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کتب درسی و مقدماتی
 .1تاریخ ِف َرق اسالمی /جلد دوم /حسین صابری /سمت .1383/
 .2تطور کالم شیعه؛ دفتر دوم :از عصر غیبت تا خواجه نصیر طوسی/سیدصفر جبرئیلی/انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1388/
 .3جستارهایی در مدرسۀ کالمی کوفه /به کوشش اکبر اقوام کرباسی /زیر نظر محمدتقی سبحانی  /دارالحدیث.1395/
 .4جستارهایی در مدرسۀ کالمی قم /به کوشش سیدحسن طالقانی /زیر نظر محمدتقی سبحانی  /دارالحدیث.1395/
 .5جستارهایی در مدرسۀ کالمی بغداد /به کوشش سیدعلی حسینی خضرآباد  /زیر نظر محمدتقی سبحانی  /دارالحدیث.1395/
 .6تاریخ کالم امامیه (حوزهها و جریانهای کالمی) /رسول رضوی /دارالحدیث.1396/
 .7تطورات کالم امامیه در مدرسۀ بغداد /سیدعلی حسینیزادۀ خضرآباد.1396/
 .8دورۀ شکلگیری تشیع دوازده امامی گفتمان حدیثی میان قم و بغداد /نیومن /ترجمه و نقد مؤسسۀ شیعهشناسی1386 /
 .9فرق و مذاهب کالمی /علی ربانی گلپایگانی /مرکز جهانی علوم اسالمی/جامعه المصطفی/1377 /قم.
 .10بحوث فی الملل و النحل ( دراسه موضوعیه مقارنه للمذاهب اإلسالمیه)  /جعفر سبحانی /مؤسسه النشر اإلسالمی
 .11گزیدهای از متون کالمی /مرکز مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران /مهدی فرمانیان /به اشراف قاسم جوادی /نشر مهاجر.1388 /
 .12مکتبها و فرقههای اسالمی در سدههای میانه /ویلفرد مادلونگ /ترجمۀ جواد قاسمی /انتشارات آستان قدس رضوی.1375/
 .13تاریخ علم کالم در ایران و جهان اسالم /علی اصغر حلبی  /انتشارات اساطیر.1373/
 .14تاریخ مذاهب اسالمی /محمد ابوزهره /مترجم:علیرضا ایمانی /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 .15سیر کالم در ِفرق اسالم /محمد جواد مشکور /انتشارات شرق .1368
.16خطوط برجستهای از فلسفه و کالم اسالمی /محمدجواد مغنیه /ترجمۀ محمدرضا عطائی /آستان قدس رضوی
 .17آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی /رضا برنجکار /سمت و طه.1378/
 .18گرایشها و مذاهب اسالمی در سه قرن نخست هجری/ابوحاتم رازی /ترجمۀ علی آقانوری /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 .19شناخت مذاهب اسالمی2 /جلد /سید احمد محمودی /انشارات المصطفی1385 /
 .20تاریخ علم کالم و مذاهب اسالمی /علیمحمد ولوی /مؤسسۀ انتشارات بعثت.1367 /
 .21فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمی 5 /جلد /جعفر سبحانی /ترجمۀ محمد عیسی جعفری /انتشارات اخالق.1378 /
 .22آشنایی با علوم اسالمی /کالم /مرتضی مطهری
 .23تاریخ علم کالم /شبلی نعمانی /ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیالنی /انتشارات اساطیر.1386 /
 .24ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم/جلد اول /غالمحسین ابراهیمی دینانی /طرح نو/
 .25فلسفه و کالم اسالمی /مونتمگری وات /ترجمۀ ابوالفضل عزتی /انتشارات علمی و فرهنگی/
 .26سیر فلسفه در جهان اسالم (فصل دوم :منازعات سیاسی و مذهبی) /ماجد فخری /ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی/مرکز نشر دانشگاهی1372/
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 .27تاریخ فرق /سعد ُرستم /ترجمۀ رمضان بهداد/انتشارات؟
 .28معارف کالمی شیعه /کلیات امامت /ویراستاران :حمیدرضاضریعتمداری و مهدی فرمانیان /سمت و دانشگاه ادیان و مذاهب.
 .29میان فلسفه و کالم /حسن انصاری/
 .30تشیع امامی در بستر تحول  /1حسن انصاری /نشر ماهی1395/
 .31امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه /مصطفی سلطانی /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 .32تاریخ و عقاید زیدیه/مصطفی سلطانی /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 .33زیدیه/فرمانیان و موسوینژاد/ادیان
 .34تاریخ علم الکالم فی اإلسالم /فضل اله زنجانی /انتشارات آستان قدس رضوی1417/ق.
 .35علم امام/گزینش و تصحیح:محمد حسین نادم /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 .36تطور علم الکالم اإلمامی دراسه فی تحوالت المنهج حتی القرن السابع الهجری  /علی المدن/مرکز دراسات فلسفه الدین /بغداد/
 .37تاریخ امامیه (گذری بر ده قرن تاریخ سیاسی شیعۀ دوازده امامی)/مصطفی صادقی کاشانی /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 .38اشعریان و تأسیس نخستین دولتشهر شیعه/علیمحمد سرلک/نشر ادیان.
 .39مدخلهای کالمی و فرق دائره المعارف بزرگ اسالمی /زیر نظر سید کاظم موسوی بجنوردی
 .40مدخلهای کالمی و فرق دائره المعارف اسالم  /زیر نظر حداد عادل
.41مدخلهای کالمی و فرق دائره المعارف تشیع  /انتشارات حکمت
 .42تشیع در عراق در قرون نخستین/حمید ملکمکان ،جوانآراسته و مصطفی سلطانی /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 .43فرقههای اسالمی و مسئلۀ امامت /عبدالله بن محمد ناشی اکبر/مترجم علیرضا ایمانی /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 .44پیراستگی معصوم از فراموشی و خطا /حر عاملی /ترجمۀ محمد اصغری نژاد /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 .45شیخیه و زمینههای غلو در موضوع امامت /محمد علی افضلی/انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
 .46شیعهشناسان غربی و اصول اعتقادات شیعۀ دوازده امامی /مریم صانعپور/انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی
 .47تشیع/هانس هالم/محمدتقی اکبری/نشر ادیان
 .48فلسفۀ اندیشۀ دینی در اسالم و مسیحیت /لوئی گارده و ژرژ قنواتی /ترجمۀ احسان موسوی خلخالی/نشر حکمت
 .49شیعه در برابر معتزله و اشاعره  /هاشم معروف الحسنی /ترجمۀ سیدمحمدصادق عارف /انتشارات آستان قدس رضوی
 .50مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه تا آغاز دورۀ انحالل معتزله در شیعه /رسول جعفریان /سازمان تبلیغات اسالمی.1372 /
 .51کالم شیعه کالم معتزله (قرن چهارم و پنجم) /مریم کیانی فرد /دانشگاه ادیان و مذاهب
 .52شیعه در اسالم /عالمه طباطبایی/
 .53شیعه ( مذاکرات و مکاتبات کربن و طباطبایی)  /مؤسسه پژهشی حکمت و فلسفه1382/
 .54اسماعیلیه /مجموعه مقاالت  /گروه مذاهب اسالمی /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب1381/
 .55اصطالحنامۀ کالم اسالمی /تحقیق مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی /بوستان کتاب
 .56اسماعیلیه /فرهاد دفتری /ترجمۀ فریدون بدرهای /انتشارات فرزان روز.1389 /
 .57درسنامۀ تاریخ و عقاید اسماعیلیه /مهدی فرمانیان /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 .58مکتب در فرایند تکامل /سید حسین مدرسی طباطبایی /ترجمۀ هاشم ایزدپناه  /انتشارات کویر1382/
 .59اخباری و اصولی چه میگوید؟ /نکونام /ظهور شفق.1386/
 .60اخباریگری ( تاریخ و عقاید) /ابراهیم بهشتی  /دارالحدیث و دانشگاه ادیان و مذاهب.1390/
.61نهضتهای کالمی در عصر امام صادق  /محمد شعبانپور/نشر منیر اندیشه.
 .62زنادقه در عصر صادقین/محمد شعبانپور /نشر احسن الحدیث.
 .63حوشیان یمن؛ پیشینۀ رویکردهای کالمی و سیاسی /سیدمحمد طباطبائیفر /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
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 .64المناظرات؛ پیدایی فاطمیان و گفتوگوهای درونی شیعیان /واکر و مادلونگ/مترجمان :محمد جاودان و امیر جوان آراسته /انتشارات دانشگاه ادیان
و مذاهب
 .65امام صادق (مجموعۀ  8جلدی)/اسد حیدر /ترجمۀ
 .66علم الکالم و تاریخ اشکالیه العقیده فی الکتابه التاریخیه اإلسالمیه /حسن سلهب /مرکز الحضاره للتنبیه الفکر اسالمی  /بیروت
 .67دایره المعارف سلسله عقاید /امان اله فروغی /نشر مهندس .1388 /
 .68معجم األعالم المتکلمین فی اإلسالم ال نهایه القرن الخامس الهجری 2/جلد /انتشارات آستان قدس رضوی
 .69مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه از آغاز تا شیخ مفید /مقاالت کنگره شیخ مفید /رسول جعفریان
.70امامتپژوهی ،بررسی دیدگاه امامیه معتزلع و اشاعره /زیر نظر محمود فاضل یزدی مطلق /دانشگاه علوم انسانی رضوی
 .71مکتب تفکیک/محمدرضا حکیمی/دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 .72غالیان؛کاوشی در جریانها و برآیندها/نعمت الله صفری فروشانی/آستان قدس رضوی.1378/
 .73معرفت اضطراری در قرون نخستین اسالمی /علی امیرخانی  /دارالحدیث.1396/
 .74معنا و منزلت عقل در کالم امامیه /محمدجعفر رضایی /دارالحدیث
 .75بازخوانی آموزۀ بداء /سیدجمالالدین موسوی /دارالحدیث1396/
 .76کالم و عقاید (توحید و عدل) /رضا برنجکار /دارالحدیث و سمت

تکنگاریها در باب متکلمان امامیه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

هشام بن حکم /علیرضا اسعدی /نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1388 /
سید رضی /علیرضا اسعدی /نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1390 /
سید مرتضی /علیرضا اسعدی /نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1391 /
اندیشههای کالمی شیخ مفید /مارتین مکدرموت /ترجمه احمد آرام /انتشارات دانشگاه تهران1372/
شیخ صدوق /سیدحسن طالقانی /نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1391 /
ابن قبه رازی /عباس میرزایی /نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی1394/
مؤمن الطاق/اکبراقوام کرباسی /نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1393 /
نوبختیان (ابوسهل و ابومحمد)  /سیئعلی حسینیزادۀ خضرآباد /نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1393 /
اندیشههای کالمی شیخ طوسی /دانشگاه علوم اسالمی رضوی /مؤلفان.1378/
آراء کالمی سید ابن طاووس /سید لطف اله جاللی /مؤسسۀ امام خمینی1387/
اندیشههای کالمی عالمه طباطبایی /مصطفی خلیلی /دفتر تنظیم و نشر آثار عالمه طباطبایی1382 /
ّ
اندیشههای کالمی عالمه حلی /زانبینه اشمیتکه /ترجمۀ احمد نمایی /آستان قدس رضوی
اندیشههای کالمی شیخ طوسی ( 3جلد) /زیر نظر محمود یزدی مطلق /دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
مجموعه مقاالت کنگره جهانی هزارۀ شیخ مفید در دانشگاه قم.1372/

کالسیکهای کالم امامیه:
3

 .1المحاسن /احمد برقی /تحقیق سیدجالل الدین حسینی /دارالکتب االسالمیه
 .2بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد  /حسن صفار قمی /کتابخانه یت الله نجفی قم
 .3الیاقوت فی علم الکالم /ابو اسحاق ابراهیم بن نوبخت /تقدیم و تحقیق علی اکبر ضیائی /کتابخانه آیه الله نجفی
 .4اصول کافی /کلینی
 .5التوحید /شیخ صدوق /مؤسسۀ نشر اسالمی
 .6کمال الدین و اتمام النعمه /شیخ صدوق / /دارالکتب اإلسالمیه
 .7االعتقادات /شیخ صدوق
 .8النبوه /شیخ صدوق /وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 .9نقض االشهاد (نقل بخشی از آن در کمال الدین و اتمام النعمه صدوق) /ابنقبه رازی
 .10اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات/شیخ مفید/
 .11تصحیح اإلعتقادات االمامیه/شیخ مفید/
 .12اإلفصاح فی االمامه//شیخ مفید/
 .13الفصول المختاره/شیخ مفید/
 .14المسائل السرویه/شیخ مفید/
 .15النکت فی مقدمات األصول/شیخ مفید/
.16الشافی فی اإلمامه ( 4جلد) /سیدمرتضی/
 .17الذخیره فی علم الکالم /سیدمرتضی /نشر اسالمی قم
 .18الملخص فی أصول الدین /سیدمرتضی /تحقیق محمدرضا انصاری قمی /مرکز نشر دانشگاهی
 .19األمالی ( 4جلد) (غرر الفرائد و درر القالئد) /سیدمرتضی /کتابخانه آیت الله نجفی قم
 .20تنزیه األنبیاء /سیدمرتضی/
 .21رسائل الشریف المرتضی/
 .22شرح جمل العلم و العمل /سیدمرتضی/انتشارات اسوه سازمان اوقاف
 .23کنزالفوائد (دو جلد) /ابوالفتح کراجکی /انتشارات دارالذخائر
 .24التفصیل /ابوالفتح کراجکی [ در باب امامت علی بن ابیطالب]
 .25اإلستبصار فی النص علی ائمه الطهار/ /ابوالفتح کراجکی /انتشارات دارالحدیث
 .26اإلقتصاد فیما یتعلق باإلعتقاد /شیخ طوسی
 .27التمهید األصول فی علم الکالم (شرح بخش کالم از شرح جمل العلم و العمل سید مرتضی) /شیخ طوسی /انجمن حکمت
 .28تلخیص الشافی/شیخ طوسی/
 .29الغیبه /شیخ طوسی/
 .30سعد السعود للنفوس /ابن طاووس /انتشارات دلیل قم
 .31کشف المحجه  /ابن طاووس
ّ
 .32بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض( کتاب النقض) /عبدالجلیل قزوینی رازی /دارالحدیث
ّ
المحصل /خواجه نصیر الدین طوسی
 .33تلخیص
 .34مصارع المصارع/خواجه نصیر طوسی
 .35تلخیص المحصل (نقد المحصل) به انضمام رسایل و فواید کالمی /خواجه نصیر  /تصحیح عبد اله نورانی /دانشگاه تهران1359 /
 .36قواعد العقاید ( اندیشههای اعتقادی)  /خواجه نصیر طوسی /ترجمۀ سید اسداله یاوری /انتشارات لوح محفوظ.1379 /
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 .37آغاز و انجام /خواجه نصیر طوسی/تعلیقات آیه الله حسنزاده
ّ
 .38السرائر /ابن ادریس حلی
ّ
 .39کشف المراد ( شرح تجرید االعتقاد)  /عالمۀ حلی
 .40شوارق اإللهام /مالعبدالرزاق الهیجی
 .41شرح المواقف /میر سید شریف
 .42المواقف فی علم الکالمَ /ع ُضد الدین ایجی/
 .43األنتصار /ابوالحسین ّ
خیاط
ً
 .44المعتمد فی اصول الدین /مالحمی خوارزمی [ احتماال مفصلترین کتاب کالمی]
 .45شرح العقائد النفسیه  /تفتازانی
ّ
 .46األفین /عالمه حلی [ در باب امامت علی بن ابیطالب]/
ّ
 .47دالئل التصدیق من فضائل امیر المؤ منین و امامته  /محمد حسن المظفر
 .48الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم /زین ّالدین عاملی نباطی بیاضی/
 .49کشف األسرار /روح اله [امام] خمینی
 .50المراجعات  /شرف الدین موسوی
ّ
 .51اللوامع االلهیه فی المباحث الکالمیه /جمال الدین مقداد سیوری حلی
ّ
 .52کشف المراد ( شرح تجرید االعتقاد)  /عالمۀ حلی
 .53شوارق اإللهام /مالعبدالرزاق الهیجی
 .54گوهر مراد /مالعبدالرزاق الهیجی
 .55سرمایۀ ایمان در اصول اعتقادیات /مالعبد الرزاق الهیجی /تصحیح صادق الریجانی /الزهراء 1372
 .56کلید بهشت/قاضی سعید قمی
 .57انیس الوحدین /مالمحمدمهدی نراقی
 .58شجره اإللهیه  /میرزارفیعا نائینی
 .59نامۀ رهبران /میرزا احمد آشتیانی
 .60عقائد اإلمامیه  /محمد رضا مظفر
 .61علم اإلمام /محمد حسین مظفر
 .62رسائل توحیدیه /عالمه طباطبائی
 .63ده مقاله پیرامون مبدء و معاد /جوادی آملی
 .64پیرامون وحی و رهبری  /جوادی آملی
 .65مبدء و معاد  /آقا جمالالدین خوانساری
 .66جبر و اختیار /آقا جمال الدین خوانساری
 .67شرح احادیث طینت /آقا جمال الدین خوانساری
 .68نیت و اخالص /آقا جمال الدین خوانساری
 .69مناظرات شیخ مفید /آقا جمال الدین خوانساری
 .70بداء /سید محمدکاظر ّ
عصار
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