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انتشاراتمولفکتابسرفصلعنوان

کلیات فرق تسنن

انتشارات مرکز مدیریت حوزه مهدي فرمانیانآشنایی با فرق تسننآشنایی با فرق تسنن
علمیه قم

منابع فرقه شناسی

مقاله راهنماي مطالعات فرقه 
کتاب فرق تسنن –شناسی اسالمی 

، به کوشش ) مجموعه مقاالت (
مهدي فرمانیان

انتشارت مرکز ادیانکتاب 23نعمت اهللا صفري صفحه 

حدیث افتراق امت ، نقل قول ها ، حدیث افتراق
پیامدها ،مقاله

آقاي علی آقا نوري در کتاب فرق 
انتشارات مرکز ادیان61تسنن صفحه 

مقاله آقاي مهدي فرمانیان در اهل سنت ،اهل سنت
انتشارات مرکز ادیان17کتاب فرق تسنن صفحه 



سیر مطالعاتی فرق تسنن
مقدماتی: گام دوم 

انتشاراتمولفکتابسرفصلعنوان

آشنایی با عثمانیهعثمانیه

از کتاب  93مقاله عثمانیه صفحه 
مرکز ادیانپاتریشیا کرون، مهدي فرمانیانفرق تسنن

 119، صفحه 2مطالعات اسالمی ، ج 
مرکز ادیانگله زیهربه بعد

آشنایی با خوارجخوارج
مقاله تاریخ و عقاید فرقه هاي 

خوارج فصلنامه هفت آسمان ، ش 
37

مرکز ادیانمهدي فرمانیان

مدخل اباضیه در دائره المعارف کلیات مسائل در مورد اباضیهاباضیه
بزرگ اسالمی

 بررسی مرجئه از لحاظ تاریخیمرجئه
واعتقادي

مرجئه تاریخ و اندیشه مقاالت 
رسول جعفریانتاریخی ، دفتر دهم

مفصل ترین (انتشارات دلیل ما 
کتاب به زبان فارسی درباره 

)مرجئه

فرقه هاي اسالمی در سرزمین شام آشنایی کامل با قدریهقدریه
)قدریه:فصل اول (در عصر اموي 

حسین عطوان ، ترجمه حمید رضا 
انتشارات آستان قدس رضويشیخی

فرقه هاي اسالمی در سرزمین شام کلیات جبریهجبریه
درعصر اموي ، فصل دوم

حسین عطوان ، ترجمه حمید رضا 
انتشارات آستان قدس رضويشیخی

مقاله تاریخ عقاید معتزله در کتاب بررسی تاریخی و اعتقادي معتزلهمعتزله
نشري ادیانوانیل ژیماره، حمید ملک ملکان311فرق تسنن ، صفحه 

نشر ادیانقاسم جواديمقاله تاثیر اندیشه هاي کالمی اندیشه هاي کالمی معتزله



شیعه بر معتزله در کتاب فرق 
353تسنن صفحه 

مدخل اهل حدیث در دائره کلیات اهل حدیثاهل حدیث
المعارف بزرگ اسالمی

مدخل احمد بن حنبل در دائره کلیاتاحمد بن حنبل
المعارف بزرگ اسالمی

سیر مطالعاتی فرق تسنن
تخصصی: گام سوم 

انتشاراتمولفکتابسرفصلعنوان

اشاعره
کلیات

سیر تاریخی اشاعره
بررسی عقاید اشاعره

 مدخل اشاعره در دائره المعارف
بزرگ اسالمی

جالل محمد موسینشآه االشعریه و تطورها
اندیشه هاي کالمی در اسالم فصل 

به اشاعره مربوط
عبدالرحمان بدوي ترجمه حسین 

آستان قدس رضويصابري

نشر ادیانسید لطف اهللا جاللیتاریخ و عقاید ماتریدیهبررسی تاریخی و عقیدتیماتریدیه

مدخل ابن تمیمیه در دائره کلیاتابن تمیمیه
المعارف بزرگ اسالمی

مقاله مهدي فرمانیان104مجله مشکات شماره گرایش هاي فکري سلفیهسلفیه



بررسی تاریخی وهابیتوهابیه
حریر دانشزهرا مسجد جامعینظري بر تاریخ وهابیت

تاریخ نقد و بررسی وهابی ها 
امیر کبیرسید ابراهیم سید علويترجمه کتاب کشف االرتیاب

بررسی دیوبندیه و رابطه آن با دیوبندیه
وهابیه

دیو بندیه ، بریلویه و رابطه آنها با 
وهابیه ، مقاله فرمانیان در کتاب 

663فرق تسنن ص 
نشر ادیانمهدي فرمانیان

مقاله قادیانیه در کتاب فرق تسنن کلیات آشنایی با این فرقهقادیانیه
نشر ادیانمهدي فرمانیان703صفحه 

بررسی کامل مذاهب فقهی چهار مذاهب اربعه
مرکز مدیریت حوزه علمیه قمرضا اسالمیمدخل علم فقهگانه اهل سنت


