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ت45/42/42:تگميختدميگف ترقگلهت

ت25/42/42تگميختپذيغشتقطعيترقگله:

تچكي و

ب.ق،  ه  بلخ  ي ايد اجمخل  يع لي تذيهب يخ   خعرف ثبد 922شيخ  ظفه الدين شيهاز   عجف  

الدين شيهاز   جل ا  لي ورم يهه گهليدب ايد يک  از شخگهلان  ه جهل الدين  حقق ل ان    صدي 

ياخنة وصه مجل  جل. از شيهاز  ع حرف   يپس  ع  هل ي ه يجچ يهل.    آثخي  يمچجن شهح تهذيب 

لعجْ يعخنع  ﴿ةيعلى تفسيه آي الملطق از تفعخزان ، شهح فصجص الحکم ا ن وه  ، ييخلة  هيخن العمخنع

 ل إِن يلعُمْ ف  يليْبٍ  ِّمَّخ نعزَّلْلعخ ولرى ولبْدِنعخ فعأْتُجا  ﴿تفسيه آية، 22األنبيخ : ﴾فِيهِملخ آلِهلةٌ إِلعّخ الرعّعُ لعفعسلدلتعخ

، حخشيع  ه يعخب اقريدس، حجاش   ه تدهيد االوعقخل مجاجع نصيه 23البقهب آية  ﴾  ِسجيلةٍ  ِّن  ِّثْرِعِ..

بع  ه شمسيع وه ب  ه الدين طجي ، حجاش   ه  طخلع فخه ياز ، شهح الکخفيع از فخه ياز ، حخش

گرشن ياز شبسعه  لايل.  همعهين آثخي    وبخيت ايد از شهح گرشن ياز شبسعه  يع لي يخل 

ب.ق ناخشعع   آن يا  ع يرطخن  خيزيد  ن  هال وثمخن  ايدا يهلب. اين شهح نسبعخ  بسجط   حخ   891

يع لي شهح ذيه شدب حقيقد وهفخن  ايد، تعدال ا يخت  26يک ليبخجع    قد ع ا   شعمل  ه 

  يد  يبخشد. لي اين  قخلع  خ  ع چکيدب ا  از  حعجا  اين ييخلع مجاييم اهلامد.  1115

 : شيخ  ظفه الدين، شهح گرشن ياز،  حمجل شبسعه ، حقيقدهگك ي تم ژو
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ترق ره

يخ    خية زندگ    تخييخ شيخ  ظفه  لحصه لي ي ايخت يجتخي  ايد يع لي تذيهباطهوخت  خ لي

اي نيز  ع يبب امعصخي، چلدان ياياشخ   خ لي  هيي  جزئيخت  خعرف ثبد گهليدب ايد يع اين  قد

يخ   عخمه ياب يخفعع ايد،   تکهاي بخشد، اين اطهوخت  يشعه از ي   تذيهب يخ   قده  ع تذيهبنمي

 د از:ليخ گجاب  ه اين ايد، اين تذيهب يخ وبخيتي ايخت   شبخيد آنهخ لي تذيهب

 933، جز  ل ه قسم ا ل ص الحبب ليّ

 279تخ  278 صفحخت ،شقخئق نعمخنيع

 253، ص اثهآفهيلخن

 214، ص  عدم المللفين

 531، قسمد الکجايب السخئهب

 415، ص يرم الجصجل

  499 شخييه وثمخنيع، ص 

تسغتخوش تشيخترظرغت ل ينتشيغ في

ف  ع  ظفه الدين ) لخ  ع قجل  ى ورى شيهازى ومهى شخفعى ي  ى  عه  ا نورى  ن  حمد  ا   نخه

خ  ع لالدين )  (    رقب  ع  ظفه22األنبيخ : ﴾ لعجْ يعخنع فِيهِملخ آلِهلةٌ إِلعّخ الرعّعُ لعفعسلدلتعخت﴿لي ييخلة تفسيه آية 

(   وخلم يخ ل شقخئق اللعمخنيعفخضل يخ ل ) وخلم وخ ل   خ ولخ ين چجن ( ايد.  ى يا الحبب ليّ قجل

لدين شيخ نديب ا شفد يع جديايخين شيهاز  جل.  ى  ا   اند.يعجلب (اثه آفهيلخن)   لطقى  زيگ 

) الکجايب السخئهب(    لخ  ه قجل ا ن الحرب  صخحب لي الحبب شيخ  ظفه الوخ  يکهل ورى ا ن يوشن 

از مرفخى شيخ شهخب الدين ومه يهه يلى   شن شيهازى يکلغشيخ نديب الدين ورى ا ن  شجديع 

فعع:   نيز ا ن الحرب  گايلکع شيخ شهخب الدين  ى يا  هاى يدايد مرق  ع شيهاز فهيعخل   ايد  جلب 

  ظفه الدين نزل  ه (.لي الحبب)حخي   ه  طرب اميه ايد يع نجشعع ا   ع ليد شيخ  ظفه ليدب 

جهل الدين ل انى    ه صدي الدين شيهازى   ورمخ  لياه  ع تحصيل ورجه شهويع، حسخب، ييئد، 

(.  ى يعخب اقريدس اثهآفهيلخن) ورجه  عدا ل ز خن مجيش تبحه يخقد لديع   يهه اهلامد   لي ي

اى  هاى حل  شکهتش ناخشد لي فن ييئد يا نزل ا يه صدي الدين شيهازى مجاند    ه آن حخشيع

د ي    خ تأليف حجاش   ه شهح تدهش يهخيمديي از لاشد   خعرف تبحه  (.  ى لي ورجه اثهافهيلخن)

  .(ةالشقخئق اللعمخني)  شهح  طخلع گج  يبقد يا از يم ي زگخيان مجل ي جل   شههت ورم  افز ن  يخفد 
ي اين ز يلع وه ع يع لايش  جسد لي ورم يهه    لطق  ه ايعخل مجل وه ع جهل الدين ل انى 

خ لمعه  ه  ى  « اگه  لطق جسم لاشد آن جسم  ظفه الدين شيهازى  جل.»د: ياجيجهل الدين  

ع  ديي(. لي شيهاز يرم الجصجلجهل الدين ل انى ازل اج يهل   لي شيهاز  ع  ظفه لا خل شههت يخفد )

لدين ل انى لي اين . جهل اب  جل جل يع  اقف آن، آن يا  ع فخضرعهين ورمخى آن ل يان  اگذاي نمجلا  

 يش  ع ع جخى مجالدين يا  ظفه چجن  ه جهل الدين لچخي  يمخيى شد    کهلي دييع تدييس  
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(. شيخ  ظفه  عد از  فخت  ه جهل الدين ل انى    ه صدي الدين الشقخئق اللعمخنيعتدييس گمخشد )

 عد از اتفخقخت ييخيى يع لي آن ل يان لي شيهاز يخ لال  ،(الشقخئق اللعمخنيع يرم الجصجل  شيهازى )

اقخ د    لى المهوشقبيرة سخفهت يهل   نزل ق  ع يمد حرب  .ير 916يخل  لي( الشقخئق اللعمخنيع)

  نزل    هاى تحصيل  گه يى از  لى  هوش ، يمچلين(    ع تعريم ورجه اهلامدلي الحببگزيد )

ل لي  خب فصل    صل عجان  ع شمس  ن  هل اشخيب نمجل يع  ع تحصيل ليس  طجّيآ دند. از آنخن  

يل  ع لل .   خفيع   شخفيع نجشد )لي الحبب( ه ي  نزل  ى اهلامد. لي اين  دت شيخ  ظفه حجاش

   ااز ايل ورم نزل  جمع  تصميم گهفد يع  ع  هل ي ه  سخفهت يلد. ىهخى زندگيگهفعخيى   يخع

 عب از ا  مجايعلد تخ  ها  ايعفخلب طهب از  حضه ليس     هغم تلا   عيشع  يع  خ آن  جاجآ د

ع گفعة ايل ورم يع  خ تمسک  ع حديث قلخود گلج شيخ  ظفه لي اخيخ    يشد لي حرب  خق   مخند،

تمخه نشدن  ايد قصد آن يا لاشعلد تخ شيخ  ظفه يا از يفعن  ع  هل ي ه  لصهف يللد، گفد اي  

ا خ  ع يک چيز يم،  يشجل قخنع شد نع  ع نخچيز، اس از آنکع ليمجايد آنخن يا نپذيهفد  هيخ  يفه 

هخى  ى لي شيهاز  جل  يدييع قخضى ا ن المليد يع از يم.    (لي الحبب)  ع ليخي ي ه گهليد. 

وسکه يييدب  جل از شيخ  ظفه  ى(. ا ن المليد يع لي ليخي ي ه  ع يتبة قخضيرم الجصجلايجيد)

ايعقبخلى تمخه يهل    قده ا  يا گها ى لاشد.    ى يا نزل يرطخن  خيزيد  هل. شيخ  ظفه شهحى يع 

  ع يرطخن  خيزيد تقديم يهل    ه  بلخى شههتى يع  ى لي فضل    جل نجشعع  گرشن ياز   ه  لظج ة

آن  ةاز يشد  دييع قسطلطلي  خشخ، يع يکاير (  دييع  صطفى 918ورم لاشد يرطخن  خيزيد )ه.

 ( يريم اللفس صخحب شخييه وثمخنيع اگذاي يهل. شيخ  ظفه لانشملد   شخوهى )  ا  ل يان  جل يا  ع

تهجيح    لاياي فقه يا  ه ثه ت    ، ع  عخش اندک ياضى  جل،  شغجل  ع مجل   اخک وقيدة نيک  

کهل.  عد از  دتى يکهل.  خ زيد  قلخود زندگى  ييا  هاى  حعخجخن  فقيهان مهج      خل مجلا .دال ي

لچخي  يمخيى چشم شد   يلخئى مجل يا از ليد لال.  ى از تدييس وخجز شد   يرطخن يريم مخن 

ا  ى (.  عد از اين  خجهالشقخئق اللعمخنيع قهي يهل ) نفقة  خزنشسعا نع  ع ولجان لييم ي زا 61 هايش 

لي ير (  ع نداى حق لبيک گفد. 922 ع شهه  ه يخ  سخفهت يهل   لي آندخ اقخ د گزيد تخ لي يخل )

لي ير ليگذشد ) 918طخوجن لي يخل  يبب ا عه  ع  يمخي يع  ى  ع ي ايع  لياه چلين آ دب ايد 
هيد ي ايد ل ه ل ي از حقيقد  خشد چها يع يرطخن يريم مخن يک يخل اس از ي(. ) ع نظه  الحبب

لعجْ يعخنع فِيهِملخ آلِهلةٌ  ﴿    ظفه الدين شيهازى شهح آيع  هيدي ع حکج د   919تخييخ، يعلى لي  اين

حکخيد شيخ  ظفه الدين ز ا شمس  ن  هل کلد(.ييا  ع  ى تقديم   (22األنبيخ :) ﴾إِلعّخ الرعّعُ لعفعسلدلتعخ

کهل   يمچلين حکخيد يد  هاى ا  لطخئف  ى شمخي تعهيف  خجانينزل  ى ليس   ىکلد يع  قعي 

کلد يع  عد از ليگذشد شيخ  ظفه  ى يا لي مجاب ليد   از  ى اهييد يع وخلم قبه يا چاجنع ي 

 (.لي الحببليدى اخيخ لال يع يمخنطجي يع لي شهح وقخيد ذيه شدب ايد )

تهگىتشيخترظرغاثگمتمتخوش هت

يخ   از  يخن کلد. ا خ تخيلجن لي يعخ خخنعيآثخي شيخ  ظفه حکخيد   يثهت يخى  خعرف ازتذيهب

 هيخى مطى، تلهخ يع اثه از آثخي ورمى شيخ  ظفه شلخمعع شدب ايد. از اين يع اثه، ل  اثه  لخ  نسخع
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ية آ شدب ايد   ا  صهفخً لي تفسيه  لسجب يللد،  ع  ىآنچع نزليکخن    عخصهان شيخ  ظفه نقل  ى

ايم مجل يا ذيه يهلب ايد. ل  اثه لياه  ى از طهيق  22األنبيخ : ﴾لعجْ يعخنع فِيهِملخ آلِهلةٌ إِلعّخ الرعّعُ لعفعسلدلتعخ ﴿

. نداشدب، شههت يخفععيع چجن  ع يرطخن  خيزيد شهح گرشن ياز  خنلد  ،شههت يعخب  ه  بلخى ايدا 

تفصيل  دان مجاييم ع   ،لي الا عيع   ..(.يجه  ى وبخيت ايد از تفسيه آيع ) ان يلعم ايدا  اثه 

 اهلامد.

تشغحتتبذيلت لمهطرتتر گف خيت-4

 ى  خشد.  حعجاى اين نسخع شهح  جججل  111846 ةشمخيا   ع سخعن يريمخنيع ةلي فههيد يعخ خخن

ه  ظفعخ خخنع نجشعع شدب ايد،  للف اين شهح يمخنطجي يع لي فههيد ي تهذيب الملطق ايد  

بخشد: شهح ا ل يع لي يلي  اقع اين نسخع شخ ل ل  شهح  بخشد. يالدين ورى  ن  حمد شيهازى  

آن  ع  ظفه  ة. اين شهح لي ليبخچايد اصل صفحع يخى نسخع قهاي لايل از وبد الهحمن شيهازى

خچع خشد، ا خ ليبيبيخ  ظفه  حخشيع نجشعع شدب از ش يرغه ايدا شدب ايد. شهح ل ه يع لي ةالسرطل

يخ نخ ى از  ظفه الدين شيهازى لي اين شهح  ججل ندايل. آغخز شهحى يع لي حخشيع نجشعع شدب ايد 

ى ليس لع جز  اصه  الثخن ىفخال ل يج الذ   سط جمع   سط اضخف  :البسط ورى نجوين»چلين ايد: 

م نسخع  ه ي ى آمهين صفحع نسخع مطى اخيخن اين شهح  ع لليل ته ي«. يج الذ  ال يکجن لع جز ...

  ع حسخب آ يل.  اخيخن اين شهح يا نآ ننمى تجا يفيد چسبخندب شدب    يخغذ

تشغحتفصو ت لحكمت بنتعغبيت-2

از شخيحخن فصجص الحکم ايد)يشف الظلجن   يشف الظلجن ذيه يهلب يع شيخ  ظفه يک صخحب 

اى از اين شهح  ع    ييچ ناخشععد نداييم لي لي ى(. ا خ از اين شهح ييچ اطهوخت1263ص  2جرد 

يخ  فههيد يخى هيد يخى ايهان   چع لي فههيعجايبنخه شيخ  ظفه الدين چع لي فههيعجايب يخ  فه

 يشجي تهييع  تخ  ع ا ه ز ذيه  ثبد نشدب ايد.  

 22بيخ :األن ﴾رََسَ َتََگلََوْتكََگخََتفِيبِمَگتالِبَةٌتإِلََّگت ل ََّهُتلََت﴿تةمسگلةتبغهگخت ل مگخعتيعهىتترسيغتايت-3

اى يع شيخ  ظفه ايم مجل يا لي آن ذيه يهلب، يمين تفسيه ايد. شيخ  ظفه  تفسيه تلهخ ناخشعع

  ايد: اين آيع يا  ع يرطخن يريم ايدا  يهلب ايد.  ى لي تفسيه اين آيع از يع جهد  حث يهلب

  هييى اين آيع از جلبة تهييب ورجه وه ى.  -1

  ه  بلخى ورم يهه.  ايعدالل اين آيع -2

 ايعدالل آيع  ه  بلخى فرسفة  شخئيخن.  -3

 .نسخة مطى اين تفسيه لي يعخب مخنة يريمخنيع ايعخنبجل يشجي تهييع  ججل لايل

 ا ل نسخع ايلاجنع شه ع  يشجل:

هلل قيجه االيض   السمخ  المعججد لجججب الجججل   البقخ ،  حيى يقخب العخظم  عد المجت    الحمد»

  السهه ورى ييد االنبيخ    يلد االصفيخ   حمد   آلع     ةلخ . الملفهل  دا ه العظمع   العه   الصهالف
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صهب الدائمع الى يجه العدل   القضخ.    عد فيقجل الفقيه الى اهلل ا لى ورى  ن  حمد  ى ورى الصحبع 

 «المعه ف  ع  ظفه شيهازى ا يق اهلل اغصخن اال خلع  لبى   آلع....

 يطه اخيخن  نسخع چلين مط  يشجل:

لم يججد الممکن يمخ  هين وريع فيرزه فسخل السمخ    االيض  ع أنع مهف نظخه المشخيد الدال ورى »

ن لى   ب. يذا  خ تيسهآ ججل الع مخلق لهمخ وريم قديه    احد   اهلل اورم  خلصجاب   اليع المهجع   الم

  صرى اهلل ورى ييدنخ  حمد   آلع اجمعين آ ين.  ةالکهيم ةالعه ج ورى  عخيج العحقيق  خ فى االي

 «تم

 تخييخ يعخب   نخه يختب اين نسخع لي اخيخن ذيه ناهليدب ايد

 يختب.  د نتخييخ     د ن 

ة بقهب آيال ﴾تمَتإِختكه ُمْتفيتمَيْبٍترِّمَّگتخََزَّلْهََگتعَ ىتعَبْ ِخََگتفََأْتُو تبِسومَةٍترِّنترِّثْ ِهِ..ت﴿ترسيغتايةت-1

23. 

)يعخ خخنع  ه ى(  جججل ايد )فههيد نسخع يخى  819اين ييخلع لي نسخة مطى  دمجوع شمخية 

ذب ي»مطى يعخ خخنع  دييع  ه ى تههان(. لي  خالى صفحة ا ل اين ييخلع چلين ناخشعع شدب ايد:

 ﴾خ .. لْلعخ ولرى ولبْدِنع ل إِن يلعُمْ ف  يليْبٍ  ِّمَّخ نعزَّ﴿ييخلة صخحبلخ  ظفه الدين الشيهازى فى قجلع تعخلى 

اين صفحع اشخيب اى يسد  شعه  ه ايلکع اين ييخلع لي  ة. يمچلين لي حخشي23البقهب آية « اآليع

يمهقلدى  حخشيع حرى ناخشعع شدب ايد.  ةهخيى   لي حجاش  المطجل  ثل حخشييشکجل شيخ  

بد الحکيم  ه تفسيه يمچلين لي اين حخشيع نجشعع شدب ايد يع اين  سألع يخ ه لي حخشيع و

خلع  ع شيخ  ظفه لي اين يي«  يضخ ى ذيه شدب   يختب آن ورى شيهازى لي تفسيه  يضخ ى  ى  خشد.

 هييى تفسيه ز خشهى لي الکشخف، تفسيه تفعخزانى لي شهح الکشخف   تفسيه ثعربى لي يشف البيخن 

ع يهلب ايد. شخيسعع ذيه ايلک ه اين آيع  ع طجي جداگخنع اهلامعع  يپس تفسيه  نظه مجل يا اظهخي 

يع لي يشکجل چخپ شدب يخ رعه ايد چجن   عل  اين ييخلع لي يشکجل شيخ  هخئى چخپ شدب ايد  

يشکجل شيخ ) نسخة اين ييخلع لي يک  از  دمجوع يخى يعخ خخنع  دييع  ه ى فخقد ليبخچع ايد.

 آغخز   اخيخن اين نسخع نخقص ايد. ( .184تخ  171ص ، 2جرد  ، هخيى

 شه ع نسخع:

« اآليع﴾ ل إِن يلعُمْ ف  يليْبٍ  ِّمَّخ نعزَّلْلعخ ولرى ولبْدِنعخ .. ﴿قخل صخحب الکشخف ولد تفسيه قجل اهلل وز جل »

 (23: البقهب)

 يخ د:لي انعهخ نسخع  خ اين يطه اخيخن   

 ي المثل  مخ سهخ انخ لج صهفلخ الضميه الى  حمد صرجات اهلل وريع   آلع لکن ذلک يجيم أن صد »

القهان وم ال يکن  ثل  حمد )ص( ف  يجنع وميخ ليس  معلعخ   لج صهفلخب الى القهان لدل ذلک... 

 )نخقص(.«

 حگشيهتبغتك گبت ق ي س -5



 
 
 
 

 
 93 هخي -23شمخيب ا  لي ا   -شلخي  نظم   نثه فخيي يبک/254

 

 

پهلازل. صخحب يعخب شقخيق ياقريدس   لي ورم يلديع. شيخ  ظفه لي اين حخشيع  ع حل  شکهت

ه. شيخ  ظفه اين يعخب يا از ا ل تخ آمه نزل فخضل اين يعخب اقريدس لي ورم يلديع يا ليد»د: يگج ى

« لاشد ي اى نجشد يع فهميده   ى لي اين ورم  هخيت  اال ه آن حخشيع صدي الدين شيهازى مجاند  

حيخت فخضل صدي الدين شيهازى نجشعع ز خن لي  (. اس اين اثه لي شيهاز  الشقخئق اللعمخنيع) نقل از 

اين ناخشعع  د ن لي ليد لاشعن نسخع اى از اين  ا يخ لقيقى  هتخيا کخن تعيين ا خ  .شدب ايد

    ازخنيعخب ا کخن اذيه نيسد. لي جسعدجى اين اثه لي فههيعجايب يخى نسخع يخى مطى  عأيفخنع 

  ه  هلب نشدب ايد.شيخ  ظف

تت(الشقخيق اللعمخنيع)حو شيتبغتتجغي تت-4

 (الشقخيق اللعمخنيع)حو شيتبغترطگلعتت-1

 )اثه آفهيلخن(كگفيهتشغحت لت-9

 (111ال يخت ايهان، ذ يح اهلل صفخ، جرد چهخيه ص  )تخييخحگشيهتبغتشمسيهتت-4
 اى يخفد نشد ا خ لي  لخ ع  ذيجي  دانهخ اشخيب شدب ايد. از چهخي اثه اميه ييچ نسخع

 شغحتا شنتم فتشبس غيت-45

تشيخترظرغت ل ينتشيغ فىتما شنتم ف

تخگگش نتشغحتا شنتم ف

» د:يجاي ه گرشن ياز شبسعهى آندخ يع   شگفعة  ظفه الدين شيهازى لي ليبخجة شهح ه  بلخى 

از ايل شهجل، العمخس شهحى نمجل يع  ع يِملد تلقيح،  جيجه   ع يقم تجضيح،  هيجه  خشد.   شيلي 

 جافقد شخي خن يحيق تجفيق، لي ذ ّد يمّد فقهاى لين   ع  چجن  هافقد طخلبخن طهيق تحقيق،    

 يقمى چلد،  ه لجح ظهجي   فهض وين ايد  العمخس ا  يا  بذ ل لاشعم    ه ّت  فعجّت،شهيعد 

جشعع از  عصجفع اين شهح يا ن ىشجل يع شيخ  ظفه  لخ  ع العمخس يکي،  عرجه  «شعجي ناخشعمة صفح

  ا خ از نخه ا  اطهوخت  لي ليد نيسد. ايد

تا شنتم فتتشيخترظرغت ل ينتبغتتگميختخوش نتشغح

خ شه ع نجشعن اين شهح  شخص نيسد، ا خ  خ تججع  ع اين يخن  ظفه لي اخيخن شهح مجل تخيي 

« هاض.الدجايه  االو عتم الشهح فى وخه افصح ولع فيخض  االوعمخل ورى  لعهى يرسر» بلى  ه ايلکع 

. يمچلين يييد 891فيخض  د ن تشديد  ع تخييخ  ة ه  بلخى لاللد ا ددى حه ف  اژعجان گفد يع ي 

 بلخى تخييخى يع يختب اين نسخع حسن الهخلى الحسيلى اليزلى لي اخيخن اين نسخع آ يلب، اين   ه

 شدذيه   891ق ناخشعع شدب ايد. اس تخييخ اتمخه اين شهح يع يخل .ير 896نسخع لي  يخل  

  خشد.حقيقد  نميعجاند ل ي از

تام ىتصوفيهتةخظغتشيخترظرغتدمبگم

طجي يع قبه ذيه يهليم  ى لانشملد ورم يهه   لطق ايد.  يمخن شيخ  ظفه شخفعى  ذيب ايد  

ه، فقي چجن  دمجع اين يعخب،  ه  فق  شهب نخظم مجايد  جل    »  ه  بلخى گفعة  ى لي اين شهح:
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از  اذوخناگه يخلى  خخلف يعخب  يلد يخ ى،  خيد يع ولخن  اهلب از چههة اوعقخل مجل نخجايد گشجل،

طجي لايل، ا خ يمخن  ل يع شيخ  ظفه نسبد  ع افکخي صجفيع نظه مخصجيش عرجه  « صجب آن  هتخ ى

ل شيخ  حمجيعل   ه  بلخى  ذيب نخظم زيها يع اين شهح کلد ييع ذيه يهلب اين نظه يا  طهح نم

 ، ناخشعع ايد.شبسعهى ايد

تخسخهتهگىت طىتشغحترظرغت ل ينتشيغ فىتبغتا شنتم فتىرعغف

شهح گرشن ياز شيخ  ظفه الدين شيهازى از نسخة يعخ خخنة  يخى مطىا لين يسى يع لي  يخن نسخع

خشد. بيتههان  ، ايعخل فخضل ليعه ييد  لصجي طبخطبخيى، ايعخل لانشاخب بمبه لال  14914 درس 

ع يخصجفيع شبيانقى  لز ى آن يا  خ نسخة  سخن    حققخنى چجن گرچين  عخنى   ورىينج فههيد

جفيع يخ نسخة ايخص  جيل اشخيب لي فههيد ة يخ يند. لذا تلهخ نسخ  د ن آنکع ذيهى از شخيح ،دانسعلدي 

لي اين نسخع نيز ذيهى از نخه شيخ  ظفه شيهازى نيخ دب ايد، ا خ  ع لليل آنکع لي صفحة  ، جلب ايد

نجيسخن ين نسخع  ع يرطخن  خيزيد ايدا   يشجل، يمة فههيد ايدا  اين نسخع آ دب ايد يع ا

يز  ه يخ نلذا شلخيخئى يخيه نسخع يع اين شهح از آنِ شيخ  ظفه شيهازى ايد.اند القجل  جلب عفق

ججع  هاى نخسعين  خي  عطبخطبخئ  صجيت گهفعع ايد. ليعه  لصجي لي ايخصجفيع نسخع  اينايخس 

اى ع  نع نسخ  خشدنيز از شهح گرشن ياز شيخ  ظفه  ى  درس  جججل لي يعخ خخنع نسخعيع شدند 

ين از  ظفه الد يخ. نسخة لياهى يع لي ايهان  جججل ايد   گفعع شدب گجايخصجفيع شبيع  ع نسخع

. لي ايد شهح گرشن ياز ع ولجان  18975، نسخة مطى يعخ خخنة  درس  ع شمخيب  خشد  شيهازى 
 خ از شخب  ظفه الدين ورى شيهازى ايد. يگج شلخية يعخب ناخشعع شدب يع

يمخن نسخع اى ايد يع يختب  ،حيخت  للف نجشعع شدب خن ز ا لين نسخة مطى يع از اين شهح لي 

ق ظخيهاً از نسخة نجشعع شدب  ع ليد  ير 896آن حسن الهخلى الحسيلى اليزلى آن يا لي يخل 

ق يع شيخ  ظفه لي ايهان  ع يخييخى .ب 916يهلب ايد. لي اين تخييخ   تخ يخل  ايعلسخخشيخ  ظفه 

، از يمين ي ى لي ليبخچع اين آن يا ناخشعع حرب   تهييع ايش از  سخفهت  ع  ، بورمى  شغجل  جل

ي نجشعع شدب ايد. اين نسخع ل صجفيخن  قد از  ذيه شدب يع اين نسخع  ه  بلخى العمخس يک شهح

ثبد شدب ايد. نسخة مطى ل ه اين شهح لي  14914   ع شمخيب  ،دي درس  جججل ا ةيعخ خخن

. تلهخ تفخ ت  يخن نسخة ل ه   نسخة ا ل ايداى ب ايد ع يشعع تحهيه ليآ د ق.ير 917يخ  916يخل 

اين نسخع  ع يرطخن  خيزيد ايد يع لي ليبخجة شهح نسخة ل ه ذيه شدب ايد. اين نسخع لي يعخ خخنع 

نسخ  خق ثبد شدب ايد.   912لي شهه ايعخنبجل يشجي تهييع  جججل ايد    ع شمخية  عيخصجفيا

خى  خعرف ايهان  يشجي اخيسعخن  جججل يسعلد، از ي ى اين مطى اين شهح يع غخلبخً لي يعخ خخنع ي

 يخى مطىشجل يع اين نسخعييخ  عرجه  ع اين نسخعچ،    ه  بلخى ليبخاندايعلسخخ شدبل  نسخع 

فقط  عضمن ليبخجة آن    ، يشعه از ي ى نسخع ا ل نقل شدب اند. ل  نسخع  ع طجي جدا گخنع از شهح

د بخشليآيعخن قدس يضجى شهه  شهد  جججل  هه قم   يعخ خخنة شهح لي يعخ خخنة  سدد اوظم ش

يخى اند. لي الا ع  ع ذيه يمع  نسخعل  ى لي تهييع  جججل ايد، ناخشعع شدب عيع از ي ى نسخ

 شجل.اهلامعع  يشلخيخيى شدب  ايلجنمطى يع تخ 
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ت

تهرت(422شغحترظرغت ل ينتع ىتبنترحم تشيغ فىت)س.تميژايبگيت

 ايد. آغخز ناخشعن اين شهح  شخص  بسجط شهحى نسبعخ  ه گرشن ياز يهازى شهح  ظفه الدين ش

العمخس يک  از ايل شهجل نجشعع     عير  ع اخيخن يييدب ايد. اين شهح  لخ   891نيسد ا خ لي يخل 

ايد. شيخ  ظفه قبل از شه ع  ع شهح ا يخت گرشن  شدب  ع يرطخن  خيزيد ايدا    ير  917لي يخل 

لد ى وهفخن  خنحقيقد وهفخنى اهلامعع ايد. اين حقخيق  ع تجضيح  عضى جلبع يخ 26 ياز  ع ناخشعن

 ،خ ذات  آياى حکم ، ججل  طرق ،نتعي، پهلازند   اصطهحخت  خعرفى  خنلد ذاتيفهم  سخئل تصجف  

 عخل  ا جي امه ى يا  خ ايعلخل  ع آيخت قهآنى  ،ي ح ،تکريف ،تدرى ،فلخ ، يشف ،ييه  وخلم  ثخل

ديلد. اس از آن شيخ  ظفه  ع تفسيه يليث نبجى  وبخيات وهفخ  فهيفع  جيل  هييى قهاي   احخ

ايد  خ شه حى يع  عخصه پهلازل، اين شهح اگه چع ي  ع ل ي از ايدخز   اطلخب  شهح ا يخت گرشن ياز 

ع يژگى اين شهح اين ايد يايميعى مخص لايل.  همعهين   شجند، ا خ جخياخب  يز خن آن نجشعع  يم

يزا لي ييخندن انديشع    علخى  جيل ع شيخ  ظفه ايعخلى تمخه ويخي لي ورجه گجنخگجن  جلب   هخيتى  

نظه مجل لي قخلب وبخياتى يخلب،  خعصه    ع ل ي از ايچيدگى لاشعع ايد.  ع تعبيه لياه ا  لي 

ي اين شهح ايى للب تکهيرمختى اندک، تجانسعع ا يخت گرشن ياز  ع طجي يخ ل شهح   تفسيه يلد.  طخ

 يخت، لذا  همى از ا شعع ايدلا  خجيل   اصجال  هاى يسى ناخشعع شدب يع ز يلة وهفخني ع چشم نم

تخ مجانلدب مجل  ع فکه   تأ ل لي خية آنهخ  پهلازل   ليگيه   د ن شهح ييخ يهلبته يسعلد  يع ي شن يا

 على اصطهحخت وهفخنى آشلخ  يع حد اقل  خيسعلد اين شهح يسخنى  خخطب  فخييم وهفخنى شجل. 

   ليعى  ه آتش وهفخن لايند.   يخ از ييه  يرجک  خمبه جلب 

 آغخز نسخع:

 جع  ججب مجل  يا يع غلچة حقيقد  قديع اش لي گرشن ياز  ع احسن  ججب شکفعع   ىيپخس يک

 ا کخن نهفعع. ةيا لي  زه شعجي  ع اهل

 جي از تج گرشن گشععرراى  خغ ظه

  ع ازل  جج زلبچجن  حه  ججلت 

 

 ن گشععتج ي شّ آيلة يسعى ز

 يه جخ صفعى مخص  عين گشعع

 اخيخن نسخع: تم الشهح فى وخه افصح ولع فيخض  االوعمخل ورى  لعهى يرسرة الدجايه  االوهاض.

الرهم انى ايعغفهک  اتجب اليک ومّخ يقمع  لخنى ا  لمل تحد  يخنى ا  الحظع جلخنى  خخلفخ لرشهيعة 

 لرطهيقع ا   لخفيخ لرحقيقع فخنک اند الغفجي الهحيم  ال يخيب السخئرمن الکهيم .ا   عخندا 

  896يختبع حسن الهخلى الحسيلى اليزلى فى يلة 

تهگىت طىتشغحتشيخترظرغت ل ينتبغتا شنتم فتشبس غىخسخهربم غينت

 ججل  هان  يشجي يخ  لياهنسخة مط  لي اي  يسد   ل از  شهح  ظفه الدين  ه گرشن ياز حد ل

ة نسخ يخ  شههيخ   خعرف ايهان ناهداي   يشجل   يفدلي يعخ خخنعمط  از آن  لايل. اخنزلب نسخة
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 سخعچهخي ن خخنة ايخ صجفيع شهه ايعخنبجل يشجي تهييع  مخيج ايهان يع يک  از آن لي يعخ مط  لي 

خب تههان هيز  لانشاخخنة  لي يشجي اخيسعخن   ل  نسخع لي  يلفيرد يع ل   يکه فيرم  از آن لي يعخ 

يخ  مط  ل  نسخع ايد يع لي ز خن حيخت  للف عهين اين نسخعي جججل ايد.  همعهين   قديم

 اند، اين ل  نسخع  دين قهاي ايد.ناخشعع شدب

يع  ايسد ثبد شدب ايد. اين نسخع ا لين نسخع 14914خخنة  درس  ع شمخيب  نسخة مطى يعخ -1

 ع يشعة تحهيه حسن الهخلى الحسيلى  .ق ير 896ي يخل   ل ،حيخت  للف نجشعع شدب ايد لي

. آغخز اين نسخع  اندخه آن يمخن طجي ايد يع لي شهح  ظفه الدين ايعلسخخ شدب ايداليزلى 

 –شيهازى قبه ذيه شدب ايد. )فههيد  خعصه نسخع يخى مطى يعخ خخنة  درس شجياى ايه ى 

 (4733 شمخية 516 صفحة

ثبد شدب ايد. اين نسخع لي حيخت  للف لي يخل  912صجفيع  ع شمخيب خخنة ايخنسخة مطى يعخ  -2

نجشعع شدب   ع يرطخن وثمخنى  خيزيد ايدا شدب ايد. آغخز اين نسخع   اندخه آن  ير.ق917يخ  916

 يمخن گجنع ايد يع لي شهح  ظفه الدين شيهازى قبه ذيه شد. 

تةتشغحت ودتاممدوت س .خموخهتهگيت فتحقگيرتعغفگخيتكهتشيخترظرغت ل ينتدمترق ر

 يبک حقيقد حقيقد وهفخن  يا ذيه يهلب ايد. لي 26شيخ  ظفه لي  قد ة مجيش  ه اين شهح 

    تجانخي   ه  يمچلين ايد يهه ورم لي  ظفه شيخ ايعخل   قخه  ه ي شل  گجاب حقخئق اين طهح

الج حقيقد ياجع  ع فهم  لايل   لي اين  قخه لاللد ،  جيز لفظ لي طجالن   فهجه  يخن لي     نظيه

  سخئل تصجف، ذات  جججل، حدخب، انسخن صغيه   انسخن يبيه  ع ولجان نمجنع ذيه  يشجل.

: فهم  سخئل تصجّف  ع وقل  يسه نيسد  تخ قخ ريد  تج    جذ ة حقّ نبخشد   ليدة لل  ع حقيق 

 يه ة  شخيدب  ُکحّل نشجل، اِلياک اين اعيهاي چشم نعجان لاشد.

تشعغ
 ررررررررررل يخية حرررقّ  رررجل حررقّ آفعررخب وقرررر  

 وقرل مجل شرررحلرع ايرررد چجن يررررطخن ييررريد   

 اندييررررررن يب گررررره مررررهل يب  ين  رررررررردى  

 ليک چرررررررررررجن  ررررن لم يذق لم يدي  رررررجل     

 

 يرررررررررررررخيع يا  خ آفعرررخب حقّ چرررع ترررررخب   

 مرررزيررد شحلرررررررة  يچرررررررخيب لي يلررررردى 

 فخرررررررررره ياز  ياز لاي ليرررررررن  رررررررررد     

 وقررررررررررررررل   تخييرررررهت ا  حررريهت فز ل      

 

  آنچع  کشجف ا ليخيد، لي وبخيت نم  گلدد   اشخيت نم  تخ د   يه چع  ها  اظهخي آن حقخيق 

 .«إظهلخيُ يهِّ الهُّ ُج يّدِ يُفهٌ» گجيلد يبب مفخ شجل    لهذا گفعع اند 

ا   خقى ايد    سجزى ذات ذات  جججل،  ع ييچ  جع  عد ه نميشجل.  ثهً  اگه چجب يا  ي حقيق 

کلد.    اجب الجججل يک ذات ايد يع لي جميع يخ د    ع ييأت مخيسعه ظهجي  يصجيت ا  تبدّل   

الف( حقّ وخلم  -4شجند   اِيدخل. )لجججل صجي   اعحجال يع  عبدّل  ياعحجال  خقى   ثخ د ايد.    مکن ا

 الرَّعل إِنَّ الرَّعِ  لجْعُ فعثعمَّ تُجللُّجا فعأعيْلعملخ﴿کلى. صجي  ععدّلب  خعرفع يع  شخيدب  ي يا، ظهجي نجي ا  ايد  ع

 ﴾ولرِيمٌ  لايِعٌ
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تبي 
 يهچررررع  يلى لي جهخن از ميه   شره
 زآن يک   خ ولرررررديم يلفررررررررد شلررج

 ي  يفرخلگجيجزب چجن  شکسد  ى
 گجي  يلجن آن يجزب يررجمررررررخک  ى

 آن ييجل  يين يمع صجيت  ه ا يد
 گرررره نداي  ذ ق   جرردان اى فقيع

 

 1ل  جهد لايل چررررررج  اشخي  نرررررررظه 
 2جررررررز ا   رررررخ ولرررررردب  خق   ررررررره 
 چجن يفرررخلش مخک شد  لاه تج حررررخل

 يت لي ايلدخ  خزجررررج رررررررعل    صرررررج

 يسد  ه جخ اين صجي نقش يبج ايد

 3قرررررررررررجل يندان گررررجش ين ال ييب فيع
 

حدخب  يخن تج   حقّ، تعين ايد. چع تج حقيقد  طرقع، يع تعيّلى مخص يخفعع اى   مجل  حقيق 

 خلى   تقدّس.يا  غخيه ا  الدايى  يه گخب يع تعيّن  جيجه تج  رحجظ نشجل، حقّ  مخند    س تع

تبي 
 گه ترررررررج  همررريررزى ز  خ    رررررن ل ى

 اين تعررررين شد حدخب ي   ل يررررررد

 نررررريسرد گرررهلل صررجيت  خال  اسد

 تخ تعررررررين  هنرررررخيزل از  ررررررررررررررررريخن

 

 يررررره ل  وخلم اه ز مرررررررررجل يخ ى يمرررررى

 زل تعررررررين جمرع ا يدچجنررررررکع  همررررري

 حررررررقّ ويخن  يل   ع نقش يه چع يسد

 حررررقّ نهخن ايد   نخررجايد شررد ورررررررريخن

   هال از  «إنسرعخدُ  ِن جِردِ  يعمخ إنسرعخدِ الحليَّةُ  ِن جِردِيخ فعإذعا أنعخ يُجل»ا ج يزيد قدس يهب فه جل: 

 جرد، تشخّص ايد 

 . يع وخيض حقيقد  طرقع ايد

 ه ن آيى ز الرررررداي  جرررررجلگه  رر

  ى نشخن شررج از يمرررع نخه  نشررررخن

 يررهل شيه  لان يع صفهخ  شکلد

 

 4 ه تج گهلل ل ي اهگخي  جرررجل

 5تخ  بيلى ي   جررررخنخن يا وررريخن

 6شيه آزال آن يع مجل يا  شکلد

 خ زِلدُ اُيعهِّيُ آيلةً حلعّ  »د. چجن  خز آ د فه جل: اِ خه جعفه يضى اهلل ولع، لي اعثلخ  ته ت قهآن  يهجش ش

لِسخن اِ خه لي آن  قد چجن »فه خيد:   شيخ شهخب الدين قدس يهب  ى «يلمِععُهلخ  ِن المُععکعرِمِ  ِهلخ

 «گفد.« الرَّعُ أعنعخ  إِنِّ» شدهة  جي   جل يع لي طجي

                                                 
يهچهدايل لي جهخن نقش  ججل          ل  جهد لايل چج »،  ع صجيت18 يد شمخية 243يهچع  يل .....ايهاي الشهجل الييد  ص  1 

 آ دب ايد.«  اشخي  نظه

   24 ،23 ،22 ،21 شمخية يخ   يد 243 ص الييد  الشهجل ايهاي..... يک  زآن 2 

 نشد شلخمعع  يد اين يلدةيها.... نداي  گه 3 

 آ دب ايد. «چجن  ه ن آي  ز الداي  ججل»  ع صجيت صهاع ا  ل اين  يد   2927 شمخية  يد 364گه  ه ن....  لطق الطيه ص  3 

 26،  يد شمخية 282ايهاي الشهجلالييد  ص .........ت   نشخن 5 

شيه آنسد آن يع مجل يا » هاع ل ه اين  يد  ع صجيت:  ص 1389 يد شمخيب  84 ثلج   علج  لفعه ا ل ص  ....تيهل شيه  1 

 آ دب ايد.«  شکلد
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وخلم اعجسخه ايد.   ي حش وقل يرّى ايد : اِنسخن ل  ايد صغيه يع تجيى   يبيه يع تن ا  حقيق 

هُجل عُ فعالعلخلعمُ صُجيلةُ الحلقِّ  ل يُجل يُ حُ العلخلعمِ المُدل ّهِ لع»  قربش نفس يرّيع.   شيخ لي فص يجلى گجيد: 

 «اإلنسخنُ الکعبِيهُ.

تبي 
 حقّ چج جخن   جمرع وخلم چجن تن ايد
 کىاز يرررررمخل قرررديتررش  رررررررين  ى شررررر

  جررررررررررع آله آيلررررررررررع ايرررررمخ يلررررررد
 لي يرررررع گز قررررخلب نرررررمخيد ا  ويررررررخن

 

 1يمرچج مجي لي يخيلخت اين ي شن ايد 

 2نمخيررررد لي يررررکىيررررررررج ل  وررخلرررم  ررررى

 ورررکس مرررجل لي صررررجيتش ايررردا يلد

    خشد لي جهخنيرررره چرررع  ررجل  يسد 

 

 «لعجلعخکل  لخ معرعقدُ األفهکل.»   اِنسخن صغيه لي  هاتب يسعى، مختم ايد   ثمهة شدهة وخلم ايد.

تدرّى چهخي قسم ايد: ا ّل آثخيى يع  ججل  طرق  ع صجيت  عضى جسمخنيخت يخ جميع  حقيق 

طرق يا  يلد  عصف  ع  عمثل شجل    ع صجيت اِنسخن ايمل ايد.  ثخنى اعفعخلى يع يخلک،  ججل  

صفعى از صفخت فعريع.  ثل مخلقيع   يازقيع   غيه آن. يخ مجل يا وين  ججل  عصف  ع يکى از آن 

صفخت  يلد   ايثه تدرّيخت اعفعخلى  ع اعنجاي  رجنع  خشد    ع يمع يناى نمخيد،   ثخلث صفختى يع  ججل 

عصف  ع آن صفخت  يلد. يا ع ذاتى يع از  طرق يا  يلد  عصف  ع صفخت ذاتيع  يخ مجل يا وين  ججل  

تدرّى، فلخ  يخ د   صخحب تدرّى چلخن شجل يع از ا  اثه نمخند   ييچ شعجي نداشعع  خشد   الزه نيسد 

يع تدرّى لي لبخس نجيى  رجن  خشد   يه نجي الزه نيسد يع نجي تدرّى  خشد، شخيد يع نجي طخود يخ 

يخ   خشد   وه د تدرّى، فلخ  ايد  خورم تدرّى لي حين تدرّى،   نجي مرق يخ نجي يکى از اعنبيخ    اع ل

 يلبُّ الرَّعُ أعنعخ إِنِّ ﴿ب( آن ايد يع  جيى وريع السهه -13گجاب  ه صحد تدرّيخت از قهآن   حديث )

 سلنِأعحْ فِ  يل ِّ  يلأعيْدُ »از ليمد شليد،    صطفى صرّى اهلل وريع   يرّم فه جل: (03﴾)قصص الْعلخلعمِينع

 «صُجيلةٍ

 آنکع يبحخنى يمى گفد آن ز خن

 رررم ازين ي  گررررفد آن  حه صفخير

 آن اعنخ الحررقّ گفد اين  على نمجل

 ليس ف  الدايين آنکج گفعع ايد

 چررجن نمخند از تجيى  خ تررررررج اثه

 

 

                                                 
 نشد شلخمعع  يد اين گجيلدب..... جخن چج حق 1 

 11 شمخية  يد146 ص    7  يد145 ص الشهجل ايهاي.......  يمخل از 2 

 36   31، 31، 29، 28 يد يخ  شمخية  148ايهاي الشهجل صفحع ......آنکع يبحخن  1 

 

 3اين  عخنى گشعع  د ا  يا ويرررررخن

 نيسد اندي جبّع اه غيه از مرردا

 يت ايش تج لوجى نمجلگه  ع صج

 لي اين  على چع نيکج يفعع ايد

  ى گمخن يخ ى ازين  ررررررررعلى مربه



 
 
 
 
 

 

 خموخهت يت فتشغحترظرغت ل ينتشيغ فيتبغت بيگتتا شنتم فتشيخترحمودتشبس غي

 ولجان  ع  يايعخ اين لي نسبعخ  بسجط ايد ، ياز گرشن  لظج ة  ه  ظفه شيخ چلخن يع گذشد شهح

 شجل    ذيه ذيل لي ا يخت آن شهح  خ يمهاب ، آ دب  لظج ع لي يع يخي   خشمخيب د ي يشد ، نمجنع

 . بهل ا   ههب شهح اين از مجانلدب تخ

 الج  يد از آغخز  لظج ة گرشن ياز   شهح شيخ  ظفه  ه آن:

ت«بهتخگستاخكهتجگختم تفكغتتارو  تتتتتتتتتتتتتتتتتتچغ غتدلتبهتخومتجگختبغت فغم  »-4

   شخيدة  اجب لي  مکن،  يع نفس نخطقع يا  ع طهيق الهخه ييه  علجى، از ظخيه  بخطن ع نخه مدا 

تعريم يهل   لل صلج هى يا از ي غن ي ح حيجانى،  خنلد چهاغى  ع نجي نفس نخطقع، ي شن يخمد   

 يوخيد  هاود ايعههل، يع ليين مطبع  هوى ايد،  ه فطن  خفى نخجايد  خند. 

ت«اش تممشنتتتتتتتتتتتتتتتتفتفيضشت گكتادستاش تا شنفتفض شتهغتدمتعگلمت»-2

از تدرّى يحمخنى وخه ا  وخلم غيب   شهخلت  ع نجي  ججل   لجازه آن، ي شن شد. از تدرّى يحيمى 

 مخص ا  نشئة اِنسخنيد،  ظهه  عخيف امهق گشد.

ت«كوخينتتو خگيىتكهتدمتيكتطغفةت لعينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتكگفتمتخوختپ ي تاممد»-3

الف( وخلم غيب   شهخلت  -16ظهجي ايد، اويخن ثخ عة ) ىقديهى يع  ع يک لفعع از قجل ين يع اقعضخ

يا ايدا يهل  يخ لي آن  احد يجنين يا  عد از مرع  ججل  عربس  ع لبخس  ججل يخمد.  ثخنى الصق 

 .44ايد  ع لفظ يجنين ليکن. وين  يد يخزليم ايد

ت«فدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهز م ختخقشتبغتلوحتع ستفدچوتقگفتق متشتدستبغتق مت»-1

چجن  بدا قديت ا   ع نفس يحمخنى، ايدخل قرم فه جل قرم نفجس غيه  علخييع از اويخن  مکلع  ه لجح 

وده يقم يهل  چع لي ججاب يلال ثخنى مجايد آ د يع وده، آيلة يسعى ايد   وکس ا  يع لي آن 

 نمخيد، وخلم ايد.آيلع  ى

ت«ت فتاختدستاش تپي  تهغتدمتعگلمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتفتاختدستش تهوي  تجگختادس»-5

 ع آن نفس يحمخنى، وخلم غيب   شهخلت، از ورم  ع وين آ د   لي آمه، حقيقد جخ عة اِنسخن ايدا 

 شد   قجس ظهجي، ع  نقطة  ججل ا  يمخل يخفد.

سختشيخترحمودتشبس غيتبغتاختسؤ لتسهتبي تشگرلتبغتسؤ لت ملتسي تحسيهيتهغميتمتپگ

 متشغحتشيخترظرغت ل ين

تؤ لتسي تحسيهيتهغميس
ت«خخرررس ت فتفرررركغت ررررويشررررمتدمتتتتتتتحررريغتچرررررهتچيز س تاخكهتاويه شتتركّغ»-15

تجو بتشيخترحمودتشبس غي

خ ستدمتررررررغ تار ىتبررگوتچهتبودتتركّغتتتتتتتتتتتتتتكرررزينترعهىتبمرررررررررگ»-14

ت«تحيغ

ت«بهتجرزمت خ متب ي ختكلّتررط رتتتتتتركّغتمف نت فتبگطلتسوىتحرّتتتتتتتتتتتتتت»-12
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تشغحتشيخترظرغ

تفکّه  ع وهف صجفيع، ييه يشفى ايد از تعيلخت  يميّع اِوعبخييع  ع جخنب حقيقة الحقخيق يع  ع 

ت   ا ّل فلخ  ف  اهلل يسجت تعيّلخت ظهجي يهلب    شخيدة حقيقد  طرقع ايد لي  دخلى تشخصّخ

  ثخن   قخ   خهلل.

تخ يجه

شيخ  ظفه الدين شيهاز  شخگهل  ه جهل الدين ل ان   صدي الدين شيهاز   جل   لي ورم  لطق  ه 

ل    ع کهزندگ   يايعخلان مجل ايش  گهفد  آثخي فها ان  از     ع يخلگخي  خندب ايد.    لي شيهاز 

لي گذشد. شيخ  ظفه آثخي   922 ه يخ لي يشجي تهييع يخل حرب   ي ه  سخفهت يهل   لي شهه 

زيخل لايل   همعهين آثخي    شهح تهذيب الملطق تفعخزان    شهح گرشن ياز شيخ  حمجل شبسعه  

ه ل.    اين شهح يا  ه  بلخ  ليمجايد يک  ياميه يک  از  همعهين آثخي     شمخي   ايد يع اثه

لي  قخلع نيز ذيه شد،  چلخنکعب ق( ايدا يهل. 918زيد وثمخن  )ه. از ايل شهجل ناخشد   ع يرطخن  خ ي

حقيقد وهفخنى اهلامعع  26شيخ  ظفه قبل از شه ع  ع شهح ا يخت گرشن ياز  ع ناخشعن اثه لي اين 

   وهفخن  حقخيق يخ  نمجنع ناخي   عل ي از اطلخب  ايدخز ايد. نسبعخ  بسجط    ع ايد اين شهح  

 يخن  لي شيخ تجانخي   ه صخلق  گجاب ا ه اين   لايل لاللد وهفخن حيطة لي    تبحه  ه ا يخت، شهح

نسخع يخ  اين شهح تقهيبخ ايد.   ججز ايد مهصع   اندک وبخيات    الفخظ قخلب لي طجالن   فخييم

نسخع مط  ايد يع لي يعخب مخنع يخ  ايهان   يشجيتهييع   يشجي اخيسعخن  جججل     خشد  22

 14914   همعهين آنهخ ل  نسخع ايد يع  يک  لي يعخب مخنة  درس تههان  ع شمخية   قديمعهين 

 ع ثبد يييدب  912ثبد شدب ايد   لياه  نسخة يعخب مخنة ايخ صجفيع شهه ايعخنبجل ،  ع شمخية  

  ايد.

ترهگبعتمرآ ذ

تقغاختكغيم

ترهگبعتايگتتقغاختمتتغجمگتتاخ

 ش. 1387تهجمع: آيع  ع آيع، چخپ: ا ل، انعشخيات اخيس، قهآن حکيم،  عهجم: طخيهب صفخي زالب، نجع 

ترهگبعت طي

 14914نسخة مط  شهح  ظفه الدين شيهاز   ه گرشن ياز يعخب مخنة  درس شمخيب  -1

ايعخنبجل  -912شمخيب  عيخ صجفيانسخة مط  شهح  ظفه الدين شيهاز   ه گرشن ياز يعخب مخنة  -2

 يشجي تهييع-

 شهح گرشن ياز ع ولجان  18975رس  ع شمخيب نسخة مطى يعخ خخنة  د -3
)يعخ خخنة  ديية  819نسخة مطى شهح  ظفه الدين شيهاز  آية  إن يلعم.... لي  دمجوع شمخية  -4

 تههان(  - ه ى



 
 
 
 
 

 

 يريمخنيع نسخة مطى  ع شمخيب ةنسخة مط  شهح تهذيب الملطق  ظفه الدين شيهاز  يعخ خخن -5

111846 

 -يعخب مخنة يريمخنيع« لج يخن فيهمخ...»ه الدين شيهاز   ه آية نسخة مطى تفسيه شيخ  ظف -6

 يشجي تهييع  -ايعخنبجل

تتذكغ تتمترهگبعتديگغ

جرد،  کعبة 11   الحديد، وبد الحميد  ن يبع اهلل، شهح نهج البهغة ال ن أ   الحديد، اا ن  .1

 ير .1414قم، چخپ: ا ل،  -آية اهلل المهوش  اللدف  

جرد، 4 ن زين الدين، وجال  الرئخل  العزيزية ف  األحخليث الديلية،     جمهجي،  حمداا ن  .2

 ير  1415، يکم قم، چخپ -لاي ييد الشهدا  لرلشه 

 الحبب لي(  971 – 918)  الحرب  يجيف  ن ا هاييم  ن  حمد الدين يض  الحلبر ، ا ن .3

  .األ ل القسم. الثخن  الدز 

جرد، 2خ وريع السهه، تهجمع غفخيى    سعفيد، ا ن  خ جيع،  حمد  ن ورى، ويجن أمبخي الهض .4

 ش  1372تههان، چخپ: ا ل،  -نشه صد ق 

ا ن طخ  س، ور   ن  جي ، فهح السخئل  ندخح المسخئل،  سعخن لاي الکعخب، قم ، چخپ ا ل،  .5

 ب.1416

 ير. ش. 1371ا ن وه  ، ح  الدين،فصجص الحکم، چخپ: ل ه، انعشخيات الزيها  )س(،  .6

 يعخ خخنة نخشه -تههان  ه    دييع يعخ خخنع مط  يخ  نسخع فههيد يضخ، ايعخل ، .7

 .ش1371 – قم -ميخه مخنع چخپ –  ه    دييع

 ل ه چخپ –انعشخيات طجس : ، نخشه ، آ ر  ييد حيدي، المقد خت  ن يعخب نص اللصجص .8

 .ش ب1367 چخپ يخل –

  -وخ هب  طبعع ، 4 جرد وثمخنيع،  شخييه تذيهة مجل يخ وثمخن  يدل  حمد، ثهيّخ، .9

 ب1318  -ايعخنبجل

جخ  ،وبدالهحمن  ن احمد، نفحخت االنس  ن حضهات القدس ، تصحيح    قد ع:  هد   .11

 ش.1336چخپ ا ل ،  -تههان  -انعشخيات  حمجل   -تجحيد  اجي

 العخييخجزائه ، نعمد اهلل  ن وبد اهلل، ييخض األ هاي ف   لخقب األئمة األطهخي،  ليسع  .11

 ب.1427چخپ يکم،  العه  ،  يه ت،

 .تههان – فهيلا    فخمه آثخي اندمن انعشخيات. آفهيلخن اثه. يمخل ييد. ججال  ييد حخج .12

 .ش1372 نهم،: چخپ. تههان -فهل س انشخيات ايهان، لي ال يخت تخييخ صفخ، اهلل ذ يح .13

خيات انعش ،شفيع  يديل   حمد يضخ، لفعه ي شلخئ  از  يهاث وهفخن   خ يزيد  سطخ   .14

 ش.1391،چخپ ششم ،طههان ،يخن

شفيع  يديل ،  حمد يضخ،  لطق الطيه وطخي نيشخ جي ،  قد ع،  تصحيح  تعريقخت،  .15

 .ش1389انعشخيات يخن ، چخپ يشعم ، يخل 
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. ه  اي شجيا   درس يعخ خخنة مط  يخ  نسخع  خعصه فههيد  لصجي، ييد. طبخطبخئ  .16

 4733 شمخية   ع 516 صفحة

    تخ . يه ت –جه الدين، ، نخشه لاي الکعخب العه   غزال  ا ج حخ د ،  احيخ  ور .17

 األفخق لاي –  يه ت -جبجي يريمخن جبهائيل ،531: يقم.  السخئهب الکجايب. الدين ندم غز  .18

 ه 1997   -الدديدة 

 المعخيف ة يخل يخلعقخيخ، الدين شهف  حمد الظلجن، يشف ، اهلل وبد  ن  صطف  قسطلطيل  .19

 ه 1943 -ير 1362 يخل  الدريرةر

 يدي  تحقيق تصحيح العثمخنية، الد لة ورمخ  ف  اللعمخنية الشقخئق ، طخش زالب، يبه  .21

 فلداي. تههان لانشاخب فخيي ، ال يخت   ز خن ليعه  نخ ة اخيخن – طبخطبخئ   لصجي  حمد

  .ش1384

حسيلى يمدانى ندفى،  حمد، ليمشخن اهتجى از اصجل يخف ،  -يريلى،  حمد  ن يعقجب  .21

 ش 1363قم، چخپ: ا ل،  -ورميع قم  چخاخخنع

 سع لي نخشه –الييد ،  حمد  ن يح ،  ثلج  ايهاي الشهجل، تصحيح ليعه  هات زندخن   .22

 ش.1365  - ا ل: چخپ – يبيه ا يه انعشخيات

 - درسى،  حمد  خقه  ن  حمد تقى،  حخي األنجايالدخ عة لديي أمبخي األئمة األطهخي )ط  .23

 ير . 1413 يه ت، چخپ: ل ه،  -العهاث العه    جرد، لاي إحيخ 111 يه ت(، 

 طبقخت ل إ الجصجل يرم مريفع،  حخج  چرب   کختب المعه ف العثمخن  اهلل وبد  ن  صطف  .24

 وبد  حمجل تحقيق – ا غر  احسخن الدين ايمل  تقديم اشهاف. الثخن  المدرد الفحجل

 –ا يغجي الدين صهح يسالفهخ اودال. صخلح ا   يعيد صخلح تدقيق  اآلينخؤ ط، القخلي

 ه2111 ايعخنبجل

 چخپ يخل – ا ل چخپ – ک  ا جطخلب، قجت القرجب، ، نخشه لاي الکعب العرمية  يه ت  .25

 .ق.ب1417

 جلج ، جهل الدين  حمد  ن  حمد، ثلج   علج  :  طخ ق  خ نسخع تصحيح شدب ييلجلد  .26

 .1375 – تههان – نيکرسجن /  جالنخ جهل الدين  حمد  جلج  ،  خ  قد ع فه زانفه


