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 ماجد فخری، مرکز نشر دانشگاهی فلسفة در جهان اسالم،سیر  -                           

 م.شریف، مرکز نشر دانشگاهیفلسفه در جهان اسالم،  -  

 سۀ امام خمینیجلد/جمعی از نویسندگان/ سمت و مؤس 4/  درآمدی بر تاریخ فلسفة اسالمی -  

 یحیی یثربی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیتاریخ تحلیلی انتقادی فلسفه اسالمی، -                            

 هانری کربن، ترجمه جواد طباطبایی، انتشارات کویر ةتاریخ فلسف -

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 عبدالرسول عبودیت، مؤسسۀ امام خمینی، درآمدی بر فلسفة اسالمی -  

 رتضی مطهری، مجموعه آثارمشرح مختصر منظومه، -                         

 شرح رضا اکبری، دانشگاه امام صادقمنظومه مالهادی،  -  

 ، عالمۀ طباطبائیبدایة الحکمة و نهایة الحکمة -  

 ، مرتضی مطهری، مجموعه آثارشرح مبسوط منظومه -  

                                                              تبلیغات، پژوهشگاه علوم انسانی                                                                                                ، محمد تقی مصباح یزدی، سازمان آموزش فلسفه و دروس فلسفه -                            

 ، ذبیحی، سمتفلسفة مشاء - : مقدماتی -   

  ، یثربی، بوستان کتابفلسفة مشاء -     

    

 بوستان کتاب یثربی،یحیی ، ترجمۀ الهیات نجات - :پیشرفته -   

 و شرح احمد بهشتی ملکشاهی، سروشحسن ، ترجمۀ اشارات -     

 محمدتقی مصباح، مؤسسۀ امام خمینیبا شرح ،الهیات شفاء -     

 

                                   جمه کیوانی،نشر مرکزمهدی امین رضوی، ترسهروردی و مکتب اشراق،  - مقدماتی: -   

 صمد موحد، انتشارات فراروانسرچشمه های حکمت اشراق، -                                                                         

 هرمسسیما نوربخش، سهروردی،نور در حکمت   -                                                                               

 یحیی یثربی، بوستان کتابفلسفة اشراق، -       

 /سمت/محمد ذبیحی فلسفه اشراق و سهروردی -                                                                      

 پناه/ سمتیداهلل یزدانسید / آموزش حکمت اشراق                                                                       

 

 ،  تصحیح محمد تقی دانش پژوه، بنیاد موقوفات محمود افشارحیات النفوس -                                                                   

 پناه، سمت/پژوهشکدة حوزه و دانشگاهسید یداله یزدانجلد(،  2حکمت اشراق) - :پیشرفته -   

 دینانی ،حکمت، شعاع اندیشه و شهود در اندیشه سهروردی -     

 شهرزوری و قطب شیرازی،  با شرحتلویحات وحکمة اإلشراق،  -     

 

 تصحیح هانری کربن، امیرکبیرمشاعر، - مقدماتی: -   

  جلد تلخیص(، عبدالرسول عبودیت، سمت 1جلد و 2)نظام حکمت صدرایی -     

  ترجمۀ جواد مصلح، سروششواهد الربوبیّه، - پیشرفته: -   

 صدرالدین شیرازی، بنیاد حکمت صدرجلد،  9 اسفار اربعه، -                                                                      

 

 

  

Ⅱ )مقدّماتی 

 مشاء

Ⅲ )ِعمومی 
 پیشرفته         

 اشراق
 

 متعالیه

Ⅳ)تخصصی 

 
Ⅰ)تاریخ فلسفة    

 اسالمی
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