
 الرحمن الرحیم  اهللبسم

 کالم  برای خالصه نویسی کتب و مقاالت پیشنهادی 

 1400  - 1401سال تحصیلی  

 

در   عقائدخالصه نویسی در درس مطالعه و فهرست کتب و مقاالت پیشنهادی معاونت پژوهش برای 

کتب یا مقاالت قصد دارند ادامه می آید. البتّه این فهرست، صرفاً پیشنهادی است و اگر طلّاب محترم 

برای مطالعه و خالصه نویسی انتخاب کنند، می توانند با پژوهشیاران خود در میان بگذارند و  دیگری 

 الصه نویسی نمایند. در صورت تأیید توسّط ایشان، اقدام به مطالعه و خ

انتخابی  در هر صورت، پیشنهاد می شود برای انتخاب، حتماً با پژوهشیار خود مشورت نمایید تا 

 مناسب با شرایط خود و مفید در جهت پیشرفت علمی خویش داشته باشید. 

 

 کتب 

نظام   / نوع)کالم ردیف 

معارف   / اندیشه

 ( ...  / انقالب 

 توضیحات  عنوان 

1 
 کالم 

خداشناسی، عبدالرسول عبودیت و مجتبی  

 مصباح 

 

2 

 کالم 

سیر تطور کالم شیعه، محمد صفر  

 جبرئیلی. 

 

 

3 
 کالم 

فلسفه دین و کالم جدید، محمد صفر  

 جبرئیلی 

 



  انسان و سرنوشت، شهید مطهری  کالم  4

  الهی، شهید مطهری عدل  کالم  5

6 
 کالم 

 علل گرایش به مادیگری، شهید مطهری 

 

 

7 

 کالم 

دفتر اول تا پنجم،    ،پاسخ به شبهات کالمی

 محمدحسن قدردان قراملکی 

 

 

8 

 کالم 

کالم شیعه ماهیت، مختصات و منابع،  

 محمدرضا کاشفی 

 

 

  آیت اهلل سبحانی مسائل جدید کالمی،  کالم  9

10 
 کالم 

کالم شیعه، محمد صفر  درآمدی بر  

 جبرئیلی 

 

11 
 کالم 

 عقائد استداللی، علی ربانی گلپایگانی 

 

 

12 

 کالم 

معارف قرآن )خداشناسی(، آیت اهلل محمد  

 تقی مصباح یزدی. 

 

 

13 

 کالم 

آموزش عقاید، آیت اهلل محمد تقی مصباح  

 یزدی. 

 

 

14 

 کالم 

چکیده ای از اندیشه های بنیادین اسالمی،  

 تقی مصباح یزدی. آیت اهلل محمد 

 

 

15 
 کالم 

راه و راهنما شناسی ، آیت اهلل محمد تقی  

 مصباح یزدی.

 

16 
 کالم 

جریان شناسی فکری ایران معاصر، 

 عبدالحسین خسرو پناه. 

 

17 
 کالم 

 کالم نوین اسالمی، عبدالحسین خسرو پناه. 

 

 

  اسالم شناسی، عبدالحسین خسروپناه. کالم  18



 
19 

 شه ینظام اند
اندیشه اسالمی در قرآن، سید  طرح کلی 

 علی حسینی خامنه ای 

 

20 
 نظام اندیشه 

مقام معظم   السالم(،)علیه حسین انهمرزم

 رهبری 

 

21 
 نظام اندیشه 

و راهبردهای   دولت زمینه ساز ظهور 

 فرهنگی انتظار، دانشگاه عالی دفاع 

 

  ، مقام معظم رهبریتوهم سلطه نظام اندیشه  22

23 

 معارف انقالب 

و   اصالح و راهبرد وحدتیشه د ان

،سید احمد 1همبستگی در جهان اسالم ج 

 موثقی، 

 

24 

 معارف انقالب 

و   یشه اصالح و راهبرد وحدتد ان

،سید احمد 2همبستگی در جهان اسالم ج 

 موثقی، 

 

25 
 ف انقالب رمعا

، انجمن فرهنگی هنری  جدال دو اسالم

 شهید بهروز محمدی 

 

26 
 نظام اندیشه 

فرهنگی هنری  ، موسسه  عهد مشترک

 ایمان جهادی

 

27 

 نظام اندیشه 

طرحی از اندیشه و رهبری   از نیمه خرداد 

 ای، مصطفی غفاری اهلل خامنه حضرت

در این کتاب از بیانات و خاطرات رهبر 

انقالب استفاده شده و نویسنده تالش 

کرده تا با گذر از تصویر رهبری به عنوان  

طور فشرده، یک سخنران زبردست، به 

نمایی روشن و سرراست از خطوط کلی  

زندگی، شخصیت، اندیشه و رهبری 

 .ای ارائه کنداهلل خامنه حضرت آیت

این کتاب که به کوشش آقای مصطفی  

توان نخستین  غفاری فراهم شده را می

پژوهی مبتنی بر  نمونه در مطالعات رهبری 

تنها به تجربه انقالب اسالمی دانست که نه 

الگوی کنش و اندیشه، بلکه به 

ای نیز  اهلل خامنه سازوکارهای رهبری آیت 

 .پردازدمی

  ، علی مهدیانمصیر عصر توحید  نظام اندیشه  28

29 

 معارف انقالب 

خمینی ،   شاخص های مکتب امام 

(، موسسه  4- 3-2-1)جلدهای 

 هنری قدر والیتفرهنگی

 



30 
 معارف انقالب 

و شیطان بزرگ از دیدگاه   استکبار جهانی

 امام خمینی، محمود دارینی 

 

31 
نظام    -معارف انقالب

 اندیشه 

؛ بیانات مقام معظم  حکومت و والیت

رهبری درباره والیت و حکومت، موسسه  

 هنری ایمان جهادی فرهنگی

 

32 
 معارف انقالب 

امام خمینی، عبدالحسین فکری منظومه  

 خسروپناه

 

33 
نظام    -معارف انقالب

 اندیشه 

،  تبیان، مجموعه آثار موضوعی امام خمینی

 29ج 

 29بسیج ج

 تبلیغات 

 وحدت

 

  ، عباس شفیعی الگوی رهبری امام خمینی نظام اندیشه  34

35 
معارف    -نظام اندیشه

 انقالب 

رهبر   اناتیهندسه انقالب: برگرفته از ب

)قدس   ینی انقالب حضرت امام خم ریکب

 ، مهدی مطهری سره(

 

36 

 اندیشه نظام  

  تیحضرت آ  اناتیبر ب ی علم: مرور یروشنا

( رهبر معظم  ی )مد ظله العال  یاهلل خامنه ا

موسسه   ،علم د ی دانش و تول  رامون ی انقالب، پ

 فرهنگی حدیث لوح و قلم 

 

37 

 نظام اندیشه 

و چالش   یتمدن ت ی)هو ی اسالم یداریب

حضرت امام   یها  شه یرو( در اند  شیپ یها

)ره( و رهبر معظم انقالب حضرت   ینیخم

، تقی سوفی  )دام ظله( یاهلل خامنه ا  تیآ

 نیارکی 

 

38 
 نظام اندیشه 

( مقام  3-  2- 1 ،)حلقه ساله 250انسان 

 معظم رهبری 

 

39 

 معارف انقالب 

شده نفوذ   یز یپروژه برنامه ر  ی نفوذ: بررس 

  ، یمقام معظم رهبر دگاهیدشمن از د

 ی محمد رستم

 

40 
 معارف انقالب 

،  فیو وظا  اراتی: حدود، اختهیفق تیوال

 ی االسالم خیمحسن ش 

 



41 
کالم: اهل سنت و  

 شیعه

دو مکتب در   ی ها دگاهیها و د ی ژگیو

ترجمه   ،یعسکر یمرتض   د یاسالم، عالمه س 

 ایع.م.سردار ن

ترجمه کتاب ارزشمند معالم  

 المدرستین از عالمه عسکری 

42 
 امامت 

نقش ائمه)ع( در احیای دین، عالمه سید  

 مرتضی عسکری 

 

  شیعه چه می گوید، سراج انصاری  امامت  43
  شیعه پاسخ می دهد، رضا حسینی نسب امامت  44

  رجبعلى مظهرى   ،شایسته ترین رهبر امامت  45

  شهید مطهرى ، امامت و رهبرى امامت  46

  جعفر سبحانى  ،رهبرى امت  امامت  47

  جعفر سبحانى ، خدا و امامت امامت  48

  عالمه طهرانى  ،امام شناسى امامت  49

50 
 امامت 

عالمه   15 -  1نقش ائمه در احیاى دین، ج  

 عسکرى

 

51 
 کالم 

محمد محمدى   ،درس هایى از اصول عقاید 

 رى شهرى 

 

52 
 کالم 

محمدى رى    ،بهترین راه شناخت خدا

 شهرى

 

53 
 کالم 

سید مجتبى   ، مبانى اعتقادات در اسالم

 موسوى اسالمى 

 

54 
 کالم 

محمد   ، )مجموعه معارف قرآن(خداشناسى 

 تقى مصباح یزدى 

 

55 
 کالم 

پیرامون وحی و رهبری، آیت اهلل جوادی  

 آملی 

 

56 
 ت امام

 نبوت و امامت، 

 علی اهلل وردیخانی 

 

57 
 کالم 

 وحی و نبوت، 

 شهید مرتضی مطهری 

 

  وحی یا شعور مرموز، عالمه طباطبایی کالم  58

  معاد از دیدگاه قرآن، حدیث، فلسفه،  کالم  59



 حسین ربانی نقایی 
60 

 کالم 
معاد در نگاه وحی و فلسفه، محمد باقر  

 شریعتی سبزواری 

 

 

 پژوهشگران 

توانید از میان شما می  ؛شودژوهشگران برتر در زمینه کالم اسالمی تقدمی می در این بخش لیستی از پ

 : ای را اتخاب کنیدپژوهشی این افراد مقاله -مقاالت علمی

 توضیحات  پژوهشگر  نام نوع ردیف 

 پژوهشگر  1
جعفر    اهللیت آ  ژوهشیعلمی پ  مقاالت کالمی

 سبحانی 
 

 پژوهشگر  2
علی   اداست   ژوهشیعلمی پ  مقاالت کالمی

 ربانی شیرازی 
 

 پژوهشگر  3
 آقای    ژوهشیعلمی پ  مقاالت کالمی

 جبرائیلی مدصفر  مح
 

 پژوهشگر  4
  آقای   ژوهشیعلمی پ  مقاالت کالمی

 عبدالحسین خسرو پناه، 
 

 پژوهشگر  5
  آقای   ژوهشیعلمی پ  مقاالت کالمی

 عبدالرحیم سلیمانی
 

 پژوهشگر  6
محمد    آقای   ژوهشیعلمی پ  مقاالت کالمی

 حسین فاریان 
 

 پژوهشگر  7
رضا    آقای   ژوهشیعلمی پ  مقاالت کالمی

 برنجکار 
 

 پژوهشگر  8
عزالدین    آقای   ژوهشیعلمی پ  مقاالت کالمی

 رضا نژاد 
 

 پژوهشگر  9
احد    آقای   ژوهشیعلمی پ  مقاالت کالمی

 فرامرز قراملکی 
 

 



 نشریات

توانید از میان مقاالت  شما می  شود؛تخصصی کالم اسالمی تقدیم می   در این بخش لیستی از نشریات

 :ای را اتخاب کنید علمی و پژوهشی این نشریات مقاله

 آدرس دسترسی از سایت نور  نام نشریه  نوع ردیف 

 مطالعات تطبیقی کالم  نشریه 1

 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazi
ne/3883/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%8

4%d8%b9%d8%a7%d8%aa-
%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82
%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazi عهیش  یقیپژوهشنامه کالم تطب نشریه 2
ne/3328/%d9%be%da%98%d9%88%d9%8
7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%8

7-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-
%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82
%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazi کالم اسالمی  نشریه 3
-ne/48/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85

d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%
%db%8c 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazi های اعتقادی کالمی پژوهش  نشریه 4
ne/865/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87

%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-
%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7

%d8%af%db%8c-
%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazi معرفت کالمی  نشریه 5
ne/852/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81

%d8%aa-
%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c 

 

 مقاالت

 شود؛ تقدیم میدر این بخش لیستی از مقاالت 

 توضیحات  نام مقاله  نوع ردیف 

 مقاله  1

 کالمی یا )فلسفی  پژوهشی در نشریاتِ-مقاالت علمی

 ی کالم اسالمکالمی( با موضوع   

 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/48/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/48/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/48/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/48/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c


 مقاله  2

بشر به    ازیو ن  یاجتماع  ی(: زندگ1)  نیبشر به د  ازیمقاله ن

شماره    13۸۶  یکالم اسالم  ،یگانیگلپا  یربان  یعل  ن،ید

۶2. 

 

 

 مقاله  3

(،  یانیوح  یدئولوژ ی ( )انسان و ا2)  نیبشر به د  ازین  مقاله

 . ۶3شماره    13۸۶  یکالم اسالم  ،یگانیگلپا  یربان  یعل

 

 

 مقاله  4

بشر،    یقیو سعادت حق  نی(: د3)  نیبشر به د  ازین  مقاله

 ۶4شماره    13۸۶  یکالم اسالم  ،یگانیگلپا  یربان  یعل

 

 

 مقاله  5

محمد صفر    نش،یو اختالفات در آفر  یعدل اله  مقاله

شماره    یکالم اسالم  ،ینیواعظ حس  میکر  دیس-  یلیجبرئ

105. 

 

 

 


