
 پیشگفتار:

ا٤زاٖ خغزاف٥ب٢ ػطك ٚ تٕذٖ، ٤ى٣ اس ثشرٌتز٤ٗ ٚ ضب٤ذ ٟٕٔتز٤ٗ سزس٥ٔٗ ٞب٣٤ است وٝ در طَٛ تبر٤خ 

٘مص ثسشا ٚ پزر٣ٍ٘ در ػّٓ ٚ تٕذٖ ٚ ثطٛر و٣ّ، پ٥طزفت خٛأغ ثطز٢ داضتٝ است. ا٤ٗ وطٛر خذا اس 

ٔطخع ٣ٔ ضٛد، دارا٢ خغزاف٥ب٢ فز٣ٍٙٞ ثس٥بر  خغزاف٥ب٢ س٥بس٣ وٝ ٞز وطٛر٢ داراست ٚ ثب ٔزسٞب٣٤

غ٣ٙ، تبث٥ز ٌذار ٚ ٚس٥ؼ٣ ٣ٔ ثبضذ وٝ فزاتز اس ٔزسٞب٢ س٥بس٣ است. اس ٤ه سٛ تب چ٥ٗ ٚ اس س٢ٛ د٤ٍز تب 

 در٤ب٢ ٔذ٤تزا٘ٝ ٚ ضٕبَ آفز٤مب.

ر ا٤ٗ وطٛا٤ٗ فزًٞٙ غ٣ٙ ٚ ا٤ٗ تٛسؼٝ ػّٓ ٔذ٤ٖٛ ثشرٌب٣٘ است وٝ خبٖ ٚ ٔبَ خٛد را در راٜ اػتال٢ 

غزف وزدٜ ا٘ذ. وسب٣٘ وٝ ٘بْ ا٤زاٖ ثب ٘بْ آٖ ٞب ٌزٜ خٛردٜ ٚ ا٤زاٖ ػظٕت خٛد را ٔذ٤ٖٛ آٖ ٞبست، أب 

 در٤غ ٚ غذ در٤غ وٝ در ا٤ٗ سٔب٘ٝ وٕتز وس٣ ثب س٘ذ٣ٌ ٚ دستبٚرد ٞب٢ ضٍزفطبٖ آضٙب٣٤ دارد.

زة ٚ دا٘طٕٙذاٖ غزث٣ ٔتبسفب٘ٝ أزٚسٜ ٞزخب سخٗ اس ػّٓ ٚ تبر٤خ ثٝ ٥ٔبٖ ٣ٔ آ٤ذ، ٕٞٝ تٛخٟبت ثٝ س٢ٛ غ

 55وط٥ذٜ ٣ٔ ضٛد ٚ ا٤ٗ ثٝ د٥ُِ ر٘سب٘س ػ٣ّٕ ٚ فمز٣ٍٙٞ ضىُ ٌزفتٝ در آ٘دبست وٝ اس خذٚد لزٖ 

٥ٔالد٢ آغبس ضذٜ است. ٤ه اس دستبٚردٞب٢ ثشري ر٘سب٘س، ٔذٖٚ وزدٖ ػّْٛ ٚ دستبٚردٞب٢ ػ٣ّٕ خبٔؼٝ 

ا٤زا٣٘ وٝ ثس٥بر پ٥ص تز اس آ٘بٖ ٣ٔ غزة ٣ٔ ثبضذ. ٥ٕٞٗ أز ثبػث ضذٜ است تب دستبٚردٞب٢ دا٘طٕٙذاٖ 

 س٤ستٝ ا٘ذ ثٝ ثبد فزأٛض٣ سپزدٜ ضٛد.

ا٤زا٥٘بٖ پ٥ص لزاَٚ ثس٥بر٢ اس ٘ظز٤بت ٚ اوتطبفبت ٚ دستبٚردٞب٢ ػ٣ّٕ وٝ ٔتبسفب٘ٝ خبٔؼٝ غزة آٖ ٞب را 

٤ٗ ٔٛارد را ثٝ ا٤ٙىٝ ا٤زا٥٘بٖ ثس٥بر پ٥ص تز اس آ٘بٖ اثب تٛخٝ  ،ثٝ ٘بْ دا٘طٕٙذاٖ خٛد ثٝ ثجت رسب٥٘ذٜ است 

 غٛرت دادٜ ثٛد٘ذ.

٤ى٣ اس ا٤ٗ ستبرٜ ٞب٢ ثشري ػ٣ّٕ وٝ ثب ٘ظز٤بت ٚ اوتطبفبت خٛد ٌبْ ثّٙذ٢ در پ٥طزفت ٚ تٛسؼٝ ػ٣ّٕ 

 ثطز ثزداضتٝ لطت اِذ٤ٗ ض٥زاس٢ ٣ٔ ثبضذ:

 



 قطب الدین شیرازی کیست؟

 ا٤زا٣٘ ٔٙدٓ ٚ ر٤بض٥ذاٖ داٖ، ف٥ش٤ه طج٥ت، دا٘طٕٙذ، ض٥زاس٢ اِذ٤ٗ لطت ثٝ ٔػّح ثٗ ٔسؼٛد ثٗ ٔحٕٛد

 خب٘ذا٣٘ در ق.ٜ 634 غفز ٔبٜ در ٢ٚ. ثٛد ٔٙص غٛف٣ ف٥ّسٛفبٖ ٚ ا٤زا٣٘، دا٘طٕٙذ ثشرٌتز٤ٗ اس ٤ى٣

 .ضذ ٔتِٛذ دا٘طٕٙذ

 ا٤زا٣٘ ٔٙدٓ ٚ ر٤بض٥ذاٖ داٖ، ف٥ش٤ه طج٥ت، دا٘طٕٙذ، ض٥زاس٢ اِذ٤ٗ لطت ثٝ ٔػّح ثٗ ٔسؼٛد ثٗ ٔحٕٛد

 خب٘ذا٣٘ در ق.ٜ 634 غفز ٔبٜ در ٢ٚ. ثٛد ٔٙص غٛف٣ ف٥ّسٛفبٖ ٚ ا٤زا٣٘، دا٘طٕٙذ ثشرٌتز٤ٗ اس ٤ى٣

 .ضذ ٔتِٛذ دا٘طٕٙذ

 فزلٝ ثشرٌبٖ اس حبَ ٕٞبٖ در ٚ ض٥زاس ٔظفزى ث٥ٕبرستبٖ در طت ٔذرس ٚ پشضه ٔسؼٛد ض٥بءاِذ٤ٗ پذرش

 دٜ در را تػٛف ى خزلٝ. فزاٌزفت خٛد ػٕٛى ٚ پذر ٘شد را طت ػّٓ ٔحٕٛد اِذ٤ٗ لطت. ثٛد سٟزٚرد٤ٝ

 سبٍِى چٟبردٜ در. ٌزفت خزلٝ ٥٘ش ض٥زاسى ثشغص ثٗ ػّى اِذ٤ٗ ٘د٥ت اس ٚ پٛض٥ذ خٛد پذر دست اس سبٍِى

 .ٕ٘ٛد وبر ثٝ ضزٚع ث٥ٕبرستبٖ در پشضه چطٓ ػٙٛاٖ ثٝ پذر خبى ثٝ اٚ ٚ وزد فٛت پذرش

 ٔػّح اِخ٥ز اثٛ اِذ٤ٗ وٕبَ خٛد ػٓ خذٔت در ٔٙظٛر ثذ٤ٗ ٚ وٙذ ٣ٔ پ٥ذا ث٥طتز تحػ٥ُ ضٛق ٚلت ا٤ٗ در

 سو٣ اِذ٤ٗ ضزف خذٔت در ثؼذ ٚ و٥ط٣ ٔحٕذ اِذ٤ٗ ضٕس ٘شد سپس ٚ وٙذ ٣ٔ تحػ٥ُ را لبٖ٘ٛ وبسر٣٘ٚ

 ٔطبِؼٝ ٞٓ را ٔزثٛطٝ ضزٚح ثٛدٜ ٔطىُ  وتبة ا٤ٗ چٖٛ. ٕ٘ب٤ذ ٣ٔ تح٥ُّ ٚ تدش٤ٝ را لبٖ٘ٛ وتبة ثٛضىب٣٘

 در ٚ رٚد ٣ٔ ٔزاغٝ ثٝ ٤بثذ، ٣ٔ طٛس٣ ٘ػ٥زاِذ٤ٗ خٛاخٝ ٔىتت ٥٘بسٔٙذ را خ٤ٛطتٗ سزا٘دبْ ٚ وٙذ ٣ٔ

 ثٝ آ٘دب اس ٚ ٥ٌزد ٣ٔ پ٥ص در را خزاسبٖ راٜ ثؼذ. وٙذ ٣ٔ حُ را لبٖ٘ٛ وتبة ٔطىالت استبد آٖ ٔحضز

 اطجب٢ ٚ حىٕب تٕبْ اس ٚ وٙذ ٣ٔ ػش٤ٕت رْٚ ثٝ ٥٘ش ثغذاد اس ٚ آٚرد ٣ٔ در ثغذاد اس سز ٚ رٚد ٣ٔ ػدٓ ػزاق

 وتبة سٝ( 685) سبَ در ٚ رسذ ٣ٔ ٔػز ثٝ سزا٘دبْ ٚ ٕ٘ب٤ذ ٣ٔ استفبدٜ لبٖ٘ٛ ٔطىالت درثبرٜ ٔطٟٛر

 آٖ ضزح ثٝ ٔب٘ذ ٣ٕ٘ ثبل٣ ثزا٤ص س٥ٙب ػ٣ّ اثٛ وتبة در اضىب٣ِ وٝ ٚلت درا٤ٗ ٚ ث٥ٙذ ٣ٔ لبٖ٘ٛ ضزح درثبرٜ

 .وٙذ ٣ٔ تأ٥ِف ارسش ثب وتبث٣ ٚ پزداسد ٣ٔ



 ٚ ثٛد خٛد ػػز فضال٢ سزآٔذ ٔٙمَٛ ٚ ٔؼمَٛ ػّْٛ در ٚ ثشري ٚ خبٔغ دا٘طٕٙذاٖ اس ض٥زاسى اِذ٤ٗ لطت

 ثز پشضى٣، ثز ػالٜٚ اٚ. ٌذاضت ثبل٣ خٛد اس ػزث٣ ٚ فبرس٣ ثٝ اثز ث٥ست اس ث٥ص خٛد ح٥بت ٔذت طَٛ در

 ضؼز، سزٚدٖ ٚ رثبة ٘ٛاختٗ ٔٛس٥م٣، ضٙبس٣، د٤ٗ ادث٣، ػّْٛ فّسفٝ، ٘دْٛ، ر٤بض٣، چٖٛ د٤ٍز٢ ػّْٛ

 .٤بفت دست ا٥ٍ٘ش٢ ضٍفت چ٥ز٣ٌ ثٝ ثبس٢  ضؼجذٜ فٖٙٛ ٚ ضطز٘ح ثبس٢

 در وٝ است خبٔؼ٣ تأ٥ِف تز٤ٗ ٟٔٓ ضفب اس پس وٝ است اِتبج درٜ وتبة ض٥زاسى اِذ٤ٗ لطت ػالٔٝ آثبر اس

 تأ٥ِف( ٔٙطك ػّٓ ٥٘ش ٚ طج٥ؼ٥بّت ٤ب اسفُ ػّٓ ٚ ر٤بض٥بت ٤ب اٚسط ػّٓ ا٥ِٟبت، ٤ب اػ٣ّ ػّٓ) فّسف٣ ػّْٛ

 وٝ آ٘ست وتبة ا٥ٕٞت. ٥ٌزد ٣ٔ ثز در را ٔٛس٥م٣ خّٕٝ آٖ اس ٚ ػّٓ اس رضتٝ دٚاسدٜ رفتٝ ر٤ٟٚٓ ٚ است ضذٜ

 .ضٛد ٣ٔ ٔحسٛة فبرس٣ سثبٖ ثٝ فّسف٣ تأ٥ِف تز٤ٗ ٟٔٓ

 خبٔغ اثز در. است تز ٚس٥غ ػ٣ّٕ حىٕت ثخص ٚ ر٤بض٥بت ثخص اِذ٤ٗ لطت وتبة در ضفبء، ثب ل٥بس در

 : است ٘ظز خبِت ٘ىتٝ دٚ ض٥زاس٢ اِذ٤ٗ لطت

 وٝ است تالض٣ ٕٞبٖ ا٤ٗ ٚ دارد اضزال٥ٖٛ ٚ ٔطبئ٥ٖٛ ٘ظز٤بت تّف٥ك ثزا٢ ٢ٚ وٝ است وٛضط٣ ٘خست( 5

 فّسف٣ ٔجبحث سزاسز در. ضٛد ٣ٔ د٘جبَ ض٥زاس٢ غذراِذ٤ٗ طزف اس تز٢ خبِت ٚ پ٥ٍ٥زتز ضىُ ثٝ ٚ ثؼذٞب

 پ٥طٛا٤بٖ تزت٥ت ثٝ وٝ سٟزٚرد٢ ثٝ ٞٓ ٚ س٥ٙب اثٗ ثٝ ٞٓ ض٥زاس٢ اِذ٤ٗ لطت وٝ ضٛد ٣ٔ د٤ذٜ وتبة

 .است داضتٝ ٘ظز ضذ٘ذ ٣ٔ ضٕزدٜ «اضزاق» ٚ «ٔطبء»

 خطه ٢ ٌزدآٚر٘ذٜ ٚ ٔذٖٚ ٤ه ثزخٛرد طج٥ؼ٣ ٚ ر٤بض٣ فّسف٣، ٔسب٤ُ ثٝ ض٥زاس٢ اِذ٤ٗ لطت ثزخٛرد( 2

 ٔسبئُ در ٞٓ ٚ( ػّْٛ تمس٥ٓ ٢ ٘حٜٛ ٔب٘ٙذ) فّسف٣ غزفبً ٔسبئُ در ٞٓ ٢ٚ.  اثذاً. ٥٘ست اثتىبر ث٣ ٚ خب٣ِ ٚ

 اٚ خجز٣ٌ ا٤ٗ ٚ است ثٛدٜ ٚس٥غ ضخػ٣ تدبرة دارا٢ ٚ ٘ظز غبحت ٔزد٢ پشضى٣ ٔسبئُ در ٞٓ ٚ ر٤بض٣

 آ٘چٙبٖ ثٛد ٔب٤ُ اِذ٤ٗ لطت وزد٤ٓ ٤بد آٖ اس وٝ ػّْٛ تمس٥ٓ ٢ ٘حٜٛ در. است ضذٜ ٔٙؼىس ثشرٌص اثز در

 اٚ خٟت ٥ٕٞٗ ثٝ. ث٥ٍزد خب٢ د٣ٙ٤ ٚ( حى٣ٕ ٤ب) فّسف٣ اس ػػز ػّْٛ ٢ و٥ّٝ آٖ در وٝ ثذٞذ تمس٣ٕ٥

 غ٥زحى٣ٕ ٚ حى٣ٕ ثٝ آغبس ٕٞبٖ اس را ػّْٛ تمس٥ٓ ٚ دٞذ ٣ٔ دست ثٝ  س٥ٙب اثٗ تمس٥ٓ اس غ٥ز تمس٣ٕ٥

 د٤ٗ ٚ فّسفٝ اس اِذ٤ٗ لطت تّف٥ك ٥ٕٞٙدب اس. ضٕزد ٣ٔ دا٘ص اس رضتٝ دٚ را فّسفٝ ٚ د٤ٗ ثذ٤ٙسبٖ ٚ وٙذ ٣ٔ



 ٔتىّٓ اٚ اس پ٥ص ٚ ٘ػ٥ز خٛاخٝ استبدش ٚ ٥٘ست اٚ ث٥ٙبدٌشارش ضه ث٣ وٝ ٥٘ش سٙت ا٤ٗ ٚ ضٛد ٣ٔ آضىبر

 دّٚا٣٘، ٔب٘ٙذ اٚ خّف ٢ فالسفٝ طزف اس ثؼذٞب ٤بث٥ٓ، ٣ٔ ض٥ٜٛ ٥ٕٞٗ ٢ پ٤ٛٙذٜ ٥٘ش را راس٢ فخز ف٥ّسٛف

 .ضٛد ٣ٔ د٘جبَ غ٥زٜ ٚ غذرا ٥ٔزدأبد، دضتى٣،

 احىبْ ٚ احبد٤ث ٚ لزآ٣٘ آ٤بت ثٝ استٙبد ثب را ٔجبحث ٢ ٕٞٝ «اِتبج درٜ» در اِذ٤ٗ لطت خٟت ٥ٕٞٗ ثٝ

 فّسفٝ» ٌفتٙذ ٣ٔ وٝ ارٚپب ٚسطبئ٣ لزٖٚ ٢ فالسفٝ ضؼبر وٝ ث٥ٙ٥ٓ ٣ٔ ثذ٤ٙسبٖ ٚ آ٥ٔشد در٣ٔ سخت ٔذٞج٣

 ٚ ثٛد ٔسّط ا٤ذئِٛٛص٢ د٤ٗ ا٤بْ آٖ در وٝ آ٘ست ػّت. است ضذٜ اخزاء ٥٘ش ٔب وطٛر در «است د٤ٗ خبدْ

 .آٖ ثب خٛد وزدٖ دٔسبس آٖ، اس اطبػت خش ٘ذاضتٙذ ا٢ چبرٜ ا٤ذئِٛٛص٤ه د٤ٍز اضىبَ

 : است آٔذٜ چ٥ٙٗ ر٤بض٥بت ٢ درثبرٜ است اِذ٤ٗ لطت آثبر د٤ٍز اس وٝ «ٔظفز٢ اخت٥برات» در

 ا٘سب٣٘ ٘فس وٝ است ػ٣ّٕ. ٘ظز٢ حىٕت اخشاء است خش٢ٚ وٝ است ر٤بض٣ ػّٓ ا٘ٛاع اس ٘ٛػ٣ تز٤ٗ ضز٤ف»

 ٚ اثؼبد و٥ّٕت ٚ حزوبت، ٚ ٔمبد٤ز ٚ افالن ٚ ػذد ٚ س٥ٔٗ ٚ آسٕبٖ ٥ٞئت ثٝ اطالع ضزف آٖ التٙب٢ اس را

 .«ضٛد ٣ٔ حبغُ االطالق، ػ٣ّ ػبِٕٙذ، ا٤ٗ اخشا٢ وٝ اخزاْ ثسب٤ط اٚضبع و٥ف٥ّت ٚ اخزاْ

 ٔزاغٝ س٤ح ثب٥٘بٖ اس ٘ػ٥ز خٛاخٝ ٕٞزاٜ ٚ ٔٙدٓ خٛد وٝ وس٣ خب٘ت اس ر٤بض٣، اس اِذ٤ٗ لطت تؼز٤ف ا٤ٗ

 ثٝ ثّىٝ ٞب و٥ٕت ٚ ٔمبد٤ز ثٝ تٟٙب ٘ٝ ر٤بض٣ دا٘ص اضتٕبَ اس اٚ د٤ذ ٢ دا٤زٜ ٚالغ در س٤زا است خبِت است،

 .است ٚس٥غ س٣ٙ٥ٔ ٚ آسٕب٣٘ اخسبْ ٚ خزْ حزوت،

 ٚ ٔسبئُ اس ثزخ٣ ثٝ وٙذ، حُ را ر٤بض٣ ٔؼزٚف ٞب٢ دضٛار٢ ثزخ٣ وٛض٥ذ ٣ٔ اِذ٤ٗ لطت وتبة ٥ٕٞٗ در

 ٔثالً. وٙذ حى٥ٕت خ٤ٛص پ٥ط٥ٙ٥بٖ ث٥ٗ ثٛد ٔزسْٛ چٙب٘ىٝ ٚ دٞذ پبسخ خٛد ٢ ػم٥ذٜ ثٝ ٔتذاَٚ ٔجبحث

 اػذَ» را استٛا خط( س٥ٙب اثٗ ٔب٘ٙذ) ثزخ٣. ثٛد ٔختّف ٘ظز٤بت است وذاْ «ثمبع اػذَ» وٝ ثحث ا٤ٗ در

- 37'- 5″ آٖ خٙٛث٣ ٔذارات ٞب٢ ػزؼ وٝ) را س٥ٔٗ ال٥ّٓ ٞفت اس چٟبرْ ال٥ّٓ راس٢ فخز. دا٘ٙذ ٣ٔ «ثمبع

o33 ٥ٌزد ٣ٔ را راس٢ فخز خب٘ت اِذ٤ٗ لطت. دا٘ست ٣ٔ اػذَ( است. 

 اِذ٤ٗ لطت اٌزچٝ. است ثٛدٜ خٛد سٔبٖ سزآٔذاٖ اس ٥٘ش ف٥ش٤ه ٚ ٔٛس٥م٣ ػّٓ در ض٥زاس٢ اِذ٤ٗ لطت ػالٔٝ

 ا٥ِٚٗ ضه ثذٖٚ ثب٤ذ را اٚ أب دا٘ست ٞفتٓ لزٖ ٔٛس٥م٣ پزداس ٘ظز٤ٝ ار٢ٛٔ اِذ٤ٗ غف٣ ضبٌزد تٛاٖ ٣ٕ٘ را



 خٛد خّذ٢ چٙذ إِؼبرف دائزٜ وتبة اس ٔفػ٣ّ ثخص اِذ٤ٗ لطت. وزد لّٕذاد ار٢ٛٔ اِذ٤ٗ غف٣ وتت ضبرح

 ٔخػٛغبً ار٢ٛٔ اِذ٤ٗ غف٣ ٘ظز٤بت تطز٤ح ثٝ آ٘دب در ٚ دادٜ اختػبظ ٔٛس٥م٣ ثٝ را اِتبج در٠ ٘بْ ثٝ

 .است پزداختٝ ضذٜ ث٥بٖ اِطزف٥ٝ رسبِٝ در وٝ ٔطبِج٣

 ،راسى اِذ٤ٗ لطت: ٚى ضبٌزداٖ خّٕٝ اس. ا٘ذ وزدٜ ضبٌزدى اٚ ٔحضز در دا٘ص ٚ ػّٓ رخبَ اس اى ػذٜ

 وتبة اِذ٤ٗ وٕبَ. ثٛد فبرس٣ اِذ٤ٗ وٕبَ آٟ٘ب ٔؼزٚفتز٤ٗ وٝ. ثٛد٘ذ اػزج اِذ٤ٗ ٘ظبْ ٚ فبرسى اِذ٤ٗ وٕبَ

 لطت خٛد استبد اس تد٥ُّ ٚ احتزاْ وٕبَ ثب وتبة آٖ ٔمذٔٝ در ٚ وزدٜ تب٥ِف اٚ ٘بْ ثٝ را إِٙبظز تٙم٥ح

 .است ثزدٜ ٘بْ اِذ٤ٗ

 ا٤ّخبٖ تىٛدار، طزف اس د٤ٍز سٔب٣٘ در ٚ ٤بفت اضتغبَ لضبٚت ضغُ ثٝ ّٔط٥ٝ ٚ س٥ٛاس ضٟزٞب٢ در ٔذت٣ اٚ

 .ضذ اػشاْ اِف٣ لالدٖٚ ّٔه ٘شد ٔػز ثٝ پّٟٛاٖ اتبثه ٕٞزاٜ سفبرت، سٕت ثٝ ٔغَٛ

. ٌزفت ٣ٔ رٚسٜ رٚسٞب وتبة تػ٥ٙف ٍٞٙبْ ٚ پٛض٥ذ ٣ٔ غٛف٥ٝ ِجبس ٚ ثٛدٜ ضبفؼ٣ ػالٔٝ ٔذٞت

 وٙبر در تجز٤ش چز٘ذاة ى ٔمجزٜ در ٚ درٌذضت خب ٕٞبٖ در ٚ ٌش٤ذ سىٙى تجز٤ش در ػٕز اٚاخز در اِذ٤ٗ لطت

 .ضذ دفٗ ث٥ضبٚى لبضى

 : آثار

 ٔؼٙب٢ ثٝ فّسف٣ ا٤ست دا٘طٙبٔٝ وٝ ثبضذ ٣ٔ اِذ٤ٗ لطت ػالٔٝ آثبر ٟٕٔتز٤ٗ اس ٤ى٣) اِذثبج ِغز٠ اِتبج در٠ •

 فّسفٝ در وٝ است خبٔؼ٣ وتبة ٟٕٔتز٤ٗ س٥ٙب اثٗ ضفب٢ اس پس( 693-7۰5) در٠اِتبج وتبة. «اِؼّْٛ ػّٓ»

 .٥ٌزد ثز٣ٔ در را ٔٛس٥م٣ خّٕٝ آٖ اس ٚ ػّْٛ اس رضتٝ دٚاسدٜ و٣ّّ طٛر ثٝ ٚ است ضذٜ تأ٥ِف

 ٥ٞئت ٔمذّٔبت،: ٔمبِٝ 4 دارا٢ ٥ٞئت، ٚ ٘دْٛ ٢ س٥ٔٙٝ در ػزث٣، ثٝ) االفالن درا٤ٝ فى االدران ٟ٘ب٤ٝ •

 ضٙبس٣ ٞٛا ضٙبس٣، س٥ٔٗ ٔىب٥٘ه، ٢ ثبرٜ در خذ٤ذ٢ ٔطبِت دارا٢ ٕٞچ٥ٙٗ. اخزاْ ٔمبد٤ز ٚ س٥ٔٗ اخزاْ،

 (خزل٣ احٕذ ثٗ ٔحّٕذ اثٛثىز ٚ ٥ٞثٓ اثٗ و٥ٟب٣٘ ٘ظزات ٢ ثبرٜ در ٔجبحث٣ ٚ ٘ٛر ٚ

 (٥ٞئت ٚ ٘دْٛ در ػزث٣، ثٝ)اِطب٥ٞٝ تحف١ •



 ٞٙذسٝ در ٘ػ٥ز خٛاخٝ اس ال٥ّذس اغَٛ وتبة فبرس٣ تزخٕٝ •

 (٥ٞئت ٚ ٘دْٛ در فبرس٣، ثٝ) ٔظفز٢ اخت٥برات •

 (ر٤بض٣ ٚ ٥ٞئت در ػّّبٔٝ، ثٝ ٔٙسٛة) إِٙح٣ٙ ٚ إِست٢ٛ ث٥ٗ اِٙسجٝ ف٣ اِذرخٝ حزو١ ف٣ رسب١ِ •

 (ا٘ذ دا٘ستٝ اضزال٣ ف٥ّسٛف را اٚ وٝ رٚست ا٤ٗ اس) سٟزٚرد٢ اِذ٤ٗ ضٟبة اس األضزاق حى١ٕ وتبة ضزح •

 (س٥ٙب اثٗ اس طت در لبٖ٘ٛ وتبة ثز ضزح٣) اِسؼذ٤ٝ تحف١ •

 (إِفتبح ٔفبتح) سىبو٣ اس اِؼّْٛ ٔفتبح وتبة ضزح •

 (فمٝ در) حبخت اثٗ اس األغَٛ ٔختػز وتبة ضزح •

 (آخزت و٥ف٥ت ٚ خسٕب٣٘ ٔؼبد ٔثبَ، ػبِٓ ٢ ثبرٜ در) ٔثبَ ػبِٓ تحم٥ك در رسبِٝ •

 (٥ٞئت در) فالتّٓ فؼّت ٢ رسبِٝ •

 طٛس٣ ٘ػ٥ز خٛاخٝ اس اِٙبظز رٚضٝ وتبة ضزح •

 (فّسف٣ اثٟبْ ٚ پزسص چٙذ طزح در) إِسبئُ اخٛثٝ •

 ٘ظز در ػالٔٝ ثٝ آثبر ا٤ٗ اس ثزخ٣ وزدٖ ٔٙسٛة در وٝ دارد ٥٘ش د٤ٍز٢ تأ٥ِفبت ٚ رسبالت اِذ٤ٗ لطت ػّّبٔٝ

 : ٕ٘ٛد اضبرٜ س٤ز رسبالت ثٝ تٛاٖ ٣ٔ ٥ٔبٖ آٖ اس ٚ است اثٟبْ ٚ ضجٟٝ خب٢ ٔٛرخبٖ

 سٔخطز٢ اس اِتٙش٤ُ اِحمب٤ك ػٗ اِىطبف وتبة ثز حبض٥ٝ •

 اِمزآٖ تفس٥ز ف٣ إِٙبٖ فتح •

 اِؼدب٤ت خز٤ذ٠ •

 ٚغب٤بئٟٓ ٚ االطجبء آداة ٚ اِطت ا٣ِ اِحبخٝ ث٥بٖ ف٣ رسبِٝ •

 س٥ٙب اثٗ ٘دبت وتبة ضزح •



 س٥ٙب اثٗ اضبرات ضزح •

 اِمزآٖ ٔطىالت ٤ب اِتفبس٥ز ٔطىالت •

 االػزاة ٔطىُ •

 ا٥ِٟئٝ ف٣ اِتجػزٜ*سٟزٚرد٢ اِذ٤ٗ ضٟبة اس االسزار ضزح •


