
رشاد، علیاکبر، - ١٣٣۵: سرشناسه
آسیبشناسی ادبیات اجتماعی معاصر با درنگی در باب خشونت و مدارا/: عنوان و نام پديدآور

علیاکبر رشاد؛ تحقیق کانون اندیشه جوان
تھران: موسسه فرھنگی دانش و اندیشه معاصر، ١٣٧٩.: مشخصات نشر

ص ۵٩: مشخصات ظاھری
(کتاب دانشجو. کانون اندیشه جوان٣٧): فروست
1٢٩٠٠-95-6610-964 ریال: شابک

.: يادداشت Aliakbar Rashad. Harshness and lenience:پشت جلد بهانگلیسی
کتابنامه بهصورت زیرنویس: یادداشت
خشونت -- جنبهھای مذھبی -- اسالم: موضوع
تساھل دینی: موضوع

کانون اندیشه جوان: شناسه افزوده
۵آ۵ر/ BP٢۵٠/٢ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۶٣٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١۵٣٩٨-٧٩م :

تھرانی، مجتبی ، ١٣٠۵ -: سرشناسه
اخالق االھی/ مجتبی تھرانی؛ تدوین و تحریر بھمن شریفزاده؛ زیر نظر علیاکبر: عنوان و نام پديدآور

رشاد.
تھران: سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ، ١٣ -: مشخصات نشر

ج.: مشخصات ظاھری
اخالق و عرفان؛ ٣ ، ۴ ، ۶: فروست
۴٠٠٠٠ ریال  : ج.۴، ق.١ : 7-59-8352-964-978  ؛ ۴٠٠٠٠ ریال (ج. ۴، چاپ: شابک

2-6-95064-964  ؛ ٩٠٠٠٠ ریال  : :  ج.۵ . ق.٢، چاپ پنجم یازدھم)  ؛ ٢٧۵٠٠ لایر 
978-600-108-342- (ج. ۵، ق.٢، چاپ ھفتم)  ؛  ج.۶: 9-341-108-600-978  ؛  ج.٧
: 6  ؛ ١٢٠٠٠٠ ریال:  ج.٨، ق.١: 0-261-108-600-978  ؛ ٩٠٠٠٠ ریال  : ج. ١٠،  ق.
٣ : 0-162-108-600-978  ؛ ٧۵٠٠٠ ریال  : ج.١٣ ، ق.۶ : 2-212-108-600-978  ؛
964- : : ٣۵٠٠٠  ؛ 4-218-108-600-978  ریال  : ج.٢٧  ١٨٠٠٠٠ریال: ج.١۴، ق.٧

: 5-75-8352-964  ؛ ٣۶۵٠٠٠ ریال : ج.٢٨، ق. 7-74-8352  ؛ ۴٠٠٠٠ ریال  : ج. ٢٨ 
978-964-8352-74-0 : ۶

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

فھرستنویسی براساس جلد چھارم، ١٣٨٩.: يادداشت
پشت جلد به انگلیسی : .Mojtaba Tehrani. Theological ethics: يادداشت
تدوین و تحریر جلد اول،ھشتم،دھم و سیزدھم توسط محمدرضا جباران انجام: يادداشت

گرفته است.
چاپ دوازدھم، بخش یکم.: يادداشت
ج.١ و ج. ١٠، ق.٣ (چاپ اول: ١٣٩١) (فیپا).: يادداشت
ج.۴ (چاپ اول: ١٣٨١) (فیپا).: يادداشت
ج. ۴ ( بخش یکم ، چاپ دھم: ١٣٨٧) .: يادداشت
ج. ۴( بخش یکم ، چاپ یازدھم: ١٣٨٨) .: يادداشت
 ج.۵ ، ق.٢ (چاپ پنجم: ١٣٨٧).: يادداشت
 ج. ۵، ق. ٢ (چاپ ھفتم: ١٣٩٢).: يادداشت



ج.۶، ٧ (چاپ اول: ١٣٩۵) (فیپا).: يادداشت
ج. ٨ ( بخش یکم، چاپ اول: ١٣٩٢).: يادداشت
ج.١٣، ق.۶ (چاپ اول: ١٣٩١).: يادداشت
ج.١۴، ق.٧ (چاپ اول: ١٣٩٢).: يادداشت
ج. ٢٧ و ٢٨ (چاپ اول: ١٣٨۵).: يادداشت
ج.٢٨، ق.۶ (چاپ اول: ١٣٨۵).: يادداشت
فروست جلد سیزدھم، بخش ششم: اخالق و تربیت؛ ١٠.: يادداشت

فروست جلد چھاردھم، بخش ھفتم: اخالق و تربیت؛ ١١.
کتابنامه.: یادداشت
ج.١. درآمدی بر اخالق و مباحث خرد.- ج.۴. ق.١. آفات زبان.- ج.۴. ق.٢ آفات: مندرجات

زبان.- ج. ۵. مباحث قوه شھویه.- ج.۶. مباحث قوه غضبیه (فضائل).- ج.٧. مباحث
قوه غضبیه (رذائل).-ج.٨. آثار مشترک قوای سه گانه نفس.- ج.٨. ق.١. توبه .- ج.
١٠ ، ق.٣. صبر و شکر .- ج.١٣. آثار مشترک قوای سه گانه نفس، بخش ششم.

محبت، توکل، رضا، تسلیم، انس و شوق.- ج.٢٨، ق.۶. پیوند با اھل ایمان
قرآن -- اخالق: موضوع
اخالق اسالمی: موضوع
احادیث اخالقی --  قرن ١۴: موضوع

شریفزاده، بھمن ، ١٣۴۵ -  ، گردآورنده: شناسه افزوده
جباران، محمدرضا، ١٣٣٧ - ، گردآورنده: شناسه افزوده
رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -، ناظر: شناسه افزوده
سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
ی١٣٠٠ ٣  الف٨٨٧ت/ BP٢۴٨ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۶١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٧٩۶٧٧٣

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
تلویحات/علیاکبر رشاد.: عنوان و نام پديدآور
تھران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و انتشارات: مشخصات نشر

عروج ، ١٣٨٩.
۵٣ ص. ؛ ١٢×٢١ سم.: مشخصات ظاھری

١٣٠٠٠ ریال:7-056-212-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

 خمینی، روحهللا، رھبر انقالب و بنیانگذار جمھوری اسالمی ایران، ١٢٧٩ - ١٣۶٨.: موضوع
-- شعر

شعر فارسی -- قرن ١۴: موضوع
موسسه چاپ و نشر عروج: شناسه افزوده
١٣٨٩ ٨ت ٢ش/ PIR٨٠۵٨ : رده بندی کنگره
١/۶٢  فا٨ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٨٠۶۶٧٨



رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
تماشای جمال (مجموعهی شعر)/ علیاکبر رشاد.: عنوان و نام پديدآور
[ویراست ٢].: وضعیت ويراست
تھران : اطالعات  ، ١٣٨۴.: مشخصات نشر

٢٣۴ ص.: مشخصات ظاھری
-964-978: شابک 6-574-423-964 ؛ ١٣٠٠٠ ریال(چاپ دوم)  ؛ ١۵٠٠٠ ریال : چاپ سوم: 

423-574-0
ویراست قبلی کتاب حاضر تحت عنوان "قبسات: مجموعه شعر" منتشر شده: يادداشت

است.
چاپ دوم.: يادداشت
چاپ سوم: ١٣٨۶.: يادداشت
قبسات: مجموعه شعر.: عنوان دیگر
شعر فارسی -- قرن ١۴: موضوع

موسسه اطالعات: شناسه افزوده
١٣٨۴ ٢ق ٢ش/  PIR٨٠۵٨ : رده بندی کنگره
١/۶٢  فا٨ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٧٧٣٨-٨۴م :

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
حریت و مدارات/ تالیف علیاکبر رشاد.: عنوان و نام پديدآور
تھران: امیرکبیر ، ١٣٨۶.: مشخصات نشر

٢۴٠ ص.: مشخصات ظاھری
٢٣٠٠٠ ریال : ۴٠٠٠٠ ریال (چاپ دوم) ؛ 5-81-0010-964-978 : شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 پشت جلد به انگلیسی: .Ali Akbar Rasha. Freeom & tolerance: يادداشت
چاپ دوم: ١٣٩٠.: يادداشت
 کتابنامه: ص. [٢١۵] - ٢١٧؛ ھمچنین به صورت زیرنویس.: یادداشت
نمایه .: یادداشت
تساھل دینی: موضوع
 آزادی -- جنبهھای مذھبی -- اسالم: موضوع

١٣٨۶ ۴ح۵ر/ BL۶۴٠ : رده بندی کنگره
٣٢٣/۴۴٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٠٣٠١۶۵

حیدری، امیرحسین، ١٣۴۶ - : سرشناسه
حوزه تھران/ به اھتمام امیرحسین حیدری؛ با مقدمه علیاکبر رشاد.: عنوان و نام پديدآور
تھران: امیرکبیر ، ١٣٩٠.: مشخصات نشر

۴۶٢ ص.: مشخصات ظاھری
٧٠٠٠٠ ریال : 7-1409-00-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:



حوزهھای علمیه -- ایران -- تھران: موضوع
رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -، مقدمهنویس: شناسه افزوده
١٣٩٠ ٩ح٩ح/ ۴٣۴/BP٧ : رده بندی کنگره
٢٩٧/٠٧١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ٢۴٧۵٧١٣

دانشنامه امام علی(ع) / به اھتمام پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ؛ زیر: عنوان و نام پديدآور
نظر علیاکبر رشاد ؛ [با حمایت ستاد بزرگداشت سال امام علی(ع)].

 تھران : پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی، سازمان انتشارات ، ١٣٨٢.: مشخصات نشر
١٣ ج.: مشخصات ظاھری

: 6-14-8352-964-978  ؛ ٣۵۶٠٠٠: شابک دوره: 3-14-8352-964  ؛ ۵٧٠٠٠٠ ریال : دوره
964-  : ریال : دوره: 8-93-7329-964  ؛  ج. ٠، چاپ اول: X-92-7329-964  ؛  ج. ١
964-  : : 8-03-8352-964  ؛  ج. ۴ : X-02-8352-964  ؛  ج. ٣ 1-01-8352  ؛  ج. ٢
978-964-  : 6-04-8352  ؛  ج.۴، چاپ اول: 0-83-7329-964  ؛  ج. ۴، چاپ سوم

: 9-84-7329-964  ؛  ج. ۵، : 4-05-8352-964  ؛  ج. ۵، چاپ اول 6-14-8352  ؛  ج. ۵
964-8352-  : : 2-06-8352-964  ؛  ج. ٧ : 6-14-8352-964-978  ؛  ج. ۶ چاپ سوم
964-  : : 7-09-8352-964  ؛ ج. ٩، چاپ اول : 9-08-8352-964  ؛  ج. ٩ 0-07  ؛  ج. ٨
1-88-7329  ؛ ج.٩، چاپ سوم: 6-14-8352-964-978  ؛  ج.١٠: 0-10-8352-964  ؛
964-8352-13-5 : : 7-12-8352-964  ؛  ج. ١٣ : 9-11-8352-964  ؛  ج. ١٢  ج. ١١

این کتاب دوره ١٢ جلدی به اضافه یک جلد تحت عنوان "درآمد" است که جلد: يادداشت
صفر محسوب شده است.

چاپ قبلی: دانش و اندیشه معاصر، ١٣٨٠.: يادداشت
 ج. ٠ - ١٢ (چاپ سوم: ١٣٨۵).: يادداشت
 ج. ٠، ۴، ۵ و ٩ (چاپ اول: ١٣٨٠).: يادداشت
ج.٩ (چاپ سوم: ١٣٨۵).: يادداشت
کتابنامه.: یادداشت
ج. ٠. درآمد.- ج. ١. حکمت و معرفت.- ج. ٢. مبدا و معاد.- ج. ٣. نبوت و امامت.-: مندرجات

ج. ۴. اخالق و سلوک.- ج. ۵. حقوق.- ج. ۶. سیاست.- ج. ٧. اقتصاد.- ج. ٨ و ٩.
تاریخ.- ج. ١٠ و ١١. سیره.- ج. ١٢. مرجعشناسی.

علیبن ابیطالب  (ع) ، امام اول، ٢٣ قبل از ھجرت - ۴٠ق.  -- دایرهالمعارفھا: موضوع
علیبن ابیطالب  (ع) ، امام اول، ٢٣ قبل از ھجرت - ۴٠ق.  -- فضایل: موضوع
علیبن ابیطالب  (ع) ، امام اول، ٢٣ قبل از ھجرت - ۴٠ق.  -- کتابشناسی: موضوع
علیبن ابیطالب  (ع) ، امام اول، ٢٣ قبل از ھجرت - ۴٠ق.  . نھجالبالغه: موضوع

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: شناسه افزوده
پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
 ستاد بزرگداشت سال امیرالمومنین امام علی (ع): شناسه افزوده
١٣٨٢ ٢۶د/ BP٣٧/٣۶ : رده بندی کنگره
٢٩٧/٩۵١٠٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢۶۵۴٢-٨٢م :

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
دانشنامه علوم قرآن: قرآنشناخت/ زیر نظر علیاکبر رشاد؛ به اھتمام پژوھشگاه: عنوان و نام پديدآور



فرھنگ و اندیشه اسالمی.
تھران :سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ، ١٣٩۵.: مشخصات نشر

٢ج. ؛ ۵/١۴×۵/٢١ سم.: مشخصات ظاھری
-108-600-978: شابک ۴۵٠٠٠٠ ریال : ج.١ : 6-384-108-600-978  ؛ ۴۵٠٠٠٠ ریال : ج.٢

385-3 : 
 وضعیت فھرست

نویسی
فیپا:

ج.٢ (چاپ اول: ١٣٩۵)(فیپا).: يادداشت
کتابنامه. : یادداشت
قرآنشناخت.: عنوان دیگر
قرآن -- دایرهالمعارفھا: موضوع
Qur'an -- Encyclopedias: موضوع

پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٩۵ ٢د۵ر/ ٩/BP۶۶ : رده بندی کنگره
٢٩٧/١٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴۶٢٩۴۵۵

دانشنامه فاطمی سالمهللا علیھا / زیر نظر علیاکبر رشاد.: عنوان و نام پديدآور
تھران : سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ، ١٣٩٣.: مشخصات نشر

۶ج.: مشخصات ظاھری
١۵٠٠٠٠٠ریال : دوره: 7-233-108-600-978  ؛  ج.١: 4-234-108-600-978  ؛  ج.: شابک

٢: 1-235-600108-978  ؛  ج.٣: 8-236-108-600-978  ؛  ج.978-600-108-237-5۴
:  ؛  ج.۵ : 2-238-108-600-978  ؛  ج.۶: 978-600-108-239-9

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 ج.٢ - ۶ (چاپ اول: ١٣٩٣).: يادداشت
کتابنامه. : یادداشت
نمایه.: یادداشت
ج.١ و ٢. حیات، منزلت و شخصیت فاطمی (س).- ج.٣. حکمت و معارف فاطمی: مندرجات

(س).- ج.۴ و ۵. زن و خانواده- مباحث حقوقی.- ج.۶. زن و خانواده، مباحث
اجتماعی.

فاطمه زھرا (س) ، ٨؟ قبل از ھجرت - ١١ق.  -- دایرهالمعارفھا: موضوع
رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -، ناظر: شناسه افزوده
سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٩٣ ٢٣د/ BP٢٧/٢ : رده بندی کنگره
٢٩٧/٩٧٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣١٩۵١٩۶

تھرانی، مجتبی ، ١٣٠۵ -: سرشناسه
درآمدی بر سیر و سلوک/ مجتبی تھرانی؛ تدوین زیرنظر علیاکبر رشاد.: عنوان و نام پديدآور
تھران: پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ، ١٣٨٧.: مشخصات نشر



١٠٨ ص.: مشخصات ظاھری
پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی. دفترھای سیر و سلوک ؛ ١.: فروست
١٢٠٠٠ ریال :  ؛ 1-46-8352-964  ٠٠٠۵٣ ریال: چاپ ھشتم0-45-8352-964-978: شابک

:
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا(چاپ ھفتم(برونسپاری).:

 پشت جلد به انگلیسی: .Mojtaba Tehrani. An Introduction to Mysticism: يادداشت
چاپ اول: ١٣٧٨(فیپا).: يادداشت
چاپ ھفتم.: يادداشت
چاپ ھشتم: ١٣٩٢.: يادداشت
کتابنامه به صورت زیرنویس.: یادداشت
آداب طریقت: موضوع
الھیات: موضوع

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: شناسه افزوده
پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٨٧ ۴د٩ت/ BP٢١٧/٨ : رده بندی کنگره
 ٢۴/٧٩٢: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢٠٢۴-٧٩م :

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
دربارهی ھنر: گفت ـ نوشتھایی در فلسفهی ھنر و مباحث ھموند/ علیاکبر: عنوان و نام پديدآور

رشاد.
تھران : سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی، ١٣٩۴.: مشخصات نشر

١۵٨ص.: مشخصات ظاھری
:7-332-108-600-978: شابک ٨٠٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

کتابنامه.: یادداشت
ھنر -- فلسفه: موضوع
ھنر اسالمی -- فلسفه: موضوع
ھنر و دین -- فلسفه: موضوع

سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٩۴ ۴د۵ر/ N٧٠ : رده بندی کنگره
٧٠١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴١۵٨٨٢۶

مردی، عباسعلی، ١٣۵٢ -، گردآورنده: سرشناسه
در مکنون عالمه طباطبایی : شرح حال آیتهللا خوشوقت/ به کوشش عباسعلی: عنوان و نام پديدآور

مردی ؛ پیشگفتار از علیاکبر رشاد.
تھران:  امیر کبیر، کتابھای جیبی:  پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ، ١٣٩١.: مشخصات نشر

٢٣٨ص.: مشخصات ظاھری
پیشکسوتان حوزه تھران؛ ٢.: فروست



۵٣٠٠٠ ریال :چاپ دوم:8-337-303-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا(چاپ دوم):

چاپ اول:١٣٩٠.(فیپا): يادداشت
چاپ دوم.: يادداشت
کتابنامه:ص.[٢٢٧]-٢٢٩؛ ھمچنین به صورت زیرنویس.: یادداشت
نمایه.: یادداشت
شرح حال آیتهللا خوشوقت.: عنوان دیگر
خوشوقت، عزیز، ١٣٠۵ - ١٣٩١.: موضوع
مجتھدان و علما -- ایران -- سرگذشتنامه: موضوع

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -، مقدمهنویس: شناسه افزوده
پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٩١ ۴م ٨٧خ/  ٣/BP۵۵ : رده بندی کنگره
٢٩٧/٩٩٨ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ٢٣۵٠٢٢٩

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
دموکراسی قدسی : مباحثی در باب زمینه و زیرساختھای سکوالریسم، و نگاه: عنوان و نام پديدآور

و نسبت دین به دنیا، دولت، فردورزی، آزادی، مدارا، توسعه، دموکراسی و
ایدئولوژی/علیاکبر رشاد.

تھران: سازمان انتشارات پزوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی، ١٣٨٧.: مشخصات نشر
٣٢٣ ص.: مشخصات ظاھری

٢۴٠٠٠ ریال:4-68-2982-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فیپا:

چاپ قبلی این کتاب به سفارش پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی بوده: يادداشت
است.

 پشت جلد به انگلیسی:.Ali Akbar Rashad. Sacred democarcy : يادداشت
چاپ قبلی: موسسه فرھنگی دانش و اندیشه معاصر، ١٣٨١.: يادداشت
کتابنامه.: یادداشت
دنیویگرایی: موضوع
تفکر دینی -- ایران: موضوع
دموکراسی -- جنبهھای مذھبی -- اسالم: موضوع
اسالم و سیاست: موضوع

سازمان انتشارات فرھنگ و اندیشه اسالمی .: شناسه افزوده
Research center for Inslamic culture and thoughr: شناسه افزوده
١٣٨٧ ٨د۵ر/ BL٢٧۴٧/٨ : رده بندی کنگره
٢١١/۶ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١۶۵۴٨۵١

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه



دینپژوھی معاصر: درنگی در گفتمانھای سه گانهی متجمد، متجدد و مجدد /: عنوان و نام پديدآور
علیاکبر رشاد.

[ویراست ٢]: وضعیت ويراست
تھران : پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی  ، ١٣٨٨.: مشخصات نشر

٣٠۴ ص.: مشخصات ظاھری
کالم و دینپژوھی ؛١٣.: فروست
٣٢٠٠٠ ریال : 6-43-8352-964-978: شابک

 پشت جلد به انگلیسی:Ali Akbar Rashad. Contemporary religious : يادداشت
research: an understanding of traditional modern and... .

چاپ سوم.: يادداشت
کتابنامه: ص. [٢٩١] - ٢٩۴ ؛ ھمچنین به صورت زیرنویس.: یادداشت
نمایه.: یادداشت
درنگ و درایتی در گفتمانھای سهگانهی متجمد، متجدد و مجدد: عنوان دیگر
دین -- تحقیق -- مقالهھا و خطابهھا: موضوع

پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٨٨ ٩د۵ر/ BL۵٠ : رده بندی کنگره
٢٠٠ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٧٨٠٠۴٩

خمینی، روحهللا، رھبر انقالب و بنیانگذار جمھوری اسالمی ایران، ١٢٧٩ - ١٣۶٨.: سرشناسه
دیوان امام: مجموعه اشعار امام خمینی(س)/ با تعلیقات علیاکبر رشاد.: عنوان و نام پديدآور
تھران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، موسسه چاپ و نشر عروج ،: مشخصات نشر

.١٣٨۵
 یازده، ۴٩٠ ص.: مشخصات ظاھری

٢٧٠٠٠ ریال: 0-192-335-964: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا (چاپ چھارم):

چاپ اول: ١٣٨٠ (فیپا).: يادداشت
چاپ چھارم.: يادداشت
نمایه.: یادداشت
شعر فارسی -- قرن ١۴: موضوع

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: شناسه افزوده
موسسه چاپ و نشر عروج: شناسه افزوده
PIR٨٠۴٠ ١٣٨۵ ٩د٩٩م/ : رده بندی کنگره
١/۶٢  فا٨ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٠٧٢١-٧٨م :

کنگره نکوداشت منزلت استاد عالمه محمد تقی جعفری( ١٣٧۶  : تھران ): سرشناسه
شریعهی خرد : یادنگار کنگرهی نکوداشت منزلت علمی استاد عالمه محمدتقی: عنوان و نام پديدآور

جعفری/زیرنظر علیاکبر رشاد.
تھران: سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی،١٣٨٨: مشخصات نشر



۴۶٠ ص.: مشخصات ظاھری
١٣٠٠٠ ریال:8-009-108-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

کتابنامه.: یادداشت
یادنگار کنگرهی نکوداشت منزلت علمی استاد عالمه محمدتقی جعفری.: عنوان دیگر
جعفری تبریزی، محمدتقی، ١٣٠٢ - ١٣٧٧. -کنگره ھا: موضوع
فلسفه اسالمی -- کنگرهھا: موضوع

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: شناسه افزوده
سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٧۶ ٨۵٨ی ٧ج/BBR١٣٣٢ : رده بندی کنگره
١/ ١٨٩ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٧٩٣٣٧٠

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
شور اشراق: گفت- نوشتھایی دربارهی شعر و شخصیت شماری از اصحاب: عنوان و نام پديدآور

حکمت و ادب/ علیاکبر رشاد.
تھران : سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ، ١٣٩۴.: مشخصات نشر

٢٧٧ص.؛ ١۴/۵×٢١/۵  سم.: مشخصات ظاھری
مجموعه آثار؛ ٢٨.: فروست

ادبیات اندیشه؛ ٧.
١٩٠٠٠٠ ریال:1-321-108-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

پشت جلد به انگلیسی: Written words about poetry and personality of: يادداشت
.some of masters of wisdom and literature. Flame of lightening

چاپ قبلی: سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه ھنری، واحد ادبیات، دفتر: يادداشت
آفرینشھای ادبی و ھنری طالب ، ١٣٧۶.

کتابنامه به صورت زیرنویس.: یادداشت
نمایه.: یادداشت
شعر عرفانی فارسی -- تاریخ و نقد: موضوع
Sufi poetry, Persian -- History and criticism: موضوع

سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٩۴ ٩ش۵ر/ PIR٣۶٠۶ : رده بندی کنگره
١/٠٠٩٣٨  فا٨ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴٠۶۴٩۶٩

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
فلسفه مضاف : درآمدی تاسیسی بر فلسفهھای مضاف اسالمی/ علیاکبر: عنوان و نام پديدآور

رشاد .
تھران : سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی، ١٣٩۵ .: مشخصات نشر

١٧۶ ص.: مشخصات ظاھری



١٢٠٠٠٠ریال:6-371-108-600-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فیپا:

کتابنامه  .: یادداشت
درآمدی تاسیسی بر فلسفهھای مضاف اسالمی .: عنوان دیگر
فلسفه اسالمی: موضوع
Islamic philosophy: موضوع
فلسفه مضاف: موضوع
Genitive philosophy*: موضوع

سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٩۵ ٨ف۵ر/ BBR١٣٩٢ : رده بندی کنگره
١٨٩/١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴۵١٠٧۴۵

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵-: سرشناسه
فلسفهی دین/ علیاکبر رشاد: عنوان و نام پديدآور
تھران: پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی، سازمان انتشاراتی، ١٣٨٣.: مشخصات نشر

٢٨٠ ص.نمودار: مشخصات ظاھری
پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی؛ ٩٩. کالم و دین پژوھش؛ ١۶: فروست
 8-20-8352-964  ؛ ٢۴٠٠٠ریال(چاپ دوم): شابک

پشت جلد بهانگلیسی:.Ali Akbar Rashad. The philosophy of religion: يادداشت
چاپ دوم: ١٣٨۵.: يادداشت
کتابنامه: ص. [٢٧٧] - ٢٨٠؛ ھمچنین بهصورت زیرنویس: یادداشت
دین -- فلسفه: موضوع
قرآن -- تحقیق: موضوع
شناخت (فلسفه): موضوع

پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٨٣ ٨ف۵ر/ BL۵١ : رده بندی کنگره
٢١٠/١: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢٧۶۴-٨٣م :

تھرانی، مجتبی ، ١٣٠۵ -: سرشناسه
کیش پارسایان/ دروس استاد مجتبی تھرانی؛ تدوین زیرنظر علیاکبر رشاد.: عنوان و نام پديدآور
 [ویراست ٢].: وضعیت ويراست
[تھران]: سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ، ١٣٨٧.: مشخصات نشر

 ٢٠٨ص.: مشخصات ظاھری
دفترھای سیر و سلوک ؛ ٢.: فروست
٢٠٠٠٠ ریال: 9789648352450: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا (چاپ نھم)(برونسپاری):

Mojtaba Tahrani. Faith of the devout: يادداشت  پشت جلد به انگلیسی:.
چاپ ششم: ١٣٨۴.: يادداشت



چاپ نھم.: يادداشت
کتابنامه به صورت زیرنویس.: یادداشت
مومنان: موضوع
ایمان (اسالم): موضوع

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -، گردآورنده: شناسه افزوده
پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٨٧ ٩ک٩ت/ BP٢٢۵ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۴۶۴ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢۵۴٢۵-٧٨م :

الھیجی، عبدالرزاقبن علی، قرن ق١١: سرشناسه
[غزلیات. برگزیده]: عنوان قراردادی

گزیده غزلھای حکیم فیاض الھیجی(ره)/ گزینش، دیباچه و پانوشتھا علیاکبر: عنوان و نام پديدآور
رشاد

تھران: امیرکبیر، ١٣٧٨.: مشخصات نشر
ص ١۴٨: مشخصات ظاھری

(شاھکارھای ادبیات فارسی۵٨): فروست
4-0592-00-964: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

چاپ اول: ٩٠٠ :١٣٧٢ ریال: يادداشت
کتابنامه: ص. ٢٢: یادداشت
شعر فارسی -- قرن ق١١: موضوع

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ - ، گردآورنده: شناسه افزوده
ش.٢،۵٨ش/ PIR۴٠٠١: رده بندی کنگره
 فا٢٨١ش ٨/٠٨: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٨٢٨۵-٧٨م :

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
مباحثه با جان ھیک/ علیاکبر رشاد.: عنوان و نام پديدآور
تھران : سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی، ١٣٩١.: مشخصات نشر

٢۴۶ ص.: مشخصات ظاھری
۵۵٠٠٠ ریال:2-171-108-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

 کتابنامه: ص. ٢١٩. : یادداشت
نمایه.: یادداشت
واژهنامه.: یادداشت
ھیک، جان، ١٩٢٢ - م.: موضوع
 کثرتگرایی مذھبی: موضوع

سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٩١ ٢م۵ر/ BL٨۵ : رده بندی کنگره



٢٩١/١٧ : رده بندی دیویی
 شماره کتابشناسی

ملی
:٢٧۵۴۵۵٧

رشاد، علیاکبر، - ١٣٣۵: سرشناسه
معراج سبز: چھل حدیث نماز/ گزینش و ترجمه علیاکبر رشاد: عنوان و نام پديدآور
تھران: ستاد اقامه نماز، ١٣٧٧.: مشخصات نشر

ص ١٠۴: مشخصات ظاھری
8-04-6268-964: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

نماز -- احادیث: موضوع
اربعینات -- قرن ١۴: موضوع

تیموری، کاوه، خطاط: شناسه افزوده
ستاد اقامه نماز: شناسه افزوده
١٣٧٧ ۶م۵ر/ BP١۴٣/٩ : رده بندی کنگره
٢٩٧/٢١٨ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٩۴١٠-٨٠م :

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
معنا منھای معنا / علیاکبر رشاد.: عنوان و نام پديدآور
تھران: سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ، ١٣٨٨.: مشخصات نشر

١۵١ ص.: مشخصات ظاھری
عرفان؛ ١١.: فروست
 : 3-78-2982-964-978: شابک ٢١٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

نمایه.: یادداشت
کتابنامه : ص. [١٢٣]- ١٢۵.: یادداشت
 خمینی، روحهللا، رھبر انقالب و بنیانگذار جمھوری اسالمی ایران، ١٢٧٩ - ١٣۶٨.: موضوع

-- شعر
خمینی ، روحهللا، رھبر انقالب و بنیانگذار جمھوری اسالمی ایران ، ١٢٧٩ -: موضوع

١٣۶٨ . -- عرفان
معنویت -- مقالهھا و خطابهھا: موضوع
تفکر دینی -- ایران -- قرن ١۴ -- مقالهھا و خطابهھا: موضوع
طریقت و شریعت: موضوع

سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٨٨ ۶م۵ر/ BL۶٢۴ : رده بندی کنگره
٢٠۴ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٨۵٩٩٧٧



رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
منطق فھم دین: دیباچهوارهای بر روششناسی اکتشاف گزارهھا و آموزهھای: عنوان و نام پديدآور

دینی/ علیاکبر رشاد.
.: مشخصات نشر  تھران: سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ، ١٣٨٩

۴٣٢ ص.: مشخصات ظاھری
منطق فھم دين؛ ١.: فروست
 : 6-80-2982-964-978: شابک ۵۵٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

نمایه.: یادداشت
دیباچهوارهای بر روششناسی اکتشاف گزارهھا و آموزهھای دینی.: عنوان دیگر
اسالم -- تحقیق: موضوع
اسالم -- بررسی و شناخت: موضوع
دین -- تحقیق: موضوع
اسالم -- فلسفه [حذفی]: موضوع

سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٨٩ ٨م۵۴ر/ BP١١ : رده بندی کنگره
٢٩٧/٠۴ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٧١۶٢۶۵

رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
نظام علمی ـ آموزشی پرورش مآل : طراحی برای تحول بنیادین حوزه بر اساس: عنوان و نام پديدآور

نظریهی آموزش (پرورش مآل)/علیاکبر ارشاد.
تھران : سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ، ١٣٩۵.: مشخصات نشر

٢۴٢ ص.: مشخصات ظاھری
١١٠٠٠٠ ریال: 6-355-108-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

حوزهھای علمیه -- ایران -- برنامهریزی: موضوع
*Islamic theological seminaries -- Iran -- Planning: موضوع
حوزهھای علمیه -- ایران -- برنامهھای درسی: موضوع
*Islamic theological seminaries -- Curricula -- Iran: موضوع
حوزهھای علمیه -- برنامهریزی: موضوع
*Islamic theological seminaries -- Planning: موضوع
حوزهھای علمیه -- ساختمانھا: موضوع
*Islamic theological seminaries -- Buildings: موضوع

سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٩۵ ۶ن۵ر/ ۴/BP٧ : رده بندی کنگره
٢٩٧/٠٧١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴٣۴٣٧٩٠



رشاد، علیاکبر، ١٣٣۵ -: سرشناسه
نظریه ابتناء ( برساختگی تکون و تطور معرفت دینی بر تاثیر - تعامل متناوب -: عنوان و نام پديدآور

متداوم مبادی خمسه )/ نظریهپرداز علیاکبر رشاد.
تھران: سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی ، ١٣٨٩.: مشخصات نشر

٣٠٠ ص.: مشخصات ظاھری
 :9-99-108-600-978 : شابک ۴۵٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

دین -- فلسفه: موضوع
سازمان انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی: شناسه افزوده
١٣٨٩ ۶ن۵ر/ BL۵١ : رده بندی کنگره
٢١٠/١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ٢١٣۴٨٩٣

 بازگشت  چاپ


