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استفادهاز منابع به روز

کتاب ها کیفیت  اطمینان از 

طبقه بندی دوگانه + سیر مطالعاتی

توضیح کتب

کتاب های توصیه شده 

یکی از ضعف های سیرهای مطالعاتی موجود، وجود منابع قدیمی و   
بعضا غیر موجود در بازار کتاب است. در تدوین بسته حاضر سعی بر این بوده 
است که اکثر کتب یا در ده سال اخیر نوشته شده باشند و یا اگر نگارش آن ها 
به قبل از آن باز می گردد از چاپ های متعدد آن ها اطمینان حاصل شده باشد. 

مشکل اصلی سیرهای مطالعاتی رایج، اکتفا به نام کتاب یا اعتبار نویسنده آن 
است که موجب شده برخی آثار بی کیفیت به سیر های مطالعاتی راه یابند. 

در بسته حاضر می توان به جرات تصدیف کرد که اکثریت قاطع کتب معرفی 
شده، یا توسط تهیه کنندگان بسته مطالعه شده اند و یا تک به تک مورد بررسی 

محتوایی و کیفیت سنجی قرار گرفته اند.

در لیست حاضر، کتب هر حوزه اوال به سه سطح مقدماتی، تخصصی و 
پژوهشی طبقه بندی شده است و ثانیا برای اینکه افراد مبتدی و نا آشنا بتوانند 
از کتب سطح مقدماتی به صورت سیر مطالعاتی استفاده کنند، کتب این سطح 
خود به صورت از آسان به مشکل فهرست شده اند تا امکان استفاده دانشجویان 

و طالب برای سیرهای مطالعاتی فراهم شود. 

سعی شده است تا در مورد بسیاری از کتب که احتمال ناآشنایی مخاطبین با 
محتوای آن ها داده می شد، به صرف معرفی نام و نویسنده آن ها اکتفا نشود و 

توضیحاتی چند سطری و مختصر در مورد آن ها داده شود.

در هر بخش، سعی شده است تعدادی از بهترین عناوین، به صورت تصویری 
و با توضیحات بیش تر معرفی شوند تا مخاطبین با آشنایی و اهتمام بیش تری 

نسبت به تهیه و مطالعه این کتب اقدام کنند. برای دسترسی به این کتابها، 
میتوانید به ضمیمه این بسته در انتها مراجعه کنید.

گی های منحصر به فرد بسته چراغ مطالعه  ویژ



 سطح الف

- طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، مرکز صهبا، موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی

- پرسش ها و پاسخ ها )والیت فقیه و مباحث حکومت دینی،-شورای نگهبان ،حقوق 
زنان(، آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

- نسیم اندیشه - پرسش ها و پاسخ های اعتقادی از آیت اهلل جوادی آملی در 5 جلد، 
نشر اسراء

- آموزش عقاید، آیت اهلل مصباح یزدی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

- شیعه پاسخ می گوید )تحقیقی در مورد 10 مسئله مهم مورد بحث میان پیروان اهل 
بیت و اهل سنت(، آیت اهلل مکارم شیرازی، نشر امام علی )ع(

و  توحید  ج2:  قرآن،  تحریف  عدم  )ج1:  جلد،   5 شیعی،  باورهای  تبیین  مجموعه   -

اسالم شناسی، جهان بینی، عقاید و کالم
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زیارت، ج3: دعا و توسل، تبرک و ج4: زیارت قبور، ج5: شفاعت(، آیت اهلل سید 
حسن طاهری خرم آبادی، بوستان کتاب

به  بازگشت  حشر،  )مواقف  جلد   6 معادشناسی،  مباحث  با  مرتبط  کتب  مجموعه   -
شجاعی،  محمد  قیامت(،  قیام  شفاعت،  و  عمل  تجسم  خواب،  روح،  عروج  هستی، 

کانون اندیشه جوان

  سطح ب

- امام شناسی، عالمه سید محمد حسین حسینی تهرانی، به تلخیص محسن دریابیگی، 
نشر سوره مهر

- حکمت عبادات، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء

- عقاید اسالم در قرآن کریم، 3جلد، عالمه سید مرتضی عسکری، ترجمه محمد جواد 
کرمی، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر )موسسه عالمه عسکری(

- امام مهدی )عج( موعود موجود، آیه اهلل جوادی آملی، نشر اسراء

- معاد در نگاه عقل و دین، محمد باقر شریعتی سبزواری، بوستان کتاب

- امامت و رهبری در نگاه عقل و دین، محمد باقر شریعتی سبزواری، بوستان کتاب

- امامت در بینش اسالمی، علی ربانی گلپایگانی، بوستان کتاب

انتها،  - سلسله بحث هایی در معاد، 5 جلد )فراسوی دنیا، سنجش کردارها، مهر بی 
شفاعت کبری، کیفر دیدگان(، سید حسین حسینی، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر

  سطح ج

- شمیم والیت، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء:

- پاسخ به شبهات کالمی، شش جلد )دفتر اول: خداشناسی - دفتر دوم: دین و نبوت 
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- دفتر سوم: درباره پیامبر اعظم )ص( - دفتر چهارم: امامت – دفتر پنجم: معاد – دفتر 
ششم: عدل الهی(، محمد حسن قدردان قراملکی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

- خدا در حکمت و شریعت، محمد حسن قدردان قرا ملکی، پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی

و  فرهنگ  پژوهشگاه  ملکی،  قرا  قدردان  اختیار، محمد حسن  و  به جبر  نگاه سوم   -
اندیشه اسالمی

- فلسفه امامت با دو رویکرد فلسفی و عرفانی، سید یحیی یثربی، پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی

- تبیین براهین اثبات خدا، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء

- وحی و نبوت، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء

- معاد شناسی، 10 جلد، عالمه محمد حسین حسینی تهرانی، شنر عالمه طباطبایی )ره(

- پژوهشی در عصمت معصومان )ع(، حسن یوسفیان - احمد حسین شریفی، پژوهشگاه 
فرهنگ و معارف اسالمی

شاکرین،  حمیدرضا  هاسپرز،  جان  شبهات  بر  نقدی  در  خدا  وجود  اثبات  براهین   -
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

- آیین خاتم، محمد حسن قدردان قراملکی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی:

تحلیل، بررسی و اثبات خاتمیت پیامبر اسالم و جاودانگی و جامعیت اسالم

نشر  و  ترجمه  المللی  بین  مرکز  گلپایگانی،  ربانی  علی  کالمی،  مذاهب  و  فرق   -
المصطفی



  سطح الف

- سید احمد رهنمایی، غرب شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

- سید مرتضی آوینی، توسعه و مبانی تمدن غرب، نشر سوره

- غرب شناسی، مشتمل بر ده مقاله منتخب از داوری اردکانی، کریم مجتهدی، محمد 
جمع  غرب،  پیرامون  طاهرزاده  اصغر  و  نجفی  موسی  آوینی،  مرتضی  سید  مددپور، 
بنیاد فرهنگی تاریخی خانه مشروطه اصفهان از سری کتاب های »انتم  آوری توسط 

االعلون«، نشر آرما

- روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون دوره پنج جلدی، ) جلد اول: آسمان 
تا پایان قرون وسطی- جلد دوم: دوباره به آسمان نگاه  به زمین الصاق شد، از آغاز 
کن، از ظهور اسالم تا تمدن اسالمی – جلد سوم: من به قدرت رسید، از رنسانس تا 
روشنگری – جلد چهارم: این عصر قرمز است، از مدرنیته تا جنگ جهانی دوم – جلد 
پنجم: در جهت عکس حرکت کن، از اعتراض های مدرن تا کنون(، گردآوری خانه 
فرهنگ و هنر ساقیا، تدوین: معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، نشر 

معارف

غرب شناسی
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- مبانی نظری غرب مدرن، شهریار زرشناس، نشر صبح

- مجموعه صدایی دیگر شش جلد )جلد اول: یونان، از روزگاران کهن تا قرن 6 قبل 
از میالد – جلد دوم: فراز و فرود یونان کالسیک – جلد سوم: دوران هلنیسم )یونانی 
مآبی( – جلد چهارم: روم باستان  جلد پنجم: تولد غرب مدرن – جلد ششم: آغاز یک 

پایان(، شهریار زرشناس، نشر خبرگزاری تسنیم

  سطح ب

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

این کتاب یکی از سه اثر اصلی رنه گنون، اندیشمند برجسته فرانسوی است. وی در این 
کتاب سعی در نشان دادن بحران شدیدی است که بشر مدرن را به سقوط و انحطاط 

کشانده که نشان از پایان نظم فعلی و استقرار نظمی جدید و آسمانی در جهان دارد. 

- در شناخت غرب، حجت االسالم میر باقری، موسسه فرهنگی فجر والیت

حجت االسالم میر باقری در این کتاب پس از بررسی ضرورت های شناخت غرب 
به عنوان یکی از بزرگترین جریانات فکری بشری، انتخاب دستگاه فلسفی مناسب را 
برای شناخت تمدن غرب یکی از بایسته های اساسی مطالعه در مورد غرب می داند. 
ایشان سپس با انتخاب دستگاه فلسفی نظام والیت به ارائه تحلیل خود پیرامون تمدن 

غرب می پردازند.

- علل تزلزل تمدن غرب، اصغر طاهرزاده، نشر لب المیزان

استاد طاهرزاده در این کتاب به واکاوی ریشه های تمدن غرب، علل انفعال مسلمین 
در برابر دنیای مدرن و درنهایت امکانمندی گزینش تکنولوژی می پردازد. او در پایان 
به بررسی راهکارهای مقابله جهان اسالم با تمدن منحط غربی و تفاوت شناسی میان 

علم غربی و علم دینی می پردازد.

- گزینش تکنولوژی، اصغر طاهرزاده، نشر لب المیزان
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این کتاب، آن چنان که از اسم آن پیداست به بررسی ماهیت تکنولوژی می پردازد. 
استاد طاهرزاده در این کتاب در صدد است تا به سواالتی نظیر هدف یا وسیله بودن 
پاسخ   ... و  تکنولوژی  و  فکری  روشن  رابطه  تکنولوژی،  گری  گزینش  تکنولوژی، 

گوید.

- نهیلیسم، زرشناس، کانون اندیشه جوان

- شک می کنم پس هستم، محمد ابراهیم بخشنده، کانون اندیشه جوان:

بررسی آراء و نظریات رنه دکارت فیلسوف شهیر غربی

  سطح ج

هنر  و  فرهنگ  پژوهشگاه  پور،  مدد  محمد  جلد،   3 معاصر  تفکر  سیر  بر  درآمدی   -
اسالمی:

در دوجلد اول، مولف به بررسی سیر تفکر غرب از رنسانس تا عصر حاضر پرداخته و 
در جلد سوم نیز اثرپذیری جریان روشنفکری داخلی پس از مشروطه از اندیشه های 
غربی را واکاوی نموده است. لذا این اثر در بخش جریان شناسی فکری نیز قابل طبقه 

بندی است.

- سیر حکمت و هنر مسیحی، 2 جلد، محمد مددپور، نشر سوره:

در مجلد اول به سیر حکمت و هنر مسیحی از آغاز مسیحیت تا عصر خرد )روشنگری( 
پرداخته شده و در مجلد دوم امتداد آن در عصر روشنگری مورد بررسی قرار گرفته 

است.

اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  خو،  آراسته  محمد  شرق،  به  نسبت  غرب  داری  وام   -
اسالمی:

برشماری شواهد و مصادیق استفاده غربیان از میراث علم، تمدن و فرهنگ شرق به 
ویژه اسالم و ایران
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- تمدن و تفکر غربی، رضا داوری اردکانی، نشر ساقی

داوری اردکانی، فیلسوف غرب شناس و از شاگردان برجسته احمد فردید است که 
بخش عمده ای از آثار خود را صرف شناخت انتقادی غرب نموده و در کتاب فوق نیز 
که مشتمل بر تعدادی از مقاالت وی است، تمام هم خود را مصروف توضیح ماهیت 

تکنولوژی و تفکر کمیت گرای مدرن نموده است.

- درباره غرب، رضا داوری اردکانی، هرمس

که  است  اردکانی  داوری  دکتر رضا  و سخنرانی  مقاالت  مجموعه  شامل  کتاب  این 
پیرامون ماهیت تمدن غرب به نگارش درآمده است. دغدغه کتاب طرح بحث پیرامون 
گفتگوی  فرهنگی، چگونگی  تهاجم  چیستی  غرب،  شناخت  امکان  درباره  سواالتی 

تمدن ها و ...

- ظهور و سقوط مدرن، پروفسور حمید موالنا، نشر کتاب صبح

دانشگاه  در  جهانی  ارتباطات  عالی  برنامه  مطالعات  بخش  موسس  موالنا،  پروفسور 
امریکن واشنگتن است. ایشان که چندی پیش به ایران بازگشته است درکتاب ظهور 
و سقوط مدرن به بررسی رابطه ایران و غرب می پردازد. به نظر پروفسور موالنا رابطه 
باختگی را پشت سر گذاشته و  با غرب سه دوره شیفتگی، فریفتگی و خود  ایرانیان 
امروزه وارد دوره چهارم یعنی بازنگری شده است که در آن بایستی به ارزیابی منافع 

و مضار این ارتباط بپردازد. 

- ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک، محمد مددپور، نشر سوره



3-1-   تاریخ معاصر

  سطح الف

بصیرت   ،  - برتر  تمدن  شناسی،  )مشروطه  االعلون«  »أنتم  جیبی  کتب  مجموعه   -
تاریخی- اصول شناخت تاریخ تحوالت معاصر ایران ، تاریخ معاصر ایران، نام ها و 

نهضت ها( موسی نجفی، بنیاد خانه مشروطه اصفهان، نشر آرما

- جنبش مشروطه، داریوش رحمانیان، کانون اندیشه جوان

ناشر:  فقیه حقانی،  موسی  با همکاری  نجفی  موسی  ایران،  سیاسی  تحوالت  تاریخ   -
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

- سال های تبعید امام خمینی، اکبر فالحی، مرکزاسناد انقالب اسالمی:

این کتاب مشتمل بر وقایع رخ داده در تبعید حضرت امام، زمینه ها و عوامل آن و نیز 
بررسی شیوه مدیریت ایشان از خارج از کشور بر تحوالت نهضت اسالمی می باشد.

- امام خمینی از هجرت به پاریس تا بازگشت به تهران، حمید بصیرت منش، مرکز 
اسناد انقالب اسالمی:

تاریخ
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کتاب فوق به نوعی مکمل کتاب »سال های تبعید امام خمینی« است که شامل وقایع 
پس از تبعید به پاریس می باشد. 

- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، 2 جلد )خاطرات ارتشبد حسین فردوست، موسسه 
مطالعات و پژوهش های سیاسی(

- رهبری به نام نواب، مهدی قیصری، مرکز اسناد انقالب اسالمی

- 53 سال »عصر پهلوی به روایت دربار«، ریحانه درودی، مرکز اسناد  انقالب اسالمی

- آن  س وی  آف ت اب : م روری  ب ر ش خ ص ی ت  و زن دگ ی  خ ص وص ی  ام ام  خ م ی ن ی  )ره (، ع ل ی اک ب ر 
ج ع ف ری  ن دوش ن ، مرکز اسناد  انقالب اسالمی

  سطح ب

انقالب  امام خمینی، 2 جلد، محمد حسن رجبی، مرکز اسناد  نامه سیاسی  - زندگی 
اسالمی

- خاطرات ژنرال هایزر، ترجمه اکبر عبد الرشیدی، انتشارات اطالعات

- شکنجه در رژیم شاه، سعد صمدی پور، مرکز اسناد انقالب اسالمی:

و  عام  طور  به  دوم(  اول،  پهلوی  )قاجار،  معاصر  دوره  در  شکنجه  وضعیت  بررسی 
شکنجه در دوره های پس از کودتای 28 مرداد و تاسیس ساواک به طور خاص.

- ک ش ف  ح ج اب ، ف اطم ه  ح ی دری ان، مرکز اسناد  انقالب اسالمی

- س اواک ، ت ق ی  ن ج اری راد، مرکز اسناد  انقالب اسالمی

- ره ب ر ال ه ی ، اب وال ف ض ل  م روی ، مرکز اسناد  انقالب اسالمی

- روی اه ای  ب ر ب اد رف ت ه  )زن دگ ی  خ ص وص ی  م ح م درض ا پ ه ل وی (، ع ب اس  س ل ی م ان ن ژاد، مرکز 
اسناد  انقالب اسالمی

- شخصیت شناسی تاریخ معاصر، یعقوب توکلی، نشر معارف
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- فراز و فرود مشروطه، سید مصطفی تقوی مقدم ، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 

- قحطی بزرگ، محمد قلی مجد، ترجمه محمد کریمی، موسسه مطالعات و پژوهش 
های سیاسی:

شرح صدمات وارد شده به ایران در جنگ جهانی اول و طی اشغال انگلیسی ها که 
موجب بروز قحطی بزرگ و جبران ناپذیری در ایران شد.

- تاریخ تحوالت اجتماعی ایران، دکتر موسی نجفی و دکتر موسی حقانی

- نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی

- تاریخ سیاسی معاصر، دکتر سیدجالل الدین مدنی، 2 جلد

- نقش فراماسون ها در تاریخ معاصر ایران، حسین ملکی، نشر اشاره

- دیده بان بیدار )دیدگاه ها و مواضع سیاسی و فرهنگی شیخ فضل اهلل نوری(، علی 
ابوالحسنی )منذر(، نشر عبرت

- کارنامه شیخ فضل اهلل نوری، علی ابوالحسنی )منذر(، نشر عبرت

- کالبد شکافی چند شایعه درباره شیخ فضل اهلل نوری، علی ابوالحسنی )منذر(، موسسه 
تاریخ معاصر ایران

محسن  از  تحقیق  و  تدوین   – منصوری  جواد  دکتر  خاطرات  بی قراری؛  سال های   -
کاظمی، نشر سوره مهر

- سازمان مجاهدین خلق، از آغاز تا فرجام )44 تا 84(، 3 جلد

- ساواک، مظفر شاهدی، مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های سیاسی

- فراز و فرود مشروطه، دکتر سیدمصطفی تقوی، مرکز اسناد انقالب اسالمی

کتاب فراز و فرود مشروطه نه تنها سیر شکوفایی مشروطه تا پیروزی آن را به خوبی 
واکاوی می کند، بلکه علل و روند انحطاط و انحراف آن را از مسیر اصلی اش مورد 
بررسی قرار می دهد. این کتاب روایت عبرت انگیزی از نقش بیگانگان در خاموش 

شدن شعله های انقالب و درگیری انقالبیون در اختالفات داخلی دارد.
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بررسی های  مؤسسه  ی  شاهدی،  مظفر  ایرانیست(،  پان  و  مردم  ملّیون،   ( حزب  سه   -
تاریخی

- جریان ها و سازمان های مذهبی-سیاسی ایران)از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا 
پیروزی انقالب اسالمی 1320-135۷(، رسول جعفریان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی 

- بازخوانی علل وقوع انقالب اسالمی در سپهر نظریه پردازی ها، مصطفی ملکوتیان، 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

  سطح ج

- تحلیلی بر مواضع سیاسی علمای شیعه از عدالتخانه تا کودتای رضاخان، فرزاد جهان 
بین، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران:

بررسی مواضع علمای مشروعه خواه و مشروطه خواه در مورد مسائل و مبانی مشروطه 
نظیر آزادی، مساوات و .... و واکاوی علل اختالف میان آن ها

امیرتیمور  محمدابراهیم  های  دستنوشته   - مصدق  دکتر  دولت  از  هایی  ناگفته   -
)کاللی(، مرتضی رسولی پور، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران  

امیرتیمور« درباره حوادث مهم  ابراهیم  این کتاب متن یادداشت های روزانه »محمد 
نفت  ماه های نخست دوران ملی شدن صنعت  از سال 1330 است که وقایع  بخشی 
امیرتیمور در  به دوران تصدی وزارت کار  مربوط  ها  یادداشت  )این  دارد.  بر  را در 
کابینه »دکتر مصدق « است(. این یادداشت ها عالوه بر نمایاندن ویژگی های روانی و 
شخصیتی امیرتیمور، خواننده را با پاره ای داوری های او نسبت به حوادث و تحوالت 
حاوی  کتاب  دوم  بخش  سازد.  می  آشنا  دوره  آن  برجسته  رجال  و  ها  شخصیت  و 
شرح حال 131 تن از رجال سیاسی تاریخ معاصر ایران است که در متن از آنها یاد 
شده است. در بخش سوم تصویر نمونه هایی از اسناد و یادداشت ها و عکس هایی از 

امیرتیمور آمده است .
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- پهلوی ها، 4 جلد، مؤسسه ی مطالعات تاریخ معاصر

- سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، به کوشش جمعی از پژوهشگران، موسسه 
مطالعات و پژوهش های سیاسی

- حزب توده از تشکیل تا انحالل، به کوشش جمعی از نویسندگان، مؤسسه ی مطالعات 
و پژوهش های سیاسی

- روحانیت و مشروطه، تدوین: مجله حوزه، بوستان کتاب:

بررسی مواضع و دیدگاه های علمای مشروطه به طور جداگانه، مواضع علمای نجف 
و تهران به همراه آسیب شناسی عملکرد آنان.

- ایران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند، حسین آباریان، موسسه مطالعات و 
پژوهش های سیاسی

- بحران مشروطیت در ایران، حسین آباریان، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

- آیت اهلل کاشانی و ملی شدن صنعت نفت، وحید کارگر جهرمی ، سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

3-2- جریان شناسی

3-2-1- جریان شناسی سیاسی )تاریخ پس از انقالب اسالمی(

  سطح الف

- چهل تدبیر، علی الفت پور، انتشارات پرستا

- بازگشت از نیمه راه، علی الفت پور، نشر مولف

احزاب، گروهها و  به  نگاهی  : جریان شناسی سیاسی -  پاسخ ها 50  - پرسش ها و 
جریان های سیاسی در ایران معاصر،  علی مجتبی زاده - محمد علی لیالی، نشر معارف
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- رازهای دهه شصت، مرتضی صفار هرندی، انتشارات کیهان:

بررسی جریان ها و وقایع سیاسی دهه شصت، جناح بندی های ابتدای انقالب، مسئله 
عزل بنی صدر، جریان چپ و ....

- جریان شناسی سیاسی در ایران، علی دارابی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

- اصالح طلبان تجدید نظر طلب و پدر خوانده ها، جهاندار امینی، مرکز اسناد انقالب 
اسالمی

- نقش رهبری در مدیریت بحران ها، 3 جلد، محمد تقی کرامتی، انتشارات کیهان

- منافقین خلق، مهدی حق بین، مرکز اسناد  انقالب اسالمی

- سنجه انصاف، محمد ری شهری، دار الحدیث:

خاطرات حجت االسالم محمدی ری شهری، وزیر وقت اطالعات دولت مهندس میر 
حسین موسوی پیرامون، باند مهدی هاشمی و فرایند عزل مرحوم آیت اهلل منتظری

تا  تشکیل  از  موقت  دولت  اول:  )جلد  اسالمی  انقالب  تاریخ  جلدی  هشت  دوره   -
بازنگری، جلد سوم: بنی صدر از  تا  استعفاء، جلد دوم: قانون اساسی از پیش نویس 
جنگ  پنجم:  جلد  کودتاها،  و  ترورها  ها-  آشوب  چهارم:  جلد  سقوط،  تا  انتخاب 
شورای  مجلس  هشتم:  جلد  ششم:  جلد   ،598 قطعنامه  پذیرش  تا  شروع  از  تحمیلی 

اسالمی )1( – دوره های اول دوم و سوم(

- دولت موقت، محمد علی صدرشیرازی، مرکز اسناد  انقالب اسالمی

- شوالیه های ناتوی فرهنگی، پیام فضلی نژاد، انتشارات کیهان:

نگاهی به حلقه های تجدید نظرطلبی در زمان اصالحات و بررسی ابعاد براندازی نرم 
در داخل حاکمیت.

- ارتش سری روشنفکران، پیام فضلی نژاد، نشر کیهان

و  معاصر  ایران  در  سیاسی  اندیشه  تاریخ  روایت  به  بیشتر  کتاب  این  در  نژاد  فضلی 
»نسبت علوم انسانی و مترجمان سکوالر با براندازی نرم« می پردازد و در ضمن یک 
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آکادمیک«  »جاسوسی  و  ایدئولوژیک«  »فروپاشی  مانند  مفاهیمی  تاریخی،  روایت 
برلین،  ِسرآیزایا  مانند  یهودی  فیلسوفان  اسناد جاسوسی  را شرح می دهد. جدیدترین 
ِسرهانا آرنت، ِسرکارل پوپر، لشک کوالکوفسکی، هربرت مارکوزه یا متفکرانی مانند 
در  برای سرویس های جاسوسی غرب  ریچارد رورتی  و  دیویی  راسل، جان  برتراند 
این کتاب ارائه شده است. مترجمان سکوالر از عزت اهلل فوالدوند تا محسن ثالثی یا 
ناشران وابسته مانند همایون صنعتی زاده و احسان یارشاطر از دیگر سوژه های نویسنده 

در این کتاب هستند؛ 

- حزب کارگزاران، گروه پژوهشگران، پژوهشکده تحقیقات اسالمی سپاه

- حزب مشارکت، گروه پژوهشگران، پژوهشکده تحقیقات اسالمی سپاه

پژوهشگران،  گروه  مظفری،  آیت  بنی-  سلیمی  صادق  مبارز،  روحانیت  جامعه   -
پژوهشکده تحقیقات اسالمی سپاه

- جنگ در پناه صلح، جمعی از نویسندگان، نشر تسنیم اندیشه

- راز قطعنامه )چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی، کامران غضنفری، کیهان

  سطح ب

- سودای سکوالریسم، سید یاسر جبرائیلی، خبرگزاری فارس:

شرح زندگی و کارنامه سید محمد خاتمی از تولد تا سال 86

- افسون اشباح، محمد جواد اخوان - حمید رضا شاه نظری، سازمان بسیج دانشجویی:

واکاوی روند تکوین جریان تجدید نظر طلب، مبانی فکری و نیز پروژه های براندازی 
نرم این جریان. کتاب هم چنین به بررسی زندگی و کارنامه تنی چند از شخصیت های 

برجسته جریان اصالحات نیز می پردازد.

- تحوالت سیاسی - اجتماعی بعد از انقالب اسالمی، 2 جلد، یحیی فوزی، نشر عروج:

واکاوی تفصیلی جریانات و وقایع بعد از انقالب اسالمی از 135۷ تا 1380
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- تبار ترور )مروری بر تاریخچه و کارنامه تروریستی سازمان مجاهدین خلق(، محمد 
صادق کوشکی، مرکز اسناد انقالب اسالمی

- چریک های پشیمان، سید محسن صالح، نشر کیهان

بازخوانی گفتمان سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در دو دهه اخیر

- انقالب اسالمی از پیروزی تا تحکیم، عباس شادلو، نشر وزراء:

بررسی وقایع و جریانات اثرگذار در انقالب اسالمی سال 5۷ تا سقوط بنی صدر )سال 
)60

- تکثر گرایی در جریان اسالمی، عباس شادلو، نشر وزراء:

کتاب به روایت تاریخی جریان اسالمی در دهه 60 )پس از عزل بنی صدر( و علل 
شکاف و مرزبندی میان جریانات چپ و راست سنتی می پردازد. 

- سازمان مجاهدین انقالب اسالمی از تاسیس تا انحالل، مهدی سعیدی، مرکز اسناد 
انقالب اسالمی

- جامعه روحانیت مبارز، از شکل گیری تا انشعاب، علی کردی، مرکز اسناد انقالب 
اسالمی

- ماجرای مک فارلین، محسن هاشمی، حبیب اهلل حمیدی، نشر معارف

- رمز عبور )5 جلد(، ضمیمه روزنامه ایران:

انقالب اسالمی  – مستند اهم جریانات و وقایع  بازروایی تحلیلی  به  این مجموعه  در 
پرداخته شده است به گونه ای که در دو مجلد اول به سیر کلی تاریخ و جریانات بعد 
از انقالب، در مجلد سوم به بازخوانی کامل وقایع سال 88، در مجلد چهارم و پنجم به 
عملکرد و نگاه های مختلف جریانات سیاسی و دولت ها در حوزه اقتصاد و سیاست 

خارجی پرداخته شده است.

  سطح ج
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- احزاب و جناح های سیاسی امروز ایران، عباس شادلو، نشر وزراء

- انتخابات ریاست جمهوری نهم، سید نظام الدین موسوی، مرکز اسناد انقالب اسالمی:

شرح ما وقع انتخابات ریاست جمهوری از شرایط آغازین تا پایان انتخابات مشتمل بر 
حوادث، رخ داد ها و جریانات حاضر در صحنه.

- دوره هشت جلدی مجلس اول تا هفتم ، گروه نویسندگان، مرکز اسناد انقالب اسالمی

3-2-2- سایر شاخه های جریان شناسی

نکته: به دلیل کم بودن تعداد منابع شاخه های فرعی جریان شناسی، امکان طبقه بندی 
آن ها در برخی از حوزه ها به سه دسته مقدماتی، پیش رفته و پژوهشی وجود ندارد.

3-2-2-1- جریان شناسی فکری

نوین  حکمت  موسسه  خسروپناه،  عبدالحسین  معاصر،  ایران  فکری  شناسی  جریان   -
اسالمی:

تشریح تقسیم بندی های فکری و مبانی هریک ) جریان سنت گرا، فرهنگستان علوم، 
جریانات روشنفکری و ...(

حسینی  صالح  میر  سید  ایران،  در  روشنفکری  های  جریان  شناختی  جامعه  تحلیل   -
جبلی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی:

مولف به بررسی خواستگاه ها و مبانی فکری جریان های روشنفکری پرداخته و با طبقه 
بندی هریک از این جریان ها، واکنش علما و قشر دینی اجتماع به این جریان ها را 

مورد واکاوی قرار داده است.

- لیبرالیسم ایرانی ) بررسی جریان های راست در ایران(، جهاندار امیری، پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی
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و  فرهنگ  پژوهشگاه  حاجیکالیی،  احمدی  حمید  ایران،  در  چپ  شناسی  جریان   -
اندیشه اسالمی

- جریان شناسی انجمن حجتیه، سید ضیاء الدین علیا نسب - سلمان علوی نیک، نشر 
زالل کوثر

3-2-2-2- جریان شناسی جنبش دانشجویی

- بررسی جریان مارکسیسم دانشجویی در ایران، داوود رنجبران، ساحل اندیشه تهران:

معرفی جریانات چپ دانشجویی قبل و بعد از انقالب، وبالگ ها، رسانه ها و ...

- برهوت باور، سازمان بسیج دانشجویی:

معرفی مصداقی و جزئی جریان چپ در دانشگاه ها به همراه بررسی مبانی فکری و 
طیف شناسی آنان

- جنبش دانشجویی در ایران )از تاسیس دانشگاه تا پیروزی انقالب اسالمی(، علیرضا 
کریمیان، مرکز اسناد انقالب اسالمی:

از  کشور،  از  خارج  و  داخل  در  ایران  دانشجویی  جنبش  تکوین  چگونگی  بررسی 
تاسیس دانشگاه تهران تا انقالب اسالمی

- تاریخ جنبش دانشجویی ایران )دفتر تحکیم وحدت( جلد اول )جلد دوم تا کنون 
منتشر نشده است(، حسین قویدل معروفی، مجید پور نجمی،  نشر نجم الهدی

بازخوانی نحوه تشکیل، اوج گیری، انشقاق و در نهایت افول دفتر تحکیم وحدت

3-2-2-3- فتنه 88

  سطح الف

- انتخابات دهم، سید موسی هاشمی تبار، ساحل اندیشه تهران )سات(:
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بررسی وقایع و شبهات فتنه 88

- شنبه پس از انتخابات، محمد سعید کاوه، مرکز اسناد انقالب اسالمی:

روزنگار 21 خرداد 88 تا 11 تیر 88

اهلل  آیت  آثار حضرت  نشر  و  دفتر حفظ  رسانی  اطالع  پایگاه  بر آب،  نقش  نقشه   -
خامنه ای:

مروری بر بیانات امام خامنه ای پیرامون فتنه 88

- ترور حقیقت، موسسه فرهنگی مشکات:

بررسی حقوقی – سیاسی شبهات مطرح شده در انتخابات 22 خرداد به همراه بازخوانی 
پرونده اغتشاشات.

  سطح ب

- شورش اشرافیت بر جمهوریت، حمیدرضا اسماعیلی، ناشر خود مولف

- جامعه شناسی 22 خرداد، پرویز امینی، انتشارات آفتاب توسعه:

پژوهشی پیرامون شرایط پیشینی )شکاف های اجتماعی،  تقسیم بندی های سیاسی و 
...( و پسینی )مدل های آراء و افکار سنجی، رفتار شناسی جناح ها و ...( انتخابات دهم 
با رویکرد جامعه شناختی + بازخوانی محورهای مدیریت کالن رهبر معظم انقالب در 

مواجهه با فتنه 88

  سطح ج

- دادگاه 88، خبرگزاری فارس:

 متن کامل کیفر خواست های دادستان و دفاعیات متهمان وقایع پس از انتخابات 88

- فرمان براندازی، محمدرضا قمشه ای، ساحل اندیشه تهران )سات(:
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 بررسی بیانیه های 18 گانه میرحسین موسوی و آسیب شناسی آن ها

- تاریخ وقایع انتخابات 88، 3 جلد، تدوین، تالیف و نشر: موسسه قدر والیت

- حماسه تلخ )روایتی متفاوت از انتخابات 88(، سید امیر سیاح، موسسه جام جم

- حادثه و حماسه 88، مجموعه مقاالت سایت الف، نشر زمان نو:

روایت پایگاه تحلیلی – خبری سایت الف از حوادث حین و پس از انتخابات دهمین 
دوره ریاست جمهوری. 

3-3- تاریخ ایران باستان و اسالم

3-3-1- تاریخ ایران و اسالم

  سطح الف

- انسان 250 ساله، مقام معظم رهبری، جمع آوری توسط موسسه جهادی، نشر صهبا:

شرح زندگانی ائمه )ع( از پیامبر اکرم تا امام زمان )عج( برگرفته از بیانات مقام معظم 
مثابه فرد  به  این کتاب زندگی چهارده معصوم  رهبری در مقاطع زمانی مختلف. در 
واحدی تصویر شده است که در هر مقطع زمانی متناسب با شرایط موجود کنشگری 
مشخصی دارد و در مورد این کنش ها هیچ تفاوتی میان ائمه وجود نداشته است، به 
گونه ای که اگر یک معصوم به جای معصوم دیگری می بود دقیقا مانند او زندگی می 
کرد و تفاوت ائمه صرفا در تقدم و تاخر زمانی و شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی 

آنان بوده است.

- سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه تحقیقاتی امام صادق )ع(

- تبار انحراف، حجت االسالم سید مهدی طائب 2جلد، جلد اول موسسه فرهنگی والء 
منتظر – جلد دوم کتابستان معرفت

- مجموعه تاریخ ایران اسالمی، 4 جلد )ج1: ازپیدایش اسالم تا ایران اسالمی- ج2: از 
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طلوع طاهریان تا غروب خوارزمشاهیان- ج3: از یورش مغول تا زوال ترکمانان- ج4: 
صفویه از ظهور تا زوال(، رسول جعفریان، کانون اندیشه جوان

- سلسله مباحث جریان شناسی سلفی گری معاصر، 14 جلد )ج1:تاریخ تفکر سلفی 
گری،ج2: ابن تیمیه، موسس مکتب سلفیه ،ج3: وهابیت، تاریخ و افکار ، ج4: جریان 
سلفی-زیدی، ج5: دیوبندیه، ج6: جماعة التبلیغ ،ج۷: سپاه صحابه و لشگر جهنگوی ، 
ج8: طالبان ، ج9: اخوان المسلمین ، ج10: سلفیه جهادی ، ج11: افغان العرب ، ج12: 
القاعده ، ج13: داعش ، ج14: تاثیر افراط گری شیعه( گروه نویسندگان، داراالعالم 

لمدرسه اهل البیت

- فراز و فرود صفویان، منصور صفت گل، کانون اندیشه جوان

- اویس خمینی: جنبش الحوثی یمن و دیدگاه های شهید حسین الحوثی، حمیدرضا 
غریب رضا، نشر معارف

  سطح ب

تا کربال(،  سقیفه  از  پیامبر، ج2:  تا رحلت  از جاهلیت  )ج1:  اسالم، دوجلد  تاریخ   -
مهدی پیشوایی، نشر معارف

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

- تاریخ تشیع، 2جلد، زیر نظر دکتر سید رضا خضری )محمود حیدری آقایی، قاسم 
خانجانی، حسین فالح زاده، رمضان محمدی(

- تاریخ فرق اسالمی، دکتر حسین صابری، نشر سمت 

  سطح ج

- تاریخ تشیع در ایران، رسول جعفریان، نشر علم

- پویای فرهنگ و تمدن اسالم، 4 جلد، علی اکبر والیتی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی:
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علوم  شعبات  و  مصادیق  برشماری  با  اسالمی  تمدن  اعتالی  عوامل  و  علل  واکاوی 
صلیبی،  های  تمدن، جنگ  رکود  علل  بازخوانی  همراه  به  و  اسالمی  غیر  و  اسالمی 

پیدایش استعمار و ....

- عدالت صحابه در پرتو قرآن، سنت و تاریخ، محمد آصف محسنی، مترجم: عصمت 
اهلل خلیلی، بوستان کتاب

- تاریخ اسالم در آسیای مرکزی تا حمله مغول، محمد امیر شیخ نوری، پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی

- اسالم در شرق افریقا، امیر بهرام عرب احمدی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

بهرام عرب احمدی،  امیر  تاریخ جهان اسالم، رینهارد شولز، مترجم:  به  نو  - نگاهی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

دپارتمان مطالعات  استاد  رینهارد شولز-  پروفسور  نوشته  اسالم(  )تاریخ جهان  کتاب 
چند  طی  که  است  هایی  کتاب  جدیدترین  از  یکی  سوئیس-  برن  دانشگاه  اسالمی 
سال گذشته در ارتباط با جهان اسالم در قرن بیستم تألیف شده است. رویکرد اساسی 
این کتاب، تاریخ جهان اسالم در قرن بیستم و برخی مؤلفه های آن نظیر ملی گرایی 
نظیر عقاید تعصب آمیز اسالمی، جامعه مدنی،  نیز شاخصه هایی  است. در کنار آن 
تکثرگرایی و تعدد هویت های گروهی مورد بررسی قرار گرفته اند. هدف نویسنده 
جست و جوی هرچه بیشتر اتفاقات و اقدامات به عمل آمده در جهان اسالم در قرن 

بیستم و قراردادن آنها در کنار یکدیگر است.

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

- تجزیه جهان اسالم – چرایی و پیامدها، علی اصغر رجاء، مرکز بین المللی ترجمه و 
نشر المصطفی )ص(

پژوهشکده  حدیث  گروه  جلد،  سه  )ع(،  معصومین  ائمه  شهادت  جامع  فرهنگ   -
باقرالعلوم )ع(، نشر بین الملل:
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از  )ع(  ائمه  از  با شهادت هریک  مرتبط  تمامی حوادث  فرهنگ جامعه شهادت،  در 
این  ائمه  از  با هریک  قرار گرفته است. در فصل مرتبط  ابعاد مختلف مورد واکاوی 
از شخصیت  »پرتوی  از:  عبارتند  که  است  شده  بندی  طبقه  هایی  بخش  در  حوادث 
آن حضرت، رنج ها و اندوه های حضرت، پیشگویی شهادت حضرت، وصیت های 
و  حضرت  تجهیز  حضرت،  شهادت  چگونگی  حضرت،  احتضار  لحظات  حضرت، 

رویدادهای پس از شهادت حضرت« 

پیامبر تا  - تاریخ سیاسی اسالم، 2 جلد )ج1: سیره رسول خدا )ص(، ج2:از رحلت 
زوال امویان(، رسول جعفریان، دلیل ما:

جلد اول تاریخ تحلیلی اسالم با تمرکز بر سیره و زندگی پیامبر در این کتاب صورت 
گرفته است. نویسنده نخست به تحقیق در روش ها و سبک های تاریخنگاری اسالمی 
و ارزیابی منابع تاریخی پرداخته و با نقد و بررسی و ارزیابی کمبودها به سراغ تحلیلی 
عمیق تر از تاریخ اسالم رفته است. جلد دوم این اثر، کاوشی است در تاریخ خلفا از 
رحلت پیامبر )ص( تا پایان دولت اموی و نیز زندگانی برخی از امامان شیعه که به شیوه 

تحلیلی و گزارشی نگارش یافته است.

- قرآن در آیینه تاریخ، جعفر انواری، موسسه پژوهشی امام خمینی )ره(

کتاب قرآن در آیینه تاریخ، به بررسی حوادث مرتبط با قرآن کریم از زمان نزول آن 
می پردازد. کتاب مشتمل بر 23 درس می باشد که برخی عناوین آن ها عبارتند از: 
تاریخ قرآن، آغاز و انجام نزول قرآن، ترتیب نزول قرآن، نزول قرآن بر هفت حرف، 
قاریان  نبوی،  قرآن در عهد  از  قرآن، صیانت  قرآن، جمع و تدوین  نگارش  حفظ و 

مشهور و قرائات آنان، سیر تاریخی ترجمه قرآن و...

3-3-2- جهان

  سطح الف

- روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تا کنون، 4 جلد، )آسمان به زمین الصاق شد، 
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آغاز تا پایان قرون وسطی- دوباره به آسمان نگاه کن، از ظهور اسالم تا تمدن اسالمی 
- من به قدرت رسید، از رنسانس تا روشنگری – این عصر قرمز است، از مدرنیته تا 

جنگ جهانی دوم(، معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، نشر معارف.

- مجموعه تاریخ جهان، نشر ققنوس:

* روسیه تزاری، جیمز ای. استریکلر، ترجمه مهدی حقیقت خواه

* یونان باستان، دان ناردو، ترجمه مهدی حقیقت خواه

* انقالب روسیه، جان ام. دان، ترجمه سهیل سمی

* ظهور و سقوط اتحاد شوروی، جان آر ماتیوز، ترجمه فریدون جواهر کالم

* عصر روشنگری، جان ام. دان، ترجمه مهدی حقیقت خواه

* رنسانس، جیمز آکوریک، ترجمه آزیتا یاسائی

* اصالحات، سارا فالورز، ترجمه رضا یاسائی

* چین باستان، النور ج. هال، ترجمه مهدی حقیقت خواه

* امریکای باستان، کاترین ج. النگ، ترجمه فریدون جواهر کالم

فرانسه و روسیه، منوچهر محمدی، نشر  انقالب های  با  انقالب اسالمی در مقایسه   -
معارف

مقایسه انقالب های گذشته با انقالب اسالمی یکی از موضوعاتی است که رهبر معظم 
انقالب بارها مطالعه پیرامون آن را به جوانان توصیه کرده و لزوم آشنایی آنان با سیر 
تکوین و انحراف انقالب های پیشین را گوشزد نموده اند. دکتر محمدی در کتاب 
فوق به بهترین شکل مقایسه مزبور را با زبانی ساده و روایی انجام داده و انقالب اسالمی 

را در سه مقطع، پیش، حین و پس از انقالب با انقالب های پیشین مقایسه نموده اند.

  سطح ب
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- تاریخ جهان الروس، دوجلد )ج1: روزگار باستان و قرون وسطی، ج2: روزگار نو(، 
مرسل دونان، امیر جالل الدین اعلم، نشر سروش:

از  جمعی  تحقیق  حاصل  که  است  تاریخ  در  معتبر  اثری  الروس  جهان  تاریخ 
پژوهشگران و مورخان در موسسه الروس فرانسه است. امتیاز این اثر سترگ این است 
که نویسندگان و ویراستاران غربی آن سعی کرده اند تا تمدن ها و دین ها و فرهنگ 
های غیرغربی را نیز با دیدی عالمانه و منصفانه و بدون جانب داری معمول، همچون 

تمدن ها و دین ها و فرهنگ های غربی، ببینند و تحلیل کنند. 

- نگاهی به تاریخ معاصر جهان یا بحران های عصر ما، محمود حکیمی، امیر کبیر

- انسانیت؛ تاریخ اخالقی قرن بیستم، جاناتان گالور، مترجم: افشین خاکباز، نشر آگه 

جاناتان گالور در کتاب حاضر برای روایت تاریخ از شیوه ای اگر نگوییم بدیع و بی 
سابقه، اما کمتر استفاده شده بهره برده. او به مدد اخالق، تاریخ را به پرسش می کشد 
و با شیوه ای دقیق و مستند، با توجه به مختصات قرن بیستم، به بازگویی واقعیت هایی 
هولناک از کشتارها و جنگ های متعدد قرن بیستم و نیز دیکتاتوری های مخوف آن 
می پردازد. هدف او این است تا با روایتی دقیق و آماری نشان دهد که بشری که از 
عصر روشنگری تا کنون در پی زدودن دین برای رسیدن به جامعه ایده آل و عقالنی 
بود، حال در قرن بیستم ثمرات عقالنیت سکوالرش در بی نظیر ترین کشتارهای تاریخ 

بشر تجلی کرده است.

  سطح ج

- شیعیان عراق پس از سقوط صدام، هابیل حیدر خانی – زاهد غفاری هشجین، مرکز 
اسناد انقالب اسالمی

- تاریخ جنگ های صلیبی، 3جلد، استیون رانسیمان، مترجم: منوچهر کاشف شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی

- بررسی تاریخ - حکایاتی از تمدن های برجای مانده و منقرض، دو جلد، آرنولد 
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شرکت  آریا،  حسین  محمد  مترجم:  سامرول،  چرچیل  دیوید  تلخیص  به  بی  توین 
انتشارات علمی و فرهنگی:

دارد،  قرار  خوانندگان  دسترس  در  جلد  دو  در  اکنون  که  صورتی  به  حاضر  کتاب 
گزارش خالصه شده ای است از دوره دوازده جلدی »بررسی تاریخ« که تلخیص آن 
توین  تحسین  و  تأیید  مورد  و  است  پذیرفته  سامرول، صورت  دیوید چرچیل  توسط 
بی قرار گرفته است. این مجموعه روایتی مستدل، یکپارچه و پیوسته است که ماهیت 
را شرح  تا عصر جدید  انسانی  نخستین ظهور جوامع  از  انسان،  نژاد  تجربه  الگوی  و 
پیدایش تمدن ها، رشد تمدن ها، فروپاشی و  اول، مباحثی چون  می دهد.  در جلد 
تشتّت  نیافته،  توسعه  های  تمدن  زیست،  محیط  چون  مباحثی  و  ها  تمدن  اضمحالل 
روانی و مناسبات میان جوامع در حال اضمحالل و افراد، و در جلد دوم مسائلی چون 
حکومت های جهانی، نهادهای روحانی جهان شمول، اعصار حماسی، مواجهه مکانی 
میان تمدن ها، مواجهه زمانی میان تمدن ها، قانون و رهایی در تاریخ و چشم اندازهای 

تمدن مغرب زمین مورد بررسی قرار گرفته است.



  سطح الف

- خط امام، نشر معارف:

- مشتمل بر مهم ترین بیانات حضرت امام پس از انقالب نظیر پیام قطعنامه، وصیت 
نامه و ... .

- ولی باید فقیه باشد، گروه فرهنگی اکسیر والیت، نشر آرما:

کتاب ولی باید فقیه باشد یکی از روان ترین کتب توضیح ادله اثبات فقیه است که 
برای کسانی که فاقد زمینه مطالعاتی در این حوزه اند، گزینه بسیار مناسبی است. در 
این کتاب عالوه بر اثبات والیت فقیه به موضوعات دیگری چون، اختیارات ولی فقیه، 

نظارت بر ولی فقیه، اهم شبهات ولی فقیه و ... نیز پرداخته شده است.

- والیت فقیه، امام خمینی )ره(، موسسه تنظیم و نشر آثار

- والیت و حکومت، امام خامنه ای، نشر صهبا:

این  کتاب مشتمل بر سه دوره از بیانات مقام معظم رهبری پیرامون حکومت اسالمی 
است که اولی در یک دوره سخنرانی در ماه مبارک رمضان سال 53 در مسجد امام 
حسن مشهد ایراد گردیده است؛ دوره دوم مربوط به بیانات ایشان در خطبه های نماز 

اندیشه سیاسی
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جمعه در سال 62، 63 و 66 می باشد. بخش سوم نیز به سخنرانی های دیگر ایشان در 
سایر مقاطع که به صورت پراکنده ایراد شده است، مربوط می باشد.

و  آموزشی  موسسه  یزدی،  مصباح  اهلل  آیت  فقیه،  والیت  نظریه  به  گذرا  نگاهی   -
پژوهشی امام خمینی )ره(

- روش تحلیل سیاسی، پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
خامنه ای:

های  چهارچوب  نیز  و  فنون  ها،  مهارت  درباره  رهبری  معظم  مقام  بیانات  مجموعه 
تحلیل سیاسی

- نظریه سیاسی اسالم 2 جلد )مشکات(، آیت اهلل مصباح یزدی، موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی )ره(:

مجموعه بیانات عالمه مصباح یزدی پیرامون مبانی حکومت اسالمی که پیش از خطبه 
های نماز جمعه ایراد شده است.

- مجموعه کتاب های اندیشه و سیاست، دوره چهار جلدی، )ج1: اندیشه های سیاسی 
در اسالم، ج2: اندیشه های سیاسی در غرب تا رنسانس، ج3: اندیشه های سیاسی در 
شیرودی-  مرتضی  مولفان:  بیستم(  قرن  در  سیاسی  های  اندیشه  بیستم، ج4:  تا  غرب 

مهدی نظرپور- صادق سلیمی نبی، نشر زمزم هدایت

امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  یزدی،  مصباح  اهلل  آیت  ها،  پاسخ  و  ها  پرسش   -
خمینی )ره(:

در این کتاب عالوه بر مباحث سیاسی، سواالت دیگری هم در سایر حوزه های دینی 
و اسالمی بیان گردیده است که عالمه مصباح به آن ها پاسخ داده اند.

- فلسفه سیاست، محمد جواد نوروزی، موسسه امام خمینی:

بررسی مبانی اندیشه سیاسی و تبیین فلسفه سیاسی اسالم، حکومت اسالمی و والیت 
فقیه
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- پیشینه تاریخی والیت فقیه، احمد جهان بزرگی، کانون اندیشه جوان

- درباره دموکراسی، شهریار زرشناس، نشر معارف

  سطح ب

- دین و بنیاد های دموکراتیک، سید محمد ناصر تقوی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی

- شورای نگهبان، پرسش ها و پاسخ ها، فرج اهلل هدایت نیا، کانون اندیشه جوان:

بررسی تفصیلی و تخصصی وظایف و اختیارات شورا و پاسخ گویی به شبهات مطرح 
شده پیرامون آن.

- گفتمان مصلحت، عبدالحسین خسروپناه، کانون اندیشه جوان:

تبیین جایگاه مصلحت در فقه شیعه و نسبت شناسی احکام اولیه و ثانویه در جمهوری 
اسالمی.

- ساز و کار های نظارت بر حکومت در اسالم و نظام لیبرال دموکراسی، محمد فالح 
سلوکاالیی، موسسه امام خمینی

- بررسی مردم ساالری دینی از منظر آیت اهلل خامنه ای، مهدی سعیدی، مرکز اسناد 
انقالب اسالمی:

مردم  امتناع  و  امکان  باب  در  مختلف  نظریات  و  دموکراسی  شناختی  مفهوم  بررسی 
ساالری دینی؛ هم چنین تبین نظریات مختلف درباره مشروعیت حکومت اسالمی و 

در نهایت واکاوی نظر مقام معظم رهبری درباره این مقوله

انتشارات  اندیشه سیاسی شیعه، محمد رضا حاتمی،  مبانی مشروعیت حکومت در   -
مجد:

پرداخته  نظریات شیعه  بررسی مفهوم شناختی مشروعیت در  به  این کتاب  مولف در 
 – الهی  انتصاب و حکومت  انتخاب،  نظریات  از  نقلی هریک  و  استدالالت عقلی  و 
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مردمی را بیان نموده است.

- والیت مطلقه فقه از دیگاه امام خمینی، بهرام اخوان کاظمی، مرکز اسناد:

بررسی والیت مطلقه فقیه در نظریات و سیره عملی حضرت امام و تبیین جایگاه مردم 
در این نظریه

- واژه نامه فرهنگی – سیاسی، شهریار زرشناس، کتاب صبح:

در این کتاب مولف به توضیح واژگان سیاسی – اندیشه ای تاریخ غرب با رویکردی 
انتقادی پرداخته که شامل وقایع، مکاتب فکری، ایدئولوژی ها و ... می گردد.

- آزادی در قرآن، سید محمد علی ایازی، نشر ذکر

- مبانی مشروعیت در نظام سیاسی اسالم، محمد حسن روزبه،  کانون اندیشه جوان

انقالب اسالمی در سطوح ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی،  - دستاوردهای کالن 
منوچهر محمدی، نشر معارف

- تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، 3 جلد )از عهد ارسطو تا قرن بیستم(، کمال پوالدی، 
نشر مرکز

فرهنگی  موسسه  پژوه،  گلشن  رضا  محمود  انتخاباتی،  های  نظام  تطبیقی  بررسی   -
مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران:

فرانسه،  )امریکا،  مدل  کشور   5 در  انتخاباتی  های  نظام  ای  مقایسه  بررسی  به  کتاب 
ترکیه، هند و مالزی( و تطبیق آن ها با ساختار انتخاباتی جمهوری اسالمی می پردازد 
که مشتمل بر ساز و کار اجرایی، شرایط رای دهندگان و نامزدها، تعیین صالحیت ها، 

قوانین تبلیغات و فرایند شمارش آراء می باشد.

  سطح ج

- والیت فقیه – والیت فقاهت و عدالت، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء

اندیشه سیاسی متفکران سیاسی اسالمی، 3جلد )ج1: فلسفه سیاسی اسالم، ج 2 و   -
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3:فقه سیاسی شیعه(، به اهتمام محسن مهاجرنیا، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی:

این تحقیق که در سه جلد نگاشته شده است، در جلد اول بیشتر صبغه فلسفه سیاسی 
)و به عبارتی صبغه غیرفقه سیاسی( داشته و در جلد دوم و سوم با غلبه »فقه سیاسی« 
)و به عبارت دیگر غیرفلسفه سیاسی( سامان یافته است. در مجلد اول که صبغه فلسفه 
سیاسی دارد، اندیشه سیاسی هفت اندیشمند در هفت گفتار جداگانه به شرح زیر ارائه 
شده است: گفتار اول؛ اندیشه سیاسی معلم ثانی ابونصر فارابی )339 - 258 ق(، گفتار 
دوم؛ اندیشه سیاسی اخوان الصفا )قرن سوم هجری قمری(، گفتار سوم؛ اندیشه سیاسی 
خواجه نصیرالدین طوسی )6۷2 - 59۷ ق(، گفتار چهارم؛ اندیشه سیاسی شیخ اشراق 
سهروردی )58۷ - 549 ق(، گفتار پنجم؛ اندیشه سیاسی سیدجمال اسدآبادی )1314 
- 1254ق(، گفتار ششم؛ اندیشه سیاسی شهید مرتضی مطهری و گفتار هفتم؛ اندیشه 
سیاسی شهید سیدمحمدحسین حسینی بهشتی )1360 - 130۷ش(. در مجلد دوم که 
بیشتر صبغه فقه سیاسی دارد، اندیشه سیاسی هشت متفکر، در کنار هم ارائه شده است: 
سیاسی  اندیشه  دوم؛  گفتار  ق(،   336  -  413( مفید  شیخ  سیاسی  اندیشه  اول؛  گفتار 
شهید ثانی، گفتار سوم؛ اندیشه سیاسی محقق کرکی )940 - 8۷0 ق(، گفتار چهارم؛ 
اندیشه سیاسی محقق اردبیلی، گفتار پنجم؛ اندیشه سیاسی محقق نراقی، گفتار ششم؛ 
اندیشه سیاسی شیخ  اندیشه سیاسی صاحب جواهر )1266 - 1200ق(، گفتار هفتم؛ 
انصاری )1281 - 1214ق( و گفتار هشتم؛ اندیشه سیاسی محقق نایینی. در مجلد سوم 
نیز اندیشه سیاسی هفت فقیه دوره معاصر، عرضه می شود: گفتار اول؛ اندیشه سیاسی 
سیدعبدالحسین الری )1342 - 1264ق(، گفتار دوم؛ اندیشه سیاسی شیخ محمدحسین 
کاشف الغطاء، گفتار سوم؛ اندیشه سیاسی سیدحسن مدرس )131۷ - 128۷ق(، گفتار 
اندیشه  پنجم؛  اندیشه سیاسی سیدمحمدباقر صدر )1400 - 1353ق(، گفتار  چهارم؛ 
سیاسی امام خمینی )1409 - 1320ق( و گفتار ششم؛ اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه ای.

- اصول سیاست و حکومت، احمد جهان بزرگی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

- دموکراسی قدسی، علی اکبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی:

مجموعه ای از چند مقاله مولف در باب مردم ساالری دینی، جوانب و لوازم آن 
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- سیر تفکر سیاسی امام خمینی، دکتر نجف لک زایی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی

- سیر تحول اندیشه والیت فقیه در فقه سیاسی شیعه، حجت اهلل علی محمدی، مرکز 
اسناد انقالب اسالمی:

بازخوانی سیر تطور اندیشه والیت فقیه از عصر آغازین تشیع )مرحوم کلینی، صدوق 
و ...( تا عصر حاضر

- نقد و ارزیابی گفتمان های اجتماعی – سیاسی مطرح در جمهوری اسالمی، بهرام 
اخوان کاظمی، پژوهشگاه فراهنگ و اندیشه اسالمی:

کتاب نقد و ارزیابی گفتمان های اجتماعی-سیاسی مطرح در جمهوری اسالمی به موضوع 
نقد و ارزیابی گفتمان های سیاسی و اجتماعی مطرح در جمهوری اسالمی ایران از 2 خرداد 
13۷6 تا 22 خرداد 1388 پرداخته است. این اثر حول پرسشی اساسی تکوین یافته است: 
اجتماعی  برای تحلیل گفتمان های سیاسی و  مبنایی  تواند  آیا روش تحلیل گفتمانی می 
جمهوری اسالمی ایران، به ویژه در مقطع زمانی یاد شده باشد؟ نگارنده محترم با برابری 
دو گفتمان »اصالح طلبی« و »اصول گرایی عدالت خواه« کوشیده است با تبیین، ارزیابی 
و مقایسه آنها، دالیل محوری و فرعی هر گفتمان را بازشناخته و با ارجاع به کردارهای 

گفتمانی و غیرگفتمانی هریک به آسیب شناسی نظام های معنایی و گفتمانی بپردازد.

- تاریخ فلسفه سیاسی غرب، 2 جلد، عبد الرحمن عالم، دفتر مطالعات سیاسی و بین 
المللی

- قدرت و مشروعیت، سید عباس حسینی قائم مقامی، نظر سوره:

از  به نظریات والیت فقیه داشته و پس  انتقادی  نو و  این کتاب، نگاه ی  نگارنده در 
تشریح و نقد نظریات انتخاب و انتصاب به تالش برای اثبات شق ثالث که مختار خود 

اوست می پردازد.

- تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم، 2 جلد )جلد اول: اندیشه های مارکسیستی، 
جلد دوم: لیبرالیسم و محافظه کاری(، حسین بشیریه، نشر نی



  سطح الف

- نسیم اندیشه - پرسش ها و پاسخ های اعتقادی از آیت اهلل جوادی آملی در 5 جلد، 
نشر اسراء

با نگاهی به مکاتبات آیت اهلل سبحانی و دکتر سروش، محمد عرب  - مسئله وحی: 
صالحی، کانون اندیشه جوان:

محمد«،  »کالم  عنوان  با  هوبینک  میشل  با  سروش  عبدالکریم  دکتر  مصاحبه  درپی 
با  ارائه دیدگاهی نو و صریح تر از سابق، این دیدگاه  درباره قرآن در آذر 1386 و 
مقاله  و  مواجه شد  اسالمی  اندیشمندان  و  متفکران  منفی  نوعاً  و  متعدد  های  واکنش 
ها و مصاحبه های علمی و تحقیقی فراوانی در رّد این دیدگاه به چاپ رسید. در این 
بین، مواجهه اصلی و دامنه دار، بین او و آیت اهلل جعفر سبحانی، فقیه و متکلم صاحب 
نام حوزوی، درگرفت که طی نامه های سرگشاده، دو طرف به رّد و نقض دیگری و 
دفاع از مبانی فکری خود پرداختند. حاصل این مبارزه علمی، عالوه بر مصاحبه اصلی، 
مصاحبه دیگری از سروش با روزنامه کارگزاران، در تاریخ 20 بهمن 1386، با عنوان 
»کالم محمد، اعجاز محمد«، دو نامه دیگر از سروش خطاب به آیت اهلل سبحانی، با 
عنوان »بشر و بشیر« و »طوطی و زنبور« و متقاباًل دو نامه از آیت اهلل سبحانی خطاب به 

فلسفه و کالم جدید
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دکتر سروش، با عناوین »دکتر سروش به آغوش اسالم بازگردد« و »دومین نامه آیت 
اهلل سبحانی به دکتر سروش« منتشر شد.

- جستارهایی در باب دین و دنیای مدرن، سید محمود نبویان، نشر پرتو والیت:

مولف در این کتاب به نسبت شناسی وجوه مختلف مدرنیته نظیر لیبرالیسم، علم گرایی، 
سکوالریسم، فمینیسم و .... با دین پرداخته است.

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

و  فرهنگ  پژوهشگاه  خسروپناه،  عبدالحسین  معاصر،  پژوهی  دین  شناسی  آسیب   -
اندیشه اسالمی:

و  بازرگان  معاصر، دکتر شریعتی، مهندس  نقد روش شناسی سه روشنفکر  و  تحلیل 
دکتر عبدالکریم سروش

الهی(، علی نصیری،  )نقد شبهات دکتر سروش در زمینه وحی  الهی  - قرآن، گفتار 
نشر وحی و خرد

در  کدیور  محسن  دکتر  نواندیشی  انتقادی  بازخوانی  نواندیشی:  فرایند  در  مکتب   -
حوزه شیعه شناسی، حسن علی پور وحید، نشر معارف

  سطح ب

- بنیاد اخالق، مجتبی مصباح، موسسه امام خمینی

- انتظار بشر از دین، عبداهلل نصری، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

- اسالم و تجدد، مهدی نصیری، نشر کتاب صبح:

به  اعتراض  دو،  آن  میان  تعارضات حاکم  و  مدرنیته  و  اسالم  رابطه  باب  در  تامالتی 
مطلوبیت علوم و فنون مدرن و نقد بی طرفی تکنولوژی

- سنت، ایدئولوژی، علم، حمید پارسانیا، بوستان کتاب:
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و  ایدئولوژی، علم و سفسطه و دین  و  باب دین و سنت، عقل  مقاالتی در  مجموعه 
ایدئولوژی

- علم و فلسفه، حمید پارسانیا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی:

مباحثی پیرامون رابطه علم، فلسفه و دین، سکوالریسم علمی و علم دینی

- دین شناسی، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء:

بررسی مبانی فلسفه دین، معرفت شناسی دینی و نقد کثرت گرایی )پلورالیسم( و ....

- انتظار بشر از دین، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء:

تبیین روش شناختی تعیین حدود انتظار بشر از دین و بیان نمونه هایی از پاسخ اسالم به 
انتظارات بشر در حوزه صلح، امنیت، توسعه و محیط زیست

- نسبت دین و دنیا، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء:

بررسی و نقد نظریه سکوالریسم، شامل تبیین زمینه های پیدایش سکوالریسم، نقد ادله 
آن و بررسی تطبیقی تفکر سکوالر و تفکر دینی

- پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم، علی اسالمی، بوستان کتاب

- جامعه شناسی دین، قاسم اخوان نبوی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

  سطح ج

- از قبض معنا تا بسط دنیا )معرفت شناسی انتقادی فرایند عرفی گرایی دکتر سروش(، 
داوود مهدوی زادگان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

- مباحثه با جان هیک، علی اکبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی:

مکاتبات  و  مذاکرات  فرایند  در  عمده  طور  به  هیک  جان  با  مباحثه  کتاب  محتوای 
انتقادی ده ساله ای که در فاصله 2002م/1381ش تا 2012/م/1390ش، میان مؤلف و 
پروفسور جان هیک، صاحب نظریه پلورالیسم دینی، جریان داشته، فراهم آمده است. 
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کتاب مباحثه با جان هیک به قلم علی اکبر رشاد از سه بخش صورت بسته که بخش 
نخست آن شامل سه فصل می باشد: 1- گزارش فشرده مفاد مناظره ای که در تاریخ 
دوازدهم دسامبر 2002م )21/9/81ش( در دانشگاه بیرمنگام، میان مؤلف و جان هیک، 
رخ داده است. 2- گفتار انتقادی مؤلف در نشست علمی ای که در پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی در تهران و با حضور هیک و عمدتاً در باب نقد نظریه وی، به تاریخ 
بیست و یکم فوریه 2005م )3/12/83 ش(، تشکیل یافته بود. 3- مقاله و سخنان ارائه 
شده از سوی جان هیک، که در نشست یاد شده و ناظر به نظرات مطرح شده در این 

جلسه، بوده است.

- دین اندیشان متجدد، محمد منصور هاشمی، انتشارات کویر:

دینی:  روشنفکر  چهار  فکری  تطور  سیر  و  آراء  ها،  اندیشه  بر  نویسنده  تحلیلی  نقد   
شریعتی، سروش، شبستری و ملکیان. این کتاب مکمل کتاب هویت اندیشان اثر دیگر 

مولف می باشد.

- هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردید، محمد منصور هاشمی، انتشارات کویر:

فردید و همفکران وی که تحت عنوان  احمد  میراث فکری  بازخوانی  به  این کتاب 
هویت اندیشان به چاپ رسیده است. 

- شریعت در آیینه معرفت )بررسی و نقد نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت(، آیت 
اهلل جوادی آملی، نشر اسراء

و  فرهنگ  پژوهشگاه  ملکی،  قرا  فرامرز  احمد  دکتر  جدید،  کالم  معرفتی  هندسه   -
اندیشه اسالمی

- در آمدی بر هرمنوتیک، احمد واعظی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

- انتظار بشر از دین، عبدالحسین خسرو پناه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

- دین پژوهی معاصر، علی اکبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی:

تبیین موانع و بایسته های نو اندیشی دینی در عصر حاضر و لوازم احیا و اصالح دین 
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در پژوهش های امروزین حوزه های فقهی، فلسفی و .... .

- فلسفه دین، عالمه محمد تقی جعفری، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی

بررسی ابعاد مختلف فلسفه دین شامل: تبیین و نقد تعاریف غربی از دین، قلمرو دین، 
تحلیل سکوالریسم، مسئله علم و دین و ....

- فلسفه حقوق بشر، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء

- منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء:

بررسی  نقل« در معرفت شناسی دینی.  تبیین و تحلیل رابطه »عقل و دین« و »عقل و 
مقوله اسالمی کردن علوم و دانشگاه ها و ....

نشر  دفتر  ترجمه محمد صالحی،  نصر،  سید حسین  متجدد،  دنیای  در  سنتی  اسالم   -
سهروردی:

بازخوانی مفهوم اسالم سنتی و وجوه مختلف آن  و نیز تبیین تنش های سنت و تجدد 
در قلمروهای فرهنگی گوناگون

- آرمان ها و واقعیت های اسالم، سید حسین نصر، ترجمه شهاب الدین عباسی، دفتر 
نشر سهروردی:

تشریح و تبیین مبانی اسالم برای خواننده غربی که به قلم سید حسین نصر و مبتنی بر 
دیدگاه سنت گرایانه وی نگاشته شده است و در آن سعی بر این بوده که ذاتیات اسالم 

از عرضیات آن باز شناخته شوند.

- مکتب تفکیک، محمد رضا حکیمی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی

ناشر:  مبانی مکتب تفکیک(، حاج شیخ محمد حسن وکیلی،  )نقد  - صراط مستقیم 
مولف

- کالم جدید، عبدالحسین خسروپناه، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه 
علمیه

- اسالم و تنگناهای انسان متجدد، سید حسین نصر، ترجمه محمد صالحی، دفتر نشر 
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سهروردی

- نقد قرائت ایدئولوژیک از اسالم، داوود مهدوی زادگان، موسسه فرهنگی دانش و 
اندیشه معاصر:

بر  »نقدی  کتاب  در  شبستری  مجتهد  اهلل  آیت  تفکرات  نقد  به  کتاب  این  در  مولف 
قرائت رسمی از دین« پرداخته است.



6-1-  امریکا شناسی) استکبار شناسی(

- تاریخ مستطاب امریکا، محمد صادق کوشکی، نشر خیزش نو

تاریخ مستطاب امریکا روایتی است طنزگونه از سیر تشکیل امریکا، تاریخ استعمار و 
رابطه ایران و امریکا. گرچه وجود تعداد زیادی کاریکاتور در صفحات متعدد کتاب، 
جذابیت های آن را دوچندان نموده است، اما نویسنده سعی نموده است در عین حال 
مستند بودن و واقعی بودن گزارش خود را با ذکر اعداد و ارقام و استفاده از مراجع 

معتبر حفظ نماید.

امریکا(، مایکل پرنتی، مترجمان:  اقلیت )سیاست و حکومت در  برای  - دموکراسی 
محمد شجاعیان – محمد عرب زاده، مرکز اسناد انقالب اسالمی:

کتاب دموکراسی برای اقلیت به قلم یکی از منتقدان مشهور آمریکایی به نام مایکل 
پرنتی با ترجمه شجاعیان و عرب زاده توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده 
با ارائه آمارها و نمونه های متعدد به نقد ساختار سیاسی، اقتصادی  است که نویسنده 
و اجتماعی ایاالت متحده پرداخته و معضالت درونی و سرشتی آن را آشکار کرده 

وابط بین الملل سیاست خارجی و ر
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است. این کتاب در مجامع مختلف و از سوی چهره های مختلف دانشگاهی در سراسر 
در  حتی  و  شد  ترجمه  مختلف  های  زبان  به  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  بسیار  جهان 

مواردی متن درسِی دانشگاهی نیز بوده است. 

- یک قرن ارتباط، علی اکبر والیتی، کانون اندیشه جوان

- امریکاشناسی، حمید موالنا، انتشارات امیر کبیر

انتشارات  سلطانی،  فاطمه  ترجمه  کیسینجر،  هنری  خاطرات  جلد،   2 دیپلماسی   -
اطالعات

6-2- صهیونیزم و مسئله فلسطین

- البی صهیونیزم در ایاالت متحده امریکا، محسن اسالمی ،نشر فقاهت

- پیدایش و تداوم صهیونیزم، سید محمد تقی سجادی ،انتشارات نبوی

- یوسرائیل و صهیوناکراسی، سید هاشم میرلوحی، نشر معارف:

بررسی تاریخچه صهیونیسم و جنایات آن ها در طول تاریخ، بازخوانی وقایع مهمی نظیر 
جنگ جهانی دوم، هولوکاست، ترور کندی وسلطه صهیونیست ها بر دموکراسی امریکا

6-3- نهضت های اسالمی 

- تحوالت خاورمیانه پس از انقالب اسالمی، مجید صفا تاج، سفیر اردهال:

ایران، تا شکل گیری حزب اهلل،  به  روایت تحوالت خاورمیانه از زمان تجاوز عراق 
جنگ 33 روزه، اشغال عراق و ...

و  آموزش  اللهی،  فرج  قاسم  بخش،  آزادی  های  جنبش  و  ایران  اسالمی  انقالب   -
سنجش:

نگارنده در این کتاب به اختصار به تاثیرگذاری انقالب بر جنبش اسالمی در لبنان در 
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منطقة طرابلس و ساخت قدرت و دولت در آن و احزاب و گروه های فعال در آن 
منطقه پرداخته است و نقطه نظرات شیخ سعید شعبان در مقوله های مختلف را بررسی 
و سپس بازتاب انقالب اسالمی را بر جنبش توحید اسالمی مورد مداقه قرار داده است.

- امام موسی صدر، عبد الرحیم اباذری، جوانه رشد

انقالب اسالمی در سطوح ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی،  - دستاوردهای کالن 
منوچهر محمدی، نشر معارف

- القاعده از پندار تا پدیدار، حمیدرضا اسماعیلی، موسسه مطالعات و اندیشه سازان 
نور:

بررسی زمینه ها ، عوامل و فرایند شکل گیری القاعده از ابتدا تا پس از یازده سپتامبر

موسسه  یار،  عباس خامه  واگرایی(،  و  )عوامل همگرایی  المسلمین  اخوان  و  ایران   -
مطالعات و اندیشه سازان نور

- بوسنی در گذر زمان، حسین اکبری، موسسه مطالعات و اندیشه سازان نور:

وضعیت  و  بوسنی  جنگ  بروز  وعلل  ها  زمینه  بوسنی،  تاریخچه  با  مختصر  آشنایی 
مسلمانان آن کشور

- اندیشه ها و جنبش های نوین سیاسی – اجتماعی در جهان عرب، زالمان ایسکاوویچ، 
ترجمه: یوسف عزیزی بنی طرف، شرکت انتشارات علمی فرهنگی

6-4- سیاست خارجی جمهوری اسالمی

- از هراره تا تهران، امام خامنه ای ،صهبا:

روایت وستند از دو دور حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجالس سران جنبش 
عدم تعهد که مشتمل بر بیانات ایشان در مطبوعات و رسانه ها می باشد.

- ماجرای مک فارلین، محسن هاشمی، حبیب اهلل حمیدی، نشر معارف

- دستاوردهای کالن انقالب اسالمی، منوچهر محمدی، نشر معارف
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- ایرانی که می تواند بگوید نه، رضا ثانی، کانون اندیشه جوان:

- روابط بین الملل در اسالم، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء

واکاوی مسئله فلسطین، تشکیل اسرائیل و نیز علل حمایت ایران از مقاومت حزب اهلل



- حقوق زن، حمید کریمی، کانون اندیشه جوان

- در و صدف – بحثی دینی اجتماعی سیاسی درباره حجاب، محمد شجاعی، محیی

- حجاب و نقش آن در سالمت روان، عباس رجبی، چاپ ششم، 1388، نشر موسسه 
امام خمینی قم.

- زن در آیینه جمال و جالل، آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء

زن و خانواده



- آیینه جادو، 3 جلد، شهید سید مرتضی آوینی، نشر واحه

- فتح خون، شهید سید مرتضی آوینی، نشر واحه

- رستاخیز جان، شهید سید مرتضی آوینی، نشر واحه

- گنجینه آسمانی، شهید سید مرتضی آوینی، نشر واحه

- نسیم حیات، شهید سید مرتضی آوینی، نشر واحه

- زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم، عالمه محمد تقی جعفری، موسسه تدوین و نشر آثار 
عالمه جعفری

- نماد و اسطوره، حمید پارسانیا، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، قم ، 13۷3

رهبری  معظم  مقام  و  خمینی  امام  منظر  از  ملی  رسانه  های  مسولیت  و  ها  سیاست   -
)منشور رسانه(، انتشارات سروش

پایان  تا  باستان  عصر  )ج1:  جلد   2 ادبی،  ومکاتب  رویکردها  بر  درآمدی  پیش   -
ادبیات پست مدرن، شهریار زرشناس، پژوهشگاه  تا  از عصر رئالیسم  رمانتیسم، ج2: 

فرهنگ و اندیشه اسالمی

هنر، سینما و رسانه
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- سیر حکمت و هنر مسیحی، 2 جلد، محمد مددپور، نشر سوره:

در مجلد اول به سیر حکمت و هنر مسیحی از آغاز مسیحیت تا عصر خرد )روشنگری( 
پرداخته شده و در مجلد دوم امتداد آن در عصر روشنگری مورد بررسی قرار گرفته 

است.



- نشت نشاء: جستاری پیرامون فرار مغزها، رضا امیرخانی، نشر قدیانی

– غرب  متحول  ایران  االعلون )هویت شناسی، غرب شناسی،  انتم  - مجموعه کتب 
جدید، افق تمدنی آینده انقالب اسالمی، دوباره در اوج – بایسته های تمدن اسالمی 
در آثار شهید، بصیرت تاریخی، نظریه تمدن جدید اسالمی، تمدن برتر – نظریه تمدنی 
بیداری اسالمی و طرح عالم دینی، هویت شناسی – پیرامون نظریه هویت ملی ایران و 

بازتاب در فرهنگ، تاریخ و سیاست(، گردآوری خانه مشروطیت اصفهان، نشر آرما

- جریان شناسی ضد فرهنگ ها، عبدالحسین خسروپناه، موسسه حکمت نوین اسالمی: 

تاملی در باب گرایش ها و مظاهر ضد فرهنگی، شیطان پرستی، معنویت های سکوالر، 
فراماسونری و....

- اسالم و جهانی شدن، عماد افروغ، کانون اندیشه جوان

- گامی به سوی علم دینی، 2 جلد )ج1: ساختار علم تجربی و امکان علم دینی، ج2: 
روش بهره گیری از متون دینی در علوم اجتماعی(، حسین بستان )نجفی(، پژوهشگاه 

حوزه و دانشگاه

- تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، جمعی از نویسندگان، نشر معارف

فرهنگ، تمدن سازی و نرم افزار پیش رفت
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راهبردی: آزادی، دوره دو جلدی )مجموعه  اندیشه های  نشست  - کتاب چهارمین 
مقاالت(، دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی، نشر پیام عدالت

اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  معزی،  میر  حسین  سید  اسالمی،  اقتصاد  علم  فلسفه   -
اسالمی

- نظریه های جهانی شدن و دین )مطالعات انتقادی(، حسین کچوئیان، نشر نی:

»نظریه های جهانی شدن و دین« کتابی است از »دکتر حسین کچویان« که به قرائت 
انتقادی نظریات جهانی شدن از منظر تئوری پردازان آن و جایگاه دین در این نظریه 
علمی  هئیت  عضو  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو  پردازد.  می  ها  پردازی 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با مطالعة انتقادی نظریات متفکرانی چون الوین 
فرانسیس  گیدنز،  آنتونی  کاستلز،  امانوئل  جیمسون،  فردریک  هاروی،  دیوید  تافلر، 
بیر معتقد است که در این نظریات دین به عنوان مانع تصویر  فوکویاما، رابرتسون و 

شده است و تالش می شود که به حاشیه رانده شود.

مابعد تجدد،  و  ایرانی در کشاکش تجدد  ایران:  تطورات گفتمان های هویتی در   -
حسین کچوئیان، نشر نی:

دکتر حسین کچوییان در این کتاب خود تالش کرده است که به تبیین هویت سازان 
به آنهایی استناد  تنها  البته در این بررسی  بپردازد.  یا راویان اصلی نظریه های هویتی 
کتاب،  این  در  اصلی  هدف  اند.  بوده  گفتمانی  دوره  یک  شاخصة  که  است  شده 
تنها  نه  کچویان،  عقیده  به  است.  ایران  هویتی  های  گفتمان  و  هویت  مسئله  بررسی 
با تاریخ تطورات هویتی تجدد  تاریخ تطورات هویتی در ایران از آغاز پیوند وثیقی 
حکایت دارد، بلکه نتیجه و انجام آن نیز بار دیگر این بستگی و ارتباط را به بارزترین 
وجه بازنمایی می کند. در این بررسی، انواع گفتمان های هویتی ایران طی سه دوره 
تاریخی از آغاز پیدایی معضله هویت پیش از نهضت مشروطه تا عصر مابعد انقالبی، 

یعنی دوران پس از انقالب اسالمی واکاوی و توصیف شده است.



عقاید الف:

کلی اندیشه اسالمی در قرآن،  - طرح 

- مرکز صهبا، موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی

طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن پس از انتشار در سال 92،  با استقبال کم نظیر اهل 

ضمیمه )کتاب های توصیه شده(
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کتاب مواجه شد به طوری که ظرف دو سال با 4 بار چاپ مجدد و شمارگان چند هزار 
جلدی به یکی از پر فروش ترین کتب موجود  در بازار کتاب تبدیل شد. این کتاب 
حاوی سلسلسه جلسات دروس تفسیر قرآن رهبر معظم انقالب می باشد که پیش از 
انقالب برگزار شده و مشتمل بر تبیین اصول دین بر اساس آیات قرآن کریم می باشد. 
آن چه این کتاب را از سایر کتب تفسیری متمایز می سازد،  رویکرد اجتماعی- سیاسی 
حاکم بر تفسیر رهبر معظم انقالب پیرامون اصول دین است که در نوع خود بی نظیر 

و یا کم نظیر است.

- مجموعه تبیین باورهای شیعی

 5 جلد، )ج1: عدم تحریف قرآن، ج2: توحید و زیارت، ج3: دعا و توسل، تبرک و 
ج4: زیارت قبور، ج5: شفاعت(، آیت اهلل سید حسن طاهری خرم آبادی، بوستان 

کتاب

برای افرادی که دوست دارند در کم ترین زمان مروری خالصه اما بسیار مستدل بر 
اساسی ترین عقاید تشیع داشته باشند، مجموعه 5 جلدی »تبیین باورهای شیعی« تالیف 
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مرحوم آیت اهلل سید حسن طاهری خرم آبادی یکی از بهترین مجموعه هایی که می 
توان توصیه کرد. با توجه به اینکه در شرایط فعلی، هر روزه حجم انبوهی از شبهات 
پیرامون عقاید تشیع منتشر می شود،  توانایی دفاع مستدل از این عقاید بسیار ضروری 
به نظر می رسد. از این رو کتب تبیین باورهای شیعی می تواند یکی از منابع خوب در 

راستای تحقق این هدف باشد.

عقاید ب

کریم - عقاید اسالم در قرآن 

 3جلد، عالمه سید مرتضی عسکری، ترجمه 
کرمی، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر  محمد جواد 

)موسسه عالمه عسکری(

تا  است  کافی  تنهایی  به  عسگری، خود  عالمه  نام 
این  باره  مطالعه حداقل یک  برای  را  دقتی  اهل  هر 
کتاب وسوسه کند. ایشان در این کتاب سه جلدی 
با نگاهی موشکافانه به بررسی مجموعه عقاید اصلی 

اسالمی و جایگاه آن ها در قرآن پرداخته اند که می تواند منبعی بسیار خوب برای 
مطالعه در حوزه کالم و دین پژوهی باشد.
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عقاید ج

کالمی - پاسخ به شبهات 

شش جلد )دفتر اول: خداشناسی - دفتر دوم: دین و نبوت - دفتر سوم: درباره 
پیامبر اعظم )ص( - دفتر چهارم: امامت – دفتر پنجم: معاد – دفتر ششم: عدل 

الهی(، محمد حسن قدردان قراملکی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

مطالعه کتاب دیگری  به  نیازی  با خواندن یک کتاب،   برای کسانی که می خواهند 
در حوزه های اعتقادی نداشته باشند،  هر جلد از مجموعه 6 جلدی پاسخ به شبهات 
کالمی می تواند منبع بسیار خوبی باشد. در این مجموعه که در هر جلد آن به یکی 
از مباحث مرتبط با اصول دین پرداخته شده است،  سعی شده است که تمامی شبهات 
مرتبط با آن موضوع گردآوری، شرح و نقد گردد. عالوه براین،  مجموعه مزبور منبع 
بسیار خوبی برای پژوهش های کالمی و مرتبط با فلسفه دین نیز می باشد که می تواند 

مورد استفاده اهل تحقیق واقع شود.
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غرب شناسی الف

کنون روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تا

دوره پنج جلدی، ) جلد اول: آسمان به زمین الصاق شد، از آغاز تا پایان قرون 
کن، از ظهور اسالم تا تمدن اسالمی  وسطی- جلد دوم: دوباره به آسمان نگاه 

– جلد سوم: من به قدرت رسید، از رنسانس تا روشنگری – جلد چهارم: این عصر 
قرمز است، از مدرنیته تا جنگ جهانی دوم – جلد پنجم: در جهت عکس حرکت 

گردآوری خانه فرهنگ و هنر ساقیا، تدوین:  کنون(،  کن، از اعتراض های مدرن تا 
معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، نشر معارف

مجموعه پنج جلدی »روایت تفکر، فرهنگ و تمدن« مروری است خالصه اما جامع بر 
تاریخ تمدن بشری از آغاز تاکنون که با ادبیاتی شیوا و جوان پسند به طرح و بررسی 
مبانی تمدن غرب می پردازد. جذابیت شیوه پرداخت این اثر به گونه ای است که مورد 

توجه اساتید جبهه انقالب نیز واقع شده است.
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- مجموعه صدایی دیگر

کهن تا قرن 6 قبل از میالد – جلد دوم:  گاران  شش جلد )جلد اول: یونان، از روز
کالسیک – جلد سوم: دوران هلنیسم )یونانی مآبی( – جلد  فراز و فرود یونان 

چهارم: روم باستان  جلد پنجم: تولد غرب مدرن – جلد ششم: آغاز یک پایان(، 
شهریار زرشناس، نشر خبرگزاری تسنیم

برای  آثار غرب شناسی  بهترین  از  از یکی  نمایشگاه کتاب سال 94، شاهد رونمایی 
نخست سلسله  بخش  6 جلدی که  این مجموعه  بود.  و جوان  نوجوان  رده  مخاطبین 
کتاب های دوره مطالعاتی غرب شناسی است، به همت شهریار زرشناس توسط نشر 
سایر  از  رونمایی  شاهد  امسال  نمایشگاه  در  است  امید  است.  رسیده  چاپ  به  تسنیم 

مجلدات این مجموعه باشیم.

به  که  آثاری  »همه  گوید:  می  جدیدش  اثر  این  های  ویژگی  درباره  خود  زرشناس 
زبان فارسی درباره غرب باستان منتشر شده یا ترجمه هستند و یا از منظر مشهورات 
مدرنیستی به غرب نگاه کرده است. در این دوره چهارجلدی برای اولین بار از منظر 
آرمان های انقالب اسالمی و تفکر دینی به موضوع پرداخته ایم که اوال روایتی از غرب 
گرفته  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  گفته شد  که  منظری  همان  با  ثانیا  و  است  باستان 

است.«
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غرب شناسی ب

- در شناخت غرب

حجت االسالم میر باقری، موسسه فرهنگی فجر والیت

در میان کتب موجود غرب شناسی کمتر تحلیلی با هدف »استحاله غرب در مجموعه 
از تفکر  انتقاد  نهایتاً   به دنبال توصیف و  اکثراً  تمدن اسالمی« صورت گرفته است و 
فلسفی و معرفت  مبانی  بر  مبتنی  استحاله آن،  اند. تحلیل غرب در جهت  بوده  غربی 
شناسی خاصی است که مولف این کتاب از آن تحت عنوان »فلسفه والیت« یاد می 
کند و تالش دارد تا ابعاد مختلف نزاع تمدنی غرب و اسالم را در چارچوب آن مورد 
واکاوی قرار دهد. مولف کتاب در نهایت معتقد است علم غربی به طور کلی و به 
نحو غیر قابل تفکیکی محصول غرب و تحت والیت طاغوت است. در نتیجه جبهه 
مومنان که تحت والیت الهی سامان می یابد نیازمند ایجاد علمی نو و بدیع است که 
برای رسیدن به این مهم نیز نیاز به دست یابی به یک فلسفه علم الهی دارد تا برمبنای 

آن به روش الهی کسب علم دست یابد.
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غرب شناسی ج

- درباره غرب

رضا داوری اردکانی، هرمس

معاصر،  شناخته شده  فیلسوف  روشن،  و  روان  قلمی  اردکانی، صاحب  داوری  دکتر 
اندیشه اسالمی و عضو  به  تعلقاتی خاص  با  فردیدی  اندیشمند  تهران،  دانشگاه  استاد 
ذهن  غرب«  »درباره  کتاب  در  تا  است  نموده  سعی  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
این کتاب شامل مجموعه  با آن درگیر سازد.  ما  با مفهوم غرب و نسبت  را  خواننده 
پیرامون ماهیت تمدن  مقاالت و سخنرانی های دکتر رضا داوری اردکانی است که 
درباره  سواالتی  پیرامون  بحث  طرح  کتاب  دغدغه  است.  درآمده  نگارش  به  غرب 
 ... و  ها  تمدن  گفتگوی  چگونگی  فرهنگی،  تهاجم  چیستی  غرب،  شناخت  امکان 

می باشد.
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تاریخ معاصر الف

مجموعه کتب »انتم االعلون« کاری از بنیاد مشروطه اصفهان، چند سالی است که آثار 
قابل توجهی را در دو حوزه تاریخ معاصر ایران و تمدن شناسی به چاپ رسانده است. 
وجه مشخصه این آثار قطع جیبی، خالصه بودن و نگارش شیوای آن هاست. نام آثاری 
که تاکنون از این مجموعه به چاپ رسیده است عبارتند از: 1- در حوزه تاریخ معاصر: 
– اصول  تاریخی  نام ها و نهضت ها، بصیرت  ایران، مشروطه شناسی،  تاریخ معاصر 
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شناخت تاریخ تحوالت معاصر ایران

2- هویت شناسی: غرب شناسی، ایران متحول – غرب جدید، افق تمدنی آینده انقالب 
اسالمی، دوباره در اوج – بایسته های تمدن اسالمی در آثار شهید، بصیرت تاریخی، 
نظریه تمدن جدید اسالمی، تمدن برتر – نظریه تمدنی بیداری اسالمی و طرح عالم 
دینی، هویت شناسی – پیرامون نظریه هویت ملی ایران و بازتاب در فرهنگ، تاریخ 

و سیاست.

- چهل تدبیر

علی الفت پور، انتشارات پرستا

گشت از نیمه راه - باز

علی الفت پور، نشر مولف

نمایشگاه کتاب سال 94 میزبان کتابی از علی الفت پور بود که به عنوان مکملی برای 
کتاب پرفروش و جذاب »چهل تدبیر« محسوب می شد. الفت پور که در کتاب چهل 
بود،  انقالب اسالمی پرداخته  از  بازروایی چهل مقطع حساس درتاریخ پس  به  تدبیر 
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این بار در »بازگشت از نیمه راه« به واکاوی زندگی و عملکرد بیش از چهل شخصیت 
معارض پس از انقالب پرداخته و علل ریزش هریک از آن ها را مورد تدقیق قرار داد. 
سبک نگارش این کتاب هم چون چهل تدبیر، بسیار روان، مستند و حاوی تصاویر 

متعدد و ناب از اشخاص مختلف است که جذابیت کتاب را دوچندان نموده است.

گروهها و  - پرسش ها و پاسخ ها 50 : جریان شناسی سیاسی - نگاهی به احزاب، 
جریان های سیاسی در ایران معاصر

علی مجتبی زاده - محمد علی لیالی، نشر معارف

نویسندگان کتاب جریان شناسی سیاسی، این اثر را در پنج فصل »مفاهیم و اصطالحات، 
شناسی  جریان  اساسی،  قانون  و  اسالم  منظر  از  سیاسی  جریان های  و  احزاب  فعالیت  
احزاب و گروه های سیاسی پیش از انقالب اسالمی، جریان شناسی احزاب و گروه های 
این  کرده اند.  گردآوری  دانشجویی«  تشکل های  و  اسالمی  انقالب  از  پس  سیاسی 
کتاب، نگاهی اجمالی به دیدگاه ها و عملکرد جریان های سیاسی کشور بر اساس منابع 
موجود گروه ها و جریان ها داشته و سعی در معرفی مختصر جناح های گذشته و حال 

کشور دارد که برای رده سنی جوان و نوجوان مفید می باشد.

http://bookroom.ir/people/17974/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://bookroom.ir/people/17387/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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تاریخ معاصر  ب

- تاریخ تحوالت سیاسی ایران

موسی نجفی با همکاری موسی فقیه حقانی، ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران

از  اثری از موسی نجفی و موسی حقانی، یکی  ایران،  کتاب تاریخ تحوالت سیاسی 
کامل ترین کتب در حوزه تاریخ معاصر ایران است که می توان آن را به عنوان بهترین 
این  دانست.  تاریخی  در حوزه  و جوان  نوجوان  رده سنی  برای  ترین کتاب  و جامع 
کتاب که به بررسی بازه زمانی مشروطه تا انقالب اسالمی می پردازد، با نگاهی تحلیلی 
نقش جریان های داخلی و خارجی را در تکوین حوادث مختلف را مورد واکاوی 

قرار داده است.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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کار آمدن محمد رضا  - جریان ها و سازمان های مذهبی-سیاسی ایران)از روی 
شاه تا پیروزی انقالب اسالمی 135۷-1320(

رسول جعفریان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

»جریان ها و سازمان های مذهبی – سیاسی ایران« کتابی است برای تشریح، تاریخچه، 
افراد نقش آفرین و مبانی فکری جریان های مذهبی پس از مشروطه که سال هاست به 
عنوان یکی از قوی ترین منابع تحقیق در مورد تاریخچه اسالم سیاسی در ایران مورد 
نهضت  جریاناتی چون  تاریخچه  با  توانید  می  کتاب  این  در  گیرد.  می  قرار  استفاده 

آزادی، سوسیالیست های خداپرست، سازمان مجاهدین خلق و ... آشنا شوید.
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- جریان شناسی سیاسی در ایران

علی دارابی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

دکتر علی دارابی در کتاب »جریان شناسی سیاسی درایران«، با معرفی جریانات سیاسی 
مختلف پس از جمهوری اسالمی به ریشه های تاریخی و مبانی فکری هر یک از آن ها 
پرداخته و سیر تطور آن ها از ابتدای انقالب تا پایان دولت اصالحات بررسی می کند. 
دارابی هم چنین به معرفی برخی از شخصیت های فکری دگر اندیش و روشنفکران 
سکوالر نیز می پردازد و کارنامه علمی و عملی آنان را به بوته نقد می کشد. تقسیم 
بندی های موجود در این کتاب، جزء طبقه بندی های کالسیک و مبنایی تاریخ پس 
از انقالب محسوب میشود و به همین دلیل کتاب جریان شناسی سیاسی یکی از مبنایی 

ترین کتب پژوهشی در حوزه تاریخ پس از انقالب است.
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- جریان شناسی فکری ایران معاصر

عبدالحسین خسروپناه، موسسه حکمت نوین اسالمی:

گذاری  تمایز  باب  در  اثر  نخستین  توان  می  را  ایران«  معاصر  فکری  شناسی  »جریان 
میان گروه های فکری کشور دانست. حجت االسالم دکتر خسروپناه که خود سال 
ها در حوزه های مختلف اندیشه ای و فلسفی قلم زده است، سعی خود را در این اثر 
مصروف جمع بندی و ارائه الگویی جامع برای طبقه بندی جریانات فکری 100 سال 
اخیر نموده است. چاپ این کتاب انعکاس فراوانی در محافل فکری نیز داشت، چرا 
که برای اولین بار بود که فردی نسبت به جریانات فکری مختلف همسو با نظام نظیر 
فرهنگستان علوم قم، مکتب تفکیک و... نه از درون این جریانات بلکه از بیرون و به 

عنوان ناظر خارجی به قضاوت می نشست.
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تاریخ اسالم و ایران الف

- انسان 250 ساله

مقام معظم رهبری، جمع آوری توسط موسسه جهادی، نشر صهبا:

مبنای  بر  که  )ع(  طاهرین  ائمه  زندگانی  از  بدیع  و  نو  است  ساله شرحی   250 انسان 
نظریه مقام معظم رهبری پیرامون زندگی اجتماعی- سیاسی اهل بیت و تماما برگرفته 
به  معصوم  زندگی چهارده  این کتاب  در  است.  نگارش درآمده  به  ایشان  از سخنان 
مثابه فرد واحدی تصویر شده است که در هر مقطع زمانی متناسب با شرایط موجود 
کنشگری مشخصی دارد و در مورد این کنش ها هیچ تفاوتی میان ائمه وجود نداشته 
است، به گونه ای که اگر یک معصوم به جای معصوم دیگری می بود دقیقا مانند او 
زندگی می کرد و تفاوت ائمه صرفا در تقدم و تاخر زمانی و شرایط اجتماعی حاکم 

بر زندگی آنان بوده است.
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گری معاصر - سلسله مباحث جریان شناسی سلفی 

گری،ج2: ابن تیمیه، موسس مکتب سلفیه ،ج3:  14 جلد )ج1:تاریخ تفکر سلفی 
وهابیت، تاریخ و افکار ، ج4: جریان سلفی-زیدی، ج5: دیوبندیه، ج6: جماعة 

التبلیغ ،ج۷: سپاه صحابه و لشگر جهنگوی ، ج8: طالبان ، ج9: اخوان المسلمین ، 
ج10: سلفیه جهادی ، ج11: افغان العرب ، ج12: القاعده ، ج13: داعش ، ج14: 

گروه نویسندگان، داراالعالم لمدرسه اهل البیت گری شیعه(  تاثیر افراط 

از  کاری  معاصر«  گری  سلفی  شناسی  جریان  مباحث  »سلسله  جلدی   14 مجموعه 
البیت یکی از جدید ترین و به روزترین آثار منتشر  موسسه داراالعالم لمدرسه اهل 
شده در مورد سلفی گری است. حسن این مجموعه  بیش از هر چیز به انتخاب سوژه 
هایی است که در آثار رایج کم تر بدانها پرداخته می شود؛ سوژه هایی نظیر رهبران 
کم تر شناخته شده، فرق جزئی و درونی سلفی گری و... . عالوه بر همه اینها، ایجاز 
و حجم کم کتب، مطالعه این کتب پالتویی را آسان نموده است که این امر به همراه 
تکثر مجلدات، انتخاب موضوعی را برای مخاطب تسهیل نموده و مخاطبین می توانند 

به فراخور نیاز خود به جلد مورد نظر مراجعه و آن را تهیه نمایند.
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تاریخ اسالم و ایران ب

-نقش ائمه در احیاء دین

2 جلد، عالمه مرتضی عسکری، دانشکده اصول دین

کتاب حاضر یکی از بهترین کتب تبیین سیره و تاریخ زندگی ائمه طاهرین )ع( است 
که مجموعه مباحث علمی و تحقیقی مرحوم عالمه سید مرتضی عسکری )ره( در این 
موضوع را شامل می شود. این کتاب در صدد شرح و تفصیل این مسأله برآمده است 
که که بزرگ ترین نقش امامان شیعه، حفظ دین از تحریف و دستبرد و بیان حقایق 
دین برای امت اسالمی است. در واقع کتاب حاضر حاوی روشی نو در سیره نگاری 
تحلیلی ، معرفی دقیق مکتب خلفا و مکتب اهل بیت )ع( ، تبیین برخی از اصطالحات 
گذشته و بیان تحریف ها و حدیث سازی ها و فضایل بافی ها و عملکرد دشمنان نفاق 
پیشه است. آنچه بیش از هر چیز توجه خواننده را جلب می کند پژوهش ، کاوش ، 
تالش ، انصاف و همت بلند و ستودنی مؤلف است که به کتاب ها و مصادر روایی 
و کالمی و تاریخی قدیم و جدید و حتی به روزنامه ها و مجالت منتشره اهل سنت 

مراجعه نموده است و نکته ای را ناگفته ننهاده است.
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تاریخ اسالم و ایران ج

- نگاهی نو به تاریخ جهان اسالم

 رینهارد شولز، مترجم: امیر بهرام عرب احمدی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی

کتاب  نگاهی نو به تاریخ جهان اسالم نوشته پروفسور رینهارد شولز- استاد دپارتمان 
مطالعات اسالمی دانشگاه برن سوئیس- یکی از جدیدترین کتاب هایی است که طی 
چند سال گذشته در ارتباط با جهان اسالم در قرن بیستم تألیف شده است. رویکرد 
اساسی این کتاب، تاریخ جهان اسالم در قرن بیستم و برخی مؤلفه های آن نظیر ملی 
نیز شاخصه هایی نظیر عقاید تعصب آمیز اسالمی، جامعه  گرایی است. در کنار آن 
اند. هدف  گرفته  قرار  بررسی  مورد  های گروهی  هویت  تعدد  و  تکثرگرایی  مدنی، 
نویسنده جست و جوی هرچه بیشتر اتفاقات و اقدامات به عمل آمده در جهان اسالم 

در قرن بیستم و قراردادن آنها در کنار یکدیگر است.
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تاریخ جهان الف

- مجموعه تاریخ جهان، نشر ققنوس

کنون حدود 10 جلد آن منتشر شده  که تا  مجموعه تاریخ جهان، نشر ققنوس، 
که قصد آغاز تحقیق در مورد تاریخ  است، یکی از بهترین منابع برای افرادی است 

که هر جلد آن به یکی از نقاط جهان  مناطق مختلف جهان را دارند، این مجموعه 
کم و بیانی روان، می تواند مورد استفاده عالقه مندان تاریخ  می پردازد با حجمی 

کنون از این مجموعه مجلدات زیر به چاپ رسیده است: گیرد. تا  عمومی قرار 

روسیه تزاری، جیمز ای. استریکلر، ترجمه مهدی حقیقت خواه

یونان باستان، دان ناردو، ترجمه مهدی حقیقت خواه

انقالب روسیه، جان ام. دان، ترجمه سهیل سمی

ظهور و سقوط اتحاد شوروی، جان آر ماتیوز، ترجمه فریدون جواهر کالم

عصر روشنگری، جان ام. دان، ترجمه مهدی حقیقت خواه

رنسانس، جیمز آکوریک، ترجمه آزیتا یاسائی

اصالحات، سارا فالورز، ترجمه رضا یاسائی

چین باستان، النور ج. هال، ترجمه مهدی حقیقت خواه

امریکای باستان، کاترین ج. النگ، ترجمه فریدون جواهر کالم
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- انقالب اسالمی در مقایسه با انقالب های فرانسه و روسیه

منوچهر محمدی، نشر معارف

مقایسه انقالب های گذشته با انقالب اسالمی یکی از موضوعاتی است که رهبر معظم 
انقالب بارها مطالعه پیرامون آن را به جوانان توصیه کرده و لزوم آشنایی با سیر تکوین 
و انحراف انقالب های پیشین را گوشزد نموده اند. دکتر محمدی در کتاب فوق به 
بهترین شکل مقایسه مزبور را با زبانی ساده و روایی انجام داده و انقالب اسالمی را در 
سه مقطع، پیش، حین و پس از انقالب با انقالب های پیشین مقایسه نموده اند. حسن 
اساسی کتاب این است که با وجود اینکه مولف تاریخ هریک از سه انقالب را مورد 
واکاوی قرار داده است و عالوه بر این، آن ها را از ابعاد مختلف مورد مقایسه قرار 
داده، اوال حجم کتاب از نظر تعداد صفحات، حجمی قابل قبول است و ثانیا، این کمی 
حجم موجب کم شدن کیفیت مطالب نشده است، بلکه مقایسه ها و دسته بندی های 

کتاب کامال مشخص، مستند و ذوابعاد می باشد.
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تاریخ جهان ب

- انسانیت؛ تاریخ اخالقی قرن بیستم

گه  کباز، نشر آ گالور، مترجم: افشین خا جاناتان 

جاناتان گالور در کتاب حاضر برای روایت تاریخ از شیوه ای اگر نگوییم بدیع و بی 
سابقه، اما کمتر استفاده شده بهره برده. او به مدد اخالق، تاریخ را به پرسش می کشد 
و با شیوه ای دقیق و مستند، با توجه به مختصات قرن بیستم، به بازگویی واقعیت هایی 
هولناک از کشتارها و جنگ های متعدد قرن بیستم و نیز دیکتاتوری های مخوف آن 
می پردازد. هدف او این است تا با روایتی دقیق و آماری نشان دهد که بشری که از 
عصر روشنگری تا کنون در پی زدودن دین برای رسیدن به جامعه ایده آل و عقالنی 
بود، حال در قرن بیستم ثمرات عقالنیت سکوالرش در بی نظیر ترین کشتارهای تاریخ 

بشر به عرصه ظهور کشانده است.
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اندیشه سیاسی الف

- خط امام، نشر معارف

برای کسانی که زمان یا توان مطالعه مجموعه 21 جلدی صحیفه نور را ندارند، خط 
امام می تواند راه گشایی بسیار قابل اتکا باشد. می توان گفت مطالعه این کتاب که 
باشد، برای هر  امام )ره( می  پیام ها و منویات حضرت  بیانات،  بر مهم ترین  مشتمل 
فرد معتقد به انقالب اسالمی و سیره امام )ره( ضروری می نماید. پیام قطعنامه، منشور 
روحانیت، وصیتنامه امام و ... از جمله مواردی است که می توانید همگی را در کتاب 

خط امام بیابید و مورد مداقه قرار دهید.
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کسیر والیت، نشر آرما گروه فرهنگی ا - ولی باید فقیه باشد، 

کتاب ولی باید فقیه باشد یکی از روان ترین کتب توضیح ادله اثبات فقیه است که 
برای کسانی که فاقد زمینه مطالعاتی در این حوزه اند، گزینه بسیار مناسبی است. در 
این کتاب عالوه بر اثبات والیت فقیه به موضوعات دیگری چون، اختیارات ولی فقیه، 

نظارت بر ولی فقیه، اهم شبهات ولی فقیه و ... نیز پرداخته شده است.

این کتاب که چند سالی بیش تر از انتشار آن نمی گذرد، می تواند بهترین منبع برای 
آغاز مطالعه پیرامون اصل والیت فقیه محسوب شود.
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- والیت و حکومت

امام خامنه ای، نشر صهبا

این  کتاب مشتمل بر سه دوره از بیانات مقام معظم رهبری پیرامون حکومت اسالمی 
است که اولی در یک دوره سخنرانی در ماه مبارک رمضان سال 53 در مسجد امام 
حسن مشهد ایراد گردیده است؛ دوره دوم مربوط به بیانات ایشان در خطبه های نماز 
جمعه در سال 62، 63 و 66 می باشد. بخش سوم نیز به سخنرانی های دیگر ایشان در 

سایر مقاطع که به صورت پراکنده ایراد شده است، مربوط می باشد.

سبک نگارش کتاب، صرفا اثباتی نیست، بلکه تبیینی نیز هست و سعی دارد تا مخاطب 
را نه فقط با مفهوم والیت فقیه آشنا سازد، بلکه سیره روشنی را نیز از حاکمیت والیت 
فقیه در مقابل چشمان او به تصویر بکشد تا امکان تطبیق این سیره با عالم واقع، عملی 

و ممکن گردد.
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اندیشه سیاسی ب

کتاب های اندیشه و سیاست - مجموعه 

دوره چهار جلدی، )ج1: اندیشه های سیاسی در اسالم، ج2: اندیشه های سیاسی 
در غرب تا رنسانس، ج3: اندیشه های سیاسی در غرب تا بیستم، ج4: اندیشه 

های سیاسی در قرن بیستم( مولفان: مرتضی شیرودی- مهدی نظرپور- صادق 
سلیمی نبی، نشر زمزم هدایت

منابعی که تا امروز در مورد اندیشه سیاسی غرب منتشر شده اند، تقریبا همگی، بدون 
نقد بوده و اگر نگوییم قصد دفاع از آن ها را داشته اند، صرفا به معرفی این اندیشه ها 
پرداخته اند. اما این مجلدات با سیری منتقدانه در اندیشه سیاسی غرب، روایتی ساده 
با  راه آشنایی  آغاز  در  برای کسانی که  اند که  داده  ارائه  این سیر  از  را  فهم  و همه 
اندیشه های سیاسی هستند، منبعی مفید به نظر می رسد. مولفین کتاب هم چنین عالوه 
بر اختصاص سه جلد به معرفی اندیشه سیاسی غرب، یک جلد هم به اندیشه سیاسی 
متفکران اسالمی گذشته پرداخته اند تا مجموعه چهار جلدی اندیشه و سیاست، به یکی 

از منابع جامع آشنایی مقدماتی با این عرصه مبدل گردد.
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اندیشه سیاسی ج

- اندیشه سیاسی متفکران سیاسی اسالمی، 3جلد )ج1: فلسفه سیاسی اسالم، ج 2 و 
3:فقه سیاسی شیعه(، به اهتمام محسن مهاجرنیا، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی:

این تحقیق که در سه جلد نگاشته شده است، در جلد اول بیشتر صبغه فلسفه سیاسی 
)و به عبارتی صبغه غیرفقه سیاسی( داشته و در جلد دوم و سوم با غلبه »فقه سیاسی« 
)و به عبارت دیگر غیرفلسفه سیاسی( سامان یافته است. در مجلد اول که صبغه فلسفه 
سیاسی دارد، اندیشه سیاسی هفت اندیشمند در هفت گفتار جداگانه به شرح زیر ارائه 
شده است: گفتار اول؛ اندیشه سیاسی معلم ثانی ابونصر فارابی )339 - 258 ق(، گفتار 
دوم؛ اندیشه سیاسی اخوان الصفا )قرن سوم هجری قمری(، گفتار سوم؛ اندیشه سیاسی 
خواجه نصیرالدین طوسی )6۷2 - 59۷ ق(، گفتار چهارم؛ اندیشه سیاسی شیخ اشراق 
سهروردی )58۷ - 549 ق(، گفتار پنجم؛ اندیشه سیاسی سیدجمال اسدآبادی )1314 
- 1254ق(، گفتار ششم؛ اندیشه سیاسی شهید مرتضی مطهری و گفتار هفتم؛ اندیشه 
سیاسی شهید سیدمحمدحسین حسینی بهشتی )1360 - 130۷ش(. در مجلد دوم که 
بیشتر صبغه فقه سیاسی دارد، اندیشه سیاسی هشت متفکر، در کنار هم ارائه شده است: 
سیاسی  اندیشه  دوم؛  گفتار  ق(،   336  -  413( مفید  شیخ  سیاسی  اندیشه  اول؛  گفتار 
شهید ثانی، گفتار سوم؛ اندیشه سیاسی محقق کرکی )940 - 8۷0 ق(، گفتار چهارم؛ 
اندیشه سیاسی محقق اردبیلی، گفتار پنجم؛ اندیشه سیاسی محقق نراقی، گفتار ششم؛ 
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اندیشه سیاسی شیخ  اندیشه سیاسی صاحب جواهر )1266 - 1200ق(، گفتار هفتم؛ 
انصاری )1281 - 1214ق( و گفتار هشتم؛ اندیشه سیاسی محقق نایینی. در مجلد سوم 
نیز اندیشه سیاسی هفت فقیه دوره معاصر، عرضه می شود: گفتار اول؛ اندیشه سیاسی 
سیدعبدالحسین الری )1342 - 1264ق(، گفتار دوم؛ اندیشه سیاسی شیخ محمدحسین 
کاشف الغطاء، گفتار سوم؛ اندیشه سیاسی سیدحسن مدرس )131۷ - 128۷ق(، گفتار 
اندیشه  پنجم؛  اندیشه سیاسی سیدمحمدباقر صدر )1400 - 1353ق(، گفتار  چهارم؛ 
سیاسی امام خمینی )1409 - 1320ق( و گفتار ششم؛ اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه ای.

کالم جدید الف

- جستارهایی در باب دین و دنیای مدرن

سید محمود نبویان، نشر پرتو والیت:

کتاب جستارهایی در باب دین و دنیای مدرن در یک مقدمه و 10 بخش تدوین شده 
است. هم اصلی این اثر آن است که با سیری مجمل در مهم ترین مولفه های اندیشه 
مدرن به بررسی نسبت آن ها با دین پرداخته و با بیانی استداللی به نقد هریک از آن ها 
بپردازد. نسبت شناسی وجوه مختلف مدرنیته نظیر لیبرالیسم، علم گرایی، سکوالریسم، 

فمینیسم و .... با دین از جمله مسائلی است نبویان در این کتاب بدانها پرداخته است.
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- مسئله وحی: با نگاهی به مکاتبات آیت اهلل سبحانی و دکتر سروش

کانون اندیشه جوان:  محمد عرب صالحی، 

محمد«،  »کالم  عنوان  با  هوبینک  میشل  با  سروش  عبدالکریم  دکتر  مصاحبه  درپی 
با  ارائه دیدگاهی نو و صریح تر از سابق، این دیدگاه  درباره قرآن در آذر 1386 و 
مقاله  و  مواجه شد  اسالمی  اندیشمندان  و  متفکران  منفی  نوعاً  و  متعدد  های  واکنش 
ها و مصاحبه های علمی و تحقیقی فراوانی در رّد این دیدگاه به چاپ رسید. در این 
بین، مواجهه اصلی و دامنه دار، بین او و آیت اهلل جعفر سبحانی، فقیه و متکلم صاحب 
نام حوزوی، درگرفت که طی نامه های سرگشاده، دو طرف به رّد و نقض دیگری و 
دفاع از مبانی فکری خود پرداختند. حاصل این مبارزه علمی، عالوه بر مصاحبه اصلی، 
مصاحبه دیگری از سروش با روزنامه کارگزاران، در تاریخ 20 بهمن 1386، با عنوان 
»کالم محمد، اعجاز محمد«، دو نامه دیگر از سروش خطاب به آیت اهلل سبحانی، با 
عنوان »بشر و بشیر« و »طوطی و زنبور« و متقاباًل دو نامه از آیت اهلل سبحانی خطاب به 
دکتر سروش، با عناوین »دکتر سروش به آغوش اسالم بازگردد« و »دومین نامه آیت 

اهلل سبحانی به دکتر سروش« منتشر شد.
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کالم جدید ب

- آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

عبدالحسین خسروپناه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی:

کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر یکی از کامل ترین کتب در نقد و بررسی 
سه گفتمان دین شناسی مهندس بازرگان، دکترشریعتی و دکترسروش است. این سه 
شخصیت به نحوی در اندیشه دینی معاصر تأثیرگذار بوده اند، اما تپیش از این کتاب 
ارائه  بنابراین  نقد و بررسی همه جانبه ای قرار نگرفته بود؛  منظومه فکری آنها مورد 
تحقیق مستقلی که به ارزیابی این سه گفتمان فکری بپردازد الزم می نمود. عالوه بر 
این، در کتاب مزبور، به زندگی نامه هریک از این سه روشنفکر، ریشه و سرچشمه 
های غربی تفکرات آن ها و نیز آسیب شناسی تفکر ایشان از دو منظر درون و برون 

دینی پرداخته شده است.
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کالم جدید ج

- مباحثه با جان هیک

کبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: علی ا

بازار  اندیشمندان اسالمی و غربی از سبک های کمتر دیده شده در  مناظره مکتوب 
در  عمده  طور  به  هیک  جان  با  مباحثه  کتاب  محتوای  است.  ایران  ای  اندیشه  کتب 
تا  2002م/1381ش  فاصله  در  که  ای  ساله  ده  انتقادی  مکاتبات  و  مذاکرات  فرایند 
2012/م/1390ش، میان مؤلف و پروفسور جان هیک، صاحب نظریه پلورالیسم دینی، 
جریان داشته، فراهم آمده است. کتاب مباحثه با جان هیک به قلم علی اکبر رشاد از 
سه گزارش سه دوره مراوده علمی مولف با هیک تشکیل می شود که عبارتند از: 1- 
گزارش فشرده مفاد مناظره ای که در تاریخ دوازدهم دسامبر 2002م )21/9/81ش( در 
دانشگاه بیرمنگام، میان مؤلف و جان هیک، رخ داده است. 2- گفتار انتقادی مؤلف 
در نشست علمی ای که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در تهران و با حضور 
هیک و عمدتاً در باب نقد نظریه وی، به تاریخ بیست و یکم فوریه 2005م )3/12/83 
ش(، تشکیل یافته بود. 3- مقاله و سخنان ارائه شده از سوی جان هیک، که در نشست 

یاد شده و ناظر به نظرات مطرح شده در این جلسه، بوده است.
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امریکاشناسی و سیاست خارجی

- تاریخ مستطاب امریکا

کوشکی، نشر خیزش نو محمد صادق 

تاریخ مستطاب امریکا روایتی است طنزگونه از سیر تشکیل امریکا، تاریخ استعمار و 
رابطه ایران و امریکا. گرچه وجود تعداد زیادی کاریکاتور در صفحات متعدد کتاب، 
جذابیت های آن را دوچندان نموده است، اما نویسنده سعی نموده است در عین حال 
مستند بودن و واقعی بودن گزارش خود را با ذکر اعداد و ارقام و استفاده از مراجع 
معتبر حفظ نماید. ژانری که توسط مولف تاریخ مستطاب امریکا انتخاب شده است 
در نوع خود سبکی بی نظیر بوده و نمی توان کتاب دیگری را در این موضوع با سبک 

فوق برشمرد.
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- از هراره تا تهران

امام خامنه ای ،صهبا:

این کتاب با ارائه سبکی جدید، سعی دارد که روایتی از ماجرای حضور مقام معظم 
رهبری در اجالس سران عدم تعهد در سال 65 در کشور زیمبابوه و اتصال این اجالس 
نمازجمعه  اول  این کتاب خطبه  مقدمه  ارائه دهد.  تهران  تعهد  به اجالس سران عدم 
۷ محرم سال 65 شمسی است که مقام معظم رهبری در آن به مناسبت دهه محرم به 
تشریح قیام اباعبداهلل الحسین)ع( و تبیین ظلم ستیزی و دالیل ایجاد ظلم بر بستر قیام 
عاشورا می پردازند. کتاب »از هراره تا تهران« در سه بخش اصلی هراره، از هراره تا 
تهران و تهران تدوین شده است. در بخش هراره حضور مقام معظم رهبری در اجالس 
موجود  اسناد  به  توجه  با  لحظه  به  لحظه  و  روزانه  به صورت  هراره  تعهد  عدم  سران 
در رسانه های آن زمان روایت شده است. در بخش از هراره تا تهران این کتاب، به 
فرجام مسائل سیاسی مطرح در آن زمان از جمله مسئله آپارتاید و جنگ ایران و عراق 
پرداخته شده است. بخش تهران کتاب نیز مربوط به سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در 
اجالس سران عدم تعهد تهران و دیدارهای ایشان با سران کشورهای شرکت کننده 

در این اجالس است.
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-گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر

کتاب  ثار خود را در نمایشگاه  گروه پژوهشگران، اندیشکده صدق )این اندیشکده آ
کند( کاظمی عرضه می  در غرفه شهید 

موضوع تحریم ها و راه صحیح مواجهه با آنها را شاید بتوان مهم ترین مسئله ی مطرح در 
فضای عمومی این سال های کشور دانست. ایران اسالمی هم اکنون در حال گذراندن 
از طریق  میزان کارایی و موفقیت عملی مسیر رفع تحریم  پیرامون  تاریخی  تجربه ای 
مذاکره است. این کتاب قصد دارد با فراهم کردن شناخت نسبت به واقعیات موجود 
و جزئیات تعیین کننده  در حوزه ی تحریم ها، و آشنا کردن خوانندگان با طراحی های 
پیچیده ی حقوقی، سیاسی، اقتصادی تحریم کنندگان در میز مذاکره و در میدان عمل، 
با  تحریم  رفع  مسیر  سرنوشت  تحریم ها،  رفع  در  توافق  تجربه ی  دقیق  واکاوی  نیز  و 

مذاکره را به طرز ملموس و دقیقی روشن نماید.

تمدن شناسی و نرم افزار پیش رفت

- نظریه های جهانی شدن و دین )مطالعات انتقادی(

کچوئیان، نشر نی: حسین 

»نظریه های جهانی شدن و دین« کتابی است از »دکتر حسین کچویان« که به قرائت 
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انتقادی نظریات جهانی شدن از منظر تئوری پردازان آن و جایگاه دین در این نظریه 
علمی  هئیت  عضو  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو  پردازد.  می  ها  پردازی 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با مطالعه انتقادی نظریات متفکرانی چون الوین 
فرانسیس  گیدنز،  آنتونی  کاستلز،  امانوئل  جیمسون،  فردریک  هاروی،  دیوید  تافلر، 
بیر معتقد است که در این نظریات دین به عنوان مانع تصویر  فوکویاما، رابرتسون و 

شده است و تالش می شود که به حاشیه رانده شود.

کش تجدد و مابعد تجدد، کشا گفتمان های هویتی در ایران: ایرانی در  -تطورات 

کچوئیان، نشر نی: حسین 

دکتر حسین کچوییان در این کتاب خود تالش کرده است که به تبیین هویت سازان 
به آنهایی استناد  تنها  البته در این بررسی  بپردازد.  یا راویان اصلی نظریه های هویتی 
کتاب،  این  در  اصلی  هدف  اند.  بوده  گفتمانی  دوره  یک  شاخصه  که  است  شده 
تنها  نه  کچویان،  عقیده  به  است.  ایران  هویتی  های  گفتمان  و  هویت  مسئله  بررسی 
با تاریخ تطورات هویتی تجدد  تاریخ تطورات هویتی در ایران از آغاز پیوند وثیقی 
حکایت دارد، بلکه نتیجه و انجام آن نیز بار دیگر این بستگی و ارتباط را به بارزترین 
وجه بازنمایی می کند. در این بررسی، انواع گفتمان های هویتی ایران طی سه دوره 
تاریخی از آغاز پیدایی معضله هویت پیش از نهضت مشروطه تا عصر مابعد انقالبی، 

یعنی دوران پس از انقالب اسالمی واکاوی و توصیف شده است.
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