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معدود  از   مصباح آیت اهلل   حضرت 
چهره های برجسته در میان متفکران جهان 
اسالم است که با اندیشه ای ژرف و اصولی 
در حوزه های مختلف علوم اسالمی و انسانی 
دارای نظر و صاحب رأی است و آثار ایشان در 
گستره وسیعی از زمینه های علوم مورد اقبال و 
استفاده اقشار مختلف و سطوح گوناگون علمی 
انقالب  معظم  رهبر  که  آن جا  تا  دارد،  قرار 
خامنه ای)حفظه  آیت اهلل  حضرت  اسالمی، 
نزدیک  فرموده اند: »بنده  ایشان  اهلل(  درباره 
به چهل سال است که جناب آقای مصباح را 
می شناسم و به ایشان به عنوان، یک فقیه، 
در مسایل  نظر  متفکر و صاحب  فیلسوف، 
خدای  »اگر  دارم.«  ارادت  اسالم  اساسی 
متعال به نسل کنونی ما، این توفیق را نداد 
که از شخصیت هایی مانند عالمه طباطبائی 
و شهیدمطهری استفاده کند، اما به لطف خدا 
این شخصیت عزیز و عظیم القدر، خأل آن 

عزیزان را در زمان ما پر کرده است.«
از  بسیاری  مکرر  درخواست های  پی  در 
عالقه مندان به معارف اسالمی برای فراهم 
آثار گران سنگ  از  آوردن سیری مطالعاتی 
حضرت استاد، بر آن شدیم تا این خواسته 
ایشان را اجابت کنیم و در حد مقدور آثار 
ایشان را دسته بندی و معرفی نماییم. به این 
منظور، دو نوع طبقه بندی را مد نظر قرار 
طبقه بندی  و  آموزشی،  طبقه بندی  دادیم: 
موضوعی. در هر دو دسته بندی، سعی بر این 
بوده است تا آثار از آسان به مشکل مرتب 
گردند. هم چنین برای آن که یافتن مطالب 
مورد نظر در میان آثار مختلف آسان تر شود، 
در معرفی هر اثر، سرفصل های کلی مورد 

بحث در آن کتاب را آورده ایم.

دستهبندیآموزشی
کتاب های حضرت آیت اهلل مصباح را می توان 
اهدافی  برای  و  متفاوت  دیدگاه های  از 
گوناگون دسته بندی کرد و هر دسته بندی 

فایده و آثار خود را دارد:
به دو  را  در یک تقسیم، می توان کتاب ها 
تقسیم  غیرآموزشی  و  آموزشی  کلی  گروه 
کرد. منظور از کتاب های آموزشی، کتاب هایی 
است که برای دوره های آموزشی و فراگیران 
خاص تدریس، و به این منظور تألیف شده اند 
و فراگیری آن ها نیازمند تدریس توسط استاد 

است.
در مقابل، کتاب های غیرآموزشی، کتاب هایی 
هستند که به منظور آموزش نوشته نشده اند. 
این گروه از کتاب ها خود به دو دسته تقسیم 
می شوند: کتاب های تخصصی و کتاب های 
تخصصی،  کتاب های  از  مقصود  عمومی. 
و  تحقیقات  حاصل  که  است  کتاب هایی 
ژرف اندیشی های استاد است و مخاطب آن ها 
محققان و متخصصان یک رشته علمی اند. 
کتاب هایی  به  عمومی  کتاب های  ولی 
می گوییم که مخاطب آن ها عام بوده، برای 
رشته  به  یا  و  استفاده عموم طرح گردیده 

تحریر درآمده اند.
در این نوشتار کتاب های آموزشی و تخصصی 
حضرت استاد را فهرست وار ذکر کرده، سپس 
سیر تدریس کتاب های آموزشی را برای دو 

دسته از فراگیران پیشنهاد می کنیم. 

کتابهایآموزشی
1. کالم و اعتقادات

1,1. مباحثی پیرامون مسائل اعتقادی و 
اخالقی

1,2. آموزش عقاید
1,3. اصول عقاید)2(: راه و راهنماشناسی

بنیادین  اندیشه های  از  چکیده ای   .1,4
اسالمی

2. تفسیر و علوم قرآن
2,1. مجموعه معارف قرآن )شامل: 

خداشناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی، 
راه شناسی، راهنماشناسی، قرآن شناسی، 

اخالق در قرآن، جامعه و تاریخ از دیدگاه 

قرآن، حقوق و سیاست در قرآن، جنگ و 
 جهاد در قرآن(

2,2. خلقت انسان از نظر قرآن
2,3. انسان شناسی در قرآن

2,4. معارف قرآن )4-5(: راه و 
راهنماشناسی )تلخیص دروس(

2,5. انسان سازی در قرآن
3. اخالق و فلسفه اخالق

3,1. خودشناسی برای خودسازی
3,2. فلسفه اخالق

3,3. نقد و بررسی مکاتب اخالقی
3,4. کلمة حول فلسفة االخالق

4. علوم انسانی
4,1. انقالب اسالمی و ریشه های آن
4,2. پیش نیازهای مدیریت اسالمی

5. منطق و فلسفه
5,1. دروس فلسفه
5,2. آموزش فلسفه

5,3. چکیده چند بحث فلسفی
6. فلسفه تطبیقی )نقد مارکسیسم(

6,1. پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک 
)6 جلد(

6,2. نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم
6,3. ایدئولوژی تطبیقی

کتابهایتخصصی
1.شرحروایات

1,1. تعلیقه بر معادن الحکمة و مکاتیب الئمة
1,2. تعلیقه بر اللوامع اإللهیة

1,3. تصحیح و تعلیقه بر معانی الخبار
1,4. حاشیه و تعلیقه بر بحار االنوار )54-

63( ]کتاب السماء و العالم[
2.اخالقوعرفان

2,1. به سوی خودسازی
2,2. در جستجوی عرفان اسالمی

3.کالم
3,1. اإلمامة و الولیة فی القرآن الکریم

4.روانشناسی

حضرت  روان شناختی  دیدگاه های   .4,1
آیت اهلل مصباح یزدی

5.منطقوفلسفهاسالمی
5,1. شرح نهایة  الحکمة

5,2. تعلیقة على نهایة الحکمة
5,3. شرح برهان شفا )4 جلد(
5,4. شرح الهیات شفا )3 جلد(

5,5. شرح مجلدات اول و هشتم السفار 
األربعة )4 جلد(
6.فلسفهتطبیقی

6,1. گفتمان روشنگر

ترتیبتدریسکتابهایآموزشی
أ.بـرایتدریـسدردورههـایآموزشـی
حـوزویونیزآموزشعالیدانشـگاهیدر

رشـتههایعلومانسـانی:
1. آموزش عقاید )ج 3-1(

]در بحث نبوت، رجوع به اصول عقاید)2(: 
راه و راهنماشناسی و نیز معارف قرآن )5-4(: 
راه و راهنماشناسی )تلخیص دروس(توصیه 

می شود[
2. مجموعه معارف قرآن )10-1(

]می تواند پس از آموزش عقاید یا به موازات 
آن تدریس گردد.[

3. چکیده ای از اندیشه های بنیادین اسالمی
4. خودشناسی برای خودسازی

5. آموزش فلسفه
6. فلسفه اخالق

]مراجعه به کتاب های نقد و بررسی مکاتب 
االخالق نیز  فلسفة  حول  و کلمة  اخالقی 

توصیه می شود[

آیت اهلل  مصباح در آئینه آثار

کتب راه گشا

اشاره: 

تالیفات  و  آثار  دارای   یزدی مصباح  آیت اهلل  
فراوان و با ارزشی بودند تا آنجایی که مقام معظم 
رهبری در پیام تسلیت خویش به مناسبت رحلت 
عالمه، آثار ایشان را »کتب راه گشا« نامیدند. مطلب 
حاضر به معرفی این آثار می پردازد.در این مقاله 
تالش  ما بر این است که گوشه ای از پهنای عظیم 
فعالیت های فرهنگی و تبلیغی ایشان در سفر به 
آمریکای جنوبی و اسپانیا را گزارش گونه تقدیم به 

خوانندگاه محترم نشریه گردد.
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

تذکر: درصورت نیاز به مباحث فلسفه تطبیقی 
و نقد مارکسیسم، کتاب های زیر به ترتیب 
می توانند پس از آموزش فلسفه تدریس شوند:

1. نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم
2. ایدئولوژی تطبیقی

ب.برایدورههایآموزشـیدررشـتههای
غیرعلومانسـانیمذکور:

7. بخش هایی از مجموعه معارف قرآن )شامل 
و  کیهان شناسی،  خداشناسی،  از:  گزیده ای 

قرآن شناسی(
8. انسان شناسی در قرآن

9. معارف قرآن )4-5(: راه و راهنماشناسی 
)تلخیص دروس(

10. انسان سازی در قرآن
11. چکیده ای از اندیشه های بنیادین اسالمی

12. خودشناسی برای خودسازی
13. فلسفه اخالق

14. انقالب اسالمی و ریشه های آن
تذکر: درصورت نیاز به مباحث فلسفه تطبیقی 
و نقد مارکسیسم، کتاب های زیر به ترتیب 
می توانند پس از آموزش فلسفه تدریس شوند:

1. نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم
2. ایدئولوژی تطبیقی

دستهبندیموضوعی
دسته بندی دیگر  که در قالب کتابی منتشر 
که  کتاب هاست  موضوع  اساس  بر  شده، 
کمک می کند تا در هر موضوع کتاب های 
در  و  گیرند  قرار  یکدیگر  کنار  در  مربوط 
مقایسه باهم مطالعه شوند. در این فهرست 
سعی شده است کتاب های زیرمجموعه هر 
مرتب شوند.  آسان یابی  ترتیب  به  موضوع، 
همین ویژگی در تنظیم مباحثی که در درون 
خود دارای ترتیب منطقی اند نیز درنظر گرفته 
شده است. برای آشنایی اجمالی با مطالبی که 
در هر کتاب آمده و ذیل هر کتاب مباحث 
آن به  اجمال معرفی شده است. در این سیر، 
تکیه بیشتر بر کتاب های عمومی بوده که 
با مطالعه قابل درک بوده و نیاز چندانی به 
تدریس توسط استاد ندارند. کتاب های درسی 
و نیز شرح و تعلیقات بر کتاب های دیگر هم 
برای کامل  شدن فهرست در این طبقه بندی 
گنجانیده شده اند، ولی ضمن توجه به این 

نکته، توضیح کم تری درباره آن ها داده شده 
 است.

گذشته از سیر مطالعاتی موضوعی که توضیح 
داده شد، یک دسته بندی کلی نیز وجود دارد تا 
افراد با توجه به سالئقی که دارند، از آثار استاد 
بهره مند شوند. ناگفته نماند بخش زیادی از 
آثار عالمه مصباح صبغه اعتقادی، اخالقی و 
سیاسی دارند، اما در این دسته بندی، فضای 

کلی کتاب مالک بوده است.

آثارفلسفی
1. آموزش فلسفه )در دو جلد(

2. جستارهایی در فلسفه علوم انسانی
3. رابطه علم و دین

4. شرح الهیات شفا)در پنج جلد(
5. شرح برهان شفا)در4 جلد(

6. شرح نهایه الحکمه )در 3 جلد(
7. شرح اسفار اربعه) در 9 جلد(

8. فلسفه اخالق
9. هم اندیشی معرفت شناسی

10. تفسیر موضوعی)معارف قرآن(
11. اخالق در قرآن)در سه جلد(

12. انسان شناسی در قرآن
13. انسان سازی در قرآن

14. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن
15. جنگ و جهاد از دیدگاه قرآن

16. جهان شناسی
17. حقوق و سیاست در قرآن

18. خداشناسی در قرآن
19. راه و راهنما شناسی

20. قرآن شناسی )در دو جلد(

اعتقادی
1. آموزش عقاید

2. پیش نیازهای مدیریت اسالمی
3. تعدد قرائت ها

4. چکیده ای از اندیشه های بنیادین اسالمی
5. درباره پژوهش
6. در پرتو والیت

7. زیبایی شرور
8. فلسفه تعلیم و تربیت

9. قرآن در آئینه نهج البالغه
10. کاوش ها و چالش ها

11. گفتمان روشنگر
از دیدگاه  انسانی اسالمی  12. مبانی علوم 

آیت اهلل  مصباح یزدی
13. نقد و بررسی مکاتب اخالقی

14. نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه
15. بحثی کوتاه پیرامون حکومت اسالمی و 

والیت فقیه

اخالقی
1. آیین پرواز

2. اخالق اسالمی
3. فازهای پرواز

4. بال های پرواز
5. اوج پرواز

6. بدرود بهار
7. بردرگاه دوست

8. یاد او
9. بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البالغه

10. به سوی او
11. به سوی تو

12. به سوی خودسازی
13. خودشناسی برای خودسازی

14. پند جاوید)در دو جلد(
15. پندهای الهی

جویان  ره  به   صادق امام  پندهای   .16
صادق

17. پیام موال از بستر شهادت
18. در پرتو نور

19. در جستجوی عرفان اسالمی
20. در کوچه های آفتاب
21. راهیان کوی دوست

22. رستگاران
23. ره توشه )در دو جلد(

24. زینهار از تکبر
25. سجاده های سلوک)در دو جلد(
26. سیمای سرافرازان)در دو جلد(

27. شکوه نجوا
28. صهبای حضور

29. عروج تا بی نهایت
30. لقای الهی

سیاسی-اجتماعی
1. اصالحات، ریشه ها و تیشه ها

تحوالت  در  جهشی  اسالمی  انقالب   .2
سیاسی تاریخ

3. انقالب اسالمی و ریشه های آن
4. بزرگترین فریضه

5. پاسخ های استاد به جوانان پرسشگر
6. پرسش ها و پاسخ ها)در 5 جلد(

7. تهاجم فرهنگی
8. جان ها فدای دین

9. حکیمانه ترین حکومت
10. زالل نگاه

11. سیری در ساحل
12. طوفان فتنه و کشتی بصیرت

13. عبرت های خرداد
14. مباحثی درباره حوزه

15. مردم ساالری دینی و نظریه والیت فقیه
16. نظریه حقوقی اسالم)در دو جلد(
17. نظریه سیاسی اسالم)در دو جلد(

18. نقش تقلید در زندگی انسان
19. نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی

20. نگاهی گذرا به حقوق بشر در اسالم

تاریخوسیره
1. آذرخش کربال

2. آذرخشی دیگر از آسمان کربال
3. آفتاب والیت
4. آفتاب مطهر

5. تماشای فرزانگی و فروزندگی
6. جامی از زالل کوثر

7. رساترین دادخواهی)دو جلد(
8. سیمای پیامبر اعظم در آئینه نهج البالغه

متفرقه
1. برنامه درسی و تربیت اخالقی با نگاهی بر 

آثار عالمه مصباح یزدی
2. به پیشواز خورشید غرب

3. تربیت دینی در جامعه اسالمی
4. دیدگاه های روان شناختی حضرت آیت اهلل  

مصباح یزدی
5. ره یافت ها و ره آوردها)در 4 جلد(

6. سفر به سرزمین هزار آئین
7. مقدمه ای بر روان شناسی از دیدگاه قرآن

8. منطق و شناخت شناسی به ضمیمه روش 
شناسی از دیدگاه استاد مصباح.


