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حزباللهی يعني آنكه در خدمت خداست و هيچ وابستگی
تشكيالتی و سياسی جـــز وابستگی به انقـــــالب و اســـــاس
انقالب ـ كه اراده الهی است ـ ندارد .
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فصل اول :مقدمه
 .0-0معرفی طرح طهور اندیشه:

ی صرف دانست ،زیرا
انقالب اسالمی را میبایست فراتر از یک پدیده اجتماعی یا واقعه تاریخ ِ
شرایط ،علل وقوع و استمرار آن دربردانده عناصری است که توان ایجاد و دگرگونیهای جدّی و
بنیادی را در زندگی معاصر داراست و به همین سبب باید آن را پدیدهای تاریخساز و تحولآفرین
دانست که در چارچوب کلی نبرد حق و باطل مسیر روبهرشد خود را میپیماید .در تحلیل آیندهی
انقالب اسالمی باید در نظر داشت که انقالب اسالمی یک تحول فکری و فرهنگی است.
بنابراین مولفههای اصلی و آیندهساز آن را باید در عناصر فکری و فرهنگی و دینی آن جستوجو
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نمود و این همان دلیلی است که انقالب اسالمی را به اصلیترین و مهمترین پرسش قرن
تبدیل کرده و به گونهای که نظریهپردازی حول آن به شدت ادامه دارد.
این حقیقتی انکارناپذیر است که امروزه ،تاریخ سیاره زمین را ستیز و تقابل جریان فکری و
فرهنگی فوق با جریانات فکری باطل اعم از لیبرالیسم ،التقاط ،تحریف ،عرفانهای کاذب و ...
رقم میزند .ستیز جریان باطل با رنگها و نامهای گوناگون همراه با دسیسههای مختلف تحت
عناوینی همچون جنگ نرم ،انقالب مخملین و به تعبیر دقیق رهبر معظم انقالب تهاجم،
شبیخون و ناتوی فرهنگی ،جنگ نرم ،با استفاده از امکانات رسانه ای گسترده و به عنوان
نظامات ایدئولوژیک اجتماعی و سیاسی دربرابر ایدئولوژی و جهانبینی دینی و حرکت اسالمی
صحنهی رویارویی بزرگ تاریخی معاصر ما است.

دقت در دو نکته فوق ما را به این امر رهنمون میسازد که انقالب اسالمی رویدادی است که در
عرصهی اجتماع و فرهنگ و اقتصاد اتفاق افتاده و مستقیما بر سرنوشت و چگونگی زیستِ فرد و
جامعه انسانی معاصر در حال تأثیرگذاری است .آنچه این پدیده را مهم و قابل توجه میگرداند همین
وجه تأثیرگذاری آن است تا آنجا که هر فرد و جامعهای در تعیینِ نسبتِ خود با این پدیدهی مهم،
خود را محتاج دو امر میداند:
 -1فهم واقعیت آن
 -2تشخیص موضع خود دربرابر این پدیده
این احتیاج ناشی از آن است که هر فرد در جریان این مبارزه بین جبهه حق با باطل ،خود را در
متن این مبارزه مییابد و از این رو بر تأثیرگذاری خود واقف است به عبارت دیگر هر فرد در
این عرصه بازیگر ،تصمیمساز ،تصمیمگیر و انتخابگر است لذا میبایست تحلیل خود را از وضع
موجود حداقل برای خود ارائه دهد تا چه رسد به اینکه بخواهد در عرصه گسترش یکی از این
دو جبهه (حق و باطل) به بازیگری جدّی بپردازد.
نهایت اینکه دسترسی به فهمِ «واقعیت» به عنوان مقدمهای جهت انتخاب مسیر حق ،خود
نیازمند مقدماتی است چراکه دسترسی به این شناخت و شناساندن آن به دیگران با توجه به
تعدد و تنوع جریان باطل و شبههافکنیهای آنان کاری است دشوار که بدون داشتن مطالعه در
حوزههای مختلفِ علمی امکانپذیر نخواهد بود .به عبارت دیگر شفافسازی در مبانی و مقاصد
جریان حق و باطل میسر نمیشود مگر به شناخت و تضارب آراء آنها در مبناییترین اصولِ
نظاماتِ فکریشان.
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اصول بهرهوری اقتضاء میکند که با اتخاذ روشهای مناسب ،هدفِ یاد شده (شناخت جریان
حق و باطل جهت دسترسی به تحلیل صحیح و گرفتن موضع حقجویانه) با کمترین هزینه
زمانی تدارک گردد .یکی از مناسبترین روشها ارائه یک سیر مطالعاتی نظاممند است که با
انتخاب کتب مناسب و محورهای اساسی نظامات فکری حق و باطل در حوزههای مختلف و
جوهره اصلی آراء و اندیشههای آنان به عالقهمندان انتقال داده شود تا بیشترین آشنایی با
مطالب آنان در کمترین زمان ممکن فراهم گردد.
آشنایی با نظام فکریِ هر یک از جریان حق و باطل دارای یک نظامِ فکری خاصِ به خود
است که مبانی نظری او را در حوزههای مختلف میسازد ،اهدافِ او را تعیین میکند و به
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اندیشههای او را در حوزههای مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی و ...
شکل میدهد و باورها و ارزشهای او را میسازد و در نهایت به صورت یک فرهنگِ تمدنساز
ظهور و بروز پیدا میکند.
نظامِ فکری چه در جریان حق و چه در جریانِ باطل دارای ساختار واحدی است .این ساختار
شامل بخشهای بنیادین ،راهبردی و کاربردی میشود ،همین ساختار نیز در مسیر مطالعاتی
نظام فکری جریان حق و باطل باید مورد مالحظه قرار گیرد.

 :1-0ساختار مصوب موضوعات سیر مطالعاتی طرح
مباحث بنیادی

مباحث راهبردی

مباحث کاربردی

 -1معرفت شناسی

 -1اندیشه سیاسی اسالم

 -1بررسی تحوالت تمدن اسالمی

 -2خداشناسی

 -2اندیشه حقوقی اسالم

 -2بررسی تحوالت تمدن مادی

 -3هستی شناسی

 -3اندیشه فرهنگی اسالم

 -3بررسی تحوالت جامعه شیعی

 -4انسان شناسی

 -4اندیشه اقتصادی اسالم

 -4انقالب اسالمی

 -5راهنما شناسی

 -5حکومت اسالمی

 -6قرآن شناسی

 -6جریان شناسی فکری

 -7راه شناسی

 -7جریان شناسی سیاسی

 -8فلسفه دین

 -8خانواده

 -9فلسفه سیاست

 -9اندیشه تربیتی اخالقی اسالم

 -11فلسفه اخالق

 -11برنامه های عبادی

مطالعه آزاد:
آشنایی با تفسیر و احادیث موضوعی

 -11مذاهب و فرق اسالمی
 -12تاریخ اسالم و تشیع
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فصل دوم :بخش بنیادین نظام فکری

بخش بنیادین یک نظام فکری خود به دو بخش تقسیم میگردد.
 .0-1بنیادیترین الیة نظام فکری:

اصلیترین محورهای نظام فکری حق و باطل را پنج عنصر تشکیل میدهد ،بدین معنا که
عناصر دیگر نظام فکری بر این پنج پایه استوارند،که عبارتند از:
الف :معرفت شناسی:

زیرینترین الیة نظام فکری حق و باطل را حوزة معرفتشناسی میسازد .معرفتشناسی
قدمتی بس دیرین دارد که عمدهترین مباحث آن ،موضوعاتی نظیر امکان معرفت و شناخت و
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ابزار آن ،نشانی حقیقت و بررسی ادعاهای شکاکان و نسبیتگرایان و  ...در این حوزه میباشد.
معرفتشناسی زیرینترین الیة بنیادیترین الیة نظام فکری را به خود اختصاص میدهد.
ب :خداشناسی و هستیشناسی:

الیة دوم و سوم از محورهای بنیادیترین الیههای نظام فکری را خداشناسی و هستیشناسی
تشکیل میدهد .در خداشناسی و هستیشناسی نیز به مسائل متعددی پرداخته میشود.
سؤاالتی همچون آیا جهان دارای مبدأ میباشد؟ اگر جهان دارای مبدأ است ،بین مبدأ عالم با
عالم چه نوع روابطی برقرار است .اگر جهان دارای مبدأ نیست پس چگونه به وجود آمده است
و ...
پاسخ به این گونه سؤاالت نوع نگاه جریان حق و باطل را به خداشناسی و هستی نشان
میدهد.

ج :انسانشناسی:

چهارمین الیه از محورهای بنیادیترین الیههای نظام فکری را انسانشناسی تشکیل میدهد.
انسانشناسی ،تاریخی طوالنی دارد میتوان گفت از هنگامی که بشر پا به عرصة وجود گذاشته
است با پرسشهای متعددی دربارة خود روبرو بوده است ،اینکه از کجا آمده ،به کدام سو میرود.
آیا خلقت او دارای هدف میباشد .سعادت و کمال او به چیست ،چگونه شیوة زندگیای متناسب
با اقتضای وجودی اوست ،آیا اصول کلی،برنامهها و راهبردهایی،باید و نبایدهایی بر زندگی او
حاکم است یا نیست .در واقع شناخت حقیقت و ماهیت انسان است که بسیاری از رفتارها،
اندیشهها و نظریات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را توجیهپذیر و یا غیرقابل توجیه میکند.
د .راهنما شناسی ،قرآن شناسی ،راه شناسی:

پنجمین الیه از بنیادیترین الیههای نظام فکری را راهنماشناسی ،قرآن شناسی و راه شناسی
تشکیل میدهد .چرا که رسیدن انسان به سعادت و کمال از فطریات انسان است اگرچه تفسیر
سعادت و کمال به صورت اجمالی برای همگان روشن است اما تفسیر دقیق آن و مسیر رسیدن
به آن نیازمند به شناخت وحی و راهنما و راه است این بخش از حوزه بنیادیترین الیه ذهنی
نظام فکری متکفل ارائه پاسخهای مناسب در این حوزه است چرا که بدون شناخت این
حوزهها رهیابی به کمال الئق میسور نمیباشد.
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.1-1الیه رویین نظام فکری:

نظام فکری هر یک از جریان حق و باطل را نظامات آن جریان در حوزههای مختلف میسازد
که از آن به فلسفههای مضاف نیز تعبیر میشود همانند فلسفه دین ،فلسفه اخالق ،فلسفه
سیاست و  ...که در هر حوزه درباره چیستی و چگونگی متعلق آن بحث میشود .به طور مثال
در فلسفه علم در خصوص چیستی علم و چگونگی حاصل شدن آن بحث میشود و یا به طور
مثال در فلسفه دینی به امور زیر پرداخته میشود.
تعریف دین ،قلمرو دینی ،کمال ،جامعیت و جاودانگی دین ،ایمان ،عبادت ،اهداف دینی،
کارکردهای دینی ،منشأ دینی ،معرفت دینی ،امکان فهم دین و  ...و یا در فلسفه اخالق به
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موضوعاتی همچون :مفاد باید و نباید اخالقی چیست؟ مفاد حسن و قبح چیست؟ مفاد
مسئولیت ،ارزش ،وظیفه و الزام چیست؟ مفاهیمی همچون ظلم خوب ،بد و خیر آیا بدیهی
هستند یا نیازمند تعریفاند؟ قضایای اخالقی اخباری هستند یا انشایی؟ آیا عقل مدرک اخالق،
عقلی غیر از عقل نظری است و  ...پرداخته میشود.
و یا در فلسفه سیاست به موضوعاتی همچون موضوعات ذیل پرداخته میشود:
آیا دین و سیاست یکی است یا با یکدیگر متغایرند ،آیا لزوم اطاعت از حاکم یک الزام عرفی
است یا یک الزام اخالقی است ،حق حاکمیت از کجا ناشی میشود و . ...

فصل سوم :بخش راهبردی نظام فکری

بخش راهبردی ساختار نظام فکری هر جریان که بر دو بخش بنیادین نظام فکری استوار است
را عناصری همانند اندیشهها و مفاهیم ،ارزشها و  ...در حوزههای مختلف میسازد.
به طور مثال در تعریف مطلق اندیشه آمده است (ارائه برنامه منسجم جهت ایجاد ساختارهای
مناسب با هدف رسیدن به مطلوب) که اگر این اندیشه در ساحت سیاسی باشد آن را اندیشه
سیاسی مینامند یعنی (ارائه برنامه منسجم جهت ایجاد ساختارهای سیاسی مناسب با هدف
رسیدن به نظام سیاسی مطلوب) و این بدان معناست که الیههای فوقانی نظام فکری
اندیشههای متناسب با خود را در حوزههای مختلف برای رسیدن به هدف شکل میدهند.
در مثالی دیگر در خصوص برخی از مفاهیم میتوان چنین عنوان کرد که واژهها در
دستگاههای نظام فکری مختلف دارای معانی یا مفاهیم متفاوت میشوند که این خود منشأ
اشتراکات لفظی را به وجود میآورد به طور مثال هر یک از جریان حق و باطل از واژة آزادی،
خانواده سالم و ...مبتنی بر مراتب فوقانی نظام فکریشان تعاریف مختص به خود را ارائه
میدهند ،که بدون درک این اندیشهها ،مفاهیم ،ارزشها و  ...نمیتوان ادعای شناخت جریان
حق و باطل را داشت.
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فصل چهارم :بخش کاربردی نظام فکری

پس از آشنایی با بخشهای بنیادین و راهبردی ساختار نظام فکری هر یک از جریان حق و
باطل به مطالعات در حوزههای دیگری نیازمندیم که این بخش از مطالعات را مطالعات
کاربردی مینامند ،همانند چگونگی رسیدن به خانوادة سالم یا چگونگی رسیدن به دولت
اسالمی یا چگونگی رسیدن به جامعة توحیدی یا چگونگی رسیدن به اقتصاد اسالمی و  ...که
مشروح آن به شرح ذیل میآید:
پس از تبیین مباحث بنیادی و راهبردی ،کارآمدی نظام فکری در تحلیل موضوعات و مسائل
اجتماعی ظاهر میگردد .پر واضح است که تحلیل برخی از مسائل کالن تاثیر به سزایی در
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تحلیل دیگر مسائل خواهد گذاشت .از این رو در این بخش تنها به تحلیل برخی از موضوعات
و مسائل کالن اجتماعی پرداخته میشود و البته در میان این مسائل مهم کالنترین موضوعات
از ابتدا طرح میگردد.
 .0-4تمدن اسالمی:

در این بحث پیشینه تمدن اسالمی بررسی و علل اوج و انحطاط تمدن اسالمی در گذشته
تبیین میگردد و سپس با نگاهی به احیاء دوباره تمدن اسالمی در این مقطع از تاریخ با ظهور
انقالب الزامات تحقق تمدن اسالمی بررسی میشود.
 .1-4تمدن لیبرال دموکراسی:

از موانع جدی در بسط تمدن اسالمی ،در این مقطع از تاریخ ،تمدن لیبرال دمکراسی است که
توانسته با تولید علوم ،ساختارها و محصوالت تمدنی خود و با داعیه جهانیسازی ،فضای

سنگین دنیا پرستی را در جهان امروز حاکم کند .لذا جهت گذر از این فضای سنگین و مبارزه با
داعیههای استکباری آن ،باید شناخت کامل به ابعاد پیچیده این تمدن حاصل شود.
 .1-4تحوالت جامعه شیعی:

انقالب اسالمی با داعیه تمدنسازی در بستر تحوالت جامعه شیعی شکل گرفته است و لذا
برای درک عمیق انقالب اسالمی و ابعاد آن ،الزم است به خوبی تحوالت جامعه شیعی و
مراحل بلوغ آن تا رسیدن به انقالب اسالمی به خوبی تبیین گردد.
 .4-4انقالب اسالمی:

انقالب اسالمی اوج بلوغ تکامل جامعه شیعی در این مقطع از تاریخ میباشد که الزم است به
خوبی مبانی ،اهداف ،اصول و ابعاد آن شناخته و رسالت آن در دنیای امروز تبیین گردد.
 .1-4حکومت اسالمی:

مهمترین ثمره انقالب اسالمی ،تحقق حکومت اسالمی ،آن هم مبتنی بر اندیشه شیعی
میباشد لذا الزم است متناسب با اقتضائات دنیای امروز تصویری دقیق و کارآمد از حکومت
اسالمی عرضه گردد و فرایند تحقق حکومت اسالمی به خوبی تبیین گردد .در این راستا باید
الگوها ،مدلها و ساختارهای حکومت اسالمی در ابعاد مختلف سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی
بررسی گردد .پر واضح است که در رأس هرم حکومت اسالمی والیت مطلقه فقیه است که به
خوبی باید مبانی و ابعاد نظریه دقیق والیت مطلقه فقیه تبیین گردد.
 .6-4جریان شناسی فکری:

در فرآیند حرکت تکاملی انقالب اسالمی و در باب تحلیل ماهیت حکومت اسالمی ،در جامعه
علمی کشور نوعاً با جریانهای مختلفی روبرو هستیم که هر یک مبتنی بر مبانی و اصول
خاصی به تحلیل مسائل اجتماعی میپردازد که پرداختن به این بخش هم الزم است.
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 .7-4جریان شناسی سیاسی:

در حوادثی که در جامعه اسالمی ما ایجاد میگردد و نوعاً جریانهای سیاسی مختلفی حضور
دارند که شناخت این جریانهای سیاسی ،مبانی نظری آنها ،راهبردها و نظریههای آنان و
کیفیت عملکرد آنها در این بخش بررسی میگردد.
 .8-4خانواده:

در دین اسالم و نظام اسالمی ،خانواد از جایگاه و نقش ویژهای برخوردار است که بررسی روابط
حاکم در خانواده ،اخالق ،احکام و حقوق خانواده و نقش آن در تربیت فرزند در این بخش
صورت میگیرد.
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 .3-4برنامه عبادی :

هدف از حرکت انبیاء الهی در دین اسالم ایجاد بستر مناسب جهت تحقیق هدایت و عبادت
انسان است .شناخت مفهوم عبادت و عبودیت گستره عبودیت انسان ،مناسک و احکام عبودیت
و برنامه عبادی انسان در این بخش بررسی میگردد.
از مجموعه خردهنظامهای اجتماعی تأثیرگذار در شکلگیری تمایالت ،افکار و رفتارهای فردی
و اجتماعی میباشد که بررسی این نظامات در این بخش صورت میگیرد.

فصل پنجم :معرفی کتاب ها

کتب مطالعاتی بخش معرفت شناسی

کتاب

نویسنده

ناشر

معرفتشناسی

عالمه جعفری (ره)

موسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری

مساله شناخت

آیتاهلل شهید مطهری(ره)

صدرا

پیشینه و پیرنگ
معرفت شناسی اسالمی

حسن معلمی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

معرفت شناسی در قرآن

آیتاهلل جوادی آملی

اسراء

مبانی اندیشه اسالمی :درآمدی بر
معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی

محمد حسین زاده

موسسه امام خمینی(ره)

پژوهشی تطبیقی در معرفت
شناسی معاصر

محمد حسین زاده

موسسه امام خمینی(ره)

احتمال معرفتشناختی

مجتبی مصباح

موسسه امام خمینی(ره)

درآمدی بر معرفتشناسی

غالمرضا فیاضی

موسسه امام خمینی(ره)

قرآن و معرفتشناسی

علیرضا قائمینیا

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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کتب مطالعاتی بخش خداشناسی
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کتاب

نویسنده

ناشر

توحید

آیتاهلل شهید مطهری(ره)

صدرا

از شک تا یقین (بر مبنای اصالت
ایمان و استقالل معرفتشناسی دین)

بهاءالدین خرمشاهی

دفتر نشر معارف

خداشناسی و پاسخ به شبهات

محمد حسن قدردان قراملکی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

خداشناسی

آیتاهلل مصباح یزدی

موسسه امام خمینی(ره)

ده درس خداشناسی

آیتاهلل مکارم شیرازی

نسل جوان

خدا در اندیشه بشر

عبدالله نصری

دانشگاه عالمه طباطبایی

معارف قرآن (:)1-3
خدا شناسی،کیهان شناسی ،انسان شناسی

آیتاهلل مصباح یزدی

موسسه امام خمینی(ره)

آشتی با خدا از طریق آشتی با
خود راستین

اصغر طاهرزاده

لب المیزان

اثبات وجود خدا

عبدالرحیم گواهی

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

تاویل صفات خدا

علیاصغر رضوانی

مشعر

توحید و خداشناسی

حسن معلمی

فیلم

عدل

رضا برنجکار

فیلم

کتب مطالعاتی بخش هستی شناسی

کتاب

نویسنده

ناشر

فلسفه آفرینش

عبداهلل نصری

دفتر نشر معارف

هستی شناسی

عبدالرسول عبودیت

موسسه امام خمینی(ره)

معمای هستی

آیتاهلل مکارم شیرازی

نسل جوان

هستی از نظر فلسفه و عرفان

جالل الدین آشتیانی

بوستان کتاب قم

هستیشناسی مبتنی بر نصوص دینی

قاسم اخواننبوی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

هستیشناسی معرفت

عبدالحسین خسروپناه

موسسه انتشارات امیر کبیر
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کتب مطالعاتی بخش انسان شناسی
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کتاب

نویسنده

ناشر

انسان شناسی قرآنی

آیتاهلل مصباح یزدی

موسسه امام خمینی (ره)

انسان شناسی

آیتاهلل محمود رجبی

موسسه امام خمینی (ره)

انسان از آغاز تا انجام

آیتاهلل صادق الریجانی

بوستان کتاب قم

انسانشناسی اسالمی

عبدالحسین خسروپناه

دفتر نشر معارف

انسان کامل

آیتاهلل شهید مطهری(ره)

صدرا

مبانی انسان شناسی در قرآن

عبداهلل نصری

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

انسانشناسی اسالمی

رضا برنجکار

دفتر نشر معارف

انسانشناسی قرآن

آیتاهلل شهید مطهری(ره)

صدرا

مطالبات مقام معظم رهبری در
حوزه علوم انسانی

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

انسان از تنگنای بدن تا
فراخنای قرب الهی

اصغر طاهرزاده

لب المیزان

تفسیر انسان به انسان

آیتاهلل جوادی آملی

اسراء

کتب مطالعاتی بخش راهنماشناسی

کتاب

نویسنده

ناشر

تلخیص موضوعی امام شناسی

سید محمد حسین حسینی تهرانی

سازمان تبلیغات اسالمی

راهنماشناسی (نبوت و امامت)

رضا محمدی

اندیشه معاصر

پاسخ به شبهات کالمی (ج3و)4

محمدحسن قدردان قراملکی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

راهنماشناسی؛ پرسش ها و پاسخ ها

محمدرضا کاشفی

دفتر نشر معارف

راهنما شناسی

آیتاهلل مصباح یزدی

موسسه امام خمینی (ره)

ختم نبوت و پیامبر امی

آیتاهلل شهید مطهری(ره)

صدرا

انسان  251ساله

امام سید علی خامنه ای

مرکز فرهنگی هنری ایمان جهادی

گزیده حیاه القلوب در
تاریخ پیامبران

عالمه مجلسی(ره)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

فروغ ابدیت

آیتاهلل سبحانی

بوستان کتاب قم

فتح خون

شهید مرتضی آوینی

نشر واحه

وحی و خاتمیت

علی ربانی گلپایگانی

فیلم

امامت

علی ربانی گلپایگانی

فیلم

مهدویت

نجمالدین طبسی

فیلم
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کتب مطالعاتی بخش قرآن شناسی
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کتاب

نویسنده

ناشر

طرح کلى اندیشه اسالمى در قرآن

امام سید علی خامنه ای

دفتر نشر فرهنگ اسالمى

قرآن در اسالم از دیدگاه تشیع

مرحوم عالمه طباطبایی(ره)

جامعه مدرسین قم مرکز
نشر اسالمی

قرآن در قرآن

آیتاهلل جوادی آملی

اسراء

قرآن شناسی

آیتاهلل مصباح یزدی

موسسه امام خمینی (ره)

آشنایی با قرآن :خالصه آثار
استاد شهید مطهری

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

قرآن در نهج البالغه

آیتاهلل جوادی آملی

اسراء

پژوهشی در محکم و متشابه

محمدحسن جواهری

سمت

اسرار قرآن کریم

سید محمدباقر حجتی

بنیاد قرآن

درسنامه علوم قرآن (سطح )2-1

حسین جوان آراسته

بوستان کتاب

علوم قرآنی

محمدباقر سعیدی روشن

موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی (ره)

کتب مطالعاتی بخش راه شناسی

کتاب

نویسنده

ناشر

سیره سیاسی معصومان در عصر حاکمیت

محمد لک زاده

کانون اندیشه جوان

آشنایی با دین اسالم

عالمه طباطبایی(ره)

مظاهری نیا

مراقبه های عاشورایی

منیرالدین حسینی هاشمی

فجر والیت

هدایت جنگ نرم در زیارت عاشورا

علی اکبر احمدیان

مجتمع فرهنگی عاشوراء

فتح خون

شهید آوینی

واحه

شناخت ادیان ()2-1

سید احمد محمودی

جامعه المصطفی (ص)

دین شناسی و الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت با تاکید بر گستره شناسی اسالم

حمیدرضا شاکرین

الگوی پیشرفت
(وابسته به مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت)

دین شناسی

عبدالحسین خسروپناه

اندیشه پویا

فطرت

آیتاهلل شهید مطهری(ره)

صدرا

معاد

علی شیروانی

فیلم
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کتب مطالعاتی بخش فلسفه دین
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کتاب

نویسنده

ناشر

دینشناسی

آیتاهلل جوادی آملی

اسراء

فلسفه دین

عالمه جعفری (ره)

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

انتظار بشر از دین

آیتاهلل جوادی آملی

اسراء

انتظارات بشر از دین

عبدالحسین خسروپناه

دانش و اندیشه معاصر

مبانی و پیشانگارههای فهم دین

حمیدرضا شاکرین

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

دین پژوهی معاصر

علیاکبر رشاد

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

منطق فهم دین

علیاکبر رشاد

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

گستره دین

آیتاهلل جوادی آملی

اسراء

معرفت دینی  :حقیقت،
ماهیت و ارزش

رمضان علیتبار فیروزجایی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

دین شناسی و معرفت دینی

احمد واعظی

فیلم

عقاید استداللی2-1

علی ربانی گلپایگانی

هاجر (وابسته به مرکز مدیریت
حوزه های علمیه خواهران)

کالم جدید با رویکرد اسالمی

عبدالحسین خسروپناه

دفتر نشر معارف

آموزش کالم اسالمی2-1

محمد سعیدی مهر

کتاب طه (وابسته به موسسه
فرهنگی طه)

درآمدی بر کالم جدید

هادی صادقی

کتاب طه (وابسته به موسسه
فرهنگی طه) ،دفتر نشر معارف

کتب مطالعاتی بخش فلسفه سیاست
کتاب

نویسنده

ناشر

فلسفه سیاسی اسالم

محمد جواد نوروزی

موسسه امام خمینی (ره)

فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنهای

محسن مهاجرنیا

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

پنج گفتار

حسن رحیمپور ازغدی

طرح فردا

چیستی فلسفه سیاسی در حوزه
تمدن اسالمی

محمد پزشکی

بوستان کتاب قم

فلسفه سیاسی اسالم

احمد واعظی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

حکومت حکیمانه

آیتاهلل مومن قمی

صبح میثاق

درآمدی بر فلسفه سیاسی اسالمی

سید محمدرضا شریعتمدار

کانون اندیشه جوان

سیاست از منظر تفکر پسفردایی عالم

محمدصادق محفوظی

موسسه پژوهشی ابن سینا

سیاست در دامان عرفان

حمیدرضا مظاهری سیف

بوستان کتاب قم

عرفان و سیاست

حمید پارسانیا

بوستان کتاب قم

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره):
سیاست به مثابه صراط

ابراهیم برزگر

سمت

والیت فقیه و حکومت اسالمی

محمدجواد ارسطا

فیلم
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کتب مطالعاتی بخش فلسفه اخالق
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کتاب

نویسنده

ناشر

فلسفه اخالق

آیتاهلل مصباح یزدی

چاپ و نشر بین الملل

اندیشههای بنیادین در علم اخالق

عباس محفوظی

مشهور

فلسفه اخالق در اسالم

محمدجواد مغنیه

بدر

درسهای فلسفه اخالق از دیدگاه اسالم

محسن غرویان

یمین

حجاب در کالم امام خامنه ای

ستاد فرهنگی فجر
انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

بنیاد اخالق :روشی نو در آموزش
فلسفه اخالق

مجتبی مصباح

موسسه امام خمینی (ره)

اخالق در قرآن3-1

آیتاهلل مصباح

موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی (ره)

نقطههای آغازین در اخالق عملی

آیتاهلل مهدویکنی

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

اخالق در قرآن 3-1

آیتاهلل مکارم

امام علی بن ابیطالب (ع)

کتب مطالعاتی بخش اندیشه سیاسی اسالم
کتاب

نویسنده

ناشر

درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه
سیاسی امام خمینی (ره)

نجف لک زایی

بوستان کتاب قم

اندیشه سیاسی در اسالم معاصر

حمید عنایت

خوارزمی

چیستی فلسفه سیاسی در
حوزه تمدن اسالمی

محمد پزشکی

بوستان کتاب قم

مبانى اندیشه سیاسى در اسالم

عباسعلى عمید زنجانى

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

اندیشه سیاسی متفکران اسالمی ()3-1

محسن مهاجر نیا

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسالم

محسن مهاجر نیا

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

مردم ساالرى در حاکمیت اسالمى

سید عباس نبوى

تمدن و توسعه اسالمی

اندیشه های سیاسی در اسالم

مرتضی شیرودی

زمزم هدایت

احزاب و تشکل های سیاسی
در کالم امام خامنهای

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

خبرگان امین

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

خبرگان بصیر ()5-1

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

تجلی بصیرت

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

انتخابات مجلس بایدها و نبایدها
در کالم امام خامنهای

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

منشور نظریه دولت اسالمی
در کالم امام خامنهای

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

عرصه های عدالت در کالم امام خامنهای

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

دستاوردهای نظام اسالمی
در کالم امام خامنهای

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

پیشرفت و عدالت نقش دولت و ملت
در کالم امام خامنهای

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

25

کتب مطالعاتی بخش اندیشه حقوقی اسالم
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کتاب

نویسنده

ناشر

نظریه حقوقی اسالم (2جلدی)

آیتاهلل مصباح یزدی

موسسه امام خمینی (ره)

فقه و عقل

ابوالقاسم علیدوست

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

حقوق و وظایف غیرمسلمانان در
جامعه اسالمی

روحالله شریعتی

بوستان کتاب قم

مقدمهای بر مبانی حقوقی و کالمی
نظام سیاسی در اسالم

احمد دیلمی

دفتر نشر معارف

اصالح الگوی مصرف از منظر حقوقی

سیدمحمود میرخلیلی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

تاملی بر اندیشه حقوقی اسالم

سعید کرمی

موسسه انتشارات امیر کبیر

فلسفه و مبانی حقوق زن در اسالم

محمد مروی

موسسه اندیشه و فرهنگ دینی

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

ناصر قرباننیا

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

دین و سبک زندگی

محمدسعید مهدویکنی

دانشگاه امام صادق (ع)

فمینیسم و دانشهای فمینیستی

بهروز جندقی،
عباس یزدانی

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

کتب مطالعاتی بخش اندیشه فرهنگی اسالم

کتاب

نویسنده

رهیافتی به منظومه فکری حضرت
امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب
درحوزه فرهنگ و تربیت

ناشر

نشر جامعه المصطفی

دغدغه های فرهنگی (شرح مزجی بر
بیانات مقام معظم رهبری)

مرکز صهبا

موسسه ایمان جهادی

مهندسی فرهنگی در کالم امام خامنه ای

ناصر بروجردی

تسنیم اندیشه

انقالب فرهنگی در نظام اداری

دکتر مهدی ناظمی اردکانی

آوای نور

زالل اندیشه (فرهنگ موضوعی
اندیشههای مرتضی مطهری)

احمد مبلغی

دانشنامه مطبوعات ایران

الزامات فرهنگی پیشرفت در کالم
امام خامنهای

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

کماالت وجودی انسان

محمد شجاعی

کانون اندیشه جوان

آئینه جادو(ج)1

شهید مرتضی آوینی

نشر واحه

آئینه جادو (ج : 2جریانشناسی
فرهنگی)

شهید مرتضی آوینی

نشر واحه

رستاخیز جان

شهید مرتضی آوینی

نشر واحه

دین و سبک زندگی

محمدسعید مهدویکنی

دانشگاه امام صادق (ع)

27

کتب مطالعاتی بخش اندیشه اقتصادی اسالم
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کتاب

نویسنده

ناشر

نظری به نظام اقتصادی اسالم

آیتاهلل شهید مطهری(ره)

صدرا

ساختار کلی نظام اقتصادی
اسالم در قرآن

آیتاهلل هادوی تهرانی

خانه خرد

نظام اقتصادی اسالم

حسین میرمعزی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

کلیاتی از اقتصاد اسالمی

غالمرضا مصباحی مقدم

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

اندیشه اقتصادی انقالب اسالمی

محمدرضا امینی

تعالی اندیشه

تدین ،حکومت و توسعه

محمدجواد الریجانی

دانش و اندیشه معاصر

نگاهی به اسالم و توسعه پایدار

عسکر دیرباز ،حسن دادگر

دفتر نشرمعارف ،کانون اندیشه جوان

رهیافتهای اقتصادی اسالم:
گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر

شهید امام موسی صدر(ره)

موسسه فرهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

زمینهها و موانع تحقق
عدالت اقتصادی

محمد حکیمی

دفتر نشرمعارف

دین و سبک زندگی

محمدسعید مهدویکنی

دانشگاه امام صادق (ع)

کتب مطالعاتی بخش بررسی تحوالت تمدن اسالمی

کتاب

نویسنده

ناشر

تاریخ فرهنگ وتمدن اسالمی

محمدرضا کاشفی

جامعه المصطفی

تاریخ تمدن و ملک مهدوی

محمدهادی همایون

دانشگاه امام صادق (ع)

ما و تاریخ فلسفه اسالمی

دکتر رضا اردکانی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

دوران جدید عالم

سعید اشیری

انقالب اسالمی

تاریخ تمدن ،یا ،داستان زندگی انسان
()22-1

محمود حکیمی

شرکت سهامی انتشار

تمدن اسالمی (نگاهی اجمالی به بیانات
رهبر معظم انقالب امام خامنهای،
درباره تمدن اسالمی)

محدثه و محمدحسین
علیجانزادهروشن

مجد اسالم

فرهنگ و تمدن اسالمی ()4-1

دکتر والیتی

دفتر نشرمعارف

تمدن برتر

موسی نجفی

آرما

استمرار انقالب با کدام گفتمان؟

مصطفی جمالی

تمدن نوین

29

کتب مطالعاتی بخش بررسی تحوالت تمدن مادی

31

کتاب

نویسنده

ناشر

علل تزلزل تمدن غرب

اصغر طاهر زاده

لب المیزان

غرب شناسی

احمد رهنمایی

موسسه امام خمینی (ره)

تمدن زایی شیعه

اصغر طاهر زاده

لب المیزان

تمدن مادی گرایانه ما غربیها

سیدمحمدعلی مدرسی(طباطبایی)

شفق

توسعه و مبانی تمدن غرب

شهید مرتضی آوینی

واحه

فردایی دیگر

شهید مرتضی آوینی

واحه

کتب مطالعاتی بخش بررسی تحوالت جامعه شیعی

کتاب

نویسنده

ناشر

تاریخ امامت

اصغر منتظر القائم

دفتر نشر معارف

مرجعیت و سیاست در عصر غیبت

علی نقی ذبیح زاده

موسسه امام خمینی (ره)

تاریخ شیعه

محمد حسین مظفر
مترجم :سیدمحمدباقر حجتی

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

شیعه در اسالم

مرحوم عالمه طباطبایی(ره)

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
موسسه نشر اسالمی

قدرت نرم حزب اهلل

میثم شیروانی

دانشگاه امام صادق علیه السالم

شیعه در تاریخ

محمدحسین زینعاملی
مترجم :محمدرضا عطایی

بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قدس رضوی

عالمان شیعه و صیانت از سرمایههای ملی

مهدی ابوطالبی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

تشیع ،هویت و تاریخ

محمدتقی سبحانی

فیلم
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کتب مطالعاتی بخش انقالب اسالمی
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کتاب

نویسنده

ناشر

صحیفه امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

موسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی (ره)

پیرامون جمهوری و انقالب اسالمی

آیتاهلل شهید مطهری(ره)

صدرا

حدیث پیمانه :پژوهشی در انقالب اسالمی

حمید پارسانیا

دفتر نشر معارف

صحیفه انقالب

حمید رضا سید ناصری

ذکر

خاطره ها جلد4

آیتاهلل ری شهری

مرکز اسناد انقالب اسالمی

آسیب شناسی انقالب اسالمی

محمدرحیم عیوضی

پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

فرهنگ شعارهای انقالب اسالمی

مرکز اسناد انقالب اسالمی

مرکز اسناد انقالب اسالمی

انقالب اسالمی چرا؟

سیدمجید حسینی

کانون اندیشه جوان

جدال دو اسالم

انجمن فرهنگی هنری
شهید بهروز محمدی

دفتر نشر معارف

نهضت امام خمینی(ره) ()4-1

حمید روحانی

موسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی (ره)

درآمدی بر انقالب اسالمی ایران

روحالله حسینیان

مرکز اسناد انقالب اسالمی

راه مستقیم انقالب ( )2-1مجموعه بیانات
امام خمینی (ره) و امام خامنه ای

ستاد فرهنگی فجر انقالب
اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

تاثیر انقالب اسالمی در عرصه بین الملل در
کالم امام خامنه ای

ستاد فرهنگی فجر انقالب
اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

نقش روحانیت شیعه در انقالب اسالمی ایران

احمد نقیبزاده

مرکز اسناد انقالب اسالمی

آغازی بر یک پایان

شهید مرتضی آوینی

نشر واحه

نسیم حیات

شهید مرتضی آوینی

نشر واحه

گنجینه آسمانی

شهید مرتضی آوینی

نشر واحه

رستاخیز جان

شهید مرتضی آوینی

نشر واحه

آئینه جادو (ج)3

شهید مرتضی آوینی

نشر واحه

کتب مطالعاتی بخش حکومت اسالمی
کتاب

نویسنده

ناشر

مردم ساالری دینی و دموکراسی های غربی

امام سید علی خامنهای

موسسه فرهنگی قدروالیت

جکومت اسالمی از مبانی تا مقاصد

محمد نجفی

دفتر نشر معارف

حکومت اسالمی :از نظر قرآن و احادیث
(کتاب و سنت)

محمدرضا حکیمی

علمی و فرهنگی الحیاة

والیت فقیه

امام خمینی (ره)

موسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی (ره)

حکمت حکومت فقیه

آیتاهلل ممدوحی

بوستان کتاب قم

مبانی حکومت اسالمی

حسین جوان آراسته

بوستان کتاب قم

حکومت اسالمی در کوثر زالل اندیشه
امام خمینی (قدس سره)

بوستان کتاب قم

گفتاری درباره حکومت علوی

امام سیدعلی خامنهای

حزب جمهوری اسالمی

بحثی ساده و کوتاه پیرامون حکومت اسالمی
و والیت فقیه

آیت اهلل مصباح یزدی

موسسه انتشاراتی امیرکبیر،
شرکت چاپ و نشر بینالملل

تجربه کارآمدی حکومت والیی

علی ذوعلم

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

کدام حکمت ،کدام حکومت؟

داود مهدویزادگان

موسسه انتشارات امیرکبیر

حکومت دینی

حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

بنیان حکومت در اسالم

کاظم حسینی حائری

نشر کاشف

حکومت عدلگستر

حسین حیدری کاشانی

جامعه مدرسین حوزه علمیه،
مسجد مقدس جمکران و
موسسه نشر اسالمی

والیت فقیه و حکومت اسالمی

محمدجواد ارسطا

فیلم
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کتب مطالعاتی بخش جریان شناسی فکری
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کتاب

نویسنده

ناشر

آفتاب و سایه ها

محمد تقی فعالی

عابد

جریان شناسی ضد فرهنگ ها

عبدالحسین خسروپناه

تعلیم و تربیت اسالمی

جریان شناسی فکری ایران معاصر

عبدالحسین خسروپناه

نشر رشید ،نشر وثوق

جریان شناسی بهائیت

علیرضا محمدی

دفتر نشر معارف

جریان شناسی

مرکزمطالعاتوپژوهشهایبسیجدانشجویی

سازمان بسیج دانشجویی

جریانشناسی فکری معارضان
قیام کربال

محمدرضا هدایتپناه

مرکز مطالعات و
پژوهشهای فرهنگی
حوزه علمیه

دشمن شناسی

ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

ناقوس انحطاط

حمید رسائی

پرتو والیت

حلزونهای خانه به دوش

شهید مرتضی آوینی

نشر واحه

کتب مطالعاتی بخش جریان شناسی سیاسی
کتاب

نویسنده

ناشر

جریان شناسی سیاسی در ایران

علی دارابی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

جریان شناسی سیاسی فرهنگی ایران

رمضان شعبانی

اعتدال

جریان شناسی سیاسی در ایران

علی دارابی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

بیداری اسالم در کالم امام خامنهای

ستاد فرهنگی فجر انقالب
اسالمی قم

سراج اندیشه اسالمی

موج فتنه  :از جمل تا جنگ نرم

احمدحسین شریفی

کانون اندیشه جوان

جریانشناسی سیاسی ایران معاصر

آیت مظفری

زمزم هدایت

جریانشناسی فتنه در نهجالبالغه

سیدکاظم میرحسینیاشکوری

بلور

احزاب و گروههای سیاسی

عباس ملکی ،داود رضایی

قرارگاه پدافند هوایی
خاتم االنبیاء آجا

جریانشناسی اصولگرایی در
جمهوری اسالمی ایران

عباس کاکهجانی

مرکز اسناد انقالب اسالمی

جریانشناسی سیاسی غدیر

سیدروحاهلل حسینی دارگانی

کهن دژ ،موسسه انتشاراتی
نقش نگین

نقش آفرینان عرصه تاریکی
(جلد 37از مجموعه کتب نیمه پنهان)

مرتضی صفار هرندی

کیهان

بازخوانی نهضت مشروطیت

رسول جعفریان

مطهر

اسالم گرایی در مصر :پژوهشی در
تفکر و عملکرد جماعت اسالمی مصر

یعقوب توکلی

سوره مهر
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کتب مطالعاتی بخش خانواده
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کتاب

نویسنده

ناشر

151درس زندگی

آیتاهلل مکارم شیرازی

نسل جوان

تربیت کودک

آیتاهلل علی صفائی حائری

لیله القدر

نظام خانواده در اسالم

شیخ حسین انصاریان

ام ابیها (س)

خانواده در قرآن

دکتر احمد بهشتی

بوستان کتاب قم

تا ساحل آرامش ()5-1

محسن عباسی ولدی

جامعه الزهراء (س)

آسیبشناسی نهاد خانواده در ایران
با تاکید بر وضعیت ازدواج و طالق

امیرحسین بانکیپورفرد

الگوی پیشرفت (وابسته به مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت)

خانواده موفق 121 :اصل
همسرداری و تربیت فرزند

احمد صافی

موسسه فرهنگی هنری قدر والیت

خانواده و تربیت مهدوی

مرتضی آقاتهرانی،
محمدباقر حیدریکاشانی

کتاب یوسف

خانواده  +عشق  xاخالق

محمدمهدی عباسیآغوی،
مجتبی حیدری

موسسه امام خمینی (ره)

تحکیم خانواده از نگاه
قرآن و حدیث

آیتاهلل ریشهری
مترجم :حمیدرضا شیخی

موسسه فرهنگی دار الحدیث

خانواده متعادل و حقوق آن

آیتاهلل جوادیآملی

اسراء

تربیت دینی از دیدگاه امام علی (ع)

مهدی ابوطالبی

موسسه امام خمینی (ره)

آیین همسرداری

آیتاهلل امینی

دفتر انتشارات اسالمی (قم)

مسائل ازدواج و حقوق خانواده

علیاکبر بابازاده

بدر – سیدالشهداء(ع)  -دانش و ادب

رضایت از زندگی

عباس پسندیده

موسسه فرهنگی دار الحدیث

مهارتهای زندگی

حسین خنیفر،
مژده پورحسینی

هاجر (وابسته به مرکز مدیریت
حوزههای علمیه خواهران)

دین و سبک زندگی

محمدسعید مهدویکنی

دانشگاه امام صادق (ع)

تعلیم و تربیت در اسالم

شهید مطهری

صدرا

کتب مطالعاتی بخش اندیشه تربیتی اخالقی اسالم

کتاب

نویسنده

ناشر

اخالق کارگزاران در حکومت اسالمی

آیتاهلل جوادیآملی

مرکز نشر فرهنگی رجاء

خودشناسی برای خودسازی

آیتاهلل مصباح یزدی

موسسه امام خمینی (ره)

دکتر بهشتی

بوستان کتاب قم

تربیت اخالقی در سیره اهل بیت (ع)

غالمحسین ناطقی

جامعه المصطفی (ص)

بررسی آثار تربیتی یاد خدا با تاکید بر
اندیشه امامخمینی (ره)

جواد حسنی ،اسماعیل نوری

دفتر عقل

تربیت دینی از دیدگاه امام علی (ع)

مهدی ابوطالبی

موسسه امام خمینی (ره)

نقطههای آغازین در اخالق عملی

آیتاهلل مهدویکنی

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

اخالق در قرآن3-1

آیتاهلل مصباح

موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی (ره)

اخالق در قرآن 3-1

آیتاهلل مکارم

امام علی بن ابیطالب (ع)

اندیشه سیاسی  -تربیتی علوی در
نامههای نهجالبالغه ()8-1
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کتب مطالعاتی بخش برنامه های عبادی
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کتاب

نویسنده

ناشر

مراقبه های عاشورایی :
گفتارهایی عاشورایی

منیر الدین حسینی الهاشمی
سید محمدمهدی میرباقری

فجر والیت

حکمت عبادات

آیتاهلل جوادی آملی

اسراء

راهکارهای عملی امر به معروف و
نهی از منکر

علی محمد عبداللهی نیا

برکت کوثر

طریق وصال (المراقبات)

آیتاهلل میرزا جواد ملکى تبریزى(ره)

ذوی القربی

زمزم عرفان (یادنامه آیتاهلل
محمدتقی بهجت)

آیتاهلل ری شهری

موسسه فرهنگی
دارالحدیث

عبادت روح زندگی

سیدمحمد شفیعیمازندرانی

مسجد مقدس جمکران

اسرار نماز

حاج شیخ حسینعلی نخودکی اصفهانی(ره)

فراهانی

کتب مطالعاتی بخش مذاهب و فرق اسالمی

کتاب

نویسنده

ناشر

تاریخ مذاهب اسالمی

مولف :محمد ابوزهره
مترجم :علیرضا ایمانی

دانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ فرق اسالمی 2-1

حسین صابری

سمت

آشنایی با فرق تشیع

مهدی فرمانیان

حوزه علمیه قم ،مرکز مدیریت

آشنایی با فرق تسنن

مهدی فرمانیان

حوزه علمیه قم ،مرکز مدیریت

کتب مطالعاتی بخش تاریخ اسالم و تشیع

کتاب

نویسنده

ناشر

مجموعه مقاالت تاریخی

مهدی پیشوایی

توحید قم

تاریخ تشیع

گروه تاریخ پژوهشگران حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ سیاسی اسالم 2-1

رسول جعفریان

الهادی

تاریخ تشیع در ایران

رسول جعفریان

علم

بازپژوهی تاریخ والدت و
شهادت معصومان

یداهلل مقدسی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

نگاهی نو به جریان عاشورا

سیدعلیرضا واسعی

بوستان کتاب

حیات فکری سیاسی
امامان شیعه

رسول جعفریان

علم و انصاریان

39

کتب بخش مطالعه آزاد
آشنایی با تفسیر و احادیث موضوعی

41

کتاب

نویسنده

ناشر

منتخب میزانالحکمه 2-1

آیتاهلل ریشهری

دارالحدیث

تحفالعقول

علی بن حسین بن شعبه حرانی
مترجم :صادق حسن زاده

آل علی (ع)

ثواب االعمال و عقاب االعمال

شیخ صدوق
مترجم :صادق حسن زاده

ارمغان طوبی

تفسیر موضوعی قرآن کریم؛
چیستی و الزامات

محمدرضا مهدویکنی

دانشگاه امام صادق (ع)

تفسیر موضوعی قرآن کریم:
برگرفته از تفسیر نمونه

علی مکارمینیا ،علیرضا کمالی

معارف

فصل دوم :پیوست
شماره تماس

نشانی (سایت فروش یا محل نشر)

ر

نام انتشارات کتب طرح

1

اسراء

2

موسسه امام خمینی(ره)

www.eshop.iki.ac.ir/shop/

3

الگوی پیشرفت (وابسته به
مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت)

www.olgou.ir/index.php/fa

4

موسسه انتشارات امیر-
کبیر

-2 |33933996-7
33112118 | 33911751
احمد نثاری (تهران)

www.amirkabir.net

5

ام ابیها (س)

| 37731386 | 37746445
19121512214
رضا کلهر

قم خ .صفاییه ،کوچه آمار ( ،)21پ8 .

6

اندیشه معاصر

44988671
مهدی قدسالهی

تهران کیلومتر هفده جاده
مخصوص کرج ،خ .داروپخش ،ک.
ششم ،پ ،17 .ط .دوم

7

اعتدال

36612883
حیدر شمسیزاده

قم خ .امام ،خ .تولید دارو ،ک .نهم،
ک .شهید مهرورز ،پ22.

8

انقالب اسالمی

 66493548و  66483975و
66483695

www.book-khamenei.ir

9

آرما

| 2351719
| 19131147129
19133211945
مجتبی شاهمرادی

www.nashrearma.com

11

آوای نور

66967356 | 66967355
سیدعلی محمد میرحسینی
دهآبادی

تهران خ .انقالب ،خ .دوازده فروردین،
خ .شهید نظری غربی ،پ99 .

الف

37782111-3
مرتضی واعظ جوادی آملی (قم)

www.esra.ir

41

تهران  -منطقه  - 12جمهوری -
11

اندیشه پویا

 2-77522741علی صادقی

خ .ظهیراالسالم  -خ .مصباح -
پاساژ تهران کاغذ  -ط .زیر همکف
 -واحد  - 2ک.پ 11478 :

12

موسسه اندیشه و
فرهنگ دینی

| 19193519971

قم ،شهرک امام خمینی ،خ .مفتح،

125 - 37738777

ک .دهم ،پ38 .

عبدالرسول هاجری

کد پستی3713186859 :
قم خیابان شهدا  -کوچه شماره 22

13

انصاریان

محمد تقی انصاریان
فکس 12537742647

ایمیل
ansarian@ketabeqom.com
سایت
www.ansariyan.org.net

42

حسین فیض مشکینی

14

الهادی

15

امام علی (ع)

مسعود مکارم

16

آل علی (ع)

صادق حسن زاده مراغه

17

ارمغان طوبی

فکس 12536616122

قم خیابان خاکفرج  -میدان الهادی
ایمیل:
al-hadi@ketabeqom.com
http://imamalipub.ir
قم -خیابان شهدا-کوچه -22پالک
 15کدپستی3715616784:
قم خیابان ارم پاساژ قدس -
طبقه پنجم  -پالک - 186کد
پستی3713714341:
قم خیابان دورشهر (شهید فاطمی)
– جنب بانک سپه  -پالک 311

علی حاج تقی
فکس 7746859

ایمیل
ahajitaghi@yahoo.com
سایت
armaghantooba_pub.com

ب

18

برکت کوثر

19

بنیاد قرآن

21

بدر

21

بلور

22

بوستان کتاب قم

 1812537778عباس رسولی

چهارراه تختی  -جنب تعزیرات -

شریفی (همدان)

کتابفروشی شریف

| 22857751 | 22857749

تهران خ .شریعتی ،خ .پاسداران،

22855156

خ .گل نبی ،خ .زمرد ،بوستان

سیدمهدی حسینزاده

کتاب ،واحد 13

 77625929غالمحسین

تهران خ .شریعتی ،مقابل خ .ملک ،خ.

تاجرینسب

شبستری ،خ .ادیبی ،پ ،26 .ط .دوم

 2245575فاطمه بلوری

رشت خ .امام خمینی (ره) ،کوی

متمدن

آفخرا ،جنب مسجد ،پ81 .

-121 | 7742155
| 88956922
 19395992189محمدکاظم

43
www.bustaneketab.com

شمس

23

بنیاد پژوهش های اسالمی
آستان قدس رضوی

-32231114 | 32232511
32232512 | 5

مشهد حرم مطهر ،ابتدای خیابان طبرسی

علیاکبر الهی خراسانی
پ

| 32883619
24

پرتو والیت

19121513955
حسین دهشیری

25

پژوهشگاه فرهنگ و

88513341 | 88515412

اندیشه اسالمی

سیدغالمرضا حسینی

قم یزدانشهر ،خ .دانیال هشت
شرقی ،پ21 .

www.poiict.org

ت

| 32813311
19191978481

26

تعلیم و تربیت اسالمی

27

تعالی اندیشه

28

تمدن و توسعه اسالمی

29

تسنیم اندیشه

31

تمدن نوین

19114646212

31

توحید قم

علیرضا سبحانی

32

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

33

جامعه الزهراء (س)

عباس چراغچشم

44

88996431 – 88996431
نجمه کتابچی
88419228 | 88412215
تهران

قم خ .دور شهر ،ک 31 .فرعی،
ک .شهید تسخیری ،پ49 .

www.tapbook.ir
تهران ،خ .سهروردی شمالی ،ک.
اندیشه ششم ،پ73 .
کد پستی1568647913 :

1251-7732721

قم خیابان چهل وپنج متری شهید

محمدمهدی محققی

صدوقی  -کوچه سی و نه  -پالک 11
قم خیابان دورشهر انتهای کوچه  21پالک14
www.nicbook.org
قم ،میدان شهدا ،ابتدای صفائیه ،جنب
دفتر آیت اهلل العظمی سبحانی دام ظله
ایمیل
tohid_pub@yahoo.com

ج

-121 ، 9-7839315
7839317 ، 66978921

www.pub.miu.ac.ir

علی عباسی

34

جامعه مدرسین قم(دفتر
انتشارات اسالمی)

 2112241سیدمحمدرضا

قم بلوار امین ،سه راه ساالریه ،

طباطبایی

خیابان بوعلی سینا

| 2852341 | 2932219
2856225
علی اسالمی

www.en-eslami.ir

خ

35

خانه خرد

36

خوارزمی

37

حزب جمهوری اسالمی

125 - 32925269

www.kheradhouse.com
قم -بلوار امین 21متری گلستان -
کوچه - 14پالک - 11کد پستی:
3716699517

| 66511772 | 66411716

تهران خیابان انقالب ،بین خیابان

66416273

دوازده فروردین و خیابان فخررازی،

علیرضا حیدریخواجه پور

پالک 1268

ح

نسخه الکترونیک کتاب در آدرس:
1/92778http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/
قم خیابان حضرتی  ،مدرسه عالی دار

38

حوزه علمیه،

سید مصطفی آل سید غفور

الشفاء

مرکز مدیریت

فکس 37748383

ایمیل
aleghafoor43@yahoo.com

چ

39

شرکت چاپ و نشر
بین الملل

| 33941571 | 33922959
88921981

www.intlpub.ir

سید حسن میر کریمی
د

41

دانشنامه مطبوعات ایران

( 66526171تهران)

www.dm-iran.com

45

46

41

دانشگاه عالمه طباطبایی

| 44737632 | 2-44737511
19124842958
ابراهیم برزگر

www.etu.ac.ir

42

دفتر نشر معارف

|774111-4 | 7743127
774112
عباس قاسمیان

www.nashremaaref.ir

43

دانشگاه امام صادق (ع)

| 88194915 | 88194111-9
88371142
اصغر افتخاری

www.isu.ic.ir

44

دانش و اندیشه معاصر

– 88731446 - 88513341
88515412
رضا غالمی

45

دفتر عقل

 347743624هادی صادقی

46

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

| 33114288 | 22445943
33921317
حسین مهدیان

47

دانشگاه ادیان و مذاهب

محمد روحانی
تلفن)1251( 2812611 - 13 :
نمابر)1251( 2813171 :

48

دانش و ادب

محمد رضا بابازاده

49

دفتر مطالعات و
تحقیقات زنان

محمد رضا زیبایی نژاد
تلفـن)125( 32917611-13 :
فکس)125( 32917577 :
سامانهپیامکی:
11112532917611
تلفـن)121( 88983944 :
فکس)121( 88983944 :

تهران  -تقاطع بزرگراه شهید مدرس
و خ .شهید بهشتی  -داخل پیاده رو
اتوبان پ56 .
قم خیابان حجتیه ،کوچه  ،2پالک
58

www.dnfpub.ir
قم ،پردیسان،
صندوقپستی37185 /178 :
http://urd.ac.ir/fa
قم ،نیروگاه ،میدان توحید ،خ مالک
اشتر ،نبش ک  ، 4پ 51
مرکز قم
خیابان جمهوری ،میدان سپاه ،بطرف
ریل ،پالک 51
مرکز تهران
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک
حجتدوست،پ http://wrc.ir56

ذ

51

ذکر

66468263
حمیدرضا سیدناصری

www.zekrpublishery.com

51

ذوی القربی

37741211 | 37744663
سیدیعقوب موسوی

قم خ .ارم ،پاساژ قدس ،پ59 .

52

رشید

53

زمزم هدایت

ر

19121532177 | 37832123
ناصر علیزاده

قم ابتدای خ .دور شهر ،مقابل پاساژ
طوبی ،جنب ساختمان پزشکی سحر،
پ78 .

ز

| 37731735 | 37743779
19122532887
عبداهلل حاجی صادقی دهاقانی

قم خ .فاطمی (دورشهر) ،نبش ک.
سوم ،پ81 .

س

54

سوره مهر

66461993 |66477111-4
محمد حمزهزاده

www.iricap.com

55

سراج اندیشه اسالمی

36625222

قم خ ایستگاه ک 11.پ37.

56

سمت

12166411114

/www.samt.ac.ir

57

سازمان بسیج دانشجویی

| 87551296 | 88381556
87551311
داوود گودرزی

تهران خ .طالقانی ،تقاطع مفتح ،جنب
ایستگاه مترو ،مجتمع فرهنگی 13
آبان

سازمان تبلیغات اسالمی

33941571-71 | 33922959
سیدجواد معنوی (تهران)

www.intlpub.ir

سید الشهداء (ع)

اسماعیل وفایی
12537741748

قم خیابان انقالب  -پاساژ صاحب
الزمان (ع) پالک 18

58

59

47

ش

61

شرکت سهامی انتشار

| 33914592 | 33114144
33948862
حسن محجوب

www.entesharco.com

61

شفق

37742843 | 37741128
علی وافی

قم خ .شهدا ،ک .بیست و دوم ،پ12 .

ص

62

صدرا

| 33119796 | 33915131
66461186
علی مطهری

تهران خ .ناصرخسرو ،مقابل دارالفنون،
ک .دکتر مسعود ،پ7 .

63

صبح میثاق

37775744 - 37773382
محمدمهدی بهداروند

www.behdarvand.ir

48

ط

64

طرح فردا

65

عابد

 88989186حسن رحیمپور

www.rahimpour.ir

ع

-7 | 66515249 | 66513321
66567626
حمیدرضا کفاش

www.abedshop.com

ف

66

فجر والیت

 37734391علی اکبر معصومی

قم خیابان ارم  -نرسیده به میدان
شهدا  -جنب بنیاد پانزده خرداد -
فرهنگستان علوم اسالمی

67

فراهانی

66966746- 7| 66415932
شمس هوشیدری فراهانی

تهران خ .انقالب ،خ .دوازده فروردین،
ک .نوروز ،پ ،6 .ساختمان فراهانی

ق

68

قرارگاه پدافند هوایی
خاتم االنبیاء آجا

69

کتاب یوسف

71

کیهان

71

کهن دژ

72

کانون اندیشه جوان

73

کاشف

121 – 44821318
تهران

74

کتاب طه

هادی صادقی
فکس 37743624-125

121 - 35922331

تهران ،بزرگراه بسیج ،بلوار هجرت،
پدافند هوایی خاتم االنبیاء آجا
صندوق پستی1781795515 :

ک

| 33911882 | 33911367
19121227419
سید مجتبی نبوی
33111211 | 33916991
علی نیککار
| 1-2236261 | 2214933
19131114942
علی آقامحمدی
| 88961536 | 88515412
88961419
علی اعظم خسروی نهرچی

www.yousofbooks.com
تهران خ .فردوسی ،مقابل بانک
مسکن ،ک .شهید شاهچراغی
www.naghshnegin.com

www.poiict.org
تهران ،انتهای اتوبان نیایش ،بعد از
تقاطع سردار جنگل ،ابتدای بزرگراه
آب شناسان ،خ .اقتصادی ،مجتمع
بهاران ،پ ،2 .واحد 5
صندوق پستی1475948385 :
قم  ،بلوار معلم  ،مجتمع ناشران ف
طبقه سوم  ،واحد 314
ایمیل
ketabtaha@gmail.com

ل

75

لب المیزان

 2258215اصغر طاهرزاده
اصفهانی (اصفهان)

www.lobolmizan

76

لیله القدر

 37712328سید عباس
الجوردی (قم)

www.einsad.com

49

م

51

77

موسسه تدوین و نشر آثار
عالمه جعفری

44115453-44191142
علی جعفری یگانه (تهران)

www.ostad-jafari.com

78

موسسه فرهنگی
دار الحدیث

| 7741545 | 7741523
7741571
محمدصادق عربنیا

www.hadith.net

79

مسجد مقدس جمکران

 37253711سید عباس
الجوردی

81

مشعر

| 66486919 | 66486913
66486921
حشمتاهلل قنبری

قم جاده کاشان ،مسجد مقدس
جمکران ،داخل محوطه مسجد،
فروشگاه بزرگ کتاب
www.mashar-haj.com

81

مجتمع فرهنگی عاشوراء

 88896876محمدقاسم فروغی
جهرمی

تهران خ .کریم خان ،خ .نجات الهی،
خ .لباف ،پ ،15 .ط3 .

مظاهرینیا
(انتشارات علمی و فنی)

88554849 | 88729198
جمشید مظاهرینیا

تهران تقاطع خ .سیدجمالالدین
اسدآبادی و خ .فتحی شقاقی ،پ،32 .
ساختمان شماره  ،4ط .سوم ،واحد 18

82

83

موسسه پژوهشی ابن سینا

نسخه الکترونیک کتاب در آدرس:
19437http://www.finebook.ir/book/

84

مشهور

– 37746816 | 37838911
ابراهیم خانهزرین

قم بلوار سمیه ،ک .بیست و شش،
پ ،8 .واحد 1

85

موسسه فرهنگی هنری
ایمان جهادی

22581541 | 22585382
حسن ادیبزاده

تهران خ .پاسداران ،ک .بهستان دهم،
خ .نیلوفر ،ک .زهره ،پ5 .

86

موسسه فرهنگی
تحقیقاتی امام موسی صدر

– 88494163 | 88494162
حورا صدر

www.imamsadr.ir

87

مجد اسالم

عباس شیخاکبری

www.manvaketab.ir

88

مرکز نشر علوم اسالمی

 22616414سیدمصطفی
محقق احمد آبادی

تهران خ .شریعتی ،نرسیده به پل
صدر ،بعد از پل رومی ،پ1791 .

 22285314تهران تهران -
تهران  -خ .باهنر  -خ .یاسر  -خ.
سوره  -نبش کوچه سمیرا -پ.
5
| 22211194 | 22211174
66953617
روحاهلل حسینیان(تهران)

 37742249 ،37742247قم،
خیابان شهدا(صفاییه) ،کوچه 24
(ممتاز) ،نبش چهار راه ادیب ،پ85
ص.پ  3899ـ 37185

89

موسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی (ره)

91

مرکز اسناد انقالب اسالمی

91

موسسه علمی
فرهنگی الحیاه

www.alhayat.ir

92

مرکز مطالعات و
پژوهشهای فرهنگی
حوزه علمیه

125-37737217

www.andisheqom.com

93

موسسه فرهنگی هنری
قدر والیت

- 66411151 | 66469958
احمد عطائی

www.ghadr110.ir

94

مطهر

 19121142342محمدجعفر
فرخزادی

تهران ،کد پستی 1474917543 :

95

نقش نگین

| 2236261 | 2236261
2214933
نوشین برخوردار

www.naghshnegin.com

نسل جوان

19192516615 | 7743118
هادی پیشوایی

قم خ .شهدا ،جنب ک .آمار ،جنب
امیرالمومنین ،پ622 .

www.irdc.ir

ن

96

و

97

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی

| 5-44513111 | 44529611
66738312
زهرا میرزاخانی

www.ershadprint.gov.ir

98

واحه

22559325
مریم امینی

تهران خ .شهید کالهدوز ،خ .دیباجی
جنوبی ،پ ،12 .واحد 6

99

وثوق

19122525839 | 7735711
علیاصغر شکروی کاشانی

www.nashrvoosogh.com

51

ه

هاجر (وابسته به مرکز مدیریت
111
حوزه های علمیه خواهران)

فکس 12532144384
اصغر عبداللهی

قم بلوار امین  -کوچه  - 55مرکز
مدیریت حوزه های علمیه خواهران
http://hajar.whc.ir

ی

111

یمین

32923837
محسن غرویان

قم بلوار امین ،کوچه بیست و پنجم،
پالک 32

52

تلفن ارتباط با مجری طرح:

 111-16611110-8داخلی 013

