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 کتب درسی و مقدماتی
 

یخ ِفَرق ا .1  .1383جلد/ حسین صابری /سمت / 2/ سالمیتار
یخ اندیشه .2  1374صابری/ انتشارات آستان قدس رضوی/  ن/ عبدالرحمن بدوی / ترجمۀ حسیهای کالمی در اسالمتار
 /قم1386به کوشش مهدی فرمانیان / نشر ادیان/ /  ) مجموعه مقاالت(فرق تسنن  .3
 /قم.1377/ /جامعه المصطفیعلوم اسالمی مرکز جهانی/ علی ربانی گلپایگانیفرق و مذاهب کالمی/  .4
 جعفر سبحانی/ مؤسسه النشر اإلسالمیبحوث فی الملل و النحل ) دراسه موضوعیه مقارنه للمذاهب اإلسالمیه( /  .5
 ./ نشر نگاه معاصررضا باقریترجمه علی/ / محمد بوهاللاسالم اهل کالم  .6
 سوعود جعفری جزی/ نشر /آنهفتاد و دو ملت؛جستارهایی در  عقاید کالمی فرقه ها/ مس .7
یخ کالم اسالمی .8  .1397/ حسن طالقانی/ دارالحدیث/تار
 .1368/ هری ُولفُسن/ ترجمه احمد آرام/ الهدی/فلسفۀ علم کالم .9

 .1388نشر مهاجر/ های علمیۀ خواهران  و مرکز مدیریت حوزه/ مهدی فرمانیان/ به اشراف قاسم جوادی/ ای از متون کالمی/ گزیده .10
 .1375ویلفرد مادلونگ/ ترجمۀ جواد قاسمی/ انتشارات آستان قدس رضوی/های میانه/ های اسالمی در سدهو فرقهمکتبها  .11
 / مادلونگ/ ترجمۀ ابوالقاسم سّری/ انتشارات اساطیرهای اسالمیفرقه .12
یخ علم کالم در ایران و جهان اسالم .13  .1373/ علی اصغر حلبی / انتشارات اساطیر/تار
یخ مذاهب اسال .14  انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب / محمد ابوزهره/ مترجم:علیرضا ایمانی/میتار
 حسن رضا زاده/ آیت اشراقکلیات علم کالم اسالمی/  .15
 .1368محمد جواد مشکور/ انتشارات شرق سیر کالم در ِفرق اسالم/  .16
 ان قدس رضوی/ محمدجواد مغنیه/ ترجمۀ محمدرضا عطائی/ آستای از فلسفه و کالم اسالمیخطوط برجسته .17
 .1378/ رضا برنجکار/ سمت و طه/فرق و مذاهب اسالمیآشنایی با  .18
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 /ابوحاتم رازی/ ترجمۀ علی آقانوری/ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبها و مذاهب اسالمی در سه قرن نخست هجریگرایش .19
 1385/ سید احمد محمودی/ انشارات المصطفی/ جلد2شناخت مذاهب اسالمی/  .20
 .1372/ آربری/ ترجمۀ حسن جوادی/ امیر کبیر/نظر متفکران اسالمیعقل و وحی از  .21
یخ علم کالم و مذاهب اسالمی/  .22  .1367محمد ولوی/ مؤسسۀ انتشارات بعثت/ علیتار
 .1378جلد/ جعفر سبحانی/ ترجمۀ محمد عیسی جعفری/ انتشارات اخالق/  5فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمی/  .23
 رتضی مطهریمآشنایی با علوم اسالمی/ کالم/  .24
یخ علم کالم/  .25  .1386شبلی نعمانی/ ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیالنی/ انتشارات اساطیر/ تار
 /جلد اول/ غالمحسین ابراهیمی دینانی/ طرح نو/ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم .26
 / مونتمگری وات/ ترجمۀ ابوالفضل غزتی/ انتشارات علمی و فرهنگی/فلسفه و کالم اسالمی .27
/ ماجد فخری/ ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی/مرکز نشر اسی و مذهبی(یمنازعات سفصل دوم: فلسفه در جهان اسالم )سیر  .28

 1372دانشگاهی/
یخ فرق/  .29  سعد رُستم/ ترجمۀ رمضان بهداد/انتشارات؟تار
 .اه ادیان و مذاهبریعتمداری و مهدی فرمانیان/ سمت و دانشگش حمیدرضا / ویراستاران:معارف کالمی شیعه /کلیات امامت .30
 ./ عبداله احمدیان/ نشر احسانسیر تحلیلی کالم اهل سنت از حسن بصری تا ابوالحسن اشعری .31
 نشر رایزن / حسن انصاری/میان فلسفه و کالم .32
 .1388/سیدصفر جبرئیلی/انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی/تطور کالم شیعه .33
 1395نشر ماهی// حسن انصاری/ 1تشیع امامی در بستر تحول  .34
یدیه .35  انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب / مصطفی سلطانی/امامت از دیدگاه امامیه و ز
یدیه .36 یخ و عقاید ز  /مصطفی سلطانی/ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبتار
یدیه/ .37  ادیاننشر نژاد/فرمانیان و موسویز
 و مذاهبانتشارات دانشگاه ادیان  علم امام/گزینش و تصحیح:محمد حسین نادم/ .38
یخ سیاسی شیعۀ دوازده امامی( .39 یخ امامیه )گذری بر ده قرن تار  /مصطفی صادقی کاشانی/ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبتار
یان و تأسیس نخستین دولتشهر شیعه .40  .محمد سرلک/نشر ادیان/علیاشعر
 .1396/ زیر نظر محمدتقی سبحانی / دارالحدیث/جستارهایی در مدرسۀ کالمی کوفه .41
 .1396/ زیر نظر محمدتقی سبحانی / دارالحدیث/رهایی در مدرسۀ کالمی قمجستا .42
 .1396/ زیر نظر محمدتقی سبحانی / دارالحدیث/جستارهایی در مدرسۀ کالمی  بغداد .43
یخ کالم امامیه )حوزه .44 یانهای کالمی(/تار  .1396رسول رضوی/ دارالحدیث/ ها و جر
 .1396/زادۀ خضرآبادسینی/ سیدعلی حتطورات کالم امامیه در مدرسۀ بغداد .45
 /مهدی محقق/ دانشگاه تهراندر مباحث علمی و فلسفی و کالمی و فرق اسالمی)اولین( بیست گفتار   .46
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یخ و عقاید معتزله .47  / دانیل  ژیماره / ترجمۀ حمید ملک مکان/ نشر ادیانتار
یهدمدرسۀ کالمی کوفه  .48  / محمدتقی سبحانی/ دارالحدیثپردازیر دورۀ نظر
یانج، کیسانیه .49  / پژوهشکده تاریخ اسالمالله بهرامی روح /های فکری و تکاپوهای سیاسیر
یخ تشیع .50  .1389/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ / مصطفی صادقی و حامد قرائتی گزیده کتابشناسی تار
یخ   .51  ./ احسان موسوی خلخالی/ نشر رایزنادبیات ، کیسانیه ؛ تار
 .1396/ علی آقانوری/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/در عصر امامان های شیعیخاستگاه تشیع و پیدایش فرقه .52
یخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه/ .53  .1394/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/مهدی فرمانیان و مصطفی صادقی کاشانی نگاهی به تار
 .1397طباطبایی/ نشر نگاه معاصر/ میه السادات رجمۀ س/ مجموعه مقاالتی از عبدالمجید شرفی/ تانسان و اسالم سپید .54
یخ الحاد .55  . 1397فر  / با مقدمۀ مصطفی ملکیان/ نشر نگاه معاصر// عبدالرحمن بدوی/ ترجمۀ معین کاظمیدر اسالم  در باب تار
 ./سیدمقداد نبوی رضوی/ نشر نگاه معاصرمکتب شیخیه .56
یان .57  .1398سید اکبر موسوی تنیانی/انتشارات دارالحدیث/ /بغداد( شناسی فکری امامیه در دوران فترت )میانه مدرسه کوفه و مدرسهجر
ین در اندیشه امامیه نخستینآ .58  انتشارات دارالحدیث/پژوهشکده کالم اهل بیت)ع(/سید حسن طالقانی/موزه أمر بین أمر
یدیه  .59 یخ ز  دیشه/ حسن انصاری و زابیه اشمیتکه/ ترجمۀ محمدکاظم رحمتی/ انتشارات نگارستان انمطالعاتی در تار
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 شناسیکتب کالسیک و مرجع فرقه
 

ه با ترجمۀ ا: این ترجمه همرمحمدجواد مشکورهایی از آن بخشترجمۀ ر بغدادی// عبدالقاهو بیان الفرقه الناجیه منهم الَفرق بین الِفَرق .1
یخ مذاهب اسالمشیخ مفید با عنوان منسوب به  النکت االعتقادیه   1358اشراقی/ /منتشر شده تار

تحریر کوشش:سید محمد رضاجاللی نایینی )به توضیح الملل ) ترجمه ملل و نحل شهرستانی(  عبدالکریم شهرستانی/ لل و النحل /الم .2
کنند( بخش دوم اهواء و نحل ) دو بخش : بخش اول در باب دیانات و ملل ) آراء خود را به غیر خود؛ پیامبر مستند می .1358نو هاشمی عباسی( 

 چند ترجمه دیگر هم دارد. کنند(ون استناد به پیامبر خذذ میآراء حود را بد
. ده گروه را آورده: شیعه،  1362/ / ابوالحسن اشعری/ ترجمۀ حسن مؤیدی/  انتشارات امیرکبیرمقاالت اإلسالمیین و اختالف المصلین .3

 خوارج، مرجئه، معتزله، جهمیه، حسینیه، بکریه، عامه، اصحاب الحدیث و کاّلبیه.
یخ عقاید و مذاهب شیعه  تصحیح و تعلیقات محمد جواد مشکور با عنوان: خلف اشعری قمی//عبداله ابیالت و الفرق المقا .4 / مؤسسه تار

 .1371مطبوعاتی عطائی/
 ) تحت تأثیر کتاب االستقامه خشیش بن اصرم(/ ابوالحسین بن عبدالرحمن ملطی شافعیالتنبیه و الّرد علی اهل االهواء و البدع  .5
 ترین کتابهای ملل و نحلاز مفصل/ اندلسی  / ابو محمد علی بن احمد ابن حزمهواء و النحل فی الملل و اال  الفصل .6
 ] شیعه را با حدیثی جعلی : یهود هذه األمه نامیده[باب 15 / ابومظفر اسفراینیالتبصیر فی الدین و تمییز الفرقه الناجیه عن الفرقه الهالکین  .7
/ کتابی با تصحیح عباس اقبال / ابوالمعالی محمد حسینی علوی / اولین کتاب فارسین و مذاهب جاهلی و اسالمیدیان در شرح ادیابیان اال  .8

 در پنج باب منصفانه در نقل آراء
، و ناصبیه، رافضه ، جبریه، قدریه ، مشبهه/ ابومحمد عثمان بن حسن عراقی حنفی / شش فرقه در کتاب زیغ و الزندقهلالفرقه التفرقه بین اهل ا .9

 معطله
 1362نوبختی/ ترجمۀ محمدجواد مشکور/ انتشارات علمی و فرهنگی/ منسوب به ِفَرق الشیعه /  .10
 1388نوبختی/تحقیق محمدباقر ملکیان/ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب/منسوب به ِفَرق الشیعه /  .11
 / احمد بن یحیی ابن مرتضیطبقات المعتزله  .12
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 سایر کتب:

 
 سید کاظم موسوی بجنوردیزیر نظر  های کالمی و فرق دائره المعارف بزرگ اسالمی/مدخل .1
 زیر نظر حداد عادلهای کالمی و فرق دائره المعارف اسالم / مدخل .2
 / انتشارات حکمتهای کالمی و فرق دائره المعارف تشیع مدخل .3
 شیخ طوسیعلم الکالم/ لتمهید فی ا .4
 ن گنابادی/ ابن خلدون / محمدپرویمقدمه  .5
 / فخر رازی/اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین  .6
یخ اإللحاد فی  .7  عبدالرحمن بدوی ) گردآوری و ترجمه(سالم/ اإل من تار
 / غزالی/المنِقذ من الضالل .8
یعه و الحکمه من اإلتصال/  .9  ابن رشدفصل المقال فی مابین الشر

 / خواجه نصیر الدین طوسیتلخیص المحّصل .10
 محمد اقبال الهوری/ ترجمه محمد بقایی ماکاناسالم/ احیای فکر دینی در  .11
یدیه/  .12 یخ و عقاید ماتر  .1390سید لطف اله جاللی / انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب/ تار
 .1371/ حسین عطوان/ ترجمۀ حمیدرضا شیخی/ انتشارات آستان قدس رضوی/عصر امویهای اسالمی در سرزمین شام در رقهف .13
به اهتمام محمد جواد مشکور/ مؤسسه /  تقادات مذاهب ) رساله ای در فرق اسالم از آثار قرن هشتم(هفتاد و سه ملت یا اع .14

  1341مطبوعاتی عطائی/
 / نیلوفر.1387نصر حامد ابوزید/ ترجمۀ احسان موسوی خلخالی/ رویکرد عقالنی در تفسیر قرآن /  .15
 .1360یوسف فضایی/ مؤسسه مطبوعاتی عطائی// ترجمه و تحقیق مناظرات امام فخر رازی دربارۀ مذاهب اهل سنت .16
 .1379/ سید اسداله یاوری/ انتشارات لوح محفوظ/  های اعتقادی(ترجمه قواعد العقاید ) اندیشه .17
یخ علم الکالم فی اإلسالم .18  ق.1417/ انتشارات آستان قدس رضوی// فضل اله زنجانیتار
یخعلم الکالم و  .19 یخ اشکالیه العقیده فی الکتابه التار  حسن سلهب/ مرکز الحضاره للتنبیه الفکر اسالمی / بیروت یه اإلسالمیه/تار
 / ابوطالب تجلیل تبریزیهای علمی و منطقی عقاید اسالمیپایه .20
 .1388امان اله فروغی/ نشر مهندس /  دایره المعارف سلسله عقاید/ .21
 / بغداد/المدن/مرکز دراسات فلسفه الدین علی /حتی القرن السابع الهجری  تطور علم الکالم اإلمامی دراسه فی تحوالت المنهج .22
یان اسالمی(/بنیادگرایی و سلفیه ) .23 به کوشش حسین هوشنگی و احمد پاکتچی/ انتشارات دانشگاه امام صادق  بازشناسی طیفی از جر

/1390. 
 جلد/ مجمع البحوث الالسالمیه 2/ یحیی هاشم حسن فرغل/ عوامل و اهداف نشأه علم الکالم فی اإلسالم .24
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 محمود محمد عید نفیسه/ دارالنور / دمشق/سالمی حتی القرن السادس الهجری/ إل فلسفه الیونانیه فی علم الکالم ااثر ال .25
 انتشارات آستان قدس رضوی جلد/ 2معجم األعالم المتکلمین فی اإلسالم ال نهایه القرن الخامس الهجری/ .26
 .رشید الخّیون/ دارالحکمه لندنالبصره و البغداد/  همعتزل .27
 ان سمیح نزال/ دار القراء/ بیروت./ عمرالشرعیه االختالف بین المسلمین  .28
 احمد بن یحیی المرتضی / الوراق / بیروت/ذکر المعتزله و حلقاتهم/  باب .29
 1374/ اضغر دادبه/ طرح نو/فخر رازی .30
 .1372/مجموعه مقاالت کنگره جهانی هزارۀ شیخ مفید در دانشگاه قم .31
 .1372رسول جعفریان/ سازمان تبلیغات اسالمی/  شیعه تا آغاز دورۀ انحالل معتزله در شیعه/مناسبات فرهنگی معتزله و  .32
 .1388علیرضا اسعدی/ نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ هشام بن حکم/  .33
 .1390علیرضا اسعدی/ نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ سید رضی/  .34
 .1391و فرهنگ اسالمی/  علیرضا اسعدی/ نشر پژوهشگاه علومسید مرتضی/  .35
 1387/ سید لطف اله جاللی/ مؤسسۀ امام خمینی/آراء کالمی سید ابن طاووس .36
 / مریم کیانی فرد/ دانشگاه ادیان و مذاهبکالم شیعه کالم معتزله )قرن چهارم و پنجم( .37
 / علی اله بداشتی/ انتشارات طهخدای سلفیه: بررسی آرای سلفیه دربارۀ توحید و نقد آن  .38
 .1378/ دانشگاه علوم اسالمی رضوی/ مؤلفان/شیخ طوسی های کالمیشهاندی. .39
 .1372/ مارتین مکدرموت/ ترجمه احمد آرام/ انتشارات دانشگاه تهران/های کالمی شیخ مفیداندیشه .40
 1374ها و مقاالت/ وزارت ارشاد/ مجموعه سخنرانییادنامۀ حکیم الهیجی/  .41
 1387/ محمدحسین مهدوی نژاد/ دانشگاه امام صادق/یگرایی خردپیشه در اندیشه فخر راز ایمان .42
 1390 /انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب نعیمه پورمحمدی/ایمان و اخالق مقایسه رویکرد االهیات کرکگور و اشاعره متقدم/ .43
 1388م ربانی// شیخ عمر نسفی// ترجمۀ احمد امینی/ انتشارات اماکالمی اهل سنت) شرح عقاید نسفی و تفتازانی(  دیدگاه .44
یانهای دینی بنیادگرایی و سلفیه بازشناسی .45  .1390//  دانشگاه امام صادق / به کوشش حسین هوشنگی و احمد پاکتچیطیفی از جر
 .1382/ شیخ بو عمران/ ترجمۀ اسماعیل سعادت/ هرمس/ مسئلۀ اختیار در تفکر اسالمی و پاسخ معتزله به آن .46
 1382طفی خلیلی /دفتر تنظیم و نشر آثار عالمه طباطبایی/ / مصهای کالمی عالمه طباطباییاندیشه .47
  عالمه طباطبایی/شیعه در اسالم/  .48
 1382/ مؤسسه پژهشی حکمت و فلسفه/ ت کربن و طباطبایی(اشیعه ) مذاکرات و مکاتب .49
 .1381/محمد عابد الجابری/ ترجمۀ رضا شیرازی/یادآوران/جدال کالم عرفان و فلسفه در تمدن اسالمی .50
 .1378/ ایزوتسو/ ترجمۀ زهرا پورسینا/ سروش/ ایمان در کالم اسالمیمفهوم  .51
 1381انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب/ / گروه مذاهب اسالمی/ مجموعه مقاالتاسماعیلیه/  .52
 فضل ابن شاذان / ترجمۀ حسین صابری/ انتشارات آستان قدس رضویروشنگری/  .53
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 .1387/ محمد رضا وصفی/ نگاه معاصر/ ن و حنفی الجابری، ارکو ،/ گفتگو با ابوزید  نومعتزلیان .54
 .1377/ خلجی/ مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی مدیریت مطالعات اسالمی/ های دکتر محمد ارکونو اندیشهآراء  .55
 .1383و جواهر کالم/ یادآوران/  نصر حامد ابوزید/ ترجمه اشکورینقد گفتمان دینی/  .56
 ز مطالعات و تحقیقات اسالمی/ بوستان کتاب/ تحقیق مرکنامۀ کالم اسالمیاصطالح .57
 .1389ای/ انتشارات فرزان روز/ فرهاد دفتری/ ترجمۀ فریدون بدرهاسماعیلیه/  .58
یخ و عقاید اسماعیلیه .59  / مهدی فرمانیان/ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبدرسنامۀ تار
 1382ه / انتشارات کویر// سید حسین مدرسی طباطبایی/ ترجمۀ هاشم ایزدپناد تکاملنمکتب در فرای .60
 .1362/ حمید عنایت/ ترجمۀ بهاء الدین خرمشاهی/ انتشارات خوارزمی/اندیشۀ سیاسی در اسالم معاصر .61
 .1386/ نکونام/ ظهور شفق/گوید؟اخباری و اصولی چه می .62
یخ و عقاید(اخباری .63  .1390/ ابراهیم بهشتی / دارالحدیث و دانشگاه ادیان و مذاهب/گری ) تار
 پور/نشر منیر اندیشه./ محمد شعبان ی کالمی در عصر امام صادقهانهضت .64
 پور/ نشر احسن الحدیث./محمد شعبانزنادقه در عصر صادقین .65
 فر/ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبویرایش علمی فرمانیان و معینیسلفیه از گذشته تا حال/  .66
 فر/ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهببائی/ سیدمحمد طباطحوشیان یمن؛ پیشینۀ رویکردهای کالمی و سیاسی .67
/واکر و مادلونگ/مترجمان: محمد جاودان و امیر جوان آراسته/ انتشارات یعیانگوهای درونی شو المناظرات؛ پیدایی فاطمیان و گفت .68

 دانشگاه ادیان و مذاهب
 انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب/ / ترجمۀ]شیعه پژوه عراقی[ /اسد حیدرجلدی( 8)مجموعۀ و مذاهب اهل سنت امام صادق  .69
 / سید سعیدرضا منتظری/ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبزندیق و زنادیق .70
 آراسته و مصطفی سلطانی/ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبمکان، جوان/حمید ملکتشیع در عراق در قرون نخستین .71
 /مترجم علیرضا ایمانی/ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبالله بن محمد ناشی اکبر/ عبدهای اسالمی و مسئلۀ امامتفرقه .72
 انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبحر عاملی/ ترجمۀ محمد اصغری نژاد/  پیراستگی معصوم از فراموشی و خطا/ .73
 ./ محمد علی افضلی/انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبهای غلو در موضوع امامتشیخیه و زمینه .74
 پور/انتشارات پژوهشگاه علوم انسانیمریم صانعول اعتقادات شیعۀ دوازده امامی/ شناسان غربی و اصشیعه .75
 هانس هالم/محمدتقی اکبری/نشر ادیانتشیع/ .76
 / لوئی گارده و ژرژ قنواتی/ ترجمۀ احسان موسوی  خلخالی/نشر حکمتفلسفۀ اندیشۀ دینی در اسالم و مسیحیت .77
 / انتشارات آستان قدس رضویسیدمحمدصادق عارفحسنی/ ترجمۀ / هاشم معروف الو اشاعره  شیعه در برابر معتزله .78
 / هاینس هالم/ احسان موسوی خلخالی/ انتشارات حکمتغنوسیان در اسالم ؛ شیعیان غالی و علویان .79
انتشارات دانشگاه ادیان و  یوزف فان اس/مترجم: فرزین بانکی، احمدعلی حیدری/های دوم و سوم هجری/کالم و جامعه در سده .80
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