سيد مرتضي مبلّغ

چكيده :مبحث «جعل» يكي از مباحث مهم فلسفه

1

رفففان ريففس ا فعل جعفل ف

معني موجود كفدن معلول تو ط رلفع ا فع فا مهفاعلم رللفعي تكفوي ي لف
ايجادي عم معنا عل مسأل مهم در مبحث جعل آن ا ع ك آيا آرچف مجعفول ا ف
ميشودي جود ا ع يا ماعلع يا صفلف رت ماعلفع ف جفودر در رفففان ريففس
فلسه عاس اصالع جودسي
رلز

يژه حكمع متعالل ي ا توج

اصالع جفودي جعفل

جود تعل ميگلفد ماعلعي امففس ارتبفارس ا فعل امفاي ملنفيي رلفيرغفم

آرك يكي از زرگان رففان ريففس از اصفحاح حكمفع متعاللف ا فعي در رفففان
معتقد مجعوللع ماعلع مي اشد

احع جود را از عفگورف جعفل مجعوللفع

مبفا مي داردل رال ه ف آني ايشان ادراس مهم

ظاعف متنا ض را مبني ف جمف فل

«مجعوللففع ماعلففع»ي «اصففالع جففود مجعوللففع ماعلففع» «مجعوللففع جففود
ارتباريع ماعلع» مطفح مي ازردل در اي مقال عي شده ا ع ا عاد ريفيف امفاي در
مبحث جعل ايفادعاس ارد شده ف آن مورد حث فر ي فار گلفدل
كليدواژهها :جعلي مجعوللع ماعلعي تعلّ ي جود رايي تجللفات ا فما،يي تجللفات
جودس ا ما،يي حدت شخصي جودي معني حففيل

«جعل» از مسا،ل مهم فلسه ي

يژه فلسهة ا المي ا ع ك ف

فاحع رفففان رلفز راه لفدا كففده

ا عل جعل ربفارت ا فع از ايجفاد شفلري در فار (آملفي  )199 :1384مجعفول ربفارت ا فع از
موجودي عف چ موجود رلسعي مجعول رلسع (آملي )198 :1384ل جعل را ميتوان ا مهاعلم «رللع»ي
«تكوي »ي « ل » «ايجاد» عم معنا گففعل در حث جعلي مسألة مهفم آن ا فع كف آيفا جعفل ف
1ل محق
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جود تعلّ مي گلفد يا ماعلع يا رسبع ل آن د (مطهفس 199 :1 1360فف )198ل ف لفان ديگففي
مسألة مهم در حث جعل آن ا ع ك آيا در ففايند جعل يفا رللفعي آرچف اتهفا مفيافتفدي تحقف
ارجي جود مجعول يا معلو ل ا ع يا ماعلع آن يا صلف رت ماعلع آن
اي

جفودر در ا فخ ف

ؤال مهم ف ي معتقد مجعول ودن جودي ف ي مجعول ودن ماعلفع ف في عفم ف

مجعول ودن صلف رتندل
در ا آرچ در جعل اتها مي افتدي ارطاس ا علع شلري ا ع ك ا علعي ذاتي آن رباشد
(جوادس آملي )420 :1 1375

در رزد ا،لل

ا علع در رزد ا،لل

اصالع ماعلعي ربفارت ا فع از «ماعلفع»

اصالع جود ربارت ا ع از « جود» در رفزد فا،لل ف مجعوللفع صفلف رت

اتصافي ربارت ا ع از «صلف رت اتصاف» (جوادس آملي )421 :1 1375ل
ركتة مهم در منيف فلسه آن ا ع ك جعل در منيف رففاري گورة ديگففس مطففح ا فعل در
رففان اصوالً جاس ايجاد تكوي

رللعي از مهفاعلمي عمچفون تجلّفيي ظهفوري تعفلّ

تشفأن

ا تهاده مي شودل چون در اي منيفف موجفودات حقفاي امكفاري كف عمفان مجعوالتنفدي فا ففي
تجللات تعلّنات شرون ح تعالي عستند:
جمل موجودات رالم از ا ماء صهات رالل

كلل گففت تا كوچكتففي

ا م از ا امي جز،ل ي عمگي تعلّنات حقلقع جود ظهورات آن مفي اشفند
(حسلني طهفاري )184 :1424ل
آرچ واس ح يا غلف ح راملده ميشودي ربارت ا ع از ظهور ح تعفالي
تعلّنات مختلفي يعني صور ممكنات (آملي )669 :1384ل
در ريف اعل رففان جعل اگف لحاظ جود ارجي اشدي ارلان ثا ت مجعول
رلستند لي اگف معناس اظهار يا ايجاد اشدي عمانگور ك اشفلاس فارجي
فلض مقدس مجعول عستند ظهور رلني مييا ندي ارلان ثا ت رلز ففلض
ا دس بل از جود ارجيي ظهور رلمفي داررفدل عمفانگورف كف تحقف
اشلاء

جود ذعني يا رلني رلازمند جعل آن در يكي از د رشرة ذع

ار ا عي اظهار رلمي يا رلني اشلاء رلز رلازمند جعل الهي ا عي ا ايف
تها ت ك اشلاء در رلم الهي فلض ا فدس در ارلفان فارجي ف ففلض
مقدس جعل ميشورد (جوادس آملي )448 :1 1375ل
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در اي منيفي ل

ايجاد موجودات تو ط ح تعالي ك مضفمون اصفلي جعفل در فلسفه را

تشكلل مي دعدي ربارت ا ع از ظهور ف ز ماعلات امكارل در اثف تجللات حف تعفالي« :ظهفور
ف ز ارلان ثا ت

ماعلات امكارل

ارجي در مفتبة رل

تجلي ا فدس حف در حضففت رلفم ظهفوري فف ز تعفلّ

فلض مقدسي عمان ايجاد ح تعالي ا ع» (آشتلاري يتا)165 :ل

در حكمع متعالل ك مشفح فلسهي اماي ملني رلز ا فعي از جفود حفث شفده فا ففاعل
متق ي اصالع آن اثبات ر لده ا عل لذا جعل در اي مشفح متعالي فلسهيي صففاً

جود تعلّ

مي گلفد مجعولي چلزس جز جود يا موجود رلسعي ماعلعي امفس ارتبفارس منتفزا از جفود
ا عل در ا رلع يا ال ي صففاً جود معلول يا مخلو را جعل يا ل ميكندل اما حضفت اماي
در احع رففاني رليرغم مشفح فلسهي مشفح رففاري ودي معتقد «مجعوللع ماعلع»ارد
جود را از شا،بة جعل مجعوللع مبفا منّزه ميدارند (رلكل  :ارد للي )299 :2 1381ل اي در حالي
ا ع ك در مشفح حكمع متعالل ك اماي رلز دان معتقد ايبندردي جعفل صفففاً ف جفود تعلّف
مي گلفد ماعلع رنوان يك امف ذعني ارتبارس

كلي از رفصة جعل حذف ميشود (رلكل :

ارد للي )283 :3 1381ل رال ه ف اي ي در مشفح رففاري اماي رلز ك مشفح حدت جود ا عي مت
ا را صففاً جود تشكلل مي دعد جايي فاس ماعلع رلسعل اما از وس ديگفي اماي در توضفل
مسا،ل

يژگلهاس مف وط « جود راي» تبلل د اي

ظفايفف آني ادرفاس مهمفي را مبنفي فف

جم ل « :اصالع جفود مجعوللفع ماعلفع» «مجعوللفع جفود ارتباريفع ماعلفع» مطففح
مي ازردل
در اي مقال تالش شده ا ع تا ا عاد
رقد فار گلفدل اي ا عاد
ماعلع

گارة ريفية اماي در صوص جعل مورد فر يي تبلفل

گار ربارتند از :الف) ردي تعل جعل

جفود ح) تعلّف جعفل ف

) جم ل «اصالع جفود مجعوللفع ماعلفع» «مجعوللفع ماعلفعي كف ريفف ف في

رارفان زرگ ا ع» «مجعوللع جود ارتباريع ماعلعي ك ريف ف ي فال ه

رففا ع»ل

اماي ملني در د رو ع در صوص جعل اظهار ريف كفدهاردل يكي در حاشل ف مقدم لصفس ف
فصوصالحكم

ديگف در حاشل ف مصباح االنسل اظهارريف اماي در حاشل ف مقدمفة لصففس مسفتقلماً

در مورد جعل ا ع:
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( لصففس  160 :1375امفاي

ملني 26 :1406ف )25ل

1

اما اظهار ريف ايشان در حاشل ف مصباح االنس ،در د رو عي در مفورد « جفود رفاي» ا فع در
تعللق د يي س از حث در مفورد جفود رفايي در صفوص جعفل ماعلفع جمف فل ريفيفات
مختلفي رتلج گلفس كفدهارد:
جود محض متعلّ الواجف تعفالي

ان الوجود المهاض للس ل

ر ط محض تعلّ صفف معني حففيي هذا يُهف لن
تعالي فان الواج
صفف االحتلا

1ل جعل در مشفح رففاري اعل اهلل متعل
ا ع تها تي ل آرها در حضفت رلمل
ا م اهلل در مفتبة ا ل تجلي

فل الواجف

لوي ذات مستقل في عويَّت الوجود العاي المتقفوّي ف ذاتفاً
محض الها (فنارس  193 :1374اماي ملني )287 :1406ل

جود رلسعي زيفا جود ربارت ا ع از ح
غلف آن رلسع ا تصاص

2

لك جعفل متعلف ف ماعلفع

ار (ارلان ارجي) رداردل عمارفا تجلفي ف

ايف ا ماء تب آن در حضفت رلمل ي تعلّ ماعلات ظهور آن در حضفت رلملف را

دربال ميآ ردل تجلي مقاي الوعلع در ار ي ظهور ماعلات را در رل (رالم ارلان ارجي) در في مفيآ ردل
اي ظهور تبعي از جهع ف ي ارتبارعا جعل گهت ميشودل اما ف تجللات جودس ا ما،ي در رلفم رفل (حضففت
رلمل

ارلان ارجي) اطال جعل مجعول رميگفدد مگف در مشفح محجو ل (فال ه )ل

2ل عمارا جود مهاض ماعلع رداردي لك جود محضي متعل
معني حففي ا عي از عمل لحاظ رلز ل آن

اج

تعالي ا ع ر فط محفض تعلّف محفض

اج تعالي فف گذاشت ميشود زيفا اج ي لوي الذات مسفتقل

در ذات ا عي اما جود راي ( جود مهاض) از ريف ذاتي ا،م

اج

تعالي صفف رلاز فقف محض ا عل
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(فنفارس  194 :1374امفاي

ملني  288 :1406ف )287ل

1

الصة ريفي اماي در صوص «جعل» را ميتوان دي شفح لان كفد:
1ف جودي مجعول رلسع جعل آن تعل رميگلفدل
2ف ماعلع مجعول ا ع جعل آن تعل ميگلفدل
 3ف مجعوللع ماعلع ردي مجعوللع جودي صففاً مخصوص ار (ارلان ارجي) رلسفع
شامل حضفت رلمل ــ مقاي رلم دا رد فف رلز ميشود (رلكل  :ارد للي )299 :2 1381ل
4ف «منشأ جعل ماعلع» ربارت ا ع از:

1ل حقلقع ا عي مورد تصدي رزد مشفح شلفي تف ذ

راليتف آن ا ع ك ممك رلسع « جود راي» اشاره شود

شود يا ف آن حكمي شودل جود راي ر رل ح ا ع رف غلفف آني رف مهفلض (ففلضدعنفده) ا فع رف مهفاض (ففلض
گلفرده)ي ر از ا ماء الهي ا ع ر از ارلان كوري (موجودات ارجي)ي لك عفگاه آن اشاره شفود كف «ا » ا فعي
غلف از آن (ا ) ا عي زيفا جود راي صفف ر ط محض تعل ا عي عفف چف چنفل ا فعي ربفارت ا فع از «معنفي
حففي» ك اصالً ممك رلسع چلزس ف آن حكم شودي ف عمفل دللفل ا تضفاس «ذ
مجعو ل مهاض ظاعف اشندي رسبع دادن مجعوللع

التألّف » آن ا فع كف ماعلفاتي

جود اطل ا عي فا آركف جفود رفاي مشفهود عفف كفس

ا ع علچ مشهودس جز ا رلسعي اما ممك رلسع ف آن حكم شود ك مشهود ا ع يا موجود ا ع يا ظاعف ا فع يفا
غلف آن از ا ماء صهات ا عي

عمل دلللي جم كفديم ل ول ف «اصفالع جفود مجعوللفع ماعلفع» فل

ول رففاس شامخ ك ا،ل «مجعوللع ماعلع»ارد ل ول عضي ار فاح معفففع ( ف في فال فه ) عضفي ار فاح
تحقل ( ف ي رففا) ك ا،ل «مجعول ودن جود ارتبارس ودن ماعلع»اردي فس (ايف موضفوا را) ههفم م تفنم
شمارل
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تب د روا تجلّي حاصل مفيشفود :تجلفي

الف) تعلّ ماعلات ظهور آن در حضفت رلمل

ا ل ك اصلي ا لي ا عي تجلي ا م اهلل در حضفت رلمل يعني رلم الهي ا ع
ك

تجلفي د ي

تب تجلي ا ل ا عي تجلي ايف ا ماس الهي در آن حضفت يعني حضفت رلمل ا عل
ح) ظهور ماعلات در رالم رل (رالم ار

ارلان ارجي) ك

تبف تجلفي مقفاي الوعلفع

(مقاي احديع) در ار حاصل ميشودل
 5ف جعل ربارت ا ع از ظهور ا تتباري مذكوري ك نا

عضي ارتبارات ف آن اطفال جعفل

ميشودي ر عف ارتبارسل
6ف «تجللات جودس ا ما،ي» ارم از آركف در رفالم رلفم (رلفم الهفي) رفالم رفل (ارلفان
ارجي) اشدي اطال جعل مجعول رمي شودي مگف در مشفح محجو ل كف ف في از فال فه
رففا عستندل
الصة ريفيّ اماي در صوص « جود راي» رتلج گلفس ايشان رلز چنل ا ع:
1ف جود راي ا ل اشاره رلسع علچ حكمي در ارة آن رميتوان كفدل
 2ف جود راي ر رل ح ا ع ر غلف آني ر مهلض ا ع ر مهاضي ر از ا ماء الهل ا ع ر از
ارلان كورل ل
3ف جود راي ر ط صفف تعل محض ا ع اي عمان «معني حففي» ا ع كف امكفان عفلچ
حكمي در ارة آن رلسعل
4ف دللل آرك جود راي اي چنل ا عي ا تضاس «ذ
مهاض ظاعف» اشند رسبع دادن مجعوللع

التألّ » آن ا ع ك «ماعلاتي مجعول

جودي اطل اشدل

 5ف جود راي ا آرك مورد مشاعدة حضورس ( ر حصولي) عف كس ا ع علچ مشهودس جز
آن رلسعي در رل حال رميتوان در مورد آن حكم كفد ك «مشهود ا فع» يفا «موجفود ا فع» يفا
«ظاعف ا ع» يا « ايف صوصلات مف وط ا ماء صهات الهي را دارا

فع» (امفاي ملنفي الفف:1381

 135ف )134ل
6ف ا توضلحات مذكور مي توان ل اي ا وال ريفيات جم كفد :الف) ول اصالع جود
مجعوللع ماعلع ح) ول ف مجعوللف ع ماعلفع كف ريفف رفففاس شفامخل ا فع
مجعوللع جود ارتباريع ماعلع ك ريف ف ي فال ه

رففا عل

) فول ف
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اماي در حاشلة ديگفس ف مصباح االنس در مورد جود رايي ضم تصفي ف «معني حففي» ودن
آني د يژگي ديگف آن اشاره كفدهارد:
1ف جود رايي جود محض متعلّ

اج

تعالي ا ع (اماي ملني  288 :1406ف )287ل

2ف جود رايي فا د ماعلع ا عل
پس تها ت ل

جود رايي ك شباعع تاي

اج

تعالي داردي ا اج

تعفالي را در « فا،م

الذّات ودن ح تعالي مستقل ودن ا در عويّع» « ا،م ودن ذاتي جود راي حف تعفالي
رلاز صفف فقلف محض ودن آن» ذكف كفدهارد (رلكل  :اماي ملني )287 :1406ل

1ف اماي دللل اصلي ردي مجعوللع جود را «حف » فودن جفود ذكفف كففدهارفدل در مشففح رفالي
رففاني جود رل ح تعالي ا عل علچ چلزس جز ح تعفالي موجفود رلسفع هففهاس از جفود
ردا ردل جز ح تعالي عم چلز ردي ا عل عف چ عسعي جود ا ع

جود عم ح تعفالي ا فع

(للس فيالدّار غلفه ديّار) (رلكل  :اماي ملني )278 :1386ل جودي مطل

احد شخصي ا ع عفلچ

كا تي ردارد ك خواعد كامل شودل جودي ح تعالي ا ع ح تعاليي جود مطل ي يرهايفعي
كامل تماي ا عل جعل جود معني ايجاد خش يا مفتب يا مصدا ي از جود ا ع ك فلش از
جعل رلسعي لذا چنل چلزس محال ا ع

اطال

جود دش ارد ميكندل جودي عم جفا را

فا ف ف كفده ا ع جايي فاس جعل آن رلسعل ح تعالي مبدأ منشأ صفد ر ايجفاد چلفزس
رلسعي چون عم چلز عسع چلزس معد ي رلسع ك خواعد موجود شودي عم چلز عم ا عل
آرچ عسعي ح تعالي ( جود مطل ) تجللات ا عل تجللات حف رلفز جفز جفود حف رلسفعل
اينطور رلسع ك ح يك چلز اشد تجللات ا چلز ديگفل ح تعالي از يفك منيفف فاط ا فع
(ذات احديّع) از منيف ديگف ظاعف ا ع (تجللات)ل تجلي ظهور حف تعفاليي چلفزس جفز حف
تعالي رلسع (عو الياعف الباط )ل لذا در اي مشفح اصوالً صحبع از جعل جود يا ل

ايجادي

فا د معني موضورلع ا عل
 2ف آرچ ح تعالي يا جود مطل يا حدت شخصي جود را كسوت كثفات حضففات
مفات

موجودات در مي آ ردي اطوار شرون تجللات ا عل ذات غلبي ح تعالي متجلفي ف

ارواا تجللات مي شود

تب اي تجللاتي تعلّنات مختلف لدا ميشودل

لان د لف تففي تجللفات
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ح تعاليي تعلّنات جودرد اي تعلّناتي منشأ كثفات ماعلات ا عل در ا

جفود فا تجللفات

ودي لبا هاس تعلنّهاس مختلف ف ت ميكند در عف جا در عف ظهور مفتب اس ا لباس اصفي
ظاعف ميشودل آرچ در دار عستي اتها مي افتد تجللات عستي ا ع ك ايف تجللفاتي چلفزس جفز
تعلّنات در ي رداردل تعفلّ رلفز عمفان ماعلفع ا فع1ل جفود مطلف در عفف تجلفي فود از اطفال
ال شفطي ار شدهي تعلّني از تعلّنات يا ماعلتي از ماعلات را ف ت ميكندل در ا
ود را متجلي ارواا تجلّي ميكند

جفود مطلف ي

تب آن ارواا تعلّنات ماعلات ظهور ميكندل ايف ظهفور

تعلّنات يا ماعلاتي عمان جعل ماعلات ا عل آرچ در تجلي جود ظاعف مفيشفودي تعفلّ

ماعلفع

ا ع مجعول ودن ماعلع دي معني ارتبار ا عل
از كار ريلم

تجللات ح تعاليي ا عاد

لچلدهاس داردل در ا ي ح تعفالي يفك تجلفي
وس ذات غلبي احفدس دارد

مطل ذاتي غلبي دارد ك منزه از عفگور كثفت تعلّ ا ع ر

(حضفت احديّع) فلض ا دس راملده ميشودل اي فلض ا دس رلز ود تجلّفياس دارد كف طفي
آن عمة كماالت ا ماء صهات ح تعالي يك جا
ظاعف مي شود

صفورت جمعفي در حضففت احفديع

تب آن ارلان ثا ت كف ظهفور رلمفي ا فماء الهفي در حضففت رلملّف ارفدي تعفلّ

مييا ندل اي تجلي را فلض مقدس ميگويندل اي تجلي ا ما،ي د روا ظهور دارد:
الف) ظهور در حضفت رلمي يا رلم ح تعالي
ارلان ارجيل

ح) ظهور در ار

1ل ماعلع در م نيف فلسهي مف وط موجودات امكاري چلسفتي آرها فع حفد ر فم موجفودات را لفان مفيكنفدل
دا رد فا د ماعلع ا عي زيفا اج

جود صفف ا ع فا د محد ديع

لد حدّ ر فم ا فعل امفا در منيفف

رففاري عمانگور ك اشاره شدي موجودات امكاريي ربارتند از تجللات شفرون حف تعفالي ايف تجللفاتي عفف يفك
تعلّني از تعلّنات عستي را در ي ميآ رد عستي را در لبا هاس مختلف موجودات امكاري متجلي مي ازدل لذا مهفاعلم
«ماعلع» «تعلّ » در فلسه

رففان مفادف يكديگفردل

لد حلدر آملي ميگويد « :جود از جهع جودي غلف از اج رلسع عف چ جفود مقلّفد ا فعي ف ا فطة جفود
اج ي موجود ا ع غلف اج

ودن آرچ غلف از حقلقع جفود ا فع (يعنفي موجفودات امكفاري) ف ارتبفار تعف ّل

ا ع» (آملي )630 :1384ل
وارزمي رلز در شفح فصوص الحكم ود اظهار ميدارد« :تملز ذات را در عف مفتب
از اي مفات

حضفتي از اي مفتبف

حضففتي

حضفات دان ارتبارات ك ذكف شدي تعلّنات گويند تجللات رلز وارندي عضي آن را تنزالت جود

راي رهند» ( وارزمي )25 :1385ل
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ظهور روا ا ل رلز ود در د مفتب اتها ميافتد:
 ) 1ا تدا تجلي ا م اريم اهلل ك مستجم جمل ا ماء الهي تجلي كامل ا عل
طفولي

 )2تجلي عف يك از ا ماء ديگف الهي تب تجلي ا لل تجللات مفتبة د يي مفاتف
رفضي اص ود را دارردل
تعلّ يا ماعلات ك محصول تجللاتندي ارلان ثا ت رلز راملده مي شوردل ارلان ثا ت نا
ربارتند از :تعلّنات تجللات ا ما،ي ح تعالي در حضفت

فول امفاي

احديع ( لصفس  159 :1375رلكل ف  :امفاي

ملني ح)611 :1381ل
لد حلدر آملي رلز ميگويد« :در رزد رففاي ارلان ثا تف ربفارت ا فع از حقلقفع موجفوداتي
حقلقع عف موجود رلز ربارت ا ع از رسبع تعلّ آن در رلم ح تعالي» (آملي )198 :1384ل
از ريف ا رف ي رلز موجودات عمارند حضفت ح ي ظاعفس داررد فاطنيل ظفاعف آرهفا عمفان
ا عك

صورت ارلان ارجي ديده مي شود اط آرها رل ثا ع يا جود معقول آرها ع ك

عمواره در معقوللع كللع ود ا ي ميمارد محسوس مشهود رميشودل ارلان ثا ت فا اينكف
جود رلني رداررد از موجودات رلني منهك رلستند در عف چ جود رلني دارد مؤثف ميافتندل عف
موجود رلني ف حس

ا تضاس رل ثا ع ود عستي مييا د (ا رف ي )146 :1385ل

ركتة :1اماي در لان مجعوللع ماعلعي تأكلد ف «في

عض االرتبارات» (رلكل  :امفاي ملنفي :1406

 )26كفده اردل اي ركتة د ل حاكي از آن ا ع ك اگف تجللفات را ف ارتبفار آركف تعلّنفات جفود
مطلقند لحاظ كنلمي مي توان از جعل ماعلع خ گهعل امفا اگفف تجللفات از جهفع آركف عمفان
جود مطل

ج ظهور آن ا ع لحاظ شودي يعني آن را تجللات جودس دارلم ففف رف تجللفات

ا ما،ي ك در آرها لحاظ تعلّ مي شود فف در آرجا علچ تعلّ

ماعلتي در كار رلسع عف چ عسع

جود ا ع در آرجا ساط جعل مجعوللع فچلده ا عل ف عمفل لحفاظ رلفز ايشفان در ايفان
تعللق ف مقدمة لصفس تأكلد مي كنند ك ف تجللات جودس ا ما،ي علچ ج رميتوان اطال
مجعول جعل كفدل گفچ تجللات ا ما،ي تجللات جودس ا ما،يي د روا تجلي رلسعي لك
د رح وة لحاظ كفدن يا د ارتبار ا ع ك در يك ارتباري تعفلّ
ارتبار ديگفي جود

ماعلفع ملحفوظ مفيشفود در

حدت صففل

ركتة : 2ماعلع در احع فلسه مف وط ارلان ارجيي يعني موجوداتي ارم از رقلي مثالي
مادس ا ع ك معلول ح تعالي صادر از ا عستندي ف

فاحع رلفم دا رفد راه رفداردل در
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احع فلسهيي دا ال موجودات رلع صد ر آرها عل در اي

احعي د گارگي ل

فال

مخلو مطفح ا عل عمل لحاظ آرچ از ح تعالي صادر ميشودي مجعول گهت ميشودي
ف ا اس اصالع جود حكمع متعالل ي اي جعل متعل

جود ا ع ر ماعلفعل امفا در مشففح

رارفان كمّلي جعل معني ديگفس لدا مي كندل در آرجا جاس صفد ر
مواجهلمي

لف ي فا تجلفي ظهفور

جاس ماعلع فلسهي ا «تعلّ » ف كار داريمل در آرجا جودي عمان ح تعالي ا فع

مبّفا از موضوا ا شدن فاس جعل مجعوللعل در اي مشفح رففاريي آرچف اتهفا مفيافتفدي
صففاً «تعلّ تجللات ظهور آرها ع»ل حتي ف تجللاتي از جهع جودس رلز علچ حكمي رميتوان
احع آرها از اطال جعل مجعوللعي مبفا عل لذا جعل در اي مشفح رفففاري در لفاس

رارد

ا معني فلسهي آن متها ت ا عل زيفا در اي مشفحي رفال ه فف آركف در رفل ارتقفاد ف اصفالع
جودي جود از دايفة جعل ار مفي شفودي لمفف جعفل از ارلفان فارجي ففاتفف رفتف ي فاحع
الوعلع تعلّنات تجللات ح تعالي را رلز در ف مي گلفدل رال ه ف اي در مشفح رففاريي ارلفان
ثا ت ك مف وط حضفت رلمل يا مقاي رلم دا رد ا ع رلز ماعلات گهت مفيشفودل لفذا تعفلّ
ماعلع در مشفح رارفاني ارم از احع الوعلع

احع ارلان ارجي ا فعل ف عمفل لحفاظي

اماي تأكلد مي كنند ك جعل ماعلع ردي مجعوللع جود ا تصاص
مف وط

ار (ارلان ارجي) ك

احع فلسه ا عي ردارد ارلان ثا ت را ك مف وط ف حضففت رلملّف ا فع رلفز در فف

ميگلفد (رلكل  :ارد للفي )243 :1 1381ل در ا تها ت ماعلع در مشفح رففاري (رففاس كمّل) فا
فلسهة اصالع جودس ( لنايي صدرايي) در د امف ا ع:
الف) در فلسه ي ماعلع

احع الوعلفع راه رفدارد مخفتو موجفودات يفا ارلفان فارجي

ا عي اما در رففاني ماعلعي احع الوعلع را رلز در ف مي گلفد رال ه ف ماعلع فلسفهيي شفامل
تعلّنات تجللات ح تعالي رلز ميشودل
ح) در فلسه ي ماعلع ربارت ا ع از :حدّ جود اي امف صففاً مشمول ارلان فارجي ا فع
ك مقلّد وده در دايفه ممكنات فار مي گلفردل عمچنل ي اي امف مسفتلزي ا،فل فودن ف د رفوا
جودي يعني جود اج

جود ممك ا عل اما در رففان چون جودي عمان ح تعالي ا ع

يك مصدا لشتف ردارد

ا ل تقسلم رلسعي لذا ماعلع اصفوالً عفلچ منا فبتي فا جفود رفدارد

اطال حدّ جود ماعلع در ع رلسعي زيفا فاس جود رميتوان حفدّس ا،فل شفد يفا ففاس آن
حدّس لحاظ كفدل آرچ منا

ماعلع ا عي تجللات جود ا عي آن عم عنگامي ك اي تجللات
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از ج ا ماء صهات ح تعالي لحاظ شورد ك

تب آني تعلّ تجللات حاصل ميشفودل فخ

اماي در تعللقة ود ف مقدّمة لصفسي رال ه ف تبلل

ايضاح مطل ي حا س ارتفاض رقفد جفدّس

ف لصفس عم عسعي زيفا لصفس در مقدّمة ودي جعل را موجودات فارجيي آن عفم از جنبفة
جودس آرها رسبع داده «ارلان ثا ت » را از لمف جعفل فار كففده ا فعل طفاس لصففس آن
فاحع رفازل منيفف

ا ع ك در مبحث جعلي احع االس منيف رففاري را راي منيف رففاريي
فلسهي تقللل داده ا عل
3ف اماي در د تعللقة ود
اص» حث كفده
محض تعلّ

ف مصباح االنس

طور د ل

مهصل در مورد « جود راي» يا « جفود

يژگلهاس آن را فشمفدهارفدي ف يفژه اينكف « جفود رفاي»ي «صففف ر فط

معني حففي» ا ع (رلكل  :امفاي ملنفي  288 :1406ف )287ل ف عمفل دللفل حكمفي در

مورد آن رمي توان كفدي زيفا عنگامي مي توان در مورد چلزس صحبع كفد يا در مورد آن حكمفي
صادر رمود ك

«معني ا مي» لحاظ شودل در حالع «معني حففي» عف چ در مورد آن گهت يا عف

حكمي صادر كنلمي آن رلسع چلز ديگفس ا عل اماي تأكلد ميكنند ك جود رفاي را حتّفي «رف
مي توان گهع ح ا ع ر غلف ح »ي «ر ميتوان گهع مهلض ا ع رف مهفاض»ل فديهي ا فع در
مورد جود راي در اي حالع ك ريف ف ح

جلوة راي مطل ا ع

مطل دارد تماي رالم عستي را در ف گففت ا عي ساط عف خ

حكمي فچلده شدهي از جعفل

مجعوللعي ارم از جود ماعلعي رلز رمي توان خ گهعل اماي از اي
ك ا تضاس ذ

حدت ح تعالي غلبفة
فخ رتلجف مفيگلفرفد

التأل آن ا ع ك ماعلع مجعول ا ع ارتساح مجعوللع

جود اطفل ا فعل

زيفا آرچ در دار عستي رخ ميدعدي صففاً «تعلّ عاس تبعي تجللات ح تعالي» ا فعل ماعلّفات رلفز
عمل تعلّناتند لذا مجعولند صففاً آرها ميتوان اطفال «ظفاعف فودن» «مهفاض فودن» كففدل
مهاض ودن ظاعف ودن د تعبلف ديگف تعلّ

جودردل فاس جود راي اي د تعبلف را رلز رميتوان

كار فدل اماي تأكلد مي كنند جود راي ا آرك مشهود عف كس ا ع علچ مشفهودس عفم جفز ا
رلسعي حتي رميتوان ف آن حكم كفد ك «مشهود ا ع» يا «موجود ا ع» يا «ظفاعف ا فع» يفا للل ل
چون جود رايي رحو حضورس (ر حصولي) مشهود عمگان ا ع در رلم حضفورس رلفز عفلچ
حكم اشاره اس رلسعل محض آرك در مورد آن خ گهت يا حكمفي صفادر شفود ففف از بلفل
مشهود ودن يا موجود ودن فف ديگف جود راي رلسع

ط مههوي تعلّ تقللل لفدا واعفد

كفد معني حففي ودن آن معني ا مي ت للف واعد يافعل
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4ف حضفت اماي از مجموا آرچ در مورد « جود راي» لان ميكنند رتلج ميگلفرد ك ل
ول يا ريفي ي جم كفده اردل

ف

لان ديگفي ل آرها رف تعارض رمودهي آشتي ف فار كفدهاردل ايف

ول ربارت ا ع از:
الف) اصالع جود مجعوللع ماعلع
ح) مجعوللع ماعلع
) مجعوللع جود ارتباريع ماعلع
ريف مي ر د ول ا لي ول ود اماي ا ع ا ول د ي ك ول رففاس شفامخ ا فع از ايف
جهع تها ت دارد ك ايشان ف «اصالع جود» عم در كنار «مجعوللفع ماعلفع» تأكلفد تصففي
اطف آن ا ع ك ف ي از آن رفففاي از بلفل شفلخ اشففا ي در

كفدهاردل ريف مير د اي امف

ريفي فلسهي رففاري ود معتقد اصالع جود رلستندل ول وي رلز مف وط
يژه اصحاح حكمع متعالل

ف ي فال ه ي

ف ي از رففا عل

در اينجا ركتة ظفيهي جود دارد آن اينك اماي در مورد ف ي رففا ك معتقفد ف فول فوي
عستندي تعبلف «ار اح تحقل » را كار فدهاردل اما در مورد رففايي ك معتقد ف فول د ي عسفتندي از
تعبلف «اعل اهلل» «رففاس شامخل » ا تهاده كفده ارد اي حاكي از آن ا ع ك از منيف اماي درك
حقلقع مجعوللع ماعلعي در مفات

رالي فتف رففان حاصفل مفيشفودل طبعفاً فول ا ل رلفز كف

رال ه ف اذران مجعوللع ماعلعي ارتقاد تأكلد ف اصالع جود را رلز عمفاه داردي محصفول
مفات

راليتف رففان ا ع (رلكل  :اماي ملني الف 164 :1381ف )126ل
5ف رقد آيعاهلل جوادس آملي ف ريفي اماي
آيعاهلل جوادس آملي دركتاح رحيق مختوم رصارة امورس را كف از د تعللقفة امفاي

االنس ا تهاده ميشود آ رده

تحللل آن فدا ت اردل پس ا اشاره

فف مصبباح

ف ي ركاتي ايفادعايي

ريفية اماي ارد كفدهاردل الصة ايفادعاس ايشان چنل ا ع:
الف) ا تلقي «معني حففي محض ر ط ودن» جودي ساط ماعلات جم مفيشفود مهفاعلم
جاس آن را ميگلفدل (يعني ذع از معني حففي صففاً مههوي ارتزاا ميكند ر ماعلعي چون جود
راي موجودات اصي عمگي معني حففي ر ط محض عستندي لفذا ذعف از آرهفا صفففاً ارتفزاا
مههوي ميكندي ر ماعلعل لذا ديگفف رمفيتفوان از ماعلفع جعفل آن فخ گهفعل ايشفان تأكلفد
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كفده ارد ك اي ركتة مهمي ملفاث حكمع متعالل ا فع فلش از آن تو فط كسفي مطففح رشفده
ا عل
ح) اگف در كالي حضفت اماي خني از ماعلع رداشت
حث از ماعلع داشت

جود رفاي مطففح ا فعي در كنفار آن

جودعاس اص مطفح ا عل

) اگف ا ناد مجعول ودن

جود اطل اشد (چنارچ در ريفية اماي آمده ا ع)ي ا ناد آن

ماعلع رحو ا لي اطل ا ع زيفا ماعلع منتزا از جود ا ع اگف جودي را ط حففف فودي
اصالً ماعلع ردارد تا مجعول اشدل ايشان ا ذكف ركات مذكور توضل آني سمع ا ل ول امفاي
مبني ف جم كفدن فل «اصفالع جفود مجعوللفع ماعلفع» را مخفد ش دارسفت

چنفل تعبلفف

كفدهارد:
چنل جمعي ل ول اصالع جود مجعوللفع ماعلفع ف جمف تبفرفي
اصوللان فقلهان

جم مكسف فف ر الم فف اديبان شبل ا فعي رف جمف

شهودس رارفان ك ميهف سلط الحقلق ارد كثفت را د ن تكثف در رهفان
رهاد ويش جم ميرمايند (جوادس آملي  446 :2 1375تا 1)449ل

فاس تبلل ريفيات اماي آرگاه رقد ايفادعاس آيع اهلل جوادس آملي ايد

ط از حفث را كف

احع متها ت ا ع از يكديگف تهكلك رمود از تدا ل

لط مباحث مف وط ف

مف وط
عف ط

ط ديگف فعلز كفدل

ط ا ّل) مف وط

احع جود مت

علچ حكمي ا م ر مي رداردل در اي

ا

حدت ا ع ك در آني جود عمان ح ا ع
ط عمة كثفات در حدت ذاتي ح تعالي منطفوس

مضمحل ا ع ساط مهاعلم ماعلات جعل مجعول امثال اينها فچلده ا عل «جود رفاي»
يژگلهاس آن ك رل تعل

محض ر ط ا ع رلز مف وط اي

1ل ايشان در صهحات  451تا  453خش  5از جلد  1كتاح رلز شبل عمل مطال

ط ا عل

را منا بع ديگفس لان داشت اردل
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ط د ي) مف وط

احع تجلي ظهور جود ا عل در اي

د گارگي طون ظهور جود خ گهعل جود در اي

فط رمفيتفوان از جفدايي

ط از حثي در تجلّي ظهور لحفاظ

مي شودي امّا اي ظهور تجلّي چلزس جز حقلقع جود رلسع رميتوان آن را از حقلقفع جفود
تهكلك كفدل لذا در اي

ط حث عمچنان در صوص جفود عفلچ حكمفي رمفيتفوان كففد

آرچ ميمارد صففاً «تعلّنات» حاصل از تجللات جود ا عل ايف تعلّنفات گفچف ف رحفوس شفامل
ماعلات معني فلسهي عم مي شودي امّا ارم از آرها ع
الوعلع ارلان ثا ت
مف وط اي

فا فف تجللفات جفود راي ارفم از رفالم

رالم ارلان ارجيي در فف مفيگلففدل موضفوا جعفل «مجعوللفع ماعلفع»

ط ا عل در اي

ط گفچ جودي اصلل ا فع امفا از مجعوللفع آن رمفيتفوان

خ گهع آرچ مشمول جعل مي شودي عمان تعلّنات ا عل جعل در اينجفا فا جعفل در فاحع
فلسهي متها ت ا ع عمانگور ك بالً اشاره شدي صففاً ميتوان ظهور ف ز تعلّناتي اطفال
جعل كفدل آرچ در اي
ا ع

احع اتها ميافتدي ظهفور تعلّنفات مجعوللفع آرهفا (ل جعفل ماعلفع)

علچ ج از جعل جود رميتوان خ گهعل
ط

وي) مف وط

مادسي ا عل اي

احع ارلان ارجيي يعني موجودات كورلّ ي ارم از موجودات مجفد

ط از حث مف وط فلسه ا ع در آن موضوا صفد ر موجفودات از حف
فال

تعالي لحاظ تهكلك د گارگي ل رلفع معلفول

مخلفو مطففح ا فعل موضفوا

«جعل» معني « فار دادن چلزس» «موجود كفدن معلول تو ط رلع» در اي

ط مطفح ا فعل

مباحث حكمع متعالل مبني ف اصالع مجعوللع جود ارتباريفع ماعلفع رلفز در ايف

فاحع

ا عل گفچ در حكمع متعالل از طوح ا ل د ي رلز حث ميشودي اما مباحث فا حهفق وارفد
مف وط آن طوح ارجاي مي ذيفدي ر آرچ مف وط

فط

فوي ا فعل اعملفع ارزش االس

حكمع متعالل رلز در آن ا ع ك توارست ا ع مباحث فلسفهي را ف رحفوس ف

فاحع تجللفات

جود مباحث مف وط آن كشاردل

ايفاد ا ل آيع اهلل جوادس آملي عنگامي در ع ا ع ك موضوا را در فط

فوي حفث لحفاظ

كنلمل در احع ارلان ارجي فف آن عم از منيف فلسهي فف ا ع ك ا ملفاث حكمع متعالل ي ديگف
رمي توان خ از ماعلع مجعوللع آن گهعل اما موضوا جعل ماعلع معني ظهور تعلّنات كف
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مف وط

ط د ي حث ا عي خ صحل

متقني ا ع ا ملفاث حكمع متعالل رلز تعارض

رداردل در ط د ي حث ر تنها خ از «مجعوللع جود» رميتوان گهعي لك چارهاس جز ا،ل
شدن «مجعوللع ماعلع» ي معني ارتبار ذكف شده رلسعل اي ركت آيع اهلل جوادس آملي مبني
ف اينك « ا تلقي معني حففي محض ر ط ودن جود فف ارم از جود راي

جودعاس اص ففف

ساط ماعلات جم شده مهاعلم جاس آن را ميگلفدي لذا ديگف رمفيتفوان فخ از مجعوللفع
ماعلع گهع» رلز مف وط

احع ا ل يا وي ا ع

محض آرك

فاحع د ي ارد شفويمي

موضوا گورة ديگفس در ميآيدل در آرجا عمل ك از جود رفاي يفا جودعفاس فاصي ارتفزاا
مههوي شدي دي معني ا ع ك فاس آرها «تعلّ » حاصل شده ا عي زيفا ارتفزاا مههفوي از «محفض
ر ط تعلّ ودن جود» صففاً ا لحاظ كففدن رحفوهاس از تعفلّ ففاس آن ممكف ا فع گفرف از
«محض ر ط»ي د ن لحاظ تعلّ ي علچ مههومي رميتوان ارتزاا كفدل
در اينجا ا توج

تأكلد آيع اهلل جوادس آملي ف اينك ارتزاا «مههوي» (رف ماعلفع) از جفود

ر طيي ملفاث حكمع متعالل ا عي ذكف اي ركت رلز ضف رس ا فع كف مشففح فلسفهي حضففت
اماي رلز مشفح حكمع متعالل ا ع ايشان

و ي ف د اي

ظفايف آن اشفاف داشت

ج از ركاتي ك آيع اهلل جوادس آملي دان اشاره كفدهارد غافل ربودهاردي

علچ

ول وي كف ايشفان

مطفح كفده ل آرها جم رمودهاردي يكي از داليل اض اي ركت ا عل
ايفاد د ي آيع اهلل جوادس آملي رلز ارد رلسعل چفون اصفوالً در عفلچ جفاس تعللقف عفاس امفاي
خ از ماعلع داشت

جودعاس اص مطفح رشده ا عل اگف منيور ايشفاني فول امفاي مبنفي فف

ماعلع رداشت « جود راي» «مجعوللع ماعلع» ا ع مجعوللع ماعلع را دال ف ماعلع داشفت
جودعاس اص گففت اردي در خ اماي چنل چلزس مشهود رلسعل منيور امفاي از تعفلّ تجللفات
ك مجعوللع ماعلع را از آن رتلج گففت اردي معني ملحوظ ركفدن «رل ر ط ودن» موجفودات
فف ارم از جود راي

جودعاس اص فف رلسعل

ايفاد وي ايشان رلز مف وط

ط

وي حثي يعني احع فلسهي ا فعي عمفان گورف كف

اشاره شد در ط د ي حثي ا جعل ماعلع معني تعلّ مواجهلمل اي ركت رلز ك ماعلعي منتزا
از جود ا ع اگف جودي را ط حفف ودي اصالً ماعلع ردارد تا مجعول اشدي مف وط

ط

ا ل حث ا ع ك در آن ساط عم چلز فچلده ا ع اماي عم در توضلحات مف وط ف « جفود
راي» ف ماعلع رداشت آن تأكلد كفدهاردل
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ا اي توضلحاتي مخد ش دارست
ماعلع» ك مف وط

ول اماي مبنفي فف جمف فل «اصفالع جفود مجعوللفع

ط د ي حفث ا فعي تو فط آيفع اهلل جفوادس آملفي ا فل بفول ف ريفف

رمي ر دل ركتة آ ف ايشان رلز ك اي جم اماي را منا

جمف شفهودس رارففان رمفيدارنفدي ركتفة

رجلبي ا ع! چون اتها اً در جمف شفهودس رارففان كف ميهفف سفلط الحقلقف ارفدي سفاط جعفل
مجعوللع فچلده ا عي آرگاه ك كثفت را ا حهق حدت در رهان رهاد ود جم مفيكننفدي
در ا

حدت اصالع جود را ك مبّفا منّزه از عف گور جعل مجعوللع ا عي ا كثفت آن

ك عمان تعلّنات ماعلات حاصل از ظهور تجللات جود ا عي جم ميكنندي اي عمفان جمف
ل «اصالع جود مجعوللع ماعلع» عمان ارتبارس ا ع ك گهت شدل
6ف رقد ديگف ف ريفية حضفت اماي
اگف رقدس ف خ اماي جم كفدن ايشان ل ا وال اشدي

ول آ ف فميگفدد يعني جم ل

«مجعوللع جود ارتباريع ماعلع»ل زيفا در علچ جاس توضلحات اماي در
ا تشماي رمي شودي لك در د مورد رلز تخطر مجعوللع جود فدا ت

تعللق ي چنل چلزس
فف مجعوللفع ماعلفع

تأكلد كفده اردل اينك اماي د ن علچ گور توضلحي در تعللق فف مصبباح االنبسي الفاصفل فس از
اطل دارست رسبع مجعوللع

جود تأكلد ف مجعول ودن ماعلعي جم ل

ولي ك در فع

رقط مقا ل ول ايشان ا ع كفدهاردي جاس ايفاد دارد اشكال جدّس حث ايشان ا فعل گفچف از
ال الس خنان ايشان در

تعللق

مي توان منيورشان را دريافع

ايف ريفياتشان در كت

مصباحالهدايه ،شبرح عاباس سبحر

لللي

ج صحلحي فاس اي رحوه جم كفدن ايشان لدا كفدي اما ايفاد

مذكور مبني ف ردي علچ گور اشاره يا توضل الزي ك اي جم كفدن را «موجّ » فازدي عمچنفان
ا فجا ريف مير دل
اما ج صحل

ول اماي ا رجوا

اينك ول وي ايشان را مف وط منيف

ط

وي حثي يعني احع فلسفه مشفخو مفيشفودل

احع فلسهي دارلم فف كف مف فوط ف ارلفان فارجي

كلهلع صد ر آرها از ح تعاليي رحوة صد ر معلول از رلع ا ع فف منيور اماي را اينگور لان
كنلم:
« ول مجعوللع جود ارتباريع ماعلع ك مف فوط ف منيفف فلسفهي (حكمفع متعاللف )
احع ارلان ارجي فف ر ارلان ثا ت فف ا عي ا ا وال ا ل د ي ك مف وط

احع د ي حفثي
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يعني احع رففان كمّلل
رارفان كمّل

تجللات جود ا عي ا ل جم ا عل ا اي توضل ك اگفف از منيفف

جود ريف كنلمي جودي موضوا جعل ا رميشود آرچ مجعول ا عي تعفلّ

ماعلع ا عل اما اگف ا ز منيف فلسهي حكمع متعالل

جفود ريفف كنفلمي جفود اصفلل ا فع

موضوا جعل فف معني فلسهي فف رلز جود ا ع ماعلعي امفس ارتبارس منتزا از جود ا ع
علچ ج موضوا جعل ا رمي شودل اي د منيف عف كداي در احع مف وط

ودي صفحل

منطقي ا ع تعارض ل آرها رلسعل»
عمان طور ك اشاره شدي اي

ج از تهسلف ول اماي را ف ي از خنان ايشفان در ف تعللقف

در كتا هايشان تأيلد ميكندل در تعللق ف مقدمة لصفس ميگويند« :مجعول جعل ف جود اطال
رميشود مگف در مشفح محجو ل » منيفور از محجفو ل ي ف في فال فه

رففاينفدي لفذا ايشفان

اذران داررد ك از منيف فلسهي فف ك منيوري فال هة اصالع جودس اصحاح حكمع متعالل اردي
زيفا فال هة اصالع ماعلتي اصوالً اطال مجعول جعل

جود رميكنند فف جودي مجعول ا ع

ماعلع طبعاً ارتبارس واعد ودل عمچنل در تعللق ف مصباح االنسي ول وي را منسوح

ف ي

«ار اح معففع» « ف ي ار اح تحقل » ميدارندل منيور از ار اح معفففعي فال فه ارفد منيفور از
ار اح تحقل ي ف ي رففا عستند ك فقط فاس ارلان ارجي (ر فاس ارلفان ثا تف ) ا،فل ف جعفل
عستندل ذكف ول وي تو ط اماي ك در صدد آشتي آن ا د ول ديگف ا عي منزلة ذيفش آن
ول ا عل البت ا منيفس ك آران
ل آن ل

جود رگاه مي كنندي زيفا اگف اماي اي

فول را بفول رداشفتندي

ايف ا وال جم رميكفدردل

در كتاح مصباح الهدايه رلز آرجا ك اماي در مورد جود راي ريفيّات مختلف رفففا فال فه
لفامون آن حث مي كنندي جم
ركات د ل

ا،تالف ريفيات آران ارا،ة ج صحل عف يك مي فدازرفد

رملقي را مطفح ميرمايند ك منيورشان را از جم ل ا فوال مختلفف ف ضفوح

مشخو مي ازد (اماي ملني الف 150 :1381ف )145ل
از اينها جال تفي ريف اماي در كتاح طلب و اراعه ا ع ك از ريف زمفاري رلفز عفد از تعللقف عفاس
مذكور روشت اردل در اي كتاح ك مباحث آن در ط

فوي در فاحع فلسفهي ا فعي امفاي ف

تصفي از «جعل جود مجعوللفع آن» «ارتبفارس فودن ماعلفع» فخ گهتف
كفدهارد (اماي ملني)32 :1379ل

فف آن تأكلفد
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-

آشتلاريي لدجاللالدي ل ( يتا) هستي از نظر فلسفه و ارفاني تهفان :رهضع زران مسلمانل

-

آمليي شلخ حلدرل ( )1384جامعاالسرار و منبع االنواري ارضماي رسالة نقد النقوع في معر الوجوعي تهفان:
ارتشارات رلمي ففعنگيي چاپ ويل

-

ا رف يي محمد رليل ( )1385فصوصالحكمي تفجم ي توضل

تحللل محمدرلي موحد صمد موحدي

تهفان :رشف كاررام ل
-

ارد لليي لدربدال نيل ( )1381تقريرات فلسفه امام خمينيي تهفان :مؤ س تنيلم رشف آثار اماي ملني
(چاپ رشف رف )ي چاپ ا لل

-

اماي ملنيي لد ر حاهللل ( )1406تعليقات الي شرح فصوص الحكم و مصباحاالنسي مؤ س ا دار ا اليل

-

فففففففففففففف ل ( )1379طلب و اراعهي تهفان :مؤ س تنيلم رشف آثار اماي ملنيي مؤ س چاپ رشف
رف ل

-

فففففففففففففف ل (الف )1381مصباح الهدا الي الخال و الوال ي تهفان :مؤ س تنيلم رشف آثار اماي ملنيي
چاپ چهاريل

-

فففففففففففففف ل (ح  )1381شرح چهل حديث ي تهفان :مؤ س تنيلم رشف آثار اماي ملنيي چاپ لسع
نجمل

-

فففففففففففففف ل ( )1386شرح عااس سحري تهفان :مؤ س تنيلم رشف آثار اماي ملنيي چاپ ا لل

-

جوادس آمليي ربداهللل ( )1375رحيق مختوم (شرح حكمت متعاليه) م :مفكز رشف ا فاءل

-

حسلني طهفاريي لد محمدحسل ل ( )1424توحيد المي و اينيل مشهد :ارتشارات رالم طباطباييل

-

وارزميي تا الدي حسل ل ( )1385شرح فصوص الحكمي تهفان :ارتشارات موليي چاپ چهاريل

-

فنارسي حمزهل ( )1373مصباح االنسي تهفان :ارتشارات موليي چاپ ا لل

-

لصفسي محمد دا دل ( )1375مقدمه بر فصوص الحكم و شرح فصوص الحكمي ا مقدم
تهفان :ارتشارات رلمي ففعنگيل

-

مطهفسي مفتضيل ( )1360شرح منظومهي تهفان :ارتشارات حكمعي چاپ ا لل

تصحل آشتلاريي

