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بسم ال الرحمن الرحیم

کتب پیشنهادی

تاریخی - عقیدتی
صبح نشر زرشناس، شهریار ،مدرن غرب نظری مبانی- 1

حکمت نشر عزیزی، حسن گنون، رنه ،متجدد دنیای  بحران-2

صبح کتاب نشر مولنا، حمید پروفسور ،مدرن سقوط و  ظهور- 3

دین اصول دانشکده عسکری، مرتضی علمه  جلد،2 ،دین احیاء در ائمه  نقش-4

 علم نشر جعفریان، رسول ،ایران در تشیع تاریخ- 5

(ص) نشرالمصطفی و ترجمه المللی بین مرکز پاک، شهیدی محمدرضا ،اندلس تحلیلی  تاریخ-6

1376ساقی، نشر تهران، آوینی مرتضی سید ،غرب تمدن مبانی و  توسعه-7

عقیدتی- فلسفی
اسراء آملی،نشر جوادی ال آیت از اعتقادی های پاسخ و ها - پرسش  جلد)5 (اندیشه  نسیم-1

جوان اندیشه کانون گلپایگانی، ربانی علی ،شبستری مجتهد هرمنوتیکی آرای  نقد-2

اسلمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه پارسانیا، حمید ،فلسفه و علم- 3

اسلمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه گلشنی، مهدی ، فلسفه و دین و علم- 4

اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه گلشنی، مهدی  ،خداباوری و دانشمندان معاصر غربی:چالشها و تبیینها- 5

اسلمی

اسلمی معارف و فرهنگ پژوهشگاه جعفری، تقی محمد علمه ،دین فلسفه- 6

اسراء نشر آملی، جوادی ال آیت ،دینی معرفت هندسه در عقل منزلت- 7

سهروردی نشر دفتر صالحی، محمد ترجمه نصر، حسین سید ،متجدد دنیای در سنتی  اسل م-8

علمیه حوزه فرهنگی های پژوهش و مطالعات مرکز خسروپناه، عبدالحسین ،جدید کل م-9

جوان اندیشه کانون افروغ، عماد ،شدن جهانی و  اسل م-10

و : دعا3 ج زیارت، و : توحید2ج قرآن، تحریف  : عدم1)ج  جلد) 5 ( شیعی باورهای تبیین مجموعه- 11

کتاب بوستان آبادی، خرم طاهری حسن سید ال آیت :شفاعت(،5 ج قبور، : زیارت4ج و تبرک توسل،



فرهنگی مرکز کرمی، جواد محمد ترجمه عسکری، مرتضی سید علمه ،جلد3، کریم قرآن در اسل م عقاید- 12

عسکری( علمه منیر)موسسه انتشاراتی

اسلمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه خسروپناه، عبدالحسین ،معاصر پژوهی دین شناسی  آسیب-13

تهران. انسانی علوم پژوهشگاه گلشنی، مهدی ،معاصر فیزیکدانان فلسفی دیدگاههای از تحلیلی- 14

و فلسفی حدیثی، تفسیری، اخلقی، اعتقادی، های پاسخ و  پرسش665  طباطبایی محضرعلمه در- 15

1380 نهاوندی، انتشارات قم، شاد، رخ محمدحسین عرفانی،

اطلعات طباطبائی. انتشارات سیدصادق ترجمد  پستمن، نیل ،فرهنگ بر تکنولوژی سیطره تکنوپولی،- 16
معاصر اندیشه فرهنگى مؤسسه دژاکام، على ،مطهرى مرتضى شهید استاد منظر از غرب فلسفى تفکر- 17
1380اسلمى. اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه  معلمى، حسن ،غرب فلسفه در شناسى معرفت به  نگاهى-18

معارف اسلمی با دید فلسفی

، استاد شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران) مسئله شناخت1(

 که شامل کتاب های زیر می باشد :) جلد دو م مجموعه آثار شهید مطهری2(

انسان و ایمان ،جهان بینی توحیدی، وحی و نبوت ، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ، زندگی جاوید و حیات اخروی

 که شامل این کتاب ها است :) جلد سو م مجموعه آثار استاد مطهری3(

جهان بینی الهی و جهان بینی مادی , کلیات علوم اسلمی ، بیست گفتار ، آزادی معنوی، ختم نبوت، پیامبر امی

 که شامل این کتاب ها است :) جلد یک مجموعه آثار شهیر مطهری4(

عدل الهی، انسان و سر نوشت ،  علل گرایش به مادی گری

– (برگرفته از آثار استاد شهید مرتضی مطهری)  ویراست جدید،فلسفه مقدماتی عبدالرسول عبودیت، )5(
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمةال علیه (قم) و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

. 1392دانشگاه ها (سمت) (تهران)، چ اول، بهار 

، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمةالدرآمدی بر فلسفه اسلمی عبدالرسول عبودیت، )6(
. 1390علیه (قم)، چ هشتم، زمستان 

، آیت ال مصباح، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی آموزش فلسفه )7(

، استاد شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرااصول فلسفه و روش رئالیسم )8(

، استاد شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.شرح مبسوطه منظومه )9(

(جلد)، محمد فنائی اشکوری و دیگران ، انتشارات سمت2  درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلمی )10(

 ، نوشته دکتر سعیدی مهر، انتشارات کتاب طه کتاب آموزش کل م اسلمی )11(



(وابسته به مدیریت حوزه علمیه جلدی)، ربانی گلپایگانی، انتشارات مرکز نشرهاجر2  (عقاید استدللی )12(
خواهران)

آشنایی با فلسفه غرب

– ، ر.ج. هالینگ دیل ، ترجمه عبدالحسین آذرنگ  انتشارات ققنوس- مبانی و تاریخ فلسفه غرب
ممد علی فروغی  انتشارات زوارسیر حکمت در اروپاـ  – ، مح
) ، پژوهشگاه علوم آوروم استرول و ریچارد پاپکین، ترجمه دکتر مجتبوی  (تألیف متافیزیک و فلسفه معاصر- 

انسانی و مطاعات قرهنگی
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