
 ٍ ًْایة الحکوة بذایة الحکوة کتابطٌاسی

 بذایة الحکوة:

تَسط استاد هحوذعلی گراهی کِ  بذایة الحکوة پس از یازدُ سال اٍلیي ترجوِ:  فلسفِ آغازکتاب  .1
بِ کَضص سیذ ّادی  ایي کتاب ّـ.ق(1401).، اًجام ضذُ ـ بَدًذاز ضاگرداى هرحَم عالهِ ـ ر

 خسرٍضاّی تَسط بَستاى کتاب بِ چاپ رسیذُ است.
، کِ در ایي رابطِ بِ ظَْر پیَست  است دٍهی کار ایي .ضیرٍاًی علی تَسط :بذایة الحکوة  ترجوِ .2

 ًیس کتاب ایي ضرح بِ ضیرٍاًی آلاى آى از پسّـ.ق اًتطار یافت. 1410ّـ.ش/ 1369سال  ٍ
 .ضذ خارج چاپ از بعذ سال در ایطاى بذایة ضرح ٍ ترجوِ اٍل جلذ ٍ پرداختٌذ

ق ضاّذ اًتطار سِ جلذ کتاب ًَضتِ جٌاب حجة االسالم آلاى 1371در سال :  الحکوة ایضاحکتاب  .3
ایي کتاب تَسط هرکس  جوِ ٍ ضرح بذایِ ّوت گواردُ بَد.علی رباًی گلپایگاًی بَدین کِ بِ تر

 ًطر یافتِ است. هاّر اًتطارات ٍ جْاًی علَم اسالهی
 بِ چاپ رسیذ ٍ 1372در تابستاى: آلاى حسیي حماًی زًجاًیتَسط  ةبذایة الحکو ضرحکتاب  .4

ًطر  در ّواى سال ّن بمیِ هجالت ضرح آلاى ضیرٍاًی تَسط داًطگاُ السّراء ًطر یافتِ است.
 یافت.

 اًتطارات تَسط کِ ایسدی هحسي ًَیسٌذگی : بِالحکوة ًْایة ٍ هٌظَهِ ضرح تطبیمی بررسی .5
 .است ضذُ هٌتطر کتاب بَستاى

 کتاب بَستاى ضیرٍاًی  ٍ ًاضر علی لفهؤ الحکوة: ًْایة ٍ الحکوة بذایة فلسفی هصطلحات ضرح .6
 لن.

 اًتطارات کِ تَسط حیذری سیذکوالالحکوة تألیف  بذایة کتاب ضرح: الوتعالیة ةالحکو فی درٍس .7
 الصادلیي ًطر یافتِ است. ٍ دار فرالذ دار

تَسط ًطر دارالٌَر هٌتطر گردیذُ  کِ جوالسادُ اثر عبذالرضاالحکوة :   بذایة ضرح فی الحکوة فَائذ .8
 است.

 دار اًتطارات  کِ  بِ رٍش پرسص ٍ پاسخ تَسط هحوذ بالر سعیذی رٍضي حکوة:لترجوِ بذایة ا .9
 بِ چاپ رساًذُ اًذ. هَالًا اًذیطِ الفکر ٍ



 .اًتطارات حمَق اسالهیٍ  کرهی حسي: الحکوة بذایة ًوَداری ضرح ٍ ترجوِ .10
 .ٍ چاپ هعراج ضاّرخي رضا احوذ سیذ تَسط :الحکوة بذایة ًوَداري کاهل تلخیص .11

 ًْایة الحکوة: 

کِ تَسط   عبَدیت،عبذالرسَل  هحمك  ،یسدی  هصباحتمی  هحوذ ًَیسٌذُ: الحکوة ًْایة ضرح .1
 اًتطارات هؤسسِ اهام خویٌی ًطر یافتِ است.

- الف ٍ  (عج) هحوذ آل ًَیسٌذُ داٍٍد صوذی آهلی کِ تَسط اًتطارات لائنالحکوة:  ًْایة ضرح .2
 بِ چاپ رسیذُ است. هین - الم

دّماًی کِ اًتطارات بَستاى کتاب ترجوِ ٍ ضرح ًْایة الحکوة تَسط هحسي فرٍغ حکوت:   .3
 هٌتطر ًوَدُ است.

خسرٍضاّی کِ  ّادی ٍ بِ کَضص سیذ تذیي هْذی هترجن:  (الحکوِ ًْایِ ترجوِ) فلسفِ ًْایت .4
 اًتطارات بَستاى کتاب بِ چاپ رساًذُ است.

 .دارالعلناًتطارات  عباسی ٍ  هحوذهسعَد تَسط الحکوة:  ًْایة هختصر ضرح ٍ ترجوِ .5
 .داًطگاّی ًطر هرکسٍ اًتطارات  تذیي هْذی هترجن :الحکوة ًْایة ترجوِ .6
 .غرٍیاى ٍ اًتطارات دارالعلن تَسط هحسي: الحکوة ًْایة ٍ ضرح ترجوِ .7
 اسالهی عوراى ٍ اًتطارات حمَق ًجفی عبذالرحوي تَسط الحکوة:  ًْایة ًوَداری کاهل تلخیص .8
کِ تَسط اًتطارات هؤسسِ اهام خویٌی   یسدی هصباحتمی  هحوذ ًَیسٌذُ: الحکوة ًْایة علي علیمةت .9

  ًطر یافتِ است.

 

 جَاد لذیری حاجی آبادی                                                                          
                                                                                    28/7/1397 

 
 


