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فلسفۀ اسالمی
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

40000چهارم سهیل محسن افنانواژه نامۀ فلسفی
ــسوم زیر نظر: سیدحسین نصر و الیور لیمن / جمعی از مترجمان تاریخ فلسفۀ اسالمی )جلد 5(
75000پنجمزیر نظر: سیدحسین نصر و الیور لیمن / جمعی از مترجمانتاریخ فلسفۀ اسالمی )جلد 4(

ــسومزیر نظر: سیدحسین نصر و الیور لیمن / جمعی از مترجمانتاریخ فلسفۀ اسالمی )جلد 3( 
80000پنجم زیر نظر: سیدحسین نصر و الیور لیمن / جمعی از مترجمانتاریخ فلسفۀ اسالمی )جلد 2( 
ــپنجم زیر نظر: سیدحسین نصر و الیور لیمن / جمعی از مترجمانتاریخ فلسفۀ اسالمی )جلد 1( 

30000دوم غزالی / حسن فتحیتهافت الفالسفه 
58000دوم ابن رشد / حسن فتحیتهافت التهافت

60000پنجم غالمحسین ابراهیمی دینانیمعاد 
70000دوازدهم غالمحسین ابراهیمی دینانیشعاع اندیشه و شهود در فلسفۀ سهروردی 

32000اول حسین غفاری، امیر مازیار معرفت شناسی در فلسفه اسالمی )اصول فلسفه اسالمی؛ تقریری نوین(
29000چهارم حسین غفاری جدال با مدعی

30000پنجمحسین غفارینقد و نظریه شریعت صامت
6000اول به اهتمام: میثم كرمیفارابی شناسی 

ــسوم علیمراد داودیعقل در حكمت مشاء: از ارسطو تا ابن سینا
17000اولمحمد منافیانهستی و عروض: درنگی بر مابعدالطبیعه سینوی

15000دوم مجید فالح پورمبانی، اصول و روش تفسیری مالصدرا
15000اولمهدی حائری یزدی/ تقریر: پرویز پویانشرح حركت اسفار

75000سوممهدی حائری یزدی/تقریر: پرویز پویانشرح اصول كافی »كتاب العقل و الجهل :كتاب التوحید«
11000اولمریم سالمتحلیل انقادی نظریه عقول در حكمت متعالیه

39000اولسیدرضا جاللی كوهی خیلیسیر استكمالی نفس انسانی در قوس صعود
ــچهارم آیت اهلل سیدرضی شیرازی/ تصحیح: فاطمه فنادرس های شرح منظومۀ حكیم سبزواری )2جلدی( 

به زودیاول شهید مرتضی مطهریتقریرات شرح المنظومه )جلد 3(
ــاول شهید مرتضی مطهریتقریرات شرح المنظومه )جلد 2( 

10000اول شهید مرتضی مطهریتقریرات شرح المنظومه )جلد 1( 
5000سوم اتین ژیلسون/ حسن فتحی فلسفۀ اسالمی و یهودی به روایت ژیلسون 
11000اولشهناز شایان فرتعالی و حلول در فلسفه اسپینوزا و مالصدرا

45000دومصدرالمتألهین شیرازی/  زهرا مصطفوینوآوری های فلسفی صدرالمتألهین 
ــدوم خواجه نصیرالدین طوسی / سیدمحسن میریمصارع المصارع

ــاول محسن جهانگیریمجموعه مقاالت دكتر جهانگیری )جلد 1( )كالم اسالمی( 

ــدوم محسن جهانگیریمجموعه مقاالت دكتر جهانگیری )جلد2( )فلسفه و عرفان اسالمی (
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به زودیاول قاسم كاكاییخدامحوری در تفكر اسالمی و فلسفۀ مالبرانش )ویرایش جدید(
4500اول سیدمحمد موسویآیین و اندیشه: بررسی مبانی و دیدگاه های مكتب تفكیك

12500دومرضا عارفمغالطه  پژوهی نزد فیلسوفان مسلمان
29000اولمحمدرضا مظفر/ مجید حمیدزاده و انشاءاهلل رحمتیمنطق 

35000نهمعالمه حلی/ منوچهر صانعی دره بیدیالجوهر النضید )شرح بخش منطق »تجرید« خواجه نصیرالدین طوسی(
38000اولمحسن آرمینرؤیای فهم متن

میراث اندیشه
به زودیاولحكیم مال اسماعیل اصفهانی/ تصحیح و تحقیق: احسان كردی اردكانیشرح الحکمة العرشیة

30000اولاثیرالدین مفضل بن عمر ابهری/ تصحیح: مهدی عظیمی و هاشم قربانیمنتهی االفكار فی ابانة االسرار
ــاول ابونصر الفارابی / تصحیح و تحقیق: علی اوجبیفصوص الحكمه“و شرحه للسید اسماعیل الحسینی الشنب غازانی مع حواشی المیرمحمدباقر الداماد”

ــاولالحكیم الفارابی/ تصحیح: الدكتور جعفر آل یاسینالتنبیه علی سبیل السعادة

30000اول قطب الدین شیرازی/ تصحیح و تحقیق: سیدمحمد موسوی شرح حکمة االشراق )جلد 2( 
40000دوم قطب الدین شیرازی/ تصحیح: سیدمحمد موسوی شرح حکمة االشراق )جلد 1( )به انضمام تعلیقات صدرالمتألهین(

به زودیدوم عالمه قطب الدین شیرازیدرة التاج
ــپنجم صدرالمتألهین شیرازی/ تحقیق و تصحیح: حامد ناجی اصفهانیمجموعۀ رسائل فلسفی صدرالمتألهین

ــدوم صدرالمتألهین شیرازی / تصحیح: سیدمحمد موسویاسرار اآلیات )به انضمام تعلیقات حكیم مولی علی نوری(

به زودیدوم میرزا ابوالحسن طباطبایی / تصحیح: حسن رضازادهمجموعه آثار حكیم جلوه 
به زودیدوممحمدمهدی بن ابی ذر النراقی/ تصحیح: مجید هادی زادهجامع االفكار و ناقد االنظار )2 جلدی(

9000اول قوام الدین محمد رازی تهرانی / تصحیح و تحقیق: علی اوجبیمجموعه مصنفات قوام الدین رازی “عین الحكمه و تعلیقات” 
7000دوم منتجب الدین منشی یزدی/ تصحیح و تحقیق: علی اوجبیدرة االخبار و لمعة االنوار“برگردان فارسی تتمه صوان الحكمه” 

 فلسفۀ غرب
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

42000چهارم جمیل صلیبا / منوچهر صانعی دره بیدیفرهنگ فلسفی 
35000سی و دوم ریچارد پاپكین،آوروم استرول / سیدجالل الدین مجتبوی كلیات فلسفه

ــسوم اس. ئی. فراست / غالمحسین توكلیآموزه های اساسی فیلسوفان بزرگ
20000دوما. سی. یوئینگ/ سید محمود یوسف ثانیپرسش های بنیادین فلسفه

65000سوم راجر اسكروتن / اسماعیل سعادتی خمسهتاریخ مختصر فلسفه جدید:  از دكارت تا ویتگنشتاین )ویرایش جدید(
ــدوم الن آر. وایت / انشاءاهلل رحمتیروش های مابعدالطبیعه

ــاول بروس آونی/ محسن ساطعمبانی مابعدالطبیعه
ــاول گتفرید ویلهلم الیبنیتس/ ابراهیم دادجوگفتار در مابعدالطبیعه

250000چهارم فرانكلین لو. فان. باومر/ كامبیز گوتنجریان های اصلی اندیشه غربی )ویرایش جدید(
65000دومادوارد تسلر/ حسن فتحی كلیات تاریخ فلسفه یونان
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68000دوم ورنر یگر / فریده فرنودفر الهیات نخستین فیلسوفان یونان
30000سوم مهدی قوام صفرینظریه صورت در فلسفه ارسطو )ویرایش جدید + اضافات(

11000اولا. ا. تیلور/ حسن فتحیارسطو
ــاول ورنر ویلهم یگر / فریده فرنودفر و امیر نصریصدر مسیحیت و پایدیای یونانی 

به زودیاول هانس گئورك گادامر/ حسن فتحیمثال خیر در فلسفۀ افالطونیـ  ارسطویی )ویرایش جدید(
19000اولمارینا نیكاال یونا ولف/ سیاوش فراهانیفلسفه یونانی متقدم و ایران باستان

10000اول آرمند آگوستین مورر / هادی ربیعی فلسفه زیبایی : تفسیری تومایی
ــدوم توماس آكویناس / بهنام اكبریدرباره وحدت عقل در رد ابن رشدیان 

ــدوم جان اینگلیس / بهنام اكبریدرباره آكویناس 
به زودیدوم اكبر حبیب اللهیفلسفه  بوناونتورا

18000اولجولیا درایور/ شیرزاد پیك حرفهپیامدگرایی
18000دوم ویلیام اچ. برنر/ حسین سلیمانی آملیمبانی فلسفه جدید: از دكارت تا كانت 

10000سوم هیالری پاتنم / مازیار چیت ساز فلسفه منطق 
15000اولجولیان یانگ/ بهنام خداپناههایدگر واپسین

11000اولگونتر فیگال/ شهرام باقریدرآمدی بر هایدگر
36000دوم لوسین گلدمن / محمد زارعلوكاچ و هایدگر 

38000اولدیوید هیوم/ ترجمه و تحقیق: رسول رسولی پور، سوده مهتاب پورگفت وگوهایی درباره دین طبیعی: خوانشی دیگر
22000اولاندرو وارد/ محمدرضا ابوالقاسمیدرآمدی بر فلسفه كانت

ــدوم سر دبلیو دیوید راس/ محمدحسین كمالی نژادنظریه اخالقی كانت: شرحی بر تأسیس مابعدالطبیعه اخالق

18000دوم حسین غفاریبررسی انتقادی و تطبیقی فلسفۀ نظری كانت
30000اولجورج دیكی/ داوود میرزایی، مانیا نوریانقرن ذوق

25000اولكریستین هلموت ونزل/ داود میرزایی، مانیا نوریانمسائل و مفاهیم كلیدی زیباشناسی كانت
8000اولمحسن جهانگیریمجموعه مقاالت دكتر جهانگیری )جلد3( )فلسفۀ غرب(

17000اول عبدالرضا صفری ظهور و دگردیسی من در ایده باوری آلمانی
12000اولاوروم استرول/ محسن طالیی ماهانیویتگنشتاین

به زودیاول بی. آر. تیلمن/ بهزاد سبزیویتگنشتاین، اخالق و زیبایی شناسی )ویرایش جدید(
54000اولاستیون اونز/ اصغر پوربهرامیدرآمدی به كی یركگور

به زودیاولكریس الن/ وحید غالمی پور فردگادامر: راهنمایی برای سرگشتگان
ــچهارم اتین ژیلسون/ سیدحمید طالب زادههستی در اندیشۀ فیلسوفان

به زودیاولاتین ژیلسون/ سیدضیاءالدین دهشیریتومیسم )ویرایش جدید(
ــسوم والتر ترنس استیس/ عزیزاهلل افشاروجود و نظریۀ شناخت

ــاولرودریك چیشلم/ مهدی دهباشینظریۀ شناخت

ــاولاریك دونالد هرش/ محمدحسین مختاریاعتبار در تفسیر

ــسوم امداد تورانتاریخمندی فهم در هرمنوتیك گادامر
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14000دوم ویالرد ون اورمن كواین / مجید داوودیاز محرك حسی تا دانش 
35000اولدیوید وودراف اسمیت/ سیدمحمدتقی شاكری، یاسر پوراسماعیلهوسرل

58000دومجولیان یانگ/ بهنام خداپناهفلسفه قاره ای و معنای زندگی
30000دومجان كاتینگهام/ امیرعباس علیزمانی، مریم دریانی اصلمعنای زندگی
30000دومجمعی نویسندگان/ گزینش و ویرایش میثم سفید خوشایده دانشگاه

به زودیاولبروس ویلشر/ محمود ابوالقاسمی، میثم محمدامینی، نادیا سلیمانیافول اخالقی دانشگاه
15000دوم ویراستار:علی اصغر مصلح / بامقدمه سید محمد خاتمیفلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر

8000اول   پیتر فردریك استراوسون/ مازیار چیت ساز شكاكیت و طبیعت گرایی
30000اولاندرس ودبرگ/ بیت اهلل ندرلو، جالل پیكانیتاریخ فلسفه تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین

17500دوم مایكل دامت / عبداهلل نیك سیرتخاستگاه های فلسفۀ تحلیلی
20000اول جمعی از نویسندگان / یاسر پوراسماعیلمسائل و نظریه های ادراك حسی در فلسفۀ معاصر 

ــاول رضا بیگ پورحقیقت و معنا در فلسفۀ تحلیلی معاصر 

15000اولجان پوكینگهورن/ میالد نوری، رسول رسولی پورعلم و دین: در جست وجوی حقیقت 
25000اولنورمن گیسلر/ حمیدرضا آیت اللهیفلسفه دین

ــسوموالتر ترنس استیس/ احمدرضا جلیلی/ ویراستۀ مصطفی ملكیاندین و نگرش نوین

10000اولزهرا خزاعیاخالق فضیلت
25000اولتوربرن تانسیو/ احسان پورخیری، هیمن برینشناخت اخالق: درآمدی به نظریۀ اخالقی

45000سومهكتور زاگال و خوزه گالیندو/ احمدعلی حیدریداوری اخالقی: فلسفۀ اخالق چیست؟
ــاولپل روبیژك/ نفیسه و محبوبه ساطعارزش های اخالقی در عصر علم

45000چهارمویلیام كی فرانكنا/ انشاءاهلل رحمتیفلسفه اخالق
85000چهارمالسدر مك اینتایر/ انشاءاهلل رحمتیتاریخچه فلسفه اخالق

30000اولآروین آذرگینضعف و قوت اراده: از منظر فلسفی، روان شناختی و زبان شناختی 
ــدوملطف اهلل نبویتراز اندیشه

ــدومغالمحسین مصاحبمدخل منطق صورت یا منطق ریاضی

12000اولكنت راجرسون/ علی سلمانیزیباشناسی كانت: هماهنگی آزاد خیال و فاهمه

مجموعه تاریخ فلسفه غرب )راتلیج(
36000اول س. س. و. تیلور / حسن فتحی تاریخ فلسفه غرب )جلد1( )از آغاز تا افالطون( 

به زودیاولدیوید فرلی / حسن فتحیتاریخ فلسفه غرب )جلد2( )فلسفۀ یونانی مآبی و اوایل قرون وسطی( 
50000اول جان مارن بن /  بهنام اكبریتاریخ فلسفه غرب )جلد3(   )فلسفه قرون وسطی(

36000اولجی. اچ. آر. پاركینسون / سید مصطفی شهرآیینیتاریخ فلسفه غرب )جلد4( )دوره نوزایی و عقل گرایی قرن هفدهم(
48000اولرابرت سلمن و اكتلین هیگینز/ سیدمسعود حسینیتاریخ فلسفه غرب   )جلد6(  )عصر ایدئالیسم آلمانی(

ــاولریچارد كرنی/ مریم خدادادیتاریخ فلسفه غرب   )جلد8( )فلسفه قاره ای در قرن بیستم(

50000اول اس. جی. شنكر / ابوالفضل حقیریتاریخ فلسفه غرب )جلد 9( )فلسفۀ علم، منطق و ریاضیات در قرن بیستم( 
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36000اول جان وی. كنفیلد / یاسر خوشنویستاریخ فلسفه غرب )جلد 10( )فلسفۀ معنا، معرفت و ارزش در قرن بیستم(

مجموعه کتاب های راهنمای راتلیج
15000دوم نیكالس پاپاس/ بهزاد سبزیكتاب راهنمای جمهوری افالطون

15000سومدی. ای. لوید توماس/ عباس اسكوییانكتاب راهنمای در باب حكومت الك
ــاول ای. جاناتان لو/ ابوالفضل حقیریكتاب راهنمای جستار در باب فاهمۀ بشری الك

مجموعه آثار ارسطو
68000هشتم ارسطو/ شرف الدین خراسانیمتافیزیك  )مابعدالطبیعه(

22000سوم ارسطو / سهیل محسن افناندرباره هنر شعر ارسطو
18000هفتم ارسطو/ علیمراد داودیدرباره نفس ارسطو

مجموعه ایده آلیسم آلمانی
38000اولیوهان گوتلیب فیشته/ سیدمسعود حسینیبنیاد آموزه فراگیر دانش

ــدومگئورگ ویلهلم فردریش هگل/ محمدمهدی اردبیلیمتافیزیك ینا

ــاولگئورگ ویلهلم فردریش هگل/ سیدحسین سجادیمنطق ینا

مجموعۀ فلسفه های انضمامی
98000اولویراستۀ هیو ه   . جنوویز/ كورس سامانیان و مریم الماسیفلسفۀ موزه برای قرن بیست ویكم

ــدوممایكل الكس/ صالح افروغ، یاسر پوراسماعیلدرآمدی به متافیزیك معاصر

18000اول رابرت كین / فخرالسادات علویفلسفه اختیار
ــدوم مایكل تای / یاسر پوراسماعیلفلسفه آگاهی

27000دوم ویلیام فیش / یاسر پوراسماعیلفلسفۀ ادراك حسی 
12000دوم ریچارد فیومرتون / جالل پی كانیمعرفت شناسی 

28000چهارم جیمز لیدیمن / حسین كرمیفلسفه علم 
22000پنجم جیمز ریچلز / آرش اخگریفلسفه اخالق 

مجموعۀ آشنایی با فلسفۀ تحلیلی 
14000اول مایكل دامت / مرتضی قرایی گركانیفلسفه ریاضیات

10000اولسباستین گاردنر/ نوید افشارزادهزیباشناسی
7000اول جان وارول / یاسر خوشنویسفلسفه علوم طبیعی

5000اولكریستوفر پیكاك /یاسر خوشنویس فلسفه زبان
7000دوم دیوید پاپینیو / امیر مازیارفلسفه علم 

12000دوم مارتین دیویس / مهدی ذاكریفلسفه ذهن 
7000دوم اِی. سی. گریلینگ، اسكات استرجن و ام. جی. مارتین / امیر مازیارمعرفت شناسی
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7000دوم مارك سینزبری / سیدمحمدعلی حجتیفلسفه منطق 

سیاست و علوم اجتماعی
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

به زودیدومهارالد فریش/ حسن فتاحیفرار از الیپزیك
15000چهارمرابرت اچ. بورك/ الهه هاشمی حائریدر سراشیبی به سوی گومورا

ــاولمحمدجواد الریجانیدرس های سیاست خارجی
ــاوللئو راستن/ محمد بقائی )ماكان(فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریكایی

مطالعات اجتماعی و فرهنگی خاورمیانه
18000اولماكس وبر و دیگران/ علی راغبجامعه شناسی تاریخی ـ تطبیقی دین ماكس وبر

مطالعات ادیان
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

70000اولكارن آرمسترانگ/ كیانوش حشمتیبنیادگرایی: پیكار در راه خدا در یهودیت، مسیحیت و اسالم
نقـد و نظـری بر بنیادگرایـی دینی )مقدمـه ای انتقادی بر 

تفسـیرهای مدرن غربی( 
16000دومحسین غفاری

15000اولعادل شیرالیحرانیان
15000دومعادل شیرالیصابئین راستین

ــسوملیال هوشنگینسطوریان
19500اولكیت وارد/ سودابه كریمیدر باب دین: معنا، كاركرد و آینده

ــدومفیل زاكرمن/ خشایار دیهیمیدرآمدی بر جامعه شناسی دین
ــاولكالوس مولر/ شاهرخ راعیشمنیسم: درمانگران، روح ها، آیین ها

85000چهارمویلیام جیمز/ حسین كیانیتنوع تجربۀ دینی
5000دوممجتبی اعتمادی نیازندگی در كرانه ها )سه گفتار درباره تجربه های نزدیك به مرگ(

ادیان و آیین های شرق
7500اولجیمز لگ/ گیتی وزیریمعرفت بزرگ و آیین میانه گزینی )متون اصلی آیین كنفسیوسی چهار كتاب( 

40000اولاچ. جی. كریل/ گیتی وزیریكنفوسیوس و طریقه چینی
به زودیاوللی فو چن/ گیتی وزیریراه كنفوسیوس )2جلدی(

8000اولمنسیوس/ گیتی وزیریمنسیوس )حكایت های اخالقی از آیین كنفوسیوس(
60000اولبرتون واتسون/ گیتی وزیریتألیفات مقدماتِی مو تزو، هسون تزو، هان فی تزو

به زودیاولهاجیمه ناكامورا/ مصطفی عقیلی و حسین كیانیشیوه های تفكر ملل شرق  )ویرایش جدید(

حكمت جاویدان )آشنایی با اندیشۀ سنت گرایان(
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد
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38000اول ویلیام كوئین/ رحیم قاسمیان یگانه سنت
ــاول رنه گنون/ دل آرا قهرمانسمبول های بنیادین: زبان جهان شمول علم مقدس

25000دوممارتین لینگز/ سعید تهرانی نسبباورهای كهن و خرافه های مدرن
9000اول فریتیوف شوان / رضا كورنگ بهشتیـ  فاطمه صانعیچكیده مابعدالطبیعه

ــاول مارتین لینگز/ فاطمه صانعیرمز و مثال اعلی: تحقیقی در معنای وجود 

10000سوم تیتوس بوركهارت/ سیدحسن آذركارجهان شناسی سنتی و علم جدید
14000چهارم تیتوس بوركهارت/ گلناز رعدی آذرخشی و پروین فرامرزیكیمیا: علم جهان،علم جان

12000پنجم رنه گنون/ حسن عزیزیبحران دنیای متجدد
34000سوم كنت الدمدو/ رضا كورنگ بهشتیسنت گرایی: دین در پرتو فلسفۀ جاویدان

ــدوم رنه گنون/ دل آرا قهرماننگرشی به مشرب باطنی اسالم و آیین دائو

38000چهارم سیدحسین نصر/ محمدحسن فغفوریدین و نظام طبیعت
29000اولحسین خندق آبادی، طیبه كرمیجاودان نامه، نمایه آثار فارسی مربوط به سنت گرایی

کتاب های مصور حكمت جاویدان
30000اول تیتوس بوركهارت/ مهرداد وحدتی دانشمندفرهنگ اسالمی در اسپانیا

ــسومتیتوس بوركهارت/ مهرداد وحدتی دانشمندفاس، شهر اسالم

20000اول كیت كریچلو / سیدحسن آذركارتحلیل مضامین جهانشناختی نقوش اسالمی 
30000سوم سیدحسین نصر/ رحیم قاسمیانهنر و معنویت اسالمی

30000اولتیتوس بوركهارت / مهرداد وحدتی دانشمندسیئنا، شهر مریم مقدس
20000اول تیتوس بوركهارت / امیر نصریمبانی هنر مسیحی 

مطالعات اسالمی
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

10000دومسهیل محسن افنان/ محمد فیروزكوهیپیدایش اصطالحات فلسفی در عربی و فارسی

به زودیاولتد الوسن/ جمعی از مترجمانعقل و الهام در اسالم »مقاالتی در تاریخ، كالم، فلسفه و تصوف اسالمی« )ویرایش جدید(

مجموعۀ عرفان و تصوف
25000اولجمعی از نویسندگان/ علیرضا رضایتتصوف و طریقت

به زودیدومبنیامین آبراهاموف/ مرضیه شریعتیعشق الهی در عرفان اسالمی

به زودیاولپییر لوری/ زینب پودینه آقاییتأویالت القرآن از دیدگاه عبدالرزاق كاشانی )ویرایش جدید(

مجموعۀ کالم و فرقه ها
36000اولیوزف فان اس / سارا مسگرشكوفایی كالم اسالمی

20000اولهاینتس هالم/ احسان موسوی خلخالی غنوصیان در اسالم: شیعیان غالی و علویان
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75000اوللوئی گارده، ژرژ قنواتی/ احسان موسوی خلخالیفلسفه اندیشه دینی در اسالم و مسیحیت

25000اولویلیام فردریك تاكر/ حمید باقریمدعیان مهدویت و هزاره گرایان )نگاهی به جنبش غالیان شیعی عراق در سده های نخستین(

مجموعۀ مطالعات قرآن و حدیث
ــاولسرویراستار: جین َدمن مك اولیف/ جمعی از مترجماندائرةالمعارف قرآن )EQ( )جلد 6( 

ــاولسرویراستار: جین َدمن مك اولیف/ جمعی از مترجماندائرةالمعارف قرآن )EQ( )جلد 5( 

70000دوم سرویراستار: جین َدمن مك اولیف/ جمعی از مترجماندائرةالمعارف قرآن )EQ( )جلد 4( 
80000اول سرویراستار: جین َدمن مك اولیف/ جمعی از مترجماندائرةالمعارف قرآن )EQ( )جلد 3( 
80000دومسرویراستار: جین َدمن مك اولیف/ جمعی از مترجماندائرةالمعارف قرآن )EQ( )جلد2( 
150000دومسرویراستار: جین َدمن مك اولیف/ جمعی از مترجماندائرةالمعارف قرآن )EQ( )جلد1(

ــدومكریستین سندز/ زهرا پوستین دوزتفاسیر صوفیانه قرآن از سده چهارم تا نهم
34000اولفان اِس، گلدتسیهر، شاخت.../ به كوشش سیدعلی آقاییتاریخ گذاری حدیث: روش ها و نمونه ها
28000اولویراسته ریچارد مارتین/ به كوشش و ویرایش مهرداد عباسینگرش هایی به اسالم در مطالعات ادیان

20000اولویراستۀ اندرو ریپین/ به كوشش و ویرایش مهرداد عباسیرویكردهایی به تاریخ تفسیر قرآن
15000دومگریگور شولر/ نصرت نیلسازشفاهی و مكتوب در نخستین سده های اسالمی

57000چهارم آمنه ودود/ اعظم پویا، معصومه آگاهیقرآن و زن: بازخوانی متن مقدس از منظر یك زن
45000سوم ویراسته جرالد هاوتینگ و عبدالقادر شریف/  مهرداد عباسیرهیافت هایی به قرآن

40000اولعبداهلل سعید/ سعید شفیعیدرآمدی به قرآن
75000اولمئیر براشر/ نصرت نیلساز و پریسا عسكری سمنانیقرآن و نخستین ادوار تفسیری شیعه امامیه

مجموعۀ  فلسفه
 خدای متعال: مطالعاتی درباره ساختار و نشانه شناسی 

50000اولیان ریچارد نتون/ سیده لیال اصغریفلسفه، كالم و جهان شناسی اسالمی 

مجموعۀ تاریخ
به زودیاولگریگور شولر/ محمدحسین رفیعیزندگی نامۀ محمد)ص(: ماهیت و وثاقت

مجموعۀ جهان اسالم 
12000اول شارل پال / محمد راغبادبیات در جهان اسالم

ــاولعبدالحمید صبره/ نگار ذیالبیعلم در جهان اسالم
به زودیاولادموند باسِورث/ حسین بیاتلو، محمد نورمحمدی نجف آبادیجنگ افزار در جهان اسالم

به زودیاولفریتس مایر/ فیروزه صادق زاده دربانتصوف در جهان اسالم
10000اول الگ گرابار / مهرداد وحدتی دانشمندشهر درجهان اسالم 
10000اول ریچارد اتینگهاوزن / مهرداد وحدتی دانشمندهنر در جهان اسالم 

10000اول ای. شیلوا / مهرداد وحدتی دانشمندموسیقی در جهان اسالم 
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معارف اسالمی
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

50000پنجمسیدجالل الدین مجتبویترجمه قرآن كریم
95000اولحسین غفاریتشیع: دین كامل، كمال دین 

25000اولحسن انصاری قمیجستارهای تاریخی درباره تشیع
30000اولمولی محسن فیض كاشانی / عبداهلل حقیقت علم الیقین )جلد2(
40000اولمولی محسن فیض كاشانی/ حسین استادولیعلم الیقین )جلد 1(

150000سومعبدالصمد همدانی / حسین استادولیبحرالمعارف )دوره 3جلدی(
به زودیاول شیخ بهایی/ علی بن طیفور بسطامیمفتاح الفالح )ویرایش جدید(

ــاول مولی مهدی نراقی/ سیدجالل الدین مجتبویعلم اخالق اسالمی )3جلدی( )ویرایش جدید(

ــسوم مولی مهدی نراقی/ سیدجالل الدین مجتبویعلم اخالق اسالمی )گزیده( )ویرایش جدید(

70000هفتم شیخ بهایی / شمس الدین محمد خاتون آبادی / مصحح: حسین استادولی اربعین 
ــاول سیدمحمد بحرالعلوم / امیر وكیلیاناصحاب رسول اكرم )ص(

ــاول سیدمحمد بحرالعلوم / محمود گلزاریاصحاب امیرالمؤمنین )ع(

ــاول سیدمحمد بحرالعلوم / امیر وكیلیان وكریم جعفریسیری در زندگی حضرت زینب )ع(

ــاول سیدمحمد بحرالعلوم/ محمدعلی امینیزنان صدر اسالم 

30000اول مرضیه محمدزاده شهیدان جاوید: پژوهشی تاریخی درباره شهدای نهضت امام حسین )ع( 
18000سوم مرضیه محمدزاده دوزخیان جاوید : پژوهشی تاریخی پیرامون قاتالن نهضت امام حسین )ع(

29000اولقاسم كاكاییگلبانگ سربلندی: گفتارها و روضه های عاشورایی
4800اولفرهنگ مهروشمروری بر گستره دعاپژوهی 

ــدوم مصطفی اسفندیاری )فقیه(حجت موجه “پاره ای از مهم ترین اختالف نظرهای شیعه و اهل سنت در مهدویت”

7000دوم كمال الدین غرابمباهله “بررسی تطبیقی مباهلۀ پیامبر با مسیحیان نجران” 
2500اولا بوالخطاب عمر بن حسن بن دحیه الكلبی / محمد باغستانی كوزه گراعالم نصر مبین در داوری میان اهل صفین

6500اول مقدمه و تعلیقات: منوچهر صدوقی سهاسلسلۀ المختارات من نصوص التفسیر المستنبط1
7000اول مقدمه و تعلیقات: منوچهر صدوقی سهاسلسلۀ المختارات من نصوص التفسیر المستنبط2
9000اول مقدمه و تعلیقات: منوچهر صدوقی سهاسلسلۀ المختارات من نصوص التفسیر المستنبط3
7000اول مقدمه و تعلیقات: منوچهر صدوقی سهاسلسلۀ المختارات من نصوص التفسیر المستنبط4

15000اول محمد محمدیانالفهرست موضوعی آلیات القرآن )دوره 3جلدی( »آیات التوحید، آیات المعاد، آیات النبوه«

زنده رود
24000سومحسین غفاریمعجزه عاشورا

10000اولحسین غفاری حتی مطلع الفجر: تبیین جایگاه وجودشناختی لیله القدر 
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عرفان
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

27500پنجمسیدمحمدحسن قاضی / سیدمحمدعلی قاضی نیاآیت الحق )جلد 1( به همراه فلسفه عرفان شیعی )دكتر حسین غفاری(
13500چهارمسیدمحمدحسن قاضی / سیدمحمدعلی قاضی نیاآیت الحق )جلد 2( شرح احواالت آیۀاهلل سیدعلی قاضی

19000اولقاسم كاكاییحدیث سرو )شرح احواالت آیت ا... نجابت(
17000سوم داوودبن محمود قیصری / سیدحسین سیدموسویمقدمۀ شرح قیصری بر فصوص الحكمه

ــاول رام الندا / علی اشرف امامیحكمت  محی الدین 

ــاول علی اشرف امامیمقایسۀ دیدگاه های عرفانی عبدالكریم جیلی و ابن عربی 

8000اولویلیام چیتیك / جلیل پرویناصول و مبانی عرفان مولوی 
ــسومویلیام چیتیك / جلیل پرویندرآمدی بر تصوف و عرفان اسالمی 

16000اولمحسن شعبانیبی خویشی و خویشتنداری: در نسبت تجربه عرفانی و اخالقی
ــسوم آنه ماری شیمل / محمد طرفموالنا؛ دیروز، امروز، فردا 

15000اولمقدمه و تصحیح: محمودرضا اسفندیارنِصاب مولوی »گزیده اسماعیل انقروی از مثنوی« 
10500اولمحمودرضا اسفندیارشهر خوشی»نگاهی به زندگی و عرفان بهاءالولد« 

10000اولبه اهتمام و حواشی مهدی قربانیانمكاتیب فارسی غزالی
22000دوم به اهتمام: میثم كرمیغزالی شناسی

ــاولنرگس قنبریاظهار در خلق مدام»اندیشۀ خلق مدام در جهان بینی عرفا و ادبیات عرفانی«

10000اولسعید رحیمیانآینه های روبه رو »مباحثی در پیوند خداشناسی و انسان شناسی عرفانی«
50000سوماحمد تمیم داریعرفان و ادب در عصر صفوی

دائرةالمعارف تشیع
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

ـ یهود به زودیاولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 16( بهاءالدین نائینی 

90000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 15( مآثرـ مینوی

66000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 14( كربالـ لیلۀالمبیت

60000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 13( قباله ـ كرباسی

55000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 12( غار ـ قباله

170000دومزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 11( عابد اصفهانی ـ العیون و المحاسن

55000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 10( شفاء  ـ  ظهیر فاریابی

60000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 9( سابقون  ـ  شفاءالصدور

60000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 8( ذات  ـ  ژرف
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60000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 7( خاتم  ـ  دیه

60000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 6( حاتم  ـ  حیوان

55000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 5( تفصیل  ـ  چینی

60000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 4(تابعیت  ـ  تفسیر

60000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع ) جلد 3( ب  ـ  پیكار

60000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 2( اخبار  ـ  ایهام

55000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 1( آب  ـ  احیاء

تاریخ
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

تاریخ اسالم
65000دوممحمد حمیداهلل/ محمود مهدوی دامغانیوثائق »نامه های حضرت ختمی مرتبت و خلفای راشدین« 

40000اولابوالولید ازرقی/ محمود مهدوی دامغانیاخبار مكه
8000دوممارتین لینگز/ سعید تهرانی نسبمكه از پیش از نزول تورات تا كنون
45000هفتم مارتین لینگز / سعید تهرانی نسبمحمد)ص(: بر پایۀ كهن ترین منابع

ــدومكارن آرمسترانگ/ علیرضا رضایتمحمد)ص(: پیامبری برای زمانه ما

ــششم كارن آرمسترانگ / كیانوش حشمتی محمد)ص( “زندگینامۀ پیامبر اسالم” 
28000دوم خلیل اینالجق / كیومرث قرقلوامپراتوری عثمانی “عصر متقدم 1300 تا 1600”

12000اولمحمدكاظم رحمتیشهید ثانی و نقش وی در تحوالت دینی عصر نخست صفویه 
10000اول محمدكاظم رحمتیجستارهایی در تاریخ ایران و اسالم 

ــاول محمدكاظم رحمتیمقاالتی در تاریخ زیدیه و امامیه 

ــاول محمدكاظم رحمتیفرقه های اسالمی ایران در سده های میانه 

تاریخ ایران
40000اولبه اهتمام شهرام زارعپژوهش هایی درباره تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

سومدیوید مناشری/ محمدحسین بادامچی، عرفان مصلحنظام آموزشی و ساختن ایران مدرن
به زودیاولَووتر هنكلمن/ یزدان صفاییفرهنگ پذیری ایرانیان و عیالمیان:  آغاز امپراتوری هخامنشی

ایران در عهد باستان متأخر
 رویدادنامه سریانی موسوم به »رویدادنامه خوزستان« 

19500اولخداداد رضاخانی، سجاد امیری باوندپورروایتی از آخرین سال های پادشاهی ساسانی

در میان امپراتوری ها؛ عرب ها، رومیان و ساسانیان در عهد  باستان 
متأخر

110000اولگرِگ فیشر/ مهناز بابایی

اولبه كوشش تورج دریایی/ مهناز باباییایران ساسانی در بستر عهد باستان متأخر
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به زودیاولجیسون سیون مختاریان/ مهناز باباییربی ها، ساحران، شاهان و موبدان: فرهنگ تلمودی در ایران باستان
به زودیاولمتیو پ. كانپا/ هایده مشایخدو چشم زمین؛ هنر و آیین پادشاهی در روم و ایران ساسانی

به زودیاولكاتاژینا مكسیمیوك/خشایار بهاریجغرافیای جنگ های ایران و روم
به زودیاولمایكل ه . داجن و ساموئل ن. س. لیو/ خشایار بهاریمرزهای شرقی امپراطوری روم و جنگ های ایران )363-226 پ.م.(
به زودیاولجفری گریتركس و ساموئل ن. س. لیو/ خشایار بهاریمرزهای شرقی امپراطوری روم و جنگ های ایران )630-363-پ.م.(

کلیات
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

70000اولبه اهتمام میثم كرمیسایه سرو: مقاالتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی
14000اولشمس الملوك مصطفوی | با همكاری علیرضا گودرزی فراهانی عمو سالمت »صدای پای تنهایی«

22000اولژانت الیزابت بلیك ـ  ایمان شفیع بیكآموزش زبان یونانی

دانش نامه
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

8500اولاندرو كینگ/ شادی حامدی آزادستاره ها
9000اول میخاییل هاسكین/ پوریا ناظمیتاریخ ستاره شناسی

10000اولجان گریبین/ شادی حامدی آزادكهكشان ها
9000دوم پیتر كلز / نادیه حقیقتیكیهان شناسی 

12000اولكاترین بالندل/ شادی حامدیسیاه چاله ها
8500دوم بیل مك گوایر / شادی حامدی آزادفاجعه های جهانی 
11000اولمایكل هاوارد/ مهدی شاددل بصیرجنگ جهانی اول

به زودیاوللیندا وودهد/ علیرضا رضایتمسیحیت
15000اوللوچیانو فلوریدی/ مهدی جوادیاطالعات

10000اول لئوفرانس هلفور، استریونس / شادی حامدی آزاد تاریخچه زمان
19000سوم فرانك كلوز/ شادی حامدی آزاد هیچ

9000دوم راسل استانارد / پوریا ناظمینسبیت 
9500سومتیموتی گاورز/ پوریا ناظمیریاضیات

15000چهارم جان پاكینگورن/ ابوالفضل حقیرینظریه كوانتوم 
9000اول دیوید. جی. هند / بصیر والی آمار 
9000سوممایكل اوشی/ ابوالفضل حقیریمغز

9500سوم برایان و دبورا چارلزورث / عبدالمجید مهدوی دامغانیتكامل 
8500سوم برنارد وود / فرهاد رضاییتكامل انسان

به زودیاولمایكل وود/ رحیم قاسمیانفیلم
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9000دوم دینا آرنولد / رحیم قاسمیانتاریخ هنر 
ــدوم سینتیا فریلند / رحیم قاسمیاننظریه هنر 

13000سوم جرالدین ا. جانسون / رحیم قاسمیانهنر رنسانس 
14000اولاندرو رابینسون/ فاطمه توسلیخط و نوشتار

12000چهارم رابرت آلن سگال/ فریده فرنودفراسطوره 
به زودیاولنایجل واربرتون/ حسین كیانیآزادی بیان
11000اولریچارد بالمی/ عبدالرضا ساالر بهزادیشهروندی
10000اول برنارد كریك / عبدالرضا ساالر بهزادیدموكراسی

9500دوم توماس فلین / حسین كیانیاگزیستانسیالیسم 
10000دوم جاناتان بارنز / محمد فیروزكوهی ارسطو 

10000دوم اِی. سی. گریلینگ/ ابوالفضل حقیریویتگنشتاین 
20000اولویلیام باینوم/ فهیمه مخبر دزفولیتاریخ پزشكی

20000اولباری استفنسون/ داریوش رضاپورآیین
ــاولاندرو رابینسون/ فرنوش سلیمان زادهنبوغ

به زودیاولهرمیون لی/ فرنوش سلیمان زادهزندگی نامه نویسی
25000اولجوزف دان / مصطفی مرشدلوقباال

علـــــم
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

30000اولامیرمحمد گمینی )با مقدمه دكتر معصومی همدانی(دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ كیهان شناسی در تمدن اسالمی
20000اولاستفان بكستر/ پوریا ناظمیاواتار )نگاهی علمی به فیلم علمیـ  تخیلی اواتار( 

ــاولریچارد تالكوت/ افشان كرباسی، امیر حسن زادهخودآموز تصویری ستاره شناسی

5000سومپل استراترن / ابوالفضل حقیریهاوكینگ و سیاهچاله ها
9500چهارم استفن هاوگینگ / ابوالفضل حقیرینظریۀ همه چیز 

ــدوم پل استراترن / ابوالفضل حقیریاینشتین و نسبیت 

5000دوم دان ناردو / ابوالفضل حقیریسیاهچاله ها 
ــاول پام اسپنس و ایان نیكلسون / ابوالفضل حقیریجهان از انفجار بزرگ تا سیاهچاله ها

18000اولماركوس چان/ ابوالفضل حقیری قزوینیمكانیك كوانتومی به شما آسیب نمی رساند
60000اولالكس ویلنكین/ حمیده رحمتیجهان های بسیار در یك جهان: در جست وجوی جهان های دیگر

هنر
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

هنر اسالمی
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40000اولالگ گرابار/ مهدی گلچین عارفیشكل گیری هنر اسالمی
به زودیاولجمعی از نویسندگان/كورس سامانیان و معصومه كریمیهنر اسالمی و موزه

معماری
20000اولاندرو بلنتاین/ نگار صبوریدلوز و گواتاری برای معماران

سینما
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

مطالعات سینمایی | نظریه و نقد
25000اوللیئو برادی و مارشال كوئن/ بابك تبرایینظریه و نقد فیلم 1: زبان سینما 

ــدومكریستین متز/ روبرت صافاریاننشانه شناسی سینما

فیلم سازان جهانی، مؤلفان ایرانی
12000اولعلی روحانیتارانتینو

به زودیاولآرش جمشیدیمایك لی: تصویرگر لحظات حقیقی
38000اولاحمد طالبی نژادبه روایت پرویز كیمیاوی

یک فیلم چند نگاه
به زودیاولحمید باقری، حامد عزیزیانلینچ از مخمل آبی می گوید

7000اول جمعی از نویسندگان / حامد عزیزیانـ  حمید باقریروبان سفید )میشائیل هانكه( 
9500اول جمعی از نویسندگان / حامد عزیزیانـ  حمید باقرینگاه خیره اولیس )تئو آنجلوپولوس(

8000اول جمعی از نویسندگان / حامد عزیزیانـ  حمید باقریآینه  )آندری تاركفسكی(

تئاتر
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

مطالعات دراماتورژیک
24000اولپیتر ومك/ مژده ثامتیدیالوگ

10000اولآلن بدیو/ محمدرضا خاكیستایش تئاتر )گفت وگوی آلن بدیو و نیكوال ترونگ(
12000اولویكتور هوگو/ پرویز احمدی نژادمقدمه ی كرامول: نكاتی در باب درام رمانتیك

نمایشنامه
12000اولرابرت كوهن/ غالمرضا شهبازیماكیاوللی: هنر ُرعب و وحشت

10000اولدیوید هنری هوانگ/ غالمرضا شهبازیطنین صدای یك انسان
42000اولاونوره دو بالزاك/ پرویز احمدی نژادخالی بند )كمدی در پنج پرده و به نثر(
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اولامیل زوال / پرویز احمدی نژادترز راكن )درام ناتورالیستی در چهار پرده(
به زودیاول رونی بركت؛ ترجمه ی سلما محسنی اردهالیده روز در این دنیای خاكی

مرجان )کتاب های گردشگری، حیات وحش و محیط زیست(
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

25000اول سندی رنسفورد / غزاله منتظمسواركاری برای همه

مجموعۀ محیط زیست ما
10000اول جمعی از نویسندگان / باران بیدارانقالب سبز

10000اول جمعی از نویسندگان / باران بیدارنجات سیاره زمین
10000اول جمعی از نویسندگان / باران بیدارسیاره ای در بحران

10000اول جمعی از نویسندگان / باران بیدارتغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی

ستاره )واحد کودك و نوجوان نشر سینا(
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتابتعداد

2500اول لورین هورسلی / آیدا فضلیگیاهان شگفت انگیز 
2500اول لورین هورسلی / آیدا فضلیمخترعان

2500اول ویوك منون / آیدا فضلیزندگی در جنگل 
2500اول آیشا راو / آیدا فضلیزندگی در دریا

فلسفه: گام نخست
به زودیاولژان پل مونژن/ محسن حسنیروح خبیث آقای دكارت
به زودیاولژان پل مونژن/ سپیده َره انجامروز پردردسر استاد كانت

به زودیاولیان لو برا، ژان پل مونژن/ سپیده َره انجاممرگ سقراط الهی

اندیشیدن با کودکان
4500اول حمیدرضا توكلی / تصویرگر: علی خداییدرختی كه دلش برای زمستان تنگ شد

4500اول حمیدرضا توكلی / تصویرگر: علی خدایییك بار دیگر قورباغه
5000اول حمیدرضا توكلی / تصویرگر: علی خداییاشتباه قشنگ زرافه

مجموعه داستان های بدون متن
5000اولگائتان درموخرس غمگین

5000اول بئاتریس رودریگلس دزد مرغ
5000اول ماندانا سادات شیر من
5000اول ژولیت بینه ادموند 
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فلسفه برای کودکان و نوجوانان
6000اولمتیو لیپمن/ شیوا شفائی/ فاطمه یونسیالفی

15000اولاسكار برنی فیه، ایزابل میلون/ مهرنوش هدایتی، روح اهلل كریمیفلسفیدن با مالنصرالدین
6000اولیورگ شوبیگر/ فرحناز عجمیخارج

8000اولیورگ شوبیگر/ پروانه عروج نیاوقتی مرگ پیش ما آمد



یادداشت:


