراک بودن بالالرای عقالالل داد. او شناخت شهودی انسان را چنین  
کوینالالاس ارایالاله کالالرده اسالالت. او  التقالالد بالالود کالاله   نیز درباره  3ویلیام اکام   2است«. شهود ن راتی را شبیه بالاله آ

تواند چنالالین که خداوند  یافتد در صورتیاتفاق نمی  4شناخت شهودی به  ور  بیالی و بدون حضور شیء
شیء ایجاد کند.  حققان قرون وسطایی از اصطمح »شناخت شهودی« در برابر »شناخت   شهودی را بدون

دهالالد، کردند تا دانشی را که به  ور  ستقیا، شیء به حواس انتقال  یانتزاعی« برای تبیین داند استفاده  ی
 (.Marcoulesco, 4525 الین کنندا

 
 شهود در فلسفه مدرن

-ها  یگونه که چشابرد یالنی همانای »بداهت عقلی« به کار  یبه  ور کلی دکارت، شهود را به  الن
است و شهود را صورتی از  5یابد. شهود از نگاه دکارت »شهودی عقمنی«بینند، عقل ها  اللو ات را در ی

 اند. فالالیت عقل  طرح کرده است. به همین سبب است که  فسران، شهود او را عقلی نا یده
ی شناخت است؛ نگاه او نیالالز هماننالالد دکالالارت اسالالت و سو ین و باالترین  رتبه  در نگاه اسپینوزا، شهود

قایل به » الرفت شهودی« است. دکارت و اسالالپینوزا  یالالان  الرفالالت شالالهودی و اقسالالام دیگالالر  الرفالالت فالالرق 
گذاشتند و در خصوص  الرفالالت شالالهودی بالاله نالالوعی  تمایالالل بالاله ن رگالالاه افم الالون بودنالالد کالاله شالالناخت  ی

 
1 . Thomas Aquinas 
2 . Cf. Commentaries on the Sentences 1d3.94a5 
3 . William of Ockham 
4 . object 
5 . intellectual intuition 
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(. همچنالالین در Kaygill, 263ی ا ور  حسوس اسالالت ارتر از شناسایی باواسطهی ا ور القول، بواسطهبی
 آن  بیشترخواهیا گفت. دوره  درن، کانت بیشتر بر شهود تجربی اشیاء تاکید داشت که در ادا ه درباره

 
 مندی و شهود در نگاه شالیرماخرنظام

دانالالد و  التقالالد کران را عجیب  یبیدوم، ساختن ن ا ی شهودی در ارتباط با ا ر  شمیر اخر در خطابه
 نالالد داند، قابلیت ن الالامکران  یای  نفرد از هستی دارد و آن را شهود ا ر بیگونهاست شهودی که هر فرد به

سازی برای چیزی کرانمند و  حالالدود کالاله کند که ن ام(. او چنین استدالل  یIbid, 26شدن را دارا نیست ا
سالالازی کالالران، ن الالامپذیر و  رسوم است ولی برای ا ر بالالی، ا کاندر کرانمندی خودش صاحب کمال است

ها عالا تواند در آنهایی را که ذهن آد ی  یکرانگی هستی و ایستگاهعادتی  المول و  ألوف نبوده است. بی
کالالران، شمار  نزلگاه بالالرای شالالهوِد هسالالتی بالالی ند کردن بیرو ن امرا ن اره کند، قابل شمارش نیست. از این

 پذیر خواهد بود؟ه ا کانچگون 
 ند کالالرد توان ن امکران را نمیبه دنبال آن است که نشان دهد ا ربی  دربارۀ دی« شمیر اخر در کتاب »

کران که نسالالبت بیتوان برای ا ریسازی است. زیرا چگونه  یفهمی نسبت به دین به سبب همین ن امو کج
سازی در بستر دینالالی و شالالهود و او به همین دلیل  خالف ن امتالریف کرد؟!  به آن  الرفتی تام نداریا، ن ام  

های دینی را همانطور که گفتیا  نفرد دانسته و  اهیت دین را به سالالبب همالالین احساس دینی است. او شهود
کرانگی دین را به سبب همین  نفرد بودن شالالهوِدهای بیداند. او  شهودهای  نفرِد جداگانه و گاه  تناقض  ی

دهالالد،  التقالالد اسالالت کالاله کرانگی عالا رخ  یهای  نفردی که نسبت به بیند. او به سبب شهودداانسانی  ی
داند و در دیالالن و در آشالالفتگی او این آشفتگی را واالترین سمبِل دین  ی  1ن می است.  جهان دارای نوعی بی

 (. Ibid, 26-27ا جهانی، صرفا ا ر  نفرد است که حقیقی است و ضرورت دارد 
سازی برهانالالد و به دنبال آن است که دین را از ن ام  دی« ی  درباره های کتاب »این بخد  شمیر اخر در

ن می، به نالالوعی حقیقالالی اسالالت و ضالالرورت نشان دهد که نوعی آشفتگی در عالا ساری است ا ا همین بی
تن و دارد.  دین نیز  همانند عالا است و به همین سبب در آن نیز نوعی آشفتگی جاری است و ضرورت داش 

خصالالوص انسالالان رو است که ذهِن کرانمند و ن ام ساز انسان، بالالهحقیقت دین نیز هماننِد عالا است. از این
سالالازید کالاله در  درن،  مکن است نسبت به دین برداشتی نادرست داشته باشد زیالالرا کرانمنالالدی او و ن الالام

 
1 . chaos 
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 شود.  ین ا ی عّلی اعلت و  اللولی( قرار گرفته است،  انع از شهوِد  نفرد عاَلا 
گوید هر جا شمیر اخر در پی آن نیست که نشان دهد ن می بر جهان حکفر ا نیست بلکه در ادا ه  ی

ها را شالالهود و تر در عالا خواهد بود که شما هنوز آنهای  تفاوت و بزرگکه شما ن می را بیابید بازها ن ا
کوشالالد تالالا نشالالان دهالالد کالاله شالالهوِد شد و  یک سازی ذهن برای عالا را به چالد  یاید. او ن امادراک نکرده

ی نا تناهی بودن دین در خطابالاله  او دربارهتوان پایانی  تصور شد.  بیکران، تمام شدنی نیست و برای آن نمی
 کند:چنین بیان  ی دی«  درباره دوِم »

 تناوب دین نا تناهی است نه تنها به این دلیل که کند و واکند بی وقفه بین همان  اده  حدود و ذهن 
همانطور که  ی دانید چنین تفکری صرفا بی نهایت حدس و گمان است. نه تنها به این دلیل کالاله   – ی شود  

هالالا نا تنالالاهی اسالالت؛ از همه جنبالاله بلکه دینیافتگی است،  انند اخمق، از لحاظ درونی، ناتواِن از کمال
 . (Schleiermacher, 27 ایند ای از  اده و صورت، هستی، دیدن و  الرفت درباره آن نا تناهی

های ذهنی،  اّدی و حتی شالالهود کالالردن  طالالرح شئون از قبیل صورت  کرانگی را در همهاو برای دین، بی
 (.Ibid & Adams, 36کند ا ی

 
 بودن شهود    2یا غیرمفهومی  1مفهومی

ز دربالالاره دیالالن ، استدالل برخی این بوده است که »شهود« در اولین نسخه ادربارۀ دی«با توجه به کتاب  
نیالالز  3اند که عموه بر غیر  فهو ی بودن، »تفسیری«دیگران بر این ن ر بوده (.Ibid, 25اغیر فهو ی است 

 Ibid & Grove, Deutungen des Subjekts, 295 & Symbolism inهسالالالتا
Schleiermacher’s theory of religion, 111 هود که ریچارد براندت،  نبالث از شالال  (. الگوی ادراکی

 اسالالت.  5گرایانالالهو کالالا م نشالالناخت  4بیان کرده است  بتنی برحسب حیث التفاتی »قصد ندی«  شمیر اخر

گاهانالاله و عمالالدی در آن سالالوی بالالی -الگوِی او  ثالی است از نوعی الگوی ادراکی که در آن، شهود به  ور آ
 

1  . conceptual  
2 .  non-conceptual 
3 . interpretation 
4  . intentionality 
5 . Cognitivism 

های اخمقی بیانگر باورهالای حقیقتالان ی بحث  ی کند و  التقد است گزاره های اخمقاخمقی دیدگاهی است که در  ورد  اهیت و چیستی گزاره گرایی  شناخت     
هالای اخمقالی در  قالام بیالان خبالری از ا الور های اخمقی است. این دیدگاه بر آن است کاله گزاره گرایی دیدگاهی ناهر به سنخ گزاره شناخت  اند.صادق یا کاذب

  .99بیشتر بنگرید به: اتکینسون،  ها یا صرفان یک دستور هستند. برای  طالالهی ا یال و گرایداند، در  قابل برخی که  التقدند احکام اخمقی تجلواقع
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بیان شد،  درباره دی« »ا ا بر اساس  تِن  (.Brandt, 58شود اکرانگی و  قدم بر احساس دینی هدایت  ی
(. در همین راستا  الدودی از  فسران، شالالهود را در Adams, 36شهود بر نوعی حیث التفاتی داللت دارد ا

اند که دارای نوعی حیث التفاتی اسالالت. گرچالاله نوعی عمل دینی تفسیر کرده  کتاب »دربارۀ دی« هاِی  خطابه
قی دینی است که در  ,Dupréواقع یک شیء یا عالالین خالالارجی نیسالالت ا بخشی از این کند  ربوط به  تاللَّ

 ور  شابه، تن کیت شهود را عا لی  یانجی بین احساس اغیرعمالالدی و غیر فهالالو ی( و بالالاور و (. به110
-Ten Kate, 396های  تضاد تصادم نالالدارد انفسه با این قطبداند که فی الرفت اعمدی و  فهو ی(  ی

گاه بسالالیاری از پژوهشالالگران فلسالالفه و االهیالالاِت شالالمیر اخر، (. او به  ور کلی،  قصود از شهود در ن397
 & Schleiermacher, 25داللت دارد ا  2غیر فهو ی، بر نوعی از بیند یا شناخت  1همچون روبرت آدا ز

Adams, 36کند:  »ایمان و  الرفت دینی« بیان  ی(. آدا ز در  قاله 
گاها نه است و  ستقل از هر تالبیالالر  فهالالو ی برای شمیر اخر، احساس به این  الناست که این حالت آ

دهیا.  ن  التقدم که احساس، باید در اینجا به عنوان ا ر غیر  فهو ی درک شود است که  ا به آن نسبت  ی
گیرد. این بدان  النا نیست که احساس  سالالتقل از به این  النی که شکل گیری آن توسط  فاهیا صورت نمی

ی است که در دیدگاه شمیر اخر احسالالاس وابسالالتگی  طلالالق بالاله تفکر  فهو ی است؛ بلکه در حقیقت بدیه 
شکلی روشن و قدرتمند تنها در بستری وجود خواهد داشت که  ّتکی به اندیشالاله  فهالالو ی  ناسالالب اسالالت. 

  (.Adams, 36-39توصیف زبانی یک احساس، تالبیری  فهو ی از وضالیت آگاهی غیر  فهو ی است ا
داند ا ا وقتی به زبان احساس را در ذات خوید، غیر فهو ی  یآدا ز در  قاله»ایمان و  الرفت دینی« 

آید، تالبیالالری  فهالالو ی خواهالالد بالالود. غالالالب ن ریالالات بیالالان شالالده دربالالاره احسالالاس و شالالهود در اندیشالاله  ی
های آگاهی وجود دارنالالد کالاله از شمیر اخر، اشاره به غیر  فهو ی بودن آن دارد. همچنین بسیاری از حالت

-یستند. پژوهشگران به  ورکلی ادراک عرفانی و دینی را بیشتر غیر فهالالو ی  الالیلحاظ ساختاری  فهو ی ن
هالالای شالالهود شالالمیر اخر بالالا کانالالت خالالواهیا به ویژگالالی (.  در ادا هSchleiermacher, p. xxxiiiدانند ا

کنالالیا. هرچنالالد همالالین واسطگی بیالالان  الالیهای شهود از نگاه شمیر اخر را نیز بیپرداخت و یکی از ویژگی
 واسالالطهی دینی قابل پذیرش نیست. زیرا بیواسطگی نیز از سوی برخی  حققان در  بحث تجربهیویژگی ب

رسد وزن ن الالرات در بالالین فیلسالالوفان ا ا چنین به ن ر  ی کنند. حض بودن را چیزی ورای تفسیر قلمداد  ی

 
1 . Robert Adams  
2 . non-conceptual 
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 . (Ibid)دین و  تکلمان به نفع  نتقدان به سوِی بیند بدون واسطه است
 

 به شهود از نظرگاهِ شالیرماخر و کانت نگاهی تطبیقی

رو بالاله  درن، کانت فیلسوفی است که بیشترین تاثیر را بالالر شالالمیر اخر داشالالته اسالالت. از ایالالن  در فلسفه
او به صورت  جمل خواهیا پرداخت. زیرا شهود درنگاه کانت،  بحالالث  فصالالل و   بررسی شهود در اندیشه

به کالالار رفتالاله اسالالت.  نقد عقل محضو به صورت  کرر در   B81ای است. اصطمح شهود ابتدا در  جداگانه
ی شهود،  النای شهود را با  النای ا روزی در تفسیر خوید درباره 2یکی از  فسرین آثار کانت با نام ِاوینگ 

بالاله  النالالای »نگالالاه کالالردن بالاله  (Anschauung)(. اصطمح آلمانیEwing, 17-18ا داندآن  ترادف نمی
 شالالتق شالالده  (intueor)نیز با توجه به اینکه از لغت   (intuition) یسی آنچیزی« است، البته  الادل انگل

کنالالد: »بالاله هالالر  ریالالق و شالالکلی بیالالان  الالی نقد عقل محضباشد. کانت در است به  النای »نگاه کردن«  ی
واسطه با اشیا ارتباط یابد. شهود چیزی است که از  ریق آن ارتبا ی بی  3هاشناخت  مکن است که با اوبژه 

 ,Kant, Critique of Pure Reasonی ابزار به آن  الطالالوف اسالالت«اگیرد. و هر تفکری به  ثابهشکل  ی
itionhttps://www.etymonline.com/word/intu4525 & .) 
کانالالت از واژه  شالالناخت  از اشالالیا دارد. کمالالت اسالالمیت، توجیالاله اسالالتفاده  جا کانت اشاره به نحوه در این 

تواند  الانی ز ان و  کان را در برگیالالرد. لالالذا داند که احساس نمی»شهود« به جای »احساس« را در این  ی
داند هود بدون  فاهیا را کور  یا کان شهود  حض را داریا؛ ا ا ا کان احساس  حض وجود ندارد. او ش 

 ,Kant, Critique of Pure Reason, 92)هاست ای ایجاد  الرفت، توا ان بودن آنو بالالکس زیرا الز ه
[B 74-A 50]. 

حال به این پرسد برگردیا که آیا شهوِد شمیر اخر همانند شهوِد کالالانتی اسالالت؟ ریچالالارد کروتالالر ذیالالل 
شالالمولی، هالالای جهالالان، شالالهود شالالمیر اخر را کالاله دارای ویژگالالیینن« دربارۀ د بحث شهود عالا در کتاب »

رغا آن کالاله داند، علیباشد را با شهود کانتی  تناسب  یضرورت، عدم وابستگی و  اهیت غیر فهو ی  ی
گسالالتردگی  فهالالوم شالالهود و ارتبالالاط تنگالالاتنگد بالالا دیالالن، نالالزِد شالالمیر اخر بالالرخمِف نگالالاه کانالالت باشالالد 

ز ن ر این  قاله، شاید تفسیر کروتر از همخوانی شهوِد کانت و شمیر اخر (. ا ا اSchleiermacher, 25ا
 

 ی ویراش دوم از نقد عقل  حض دارد.در  قد ه B8. اشاره به بخد   1
2 . Ewing 

 .  تاللق شناسا  3

https://www.etymonline.com/word/intuition
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گی پذیرفتنی باشد، ا ا از نگاهی کلی، ساختاری که شمیر اخر بالالرای شالالهود واسطههای تفرد و بیدر جنبه
ز او، با کانت  تفاوت است. از سوی دیگر، نگالالاه کانالالت بالاله شالالهود نیالال   کند، همانند دیدگاه  الرفتیتبیین  ی

دارای ابهام است. به همین دلیل است که شارحان  ختلف، تفسالالیرهای  تفالالاوتی از شالالهود و ارتبالالاط آن بالالا 
اند. ارایه کرده  نقد عقل محض و»  1گفتارهای منطق درس چون » الرفت و  فاهیا  بتنی بر آثار کانت، ها

 کند: ی شهود بیان  یدرباره درسگفتارهای منطقکانت در 
گالالالاهی  ، یالنالالی تمالالام تصالالورات هالالالمراه بالالالاتمام حاالت شناخت کالالاله  الالالرتبط بالالالا شالالیء اسالالت، یالالا   آ

 ,Kantاستا انالکاسی کلی یا اند. شهود یک تصور  تفرد و  فهوم یک تصوراند یا  فاهیا  رتبطشهودات
Lectures on Logic, 589.) 

 کند: ی دو ویژگی شهود چنین بیان  یدرباره نقد عقل محضاو همچنین در 
ای است کالاله شالالناخت از ای که به اشیا  رتبط شود، شهود آن شیوه وسیله  و باله هر  شالیوه   خت، به هرشنا

 Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, 65) شالالوداشالالیا  الالرتبط  ی واسطه باله الریق آن بالی
A19/B33) . 

و    2واسالالطگیبی   (:176-471 ورکلی شهود از نگاه کانت دارای دو ویژگی است افتح  اهری،  ا ا به 
 3یکتایی و  نحصر بفرد بودن.

دانالالد. در تمالالایز بالالین شالالهود و بالالودن  الالی  واسطگی و کلیدر  قابل، کانت  فاهیا را دارای دو ویژگی با
نقنند عقننل انالالد. کانالالت در  فاهیا تقریبا تما ی  فسران به ویژگی یکتایی شهود و کلیت  فاهیا اذعان کالالرده

کند که شهود تصالالوری نیز به این  طلب اشاره  ی تمهیداتاو در  داند. رتبط  ی شهود را با  الرفت محض
 (.118است که بمواسطه تابع حضور  تاللق آن است اکانت، 

ق  الالی4برای شهود قایل به حیث التفاتی کانت دانالالد.  فهالالو ی کالاله از است؛ و شهود را ناهر به یک  تاللَّ
ق شهود نیست زیرا شهود، آگاهی و  الرفت همگالالی شود صرفا جا ارایه  یحیث التفاتی در این ناهر به  تاللَّ

 دارای  تاللقی هستند.  
 کند:ی دوم چنین بیان  یشمیر اخر در باب شهود در خطابه

 
1  . Lectures on Logic  
2 . immediacy 
3 . singularity 
4 . intentionality 
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خواهد که با این  فهوم شهود عالا بیشتر آشنا شوند...همۀ شهودها از تاثیری که او از  خا باند  ی   
شوند و سپس ]شالالاهد[ از  ریالالق قدم و  ستقل  شهود ]اوبژه[،  نبالث  ی شهود بر شاهد دارد، از عمل  ت

 (.Schleiermacher, 52کند ا بیالتد آن را فهمیده، ادراک کرده و دریافت  ی
داند و به نوعی قایالالل بالاله حیالالث رو، نگاه شمیر اخر از این وجه که شهود را  نبالث از  شهود  یایناز  

نی دارد هرچند او شهود را  تاللق به عمل  شهود بر روی شاهد و سالالپس التفاتی است، با ن ر کانت همخوا
واسالالطگی و هالالای بالالیدانالالد. ا الالا ویژگالالیافاعل شناسا( از  ریق  بیالتد  ی  1ی سوژه تصرف شاهد به  ثابه

ی دوم یکتایی شهود در نگاه کانت نیز با شمیر اخر همخالالوانی دارد. بالاله عبالالارتی از شالالمیر اخر در خطابالاله
واسطه نیست و همیشه چنالالین بالالاقی ،  جزا و ادراکی بی2نیا: »شهود چیزی بیشتر از ا ری  نفرد ک اشاره  ی

 (.«Schleiermacher, 26خواهد  اند ا
لذا از این  ن ر شهود از نگاه شمیر اخر، ُ نبالث از شهود حسی کانت اسالالت. ا الالا کانالالت در یکالالی از  
کند. این شالالهود بستر سوبژکتیِو ز ان و  کان تالریف  یپردازد، شهود را در که به تبیین شهود  ی هایدنا ه

-جاست که تفاوت نگاه شمیر اخر با کانالالت  شالالخص  الالیو در این  3از ن رگاه کانت، شهود حسی است.
شالالهود را در  های  شابهی با شهود حسی کانت است ا الالاشود. زیرا شهود شمیر اخر، هرچند دارای ویژگی

او شهود را همانند شهود عقلی کانت که در ادا ه توضالالیح داده خواهالالد   کند. حتیارتباط با حس  طرح نمی
ای با احساس برای تبیین ذاِت دین به صورت ا الالری شد، نیز  طرح نکرده است بلکه آن را به صورت دوگانه

 کند. نفرد، تبیین  ی
د دانالال سالالاختن  فالالاهیا را  نالالوط بالاله شالالهودی قبالالل از تجربالاله  الالینقد عقل محض،  کانت، همچنین در  

و در ادا ه بیان  Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, A714/B742- A716-B744)ا
شود صورت  حض پدیدارها، یالنی  کان و ز الالان نحو  قدم بر تجربه داده  ی کند که تنها شهودی که به ی

 .  (Ibid, A720/B748) است
گوید. این نوع شالالهودات  ربالالوط خن  یس  4شهودات عقلی از حالسی شالهودات در القابل گاهی کانت

 
1 . subject 
2 . individual 

و لذا باید یک تصور یکتا و  نحصالر بفالرد باشالد و ناله یالک    شود   نویسد: »آن باید در  ا از ان و  کان( داده با تأکید بر یکتایی شهود  ی  خود  های نا ه  . وی در یکی از  3
 ,Cf. Kant, Immanuel, Correspondence, Trans. and Ed. By Arnulif Zweig, New York, Cambridge University Pressبنگرید باله:  فهوم.«  

1999. P. 421. 
4  .  Intellectual 
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شناسالالد. شالالهود ای کاله بالرخمف فالاهمه  ا اشیا را از  ریق  فهوم نمیبه فاهمه شهودی است؛ یالنی فاهمه
کنالالد. بالاله ای برخمف شهود  ا  النفالل نالیست بلکه فالال است و  تاللق شهود را خود خلق  الالیفاهمه  چنین

  ,Smitالهود بالاشد، قطالان از  ریق چنین شالالهودی خواهالالد بالالود ان ر کانت اگر شناسایی خداوند از  ریق ش 
کند. لذا اگر ی پنجا، شهود ا رنا تناهی را در  تناهی بیان  یا ا شمیر اخر بر اساس خطابه  (.239-238

از حیث التفاتی به  وضوع بنگریا،  تاللق او و کانت یکی نیست. همچنین کانت شهود حسی را همالالراه بالالا 
 Kant, Critique of Pure)کنالالد ابیالالان شالالد،  طالالرح  الالینقد عقل محض که به نقل از   الرفت همانطور

Reason, A19/B33.) 
کند. شهود ا ا  الرفت از نگاه شمیر اخر با کانت  تفاوت است و آن را در بستری افم ونی  طرح  ی

شهود حسالالی اسالالت و از نگاه شمیر اخر،  الرفتی در عالا عقول است؛ ا ا کانت توجهد به شهود بیشتر،  
گیالالرد کالاله داند و نتیجه  یشناخت  ا  ی  قوه   داند زیرا آن را  طلقا خارج از حیطهشهود عقلی را  مکن نمی

شناختی حاصل کنیا. بنالالابراین شالالیء فالالی نفسالاله،  1توانیا از شیء فی نفسهقوه شهود عقلی نداریا پس نمی
ر بر این بالالاور اسالالت کالاله احسالالاس  تضالالمن ا ا آیا شمیر اخ(. Ibid, A 279/ B 335هیچ چیزی نیستا

داند ا الالا  الرفت نیست؟ دقیقا، بله، شمیر اخر نیز احساس را  تضمن  الرفت ن ری  ورد ن ر کانت، نمی
بر این باور است که احساس،  سبب نوعی  الرفت است. ا ا تالریف او از شالالناخت   دی«   درباره در کتاب »

وت است.  الرفت  ورد ن ر او که بالتبع احساس و حال دینی رخ آلیسا آلمانی  تفابا  فهوم  الرفت در ایده
کنالالد و حتالالی المقالالدور بالاله جالالالل دهد، در ساحتی ایمانی است ا ا او از اصطمحات کانتی استفاده  الالی ی

-ی خوید، به  خا باند ارایه  الالیهای  رسوم ز انهپردازد. او  فاهیمی  تفاوت را در قالباصطمح نمی
 -یر اخر هرچند، شهودش با شهود حسی کانت هاهرا  شابه است و التفات به  تاللقالالی از ن رگاه شمکند.  

ی دارد، ا ا از دیگر سو، با شهود عقلی کانت شبیه است. هرچند شمیر اخر درباره  -چه آفاقی و چه انفسی
است. زیرا انسان در نگاه شمیر اخر، شاهدی است که در  قام کشف    گوید. تاللق شهود، کمتر سخن  ی

واسالالطه و حقیقالالی های  نفردی دارند؛ ا ا ذات دین در درون خودش، بیها شهودها و احساسانسان  و همه
ی انتزاعی، پیوستگی و گسستگِی شهودهاست. بالالا توجالاله بالاله است و به نوعی جدای از شهود انسان، اندیشه

با وجود  شابهت در بالضالالی از شهود از نگاه کانت و شمیر اخر داده شد، در  جموع   توضیحاتی که درباره
 توان حکا به  شابهت کلیات شهود شمیر اخر با کانت داد.ها، نمیویژگی

 
1   . numen 
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کاپلستون نیز  التقد است که در نگاه  شمیر اخر شهود یک نوع دیدن ذهنی است که از هرگونه ن ریالاله 
 درباره دینن« م در کتاب»ی دو ند  تمایز است. همان  ور که بیان شد، شمیر اخر شهود را در خطابهن ام

هالالاي حیالالث التفالالاتی و  فهالالو ی داند. اصلي است که با داللالالتترین اصل دین  یبه نوعی باالترین و کلی
 تفاوت است. شهود، درك اولیه اتکا و وابسته بودن بسیاری از  وجودات به خداوند یکتاست. ایالالن شالالهود، 

های اندیشه  فهالالو ی در آن  رتبالاله و جداگانگیای است که هنوز تضادها  همان احساس بنیادی بی  یانجی
گالالاهي اسالالت پالالس  پدیدار نشده است. بنابراین شهود، بنیاد احساس خودآگاهي است و همیشه همراه خودآ
تلقی شمیر اخر از شهود، با برداشت عا یانه از این لفظ  تفاوت است یالنی شالالهود در ن الالر او صالالرفان درك 

آد ی نیست بلکه شهود، آگاهی به خودی است که در اسالالاس بالاله   خداوند همانند یك  وضوع روشِن ادراك
 (.162-154 النایی نا الین و نا شخص بر هستی بیکران یا نا تناهی اتکا دارداکاپلستون، 

 
 گیرینتیجه

-به  باحث  طرح شده در باب شهود و  تاللق شهودا شهود(  ی ا ا از ن رگاه نوشتار حاضر و با توجه
های حیث التفاتی هست زیرا  بیالت بیرونی و نا تناهی بالاله  ثابالاله اخر دارای داللتتوان گفت نگاه شمیر 

اوست و نه خلق توسط سوژه؛ لالالذا از ن الالر  ایالالن  قالالاله    ها کشف در اندیشه   تاللق شهود اوست. ا ا نکته
و ی شالالمیر اخر نفالالی  توان از اندیشالالهقصد ندی در شهود شمیر اخر هویداست. لذا حیث التفاتی را نمی

رو با ن ر کاپلستون که بالالر گیرد. از اینیک عین در ن ر  ی  حذف کرد زیرا او دین را در ن ام  بیالت به  ثابه
کنالالد و آن را بالالا اصل دین بیان  الالی  دین« که شهود را به  ثابه  درباره دوِم شمیر اخر در کتاب »  اساس خطابه

 توان  وافق بود. گیرد، به  ورکلی نمیهای حیث التفاتی  تفاوت  یداللت
عملی  حوری در  باحث شالالمیر اخر در تقابالالل بالالا اندیشالاله   بنابراین بنا بر  باحث فوق، شهود به  ثابه

 فالالروت تالالا حالالد   کانتی و چهارچوبالاله  سوبژکتیویته  در عین حال هنوز از اندیشهسوبژکتیویته کانتی نیست؛  
ز  ن ر دینی است. به گمان نگارنالالده ایالالن راهالالی اش اکه سنخ سوبژکتیویتهعلیرغا آنشود زیادی خارج نمی

 شهود ترس و لرز  اش به تأسی از شمیر اخر دنبال کرده است و در »یرکگور در اندیشهاست که سورن کی
از همین  ن الالر اسالالت کالاله شالالمیر اخر،  1است. برای چند و چون این گمان نیاز به پژوهشی جداگانه داریا.

 
اهی با این خواند دینالی ر. در باب فها و تفسیر دینی از سوبژکتیویته،  وافقان و  خالفانی وجود دارد. ا ا ناهر به بحث فوق،  نابالی را که ناهر به  وافقت و هم  1

 ایا: از سوبژکتیویته است در ادا ه اشاره کرده
Carlisle, 109; Evans, 199; Stewart 324;  ،22-1اصغری.  
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 (.Carlisle, 109داند ا ندی برای تالین ذات دین  یابطهشهود سوژه از عالا را ساختار ر
نگالالرد. او  شالالهود را دارای تقالالد ی شهود از حیثی  تفاوت از کانت بالاله  وضالالوع  الالی  شمیر اخر درباره

فهمیالالده،  داند و شاهد از  ریق عمل  تقدم و  سالالتقل  شالالهودااوبژه( از  ریالالق  بیالالالتد آن راوجودی  ی
قااشالالیاء و یالالا کندادراک کرده و دریافت  ی . او همچنالالین شالالهوِد شاهداسالالوژه( را  ربالالوط بالاله  اهیالالت  تاللَّ

گذارد. شمیر اخر بر عمل دائمالالی و داند بلکه عمل  شهود است که بر شهود شاهد تاثیر  ینا تناهی( نمی
کنالالد، یالنالالی عالالالا کند و این عمل بنیادین  شهود است که شاهد آن را کشف  یی عالا تاکید  یهر لح ه

 خواهد که بر شاهد  کشوف شود. ی
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