کتابشناسی ”کالم اسالمی“ /عربی و فارسی
آخرین ویرایش :مهر makhavan77@gmail.com 1399

تدوین:

Website:www.makhavan.ir

کتب درسی و مقدماتی
 )1معارف و عقاید /رضا برنجکار /قم :حوزه علیمه قم ،مرکز مدیریت 1394 ،ش.
 )2بدایة المعارف االلهیة /سید محسن خرازی /قم :جامعه مدرسین 1373 ،ش.
 )3آشنائی با علوم اسالمی ج /2شهید مرتضی مطهری /قم :نشر صدرا 1374 ،ش.
 )4عقائد االمامیة  /محمدرضا مظفر /قم :انتشارات انصاریان 1378 ،ش.
 )5عقاید استداللی /علی ربانی گلپایگانی /مرکز نشر هاجر 1393 ،ش.
 )6منشور عقاید امامیه /جعفر سبحانی /قم :انتشارات توحید 1393 ،ش.
 )7آموزش کالم اسالمی/دوجلد /محمدسعیدی مهر /تهران :انتشارات طه1393 ،ش.
 )8علم کالم /سید احمد صفایی /انتشارات دانشگاه تهران 1374ش.
 )9آموزش عقاید /محمدتقی مصباح یزدی /چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسالمی1377 ،ش.
 )10معارف دین /لطف الله صافی گلپایگانی /قم :موسسه انتشارات حضرت معصومه1379 ،ش.
 )11اصول دین(توحید ،نبوت و /)...محمد بیابانی اسکویی /تهران :انتشارات نبا1390 ،ش.
 )12درسنامه عقاید /علی شیروانی /مرکز جهانی علوم اسالمی1378 ،ش.
 )13آموزش کالم شیعی (تحریر شرح باب حادی عشر) /غالمرضا رحمتی /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب1395 ،ش.
 )14االهیات و معارف اسالمی (تبیین عقاید اسالمی در پرتو قرآن  ،حدیث و عقل)  /جعفر سبحانی /تنظیم رضا استادی/
مؤسسۀ امام صادق قم.1372 /
 )15گزیدهای از متون کالمی /مهدی فرمانیان /به اشراف قاسم جوادی /مرکز مدیریت حوزه¬های علمیۀ خواهران ،نشر مهاجر/
.1388
 )16شرح قواعد المرام /زهرا مصطفوی /انتشارات اطالعات.1386 /
 )17مدخل الی علم الکالم /محمد صالح محمد سعید /دارقباء  /قاهره
 )18طرحی نو در تدریس عقاید اسالمی /امامی و آشتیانی /سازمان تبلیغات اسالمی.1368 /
 )19قواعد عقلی در قلمرو روایات /سه جلد /جواد خرمیان /نشر و پژوهش سهروردی
 )20کالم برین /ترجمه و شرح کشف المراد /رحمت اله شریعتی نجفآبادی /نشر ادیان
 )21اصول دین /آیت الله وحید خراسانی /انتشارات امام محمدباقر علیه السالم
 )22اصول عقاید /محسن قرائتی /تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن 1380 ،ش.
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 )23ارکان دین /علی نمازی شاهرودی /نیک معارف1370 ،ش.
 )24دروس اعتقادی /سید جعفر سیدان /مشهد :پیام طوس1386 ،ش.
 )25اصول عقاید برای نوجوانان /آیت الله مکارم شیرازی /قم :نسل جوان1386 ،ش.
 )26اصول عقاید از دیدگاه اهل بیت /علی اصغر رضوانی /قم :مسجد مقدس جمکران1387 ،ش.
 )27رساله اعتقادات /عالمه مجلسی /به کوشش قاسم علی احمدی /انتشارات دلیل ما
 )28حق الیقین /عالمه مجلسی /بهشت جاوید1392 ،ش.
 )29محاضرات فی االلهیات /جعفر سبحانی /قم :جامعه مدرسین1372 ،ش.
 )30پاسخ به شبهات کالمی /محمدحسن قدردان قراملکی /سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1392 ،ش.
کالم امامیه
 )1الیاقوت فی علم الکالم /ابراهیم بن نوبخت /انتشارات بین المللی امین1396 ،ش.
 )2االعتقادات /شیخ صدوق /پیام امام هادی1395 ،ش.
 )3کمال الدین و تمام النعمه /شیخ صدوق /دارالکتب االسالمیه
 )4اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات/شیخ مفید/
 )5تصحیح اإلعتقادات االمامیه/شیخ مفید/
 )6اإلفصاح فی االمامه/شیخ مفید/
 )7الفصول المختاره/شیخ مفید/
 )8المسائل السرویه/شیخ مفید/
 )9النکت فی مقدمات األصول/شیخ مفید
 )10الشافی فی اإلمامه ( 4جلد) /سیدمرتضی
 )11الذخیره فی علم الکالم /سیدمرتضی /نشر اسالمی قم
 )12الملخص فی أصول الدین /سیدمرتضی /تحقیق محمدرضا انصاری قمی /مرکز نشر دانشگاهی
 )13األمالی ( 4جلد) (غرر الفرائد و درر القالئد) /سیدمرتضی /کتابخانه آیت الله نجفی قم
 )14تنزیه األنبیاء /سیدمرتضی
 )15رسائل الشریف المرتضی
 )16شرح جمل العلم و العمل /سیدمرتضی/انتشارات اسوه سازمان اوقاف
 )17کنزالفوائد (دو جلد) /ابوالفتح کراجکی /انتشارات دارالذخائر
 )18اإلستبصار فی النص علی ائمه الطهار/ /ابوالفتح کراجکی /انتشارات دارالحدیث
 )19اإلقتصاد فیما یتعلق باإلعتقاد /شیخ طوسی

2

 )20التمهید األصول فی علم الکالم (شرح بخش کالم از شرح جمل العلم و العمل سید مرتضی) /شیخ طوسی /انجمن
حکمت
 )21تلخیص الشافی/شیخ طوسی/
 )22الغیبه /شیخ طوسی/
 )23سعد السعود للنفوس /ابن طاووس /انتشارات دلیل قم
 )24کشف المحجه  /ابن طاووس

ّ
 )25بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض( کتاب النقض) /عبدالجلیل قزوینی رازی /دارالحدیث
ّ
المحصل /خواجه نصیر الدین طوسی
 )26تلخیص
 )27مصارع المصارع/خواجه نصیر طوسی
 )28تلخیص المحصل (نقد المحصل) به انضمام رسایل و فواید کالمی /خواجه نصیر  /تصحیح عبد اله نورانی /دانشگاه
تهران1359 /
 )29قواعد العقاید ( اندیشههای اعتقادی)  /خواجه نصیر طوسی /ترجمۀ سید اسداله یاوری /انتشارات لوح محفوظ.1379 /
 )30آغاز و انجام /خواجه نصیر طوسی/تعلیقات آیه الله حسنزاده
ّ
 )31السرائر /ابن ادریس حلی
ّ
 )32کشف المراد ( شرح تجرید االعتقاد)  /عالمۀ حلی
 )33شوارق اإللهام /مالعبدالرزاق الهیجی
 ً
 )34المعتمد فی اصول الدین /مالحمی خوارزمی احتماال مفصلترین کتاب کالمی]
ّ
 )35األفین /عالمه حلی در باب امامت علی بن ابیطالب]/
ّ
 )36دالئل التصدیق من فضائل امیر المؤمنین و امامته  /محمد حسن المظفر
ّ
 )37الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم /زین الدین عاملی نباطی بیاضی/
 )38کشف األسرار /روح اله امام] خمینی
 )39المراجعات  /شرف الدین موسوی
ّ
 )40اللوامع االلهیه فی المباحث الکالمیه /جمال الدین مقداد سیوری حلی
ّ
 )41کشف المراد ( شرح تجرید االعتقاد)  /عالمۀ حلی
 )42باب حادی عشر /عالمه حلی
 )43شوارق اإللهام /مالعبدالرزاق الهیجی
 )44گوهر مراد /مالعبدالرزاق الهیجی
 )45سرمایۀ ایمان در اصول اعتقادیات /مالعبد الرزاق الهیجی /تصحیح صادق الریجانی /الزهراء 1372
 )46کلید بهشت/قاضی سعید قمی
 )47انیس الوحدین /مالمحمدمهدی نراقی
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 )48شجره اإللهیه  /میرزارفیعا نائینی
 )49نامۀ رهبران /میرزا احمد آشتیانی
 )50عقائد اإلمامیه  /محمد رضا مظفر
 )51علم اإلمام /محمد حسین مظفر
 )52رسائل توحیدیه /عالمه طباطبائی
 )53ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد /جوادی آملی
 )54پیرامون وحی و رهبری  /جوادی آملی
 )55مبدأو معاد  /آقا جمالالدین خوانساری
 )56جبر و اختیار /آقا جمال الدین خوانساری
 )57شرح احادیث طینت /آقا جمال الدین خوانساری
 )58نیت و اخالص /آقا جمال الدین خوانساری
 )59مناظرات شیخ مفید /آقا جمال الدین خوانساری
 )60بداء /سید محمدکاظر ّ
عصار
 )61نبراس الضیا /محمدباقر میرداماد
 )62کلمات المحققین /خواجه نصیرالدین طوسی
 )63االراده /شیخ مفید
 )64الطلب و االراده /امام خمینی
 )65القواعد الکالمیه /علی ربانی گلپایگانی
 )66فی ظالل التوحید /جعفر سبحانی
 )67الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید التجرید /مقدس اردبیلی
 )68الجبر و االختیار /سید محمدصادق روحانی
 )69التوحید و الشرک فی قرآن الکریم /جعفر سبحانی
 )70تنبیهات حول المبدا و المعاد /حسنعلی مروارید
 )71عقایداالمامیه االثنی عشریه /سید ابراهیم موسوی زنجانی
 )72عقاید اسالم در قرآن کریم /سید مرتضی عسکری
 )73العقائد الجعفریه /خواجه نصیرالدین طوسی
 )74پنج رساله اعتقادی /خواجه نصیر و عالمه حلی
 )75الخالصه فی علم الکالم /قطب الدین سبزواری
 )76واجب االعتقاد علی جمیع العباد /عالمه حلی
 )77العقائد الجعفریه /شیخ جعفر کاشف الغطا
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 )78الملخص فی اصول الدین /سید مرتضی
 )79حق الیقین فی معرفه اصول الدین /سید عبدالله شبر
 )80ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین /فاضل مقداد
 )81اصل الشیعه و اصولها /محمدحسین کاشف الغطا
 )82المعتمد من مذهب الشیعه االمامیه /سدیدالدین حمصی
 )83تسلیک النفس الی حظیره القدس /عالمه حلی
 )84نهج الحق و کشف الصدق /عالمه حلی
 )85اصول الدین /محمدحسن آل یاسین
 )86االعتماد فی شرح واجب االعتقاد /فاضل مقداد
 )87معارج الفهم فی شرح النظم /عالمه حلی
 )88علم الیقین فی اصول الدین /فیض کاشانی
 )89منهاج الیقین فی اصول الدین /عالمه حلی
 )90اللوامع االلهیه فی اصول االمامیه /فاضل مقداد
 )91تقریب المعارف /ابوالصالح حلبی
 )92المنقذ من التقلید /سدید الدین حمصی
 )93انوار الملکوت فی شرح الیاقوت /عالمه حلی
)94
کالم معتزله
 )1معتزله :بررسی و تحقیق در احوال و آراء و افکار و آثار معتزله  /محمد فاضل  /مرکز نشر دانشگاهی1369 /
 )2شرح األصول الخمسه  /قاضی عبد الجبار
 )3معتزله ،بحثی دربارۀ مکتب و نظر به منابع  /سازمان اوقاف ش 3
 )4المغنی فی ابواب التوحید و العدل /قاضی عبدالجبار
 )5االنتصار /ابوالحسین خیاط
 )6المختصر فی اصول الدین /قاضی عبدالجبار
 )7رسائل الجاحظ /جاحظ
 )8الحور العین /ابوسعید بن نشوان حمیری
 )9طبقات المعتزله /ابن المرتضی
 )10العثمانیه /جاحظ
 )11فضل األعتزال و طبقات المعتزلة و مباینتهم لسائر المخالفین /قاضی عبدالجبار
 )12شرح نهج البالغه /ابن ابی الحدید
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 )13الکشاف /زمخشری
کالم اشعري
 )1اإلقتصاد فی اإلعتقاد ( میانه روی در عقیده)  /امام محمد غزالی /ترجمه و تعلیق رحمانی /حدیث امروز قزوین/
 )2المطالب العالیه من العلم اإللهی  /فخر الدین رازی
 )3الجام العوام عن علم الکالم /غزالی/
 )4المباحث المشرقیه فی علم اإلهیات و الطبیعیات /امام فخر رازی
 )5البراهین در علم کالم /فخر الدین رازی/
ّ
محصل افکار المتقدمین /فخر الدین رازی/
)6
 )7نهایه االقدام فی علم الکالم /عبدالکریم شهرستانی/
 )8تمهید األوائل و تلخیص الدالئل  /قاضی ابوبکر باقالنی/
 )9التمهید فی رد علی الملحده المعطله و الرافضه و الخوارج و المعتزله /ابوبکر باقالنی
 )10حدوث العالم مناظره فخر رازی و غیالنی /دانشگاه تهران1377 /
 )11مصارعه الفالسفه ( نقد حکمای مشائی بخصوص ابن سینا)  /عبدالکریم شهرستانی/
 )12االنصاف فیما یجب اعتقاده،الیجوز اعتقاده /ابوبکر باقالنی
 )13اعجاز القران /ابوبکر باقالنی
 )14احیاء علوم الدین /محمد غزالی
 )15شرح اسماء الله الحسنی /فخر راضی
 )16اصول االیمان /عبدالقاهر بغدادی
 )17شرح تجرید االعتقاد /عالء الدین قوشچی
 )18االرشاد الی قواطع االدله فی اول االعتقاد /عبدالملک جوینی
 )19الشامل فی اصول الدین /عبدالملک جوینی
 )20صریح السنه /محمد بن جریر طبری
 )21لباب المحصل فی اصول الدین /ابن خلدون
 )22شرح عقائد النسفیه /سعدالدین تفتازانی
 )23مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین  /ابوالحسن اشعری
 )24اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع /ابوالحسن اشعری
 )25المقاصد /سعدالدین تفتازانی
 )26شرح المقاصد /سعدالدین تفتازانی
 )27المواقف /قاضی عضدالدین ایجی
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 )28شرح المواقف /میر شریف جرجانی
 )29االربعین فی اصول الدین /فخر رازی
 )30االربعین فی اصول الدین /محمد غزالی
 )31المحصل /فخر رازی
 )32شرح العقائد النسفیه /سعدالدین تفتازانی
 )33نهایه االقدام فی علم الکالم /شهرستانی
 )34ابکار االفکار فی اصول الدین /سیف الدین آمدی
 )35غایه المرام /سیف الدین آمدی
 )36االبانة عن اصول الدیانة /ابوالحسن اشعری
 )37رسالة فی استحسان الخوض فی علم الکالم /ابوالحسن اشعری
 )38اللمع االدله /عبدالملک جوینی
کالم ماتریدي
 )1تاریخ و عقاید ماتریدیه /سید لطف اله جاللی  /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.1390 /
 )2التوحید /ماتریدی
 )3التمهید القواعد التوحید /ابوالثنا حنفی ماتریدی
 )4شرح بدء االمالی /ابوبکر احمد بن راضی
 )5التمهید لقواعد التوحید /ابومعین نسفی
 )6بحر الکالم /ابومعین نسفی
 )7التبصره االدله /ابومعین نسفی
 )8اصول الدین /ابوالیسر محمد بزدودی
 )9العقائد النسفیه /عمر بن محمد نسفی ملقب به ابوحفص
 )10المسایره فی العقائد المنجیه فی االخره /ابن الهمام
 )11اشارات المرام من عبارات االمام /کمال الدین احمد حنفی بیاضی
 )12فقه اکبر ابوحنیفه /مالعلی قاری
 )13النبراس فی شرج العقاید النسفیه تفتازانی /حافظ محمد فرهاری
 )14الحصون الحمیدیه للمحافظه علی العقائد االسالمیه /حسین بن محمد طرابلسی
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کالم اسماعیلی
 )1درسنامه و تاریخ اسماعیلیه /مهدی فرمانیان /دانشگاه ادیان و مذاهب
 )2فرقۀ اسماعیلیه/مارشال هاجسن /ترجمۀ فریدون بدرهای  /انتشارات علمی و فرهنگی.1378/
 )3تاریخ و عقاید اسماعیلیه /فرهاد دفتری /ترجمۀ فریدون بدره¬ای /انتشارات فرزان روز.1389 /
 )4أعالم النبوة /ابوحاتم رازی /انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حمت و فلسفه
 )5زادالمسافرین /ناصر خسرو قبادیانی
 )6جامع الحکمتین  /ناصر خسرو قبادیانی /تصحیح محمد معین و هنری کربن /طهوری
 )7کشف المحجوب :رساله در آئین اسماعیلی /ابو یعقوب سجستانی هانری کربن /انجمن ایرانشناسی1358 /
 )8حکمت شیعی؛ باطنیه و اسماعیلیه /به کوشش قاسم پورحسن  /بنیاد حکمت اسالمی صدرا
 )9الذخیره فی الحقیقه /علی بن ولید
 )10تاویل الدعائم /قاضی نعمان
 )11وجه دین /ناصر خسرو قبادیانی
 )12االیضاح /ابوفراس
 )13تاج العقائد و معدن الفوائد /علی بن ولید
 )14سمط الحقائق فی عقائد االسماعیلیه /علی بن حنظله وداعی
 )15کنز الولد /ابراهیم بن الحسین حامدی
 )16اربعه کتب اسماعیلیه /ابوفراس و...
کالم زیدیه
 )1مجموع رسائل اإلمام الهادي إلی الحق القویم /یحیی بن الحسین بن قاسم بن إبراهیم
 )2مجموع السید حمیدان /ابوعبدالله حمیدان بن یحیی
 )3االصباح علی المصباح /ابراهیم بن محمد بن مویدی
 )4ینابیع النصیحه فی عقائد الصحیحه /حسین بن بدرالدین
 )5مجموع رسائل االمام المنصور بالله /منصور بالله
 )6المصابیح /ابوالعباس احمد بن ابراهیم
 )7النجاه لمن اتبع الهدی و اجتنب الردی /احمد ناصر لدین الله
 )8شرح االساس الکبیر /احمد بن محمود بن صالح شرفی
 )9حقائق المعرفه فی علم الکالم /احمد بن سلیمان
 )10مجموع کتب و رسائل القاسم بن ابراهیم رسی /قاسم بن ابراهیم
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مجالت کالمی و حاوي مباحث کالمی
 )1تحقیقات کالمی /انجمن کالم اسالمی حوزه علمیه
 )2تحقیقات اسالمی /سیدمصطفی میرسلیم /متوقف در سال 1388
 )3کالم اسالمی /مؤسسۀ امام صادق
 )4نقد و نظر/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات قم
. )5شیعهشناسی /مؤسسۀ شیعه شناسی قم
. )6امامتپژوهی /بنیاد امامت قم
 )7علوم حدیث /دانشکدۀ علوم حدیث
 )8معارف عقلی /مرکز پژوهشی دائره المعارف علوم عقلی اسالمی مؤسسۀ امام خمینی قم
 )9کیهان اندیشه/مؤسسۀ کیهان
. )10مجله آموزه هاي قرآني /دانشگاه علوم اسالمي رضوی
. )11پژوهشهای اعتقادي کالمي /دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه (گروه معارف اسالمی)
 )12پژوهشهای عقلی نوین  /علوم و فرهنگ اسالمي  -دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم
. )13پژوهشهای فلسفی  -کالمي /دانشگاه قم
. )14پژوهشنامه کالم/جامعه المصطفي العالمیه ( مجتمع آموزش عالي امام خمینی)
 )15جستارهایی در فلسفه و کالم /دانشگاه فردوسي مشهد
. )16فلسفه و کالم اسالمی /دانشکدۀ االهیات دانشگاه تهران
 )17معرفت کالمی /موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینی
. )18نقد کتاب کالم فلسفه و عرفان /خانۀ کتاب
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