
مهمترین منابع عام علوم عقلی
)  فلسفه و کالم و عرفان(

دایره المعارف ها و دانش نامه هاي علوم عقلی: یکم
الفلسفیه الموسوعه ـ1
 است جلد 14در عربی زبان به عباس فیصل تالیف.
است پرداخته اسالمی فلسفه و غرب فلسفه به.
الفلسفه موسوعه ـ2
 دوي عبدالرحمن تالیفاست جلد 3در ب.
است شده تنظیم الفبایی ترتیب اساس بر عربی زبان به.
است اسالمی فلسفه و غرب فلسفه بر مشتمل.



ـ موسوعه الفلسفه االسالمیه3
تالیف جمعی از اندیشمندان مصري است.
 این کتاب به فلسفه اسالمی پرداخته است 9ج.
 مقاله در مورد فلسفه اسالمی است 100مشتمل بر.

ـ دانشنامه کالم اسالمی4
تالیف جمعی از اساتید قم تحت اشراف آیت اهللا جعفر سبحانی است.
 مقاله  است 100مشتمل بر حدود.

)معرفت شناسی(ـ دانشنامه عقاید اسالمی 5
 جلد به زبان فارسی است 9تالیف محمد محمدي ري شهري در.
در واقع این کتاب، ترجمه کتاب الموسوعه العقایدیه مؤلف است.



اصطالحنامه هاي علوم عقلی: دوم
میان که خاص دانشی اصطالحات و واژگان از اي مجموعه اصطالحنامه 

 تواند می و است برقرار مراتبی سلسله یا اي رده یا معنایی روابط ها آن
 شکل به تر فرعی و فرعی و اصلی هاي شاخه همه با را علمی رشته آن

.بگذارد نمایش به یافته نظام
یا فلسفه دانش در که اصطالحاتی تمامی یعنی عقلی علوم اصطالحنامه  

 و اعم یا و مراتبی سلسله یا و الفبایی ترتیب به شود، می استفاده ...و کالم
.آیند می ...و اخص

است متفاوت اصطالحات فرهنگ با اصطالحنامه.



ـ اصطالحنامه فلسفه اسالمی1
.جلد چاپ شده است 2در 

ـ اصطالحنامه کالم اسالمی2
.جلد چاپ شده است 2در  
ـ اصطالحنامه عرفان نظري3

.جلد چاپ شده است 2در  



فرهنگ اصطالحات علوم  عقلی: سوم

ـ فرهنگ علوم عقلی1
تالیف دکتر سید جعفر سجادي  است
اصطالحات فلسفه، کالم و عرفان را توضیح داده است.
ـ موسوعه مصطلحات صدرالدین الشیرازي2
اصطالحات صدرالدین شیرازي را توضیح داده است.
تالیف دکتر سعیم دغیم  و به زبان عربی است.
ـ موسوعه مصطلحات علم الکالم االسالمی3
  تالیف دکتر سعیم دغیم و به زبان عربی است.



اسالمی کالم و فلسفه اصطالحات فرهنگ ـ4
 حکیم کالم اساس بر که است نظري عطایی حمید تالیف 

.است نموده تدوین فارسی زبان به و الهیجی فیاض عبدالرزاق
االسالمی التصوف مصطالحات موسوعه ـ5
 که است عربى فرهنگ هاى مجموعه از یکى العجم، رفیق تألیف 

 و عرفان اصطالحات بررسى و شرح به عرفانى متون به استناد با
 را اصطالحات اینکه بر افزون حاضر، اثر .است پرداخته تصوف

  اساس بر عرفانى منابع اطالع رسانى در مى دهد، شرح
.است سودمند نیز آن اصطالحات



ـ فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی6
 اصطالحات و کلمات که است سجادي جعفر سید دکتر تالیف 

 آورده فراوان مثال هاي همراه به را آنها معنی و عرفانی
.است

عرفانی اصطالحات جامع فرهنگ ـ7
 آثار بر تکیه با که است فارسی زبان به و سعیدي بابا گل تالیف 

.است کرده تدوین آن عربی ابن




کتاب شناسی علوم عقلی: چهارم

 کتاب شناسی یعنی کتابی که فهرستی از کتاب هاي مرتبط با
.دانشی خاص را بیان می کند

 کتاب شناسی هاي علوم اسالمی عقلی
 یک شامل که است خمینی امام پژوهشی آموزشی مرکز تالیف 

  تاریخ و منطق جمله از عقلی علوم شناسی کتاب کامل دوره
.است عرفان و فلسفه کالم، منطق،

 تا عقلی علوم شناسی کتاب زمینه در که است کتابی کاملترین 
.است شده تدوین کنون



  مهمترین منابع فلسفه اسالمی
مشاء حکمت :یک

فارابی احصاءالعلوم ـ1
 دکتر شرح و مقدمه با و عربی زبان به جلد 1در کتاب این 

.است شده تدوین بوملحم علی
الحکیمین رأیی بین الجمع کتاب ـ2
 است عربی زبان به و فارابی ابونصر تالیف.
السعاده تحصیل  ـ3
 است عربی زبان به و فارابی ابونصر تالیف.



مضاداتها و الفاضله المدینه اهل آراء ـ4
 با و عربی زبان به جلد یک در که است فارابی ابونصر تالیف 

.است شده تدوین بوملحم علی دکتر شرح و مقدمه

التنبیهات و االشارات ـ5
بخش دو در را آن که است سینا ابن کتاب هاي مشهورترین از 

.است آورده در تحریر رشته به عربی زبان به فلسفه، و منطق
الشفاء ـ6
 آن در که عربی زبان به سینا ابن اثر ترین جامع و مهمترین 

 مدرسه شارحان و یونان قدیم بزرگ فالسفه آراي چکیده
.است آمده ...و نوافالطونیان و افالطونیان و اسکندریه



المعاد و المبداء ـ7
 است جلد یک در عربی زبان به و سینا ابن تالیف.

التنبیهات و االشارات شرح ـ8
است سینا ابن اشارات شروح اهمیت ترین با و معروف ترین از یکی 

  شده نوشته عربی زبان به طوسی نصیرالدین خواجه توسط که
.است

ـ دانشنامه عالیی9
تالیف ابن سینا در یک جلد و به زبان فارسی است.



ـ التحصیل10
تالیف بهمنیار  بن المرزبان، شاگرد ابن سینا است.
به زبان عربی در یک جلد تدوین شده است.
نکته:
توان می که شده نوشته بسیاري هاي کتاب کتب، این شرح در 

 قسمت، این در هدف اما داد؛ قرار مشاء حکمت ردیف در را آنها
.است بوده نوآور و نظر صاحب نویسنده، که بود کتبی بیان تنها



حکمت اشراق: دو
اشراق شیخ ـ1
حکمت علمدار سهروردي، الدین شهاب مصنفات مجموعه کتاب، این 

.است  اشراق
االشراق حکمه شرح ـ2
 تربتی ضیایی حسین تحقیق و مقدمه با شهروزي محمد الدین شمس تالیف 

.است
االشراق حکمه شرح ـ3
 است محقق مهدي و نوري عبداهللا اهتمام به  شیرازي الدین قطب تالیف.



حکمت متعالیه: سه
ـ الحکمه المتعالیه فى االسفار العقلیه االربعه1
 تالیف صدرالدین شیرازي و کاملترین کتاب ایشان در حکمت متعالیه است.
ـ الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه2
  درااز تالیفات صدرالدین شیرازي معروف بهالصصدرالمتألهین استو  م.
ـ المبداء و المعاد3
ـ کتاب المشاعر4
ـ مفاتیح الغیب5
این سه کتاب نیز از تالیفات صدرالدین شیرازي است.



ـ شرح المنظومه6
تالیف مالهادي سبزواري است.
تصحیح و تعلیق از آیت اهللا حسن زاده آملى است.
ـ اسرار الحکم7
 این کتاب نیز تالیف مالهادي سبزواري است.
ـ رحیق مختوم8
تالیف آیت اهللا جوادي آملی است.
 این کتاب، شرح حکمت متعالیه مالصدرا است.



مهمترین منابع کالم اسالمی

کالم اشاعره: یک
ـ کتاب اللمع فی الرد علی أهل الزیغ و البدع1
تالیف ابوالحسن اشعري، مؤسس مکتب اشعري است.
ـ اصول االیمان2
تالیف عبدالقاهر التمیمی الشافعی است.
ـ کتاب االرشاد الی قواطع االدله فی اصول االعتقاد3
تالیف امام الحرمین جوینی است.



ـ الشامل فی اصول الدین4
است اشاعره کالم موضوع در جوینی عبدالملک تألیف.
در مؤلف از کتاب سه دربردانده و عربی زبان به کتاب  

.باشد می اشاعره اعتقادات
ـ المحصل5
است فخررازي تالیف.
ایجاد و مباحث دادن ترتیب هدف با که کالمی است کتابی  

.است شده تالیف اشعري کالم مطالب در منطقی نظمی



ـ شرح المقاصد6
سعدالدین مؤلف خود توسط که المقاصد کتاب بر است شرحى  

  قاضى المواقف سبک به و تفتازانى عبداهللا بن عمر بن مسعود
.است شده تنظیم ایجى عضدالدین

الکالم علم فی المواقف ـ7
مسلکاشعري متکلم ایجی، احمد بن عبدالرحمن قاضی تألیف 

  حواشی و شروح که است کالمی مهم آثار از کتاب این .است
.است شده نوشته آن بر مختلف



کالم معتزله: دو
ـ المغنی فی الباب التوحید و العدل1
است همدانی عبدالجبار القاضی تالیف.
است شده تالیف مجلد بیست در در کتاب این.
و نقد مورد که است بیستم فصل کتاب، این بخش مهم ترین 

.است گرفته قرار شیعى کتب از بسیارى بررسى
ـ شرح اصول خمسه2
تالیف قاضى عبدالجبار همدانی است.



کالم امامیه: سه
ـ کتاب االعتقادات االمامیه1
است شیعی کالمی کتاب ترین کهن و صدوق شیخ تالیف.
اثبات به معصومان روایات به استناد با کتاب این در صدوق شیخ 

.می پردازد شیعه عقائد
االمامیه االعتقادات تصحیح ـ2
است مفید شیخ تالیف.
نگاشته صدوق شیخ نوشته ،»االعتقادات«شرح در کتاب، این  

  نظریات استداللی، بیانی با و پرداخته اثر این بررسی به و شده
.است کرده اثبات یا رد را صدوق شیخ



ـ اوائل المقاالت3
است عربی زبان به و مفید شیخ تالیف.
و شیعه دیدگاه از عقیدتی مباحث بررسی به کتاب این در مؤلف  

.است پرداخته خود دوران مهم مذاهب دیگر
الکالم علم فی الذخیره ـ4
است الهدي علم مرتضی سید تالیف.
المخلص«عنوان با مرتضی سید اول کتاب متمم و مکمل کتاب این 

.بود مانده ناقص که است »الدین اصول فی



باالعتقاد یتعلق ما فی االقتصاد ـ5
است طوسى شیخ مهم تألیفات از.
و کالم علم از مهمى مباحث شامل کم، حجم وجود با کتاب این 

 و األنوار بحار کتاب هاى مصادر از آن، اهمیت دلیل به و است فقه
.مى باشد السرائر

االصول تمهید ـ6
ل کتابِ اولِ بخش شرح در را کتاب این طوسی شیخمالعلم ج 

.است نگاشته است کتاب کالمی بخش که والعمل
شیخ دستور به الهدي علم مرتضی سید را العمل و العلم جمل  

.است نوشته مفید



االعتقاد تجرید ـ7
امامیه عقاید اثبات و توضیح در طوسی نصیرالدین خواجه تالیف  

.است
بیان فلسفی رویکردي با را شیعه کالمی مسائل االعتقاد، تجرید 

.است کرده
االعتقاد تجرید شرح فی المراد کشف ـ8
است طوسی نصیرالدین خواجه شاگردان از حلی عالمه تالیف.
است االعتقاد تجرید شروح پربسامدترین و مهمترین از.



الکالمیه المباحث فی اللهیه اللوامع ـ9
ورى األسدى عبداهللا بن مقداد جمال الدین تألیفمعروف السی 

.است مقداد فاضل به
کالمى آثار بهترین جزء را کتاب این الجنات روضات صاحب 

.است دانسته شیعه
الدین اصول  فی الیقین علم ـ10
کالمی کتب بهترین از یکی الدین اصول فی الیقین علم کتاب 

.است درآمده تحریر رشته به کاشانی فیض توسط که است



منابع عام الکترونیکی فلسفه و کالم و عرفان
اسالمی حکمت کتابخانه ـ1
اسالمی کالم کتابخانه ـ2
3نورالحکمه ـ3
3عرفان ـ4

پاورپوینت تنظیم و تهیه:
بندرعباس )س(الزهرا علمیه مدرسه پژوهشی پایگاه مسئول


