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 علوم اسالمی خودآموزی رهنمود

 (بر اساس مذهب حنفی)

 1 2 3 4 5 

 گلستان اخالق

 )سعدی(

 «ارشاد»

 در معرفت و وعظ و اخالق

 )ابومحمد قالنسی نسفی(

 اخالق محسنی

 )موالنا کاشفی(

اخالق جاللی: لوامع اإلشراق 

 فی مکارم األخالق

 الدین دوانی()جالل

 «کنوز الودیعه»

 و شرح ترجمۀ فارسی

« الذریعه الی مکارم الشریعه»

 از راغب اصفهانی

 ()ابن ظافر شیرازی

 کیمیای سعادت عرفان اسالمی

 )غزالی(

 شواهد النبوه

 )جامی(

و مقامات  نیمنارات السائر

نیالطائر  

 (یراز نی)نجم الد

 ]ت: فا[ ]ع[

 رسالۀ قدسیه

 )خواجه پارسای نقشبند(

 مثنوی معنوی

 )موالنا(

 لوایح ۀرسال 

 (شاه نعمت اهلل ولی)

 صد میدان

 )خواجه عبداهلل انصاری(

 حدیقۀ الحقیقه

 )سنایی(

  /الدیناصول

 علم کالم

 :متن اساسی عقیدهسه 

و  ،عقیدة الطحاویه ،اکبرفقه 

 عقائد نسفی

 ]ت: فا[ ع[]

 شرح عقائد نسفی

 )تفتازانی(

 ]ت: فا[ ]ع[

 الکفایه فی الهدایه

 )نورالدین صابونی(

 [EN] ]ع[

 تبصرة األدله کالم اشعری:

 )ابوالمعین نسفی(

 ]ع[
 اإلقتصاد فی اإلعتقاد

 )غزالی(

 [EN] ]ع[

 سواد اعظم

 )حکیم سمرقندی(

 بسطفقه األشرح 

جوزجانی  ءعطامنسوب به )

 (یا ابواللیث سمرقندی

 ]ع[

 زبدة الحقایق

 القضات()عین

 ]ت: فا[ ]ع[

 تلخیص األدله

 )ابراهیم صفار بخاری(

 ]ع[
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منطق، فلسفه، و 

 حکمت

 رساله منطق

 (ابن سینا)

 

 المنطق والکالم بیتهذ

 (یتفتازان)

 :یکی ازین شروحبا  همراه

 شرحِ دکتر حسن ملکشاهی

 یا

 یجیاله اضیشرحِ ف

 ]فا[ ]ع[

 تهافت الفالسفه

 )غزالی(

 ]ت: فا[ ]ع[

 شناخترسالۀ یزدان

القضات، یا ابن سهالن )عین

 ساوجی، یا سهروردی(

 اشارات و تنبیهات

 )ابن سینا(

 ]ت: فا[ ]ع[

 رسالۀ مختصر در بیان منطق

 سهالن ساوجی()ابن 

 هیاکل النور

 )سهروردی(

 

 فصول المنتزعه

 )فارابی(

 ]ت: فا[ ]ع[

 رسالۀ کبری و رسالۀ صغری

 )میرسید شریف جرجانی(

 حکمۀ اإلشراق

 )سهروردی(

 ]ت: فا[ ]ع[

 تفسیر حسینی قرآن مجید تفسیر

 )موالنا کاشفی(

یا تفسیر  لطائف التفسیر

 زاهدی

زاهد دروازجکی  ابونصر)

 بخاری(

 جواهر التفسیر

 ]فاتحه، بقره، و آل عمران[

 )موالنا کاشفی(

 

 انوار التنزیل وأسرار التأویل

 )بیضاوی(

 ]ع[

 

 التیسیر فی التفسیر

 الدین نسفی()نجم

 ]ع[

 

تفسیر موالنا یعقوب چرخی 

 29های ]سورة فاتحه و سپاره

 [30و 

 اإلتقان فی علوم القرآن

 )سیوطی(

 ]ت: فا[ ]ع[

 المدخل لعلم التفسیر

 )ابونصر حدادی سمرقندی(

 ]ع[

 شرح تأویالت اهل السنه

)ابومنصور ماتریدی و 

 عالءالدین سمرقندی(

 ]ع[

 

 الجامع األحکام

 )قرطبی(

 ]ع[

مقدمۀ موالنا کاشفی در 

 « جواهر التفسیر»

]در باب نزول قرآن، علوم 

قرآن، علم تفسیر، و آداب 

 قرآن[تالوت و مطالعۀ 

 

 تفسیر کبیر

 )فخرالدین رازی(

 ]ع[
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 الفقهالوجیز فی اصول الفقهاصول

 )زحیلی یا زیدان(

 ]ت: فا[ ]ع[

 اصول کرخی

الدین همراه با شرح نجم

شرح مدار »نسفی بنام 

 «األصول

 ]ت: فا[ ]ع[

 

 منتخب الحسامیال

 )اخسیکثی(

ابوالبرکات همراه با شرح 

  نسفی

 ]ع[

نتایج میزان األصول فی 

 العقول

 )عالءالدین سمرقندی(

 ]ع[

 تقویم األدله

 )ابوزید دبوسی(

 ]ع[

 

 کتاب األصول

 )سرخسی(

 ]ع[

 

الفقه تاریخ و سیر تکامل اصول

 حنفی

« تطور الفکر األصولی الحنفی]»

 ه[هیثم عبدالحمید خزن

 ]ع[

 

 اصول شاشی

با ترجمه و شرح فیض 

 محمد بلوچ

 ]ت: فا[ ]ع[

 

 األنوارالمنار 

 (یابوالبرکات نسف)

با شرح محمود  همراه

 یدهلو

 «إفاضۀ األنوار» بنام

 ]ع[

 معرفۀ الحجج الشرعیه

 )ابوالیُسر بزدوی(

 ]ع[

کشف األسرار شرح أصول 

 البزدوی

 )عالءالدین بخاری(

 ]ع[

 األربعین شریف حدیث

 )نووی(

 ]ت: فا[ ]ع[

 ریاض الصالحین

 )نووی(

 ]ت: فا[ ]ع[

أصول الحدیث على منهج 

 هالحنفی

 )عبدالمجید ترکمانی(

 ]ع[

اتفق  مایاللؤلؤ والمرجان ف

 هیعل

 ()بخاری و مسلم

 ]ت: فا[ ]ع[

 نوادر األصول

 )حکیم ترمذی(

 ]ع[

 

 درآمدی بر علوم حدیث

لح طتیسیر مص»ترجمۀ 

 «الحدیث

 )محمود الطحان(

 ]ت: فا[ ]ع[ 

مرقاة المفاتیح شرح مشکاة 

 المصابیح 

 (مال علی قاری)

 ]ع[
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 نور اإلیضاح ، خالف، و جدلفقه

 )شرنباللی(

 ]ت: فا[ ]ع[

 النافعلفقه ا

 یلحسناابوالقاسم )

 (یالسمرقند

 شرح ابوالبرکات نسفیبا 

 «المستصفی»بنام 

 ]ع[

بدائع الصنائع فی ترتیب 

 الشرائع

 )کاسانی(

 ]ع[

 حصر المسائل وقصرالدالئل، 

 شرح منظومۀ الخالفیات

 الدین نسفی()نجم

 ]ع[

 

 المبسوط

 )سرخسی(

 ]ع[

 حنفی تاریخ و مصطلحات فقه

الوجیز الوفیّ بمصطلحات ]»

فراس محمد « المذهب الحنفی

 األسطل[

 ]ع[

 

 الهدایه

 )مرغینانی(

 [ا]ت: ف ]ع[

 شرح الفصول فی علم الجدل

 الدین نسفی()برهان

 ]ع[

، شناسیجامعهتاریخ، 

 و ساینس

 عصر صلح

 )وحیدالدین خان(

[EN] 

 اسالم، ساینس و تکنالوژی

)سید حسین نصر و مظفر 

 اقبال(

[EN] 
 

 المقدمه

 )ابن خلدون(

 ]ت: فا[ ]ع[

 المنقذ من الضالل

 )غزالی(

 ]ت: فا[ ]ع[

 الملل والنحل

 )شهرستانی(

 ]ت: فا[ ]ع[

 تفسیر سیاسی اسالم

 )وحیدالدین خان(

[EN] 

 دین و ساینس

 )وحیدالدین خان(

[EN] 
 

 

 یادداشت:

 ها باید بطور کامل خوانده شوند.دیگر کتاب .شوندمطالعه  هاهای منتخب از آنخشب توانند تنهامیشده اند  آمیزیتر رنگزمینۀ تاریکپسهایی که به با کتاب 
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  ]یعنی کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است. ]ت: فا[ یعنی کتاب مورد نظر به زبان عربی است. ]ع[EN] که هیچ یک ازین باشد. درصورتییعنی کتاب یا ترجمۀ آن به زبان انگلیسی می

 ها درج نشده باشد، کتاب به زبان فارسی است.نشانی

 مطالعه کندتر بیشخواهد که در کدام عرصه یا بخش علوم اسالمی می دانشجو، صرف نظر ازینکه باشندمی اساسیالزمی و  هابرای همه رشته 2و  1های مراحل کتاب. 

  اند. عالیبه سطح  4مرحلۀ  و متوسطحد  3مرحلۀ 

  اند « شناسی، و ساینستاریخ، جامعه»و ردة « اخالق»هایی که در ردة این امر به کتاب) باشد تخصصیبگونۀ  رشتۀ مورد نظر دانشجو خواهان فراگیریِتنها درصورتی نیاز است که  5مرحلۀ

 است. شتریب یمطالعات تخصص یالزم برا یِآمادگ ای یبلکه قدمِ مقدمات ست،یرشته ن کیدر  افتنیتخصص  یِبه معن 5 ۀوصف، مرحل نیبا ا .(کندصدق نمی

 

 طرح و ترتیب: 

 «بینات: مرکز مجازی مطالعات و احیای آثار اسالمی»

 هـ ش 1401 جدی


