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 مقدمه: ❖

کتاب، غذای روح و سرمایه حقیقی انسان است و انسان زیرک در تحصیل این سرمایه 

زبان حالشان این و  دارد ریناپذیریسحرص و ولعی  است،واقعی که تا ابد با وی قرین 

 گویند:است که می

نشیمن باشدیهم مرا اندر دل آتش       منم آن تشنه دانش که گر دانش شود آتش»
 «اه

علم و ادب بهای »فرمایند: می آموزی و مطالعهعلم نهیدرزم علی  نیرالمؤمنیام 

جان توست پس در فراگیری علم و دانش و مطالعه پیرامون آن دو، کوشا باش و هرچه 

، ص 1االنوار ج بحار)شود. و منزلت تو بیشتر میر ، قدبر علم، آگاهی و ادب تو افزوده شود

180) 

یکی از  نیبنیدراهای گوناگونی دارد که فراگیری دانش و مطالعه کتاب روش

 نظرانیو صاحب قلماهلیرهای مطالعاتی علمای گیری از سِ، بهرهپسندیدههای شیوه

 هستند. «لعلماء افضل من دماء الشهداد امدا»است که مصداق 

 مجموعهقالب در های خراسان، مرکز رسیدگی به امورمساجد استاندر این راستا 

علمای طراز اسالمی را  شاخص و ارزشمندهای تا کتابتالش کرده است  «سرآغاز»

از شما  معرفی کند. یخوانکتابمندان کتاب و منسجم به عالقه یمطالعات ریسبا 

مند ارزنده خود بهره یهاشنهادیپو ما را از نظرات عزیز خواهشمندیم  دوستانکتاب

 سازید.

 های خراسانبه امور مساجد استانمرکز رسیدگی 
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 :آنچه در این مجموعه خواهید خواند

  ایسیر مطالعاتی بر اساس منظومه فکری امام خامنه ❖

 

  های استاد شهید مطهریسیر مطالعاتی كتاب ❖

 

  اهلل مصباح یزدیسیر مطالعاتی آثار استاد آیت ❖

 

  آملی زادهحسنهای عالمه سیر مطالعاتی كتاب ❖
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  ایراهنمای سیر مطالعاتی بر اساس منظومه فکری امام خامنه ❖

های منظومه فکری ترین بخشجهت آشنایی اولیه با مهمدوره مطالعاتی ذیل  
 است. استفادهقابلاست که جهت عموم  شدهمیتنظای خامنه امامحضرت 

 

 سیر مطالعاتی ایندر  شدهیمعرفلیست آثار 

 قرآن طرح کلی اندیشه اسالمی در .1

 رزمان حسین هم .2

 ی حقیقت عظمیسایه هیفقتیوال .3

 از نیمه خرداد .4

 امام خمینی )قدس سره( .5

 انقالب چیست؟ انقالبی کیست؟ .6

 های فرهنگیدغدغه .7

 اخالق و تربیت .8

 اصول و قواعد تشکیالت اسالمی .9

 زن و خانواده .10

 روش تحلیل سیاسی .11

 یشناسدشمن .12

 عدالت اجتماعی .13

 اقتصاد .14

 آزادی .15

 تاریخ .16

 متجددغرب و جهان  .17

 تمدن اسالمی .18
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 و توضیحاتی پیرامون این آثارمعرفی 

 

 طرح كلی اندیشه اسالمی در قرآن .1

وهشت روز ماه وهشت جلسه متوالی در بیستاین کتاب حاصل برگزاری بیست 

موضوع  است. ای اهلل خامنه، توسط حضرت آیت1353مبارک رمضان سال 

اسالمی، با رویکردی اجتماعی، منسجم کتاب بررسی اصول مبنایی مطرح در اندیشه 

این کتاب در چهار بخش ایمان،  و هماهنگ، با محور قرار دادن قرآن کریم است.

 شده است.توحید، نبوت و والیت نوشته

نکته جالب اینکه، ایشان با طرح بحث ایمان، مخاطب را از بحث بر مفاهیم انتزاعی  

اصول در زندگی فردی و اجتماعی آشنا دور کرده و او را با آثار عملی پذیرش این 

 .کنندمی

 

 رزمان حسین هم .2

مجموعه ده سخنرانی معظم له در باب عنصر مبارزه در سیره  رزمان حسین هم

هجری قمری مصادف با 1393است که در محرم سال  ائمه معصومین 

تمرکز این بیانات بیشتر  هجری شمسی در هیئت انصارالحسین تهران است.1351

است. چهار امام عزیزی که در اذهان  بر تحلیل زندگی امام سجاد تا امام کاظم 

در این  عنوان افرادی ساکت و منزوی معروف بودند.متشرعان آن زمان بیشتر به

های دشمنان برای جلسات بیانات به مباحث کلی اهمیت و شناخت امامت، توطئه

ایشان، معانی گوناگون جهاد، تقسیم دوران امامت به چهار تحریف چهره مبارزاتی 

دوره و توضیح مختصر هر دوره، برخوردهای تند ائمه دوره چهارم با خلفا، 

 .امامزادگان انقالبی و حتی مقصود از تقیه پرداخته است
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 ی حقیقت عظمیفقیه سایهوالیت .3

 های این اثر در یک نگاه:ویژگی 

شده، از های مطرحاتفاق پرسشدقیق به اکثر قریب به . امکان پاسخگویی کامل و1

های علمی و .توجه به چالش2مجموعه بیانات این دو کارشناس برجسته دینی، 

فقیه و تبیین موضوعات محوری این حوزه با استنادات قوی اجتماعی بحث والیت

لفِ درک برای سطوح مختهای محکم و قابل. ارائه استدالل3از آیات و روایات، 

است.  و رهبر معظم انقالب  های کالم حضرت امام مخاطبین که از ویژگی

شده در بیانات این دو بندی علمی مباحث مطرح. نظام موضوعات جامع و طبقه4

 .کندبزرگوار که دستیابی به مباحث موردنظر را برای مخاطب آسان می

 

 از نیمه خرداد .4

شده و نویسنده تالش استفاده  در این کتاب از بیانات و خاطرات رهبر انقالب 

طور فشرده، عنوان یک سخنران زبردست، بهکرده تا با گذر از تصویر رهبری به

نمایی روشن و سرراست از خطوط کلی زندگی، شخصیت، اندیشه و رهبری حضرت 

همراه پیوست، منابع و تصاویر در چهار بخش به  ارائه کند.  ایخامنه اهللتیآ

 شده است.تنظیم

است که شامل بخش اول:  شدهلیتشکاز چندین بخش  "از نیمه خرداد"کتاب  

، بخش دوم: طرحی از اندیشه  ایخامنه اهللتیآطرحی از شخصیت حضرت 

 اهللتیآهای رهبری ، بخش سوم: طرحی از کنش ایخامنه اهللتیآحضرت 

 و بخش چهارم: طرحی فرا متنی است.  ایخامنه
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 امام خمینی  .5

ای خامنه یالعظماهللتیآاز منظر حضرت  های امام راحل در این کتاب به ویژگی

 شده است. به دنبال آن محتوایی در ارتباط با مکتب امام، اصول و پرداخته

 .استهای آن، وصیت امام و ثمرات شجره طیبه امام و ... آورده شده شاخص

 

 انقالب چیست؟ انقالبی كیست؟ .6

شده است. در این کتاب با گذر از مفهوم بخش تنظیم 7محتوای این کتاب در 

عناوین  شده است.شناسی به بررسی چهار دیدگاه در تعریف انقالب اسالمی پرداخته

ضرورت بحث از انقالب اسالمی و انقالبی بودن، ارتباط بین انقالب و نظام اسالمی 

بخش دوم کتاب به بررسی  حکومت دینی، جزو بخش اول این کتاب است.دین و 

های در بخش سوم کتاب، ارکان و نهاد های انقالب اسالمی پرداخته است.آرمان

های انقالبی بودن، بخش چهارم شامل شاخص انقالب اسالمی بیان گردیده است.

ای انقالبی بخش پنجم الگوی مفهومی جامع انقالبی بودن، بخش ششم راهبرده

 .شده استبودن و درنهایت در بخش هفتم به موضوع انقالبی نمایی پرداخته

 

 های فرهنگیدغدغه .7

شود، پیرامون فرهنگ مطرح می "طرح دغدغه"در این کتاب بعد از فصل اول که  

به شرح  شود و سپس و هنر ایران و انقالب و منشأ انقالب اسالمی صحبت می

در  پردازد.ایران از ورود اسالم تا زمان پیروزی انقالب میتاریخچه جریان فرهنگی 

شده ادامه کتاب، مطالبی پیرامون تهدیدات و توقعات انقالب از جبهه فرهنگی بیان

 .است
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 اخالق و تربیت .8

آوری دیدگاه و بیانات رهبر معظم انقالب در کتاب اخالق و تربیت حاصل جمع 

ارتباط با جایگاه و اهمیت تربیت، تربیت دینی، عوامل مؤثر بر تربیت، اخالق 

انداز در انتهای این کتاب چشم ای، خودسازی اخالقی و الگوسازی و ... است.حرفه

 .ستشده ای اخالق بیانانقالب اسالمی در عرصه

 

 اصول و قواعد تشکیالت اسالمی .9

ای از بایدها و نبایدهای یک تشکیالت کارآمد و مفید بر در این کتاب مجموعه 

بخش  4این کتاب را  شده است.بیان  ایاهلل خامنهاساس اندیشه و گفتار آیت

. بایدهای 3. ضرورت کار تشکیالتی، 2. معنای تشکیالت، 1دهد. کلی تشکیل می

 . نبایدهای تشکیالت.4تشکیالت، 

 

 زن و خانواده .10

به بررسی جایگاه، حرمت و اهمیت زن از دیدگاه حضرت « زن و خانواده»کتاب 

این کتاب شامل هشت فصل است که  پرداخته است. ای خامنه یالعظماهللتیآ

 با عناوین زیر تدوین گردیده است:

عنوان فرد، . زن به3مرد، . برابری و تفاوت زن و 2. زن، جایگاه، حرمت و اهمیت، 1

شهروند،  وجامعه عضو  عنوانبه. زن 6عنوان مادر، . زن به5عنوان همسر، . زن به4

 مقدس. دفاع و انقالب در . زن8غربی، فرهنگ در  . زن7
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 روش تحلیل سیاسی .11

 ها و فنوندرباره مهارت، ای خامنه اهللتیآاین کتاب مجموعه بیانات حضرت 

تحلیل سیاسی است که توسط موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی منتشر 

  ایخامنه اهللتیآاین کتاب تالشی است مبتنی بر منظومه فکری حضرت  شد.

ها در چهارچوب باهدف ارائه روشی منسجم و منطقی برای تحلیل مسائل و پدیده

و در دو گفتار و دو  این مجموعه در قالب یک کتاب کار تحلیلی انقالب اسالمی.

فصل نخست به مقدمات ضرورت کسب آمادگی الزم برای  شده است.ضمیمه تنظیم

های ها و بایستهتحلیل سیاسی پرداخته و فصل دوم در دو بخش ایجابی و سلبی، گام

 یک تحلیل سیاسی خوب و متقن را مشخص ساخته است.

 

 شناسیدشمن .12

رهبری با پایبندی متن به نص گفتار یا های ی سخنرانیدر این کتاب مجموعه

نوشتار ایشان در ارتباط با موضوع شناخت دشمن، مصادیق دشمنی، انگیزه دشمنی، 

منظور این کتاب به شده است.ابزارهای دشمنی، وظایف در برابر دشمنان پرداخته

ترین مفاهیم موردنیاز و ناظر به تکالیف عملی جامعه تفکر و درنگ در اساسی

های انقالب و دستیابی به بصیرت عمیق و پایبندی عمیق به مبانی و ارزش مخاطب

 .شده استاسالمی تدوین

 

 عدالت اجتماعی .13

در این کتاب به چیستی عدالت، اقسام عدالت، مبانی عدالت اجتماعی، اهداف و 

های چگونگی تحقق ها و موانع، بسترها و زمینهنتایج تحقق عدالت اجتماعی، چالش

خواهی و عدالت پذیری و از این قبیل مفاهیم از دیدگاه مقام عدالت، مفهوم عدالت

 .شده استپرداخته معظم رهبری 
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 اقتصاد .14

اقتصاد است که در آن  نهیدر زمها و بیانات مقام معظم رهبری مجموعه سخنرانی

به موضوعات کارآفرینی، وجدان کاری، اقتصاد مطلوب، مفاسد اقتصادی، جهاد 

زیست و انقالب اسالمی اقتصادی، خودکفایی، کار و محیط یسبک زندگاقتصادی، 

 .شده استو کار پرداخته
 

 آزادی .15

ها و بیانات رهبر معظم انقالب در آوری سخنرانیحاصل جمعمحتوای این کتاب 

ارتباط با پیشینه، مفهوم، جایگاه و اهمیت آزادی است. مبانی آزادی، آزادی در 

بینی توحیدی، آزادی مسئوالنه، وجوه مختلف، آزادی از دیگر موضوعات جهان

الل، وجوه همچنین در این کتاب به مفهوم استق شده در این کتاب است.پرداخته

های استقالل های تقویت استقالل، دستاوردها و بایستگیمختلف آن، عوامل و راه

 .شده استو آزادی پرداخته
 

 تاریخ .16

این کتاب سرآغاز چیستی تاریخ و اهمیت و ضرورت مطالعه تاریخ به بررسی تاریخ 

تاریخ های سنت پرداخته است. ای خامنه یالعظماهللتیآدر اندیشه و بیانات 

نحوه استفاده قرآن از مطالب تاریخی، تحریف تاریخ و چندین زیر عنوان دیگر 

فصل دوم کتاب با  شود.ازجمله مباحثی است که در فصل اول این کتاب دیده می

عنوان تاریخ باستان، فصل سوم با عنوان تاریخ ایران پس از اسالم، فصل چهارم با 

م تاریخ تمدن غرب از دیگر عناوینی است عنوان تاریخ منطقه غرب آسیا، فصل پنج

در این کتاب معرفی اجمالی  شده است.طور اجمالی در این کتاب بدان پرداختهکه به

ی معاصر که ی تاریخ و نگاهی گذرا به وقایع تاریخ ایران از باستان تا دورهرشته
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ها، آن نسبت به   های مقام معظم رهبریصرفاً به بیان رخدادها و تبیین دیدگاه

 .شده استاشاره

 

 غرب و جهان متجدد .17

های بزرگ در این کتاب به تاریخ غرب و بررسی دوران رنسانس، تحوالت انقالب

مبانی فکری تمدن غرب، ماهیت  شده است.غرب و تحوالت دینی در اروپا پرداخته

ایران، نقش حکومت  یمدرن سازساله 15فرهنگ غرب، خانواده در غرب، دوران 

فکری، علمی،   هاینهیدر زمانداز فرهنگ و تمدن غرب قاجار و پهلوی، چشم

فرهنگی، سیاسی اقتصادی و ... از دیگر موضوعاتی است که در این کتاب بدان 

گیری از بیانات مقام معظم رهبری محتوای این کتاب، با بهره شده است.پرداخته

 شده استفراهم و گردآوری. 

 

 تمدن اسالمی .18

شرح آخرین مرحله از فرآیند تحقق اهداف انقالب « تمدن نوین اسالمی»کتاب 

ی ی رهایی امّـت اسالم و بشریت از سلطهتمدن نوین اسالمی مایه اسالمی است.

ی ظهور دولت فراگیر و پایدار مهدوی است. جزئیات این های باطل و مقدمهنظام

 .شده استاین کتاب گردآوری تمدن سازی از منظر رهبر انقالب در

 
 

 
 

……………………………………………………………………………………… 

 مراجه شود. /https://www.tabyinmanzome.irجهت مطالعه تفصیلی این سیر مطالعاتی به سایت 

 

https://www.tabyinmanzome.ir/
https://www.tabyinmanzome.ir/
https://www.tabyinmanzome.ir/
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   های استاد شهید مطهریراهنمای سیر مطالعاتی كتاب ❖

ای باارزش ازجمله اندیشمندان بزرگی است که آثار وی گنجینه  شهید مطهری

در اهمیت   رهبر معظم انقالب کند.از معارف دینی را به مخاطبان هدیه می

من کار )طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری( را »فرمایند: مطالعه آثار ایشان می

و دنبال کنید؛ مرحوم  کنم کار را جدى بگیریددانم ... توصیه مىقیمت مىبسیار ذى

های الزم شهید مطهرى مرد بسیار عمیق و بافکر و پرمغزی بود؛ ایشان از دانش

دانست، دانست، فقه مىدانست، کالم مىبراى این تحقیقات برخوردار بود؛ فلسفه مى

کرد؛ شد، زوایاى آن را کاوش مىدانست، ایشان در هر بحثى وارد مىتاریخ مى

 ان خیلى باارزش است.بنابراین آثار ایش

گفتم اگر کسى فقط آثار ایشان را از اول تا آخر با وقت به دوستان طلبه مىمن یک

دقت بخواند، کافى است که او را به یک سطح راقى از معارف عمیق اسالمى برساند. 

دهید، شده ارائه مىشده و شکل دادهریزیاید و برنامهها را تلخیص کردهشما که این

دیدار مسئوالن و اساتید طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری در )« خوب و بسیار باارزش است.

 (1379شهریور 

شده است که البته برخی از این بندیسیر مطالعاتی ذیل از آسان به مشکل دسته

 آثار مانند آثار فلسفی تخصصی است و محتاج تحصیل در خدمت استاد است.
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 سیر مطالعاتی آسان به مشکل
 داستان و راستان .1

 ها و اندرزهاحکمت .2

 حماسه حسینی .3

 آزادی معنوی .4

 ده گفتار .5

 پانزده گفتار .6

 بیست گفتار .7

 سیری درسیره نبوی .8

  سیری در سیره ائمه اطهار .9

 جاذبه و دافعه علی  .10

 هاوالئها و والیت .11

 خاتمیت .12

 ختم نبوت .13

 پیامبر امی .14

 جلد(2اسالم و مقتضیات زمان ) .15

 امدادهای غیبی در زندگی بشر .16

 توکل و رضا .17

 ایما و گریز از عمل گریز از .18

 تکامل اجتماعی انسان .19

 انسان کامل .20

 شناسیانسان .21
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 تعلیم و تربیت در اسالم .22

 عرفان حافظ .23

 حق و باطل .24

 مسئله حجاب .25

 های استادپاسخ .26

 نظام حقوق زن در اسالم .27

 اخالق جنسی در ایران و غرب .28

 های اسالمی در صدساله اخیرنهضت .29

 پیرامون جمهوری اسالمی .30

 پیرامون انقالب اسالمی .31

 خدمات متقابل اسالم و ایران .32

 البالغهسیری در نهج .33

 جهاد .34

 جلد( 15آشنایی با قرآن ) .35

 مسئله شناخت .36

 شناخت در قرآن .37

 فطرت .38

 فلسفه اخالق .39

 انسان و سرنوشت .40

 عدل الهی .41

 علل گرایش به مادیگری .42

 جلد( 3علوم اسالمی ) .43
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 توحید .44

 نبوت .45

 معاد .46

 جلد( 6بینی اسالمی )آشنایی با جهان .47

 امامت و رهبری .48

 قیام و انقالب مهدی  .49

 تاریخ عقاید اقتصادی .50

 نظام اقتصادی اسالم .51

 مسئله ربا .52

 نقدی بر مارکسیسم .53

 جلد( 4فلسفه تاریخ ) .54

 مقاالت فلسفی .55

 تعارضات منطقی .56

 جلد( 5اصول فلسفه و روش رئالیسم ) .57

 شرح منظومه .58

 جلد( 4شرح مبسوط منظومه ) .59

 جلد( 4حرکت و زمان ) .60

 جلد(2الهیات شفا ) .61
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  مصباح یزدی عالمهراهنمای سیر مطالعاتی آثار  ❖

های برجسته در میان متفکران جهان از معدود چهره مصباح  عالمهحضرت 

های مختلف علوم اسالمی و ای ژرف و اصولی در حوزهاسالم است که با اندیشه

های رأی است و آثار ایشان در گستره وسیعی از زمینهانسانی دارای نظر و صاحب

، تا آنجا علوم مورد اقبال و استفاده اقشار مختلف و سطوح گوناگون علمی قرار دارد

درباره ایشان  ای اهلل خامنهکه رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت

 اند:فرموده

شناسم و به ایشان بنده نزدیک به چهل سال است که جناب آقاى مصباح را مى»

نظر در مسائل اساسى اسالم ارادت عنوان، یک فقیه، فیلسوف، متفکر و صاحببه

 «دارم.

هایى مانند سل کنونى ما، این توفیق را نداد که از شخصیتاگر خداى متعال به ن»

عالمه طباطبائى و شهید مطهرى استفاده کند، اما به لطف خدا این شخصیت عزیز 

 «و عظیم القدر، خأل آن عزیزان را در زمان ما پرکرده است.

 

 بندی آموزشیدسته

های متفاوت و برای توان از دیدگاهرا می  اهلل مصباحهای حضرت آیتکتاب

یک بندی فایده و آثار خود را دارد: در بندی کرد و هر دستهاهدافی گوناگون دسته

های گروه کلی آموزشی تقسیم کرد که برای دورهها را به توان کتابتقسیم، می

ها آن اند و فراگیریآموزشی و فراگیران خاص تدریس، یا به این منظور تألیف شده

 نیازمند تدریس توسط استاد است. 
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 كالم و اعتقادات

 مباحثی پیرامون مسائل اعتقادی و اخالقی .1

 آموزش عقاید .2

 (: راه و راهنما شناسی2اصول عقاید) .3

 های بنیادین اسالمیای از اندیشهچکیده .4

 

 تفسیر و علوم قرآن

 شناسی،شناسی، انسانمجموعه معارف قرآن )شامل: خداشناسی، کیهان .1

شناسی، اخالق در قرآن، جامعه و تاریخ از دیدگاه شناسی، راهنما شناسی، قرآنراه

 قرآن، حقوق و سیاست در قرآن، جنگ و جهاد در قرآن(

 خلقت انسان ازنظر قرآن .2

 شناسی در قرآنانسان .3

 (: راه و راهنما شناسی )تلخیص دروس(5-4معارف قرآن ) .4

 سازی در قرآنانسان .5

 

 اخالق و فلسفه اخالق

 خودشناسی برای خودسازی .1

 فلسفه اخالق .2

 نقد و بررسی مکاتب اخالقی .3

 االخالق فلسفهحول  کلمه .4
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 علوم انسانی

 های آنانقالب اسالمی و ریشه .1

 نیازهای مدیریت اسالمیپیش .2

 

 منطق و فلسفه

 دروس فلسفه .1

 آموزش فلسفه .2

 چکیده چند بحث فلسفی .3

 

 )نقد مارکسیسم( فلسفه تطبیقی

 جلد( 6ایدئولوژیک )پاسداری از سنگرهای  .1

 نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم .2

 ایدئولوژی تطبیقی .3
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   آملی زادهحسنهای عالمه راهنمای سیر مطالعاتی كتاب ❖

شوند که نظیر در تاریخ اسالم محسوب میشخصیتی کم زاده آملی عالمه حسن

ادبیات،  ،حدیثتنوع آثار ایشان در حوزه ریاضیات، نجوم، هیئت، طب، فقه، اصول، 

 آور است.فلسفه، عرفانف علوم غریبه و ... حیرت

استادی کسی همچون حضرت آقای »مقام معظم رهبری در وصف ایشان فرمودند: 

حسن زاده آملی )دامت معالیه( که میان مراتب عالیه علمی و مقامات و فتوحات 

علمی، دانشگاه و حوزه ای، مغتنم  موسسهو روحی جمع کرده اند برای هر معنوی 

 «.و موجب افتخار است

 زاده آملی اند مباحث حکمت و عرفان را از طریق آثار عالمه حسنکسانی که مایل

 کنند و البته به علت مطالعه توانند کتب ذیل را به ترتیب می ،کنند دنبال

عمومی و آثار ایشان در دو دسته برخی سیر تخصصی بودن برخی از این کتب، 

مند بندی شده است تا هرکس به فراخور نیاز و عالقه از آن بهرهتخصصی دسته

 .گردد
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 سیر مطالعاتی عمومی
 نامهالهی .1

 هابرنامهها نامه .2

 دروس معرفت نفس .3

 صد کلمه در معرفت نفس .4

 ودمنهلهیکلتصحیح  .5

 تصحیح گلستان سعدی .6

 رساله در امامت .7

 است نشدهفیتحرقرآن هرگز  .8

 مطالعاتی تخصصی)حکمت و عرفان(سیر 

 دروس معرفت نفس  .1

 صد کلمه در معرفت نفس .2

 هاها برنامهنامه .3

 گنجینه گوهر روان .4

 اتحاد عاقل به معقول .5

 نصوص الحکم بر فصوص الحکم فارابی .6

 سرح العیون فی شرح العیون .7

 ممد الهمم بر فصوص الحکم .8

 
... که محتاج تحصیل  در علوم مختلف هیئت، نجوم، ریاضیات وایشان و آثار دیگر 

 خدمت اساتید فن است.

 مه دارد...اسرآغاز اد



  
 

 


