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فلسفه اسالمی
معرفتشناسی در فلسفه
اسالمی
ّ
حسین غفاری
امیر مازیار

چاپ اول |  345ص | رقعی

این مجموعه در قالب اثری
پنججلدی،ب هگونهایطراحی
شده است که ضمن برطرف ساختن نیاز جدی به
ً
متنی آموزشی در فلسفه اسالمی ،خصوصا برای
دانشجویان ،در عین حال بتواند خأل ناشی از عدم
ارائه مبانی و اصول فلسفه اسالمی را در قالبی مناسب
با پرسشهای فلسفی مخاطب معاصر پر نماید.
جلــد نخســت ایــن مجموعه بــه معرفتشناســی
اختصــاص دارد و چنیــن موضوعــی بهنحــو متمرکــز
و متمایــز از ســایر مباحــث در ســنت تألیفــی
فلســفه اســامی ســابقه نداشــته اســت .در کتــاب
حاضــر بــر اســاس الگویــی انتزاعــی از مباحــث
وپرســشهای اســامی معرفتشناســی ،آراء
فیلســوفان اســامی در خصــوص آنهــا بهنحــوی
اســتداللی شــرح داده شــده اســت .ایــن اثــر مقیــد
بــه مستندســازی مباحــث بــا نقــل مســتقیم عبــارات
از متــون فیلســوفان اســامی بــوده ،در عیــن اینکــه
ایــن موضــوع مانــع از نــوآوری در موضوعــات
مختلــف آن نبــوده اســت.

تهافتالتهافت

ابوالوليد محمدبن رشد
ترجمۀ حسن فتحی
چاپ دوم | 670ص | وزیری

ابوالوليــد محمدبــن رشــد
كتــاب تهافتالتهافــت را در
پاســخ بــه تهافتالفالســفۀ
غزالــی بــه رشــته تحريــر درآورده اســت ،تــا «نشــان
دهــد كه بيشــتر آنچــه غزالــی در كتابــش آورده اســت
از ارزش تصديقــی و اقناعــی برخوردارنــد و بــه مرتبــه
يقيــن و برهــان نمیرســند» .غزالــی در بيســت
مســأله بــر فالســفه خــرده گرفتــه در ســه مــورد حكــم

بــه تكفيــر ايشــان داده اســت .ابنرشــد يــک بــه يــک
ايــن مســائل را طــرح كــرده و بــه مقابلــه بــا غزالــی
رفتــه اســت .او فحاش ـیهای غزالــی را بــا فحاشــی
پاســخ داده ،امــا آنجــا كــه پــای انتقــاد و اســتدالل
در ميــان اســت در بســياری مــوارد بــه غزالــی حــق
داده اســت و ابنســينا را بــه كجفهمــی متهــم كــرده
اســت .بهنظــر او كتــاب غزالــی مباحــث الهــی را از
محــل ويــژه خويــش بــه در آورده و بـرای غيــر اهــل
آن عرضــه كــرده اســت .هميــن امــر باعــث شــده
اســت كــه ايــن مباحــث حالــت برهانــی خــود را
از دســت بدهنــد ،و بهصــورت ســخنانی جدلــی
و خطابــی درآينــد .از اينجاســت كــه او نــه گـزارش
غزالــی را از ديدگاههــای فيلســوفان میپســندد و نــه
انتقــاد او را از آنهــا« .ايــن كتــاب را بايــد تهافــت
مطلــق ناميــد ،نــه فقــط تهافــت فيلســوفان».

جدال با مدعی

حسین غفاری

چاپ چهارم |  368ص | رقعی

جــدال بــا مدعــی کتابــی
بــا موضــوع عقالنیــت،
فلســفه ،عرفــان و رابطــه
ایــن مباحــث بــا قــرآن
کریــم ،بیانــات معصومیــن(ع) و معــارف اســامی
اســت .ایــن کتــاب محصــول ســه مباحثــه و مصاحبه
چنــد ســاعته بیــن حســین غفــاری و ســردبیر نشــریه
مخالــف فلســفه و عرفــان« ،ســمات» اســت.
ً
ّ
نویســنده در مقدمــه ایــن کتــاب بــا معرفــی نســبتا
ّ
تفصیلــی جریانــات ضــد فلســفه و بررســی اجمالــی
معتقــدات سوفســطاییان ،اصحــاب کشــف و شــهود،
امپریســتها ،نصگرایــان و پیــروان مذاهــب
وحیانــی (تئولوگهــا) ،جریــان ضدفلســفی را
در هــر یــک از ایــن بســترها بــه صــورت مختصــر
مــورد بررســی قـرار میدهــد؛ وی همچنیــن بــا بیــان
محــدوده فرهنگــی اهــل سـ ّـنت بهعنــوان خاســتگاه
جریانهــای ضدفلســفی ،بــا اشــاره بــه خطبههــا و
(ع)
معــارف واالی نهجالبالغــه ،احادیــث معصومیــن
و آثــار علمــای بــزرگ ،از تشــیع بــا عنــوان ســرزمین
حکمــت و معنویــت یــاد میکنــد.

فلسفه اسالمی

معاد

غالمحسین ابراهیمی دینانی
چاپ چهارم |  345ص | رقعی

در همـه زمانهـا مسـائل
بغرنـج و پیچیـدهای وجـود
داشـته که ذهـن بسـیاری از
فیلسـوفان را به خود مشغول
کرده اسـت« .معاد جسـمانی» از جمله این مسـائل
اسـت.این مسـأله تا پیـش از صدرالمتألهین راهحلی
عقلـی نداشـت ،و حتی شـخصی همچون ابنسـینا
فهـم این مسـأله را خـارج از قدرت عقل میدانسـت.
صدرالمتألهیـن بـا تأسـیس اصـل اصیـل حرکـت
در جوهـر توانسـت ،عالوهبـر حـل مسـائل بسـیار
ّ
دیگـری ،از عهـده حـل ایـن مسـأله برآیـد .آقاعلـی
مـدرس زنـوزی کـه از شـخصیتهای برجسـته در
معقـول و منقـول اسـت ،عالوهبـر احاطـه کامـل بـر
کلمـات صدرالمتألهیـن و فهـم رمـوز فلسـفه وی از
قـدرت ابـداع و نـوآوری نیـز برخـوردار بـود .او در
بـاب مسـائل فلسـفی بسـیاری ،و از جملـه در بـاب
مسـأله معـاد جسـمانی ،دارای دیدگاهـی ابداعـی
اسـت .او در تقریـر ایـن مسـأله به هماهنگـی کامل
معقـول و منقـول توجـه داشـته و نظـر خـود را نیز بر
همیـن اسـاس بسـط داده اسـت .نویسـنده در ایـن
کتـاب به توضیح و تفسـیر دیـدگاه حکیـم زنوزی در
ایـن بـاب میپـردازد.

تهافتالفالسفه

ابوحامد محمد غزالی
ترجمۀ حسن فتحی
چاپ دوم | 298ص | رفعی

تهافتالفالسفه را میتوان
تأثیرگذارترین و معروفترین
اثری دانست که در جهان
اسالم در سنت مخالف با فیلسوفان به رشتۀ تحریر
درآمده است .این کتاب را ابوحامد محمد غزالی به
قصد نفی آرای فیلسوفان مشاء (فارابی و ابنسینا)،
که خالصۀ آنها را پیشتر در کتاب مقاصدالفالسفه
گزارش کرده بود ،در چهار مقدمه ،بیست مسأله و یک
خاتمه تألیف کرده است .او در خاتمۀ کتاب از میان
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بیست مسألهای که در آنها به مخالفت با فیلسوفان
َ
پرداخته است ،در سه مسألۀ قدم جهان ،علم نداشتن
خدا به جزئیات و استحالۀ حشر اجساد ،به تکفیر آنها
مبادرت ورزیده است.

تاریخ فلسفه اسالمی

(دوره 5جلدی)

دکتر سیدحسـین
زیر نظـرُ :
نصـر | دکتر الیـور لیمن
جمعی از مترجمان

در ایــن مجموعــه کــه
حاصــل تــاش بســیاری
از نویســندگان اســت،
عالوهبـــر بحــث از تکتــک فیلســوفان برجســته
اســامی از مفاهیــم و اصطالحــات کلیــدی ایــن
فلســفه و نیــز از زمینههــای تاریخــی ،فرهنگــی
و مذهبــی آن ســخن رفتــه اســت .ایــن مجموعــه
هماکنــون یکــی از بهتریــن آثــار منتشــر شــده در
زمینــه تاریــخ فلســفه اســامی بهشــمار مــی رود.
ایــن مجموعــه در  5جلــد منتشــر شــده اســت.
ج :1نخستین فیلسوفان اسالمی ـ غزالی
ج :2ابن ّ
مسره ـ مکتب ابنعربی
ج :3خواجه نصیرالدین طوسی ـ ابنرشدگرایی یهودی
ج :4فلسفه و شاخههای آن
ج :5انتقال ،تفسـیر و تأثیر فلسـفه اسلامی؛ فلسـفه
اسلامی در جهـان اسلامی جدیـد؛ تفسـیر
فلسـفه اسلامی در غـرب

واژهنامـه فلسفی

سهیل محسن افنان
چاپ پنجم |  336ص | رقعی

این اثر یک فرهنگ لغت یا
یک دائرةالمعارف نیست،
بلکه یک کتاب مرجع و
در حقیقت یادداشتهایی
است که مؤلف ،سهیل محسن افنان ،هنگام تحقیق
در تاریخ فلسفه در ایران و ممالک عربی فراهم کرده
است .از اینجهت مناسب آمد که «واژهنامه» نامیده
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شود .نویسنده میگوید در ابتدا خود را در تصمیم به
اینکه کدامیک از واژهها یک اصطالح فلسفی است
مختار میدیدم ،ولی بعد ضرورت ایجاب کرد که
در حدود معقولی کار کنم .شواهدی از نویسندگان
مختلف بهترتیب زمانی آورده شده که گاهی اوقات
تحول معنایی یک واژه را نشان میدهند و اغلب
سودمندهستند.
شعاع اندیشه و شهود در
فلسفه سهروردی

دکتر غالمحسـین ابراهیمی
دینانی
چاپ نهم |  678ص | رقعی

مقـارن ایامـی کـه ابنرشـد
در مغـرب جهـان اسلام
از فلسـفه دفـاع میکـرد و موضـع فالسـفه مشـائی را
تثبیـت مینمـود در مشـرق اسلامی فلسـفه دیگری
در حـال تکویـن بـود کـه بـا فلسـفههای مرسـوم
فرسـنگها فاصله داشـت .این فلسـفه نوعی اندیشـه
و نحـوی از شـهود اسـت کـه آن را حکمـت اشـراقی
نـام نهادهانـد .مبـدع این فلسـفه و مبتکـر این مکتب
در دوره اسلامی جـز شـهابالدین سـهروردی
شـخص دیگری نیسـت .در میان فالسـفه و متفکران
اسلامی شـیخ شـهابالدین سـهروردی از موقعیتی
خـاص برخـوردار اسـت ،و افـق دیـد و منظر شـهود
سـهروردی بسـیار وسـیع و گسـترده اسـت .به عقیده
وی انـس پیشـینیان با واقعیـت و درک آنان از حقیقت
بیشـتر و روشـنتر از متأخـران اسـت؛ در برخـی از
کلمـات قصـار یـا جملههای کوتاهـی کـه از قدما به
ارث رسـیده معانی بزرگی نهفته اسـت کـه در صدها
کتـاب و دفتـر متأخـران نظیـر آن را نمیتـوان یافـت.
تأثیـر و نفـوذ افـکار سـهروردی در آثار متفکـران بعد
چ وجـه قابـل انـکار نیسـت ،و نشـان
از وی بـه هیـ 
اندیشـههای سـهروردی در آثـار خواجـه نصیرالدیـن
طوسـی و صدرالمتألهیـن شـیرازی چیزی نیسـت که
با سـهولت بتـوان از آن گذشـت .نویسـنده این کتاب
که از اسـاتید برجسـته فلسفه اسلامی است درصدد
برآمـده که مواضع فکری سـهروردی را مورد بررسـی
قـرار دهـد و گوشـههایی از اندیشـه تابنـاک ایـن
فیلسـوف اشـراقی را روشـن نماید.

نقدنظریۀشریعتصامت

(بررسـی انتقـادی مقـاالت
قبـض و بسـط شـریعت)
حسین غفاری
چاپ پنجم |  336ص | رقعی

«قبـض و بسـط تئوریـک
شـریعت» عنـوان مجموعـه
مقاالتـی اسـت کـه دکتـر عبدالکریـم سـروش بـر
سلسـله مباحث دینشناسـی خـود دادهانـد .ادعای
اصلـی ایـن مجموعـه مقـاالت قـول بـه تفکیک دو
معنـای از شـریعت اسـت که یکـی خود شـریعت،
یعنـی شـریعت صامـت ،و دیگـری فهـم (عصری)
مـا از شـریعت ،یعنـی شـریعت ناطـق ،اسـت.
نویسـنده پـس از طـرح دیدگاههای دکتر سـروش به
بررسـی و نقـد نظریـات ایشـان میپـردازد و هـر دو
ادعـای اصلـی و بـزرگ ایشـان را ّرد و طـرد میکند:
اگـر هـر فهمـی ،و از جملـه فهـم دینـی ،عصـری
اسـت پـس خود فهـم این عبـارت هم بایـد عصری
(ع)
باشـد؛ از سـویی دیگـر ،بایـد فهـم پیامبـر و ائمه
از شـریعت نیـز عصری باشـد و قادر بـه فهم «خود
شـریعت» نباشـند .همینطـور اگر میان همه شـعب
معرفـت بشـری از علـوم تجربـی تـا علـوم عقلـی و
فلسـفی تـا معرفـت دینـی و ادبـی ،ارتباطـی وثیـق
وجـود داشـته باشـد بایـد تغییـر مسـائل یـک حوزه
معرفتـی منجـر به پیدایـش و ّ
تحول و تغییـر در دیگر
حوزههـا و کل حـوزه معرفتـی آدمـی گـردد و حـال
آنکـه واقـع امـر خلاف ایـن را میگوید .نویسـنده
در پایـان نتیجـه دعـاوی دکتـر سـروش را قـول بـه
«نسـبیت حقیقـت» میدهـد.

فارابیشناسی

گردآورنده :میثم کرمی
چاپ اول | شومیز |  268ص

ابونصرمحمدبـن محمدبـن
طرخانبـن اوزلـغ فارابـی در
سـال 260هجـری قمـری
در وسـیج واقـع در یکـی از
نواحـی ایـران کـه فاراب نام داشـت بـه دنیا آمـد و در
سـال 339هجـری قمـری در دمشـق رخـت از ایـن
جهـان بربسـت .بیتردید فارابـی یکـی از نوابغ طراز

فلسفه اسالمی
اول دانشمندانیسـت کـه در پرتـو انـوار تابنـاک دین
مبیـن اسلام بـدان درجـه و جایـگاه از کمـال ،فضل
و دانش رسـید کـه در تاریـخ علم نظیـر او کمتر دیده
شـده اسـت .وی را گرهگشـای معضلات و مباحـث
مهـم و مشـکالت فلسـفه و علومعقلـی یونانـی
میداننـد و نیـز بسـیاری او را تنها شـارح آثار ارسـطو
میداننـد.

عقل در حکمت مشـاء:
از ارسـطو تا ابن سـینا
علیمراد داودی

چاپ دوم | رقعی |  341صفحه

مسأله عقل از اهم مسائل
در تاریخ فلسفۀ اروپایی
و اسالمی است و طرح
ً
آن تقریبا در همۀ اعصار مقارن با یادی از ارسطو
است .به قول نویسندگان از همان دم که در یونان
ارسطو را عقل حوزۀ درس افالطون نامیدند گویی
نام این حکیم با نام عقل الفت گرفت و این الفت
در ّ
ممر ادوار همچنان استوار ماند .در این کتاب
به شرح آراء ارسطو دربارۀ نفس و اشرف قوای آن
یعنی عقل پرداخته شد و سیر آراء مشائیان پس از
ارسطو ،از جمله فیلسوفان مسلمان دربارۀ این
موضوع آمده است .نویسنده در واقع این کتاب را
بدان قصد تألیف کرده که مقدمهای بر ترجمه او از
رسالۀ در باب نفس ارسطو باشد و زمینۀ درک و فهم
آن را میسر کند.

هستی و عروض:
درنگی بر مابعدالطبیعه
سینوی
سیدمحمد منافیان

چاپ اول |  282ص | رقعی

شـاید بتـوان گفـت
تفکیـک میـان «وجـود»
و «ماهیـت» ،مهمتریـن
و بنیادیتریـن مسـأله در میان اندیشـههای فلسـفی
اسـت .پیـش از فارابـی ،میتـوان ُمفـاد ایـن تمایـز
را نـزد فیلسـوفان برجسـتهای چـون ارسـطو ،بـه
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اجمـال و ابهام مشـاهده کرد؛ اما بیشـترین سـهم
در بسـط و تفصیـل ایـن مسـأله ،از آن فیلسـوفان
مسـلمان و بهویـژه ابنسـینا اسـت .ابنسـینا ،در
آثـار مختلـف خـود ،از مغایرت وجود بـا ماهیت
سـخن گفتـه؛ امـا عالوهبـر ایـن نظـر ،ابنسـینا
از عـروض وجـود بـر ّ
ماهیـت نیـز سـخن گفتـه
اسـت .عبـارات ابنسـینا در بـاب عـروض وجود
بـر ماهیـت ،سـبب بـروز یـک معضل فکـری در
میـان فیلسـوفان گردیـد :از یـک سـو میدانیم که
ماهیـت بـدون وجـود تحقـق نـدارد ،و از سـوی
دیگـر نیـز میدانیم کـه در هر عـروض ،معروض
بایـد پیش از عروض عارض تحقق داشـته باشـد.
حـال بایـد گفـت کـه اگـر ماهیـت بـدون وجـود
یافـت نمیشـود ،پـس وجـود بـر چـه عـارض
ّ
میشـود؟! ایـن پرسـش تعجببرانگیـز ،همـان
چیـزی اسـت کـه بـا عنـوان «مشـکلۀ عـروض
وجـود بـر ّ
ماهیـت در فلسـفۀ ابنسـینا» شـناخته
میشـود مشـاهده میکنیـم کـه نامآورانـی
چـون ابنرشـد ،شـیخ اشـراق ،خواجـۀ طوسـی،
میردامـاد و مالصـدرا ،هـر کـدام بـه سـهم خود،
در وادی فهـم و تحلیـل دیـدگاه ابنسـینا گام
برداشـته ،تفسـیرهای متفاوتـی ارائـه کردهانـد.
مبانـی ،اصـول و روش
تفسـیری مالصـدرا
(تقدیرشـدۀ جایـزۀ کتاب
فصل )
مجید فالحپور

چاپ دوم |  376ص | رقعی

التقای مهمترین مکاتب و
جریانهای فکری اسالمی اعم از عرفان ،حکمت،
فلسفه و کالم در اندیشۀ صدرالمتألهین،به تولد
حکمت متعالیه منتهی گردید .همچنین اندیشه
تفسیری مالصدرا ،همچون حکمت او ،نقطه تالقی
چهار سنت تفسیری پیش از او ،یعنی تفسیر عرفانی،
تفسیر شیعی ،تفسیر کالمی و تفسیر فلسفی بود.
همانطور که مالصدرا با استفاده از مواد فکری پیش
از خود بنای عظیم معرفتی حکمت متعالیه را معماری
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کرد ،همچنین او با استفاده از تفاسیر و مواد فکری
پیش از خود ،در اندیشۀ مهندسی بنای عظیم جامع
و بینظیر تفسیری و آفرینش تفسیری کامل و متعالی
بود؛ اما اگرچه او در بنای عظیم فکری به توفیق کامل
نایل آمد و لیکن متأسفانه با فرارسیدن رحلت او،طرح
عظیم تفسیری او ناتمام ماند.

شرح حرکت اسفار

آیتالله حائری یزدی
تقریر :پرویز پویان
چاپ اول |  235ص | رقعی

یکی از مسائل مهم اسفار
مسأله حرکت جوهری است.
فهم حرکت جوهری چنان
عمیق و دقیق است که عده ای از درک آن عاجز هستند
ً
و بعضا آن را به اشتباه تفسیر میکنند .استاد حائری
یزدی در اوائل سال  1363به هدف تبیین صحیح
ِ
ِ
مباحث
معنای حرکت جوهری یک دوره تدریس
حرکت اسفار را با عنایت به مسأله حرکت جوهری
آغاز کردند .روش تدریس استاد از مباحث حرکت به
گونهای فنی و در عین حال موجز بود .وی به هنگام
تدریس ،متمحض در متن کتاب میشدند و از مسائل
حاشیهای و زائد پرهیز میکردند .وی نسبت به معنای
حرکت جوهری و دالیل مالصدرا در اثبات حرکت
جوهری مالحظاتی دارند که قابل توجه و تأمل است.

شـــرح اصـول کــافی:
[کتـاب العقل و الجهل،
کتـاب التوحیـد]

آیتالله مهدی حائری یزدی
تقریر :پرویز پویان
چاپ دوم |  567ص | رقعی

کتاب حاضر تقریرات دروس
استاد حائری یزدی از ابواب
عقل و جهل و توحید کتاب اصول کافی است.
استاد حائری هریک از این روایات را از منظر لغوی،
رجالی ،روایی و بهویژه عقلی مورد تحقیق و بررسی
و مداقه عقلی خود قرار دادهاند .با توجه به شروحی
که از اصول کافی صورت گرفته است از جمله شرح

عالمه مجلسی و شرح صدرالمتألهین ،وی در خالل
شرح روایات هم به نقل نظرات مهم آنان اشاره میکند
و هم در صورت اختالفنظر میان آن دو به داوری
میان آنها میپردازد .اما آنچه در این کتاب بسیار حائز
اهمیت است آنکه استاد حائری یزدی در خالل شرح
روایات به بسیاری از نکات جدید و مسائل دقیق
ً
عقلی و روایی و یا بعضا عرفانی و اخالقی اشاره
میکند .وی مسائل ابتکاری و بنیادین زیادی را در
شرح روایات مطرح و با حدت ذهنی خود به توضیح
و تبیین آنها میپردازد که در فهم روایات و مراد کالم
امام معصوم به طالبان حق و حقیقت کمک شایانی را
ً
میکند .این کتاب نه شرحی صرفا عقلی و یا نقلی از
روایات؛ بلکه بهحق شرحی نقلی و عقلی است که در
نوع خود بیسابقه است.

تحلیـل انتقـادی نظریـه
عقـول در حکمـت
مریم سالم

چاپ اول |  221ص | رقعی

هدف از این نوشتار بررسی
مفهوم عقل بهعنوان موجود
مجردی است که در عالمی
ماورای عالم مادیات وجود
دارد و واسطه صدور و انتقال فیض به موجودات
مادی و عامل شکلگیری تعقل و ادراک در نفس
آدمی است .در این کتاب پس از مروری بر پیشینه
نظریه عقل در فلسفه مشاء ،اشراق و آرای متکلمان به
تفصیل درباره دیدگاه حکمت متعالیه در این باب از
دو حیث معرفتی و وجودی سخن رفته است.

ســیر اســتکمالی نفــس
انســان در قــوس صعــود
سیدرضاجاللیکوهیخیلی
چاپ اول |  280ص | رقعی

ّ
قضای
چون مشیت الهی و ّ
ّربانی به ایجاد عالم تعلق
گرفتّ ،فیاض علیاالطالق،
وجود عالم امکان را بهصورت دو قوس نزول و
دایره ّ
صعود تحقق بخشید.
 ...اگر صعودی پس از نزول موجودات نمیبود،

وجود انزل مراتب هستی ـ یعنی ّ
ماده اولی که ّاولین
نقطۀ آغاز سیر استکمالی موجودات است ـ در قوهّ
میماند و در نتیجه هیچیک از موجودات به ّ
فعلیت
نمیرسیدند .حال آن که انقطاع فیض و صدور لغو
و عبث از مبدأ حکیمی که دائمالفیض و دائمالفضل
است محال و ممتنع است.
 ...و ّاما انسان ،و در محدوده وجودی انسان،
است که حرکت استکمالی از مرتبۀ صرف ّ
القوه به
ّ
تام ّ
الفعلیه ـ یعنی نیل به مقام انسان کامل و مقام «او
ّ
أدنی» و  ...ـ میسر میگردد.

درسهـای شرح منظومه
حکیم سبزواری
(مجموعه  2جلدی)

آیتالله سیدرضی شیرازی
ویرایش و تنظیم :فاطمه فنا
چاپ سوم |  2216ص | رقعی

شرح منظومه حکیم سبزواری
از آثار مهم و برجسته در میراث فکری فلسفه و حکمت
اسالمی است .سراینده این منظومه با تسلط و احاطه
کاملی که بر مکاتب فلسفی متقدم از جمله مشاء
و اشراق و حکمت متعالیه دارد ،مباحث حکمی
و کالمی را در آن تبیین کرده است .از همان آغاز
نگارش کتاب شروح متعددی بر روی آن نوشته شده
که هر کدامشان ویژگی خاص خود را دارند .شرح
استاد سیدرضی هم در عین رسایی و سادگی دارای
کلیت و جامعیت است که ایشان در ضمن درسهای
خود آن را به رشته تحریر درآوردهاند .نگارنده کتاب،
توضیحات نابی را از امور عامه ،جواهر و اعراض،
الهیات بالمعنی االخص ،طبیعیات ،نبوات و منامات،
معاد و اخالق را ارائه می دهند.

تقریرات شرح منظومه
(مجموعه  3جلدی)

مرتضی مطهری
رقعی

منظومه مالهادی سبزواری
از رایجترین متون آموزشی
در فلسفه اسالمی است

فلسفه اسالمی
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و شامل یک دوره کامل فلسفه بنابر اصول حکمت
متعالیه است.شرح حاضر ،تقریر درسهای استاد
شهید مرتضی مطهری است و برخالف دیگر شروح
ایشان (شرح مختصر و مبسوط) شامل یک دوره
کامل منظومه است .فهم عمیق فلسفی ،آشنایی کامل
با سنت فلسفه اسالمی ،بیان روشن و نگاه نقاد استاد؛
شروح ایشان را از دیگر آثار فلسفی برجسته و ممتاز
میسازد .شرح حاضر ،از جمله یادگارهای استاد
شهید است که برای اولینبار بهطور کامل به چاپ
ً
میرسد .قطعا این اثر یکی از کتابهای قابل توصیه
برای فراگیری فلسفه اسالمی است .این دروس در
مقرر آن را به زبان
اصل به زبان فارسی تدریس شده و ِ
عربی تقریر کرده و خود استاد نیز در زمان حیات
بخشی از آن را مالحظه و اصالح نمودهاند.

فلسفه اسالمی و یهودی
به روایت ژیلسون
اتین ژیلسون
ترجمۀ حسن فتحی

چاپ سوم |  200ص | رقعی

این اثر ترجمه فصلی از
کتاب ارزشمند تاریخ فلسفه
مسیحی در قرون وسطی اثر اتین ژیلسون است.
ژیلسون در این بخش به معرفی فیلسوفان مسلمان و
یهودی پرداخته است از آن حیث که بر شکلگیری
فلسفه مدرسی تأثیر گذاشتهاند .بخش اصلی اثر به
معرفی ابنسینا و ابنرشد اختصاص دارد و در آن
نویسنده بهویژه به بسیاری از ابتکارات ابنسینا در نظام
فلسفه ارسطویی اشاره کرده است.

تعالی و حلول در فلسفه
اسپینوزا و مالصدرا
شهناز شایان فر

چاپ اول |  196ص | رقعی

کتاب حاضر پیرامون تصور
خدا در فلسفه مالصدرا و
اسپینوزا بهخصوص نسبت
خدا و جهان در این دو فلسفه است .در این اثر
با مفهومسازی از اصطالح تعالی و حلول ،صور
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مختلفی از آنها ارائه میگردد که عبارتند از :تعالی
غیرمجامع ،تعالی مجامع سنخی ،تعالی مجامع
شخصی (مشتمل بر تعالی شانی ،تعالی حالتی
و تعالی منطقی) و تعالی معرفتی ،حلول نزولی،
حلول صعودی و حلول حضوری .براساس صور
یاد شده ،از خدا در دو نظام فلسفی مالصدرا و
اسپینوزا سخن گفته میشود .درپایان نیز مقایسهای
بین رویکرد ،مبانی ،روش و نتایج دو فلسفه مذکور
در باب تعالی وحلول انجام میشود .گفتنی است
مفهومسازیهای مذکور از نوآوریهای این اثر
بهشمار میرود و ادعای نگارنده آن است که بدون
در نظر گرفتن صور تعالی و حلول ،هرگونه اظهارنظر
فلسفی در باب حلولی بودن یک فلسفه یا متعالی
بودن آن بیحاصل و نامعتبر خواهد بود.

نوآور یهــای فلســفی
صدرالمتألهیــن

(ترجمــه و شــرح رســاله
«شــواهدالر بوبیه»)
زهرا مصطفوی

چاپ دوم |  508ص | رقعی

مالصدرا در رسالهای مختصر
با عنوان «شواهدالربوبیه» که متفاوت است از کتاب
شواهدالربوبیه او برخی از مهمترین آراء و نوآوریهای
فلسفی خود را فهرستوار ذکر کرده است .اثر حاضر با
تکیه بر این اثر مختصر به معرفی تفصیلی نوآوریهای
فلسفی صدرا و شرح آنها پرداخته است .در این شرح با
اشاره به جایگاه این مسایل در فلسفه اسالمی پیش از
مالصدرا و آراء و اقوال متعارض و متفاوت طرح شده از
جانب دیگر متفکران عالم اسالم ،سعی شده تا اهمیت
راهحلها و اندیشههای ابداعی این فیلسوف عالیمقام
اسالمی روشن شود.

مصارعالمصارع

خواجه نصیرالدین طوسـی
ترجمۀ سیدمحسـن میری
چاپ دوم |  344ص | رقعی

این کتاب یکی از تألیفات
دانشمند بزرگ عالم اسالم

و شیعه خواجه نصیرالدین طوسی است که به نقد
و بررسی مصارعالفالسفه (کشتیگیری با فالسفه)
عبدالکریم شهرستانی پرداخته است .شهرستانی که
مدتی از حیات خود را به فلسفه و اشتغاالت فلسفی
پرداخته بود در مصارعالفالسفه خود تحتتأثیر
دیدگاه اشعریگرایانه است و هدف از تألیف خود را
پاسخ به انتقادات فالسفه در برخی موضوعات معرفی
میکند .شهرستانی در نقد فالسفه متعهد میشود که
در بحث خود سیره و روش ابنسینا را در پیش گیرد،
ولی در این امر توفیق چندانی به دست نمیآورد ،زیرا
در موارد بسیاری از دریافت مقصود ابنسینا از واژهها
و اصطالحات بازمانده است .خواجهنصیر در کتاب
خود ضعفها و نادرستیهای دیدگاه شهرستانی در
انتقاد از فلسفه و بهخصوص ابنسینا را برمال و آشکار
کرده و مغالطههای شهرستانی را نشان میدهد.

مجموعه مقاالت 1

(جلـد 1از دورۀ 3جلـدی:
کالم اسلامی)
محسن جهانگیری
چاپ اول |  480ص | رقعی

كتـاب حـاضــر مجـمـوعه
مـقـــاالت تحـقيقـی استـاد
گـرانقـــدر دكتــــر محـســــن جهانگيــری اســت كه
در ســه مجموعــه فلســفه غــرب ،عرفــان و فلســفه
اســامی و كالم اســامی فراهــم آمــده اســت .در
ايــن مجلــد بــه بررســی آراء برخــی از نخســتين
مرجئــه ،قدريــه و ،...
فرقههــای كالمــی همچــون
ّ
آراء متكلمــان برجســتهای همچــون نظــام ،ابوهذيــل
عــاف ،جاحــظ و اشــعری پرداختــه اســت.

مجموعه مقاالت 2

(جلـد 2از دورۀ 3جلـدی:
عرفان و فلسـفه اسلامی)
محسن جهانگیری
چاپ دوم |  420ص | رقعی

كتــاب حـاضــر مجمـوعه
مـقـاالت تحقـيقـی استـاد
گرانــقـدر دكـتــر محسـن جهانگيری است كه در
سه مجموعه فلسفه غرب ،عرفان و فلسفه اسالمی

فلسفه اسالمی
و كالم اسالمی فراهم آمده است .در اين مجلد
نويسنده تالش كرده به بررسی و نقد آراء و افكار
مهمترين فيلسوفان شرق از جمله غزالی ،سهروردی
و ابنعربی بپردازد .همچنين ديدگاه حكمای ايرانی
در باب سقراط را بيان كند وافكار و احوال و آثار
شيخ بهايی را معرفی نمايد.
ُ
خدامحوری (اکازیونالیزم)

در تفکر اسالمی و
فلسفه مالبرانش
قاسم کاکائی

چاپ دوم |  536ص | رقعی

هـرگاه سـه مفهـوم «خـدا»،
«انسـان» و «طبیعـت» را
از یـک سـو و مفهـوم «علیـت» را از سـوی دیگـر در
نظـر آوریـم و رابطـه علیـت را همـراه با لوازم فلسـفی
ّ
آن ،کـه همانـا ضـرورت ترتب معلول بـر علت و نفی
اسـتقالل از معلـول در برابـر علـت و سـنخیت میـان
علـت و معلـول اسـت بـر مناسـبات میـان ایـن سـه
مفهـوم اطالق کنیم با مجموعهای از مسـائل فلسـفی
شـگفتانگیز روبهرو میشـویم که از دیربـاز تا امروز
اندیشـه آدمی را به خود مشغول داشـته است .در طول
تاریـخ اندیشـهها ،پاسـخهای بسـیاری به این مسـأله
داده شـده است .نویسـنده «نظریه موقعیت» فیلسوف
غربـی نیکـوال مالبرانـش و «نظریه کسـب» متفکران
اسلامی را بـه نحـو تطبیقی مـورد بحـث قـرار داده و
اثـری سـودمند در زمینه فلسـفه و کالم مقایسـهای از
خـود بهجـای نهـاده اسـت .بیـن متفکـران اسلامی
نیـز بـه آراء متکلمان اشـعری اکتفا نشـده و کل قلمرو
تفکـر اسلامی مـورد توجـه قـرار گرفتـه و در نهایت،
راهحـل ایـن مسـأله در عرفـان اسلامی و حکمـت
متعالیـه صدرالدین شـیرازی بررسـی شـده اسـت.

آئین و اندیشه

بررسی مبانی و دیدگاههای
مکتب تفکیک
سیدمحمد موسوی
چاپ اول |  440ص | وزیری

مکتــب تفکیــک عنوانــی
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اســت کــه محمدرضــا حکیمــی ،بــر روی
مشــهورترین کتــاب خــود گذاشــته اســت .ایــن
مکتــب بازگوکننــده میراثــی اســت کــه از میــرزا
مهــدی اصفهانــی بهجــای مانــده و بــه همــت
کســانی چــون شــیخ مجتبــی قزوینــی و میــرزا
جوادآقــای تهرانــی پــرورده شــده اســت.تفکیکیان
بــا تفکیــک عقــل و عرفــان و دیــن ،اصــل گرفتــن
معرفــت دینــی ،تمســک بهظاهــر آیــات و
احادیــث ،دوری از تفســیر و تأویــل و کنــار زدن
فلســفه ،تمــام تــوان و تــاش خــود را ب ـرای فراهــم
آوردن یــک نظــام ســازگار و مســتقل معرفتــی در
بــاب فهــم دیــن و عمــل بــه آن بــهکار گرفتهانــد.
ایــن کتــاب شــاید اولیــن اثــر مســتقلی اســت
کــه بــه نقــد «مکتــب تفکیــک» پرداختــه اســت.
نویســنده بهنحــو دقیــق و منظــم و بــهصورتــی
کــه شایســته کاری علمــی اســت ،بــه ارزیابــی ایــن
مکتــب پرداختــه اســت و نشــان میدهــد کــه اول:
خــود تفکیکیــان ،برخــاف ادعایشــان ،در ارائــه
افــکار خــود از مبانــی منطقــی و فلســفی اســتفاده
میکننــد ،دوم :در دعــاوی خــود واجــد ســازگاری
فلســفی و عقالنــی نیســتند ،ســوم :فهــم دقیقــی
از مقاصــد و روشهــای فیلســوفانه کــه در تاریــخ
اســام بــرای فهــم دیــن خداونــدی بــهکار گرفتــه
شــده اســت ندارنــد.
مغالطهپژوهی نزد فیلسوفان
مسلمان
رضا عارف

چاپ دوم |  205ص | رقعی

ایــن مجموعــه حاصــل
کوششــی اســت کــه بــا
درک اهمیــت و ضــرورت
موضــوع و آگاهــی از کاســتیهایی کــه در
گــردآوری ،دســتهبندی و مطالعــه مغالطــات از
دیــدگاه منطقدانــان مســلمان وجــود داشــت ،ب ـرای
محققــان و دانشــجویان فلســفه و منطــق بــه رشــته
تحریــر درآمــد .در ایــن مجموعــه بــا آرای جمعــی از
اندیشــمندان و فیلســوفان اســامی آشــنا میشــوید.
افــرادی همچــون :فارابــی ،ابنســینا ،غزالــی،
ســهروردی ،فخرالدیــن رازی ،اثیرالدیــن ابهــری،
خواجــه نصیرالدیــن طوســی و کاتبــی قزوینــی.
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منطق (ویرایش جدید)
عالمه محمدرضا مظفر
ترجمـۀ انشـاءالله رحمتی |
مجید حمیـدزاده

الجوهرالنضید

چاپ اول |  529ص | رقعی

چـاپ نهـم |  426ص |
و ز یـری

گفتهانــد کــه منطــق
وســیلهای اســت کــه بــه
کمــک آن ،انســان از خطــا محفــوظ میمانــد .همچنان
کــه دســتور زبــان (صــرف و نحــو) بــه انســان بیــان
نمیآمــوزد ،بلکــه درســت بیــان کــردن و تصحیــح
بیــان را بــه او میآمــوزد ،بــه همیــن طریــق علــم
منطــق اندیشــیدن را بــه انســان نمیآمــوزد بلکــه
او را بــه تصحیــح اندیشــه ارشــاد میکند.منطــق
مظفــر ،کتابــی اســت متیــن و اســتوار و در نــوع خود
بینظیــر .تــا بــه حــال در علــم منطــق هیــچ کتابــی
بــه سالســت و روانــی آن تدویــن نشــده اســت.
متــن آن در عیــن اســتحکام و اســتواری بســیار روان
اســت و از همیــن رو کتــاب درســی بســیار خوبــی
ب ـرای دانشــجویان و عالقهمنــدان مباحــث منطقــی
اســت.این کتــاب از آغــاز پابهپــای نوآمــوز پیــش
م ـیرود و بــا بهکارگیــری عملــی قواعــد منطقــی و
نیــز بــا آوردن تمرینهــای مناســب ،فهــم منطــق را
بـرای نوآمــوز تســهیل میبخشــد .امــا ایــن روانــی و
ســهولت بــه هیــچوجه نشــانه ســطحی بــودن کتاب
نیســت ،و متــن آن همواره رهگشــای همگان اســت.

عالمه حلی
ترجمـۀ منوچهـر صانعـی
درهبیـدی

کتـاب تجریـد از تألیفـات
کالم ،نصیرالدیـن
گرانقـدر خواجـه حکمـت و
ُّ
ّ
محمدبـن محمدبـن حسـن طوسی(قدسسـره) اسـت.
ایـن تألیـف گرانسـنگ کـه در ایجـاز لفـظ و کثرت
معنا مثال و الگوی هرگونه تصنیفی اسـت در دو بخش
تجریدالمنطـق و تجریداالعتقـاد نگاشـته شـده که هر
بخـش بارهـا و بارهـا در میـدان اندیشـه بـه تیغآبـدار
تحقیق موشـکافی گردیده اسـت .از میان همه شروح،
شـرح عالم ّربانـی و عالمه علیاالطلاق جمالالدین
ّ
ّ
حسـنبن یوسـفبن ُمطهر حلی در طی سـدهها مورد
عنایـت پژوهشـگران و محققان واقع شـده و در سـنت
تعلیـم و تربیـت قدیـم ،یکـی از کتـب اصلـی آموزش
منطـق بوده اسـت .الفاظ و کلمات این شـرح همچون
گوهـر به رشـته درآمـده مـوزون و خوشتراش اسـت؛
از همیـنرو ،شـرح بخـش منطـق آن توسـط شـارح
«الجوهر النضید فی شـرح منطق التجریـد» نام گرفته
اسـت .این متن و شـرح ،یکی از بهتریـن کتابها برای
تدریـس و تعلیم فن منطق و دسـتیابی بـه زوایا و نکات
این علم اسـت.

میراث اندیشه اسالمی
مجموعـه میراث اندیشـه اسلامی اهتمام به تصحیح انتقـادی آثار فاخر فرهنگ اسلامی دارد
ً
کـه تاکنـون منتشـر نشـدهاند .آثار منتشـره عمدتـا به حـوزه فلسـفه ،کالم و عرفـان اختصاص
دارند.
منتهیاالفکار فی ابانه االسرار | اثیرالدین مفضلبن عمر ابهری تصحیح :مهدی عظیمی و هاشم قربانی
فصـوص الحکمـه “و شـرحه للسـید اسـماعیل الحسـینی الشـنبغازانی مـع حواشـی میرمحمدباقـر
الدامـاد” | ابونصـر الفارابـی | تصحیـح و تحقیـق :علـی اوجبـی
التنبیه علی سبیل السعاده | الحکیم الفارابی | تصحیح :الدکتور جعفر آ لیاسین
شـرح حکمـة االشـراق (بـه انضمـام تعلیقـات صدرالمتألهیـن) (2جلـدی) | قطبالدینشـیرازی |
تصحیـح و تحقیـق :سـیدمحمد موسـوی
درة التاج | عالمه قطبالدین شیرازی | مقدمه و تصحیح سیدمحمد مشکوة
مجموعۀ رسائل فلسفی صدرالمتألهین | صدرالمتألهین شیرازی | تصحیح :حامد ناجی اصفهانی
اسـراراآلیات (بـه انضمـام تعلیقـات حکیـم مولـی علـی نـوری) | صدرالمتألهیـن شـیرازی | تصحیـح:
سـیدمحمد موسوی
مجموعه آثار حکیم جلوه | میرزا ابوالحسن طباطبایی | تصحیح :حسن رضازاده
یزاده
جامع االفکار و ناقد االنظار (2جلدی) | محمدمهدیبن ابیذر النراقی | تصحیح :مجید هاد 
مجموعـه مصنفـات قوامالدیـن رازی “عیـن الحکمـه و تعلیقـات” | قوامالدیـن محمـد رازی تهرانـی |
تصحیـح و تحقیـق :علـی اوجبی
درة االخبـار و لمعـة االنـوار “برگـردان فارسـی تتمـه صـوان الحکمـه” | منتجبالدیـن منشـی یـزدی |
تصحیـح و تحقیـق :علـی اوجبـی
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میراث اندیشه اسالمی
منتهـیاالفـکار فـی إبانة
االسرار

منطق (تحریرهای یکم و دوم)
اثیرالدینمفضلبنعمرابهری

تصحیـح :مهـدی عظیمی |
هاشـم قربانی
چاپ اول |  287ص | رقعی

منتهی األفکار فی إبانة األسرار یکی از آثار مهم
ابهری است مشتمل بر منطق ،طبیعیات ،و الهیات.
ابهری پس از پایان نگارش این کتاب ،بخش منطق
آن را بازنویسی کرده و تحریر تازهای از آن به دست
داده است .انگیزۀ ابهری در این بازنویسی ،چنانکه
خود میگوید ،طرح «زیاداتی در قواعد منطق»
است که پس از تحریر ّاول به ذهنش خطور کرده و
الحاق آنها به نظرش واجب رسیده است .بنابراین،
تحریر ّاول همان منطق رایج است و تحریر دوم
حاوی نوآوریهای منطقی ابهری تا آن زمان؛ و
همین امر منتهی األفکار را برای فهم تکامل فکر
منطقی ابهری بهطور خاص؛ و فهم گوشهای از تاریخ
منطق دورۀ اسالمی بهطور اخص ،دارای اهمیت
میسازد .اثر پیشرو با تصحیح و تحقیق هر دو
تحریر بخش منطق منتهی األفکار ،بخش مهمی از
این دستنوشتۀ ارزشمند را از پستوی فراموشی به
پیشخوان چاپ و انتشار در میآورد.

فصوصالحکمه

و شـرحه للسـید اسـماعیل
الحسینی الشـنبغازانی مع
حواشـی محمدباقـر الداماد

ابونصر فارابی

تصحیـح و تحقیـق :علـی
اوجبـی

چاپ اول |  300ص | وزیری

فصوص الحکمة یکی از کهنترین و باارزشترین
متون فلسفی است که از دیرباز مورد توجه بزرگان
فلسفه میباشد .در اینکه از آثار ابنسیناست یا فارابی

بحثها و جدلهای فراوانی شده است .اما فیلسوفان
نامآوری چون میرداماد و شخصیتهای بزرگ
معاصری همانند هانری کربن آن را از نوشتههای
فارابی بهشمار آوردهاند .کهنترین و گرانسنگترین
شروح فصوصالحکمه شرحی است که به خامۀ
یکی از شاگردان بنام جاللالدین دوانی و از متفکران
بزرگ سدۀ نهم هجری،یعنی میراسماعیل حسینی
شنبغازانی به رشتۀ تحریر درآمده است .حواشی
میرمحمدباقر داماد بر این شرح خود بهترین گواه
بر برجستگیها و اهمیت آن است .آنچه پیش
روی شماست ،مجموعهای است از متن منقح
فصوصالحکمة به همراه شرح شنبغازانی که به
حواشی میرداماد مزین شده است.

التنبیه علی سبیل السعاده

الحکیم الفارابی
جعفر آلیاسین

چاپ اول |  350ص | رقعی

فارابی از جمله بزرگترین
فالسفه است که پس از
معلم اول ارسطو به معلم
ثانی مشهور است .او دارای رسالههای بیشماری
است که از جمله آنها چهار رساله زیر است:
 .1التنبیـه علـی سـبیل السـعاده  .2التعلیقـات .3
رسـالتان فلسـفیتان :الرسـاله االولی :مقالـه ابینصر
ّ
فیمـا ّ
الیصح من احکام النجوم .الرسـاله
یصح و مـا
الثانیه :جوابات لمسـائل ُسـئل عنها .در رسـاله اول،
دربـاره راهی سـخن گفته اسـت که غایـت آن وصول
بـه سـعادت اسـت .در رسـاله دوم ،یعنـی تعلیقات،
بـه تعریـف و شـرح مفاهیـم و مصطلحات فلسـفی
پرداختـه و بـه مسـائل و مشـکالت فلسـفی اشـاره
کرده اسـت .رسـاله سـوم مقالهای در احکام نجومی
اسـت کـه بـه درخواسـت ابواسـحاق ابراهیمبـن
عبداللـه بغـدادی نوشـته اسـت .رسـاله چهـارم
در پاسـخ بـه پرسـشهایی اسـت کـه مـورد سـؤال
بودهانـد .دکتـر جعفر آ لیاسـین ایـن چهار رسـاله را
در تحقیقـی عالی و با مقدمـه و تعلیقاتی عالمانه در
یـک جلـد فراهـم آوردهاند.

میراث اندیشه اسالمی

شرح حکم ة االشراق
بــه انضمــام تعلیقــات
صدرالمتألهیــن
(مجموعۀ دو جلدی)

قطبالدین شیرازی
تصحیــح و تحقیــق :ســید
محمــد موســوی
چاپ سوم |  1154ص | وزیری

هنگامـی کـه بـه حیات فلسـفی هشـت قرن گذشـته
در ایـران و نیـز بلاد دیگـر اسلامی کـه تحتتأثیـر
جنبـه فلسـفی فرهنـگ ایـران بودهانـد ماننـد هنـد و
امپراطـوری عثمانـی مینگریـم دو تجلـی متفـاوت از
مکتـب اشـراق میابیم :یکـی خود تعالیـم این مکتب
اسـت کـه سرچشـمه آن کتبی نظیـر حکمةاالشـراق
النـور شـیخ اشـراق اسـت ،و دیگـری نفـوذ
و هیاکل ِ
ً
ایـن مکتـب در نحلههـای بعدی فلسـفی مخصوصا
حکمـت متعالیـه صدرالدیـن شـیرازی اسـت .یکی
دیگر از خصایص حکمت اشـراق پیوند بین اندیشـه
ایـران باسـتان و یونان در دامن تفکر اسلامی اسـت.

ُد ّرةالتاج

مشتمل بر مقدمه ،منطق ،امور
عامه ،طبیعیات و الهیات

عالمهقطبالدینشیرازی

چاپ چهارم |  883ص | وزیری

از عهد قدیم ،بزرگان دانش
و فرهنگ در راه احیای
گنجینههای علمی دست به تألیف آثاری میبردند که
دایرةالمعارفی از انواع و انحاء علوم زمانه بودّ .درةالتاج
از اینگونه تألیفات است که به زبان فارسی قدیم نوشته
شده و از دست تطاول روزگار بر کنار مانده است.
عالمه قطبالدین شیرازی کتاب خود را بر سیاق کتاب
الشفاء تحریر کرده است ،منتهی در بخش اول و دوم
کتاب ـ برخالف ابنسینا ـ به منطق کم و به ریاضیات
بسیار پرداخته شده است .عالمه شیرازی در بخش
سوم کتاب به بحثی پرداخته که الشفاء از آن مباحث
خالی است؛ یعنی یک دوره حکمت عملی که عالوه
بر بحث از سیاست و تدبیر منزل و علم اخالق ،از
کالم و عبارات فقها و سیر و سلوک عرفا هم سخن
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رفته است .کتاب حاضر اقسام حکمت نظری و عملی
ـ برطبق تقسیم ارسطو ـ را در برگرفته و با ّ
اهم مزایای
ایرانی آن علوم آراسته گشته است؛ دایرةالمعارفی است
که نخست در فضیلت دانش و دانشجویی سخن رانده
و سپس دوازده رشته از علوم را که یک حکیم در قرن
هفتم بهکار میگرفته در کنار هم گرد آورده است.

مجموعه رسائل فلسفی
صدرالمتألهین

صدرالدین شیرازی
تحقیـق و تصحیـح :حامـد
ناجـی اصفهانی
چاپ پنجم |  628ص | وزیری

اصطالح حکمت متعالیه
ّ
اولینبار توسط حجهالحق ابوعلی سینا ()370-428
مطرح گردید ،و پس از آن به دست نامآوران فلسفه
به صورت روش فلسفی درآمد .یکی از مبتکران و
کاملکنندگاناینشیوهفلسفیصدرالدینمحمدشیرازی
مشهور به صدرالمتألهین یا مالصدرا است .درباره احوال
و آثار این فیلسوف شهیر گزارشهای بسیاری صورت
گرفته است که هنوز ناقص و نارساست .مجموعه رسائل
فلسفی صدرالمتألهین نیز تالش و تکاپویی جهت
شناساییآراءاینفیلسوفاست.اینمجموعهمشتملبر
آثار ناشناخته و چاپ نشده زیر است :رساله اتحاد عاقل
و معقول ،اجوبة مسائل مالشمسای گیالنی ،اجوبة
مسائل مالمظفر حسین کاشانی ،اجوبة مسائل نصیریه،
رساله اصالت جعل وجود ،رساله تنقیح در منطق،
رساله حشریه ،رساله خلسه ،دیباچه عرش التقدیس،
ّ
الربوبیه ،رساله ّ
لمیه
رساله خلق اعمال ،رساله شواهد
در اختصاص فلک به موضع معین ،رساله مزاج ،تفسیر
سوره توحید( ،)1تفسیر سوره توحید( ،)2رساله وجود،
ّ
حل شبهه جذر ّ
اصم.
رساله

اسراراآلیات

به انضمام تعلیقات حکیم
مولی علی نوری

محمدبن ابراهیم صدرالدین
شیرازی
تصحیح :سیدمحمدموسوی

چاپ دوم |  576ص | وزیری
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از جملــه مســائل مــورد تأکیــد در حکمــت متعالیــه
هماهنگــی کامــل عقــل و دیــن اســت .یکــی
از آثــاری کــه مالصــدرا بــرای اثبــات ایــن امــر
تألیــف فرمــوده کتــاب شــریف اسـراراآلیات اســت
کــه عمــده مطالــب آن شــامل مباحــث اثبــات ذات
بــاری تعالــی ،معرفــت صفــات االهــی ،نحــوه
صــدور کثــرت از مبــداء و تحقیــق در نبــوت و
خالفــت الهیــه و برخــی مباحــث نفــس و معــاد
اســت .در غالــب مســائل پــس از اشــاره کوتاهــی
ً
بــه دالیــل عقلــی و احیانــا اقــوال مختلــف ،بــه
تطبیــق ایــن مباحــث بــا آیــات و روایــات پرداختــه
شــده و از ایــن جهــت ایــن کتــاب یکــی از آثــار
بســیار قابــل مالحظــه صــدرا اســت.مرحوم
مولــی علــی نــوری کــه از بزرگتریــن اصحــاب
حکمــت متعالیــه پــس از صــدرا اســت بــر ایــن
کتــاب بهطــور مفصــل و در چندیــن مقطــع
زمانــی حاشــیه نوشــته و کار صــدرا را در تطبیــق
حکمــت متعالیــه بــا آیــات و احادیــث تکمیــل
فرمــوده اســت .ایــن تعلیقــات اگــر مفصلتریــن
ً
اثــر آخونــد نــوری نباشــد مســلما در زمــره
طوالنیتریــن آنهاســت.

مجموعه آثار حکیم جلوه

میرزا ابوالحسن طباطبایی
تصحیـح و تحقیق :حسـن
رضازاده
چاپ اول |  660ص | وزیری

آثــار و افکــار میرزا ابوالحسن
طبـاطبـــایی معروف به جلوه،
بهرغــم جایــگاه ممتــازی کــه ایشــان در سلســله
حکمــای متأخــر پــس از مالصــدرا دارد ،چنــدان
شــناخته شــده نیســت .مجموعــه حاضــر بــا
استنســاخ حواشــی متعــدد ایشــان بــر کتب فلســفی
و عرفانــی و گــردآوری و تصحیــح رســایل چــاپ
شــده و چــاپ نشــده ایشــان ،بــرای نخســتینبار
میـراث فکــری ایــن فیلســوف و اندیشــمند اســامی
را در معــرض دیــد محققــان و خواننــدگان قــرار
میدهــد .جلــد نخســت ایــن مجموعــه در دو
بخــش حواشــی و تقریــرات و رســایل تنظیــم
شــده اســت و شــامل حواشــی حکیــم جلــوه بــر
آثــار مالصــدرا (بــه خصــوص اســفار) ،برخــی

از حواشــی ایشــان بــر آثــار ابنســینا و حواشــی
مقدمــه قیصــری و  ...اســت .در بخــش تقریــرات
و رســایل نیــز رســایل «جســم تعلیمــی»« ،دربــاره
کلــی و اقســام آن»« ،رســاله وجودیــه»« ،اتحــاد
عاقــل و معقــول»« ،حرکــت جوهــری»« ،ربــط
حــادث بــه قدیــم» و  ...آمــده اســت.

جامــع االفــکار و ناقــد
االنظــار
(مجموعۀ دو جلدی)

محمدمهدیبـــن ابـــیذر
النراقـــی
تصحیح :مجید هادیزاده
چاپ اول |  1108ص | وزیری

«جامع االفکار و ناقد االنظار» تألیف حکیم الهی
موال محمدمهدی نراقی است .این اثر نسبت به دیگر
آثار او در نهایت بسط و کمال است و عالیترین
بخش حکمت الهی ،یعنی الهیات بمعنیاالخص،
را دربردارد .حکیم نراقی در تألیف این اثر بر میراث
مکتوب حکمتپژوهان پیشین همچون فارابی،
ابنسینا ،بهمنیار ،شیخ اشراق ،خواجه طوسی،
میرداماد ،صدرالمتألهین و بر آثار گرانسنگ کالمی،
همچون مواقف و مقاصد ،نظر دارد .اثر حاضر
ّ
معرف چهره حکمی حکیم نراقی است و در
جغرافیای اندیشه و حکمت جایگاهی خاص بدو
بخشیده است .این اثر با تصحیح و مقدمه مجید
یزاده و در دو جلد منتشر شده است.
هاد 

ّ
مجموعهمصنفات:
عینالحکمةوتعلیقات

میرقوامالدیـن محمـد رازی
تهرا نی
تصحیح وتحقیق :علی اوجبی

چاپ اول |  296ص | وزیری

حکمت سینوی حتی پس از
نقدهای جدی متکلمان و دینپژوهان بزرگی چون
غزالی و فخر رازی وابوالبرکات بغدادی و زایش

میراث اندیشه اسالمی
فلسفههای جدیدی چون حکمت اشراق در جریان
رو به رشد فلسفه اسالمی تأثیرگذار بوده و طرفدارانی
سرسخت داشته است .یکی از این شخصیتهای
گمنام میرقوامالدین رازی از حکمای عصر صفوی
است که با تدریس و تربیت شاگردان و شرح وبسط
آثار ابنسینا تالشهای فراوانی در جهت استحکام و
گسترش آموزههای وی نمود .او آثار اندکی از خود به
یادگار گذاشت که اینک در قالب اثر حاضر به پیشگاه
عالقهمندان فلسفه اسالمی تقدیم میشود .اثر حاضر
شامل سه رسالۀ فلسفی است :عینالحکمه عربی و
برگردان فارسیاش و تعلیقات ،که گرچه رسالهای
مستقل است اما همانگونه که از عنوان رساله نیز
برمیآید تعلیقاتی است توصیفی برمبانی اندیشههای
فلسفی حکیم تبریزی که مصنف در عینالحکمه
شماری از مهمترین آنها را تبیین کرده است

درةاالخبار و لعمةاالنوار
برگــردان فارســی تتمــۀ
صوا نا لحکمــه
منتجبالدین منشی یزدی

تصحیح وتحقیق :علی اوجبی

چاپ دوم |  270ص | وزیری

کتاب حاضر ترجمه قدیم فارسی تتمة صوانالحکمة
است .صوانالحکمة اثری است مهم در تاریخ فلسفه
به قلم ابوسلیمان منطقی سجستانی که در قرن چهارم
تألیف شد .بعدها در قرن ششم ظهیرالدین بیهقی
در تقسیم صوانالحکمة اثری نگاشت که به تتمۀ
صوانالحکمة مشهور شد .ناصرالدینبن عمدةالملک
منشی یزدی این کتاب را در سالهای  729یا 720
هـ.ق به فارسی ترجمه کرده و آن را درةاالخبار و
لمعةاالنوار نامیده است .در مقدمه اشاره کرده که تالش
نموده همانند صوان به شرححال و اندرزهای حکمایی
بپردازد که کمتر بدانها پرداخته شده و زود است به دست
فراموشیشمردهشوند.نیزمعدودحکماییکهشرححال
آن در صوان آمده ،در تتمه به اجمال از آنها یاد شده ،چه
نویسنده بر این باور بوده که مؤلف صوان انصاف را پیشه
کرده و درباره هر حکیم ،هر آنچه باید را ذکر کرده.
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فلسفه غرب
فرهنگ فلسفی

جمیل صلیبا
ترجمــۀ منوچهــر صانعــی
درهبیــدی
چاپ چهارم |  708ص | وزیری

ایـن فـرهـنـگ حـاوی
اصطالحات فلسفی و
علمی است و امتیاز آن در این است که از هر واژه
یا اصطالحی که بحث میکند کاربرد آن را در علوم
مختلف و از جهات مختلف بررسی کرده است.
نویسنده در اغلب موارد در مقابل هر واژه عربی،
معادلهای انگلیسی و فرانسه و التین آن را هم آورده
است و بعد از ذکر معادلها به شرح آن واژه پرداخته
است .در بعضی از واژهها به جای معادل التین
معادل یونانی لفظ را آورده است .در بعضی از واژهها
هم که تعداد آنها شاید کمتر از ده تا است فقط واژه
عربی را ذکر کرده و معادلی برای آن نیاورده است.
مترجم واژههای معادل را به همان صورتی که در
اصل کتاب بوده بدون هیچگونه تغییری آورده است،
جز اینکه سعی کرده است در مقابل هر واژه عربی
یک واژه فارسی بیاورد.

کلیات فلسفه

ریچارد پاپکین | آوروم استرول

ترجمــۀ ســیدجاللالدین
مجتبــوی
یودوم |  589ص | رقعی
چاپ س 

سادهسازی و آسانسازی
فلسفه کاری بسیار دشوار
است .نویسندگان چون بیش از هر چیز درصدد آسان
کردن مباحث فلسفی بودهاند ،ناگزیر در بسیاری از
موارد سخن را کوتاه ساخته ،دست به انتخاب زده
و با تقسیم فلسفه به شعبهها و شاخهها حصارهایی
مصنوعی به وجود آوردهاند.غرض نویسندگان فراهم
ساختن کتاب درسی بنیادینی بوده است که خواننده
بتواند بر پایه آن تفکر فلسفی خود را استوار سازد .این
متخصص عالقهمند و هم برای
کتاب هم برای غیر
ِ

دانشجویانی که برای نخستینبار به مطالعه منظم
فلسفه میپردازند بسیار سودمند است.کتاب مشتمل بر
یک مقدمه و هفت فصل است که عبارتند از :فلسفه
چیست ،علم اخالق ،فلسفه سیاسی ،فلسفه اولی،
فلسفه دین ،نظریه شناسایی ،منطق ،فلسفه معاصر.

بخشهایی از این مجموعه (مانند اخالق
اسالمی و )...را دکتر مجتبوی اضافه کردهاند .این
کتاب چنان قوی و پذیرفته اساتید دانشگاهی است که
یکی از منابع کارشناسی ارشد رشته فلسفه میباشد.
آموزههـــای اساســـی
فیلســـوفان بـــزرگ
اس .ئی .فراست
ترجمۀ غالمحسین توکلی

 376ص | رقعی | چاپ سوم

اس .ئی .فراست نویسنده
کتاب حاضر ده مسأله از
اساسیترین و جذابترین مسائل مطرح در عرصه
فلسفه غرب را برگرفته و در هر مورد دیدگاههای
برجستهترین فالسفه و نهضتهای فلسفی غرب را
مورد کاوش قرار میدهد .روشناندیشی ،سبک روان
نگارش و احاطه نویسنده بر آرای مختلف فلسفی،
کتاب را برای سطوح مختلف فکری حتی برای
ناآشنایان با فلسفه جذاب ،قابل فهم و مفید ساخته
است .از دیگر امتیازات کتاب این است که نویسنده
بیوگرافی فشردهای از اهم فالسفه را به آن افزوده است،
همچنین خواننده این کتاب از آثار ترجمهشده هر یک
از فیلسوفان یاد شده در زبان فارسی مطلع خواهد شد.
تاریخمختصرفلسفهجدید

از دکارت تا ویتگنشتاین
راجر اسکروتن
اسماعیل سعادتیخمسه

چاپ اول |  405ص | رقعی

راجر اسکروتن ،در این
کتاب ،از منظر تحلیلی،
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تصویری از تاریخ فلسفه جدید را از دکارت تا
ویتگنشتاین به دست میدهد .او شخصیتهای
اصلی و دغدغههای عقالنی مهمی را که از دکارت به
بعد ،فلسفه غربی را شکل دادهاند معرفی کرده است.
نویسنده در این کتاب به تشریح مضمون استداللها و
نتایج فلسفی آنها پرداخته است .تاریخ مختصر فلسفه
جدید کتابی است مختصر و روان و در عین حال دقیق
و پرمطلب که خواننده را بهنحوی جدی با مباحث
مهمترین فیلسوفان معاصر درگیر میکند.

روشهای مابعدالطبیعه

آلن .آر .وایت
ترجمۀ انشاءالله رحمتی

چاپ اول |  320ص | رقعی

ایـن کتـاب از جملـه
عمیقتریـن و مهمتریـن
کتابهایـی اسـت کـه از
اندیشـههای مابعدالطبیعی فالسـفه بزرگ ،تفسـیری
انتقـادی بـه دسـت میدهـد .محتـوای کتـاب چنان
پربار اسـت که هـم دانشـجویان و هم اهـل پژوهش
بهخوبـی میتواننـد از آن سـود ببرنـد .نویسـنده ،در
تألیـف کتـاب ،اهـداف سـهگانهای را در نظـر دارد و
متناسـب با آن کتاب را به سـه بخش تقسـیم میکند:
در بخـش نخسـت ،نظامهـای مابعدالطبیعـی
افالطون ،ارسـطو و بارکلـی را طرح کـرده و انتقادات
و اشـکاالت کانت ،پوزیتیویسـتها ،و ویتگنشـتاین
بـر مابعدالطبیعـه را مـیآورد (بخـش دوم نـدارد)؛ و
در بخـش سـوم ،بـه تبیینهـای جدیـدی میپـردازد
که برخی اندیشـمندان ماننـد کالینـگ وود ،ویزدام و
الزاروئیـت از مابعدالطبیعـه بهدسـت دادهانـد.

مبانی مابعدالطبیعه

بروس آونی
ترجمۀ محسن ساطع

چاپ اول|  332صفحه | رقعی

این کتاب ترجمه پنج فصل
اول از کتاب مابعدالطبیعه
بروس آونی است .نویسنده
ابتدا دیدگاه ارسطو درباره مابعدالطبیعه را بهعنوان

اصلیترین بنیانگذار این شاخه از معرفت و تقسیم
آن به سه شاخه مطرح میکند و به این مسأله
ً
میپردازد که اساسا مابعدالطبیعه به معنای «علم
به وجود بما هو موجود» معنادار است یا خیر.
البته مؤلف به نظر ارسطو بسنده نمیکند و پس
از تحلیل نظر کواین درباره معنای وجود داشتن،
اشارهای نیز به رهیافتهای پوزیتیویستی درباب
مابعدالطبیعه میکند و نشان میدهد که برخالف
نظر آنان مابعدالطبیعه حداقل در کشورهای انگلیسی
زبان هنوز هم حیات دارد و در تکاپوست .موضوع
بعدی کتاب «هستی» است؛ نویسنده در این بخش
با برتراند راسل آغاز میکند و نشان میدهد که
راسل نیز معانی مختلفی را به کاربردهای متنوع واژه
دهد .بررسی موضوع هستی
«وجود دارد» نسبت می ّ
خواهناخواه به مسأله «کلیات» میانجامد .ارزش
کتاب حاضر به این است که مؤلف ،با طرح مسائل
اصلی مابعدالطبیعه ،آراء مهم را به زبانی شیوا و روان
بیان کرده ،سپس آنها را به نقد و تحلیل کشیده و نقاط
ضعف و سستی آنها را آشکار میسازد.

جریانهای اصلی اندیشه
غربی
(دوره  2جلدی )

فرانکلین لو .فان .باومر
ترجمۀ کامبیز گوتن
چاپ دوم |  832ص | وزیری

کتاب حاضر یکی از ارزشمندترین آثاری است که
تاکنون در حوزه اندیشه و فرهنگ غرب نگاشته شده
است .این کتاب میکوشد به یاری اسناد و مقاالت
مختلف ،برخی از ماجراهای چشمگیر ذهن غربی را
از قرون وسطای اولیه تا روزگار کنونی ما حکایت کند
و بهزعم نگارنده آن از دو گرایش مهم در فرهنگ غرب
در خالل هفت تا هشت سده پرده برمیدارد.در این
کتاب عالوه بر متنهایی که از کسانی چون قدیس
توماس ،دکارت ،اگوستین ،هابز و نیوتن میبینیم ،با
نوشتههای کسانی چون بیلنی و تامس ویلسن که از
شهرت زیادی برخوردار نیستند هم مواجه میشویم
و به دستنوشتههای جبارانی چون هیتلر و استالین
هم برمیخوریم .این افراد همگی نمایندگان طرز
تفکرهایی هستند که در تعیین سرنوشت فرهنگ

فلسفه غرب
غرب دخالت داشتهاند و از تأثیرشان نمیتوان به
سادگی گذشت.

کلیــات تاریــخ فلســفه
یونــان
ادوارد تسلر
ترجمۀ حسن فتحی

چاپ اول |  478ص | رقعی

ادوارد گوتلـوب تسـلر،
بیشـتر آوازهاش را وامـدار
نوشـتههایش دربارۀ فلسفۀ یونان باسـتان است .تسلر
مجتهـد و پدر تاریخ فلسـفۀ یونان اسـت و هرکس که
پـس از وی بـه نگارش در این حوزه پرداخته اسـت از
او بهعنـوان یـک مرجـع بهـره بـرده اسـت.
بزرگتریـن اثـر تسـلر فلسـفۀ یونـان در بسـتر
تکامـل تاریخـیاش اسـت که همه یـا بخشهایی از
آن بـه اکثر زبانهـای اروپایی ترجمه شـده و جایگاه
خـودش را بهعنـوان متن معتبـر تاریخ فلسـفۀ یونانی
تثبیـت کرده اسـت.
آنچـه خواننـدگان محترم پیـشرو دارنـد ترجمۀ
فارسـی تلخیـص ایـن کتاب سـترگ اسـت کـه خود
مؤلـف ،ویراسـت نخسـت آن را در سـال 1883
منتشـر کـرده اسـت .ایـن تلخیـص بارهـا از سـوی
خـود او و کسـانی دیگـر مـورد بازبینی و بازنویسـی
قرار گرفته اسـت و اینک ترجمۀ فارسـی آن براسـاس
ترجمـۀ انگلیسـی ِال.آر .پالمر ،که از روی ویراسـت
سـیزدهم متـن آلمانـی آن بهقلـم دکتـر ویلهلـم
نسـتله صـورت گرفتـه اسـت ،در اختیـار خوانندگان
فارسـیزبان قـرار میگیـرد.

الهیاتنخستینفیلسوفان
یونانی
(تقدیــر شــده در جایــزه
کتــاب فصــل)

ورنر یگر
ترجمۀ فریده فرنودفر

چاپ دوم |  432ص | رقعی

ایــن کتــاب بهنحــوی روشــن میکوشــد تــا
جایــگاه ممتــاز اندیشــمندان پیــش ســقراطی را در
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س ـرآغازهای الهیــات فلســفی یونــان شــرح دهــد.
بــدون شــک پژوهــش حاضــر بهتریــن اثــری اســت
کــه به تطــور اندیشــه امر الوهــی از ســرآغازهای آن،
یعنــی از طالــس و آناکســیماندر تــا سوفیســتها،
میپــردازد .نویســنده کتــاب بــا علــم بــه اینکــه
نــزد پیشســقراطیان هــر چنــد هنــوز بــا شــاخهای
از فلســفه بــه نــام الهیــات کــه مج ـزا از طبیعیــات
باشــد ـ آنگونــه کــه نــزد ارســطو مییابیــم ـ
روبــهرو نیســتیم ،درصــدد تحقیــق و تفســیر
مجــدد آن دســته از قطعــات بهجایمانــده از ایــن
اندیشــمندان بــر میآیــد کــه از ســوی شــارحان
دوره جدیــد بــه نادرســت تفســیر شــدهاند ،تــا از
رهگــذر بنمایــه الهیاتــی ،اندیشــه پیشســقراطیان
را در آرای کیهانشــناختی آنهــا نشــان دهــد.

نظریه صورت در فلسفه
ارسطو (ویرایش جدید
همراه با اضافات)
دکتر مهدی قوامصفری

چاپ سوم |  424ص | رقعی|

در نظام فلســفی ارســطو آموزه
«صــورت» ،اصلیتریــن
نقــش را داراســت .ایــن
آمــوزه نــه تنهــا حلقــه اتصــال بخشهــای مختلــف
فلســفه ارســطو بــه یکدیگــر ،بلکــه اصــل تبیینکننــده
دیدگاههــای او در هــر بخــش از آن نیــز اســت .از
نظــر ارســطو ،کار فیلســوف تبییــن واقعیــت بر اســاس
اصــول و علتهــای نخســتین آن اســت ،و حقیقــت
هــر موجــود محســوس و نامحســوس را صــورت آن
تشــکیل میدهــد .نفــس ،کــه صــورت موجــود بالقوه
زنــده اســت ،نشــان حیــات او ،علــت تمــام حــرکات
او ،و تمــام حقیقــت اوســت؛ عقل انســان نیــز صورت
اوســت و بقــای فــردی انســان نیــز بــه ایــن صــورت
اســت .شناســایی اشــیاء نیــز از طریــق صــورت آنهــا
ممکــن اســت .تخیــل نیــز بــا توســل بــه صــورت
خیالــی اشــیاء ممکــن اســت .نویســنده در ایــن کتاب
بــا توجــه بــه پیونــد نزدیکــی کــه آمــوزه صــورت در
میــان مباحــث بــه وجــود آورده اســت ،درصــدد تبییــن
هــر بخشــی از فلســفه ارســطو بــه کمــک بخشــی
دیگــر اســت و حلقــه اتصــال بخشهــای مختلــف
فلســفه ارســطو را در آمــوزه صــورت میبینــد.
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انتشارات حکمت

ارسطو

آلفرد ادوارد تیلور
ترجمۀ حسن فتحی
چاپ اول |  199ص | رقعی

ارســطو از آخریــن
نوشــتههای آلفــرد ادوارد
تیلــور نویســنده کتــاب
پــرآوازه افالطــون زندگــی و آثــار او اســت تیلــور
در ایــن کتــاب از یکســو ارســطوی اصیــل و
خالــص را بــا بیانــی اســتوار و موجــز معرفــی
میکنــد و از ســوی دیگــر وامداری بنیــادی
ارســطو بــه افالطــون و بلکــه ناتوانــی وی از
خــارج شــدن از ســیطره نظــام افالطونــی را در
مــوارد چنــدی بــاز مینمایــد.

صدر مسیحیت و پایدیای
یونانی

ورنر یگر

ترجمـۀ فریـده فرنـود فـر |

امیـر نصـری

چاپ اول |  589ص | رقعی

صــدر مســیحیت و
پایدیــای یونانــی آخریــن اثــر ورنــر یگــر،
یونانشــناس برجســته آلمانــی اســت کــه بــه
اســتمرار تاریخــی و تغییــر تدریجــی ســنت
پایدیــای یونانــی در مســیحیت چهــار قــرن
نخســت میــادی میپــردازد .یگــر در ایــن
کتــاب مختصــر بــه بیــان ضــرورت یونانیشــدن
مســیحیت و وجــوه اشــتراک و کشــمکشهای
میــان فلســفۀ یونانــی و مســیحیت میپــردازد.
وی بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه بســط و گســترش
مســیحیت در ســدههای نخســت میــادی بــدون
توجــه بــه فلســفۀ یونانــی ممکــن نبــود ،چ ـرا کــه
مســیحیت ایــن دوران نیازمنــد زبانــی بــود کــه
بهواســطۀ آن بــه تبلیــغ آموزههایــش بپــردازد و
فلســفۀ یونانــی ایــن زبــان را در اختیــار مســیحیت
قــرار داد .ایــن کتــاب ادامــۀ اثــر برجســتۀ یگــر
بــا عنــوان پایدیــا :آرمانهــای فرهنــگ یونانــی
اســت.

مثــال خیــر در فلســفه
افالطونیـارســطویی
هانس گئورک گادامر
ترجمۀ حسن فتحی

چاپ اول |  304ص | رقعی

مثـال خیـر در فلسـفه
ا فال طو نیـا ر سـطو یی ،
اگرچـه از حقیقـت و روش ــ کتاب شـاخص گادامر
ـــ مختصرتـر اسـت و چنانکـه گادامـر نیـز اذعـان
ً
دارد ،بررسـی کامال یکدسـتی نیسـت ،در عینحال
اسـت .اهمیـت این
از مهمتریـن کتابهـای گادامـر ً
کتـاب از چنـد جهـت اسـت :اوال ایـن اثـر نمونـه
مبسـوطی از فنون هرمنوتیکی و تفسیری را که گادامر
از ِق َبـل آنهـا مشـهور گشـته اسـت ،در اختیار مـا قرار
ً
میدهـد .ثانیـا بصیرتهـای جدیـد شـایان توجهـی
یـارسـطویی
در خصـوص موضـوع فلسـفه افالطون 
بـرای مـا به ارمغـان مـیآورد و مهمتر از همه مـا را با
بعـد اخالقـی اندیشـه گادامـر آشـنا میسـازد .کتاب
شـامل یک دیباچه و شـش فصل اسـت؛ فصـل اول:
مسـأله در دسـت بررسـی ،فصل دوم :دانایی و نادانی
سـقراطی ،فصـل سـوم :دولتشـهر و معرفـت خیر،
فصـل چهـارم :دیالکتیـک خیـر در فیلبـوس ،فصـل
پنجـم :انتقـاد ارسـطو از مثـال خیـر ،فصـل ششـم:
ایـده فلسـفه عملی.

فلســفه یونانــی متقــدم و
ایــران باســتان
مارینا نیکاالیونا ولف
ترجمۀ سیاوش فراهانی

چاپ اول |  314ص | رقعی

کتابـی کـه در دسـت داریـد
از زبـان روسـی بـه زبـان
فارسـی ترجمـه شـده اسـت .محققـان بسـیاری بـه
تأثیـر اندیشـهها و باورهـای ایرانـی بـر فیلسـوفان
یونانـی پیش از سـقراط اشـاره کردهانـد ،اما هیچیک
بـه تفصیـل و در قالـب یـک تکنـگاری بـه بررسـی
ایـن موضـوع نپرداختهانـد .نویسـندۀ کتـاب حاضر
نخسـتین کسـی اسـت کـه مسـئلۀ تأثیـر اندیشـهها
و باورهـای رایـج در ایـران باسـتان را بـر تکویـن

فلسفه غرب
و تکامـل فلسـفۀ یونانـی متقـدم بـه تفصیـل و در
قالـب یـک تکنـگاری بررسـی میکنـد .نویسـندۀ
کتـاب حاضـر بـا توجه بـه وضعیـت منابـع موجود،
موضعـی محتاطانـه در قبـال مسـئلۀ مـورد بحـث
اتخـاذ کـرده اسـت و بـدون هیچگونـه غـرضورزی
ً
صرفـا میکوشـد کـه امـکان تأثیـر و نـه وقـوع آن را
بررسـی کنـد.

فلسفه زیبایی :تفسیری
تومائی
آموند ای.مورر
ترجمۀ هادی ربیعی

چاپ اول |  188ص | رقعی

«مـا در آغـاز ایـن کتـاب،
عـزم سـفر كرديـم .در پـی
شـکار زیبایـی بودیـم .میخواسـتیم بدانیـم زیبایـی
چیسـت .بهدنبـال آن بودیـم کـه اگـر زیبایـی ذاتـی
دارد ،آن را کشـف کنیـم .میخواسـتیم تـا هـر آنجـا
کـه زیبایـی مـا را رهنمـون سـازد ،در پـی آن برویم.
سـفری کـه عهـدهدار شـدیم ،سـفری عاشـقانه بـود
زیـرا مـا همگـی عاشـق زیبایـی هسـتیم و مایلیـم
آنچـه را که عاشـقش هسـتیم ،بیابیم و پـس از یافتن،
نـزد خـود نگـه داریـم .خـود زیبایـی ،ایـن عشـق را
برمیانگیـزد زیـرا از قـوه نافـذ جـذب و فراخوانـدن
مـا برخـوردار اسـت .دیگـر انگیـزه مـا برای شـروع
این سـفر وعده فیلسـوفان بـود در خصـوص اینکه با
یافتـن امـر زیبـا ،همزمـان خیـر و حق را نیز کشـف
خواهیـم کـرد».

دربــاره وحــدت عقل در
رد ابنرشــدیان

توماس آ کویناس
ترجمۀ بهنام اکبری

چاپ اول |  160ص | رقعی

ایـن کتـاب یکـی از آثـار
جدلـی تومـاس آ کوینـاس
فیلسـوف شـهیر سـدههای میانه اسـت کـه وی آن را
در پاسـخ به فیلسـوفی مسـلمانـ یعنی ابنرشـ د ـ و
پیـروان نوپـای وی در مغـرب التینی نوشـته اسـت.
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نقطـۀ محـوری مطـرح در ایـن رسـاله ،تفسـیری بـر
کتـاب دربـارۀ نفـس ارسـطو اسـت کـه ابنرشـد و
تومـاس سـر آن بـا یکدیگـر اختالفی ژرف داشـتند.
بـه سـبب اینکـه تومـاس در ایـن رسـاله بـه مسـألۀ
عقـل میپـردازد؛ میتـوان در آن تبییـن وی را از
شناختشناسـی و نظریـۀ معرفـت دیـد .تومـاس
ایـن کتـاب را در پاسـخ به مسـألهای نگاشـته اسـت
کـه در زمـان وی بـه طـرز بـارزی مطـرح بـوده و
موجـب تلقیهـای جدیـدی از دین میشـده اسـت
و ایـن نکتـه نشـانگر آن اسـت کـه ایـن مسـأله
پیونـد نزدیکـی بـا زندگـی مـردم داشـته ،چـرا کـه
ترسـیمکنندۀ خطمشـی زندگـی آنـان بـوده اسـت.
ایـن ترجمـه بـر اسـاس متـن انتقـادی بئاتریـس اچ.
زدلـر و مقایسـۀ مفاهیـم کلیـدی آن بـا متـن اصلـی
تومـاس بـه التینـی و چنـد ترجمـۀ دیگـر صـورت
پذیرفتـه اسـت.

درباره آ کویناس

جان اینگلیس
ترجمۀ | بهنام اکبری
چاپ اول |  176ص | رقعی

توماس آ کویناس بیشک
یکی از بزرگترین فیلسوفان
و اندیشمندان تاریخ فلسفه
بهشمار میآید و اگر کسی خواهان آن باشد که
تبیینی جامع و درکی ژرف از فلسفه سدههای میانه
داشته باشد ،هیچ فیلسوفی بهتر از توماس آ کویناس
راهگشای وی نخواهد بود .در واقع فهم فلسفه
توماس به نوعی دست یافتن به کل فلسفه یونانی،
دوران یونانیمآبی و فلسفه سدههای میانه است که به
وضوح در آثار جامع و چندوجهی وی آمده و شرح
و بسطی دقیق و عمیق یافته است .این کتاب اثر
جان اینگلیس استاد فلسفه دانشگاه دیتون است که
بهشیوهای تعلیمی و در واقع همچون کتابی درسی و
متنی راهگشا برای درک عمیقتر فلسفه توماس نگاشته
شده ،و نویسنده در آن منظری دقیق از فلسفه پیشینیان
توماس و تأثیر آن را بر هزارتوی اندیشه و آراء وی
بهدست داده است و همراه با آن ،با اتکا به مهمترین
اثر وی ـ یعنی جامع الهیات ـ به ارائه مفاهیم و
تحلیلهای فلسفی خود توماس همت گماشته است.
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فلسفه بوناونتورا

(تقدیر شده در جایزه کتاب
فصل)

ترجمۀ اکبر حبیباللهی

چاپ اول | 260ص | رقعی

آشــنایی بــا نظــام فکــری
بوناونتــورا اندیشــمند ایتالیایــی
قــرن ســیزدهم میــادی بـرای خواننــدگان ،مقدمـهای
خواهــد بــود جهــت ورود بــه جهان اندیشــه مســیحی
قــرون وســطی کــه یکــی از مبانــی شــکلدهنده
تفکــر غــرب اســت .بوناونتــورا بــا ترکیــب آگاهانــه
فلســفه یونــان ،کالم و عرفــان مســیحی ،نظــام فکــری
منســجمی از ایــن آموزههــا ایجــاد مینمایــد.
پــل تیلیــش فیلســوف اگزیستانسیالیســت مســیحی
مینویســد کــه بوناونتــورا ،یکــی از بزرگتریــن
اندیشــمندان فلســفه و کالم مســیحی اســت .برخــی
از هایدگرشناســان نیــز معتقدنــد کــه چرخــش
مباحــث شناختشناســی نوکانتیهــا بــه مباحــث
وجودشناســی هایدگــری تحتتأثیــر آموزههــای
بوناونتــورا بــوده اســت.

پیامدگرایی

جولیا درایور
ترجمۀ شیرزاد پیکحرفه
چاپ اول |  291ص | رقعی

پیامدگرایــی نگرشــی اســت
کــه بــر طبــق آن درســتی
ً
ـتی اعمــال ،غالبــا
یــا نادرسـ ِ
براســاس پیامدهایشــان ســنجیده میشــود .ایــن
نظریــه یکــی از تأثیرگذارتریــن و بحثبرانگیزتریــن
نظریههــای اخالقــی اســت .جولیــا درایــور ،در
ایــن کتــاب ،همــه گونههــای پیامدگرایــی را معرفــی
و آنهــا را بهگونــهای انتقــادی ،ارزیابــی میکنــد.
ایــن کتــاب ،بــا توجــه بــه برخــورداری از
بخشهــای مفیــدی ماننــد واژهنامــه ،خالصــه
فصــل و معرفــی منابــع بیشــتر در پایــان هــر فصــل،
گزینــهای آرمانــی بــ ِرای دانشــجویانی اســت کــه
بهدنبــال پژوهشــی معتبــر ،شســتهورفته و واضــح
دربــاره ایــن مســأله مهــم هســتند.

مبانی فلسفه جدید

«از دکارت تا کانت»

ویلیام اچ .برنر
ترجمۀ حسین سلیمانی
چاپ دوم |  340ص | رقعی

تاریخ فلسفه غرب را میتوان
به سه بخش تقسیم کرد :دوره
باستان ،دوره قرون وسطی ،دوره جدید .نویسنده در
این کتاب به دوره جدید پرداخته و از اهم مسائل
فلسفی مطرح شده در این دوره به بیانی ساده و دقیق
بحث کرده است .نویسنده با ذکر مقدماتی درباره
فلسفههای جدید و مبانی و بسترهایی که ظهور
آن را باعث شدهاند به فلسفه دکارت میپردازد و
تحلیلهای زیبایی از بخشهای مختلف تأمالت
او ارائه میدهد .در قسمت مربوط به اسپینوزا
بحثهای مربوط به «جوهر» مطرح میشود که
مهمترین بخش فلسفه اسپینوزا است و به «برهان
خالء» اسپینوزا و مفاهیمی چون حالت ،صفت،
روح و بدن پرداخته میشود .ذکر بخشهایی از
متن ُمنادولوژی ،مشهورترین اثر الیبنیتس ،و
تحلیلهایی درباره ماهیت شناخت و ادراک از منظر
جان الک و تبیین نظرات بارکلی در مورد تجربه ،علم
تجربی و شناخت ،مقدمات الزم برای طرح نظرات
دیوید هیوم را در این کتاب فراهم میآورند .او بیش از
دیگران به هیوم و کانت پرداخته است و نشان میدهد
که چرا روایت هیوم از شناخت و تأکید کانت بر
ایدهآلیسم ،فلسفه را راهی مسیر دیگری ساخته است.

فلسفه منطق

هیالری پاتنم
ترجمۀ مازیار چیتساز
چاپ سوم |  79ص | رقعی

نوشـته پروفسـور پاتنـم
کـه اولینبـار در 1971
منتشـر شـد ،متوجـه مسـأله
هستیشـناختی در فلسـفه منطق و ریاضیات اسـت؛
یعنی این مسـأله کـه آیـا هسـتندههای انتزاعیای که
در منطـق و ریاضیـات از آنها سـخن گفته میشـود،
ً
واقعـا وجـود دارند یـا خیـر .همچنیـن او متوجه این

فلسفه غرب
پرسـش اسـت کـه آیـا ارجـاع بـه ایـن هسـتندههای
ً
انتزاعـی در منطـق ،واقعـا گریزناپذیـر اسـت و آیـا
ارجـاع بـه آنهـا بهطـور کلـی در علـوم فیزیکـی
ضـروری اسـت یـا نـه.

هایدگر واپسین

جولیان یانگ
ترجمۀ بهنام خداپناه
چاپ اول |  208ص | رقعی

فلسـفه هایدگـر واپسـین
اغلـب فهمناپذیـر تلقـی
شـده اسـت .کتـاب جولیان
یانـگ در حالیکـه پیچیدگیهـا و ژرفـای اندیشـه
هایدگـر را نادیـده نمیگیـرد بـا زبانـی سرراسـت و
سـاده میکوشـد بـه توضیـح اندیشـههای فلسـفی
او بپـردازد .یانـگ در کتـاب خـود دیدگاههـای
هایدگـر را دربـاره «فقـدان خدایـان»« ،خشـونت
تکنولـوژی» و «بیخانمانـی» انسـان که نشـانههای
فالکـت مدرنیتهانـد بـه بوتـه آزمـون میگـذراد و بـه
ایـن اندیشـه هایدگـر میپـردازد ،کـه چیرگـی بـر
«فراموشـی هسـتی» ذات چرخش بهسـوی وجودی
ً
پسـ اـفالکتی و حقیقتا پسـ اـمدرن را شـکل میدهد.
کتـاب یانـگ منبعـی ارزشـمند بـرای دانشـجویان و
پژوهشـگران آثـار هایدگـر بهشـمار مـیرود.

درآمدی بر هایدگر

گونتر فیگال
ترجمۀ شهرام باقری

چاپ اول |  180ص | رقعی

فلسفه هایدگر رویکردی
پویا و آزادانه به اندیشیدنیها
دارد .هایدگر در دستاوردهای
فلسفی خویش مینگرد تا نااندیشیدگیهایشان را
نمایان سازد .به همینگونه او در برابر فلسفههای
پیش از خود سرسپردگی یا ستیزندگی پیشه نمیکند،
بلکه آنها را آزادانه و پرسشگرانه وامیکاود و برای کار
اندیشهگری ،بارور و از نو گویا میگرداند .در کنار
پویایی ،سرشتپژوهی ویژگی دیگر فلسفه هایدگر
است .این فلسفه میکوشد تا با بازگشت به ریشهها و
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سرآغازها ،آنچه که برای یک پدیده سرشتین و بنیادین
است را دریابد و بازنماید .کتاب پیشرو تالشی
کامیابانه برای بازنمایی این دو ویژگی فلسفه هایدگر
است .این درآمد پرسشها ،اندیشهها ،بازاندیشیها
و سرشتپژوهیهای کانونی فلسفه هایدگر را
فرادید مینهد و سرآغاز روندها و راههایی که این
َ
فلسفه پیموده را میشناساند .همچنین این کتاب،
جایجای ،دیدگاههای هایدگر را در ترازوی اندیشه
سنجیده است.

لوکاچ و هیدگر

لوسین گلدمن
ترجمۀ محمد زارع
چاپ اول |  176ص | رقعی

گلدمـن در ایـن کتـاب از
وفـاق و آشـتی دو فیلسـوفی
سـخن میگویـد کـه
آرایـی متفـاوت و متعـارض بـا یکدیگـر دارنـد .او
میکوشـد اشـتراکات فکـری لـوکاچ و هیدگـر را در
برخـی جنبههـای مهـم نشـان دهـد .اما آشـتی دادن
یـک مارکسیسـت دو آتشـه مثـل لـوکاچ بـا هیدگـر
کـه مارکسیسـم و نازیسـم و آمریکائیسـم هـر سـه را
از یـک سـنخ میدانسـت ،یعنـی کاری کـه گلدمـن
در کتـاب حاضـر کـرده اسـت ،چگونـه ممکـن
ً
میگـردد؟ صرفـا بـا مطالعـه ایـن کتـاب و تأمـل در
مطالـب آن اسـت کـه میتوان پاسـخ این پرسـش را
گرفـت و در اینبـاره داوری کـرد.

نظریه اخالقی کانت
شــرحی بــر تأســیس
مابعدالطبیعــه اخــاق
کانــت
سر دبلیو دیوید راس
ترجمۀمحمدحسین
کمالینژاد

چاپ دوم |  144ص | رقعی

نظریـه اخالقـی کانـت ،شـرحی اسـت بـر تأسـیس
مابعدالطبیعـه اخلاق کانـت .راس ایـن شـرح را
مطابـق سـه بخـش اصلی اثـر کانـت در سـه بخش
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تنظیـم میکنـد و بـه تحلیـل و نقد سـه گذر اساسـی
او میپـردازد :اول «گذر از معرفـت عقالنی عمومی
اخلاق بـه معرفـت فلسـفی آن» بـا توجـه بـه «اراده
نیـک» بهعنـوان یگانـه خیـر مطلـق دوم «گـذر از
فلسـفه تودهپسـند اخالق بـه مابعدالطبیعـه اخالق»
بـا توجـه به «امـر مطلـق» در برابـر «امر شـرطی» و
سـه ضابطـه امر مطلـق یعنی قانـون کلی ،انسـانیت
بـه عنـوان غایـت بالـذات و اراده واضـع قانـون عـام
سـوم «گـذر از مابعدالطبیعـه اخلاق بـه نقـد عقـل
عملـی محـض» بـا توجـه بـه «اختیـار» بهعنـوان
پیشفـرض تکلیـف و اسـاس هـر عمـل اخالقـی.
راس بـا عنایـت بـه آثـار دیگـر کانـت و تفاسـیر
شـارحان دیگـر ،ارزیابـی دقیقـی از تلاش کانـت
بـرای ارائـه یک «نظریـه اخالقی» بهدسـت میدهد.

بررسی انتقادی و تطبیقی
فلسفه نظری کانت

بررسـی مبادی فلسـفه نقادی
و بحثـی در ماهیـت و امـکان
قضایـای ترکیبی پیشـینی

(برنده جایزه کتاب سال)

حسین غفاری

چاپ سوم |  310ص | وزیری

کتـاب حاضـر جلـد اول از بخـش نخسـت
مجموعـهای سهبخشـی اسـت کـه مؤلف بـه منظور
عرضـه نخسـتین شـرح انتقـادی و تحلیلـی از یکـی
از مهمتریـن نظامهـای فلسـفه غـرب ،یعنی فلسـفه
کانـت ،بـه زبـان فارسـی نگاشـته اسـت و جـزء بـه
جـزء کتـاب ،بـر اسـاس نظـم تألیفـی مهمتریـن
نظـری وی یعنـی نقـد عقل
کتـاب کانـت در فلسـفه
ِ
محـض ،بـا توجـه بـه آرای مفسـران مهـم آن ،ابتـدا
شـرح شـده و سـپس مورد نقـد و تطبیـق قـرار گرفته
اسـت .این شـرح بـا توجه بـه ویژگـی تطبیقـی آن با
فلسفه اسلامی از تمامی شـروح تفصیلی و انتقادی
مفسـران غربـی متمایـز میشـود .در جلد نخسـت،
ضمـن معرفـی کلـی کتـاب «نقـد» و توضیـح
اصطالحـات مبنایـی فلسـفه کانت مانند «شـهود»،
«اسـتعالئی»« ،پیشـینی» و ...بـه یکـی از مهمترین
قواعـد و شـاید اصلیتریـن قاعـده فلسـفه کانـت
یعنـی تمایـز قضایای ترکیبی پیشـینی از سـایر قضایا
و امـکان آنهـا پرداختـه شـده و بـا بحثـی مفصل در
این باب برای نخسـتینبار نشـان داده شـده است که

فیلسـوفان اسالمی در تشـخیص درست این مسأله و
طـرح راهحـل منطقی و بسـیار دقیق برای آن پیشـگام
بودهانـد کـه خـود سـند افتخـار مهمـی برای فلسـفه
اسلامی است.

قرن ذوق

جورج دیکی
ترجمۀ داوود میرزایی
چاپ اول |  335ص | رقعی

کتاب قرن ذوق ارزیابی
روشنگر و اصیلی از
شکلگیری عالقۀ فلسفی به
مفهوم ذوق در قرن هجدهم است و بهگونهای ترتیب
اثر حاضر را باید
یافته که برای همگان مفید باشدِ .
نمونۀ بارزی از تدقیق فلسفی جورج دیکی بهحساب
آورد .قهرمان او در این کتاب کسی نیست جز دیوید
هیوم ،چراکه دیکی نظریۀ ذوق او را بارزتر از هاچسن،
جرارد و ُ
الیسن ،و نیز دقیقتر و بهمراتب منسجمتر
از نظریۀ کانت ب ه تصویر میکشد .بر این اساس،
نظریۀ هیوم نقطۀ اوج اودیسۀ فلسفی او در این کتاب
است ،و نظریۀ ِ
کانت نقطۀ شروع تنزلی فاجعهبار در
کار خود فرصتی،
نظریۀ ذوق .با این حساب ،دیکی با ِ
هرچند کوچک ،برای دوستداران کانت فراهم
میسازد تا ثابت کنند تصوراتشان دربارۀ قهرمان
خود اشتباه نبوده است.

مسائل و مفاهیم کلیدی
ز یباشناسی کانت

کریستین هلموت ونزل
ترجمــۀ داوود میرزایــی|
مانیــا نوریــان
چاپ اول |  352ص | رقعی

این اثر نخستین شرح آراء
زیباشناسانه کانت در نقد قوه حکم است که به زبان
فارسی منتشر میشود .مباحث ونزل در این کتاب،
قابل فهم ،مملو از انبوهی از اطالعات مفید در عین
اختصار ،و بهغایت جامع است .در واقع نزل در این
کتاب درباره همه جوانب نظریه زیباشناختی کانت
حرفهای شنیدنی و کارآمد زیادی برای گفتن دارد.

فلسفه غرب
رئوس کلی نظریه زیباشناختی کانت ،آنگونه که
در نقد سوم عرضه شد بهطرزی عالی در این کتاب
ً
ترسیم میشود .خصوصا در اینباره میتوان هم به
اصطالحنامه مفیدی اشاره کرد که در آن واژگان و
اصطالحات فنی کلیدی زیباشناسی کانت توضیح
داده میشود ،و هم به فهرست جامع منابعی که
در پایان هر بخش در قالب «برای مطالعه بیشتر»
در اختیار خواننده قرار میگیرد .ویژگی اول کتاب
ونزل به کار خوانندهای میآید که برای نخستینبار با
زیباشناسی کانت مواجه میشود و ویژگی دوم به درد
خوانندهای میخورد که قصد دارد موضوع یا مسأله
مشخصی را با ژرفای بیشتری پیگیری کند.

زیباییشناسی کانت

کنت راجرسون
ترجمۀ علی سلمانی

چاپ اول |  191ص | رقعی

کانت معتقد است که تجربه
زیبایی مبتنی بر آن چیزی
است که هماهنگی یا بازی
آزاد قوای شناختی نامیده میشود .از نظر او این بازی آزاد
در نهایت به هیچ مفهوم مشخصی ختم نمیشود و تنها
احساس لذت ،درک و شناخته میشود .همین
در معیت
ِ
ادعا باعث ایجاد ابهامات فراوانی در دیدگاه زیباشناختی
او شده است و تفاسیر مختلفی در راستای توجیه و
تبیین چگونگی هماهنگی آزاد ایجاد کرده است .مؤلف
این کتاب تالش می کند تا با تکیه بر دیدگاه کانت در
مورد ایدههای زیباشناختی ،تفسیری منسجم و سازگار با
کلیت اندیشه زیباشناختی کانت ارائه دهد.

ظهور و دگردیسی من در
ایدهباوری آلمانی
عبدالرضا صفری

چاپ اول |  348ص | رقعی

این کتاب با بررسی زمینه
پیدایش من استعالیی
یا وحدت ترکیبی ادراک
نفسانی در نظام کانت آغاز میگردد .این «من»
ِ
اصیل از این هنگام به قطب جدیدی برای فعالیت
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فلسفی تبدیل گردیده و هیچگاه طبیعت آن بهعنوان
داور نهایی شناخت تغییر نیافت و به رزمگاه
تفکر تاریخی فیلسوفان بلند آوازهای چون فیخته،
شلینگ ،هگل و شوپنهار تبدیل گردید .از نگاه
ایدهباوران آلمانی وجود شکاف میان ایدهآلیسم
استعالیی و واقعیتگرایی تجربی که از نظام کانت
بهجا مانده بود ،راه را برای ساختن نظامهای دیگر
درباره من استعالیی باز گذاشت .این متفکران با
همان انگیزههای کانت به سودای پل زدن میان آن
شکاف پای وجود یک «مطلق»را به میان آوردند.
ذهنیتگرایی افراطی فیخته ،گرایش شلینگ به عینیت
یافتن مطلق در طبیعت و ظهور چهره دیالکتیکی
سوژه ،در هگل نمونههایی بدیل نظامسازی پس از
کانت است .سرانجام این مطلق در شوپنهاور به اراده
تغییر شکل میدهد و پس از تقدم یافتن بر خرد و
نوید پایان انحصارطلبی عقل بر سوژه ،به این نتیجه
عجیب میرسد که آدمی میتواند در هنر و اخالق از
قید اراده و سوژه رهایی یابد.

ویتگنشتاین

اوروم استرول
ترجمۀمحسنطالییماهانی
چاپ اول |  194ص | رقعی

ویتگنشـتاین بـدون شـک
از تأثیرگذارتریـن فیلسـوفان
معاصـر اسـت .دامنـه و
عمـق نفـوذ او در فلسـفه و سـایر حوزههـای معرفتی
ماننـد زبانشناسـی ،انسانشناسـی ،مردمشناسـی،
روانشناسـی ،هنـر و دیـن بر کسـی پوشـیده نیسـت.
ویژگـی ممتـاز اندیشـههای وی عالوهبـر عمـق
کهکشـانی و دیدگاههای بدیع و متفـاوت؛ صداقت،
دقـت وسـواسگونه در روشـن اندیشـیدن اسـت و
ِ
بـه قـول کارنـاپ بیانـی برآمـده از عمـق وجـود توأم
بـا بصیرتـی پیامبرگونـه و جـذاب دارد .اسـترول در
ایـن کتـاب شـخصیت و افـکار ویتگنشـتاین را بـا
سـادگی ،ایجـاز و بـا رعایـت صداقـت ،دقـت و
مسـتند بـه مـدارک و نوشـتههای دوسـتان ،نزدیـکان
و دستنوشـتهها و آثـار ویتگنشـتاین نشـان داده
اسـت .بهعلاوه ،وی تصویر جدیـدی از تحولهای
فکری ویتگنشـتاین در قالب سـه دوره زمانی ترسـیم
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انتشارات حکمت

میکنـد بهگونـهای کـه در هـر یـک از ایـن دورههـا
گویـی بـا ویتگنشـتاین جدیـدی مواجـه میشـویم.

ویتگنشــتاین ،اخــاق و
زیباییشناســی
بی .آر .تیلمن
ترجمۀ بهزاد سبزی

چاپ اول |  372ص | رقعی

نویســنده کتــاب ،بــی.آر.
تیلمــن ،بــا توجــه بــه
دو کتــاب مهــم ویتگنشــتاین؛ یعنــی رســاله
منطقــی فلســفی و پژوهشهــای فلســفی ،ســعی
دارد در وهلــه نخســت ،توجــه عالقهمنــدان بــه
زیباییشناســی و فلســفه هنــر را بــه اهمیــت
ویتگنشــتاین جلــب کنــد و در وهلــه دوم ،نشــان
دهــد کــه بررســی دقیــق فلســفه ویتگنشــتاین بـرای
فهــم بهتـ ِـر دسـتکم برخــی از روابــط بیــن اخــاق
و زیباییشناســی و در واقــع برخــی از روابــط مهــم
بیــن هنــر و کل زندگیمــان کارســاز اســت.

هستیدراندیشهفیلسوفان

اتین ژیلسون
ترجمـۀ دکتـر سـیدحمید
طالـبزاده | بـا همـکاری
دکتر محمدرضا شمشـیری
چاپ چهارم |  408ص | رقعی

ایـن اثـر بـه تحلیـل سـیر
مفهـوم «وجـود» و «هسـتی» در نـزد بزرگتریـن
فیلسـوفان مغربزمیـن اختصـاص دارد .نویسـنده
معتقـد اسـت کـه وجـود در تاریخ فلسـفه به دسـت
فراموشـی سپرده شـده و فیلسـوفان همواره امری غیر
از وجـود را سـرلوحه تحقیقـات فلسـفی خـود قـرار
دادهاند.در واقع نویسـنده معتقد اسـت کـه بزرگترین
فیلسـوفان سـنت مابعدالطبیعه غربـی ،از پارمنیدس
و افالطـون و ارسـطو گرفتـه تـا دکارت و کانـت و
هـگل ،اصحـاب اصالـت ماهیـت بودهانـد و حذف
و طـرد «وجـود» از مابعدالطبیعـه منجـر بـه ایجـاد
مابعدالطبیعههایـی نامنطبـق بـا نظام وجـودی عالم
شـده و حتـی اگزیستانسیالیسـم معاصـر بـا دعـوی

بازگشـت به وجـود از درک حقیقی وجـود بازمانده و
شـبحی تهی را جانشـین آن کرده اسـت .تحلیلهای
ژرف و موشـکافانه نویسـنده از فیلسـوفانی همچون
افالطـون ،ارسـطو ،ابنسـینا ،ابنرشـد ،آ کوینـاس،
کانـت ،هـگل و کیـرکگار بـه ایـن کتـاب عمیقی در
خـور توجـه داده اسـت.

تومیسم

درآمــدی بــر فلســفه قدیــس
تومــاس آ کوئینــی

اتین ژیلسون
ترجمــۀ ســیدضیاءالدین
دهشــیری
چاپ اول |  695ص | وزیری

تومیسـم :اصطالحـی اسـت که به فلسـفه وفـادار به
اندیشـههای نامآورتریـن حکیـم دوره قـرون وسـطی
قدیـس تومـاس آ کوئینـی اطلاق میشـود .کتـاب
حاضـر بـه قصـد آشـنایی بـا اندیشـه و فلسـفه ایـن
متفکـر بـزرگ نگاشـته شـده کـه در سـنت فلسـفه
غـرب ،همطـراز ابنسـینا محسـوب میگـردد.
در مقدمـه کتـاب شـرح مختصـری از زندگینامـه
و مصنفـات تومـاس آ کوئینـی آمـده و ژیلسـون در
پیشگفتار سرشـت فلسـفه توماس آ کوئینی را شـرح
داده اسـت .متـن کتـاب در سـه بخـش تنظیـم شـده
اسـت :خـدا ،طبیعـت ،اخلاق .بخـش اول بیشـتر
ناظـر بـه مسـأله وجـود خـدا و صفـات او در کالم
مسـیحی و ابداعـات تومـاس در ایـن زمینـه اسـت.
بخـش دوم بـه مباحـث مربـوط بـه آفرینـش ،مراتب
عالـم ،خلقت انسـان ،قوای انسـان اختصاص دارد و
در بخـش سـوم نیز فلسـفه اخلاق تومـاس آ کوئینی
شـرح داده شـده اسـت.

وجود و نظریه شناخت
والتر ترنس استیس
ترجمۀ عزیزالله افشار

چاپ سوم |  564ص | رقعی

کتـاب وجـود و نظریـه
شـناخت یکـی از مهمترین
اسـتیس،
کتابهـای

فلسفه غرب
فیلسـوف تجربهبـاور انگلیسـی اسـت و در آن تقریـر
دقیقـی از موضـع او در بـاب روش فلسـفی آمـده
اسـت .اسـتیس بـه دقـت و به تفصیـل مراحلـی را که
مـا بـا طـی آن مراحـل بـه تلقـی فعلیمـان از جهـان
واقعـی دسـت یافتهایم بررسـی میکند .او با بررسـی
دادههـای تجربـی و اولیـه ذهن هـر فرد آغـاز میکند
و نشـان میدهـد کـه بـدون جعـل «سـاخت»های
ِ
گوناگـون و متنـوع ،گـذر از موضـع «اصالـت من» و
رسـیدن بـه تلقـی فعلـی مـا از جهـان ،ممکـن نبوده
اسـت .بخـش مهمـی از ایـن کتـاب بـه معرفـی این
«سـاخت»ها و نقش آنهـا در شـکلگیری تلقی ما از
جهـان اختصـاص دارد .اسـتیس در ادامـه سـیر خود
انـواع معـارف بشـری را در منطق ،ریاضیـات و علوم
پیشـرفته امروزیـن بررسـی میکنـد و سـهم دادههای
تجربـی و «سـاخت»های انسـانی را در هرکـدام از
آنهـا توضیـح میدهـد و سـعی میکنـد مـرز میـان
معرفتهـای پیشـینی و غیرپیشـینی را در معـارف
بشـری مشـخص کنـد.

اعتبار در تفسیر

اریک دونالد هرش
ترجمــۀ محمدحســین
مختــا ر ی
چاپ اول |  346ص | رقعی

کتـاب اعتبار در تفسـیر یکی
از مهـم تریـن آثـار در قلمـرو
هرمنوتیـک در فلسـفه معاصـر اسـت .هـرش در ایـن
کتاب مشـهور و کالسـیک به نقد تلقیهای نسـبیگرا
ِ
و تاریخینگر از معنای متن پرداخته و از عینیت تفسیر
دفـاع کـرده اسـت .از نظـر هـرش یگانه معنـای معتبر
متن ،معنایی اسـت کـه مؤلف از متن مراد کرده اسـت.
کتـاب حاضـر،
از ایـنرو بخـش زیـادی از مباحـث
ِ
بـه دفـاع از نیـت مؤلـف در برابـر دیدگاههـای رایجـی
اختصـاص دارد کـه معنـای متـن را وابسـته بـه نیـت
مؤلـف نمیداننـد .هـرش بـرای موجـه کـردن موضـع
خود بسـیاری از دسـتاوردهای فلسـفه تحلیلی جدید،
پدیدارشناسـی هوسـرل و زبانشناسـی سوسـوری
را بـهکار میگیـرد .بـه گفتـه خـود هـرش سراسـر کار
او کوششـی اسـت بـرای پیریـزی برخـی اصـول
هرمنوتیکی دیلتای برمبنای معرفتشناسـی هوسرل و
زبانشناسـی سوسـور.

31

تاریخمنــدی فهــم در
هرمنوتیــک گادامــر

امداد توران

چاپ دوم |  186ص | رقعی

ایـن کتـاب ،نخسـت،
سـخنان گادامـر را دربـارۀ
تاریـخ و مراحـل اندیشـه
هرمنوتیکـی از دورۀ نهضـت اصلاح دینـی تـا زمان
هایدگـر روایـت میکند.سـپس بـه بیـان تفصیلـی
مهمتریـن افکار هرمنوتیکـی گادامـر میپردازد؛یعنی
ایـن فکـر کـه تاریـخ ،سـنت و پیشداوریهـا نـه
فقـط سـد راه فهـم متـن نیسـتند ،بلکـه معـد و ممد
آن هسـتند .مفسـر بایـد آگاهانـه بـه ایـن واقعیت که
ایـن امـور خـواه ناخـواه در فهـم دخیلاند ،تـن دهد
و نقـش مثبـت آنهـا را در مقام فهم و تفسـیر دریابد و
از آن بهـره جویـد .منبـع اصلـی این جسـتار عبارت
اسـت از بخـش دوم کتـاب کالسـیک گادامـر بـا نام
حقیقـت و روش کـه در آن به تفصیـل از موضوعات
یـاد شـده سـخن رفتـه اسـت.

از محرک حسی تا دانش

ویالردون اورمن کواین
ترجمۀ مجید داودی

چاپ دوم |  148ص | رقعی

کتـاب از محـرک حسـی تـا
دانـش ،نوشـتۀ فیلسـوف
شـهیر معاصـر ویلارد ون
اورمـن کواین ،و یکـی از آخرین آثار او اسـت .کتابی
فشـرده و منسـجم کـه در قالـب یـک سـاختار دقیق و
مقتصدانه ،اسـاس اندیشـه کواین را در رشدیافتهترین
حالـت آن بـه مخاطـب معرفی میکنـد .کواین کتاب
را براسـاس مجموعـهای از سـخنرانیها تنظیـم کـرده
کـه دربردارنـدۀ آراء کواین در باب برخـی از مهمترین
سـرفصلهای فلسـفی از جملـه صـدق و داللـت،
طبیعتگرایـی ،شیئیتبخشـی ،تجربهگرایـی،
جایـگاه و طبیعـت ریاضیـات و منطـق ،ذهـن و ...
اسـت بـا آنکه قصد این کتـاب جمعبنـدی آراء کواین
نیسـت ،بـا ایـن حـال میتواند بهتریـن منبع آشـنایی
کلی بـا فلسـفه وی باشـد.
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هوسرل

دیوید وودراف اسمیت
ترجمــۀ ســیدمحمدتقی
شــاکری
ویراستار :یاسر پوراسماعیل
چاپ اول |  528ص | رقعی

ادموند هوسرل یکی از
مؤثرترین فیلسوفان قرن بیستم و مؤسس مکتب
پدیدارشناسی بود که اندیشهاش فیلسوفانی چون
هایدگر ،سارتر ،مرلوپونتی و دریدا را تحتتأثیر قرار
داد .در این معرفی ّ
مهیج ،دیوید وودراف اسمیت
کل اندیشۀ هوسرل را با نشان دادن تأثیر او در فلسفۀ
ذهن و زبان ،در وجودشناسی و معرفتشناسی ،و در
فلسفۀ منطق ،ریاضیات و علم عرضه میکند.
دیوید وودراف اسمیت با شرح مختصری پیرامون
زندگی و آثار هوسرل ،و جایگاه او در فلسفۀ قرن بیستم
و در کل فلسفۀ غرب آغاز میکند و به معرفی و عرضۀ
تلقی هوسرل از پدیدارشناسی و توضیح نظریههای مؤثر
ذهنیت
او در باب حیث التفاتی ،عینیت (ابژکتیویته) و
ِ
(سوبژکتیویته) میپردازد .نویسنده در فصلهای متوالی
به توضیح منطق ،متافیزیک ،واقعگرایی و ایدئالیسم
استعالیی ،و معرفتشناسی هوسرل میپردازد .در
نهایت؛ وی اهمیت و لوازم آثار هوسرل را برای فلسفۀ
ذهن معاصر و علومشناختی بررسی میکند.
ِ
کتاب هوسرل که مشتمل بر اصطالحنامهای
مناسب و جامع است و برای مطالعۀ بیشتر پیشنهادهایی
ارائه میدهد ،متنی اساسی برای عالقهمندان به فلسفه،
پدیدارشناسی و فلسفۀ قرن بیستم خواهد بود.
دیویـد وودراف اسـمیت اسـتاد فلسـفه در
دانشـگاه کالیفرنیـا ،اروین اسـت .او ویراسـتار کتاب
پدیدارشناسـی و فلسـفۀ ذهـن (همـراه بـا امـی ال.
توامسـن) و کتـاب راهنمـای کمبریـج برای هوسـرل
(همـراه بـا بـری اسـمیت) اسـت.

فلسـفه قـارهای و معنای
زندگی
جولیان یانگ
ترجمۀ بهنام خداپناه

چاپ اول |  468ص | رقعی

معنای زندگی چیست؟ در
جهان علمی و سکوالر این

روزها ,این پرسش تبدیل به مشغلهای جدی شده
است .این پرسش ،تاریخی طوالنی دارد :همانگونه
اثر درآمدگونه ،روشن و
که جولیان یانگ در این ِ
الهامبخش خود این موضوع را توضیح میدهد؛
اصلی بسیاری از افالطون تا هایدگر به این
فیلسوفان ً ِ
موضوع عمیقا اندیشیدهاند.
بخــش نخســت ایــن کتــاب مــروری تاریخــی
بــر آرای فیلســوفانی از افالطــون تــا مارکــس دارد که
معنــای زندگــی را یــا در نوعــی جهــان «دیگــر» یا در
آرای «آینــده» ایــن جهــان میجســتند .بخــش دوم
بــه ارزیابــی ایــن مطلــب میپــردازد کــه زمانیکــه
ســاختارهای ســنتی فرســودن آغــاز کردنــد و خطــر
پوچگرایــی و بیمعنایــی زندگــی ســربرآورد ،چــه
رخ داد .جولیــان یانــگ در بخشهــای مربــوط بــه
نیچــه ،هایدگــر ،ســارتر ،کامــو ،فوکــو و دریــدا بــه
ایــن مطلــب نگاهــی میانــدازد.
ایــن اثــر درآمــدی بســیار ســودمند بــرای
آشــنایی بــا برخــی درونمایههــای کلیــدی در
فلســفه قــارهای اســت.

معنای زندگی

جان کاتینگهام
ترجمۀ امیرعباس علیزمانی
| مریم دریانی اصل
چاپ اول |  148ص | رقعی

جــان کاتینگهــام ،اســتاد
فلســفه دانشــگاه ریدینــگ
انگلســتان و از برجســتهترین دکارتپژوهــان
معاصــر اســت .او بــا تألیــف کتــاب معنــای
زندگــی و نیــز کتــاب فلســفه و زندگــی خــوب،
بــا نگاهــی معنــوی و بلکــه خداباورانــه و دینــی،
بــه طــرح پرســش از معنــای زندگــی و بررســی
جوانــب مختلــف آن پرداخت.کاتینگهــام در کتــاب
معنــای زندگــی تــاش میکنــد بــه چالشهــای
دنیــای مــدرن بــرای معنــاداری توجــه کنــد .او
بــر آن اســت کــه در ایــن کتــاب بــه مباحثــی از
قبیــل :تحلیــل پرســش از معنــای زندگــی ،علــم
جدیــد و معنــاداری زندگــی ،جعــل معنــا پــس از
خــدا ،معنــا و اخــاق ،گشــودگی و معنــا ،موانــع
معنــاداری زندگــی و در پایــان بــه بحــث از «معنــا،
آســیبپذیری و امیــد» بپــردازد.

فلسفه غرب

ایده دانشگاه

جمعی از نویسندگان
ترجمۀ جمعی از مترجمان
گزینـش و ویرایـش :میثـم
سـفید خوش
چاپ اول | 338ص | رقعی

کمتــر از یــک ســده اســت
کــه مــا در کشــورمان دانشــگاه مــدرن تأســیس
کردهایــم بیآنکــه از همــان آغــاز ،یــا در ادامــه،
توجهــی بــه روح دانشــگاه ،یعنــی فلســفۀ دانشــگاه
کــرده باشــیم .ایدههــای فلســفی دربــارۀ ماهیــت
و رســالت دانشــگاه روح دانشــگاه بهشــمار
میآینــد و مبــادی عزیمــت ،مســیر اصلــی و
غایــت فرجامیــن آ ن را تعییــن میکننــد .رســالت
کنشــگر ِان دانشــگاه ،خــواه آمــوزگاران و دانشــجویان
و پژوهشــگران ،و خــواه مدیــران دانشــگاه توســط
ایدههــای فلســفی تعییــن میشــود و بــه یــاری
ســنجههای فلســفی ارزیابــی میشــود.
ایـن کتـاب نشـان میدهـد کـه دسـتکم
بـرای دویسـت سـال اسـت کـه فیلسـوفان بـزرگ
ً
مغـرب زمیـن از کانـت بـه بعـد ،مفصلا بـه بحث
و نظریهپـردازی دربـارۀ هویـت فلسـفی دانشـگاه
اقـدام کردهانـد .فیلسـوفانی چـون کانـت ،نیومـن،
هیدگـر ،گادامـر ،هابرمـاس ،جان سـرل و مانند آنها
از ایـن شـمارند و در ایـن کتـاب نوشـتههایی از آنها
در اختیـار خواننـدگان فارسـی زبـان قـرار میگیـرد.
جالـب اینجاسـت کـه در ایـران حتـی اهـل فلسـفه
هـم توجه چندانی به اندیشـهورزی این اندیشـمندان
دربـارۀ ایـن موضـوع دانشـگاه نکردهانـد .ایـن
مجموعـه میتوانـد سـرآغازی بـرای توجه جـدی به
این حـوزه باشـد.

فلسفه میانفرهنگی و
عالم معاصر
(مجموعه مقاالت)

گردآورنده:علیاصغرمصلح
با مقدمه سیدمحمد خاتمی
چاپ دوم |  275ص | رقعی

از مهمتریــن و قابــل توجهتریــن مســائل فلســفۀ
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میانفرهنگــی ،رفتــار فرهنگهــای مختلــف در
برابــر گرایــش میانفرهنگــی اســت .اگــر فلســفۀ
میانفرهنگــی بــروز نظــری و اندیشــگی تمایــل
بــه اندیشــیدن بــا دیگــری و فــراروی از نــگاه
مطلقانگارانــه اســت ،همیــن تمایــل در صــورت
اجتماعــی آن ،در نحــوۀ رفتــار یــک فرهنــگ بــا
دیگــران ظاهــر میشــود .تقــارن تقویــت بینــش
و نــگاه میانفرهنگــی بهصــورت طرحــی نظــری
میــان متفک ـران ،بــا طــرح گفتوگــوی فرهنگهــا
و تمدنهــا در حــوزۀ سیاســت و اجتمــاع ،مؤیــد
پیدایــش وضعــی جدیــد در عالــم ماســت .از آنجــا
کــه طــرح گفتوگــوی فرهنگهــا در عالیتریــن
ســطح سیاســی بهوســیلۀ نماینــدهای از ایــران
صــورت گرفــت ،نحــوۀ برخــورد نظــری مــا بــا
ایــن موضــوع از جالــب توجهتریــن موضوعــات
اســت.از جملــه نویســندگان مقــاالت میتــوان بــه
محمدرضــا ریختهگــران ،حمیدرضــا آیتالهــی،
حســین کلباســی اشــتری ،شــهرام پازوکــی،
میرجاللالدیــن کــزازی و عبــاس منوچهــری
اشــاره کــرد.

شکاکیتوطبیعتگرایی

پیتر فردریک استراسون
ترجمۀ مازیار چیتساز

چاپ اول |  129ص | رقعی

بــر مبنــای ســخنرانیهایی
کــه در  1983در دانشــگاه
کلمبیــا ایــراد شــد،
استراوســون بحثــی از شــکاکیت را آغــاز میکنــد،
بحثــی کــه او آن را بهصــورت پرســش از کفایــت
مبانــی مــا بــه باورهــای گوناگــون تعریــف میکنــد.
او بــه هیــوم و ویتگنشــتاین نزدیــک میشــود تــا
اســتدالل کنــد مــا بایــد بیــن دو نــوع طبیعتگرایــی
تمایــز قائل شــویم« :شــدید» یــا علمــی و «مالیم»
یــا انســانی .در فصلهــای ایــن کتــاب نویســنده بــه
چندیــن مســأله میپــردازد کــه در آنهــا تردیدهــای
فلســفی نقــش مهمــی ایفــا میکنــد ،بهطــور
مشــخص :ماهیــت برهانهــای اســتعالیی،
عینیــت فلســفۀ اخالقــی ،اشــیاء ذهنــی و فیزیکــی
و وجــود اشــیاء انتزاعــی.
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تاریخ فلسفه تحلیلی
از بولتسانوتا ویتگنشتاین

مسائل و نظریههای ادراک
حسی در فلسفه معاصر
(مجموعه مقاالت)

اندرس ودبرگ
ترجمــۀ جــال پیکانــی |
بیتاللــه ندرلــو

جمعی از نویسندگان
ترجمۀ یاسر پوراسماعیل

چاپ چهارم |  425ص | رقعی

چاپ اول |  333ص | رقعی

ودبرگ در این کتاب بهخوبی
توانسته است با روش تحلیل منطقی ،درونمایه
اصلیترین چهرهها و جریانات فلسفه تحلیلی را
بکاود و نشان دهد چگونه هر چهره از پس چهره دیگر
سربرآورده است .این کتاب با تبیین زمینههای فلسفی
و علمی ظهور فلسفه تحلیلی آغاز میشود و سپس
بهترتیب اندیشه بولتسانو ،فرگه ،راسل ،ویتگنشتاین
ً
اول ،کارناپ ،جریان صوریسازی ،مور و نهایتا
ویتگنشتاین دوم را چنان عرضه میدارد که خواننده
بهخوبی درمییابد که چگونه هر اندیشه از دل اندیشه
پیشین برآمده است.

خاســتگاههای فلســفه
تحلیلــی

مایکل دامت
ترجمۀ عبدالله نیکسیرت

چاپ دوم |  288ص | رقعی

نزدیک به یک قرن است که
فلسفۀ تحلیلی فلسفۀ غالب
بر دنیای انگلیسیزبان بوده است .هنگامیکه این فلسفه
در مقابل فلسفۀ «قارهای» قرار میگیرد ،اغلب فلسفهای
یـانگلیسی» تلقی میشود .اما مایکل
«آمریکای 
دامت در کتاب خاستگاههای فلسفۀ تحلیلی استدالل
میکند که این تلقی نادرست است؛ ب ه نظر وی ،عنوان
یـاتریشی» برای فلسفۀ تحلیلی که در واقع،
«انگلیس 
در محیط پیدایش رقیب اصلیاش یعنی پدیدارشناسی
ظهوریافته ،دقیقتر است .از نظر دامت ،این دو مکتب
ریشههایمشترکیدارندوبابررسیمجددخاستگاههای
مشترک این دو سنت فلسفی ،میتوانیم این امر را دریابیم
که چرا این دو مکتب بعدها اینچنین از هم فاصله گرفتند
و سپس ،گام آغازین را برای آشتی دادن آنها برداریم.
کتاب دامت یکی از شاخصترین آثار در معرفی فلسفۀ
تحلیلی است که امروزه اثری کالسیک بهشمار میآید.

ادراک حسی؛ اطالع یا درک
اشیا از طریق بینایی ،شنوایی ،المسه ،بویایی و چشایی،
دلمشغولی دیرینۀ فیلسوفان بوده است« .مسئلۀ ادراک
حسی» این است که از یکسو ،بهنظر میرسد که ادراک
حسی دسترسی مستقیم و بیواسطهای به جهان است،
اما از سوی دیگر ،با توجه به موارد خطا و توهم حسی ،به
ً
نظر میرسد که در ادراک حسی مستقیما با جهان خارج
سروکار نداریم .این مسأله منجر به طرح دیدگاههای
مختلفی دربارۀ ادراک حسی شده است :اول دیدگاه
دادههای حسی که براساس آن ،هنگام ادراک حسی ،میان
ما و جهان واسطههایی به نام دادههای حسی وجود دارند
و دوم واقعگرایی دربارۀ ادراک حسی که به هیچ واسطهای
میان ما و جهان قائل نیست .واقعگرایی مستقیم برای
حل مسائل خطا و توهم حسی ،به انفصالگرایی روی
میآورد و این موارد را از سنخ ادراک حسی نمیداند .در
این کتاب ،عالوهبر بحث دربارۀ این دو دیدگاه ،دربارۀ
معرفتشناسی ادراک حسی و محتواهای تجربۀ حسی
نیز بحث شده است.
این کتاب از مجموعه مقاالتی دربارۀ دادههای
حسی ،انفصالگرایی ،معرفتشناسی ادراک حسی
و محتواهای ادراکی تشکیل شده است .این مقاالت
آخرین دیدگاههای مربوطبه هر یک از این موضوعات
را با قلمی روان و منظم معرفی میکنند.

پرسشهایبنیادینفلسفه

ا .سی .یوئینگ
ترجمۀ محمود یوسفثانی
چاپ دوم |329ص | رقعی

این کتاب چنانكه از نامش
پيداست به مهمترين و
بنيادیترين مسائل فلسفه
میپردازد و هر مسأله را به ايجاز و در عين حال وضوح
از منظرهای مختلف مورد بحث قرار میدهد .مسائل

فلسفه غرب
بنيادی فلسفه آنگونه مسائلی است كه هم بيشتر فالسفه
آنها را مورد بحث و دقت قرار دادهاند و هم بيشترين تأثير
را در تعيين سرنوشت ساير مسائل بر عهده داشته است.
نويسندۀ كتاب آلفرد .سي .يوئينگ تحصيالت
فلسفی خود را در دانشگاههای آكسفورد و ميشيگان
به انجام رسانده و در همان دانشگاهها و دانشگاههای
كمبريج و پرينستون نيز تدريس كرده است .تخصص
اصلي او در فلسفۀ كانت است و شرح مختصر او بر
نقد عقل محض به گفتۀ صاحبنظران هنوز بهترين
معرفی از تفكر كانت به زبان انگليسی است .برخی
ديگر از آثار او عبارتند از .1 :عليت از ديدگاه كانت .2
عقل و شهود  .3اخالق  .4فلسفۀ غيرزبانی.

حقیقت و معنا در فلسفه
تحلیلی معاصر
(تقدیر شده در جایزه کتاب فصل)

رضا بیگپور

چاپ اول |  444ص| رقعی

در ایــن کتــاب روشــن
میشــود :فلســفۀ تحلیلــی
بهســبب خلــط رویکردهــای وجودشــناختی،
معرفتشــناختی و معناشــناختی ،و حصــر مبــادی
معرفــت آدمــی بــه تجربــۀ حســی ،نمیتوانــد از
طریــق تبییــن و تعییــن مرزهــای زبــان راهحــل
معقولــی بــرای توجیــه مســائل مابعدالطبیعــی و
اخالقــی بهدســت دهــد؛ و در صــورت پایبنــدی
بــه مبانــی رویکــرد معناشــناختی خویــش ،نــه
فقــط ناگزیــر میشــود «فرآیندهــای ذهنــی و
ذهــن» را انــکار نمایــد ،بلکــه بــه «عدم ّ
تعیــن
معنــا و ابهــام در ارجــاع» منتهــی میشــود ،و
ســرانجام در بــاب توجیــه صــدق ،گرفتــار دور
باطــل «ارتبــاط متقابــل معنــا و صــدق» میگــردد،
و ناگزیــر مفهــوم واقــع را بیمعنــا ،پــوچ و تهــی
تصویــر مینمایــد .بهعــاوه ،اثبــات میشــود:
فلســفۀ اســامی بــا تشــخیص درســت تمایــز
بیــن مفاهیــم ذهنــی ،اعتقــاد بــه تشــکیکی بــودن
واقــع ،واقعنمایــی ذاتــی علــم ،عینیــت وحــدت
و کثــرت قــوای نفــس ،و ابتنــای یافــت حصولــی
بــه یافــت بیواســطۀ جهــان خــارج ،بــهخوبــی
میتوانــد تبییــن معقولــی بــرای توجیــه مســائل
معرفتشــناختی و مابعدالطبیعــی ارائــه نمایــد.
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علم و دین:
درجستوجویحقیقت

جان پوکینگهورن
میالد نوری | رسول رسولیپور

چاپ اول |  133ص | رقعی
هیچ واقعیت علمی وجود
واقعیت از پیش
ندارد که
ِ
تفسیرشده نباشد .از سوی دیگر ،اگر اعتقاد دینی
ً
واقعا درست نباشد به چیزی بیش از یک کنش وهمی
برای کسب آرامش تخیلی نخواهد انجامید .علم و
دین هر دو بخشهایی از تالش گسترده بشر برای فهم
درستاند .اگر علم حاصل اندیشه انسان در مورد
مواجهه غیرشخصی با جهان فیزیکی است ،دین
حاصل مواجهه فراشخصی با واقعیت قدسی خداوند
است .علم و دین هر دو جستوجوگر حقیقتاند؛
بنابراین ،باید میان بینشهایی که درباره واقعیت ارائه
میدهند هماهنگی وجود داشته باشد و به این ترتیب
باید احترامی دوسویه میان این دو رشته برقرار باشد.
نویسنده در این کتاب میکوشد با اتخاذ نگاهی
چندسویه به واقعیت ،به بینشی دست یابد که عمیقتر
و جامعتر از دادههای هریک از این دو رشته است.
جان پوکینگهورن ،در کنار آرتور پیکاک و یان
باربور ،از متفکران برجسته در زمینه مسائل مربوط به
رابطه علم و دین است .علم و دین در جستوجوی
حقیقت یکی از مهمترین آثار وی است که در آن به
چالشیترین مسائل مربوط به تعامالت علم و دین در
دوران معاصر پرداخته است.

فلسفه دین

نورمن ال .گیسلر
ترجمۀحمیدرضاآیتاللهی
چاپ اول |  580ص | رقعی

اثر حاضر به بحث و تحقیق
در مهمترین مسائل فلسفۀ
دین میپردازد .کتاب در
چهار بخش تدوین شده و هر بخش دارای فصول
متعددی است .بخش نخست با عنوان «خدا و
تجربه» به موضوع تجربۀ دینی پرداخته و در چهار
فصل از ماهیت تجربۀ دینی ،ویژگیها و وجوه
آن و همچنین مسأله چگونگی آزمون واقعیت یا
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انتشارات حکمت

واقعیت آن بحث شده است .نویسنده در بخش
عدم
ِ
دوم« ،خدا و عقل»؛ در پنج فصل ادلۀ فلسفی له
وجود خدا را بررسی کرده است .بخش سوم« ،خدا
و زبان» به موضوع «توصیف زبانی امر الوهی»
اختصاص دارد و در چهار فصل مسائل متعددی نظیر
حدود و امکانات زبان در توصیف خداوند ،تنزیه و
تشبیه و مشکالت ناشی از فلسفههای زبانی جدید
طرح شده است .بخش چهارم و پایانی کتاب با عنوان
«خدا و شر» به تحلیل مسئلۀ شر ،تقریرهای مختلف
و پاسخهای گوناگون آن میپردازد.

دین و نگرش نوین

والتر ترنس استیس
ترجمۀ احمدرضا جلیلی
ویراستار :مصطفی ملکیان
چاپ دوم |  375ص | رقعی

کتاب حاضر به زمینه
معرفتیای مربوط میشود
که «فلسفه دین» نام دارد .در عین حال ،به برخی از
مسائل کالمی و نیز به تاریخ مناسبات و روابط دین و
علم ،علیالخصوص از رنسانس به بعد ،همپرداخته
است .تأثیری که رشد و تحول کمی و کیفی علم در
روزگار نو بر دین ،فلسفه و اخالق نهاده است و سود
و زیانهایی که مدافعان حریم دین و دیانتپیشگی از
این تأثیرات بردهاند ،دستکم تا آنجا که به فرهنگ
مسیحی و جهان غرب ربط مییابد ،در این نوشته
انعکاس دارد .همه مسائلی که در کتاب آمده است،
مسائل مبتالبه ما ،در فرهنگ اسالمی و کشورهای
شرقی هم هست و از اینرو ،مبحثی در کل کتاب
ً
نیست که صبغه صرفا مسیحی و غربی داشته باشد
و مورد ابتالی ما ،بهعنوان مسلمانان ایرانی ،نباشد.

اخالق فضیلت
زهرا خزاعی

چاپ اول |  200ص | رقعی

شاید در بین نظریههای
اخالقی هیچکدام به
پیچیدگی و گستردگی
«اخالق فضیلت» نباشد.

اخالق فضیلت نظریهای هنجاری است که برخالف
دو نظریۀ سودگرایی و وظیفهگرایی بر فضایل و منش
اخالقی فاعل تأکید دارد تا بر نتایج فعل یا وظایف و
قواعد اخالقی .انتظار میرود این نظریه که امروزه از
مهمترین نظریههای اخالقی است ،در آینده بتواند در
حوزههای گوناگون بهویژه در حوزۀ اخالق کاربردی
تأثیرات بسیار مثبتی داشته و به دلیل مؤلفههای بسیار
ارزشمندی که دارد برای برقراری صلح و ایجاد یک
زندگی اخالقی ،کارآمد باشد .پژوهش حاضر این
نظریه را با دو رویکرد دینی و سکوالر بررسی کرده
و کوشیده است با توجه به مبانی گوناگون این دو
رویکرد مهمترین مباحث این نظریه را تحلیل کند.

داوری اخالقی

فلسفه اخالق چیست؟

هکتور زاگال| خوزه گالیندو
ترجمۀ احمدعلی حیدری
چاپ دوم |  249ص | رقعی

ایـن کتـاب بهعنـوان
درآمـدی بـر فلسـفه اخالق
بـا معرفـی مهمتریـن مفاهیـم رایـج در حوزه فلسـفه
اخالق و تاریخچهای بسـیار مفیـد از آن ،خوانندگان
را بـا تفکـر فلسـفی در بـاب امـور اخالقـی آشـنا
میکنـد .هرچند نویسـندگان از گرایشـی ارسـطویی
در حـوزه اخلاق دفـاع میکننـد امـا گزارشهـای
جالبـی از آرای اخالقـی کانت ،کیـرکگارد ،مارکس،
نیچه ،شـلر و مکتـب فرانکفورت در ایـن کتاب آمده
اسـت .بخـش پایانـی کتاب به طـرح برخی مسـائل
جـاری در این حوزه ،همچون محیطزیسـت ،حریم
شـخصی افراد ،سـکس و خشـونت اختصاص دارد.

ارزشهــای اخالقــی در
عصــر علــم
پل روبیژک
ترجمۀ نفیسه ساطع | محبوبه
ساطع
چاپ اول | 470ص | وزیری

نویسـنده یکی از محققین و
فالسـفهالهی معاصـر اسـت کـه نظریات و آثـار وی

فلسفه غرب
گویـای قـدرت تفکر و عمق اندیشـه اوسـت .بحث
و گفتوگـوی دامنگسـتر و نظریهپردازیهـای
ژرفاندیشـانه او از مقـام علمـی او حکایت میکند.
این فیلسـوف؛ مشـکل عصر حاضر را عـدم پایبندی
آدمـی بـه ارزشهـای اخالقـی میشـمارد .لـذا
همـواره در پـی تثبیـت یـک نظام ارزشـی قابـل دفاع
بوده کـه کتاب حاضـر نمونهای از این تالش اسـت.

فلسفه اخالق

ویلیام کی .فرانکنا
ترجمۀ انشاءالله رحمتی
چاپ سوم | 272ص | رقعی

هـدف کتـاب حاضـر
آشـنا سـاختن دانشـجویان
و خواننـدگان عـادی بـا
شـاخهای از فلسـفه موسـوم بـه «فلسـفه اخلاق»
اسـت .نویسـنده در ایـن کتـاب کوشـیده اسـت تـا
برخـی از موضوعـات معمول فلسـفه اخلاق را ارائه
کنـد کـه مبتدیـان ایـن دانـش و دیگـران بایـد بدانند.
لیکـن اینگونـه نیسـت کـه ایـن نوشـتار خالصـهای
باشـد از آنچـه مـورد اتفـاق فالسـفه اخلاق اسـت.
هـدف نویسـنده در ایـن کتـاب نـه صـرف معرفـی
مسـائل و مواضع فالسـفه اخالق ،بلکه تفکـر درباره
فلسـفه اخلاق نیـز هسـت ،یعنی کوشـیده اسـت تا
رسـالهای در فلسـفه اخلاق بنـگارد کـه در آن برخی
از دیدگاههـا و اسـتداللهای خودش را پیش بکشـد،
در عیـن حـال کـه مقدمـهای بر ایـن موضـوع بهطور
کلـی بهدسـت میدهـد .روش نویسـنده نـه صـرف
ارائـه اطالعـات ،بلکـه واداشـتن خواننده بـه تفکری
بهتـر ،واضحتـر و فلسـفیتر دربـاره پرسـشهای
اخالقـی باشـد.

تاریخچه فلسفه اخالق

َ
السدر مکاینتایر
ترجمۀ انشاءالله رحمتی

چاپ سوم |  541ص | رقعی

از آن روز کــه آدمــی پــا
بــه عرصــه حیــات گــذارد
امــوری را خــوب و امــوری
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را بــد شــمرد و بــه تدریــج مجموعــهای از قواعــد
و رفتارهــای شــخصی و اجتماعــی بــه وجــود
آمــد کــه آنهــا را اخالقــی یــا غیراخالقــی تلقــی
کردند.اهــل «فلســفه اخــاق» وقتــی بــا ایــن امــور
مواجــه هســتند از مبانــی آنهــا میپرســند :خــوب
و بــد چیســت؟ تشــخیص آن بــا کیســت؟ مــاک
تشــخیص آن چیســت؟ خــوب و بــد و بایــد و
نبایــد امــوری اعتبــاری و مکانــی و زمانــی هســتند
یــا امــوری ثابــت و حقیقــی هســتند؟کتاب حاضــر
ســیر تاریخــی فلســفه اخــاق را از یونــان باســتان
تــا عصــر جدیــد بــه دســت میدهــد و منظــری
تاریخــی را بــرای مطالعــه متــون برگزیــدهای کــه
هســته اصلــی مطالعــات مربــوط بــه فلســفه اخالق
در اغلــب دانشــگاههای بریتانیــا و آمریــکا هســتند
فراهــم م ـیآورد .بحــث بــه ظاهــر ســاده نویســنده
بهخاطــر ارائــه دیدگاههــای وی دربــاره ماهیــت
فلســفه اخــاق روی بــه پیچیدگــی مینهــد.

تراز اندیشه

(مجموعه مقاالت)

ترجمۀ لطفالله نبوی
چاپ دوم |  285ص | رقعی

ایــن کتــاب ،مجموعــه
مقــاالت نویســنده اســت
بهعــاوۀ یــک ســخنرانی و
یــک مصاحبــه ،کــه پیشتــر بهصــورت پراکنــده
در برخــی نشــریات بــه چــاپ رســیدهاند .ایــن
مقــاالت در پنــج بخــش تنظیــم شــدهاند :منطــق
جدیــد ،منطــق کالســیک ،منطــق تطبیقــی ،منطــق
علــم و روششناســی و فلســفه نظــری .عنــوان
مقــاالت ایــن مجموعــه بــه ایــن شــرح اســت:
«مبانــی نظریــه مجموعههــا»« ،شــیوه اســتنتاج
طبیعــی در سیســتمهای زمانــی « ،kt، kcمنطــق
حملــی براســاس ضــرب» « ،Ferioســازگاری در
شــرایط انتــاج شــکل چهــارم قیــاس»« ،بحثــی
تطبیقــی در منطــق ارســطو و فرگــه»« ،جهــت زمانی
عــام ،خــاص و اخــص در اســاساالقتباس»،
«علــم منطــق ،منطــق علــم و منطــق تحقیــق
علمــی»« ،منطــق عمومــی :دریچــهای بــه علــم
منطــق و منطــق علــم»« ،روششناســی علــوم
قیاســی».
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مدخـل منطـق صورت،
یـا ،منطـق ریاضی

ترجمۀغالمحسینمصاحب
چاپ سوم |  707ص | وزیری

استفاده از عالئم و دوری از
ابهامات ،رهیافتی است که
منطق جدید را از منطق قدیم
جدا میسازد .گسترش روزافزون دامنه علوم و لزوم بیان
مقاصد هر علمی به زبان روشن و دور از ابهام و ایهام،
از عوامل مهم پیدایش منطق جدید است .منطق جدید
با تتبعات الیبنیتس ،ریاضیدان و فیلسوف عالی مقام
آلمانی ،آغاز شد ولی تا نیمه دوم قرن نوزدهم کار او را
دنبال نکردند .در نیمه دوم قرن نوزدهم است که بهطور
ناگهانی ریاضیدانان و فالسفه بر اهمیت منطق جدید
واقف میشوند و متفکرینی نظیر ُ
شردر ،فرگه ،پئانو و
برتراند راسل به تنقیح اصول علم منطق و استعمال
روش ریاضیات در این علم پرداختند و آثار بزرگی از
خود بهجا گذاشتند .کتاب حاضر که در سال 1334
هجری شمسی به قلم غالمحسین مصاحب نگارش
یافته استص اولین اثری است که به زبان فارسی در
منطق جدید نوشته شده است .در این کتاب منطق
جدید با بیانی بسیار سهل و ساده نگاشته شده تا مبتدی
را بهکار آید و او را از مراجعه به معلم بینیاز سازد.

درآمدی بر فلسفۀ کانت

اندرو وارد
ترجمۀمحمدرضاابوالقاسمی
چاپ اول | 240ص | رقعی

«درآمـدی بر فلسـفۀ کانت»
شرحموجزیازمعرفتشناسی
و فلسفۀ اخالق کانت است.
نویسنده با محوریت «انقالب
کپرنیکی» کانت کوشیده است اهمیت تالشهای وی
برای تعیین حدود معرفت بشر و تبیین بنیادهای عقالنی
اخالق را برای خوانندگان روشن کند .شرح جذاب
نقدهای کانت بر متافیزیک سنتی یکی دیگر از نکات
برجستۀ این کتاب است.

انــدرو وارد اســتاد فلســفه در دانشــگاه یــورک
انگلســتان اســت.

مجموعه مقاالت 3

(جلـد 3از دورۀ 3جلـدی:
فلسـفه غرب)
محسن جهانگیری
چاپ اول |  353ص | رقعی

این کتاب مجموعه مقاالت
تحقيقی استاد گرانقدر دكتر
محسن جهانگيری استكه در سه مجموعه فلسفه
غرب ،عرفان و فلسفه اسالمی و باالخره كالم اسالمی
فراهم آمده است .در اين مجلد خواننده عالوه بر آگاهی
در باب زندگی و آراء و افكار اسپينوزا با نظريات فرانسيس
بيكن و رنه دكارت نيز آشنا میشود.

درآمدی به کییرکگور

استیون ِا ِونز
ِ
ترجمۀ اصغر پوربهرامی

چاپ اول | 452ص | رقعی

«درآمـدی بـه کییرکگـور»
از جدیدتریـن آثـار اسـتیون
ُ اونـز ،کییرکگورشـناس و
نگارش
اسـتاد تمام دانشـگاه بیلر اسـت ،کـه پـس از
ِ
بیـش از ده اثـر مرتبـط بـا کییرکگـور و سـی سـال
تحقیـق و تدریس در حوزۀ فلسـفلۀ کییرکگـور اثری
متعلـق بـه دورۀ پختگی ایـن محقق بهشـمار میرود.
ِا ِونز در این کتاب به شـیوهای دقیق و روشـن و مناسب
بـرای ناآشـنایان و کمآشـنایان بـا فلسـفۀ کییرکگور،
برخالف سـنت معهود در نـگارش کتابهای معرفی
کییرکگـور ،نـه بـا تحلیل و تلخیـص آثار مهـم وی،
بلکـه از طریـق تمرکـز بـر تحلیل سـپهرهای سـهگانۀ
هسـتیداری ،بـه تصویـر مجموعـۀ اندیشـههای
فلسـفی کییرکگـور میپـردازد .ایـن کتاب بـه دور از
زیادهرویهـای برخی از کییرکگورشناسـان نامآشـنا
از یـک سـوی و محققـان پسـتمدرن کییرکگـور از
سـوی دیگر ،میکوشد شـناختی جامع و قابل اعتماد
عارف عقلسـتیز و نه
از کییرکگـور نـه بهعنـوان یـک ِ
بهمثابـه یـک نویسـندۀ خوشقریحۀ شـوخطبع ،بلکه
در قامـت فیلسـوفی بـه دسـت دهـد کـه ما آثـارش را
میخوانیـم تـا بـه لحاظ اخالقـی خوبتـر و از حیث
دینـی مؤمنتر شـویم.

فلسفه غرب

ضعف و قوت اراده

از منظر فلسفی ،روانشناختی،
زبانشناختی

آروین آذرگین

چاپ اول | 288ص | رقعی

مسألۀ ضعف اراده (آکراسيا)
که تا امروز يکی از مسائل
دشوار و مورد عالقۀ فالسفه باقی مانده است ،نخستينبار
توسط سقراط مطرح شد .او چنين پديدهای را ناشی از
غلبۀ شهوات بر خرد و امری ناممکن بهشمار میآورد .در
تعريف دقيقتری ،ديويدسن ضعف اراده را عمل تعمدی
فاعل بر خالف حکم همهجانبهنگر خويش به بهترين،
معرفی میکند .او از امکانپذيری ضعف اراده دفاع
میکند .با اين حال ،هولتون بر اين باور است که تصور
رايج از ضعف اراده از مفهوم واژۀ سنتی آکراسيا متمايز
است .در اين تحقيق ،مسألۀ ضعف اراده از ديدگاه دو
پژوهشگر معاصر يعنی ديويدسن و هولتون مورد بررسی
و نقد قرار میگيرد.

شناخت اخالق

درآمدی به نظریۀ اخالقی

توربرن تانسیو
ترجمـۀ احسـان پورخیری |
هیمـن برین
چاپ اول | 229ص | رقعی

توربـرن تانسـیو ،پژوهشـگر
و مـدرس فلسـفۀ اخالق و فلسـفۀ سیاسـت ،در این
کتـاب مهمتریـن نظریههـای اخلاق هنجـاری را
مطـرح کـرده و آنهـا را در بوتـۀ مثالهـای انضمامـی
اخالقـی آزمـوده اسـت .فایدهگرایـی ،خودمحوری،
وظیفهگرایـی ،اخلاق مبتنـی بـر حقـوق و اخلاق
فضیلتنگـر از جملـه نظریههایـی هسـتند کـه
در ایـن کتـاب از آنهـا سـخن رفتـه اسـت .تانسـیو
همچنیـن بـاب مباحـث مربـوط بـه نظریههـای
اخالقـی جدیدتـر (اخلاق زیسـتمحیطی و
اخلاق فمینیسـتی) را هم گشـوده اسـت .این کتاب
مقدمـهای اسـت مفیـد بـرای ورود بـه نوشـتههای
اصلـی فیلسـوفان اخلاق و آشـنایی بـا مهمتریـن
مباحـث رایـج در فلسـفۀ اخلاق معاصـر.
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توگوهایـی دربـاره دین
گف 
طبیعی (خوانشـی دیگر)

دیوید هیوم
ترجمــه و تحقیــق :رســول
رسولیپور | سوده مهتابپور

گفتوگوهایـی دربـارۀ دیـن
طبیعـی مجموعـه بحثهـا
و جدلهایـی در خصـوص عقالنیـت بـاور دینـی
اسـت کـه هیوم در گفتوگویی میان سـه شـخصیت
خیالـی ُآن را بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت .از
سـویی ،ل ّ
ـب عقایـد هیـوم دربـاره دیـن در ایـن
کتـاب گـرد آمـده و از سـوی دیگـر ،برگزیدن سـبک
گفتوگـو بـرای ابـراز عقایـد ،اهمیـت این واپسـین
اثـر هیـوم را در شـناخت تفکـر دینـی او دوچنـدان
سـاخته اسـت.
ترجمـۀ فارسـی ایـن کتـاب بـا تحقیقـی دربارۀ
اندیشـههای هیـوم در بـاب دیـن همراه شـده اسـت.
هیـوم دیـن خرافی را بـه مبارزه طلبیده اسـت و از این
رو اغلب فیلسـوفان ،اگـر نگوییم تمامـی آنان ،هیوم
را فیلسـوفی ملحـد نامیدهانـد؛ امـا بهنظـر میرسـد
بـا «خوانشـی دیگر» از آثـار وی ،میتـوان ردپاهایی
از گرایـش بـه آنچـه وی «ایمـان حقیقـی» میخواند
پیـدا کـرد .بـر ایـن اسـاس ،نظـر مختـار تحقیـق
حاضـر ایـن اسـت کـه هیـوم را فیلسـوفی الادری
بدانیـم نـه فیلسـوفی ملحد.

تاریخ فلسفه غرب
(راتلیج)

ویراستاران مجموعه :جی.اچ.آر .پارکینسون و اس.جی .شنکر
مجموعـه ده جلـدی تاریخ فلسـفه غرب کـه ترجمه تاریخ فلسـفه راتلج اسـت ،چکیده تاریخ
فلسـفه غـرب،از آغـاز آن در سـده ششـم پیـش از میالد تا زمـان حاضـر ،را در بـر میگیرد که
بررسـی عمیـق درباره همه
بـه شـکل تاریخی تنظیم شـده اسـت .هدف ایـن مجموعه بحث و
ِ
پیشـرفتهای عمده فلسـفی اسـت و بدین منظـور صفحات بسـیاری را به افـرادی اختصاص
داده اسـت کـه در نظر عموم دانشـمندان ،از اعاظم فالسـفه بهشـمار میرونـد .در عینحال از
شـخصیتهای کماهمیتتـر نیز غفلت نشـده اسـت و امید اسـت کـه خواننـده در مجلدات
دهگانـه ایـن کتاب دسـتکم اطالعات اساسـی درباره هر فیلسـوف مهمی در گذشـته و اکنون
را بتوانـد بیابد.ایـن مجموعـه هـم بـرای متخصصـان و هـم بـرای دانشـجویان و خواننـدگان
عمومـی مفیـد خواهـد بود .هـر فصل را یـک نویسـنده صاحبنظر در آن باب نوشـته اسـت.
فصلهـا طـوری نوشـته شـدهاند کـه دسترسـی بـه مطالـب آسـان باشـد و در هر مجلد شـرح
مصطلحـات فنی نیـز در پایان آمده اسـت.
مجلداتی که تا به اینجا منتشر شدهاند از این قرارند:
تاریخ فلسفه غرب (جلد( )1از آغاز تا افالطون) | س.س.و.تیلور | حسن فتحی
تاریخ فلسفه غرب (جلد ( )3فلسفه قرون وسطی) | جان مارنبن | بهنام اکبری
تاریـخ فلسـفۀ غـرب (جلـد ( )4دورۀ نوزایـی و عقلگرایـی قـرن هفدهـم) | جـی.اچ.آر .پارکینسـن |
سـیدمصطفی شـهرآئینی
تاریخ فلسفه غرب (جلد( )6عصر ایدئالیسم آلمانی) | سالمن و هیگینز | سیدمسعود حسینی
تاریخ فلسفۀ غرب (جلد( )9فلسفۀ علم ،منطق و ریاضیات در قرن بیستم) | س .جی .شنیکر | ابوالفضل حقیری
تاریــخ فلســفۀ غــرب (جلــد( )10فلســفۀ معنــا ،معرفــت و ارزش در قــرن بیســتم) | جــان وی .کلفیــد
| یاســر خوشــنویس
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تاریخ فلسفه غرب
تاریخ فلسفه غرب

[(جلد )1از آغاز تا افالطون]

س.س.و .تیلور
ترجمۀ حسن فتحی

چاپ اول |  645ص | وزیری

تاریخ فلسفه غرب

[(جلـد  )6عصر ایدئالیسـم
آلمانی]

رابرت .سی .سالمن و کتلین
ام.هیگنیز
ترجمۀ سیدمسعود حسینی
چاپ اول |  608ص | وزیری

تاریخ فلسفه غرب

[(جلد )3فلسفه قرون وسطی]

جان ُ
مارنبن
ترجمۀ بهنام اکبری

چاپ اول |  640ص | وزیری

تاریخ فلسفه غرب

[(جلــد )4دوره نوزایــی و
عقلگرایــی قــرن هفدهــم]

تاریخ فلسفه غرب

[(جلد )9فلسفه علم ،منطق
و ریاضیات در قرن بیستم]

اس.جی .شنکر
ترجمۀ ابوالفضل حقیری

چاپ اول |  576ص | وزیری

تاریخ فلسفه غرب

[(جلــد )10فلســفه معنــا،
معرفــت و ارزش در قــرن
بیســتم]

جی.اچ.آر.پارکینسن
ترجمـــۀ ســـیدمصطفی
شـــهرآیینی

جان وی.کنفیلد
ترجمۀ یاسر خوشنویس

چاپ اول |  654ص | وزیری

چاپ اول |  608ص | وزیری

کتابهای راهنمای راتلیج
«مجموعـۀ کتابهـای راهنمـا» عالقهمنـدان بـه مطالعـات فلسـفی و دانشـجویان این رشـته
را بـا آثـار کالسـیک فلسـفه آشـنا میسـازد .هـر کتابـی از ایـن مجموعـه یکـی از حوزههـای
اصلـی فعالیـت فیلسـوفی برجسـته را با تمرکز بـر یکی از آثار اصلی او شـرح میدهـد .در این
مجموعـه فیلسـوف و کتابـش در زمینـۀ تاریخـی خود قـرار میگیرنـد و جزء به جـزء بخشها
و اسـتداللهای اصلـی کتـاب در ایـن بسـتر شـرح و نقـد میشـوند .ایـن مجموعـه ترجمـۀ
 Routledge Philosophy Guide Booksاسـت.
کتاب راهنمای جمهوری افالطون | نیکالس پاپاس | بهزاد سبزی
کتاب راهنمای در باب حکومت الک | دی .ای .لوید توماس | عباس اسکوییان
کتاب راهنمای جستار در باب فاهمۀ بشری الک | ای .جاناتان لو | ابوالفضل حقیری
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کتابهای راهنمای راتلج
کتاب راهنمای
«جمهوری» افالطون
نیکالس پاپاس
ترجمۀ بهزاد سبزی

چاپ اول |  335ص | رقعی

این کتاب بخشـی از مجموعه
کتابهـای راهنمـای راتلـج
اسـت .هـدف از تدویـن ایـن کتابهـا ایـن اسـت که
دوسـتداران و دانشـجویان فلسـفه بتواننـد بـه گونهای
درسـت و روشمنـد بـا خـود متـون فیلسـوفان آشـنا
شـوند و شـرحی از فقـرات مشـکل و توضیحـی
منسـجم و فلسـفی از کل کتـاب و مضامیـن و دالیل
مطـرح در آن در اختیـار داشـته باشـند .ایـن کتـاب
راهنمـای مطالعـه محـاوره «جمهـوری» یعنـی یکی
از مهمتریـن و اصلیتریـن آثـار افالطـون اسـت.
نویسـنده کل کتـاب را بـه چنـد بخـش تقسـیم کرده
و مهمتریـن آموزههـا و دالیـل مطـرح شـده در هـر
قسـمت از متـن محـاوره را شـرح و توضیـح داده
اسـت .نیکوالس پاپاس نویسـنده این کتـاب یکی از
شـارحان و مفسـران معـروف افالطـون اسـت.

کتاب راهنمای
«در باب حکومت الک»

دی .ای .لوید توماس
ترجمۀ عباس اسکوییان

چاپ سوم |  197ص | رقعی

جـان الک از برجسـتهترین
شـخصیتها در تاریـخ
فلسـفۀ سیاسـی است و رسـالۀ دوم در باب حکومت
از مهمتریـن رسـالههای سیاسـی زمـان خویـش
بـوده کـه بنیادهـای اندیشـۀ سیاسـی لیبرال را شـکل
بخشـیده اسـت .دیدگاههـای الک دربـارۀ قـرارداد
اجتماعـی ،الـزام سیاسـی ،مالکیـت و ...امـروزه
نیـز همچنـان جذابنـد .در ایـن کتـاب راهنمـا پـس
از شـرحی کوتـاه از زندگـی الک و زمینـۀ تاریخـی
نـگارش رسـالۀ در باب حکومت ،به شـرح و تفسـیر
متـن رسـاله و اندیشـههای اساسـی مطـرح در آن

پرداختـه شـده و از نقش و اهمیت کنونـی آرای الک
در اندیشـۀ سیاسـی سـخن رفتـه اسـت.

کتاب راهنمای
«جسـتار در بـاب فاهمه
بشری الک»
ای.جاناتان لو
ترجمۀ ابوالفضل حقیری

چاپ اول| 300ص | وزیری

جـان الک از برجسـتهترین
فیلسـوفان سـنت تجربهگرایـی اسـت و جسـتار در
بـاب فاهمـۀ بشـری مهمتریـن کتـاب او در حـوزۀ
معرفتشناسـی اسـت .در ایـن کتـاب راهنمـا پـس
از شـرحی کوتـاه از زندگـی الک و زمینـۀ تاریخـی
نـگارش کتـاب جسـتار ،بـه شـرح و تفسـیر متـن
جسـتار و اندیشـههای اساسـی مطرح در آن پرداخته
شـده و نقـش و اهمیـت کنونـی آرای الک بـرای
مباحـث جـاری فلسـفه بیـان شـده اسـت.

مجموعه آثار ارسطو
متافیزیک (مابعدالطبیعه) | ارسطو | شرفالدین خراسانی
دربارۀ هنر شعر ارسطو | ارسطو | سهیل محسن افنان
دربارۀ نفس | ارسطو | علیمراد داودی
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مجموعه آثار ارسطو
متافیزیک
(مابعدالطبیعه)

ارسطو
ترجمۀشرفالدینخراسانی
چاپ دهم |  521ص | وزیری

ارسـطو
مابعدالطبیعـه
علیرغـم اینکـه تـاج
فلسـفه ارسـطو اسـت ،دشـوارترین بخـش فلسـفه
او نیـز هسـت و مهمتریـن علـت دشـواری آن شـیوه
نـگارش آن اسـت .برخـی از مهمتریـن مفسـران
ارسـطو ،و از جملـه یگـر ،بـر ایـن اعتقـاد هسـتند
کـه مابعدالطبیعـه ارسـطو مجموعـه تقریراتی اسـت
کـه از درسهـای ارسـطو در بـاب «فلسـفه اولـی»
یادداشـت برداشـته شـده اسـت و سـپس بـه صورت
کتـاب درآمـده اسـت .موضـوع اصلـی «فلسـفه
اولـی» یـا «مابعدالطبیعـه» وجـود بمـا هـو وجـود
اسـت .لیکن در «فلسـفه اولی» از هـر چیزی بحث
میشـود که نتـوان در سـایر علـوم بحث کـرد ،مثل:
مبـداء نخسـتین ،مجردات ،مبـادی علـوم ،و اموری
کـه اکنون آنهـا را معقـوالت ثانیه فلسـفی مینامیم،
مثـل :وجـود و ماهیـت ،جوهـر و عـرض ،علـت و
معلـول ،واحـد و کثیـر ،همانندی و ناهماننـدی ،قوه
و فعـل ...،مابعدالطبیعـه ارسـطو در  14کتاب تنظیم
و تدویـن شـده اسـت .مترجـم کـه از اسـاتید بهنـام
فلسـفه در گـروه فلسـفه دانشـگاه تهـران بودنـد در
پیشگفتـار بحـث و تحقیق مبسـوطی دربـاره کتاب
«مابعدالطبیعـه» انجـام داده اسـت.

درباره هنر شعر

ارسطو
ترجمۀسهیلمحسنافنان
چاپ سوم |  219ص | وزیری

رسـالۀ هنر شـعر (فن شعر)
یکـی از اولین متون فلسـفی
در حـوزۀ هنـر و نقـد ادبـی
اسـت .ارسـطو بـه گفتـۀ
برخـی از شـارحان در ایـن کتاب در مسـیر نقد آرای

افالطـون در بـاب شـعر حرکـت کـرده اسـت .البتـه
تحلیلهـا و مبانـی بدیـع ارسـطویی در ایـن اثـر نیز
همچـون دیگـر آثـار او مشـهود اسـت .ترجمـۀ هنر
شـعر ارسـطو سـومین اثـری اسـت کـه از سـهیل
محسـن افنـان ،پـس از واژهنامـۀ فلسـفی و پیدایـش
اصطالحـات فلسـفی در زبـان عربـی و فارسـی در
انتشـارات حکمـت به چـاپ میرسـد .ایـن ترجمه
در واقـع نخسـتین ترجمـۀ فن شـعر ارسـطو بـه زبان
فارسـی و تنهـا ترجمـۀ آن از زبـان یونانـی اسـت که
بیش از شـصت سـال پیش در لندن به چاپ رسـید.
اطالعـات وسـیع افنـان از ترجمههـای قدیـم آثـار
ارسـطو و توجـه خاص او بـه واژگان معـادل در زبان
ترجمـه و دغدغههـای زبانشناسـانۀ او بـه ایـن اثـر
او ویژگیهـای خاصـی بخشـیده اسـت .مقدمـۀ
محققانـه او بـر ایـن متـن و توضیحـات پرنکتـه و
سـودمند او از دیگـر ویژگیهـای این ترجمه اسـت.

درباره نفس

ارسطو
ترجمۀ علیمراد داودی
چاپ ششم |  296ص | وزیری

مسـأله نفـس از امهـات
مسـائل فلسـفی اسـت
و از سـپیدهدم دانایـی و
خـردورزی مسـأله هر اندیشـمندی بوده اسـت .این
کتـاب دیـدگاه ارسـطو را در باب مسـأله نفس نشـان
میدهـد و از مهمتریـن کتابهـای فلسـفی یونـان
اسـت .در اهمیـت ایـن کتـاب همیـن بـس کـه در
تریـن مطالعـه در علـم
اروپـا تـا قـرون جدیـد بزرگ َ
نفـس بهشـمار میرفته و در عالم اسلام نیـز هرگونه
تحقیقـی ،الاقـل از حیـث رئـوس مطالـب ،مبتنیبر
آن بـوده اسـت .بهعنوان مثـال ،میتوان به مشـابهت
فن ششـم از طبیعیات کتاب شـفاء ،یـا حتی مطالب
آن در بسـیاری از مـوارد ،بـا ایـن کتـاب اشـاره کرد.
ترجمـه فارسـی این کتـاب از صحت و دقت بسـیار
باالیـی برخـوردار اسـت و بـه حـق شایسـته چنیـن
کتابـی اسـت.

ایدهآلیسم آلمانی
هـگل در پدیدارشناسـی روح و نیـز در منطـق از اصلـی سـخن بهمیان مـیآورد که بـرای خرد
آدمی آشـنا و تا اندازهای شـناخته شـده اسـت .او میگوید« :آنچه آشـنا اسـت همواره شناخته
ً
شـده نیسـت» .مجموعـهای کـه پیشـاروی شـما قـرار دارد تخصصـا درآمـدی بـر پژوهـش
پیرامـون سـنت ویـژهای در رویکرد ایدئالیسـتی اسـت :سـنت ایدهآلیسـم آلمانی .ایـن درآمد
برگـردان نوشـتههای فلسـفی ،گونـهای سـلوک نظـری بـا نوشـتههای سـخنگویان اصلـی
از راه
ِ
رویکـرد ایدهآلیسـم را در دسـتور کار قرار داده اسـت.
بنیاد آموزه فراگیر دانش | یوهان گوتلیب فیشته | سیدمسعود حسینی
متافیزیک | گئورگ ویلهلم فردریش هگل | محمدمهدی اردبیلی
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ایدهآلیسم آلمانی
بنیاد آموزه فراگیر دانش

یوهان گوتلیب فیشته
ترجمۀ سیدمسعود حسینی
چاپ اول |  472ص | رقعی

فلسفۀ فیشته در سیر ایدئالیسم
آلمانی پس از فلسفۀ نقدی
کانت ،نقشی اساسی ایفا
کرد .فیشته بر این عقیده بود که کانت یگانه پرسش
بنیادی فلسفه را مطرح کرده است :تجربۀ ما از جهان،
یـزمانی و قانونمند چگونه ممکن
بهمنزله امری مکان 
در اثر حاضر به این پرسش
فیشته
است؟ پاسخی که
َ
شکال ایدئالیسم فلسفی
ا
ترین
ع
قاط
میدهد یکی از
ِ
مطلق منفرد را یگانه سرچشمهای تلقی
است .وی
من ِ
ِ
میکند که میتوان صورتهای معرفت بشری را به
طرز دیالکتیکی از آن برکشید.
بنیـاد آمـوزه فراگیـر دانـش ()1795-1794
مشـهورترین اثر فلسـفی فیشـته اسـت و دو درآمدی
کـه وی بعدهـا بـه آن افزود پرتـوی روشـنگر بر نظام
وی میافکننـد .ایـن اثر بنیاد نظام فلسـفی فیشـته در
دورۀ ینـا ( )1799-1794را ـــ کـه از جملـه شـامل
فلسـفۀ دین ،فلسـفۀ اخالق ،فلسـفۀ حق و  ...اسـت
ـــ تشـکیل میدهـد ،نظامی کـه تأثیری شـگرف بر
سـیر اندیشـۀ سـه تن از بزرگترین فیلسـوفان آلمان:
شـلینگ ،هـگل و شـوپنهاور نهاده اسـت.

متافیزیــک :نظــام ینــا
1805-1804

گئـورگ ویلهلـم فردریـش
هـگل
ترجمۀمحمدمهدیاردبیلی
چاپ اول | 176ص | رقعی

متافیزیـک ینـا ،بخشـی از
نظـام فلسـفیای اسـت کـه به نظـام ینا شـهرت دارد
و حاصـل دستنوشـتههای هـگل در دوره اقامتـش در
شـهر یناسـت .هـگل در ایـن متـن مختصـر ،کـه به
دلیـل سـاختار و نثـر ویـژهاش یکـی از مهجورتریـن
متـون تاریـخ فلسـفه اسـت ،تلاش کـرده اسـت تـا

روایتـی منحصربهفـرد از کل متافیزیـک غربـی ،از
متافیزیـک ارسـطو (اصـل اینهمانـی و اصـل طـرد
شـق ثالث) تـا عقلگرایی مدرن (دکارت ،اسـپینوزا و
ً
الیبنیتـس) و نهایتـا تا ایدهآلیسـم اسـتعالیی کانت
و شـلینگ را در قالبـی دیالکتیکـی عرضـه نمایـد .با
توجـه به قالـب سـهوجهی دیالکتیک هگلـی ،کتاب
نیـز مشـتمل بر سـه بخـش (نظـام اصول نخسـتین،
متافیزیـک ابژکتیویتـه و متافیزیـک سـوبژکتیویته)
اسـت کـه هـر کـدام نیـز بـه سـه زیربخـش تقسـیم
میشـوند .بنـا بـه نظـر برخـی مفسـرین ،هـگل در
مبحـث انتهایـی ایـن کتـاب (روح مطلـق) ،کـه
ً
حدودا دو سـال پیش از پدیدارشناسـی روح به رشـته
تحریر درآمده اسـت ،برای نخسـتینبار ،ایدهآلیسـم
شـلینگ را پشـت سـر میگذارد و از نخسـتین جلوه
ایدهآلیسـم مطلـق خویـش پردهبـرداری میکنـد.

فلسفههای انضمامی
فلسـفه انضمامـی عنـوان دیگـری اسـت بـرای آنچـه بـه فلسـفه مضـاف یا فلسـفه مرتبـۀ دوم
معـروف اسـت .در فلسـفه ً انضمامـی موضوعاتـی عینـی و ملموستر مـورد کنکاش فلسـفی
قـرار میگیرنـد کـه معمـوال مـورد توجه شـاخههای علمـی و حتی اندیشـه و تفکـر روزمره نیز
هسـتند .حوزههـا بـه صـورت دین ،هنـر ،زیبایـی اخلاق ،معرفـت ،آگاهی ،ذهن ،سیاسـت
و...آثـاری کـه در ایـن مجموعـه بـه چاپ رسـیده میرسـند .بـه گونـهای انتخاب شـدهاند که
دانـش مخاطـب فارسـی زبـان را بـا توجـه بـه آثـار منتشـره بـه زبـان فارسـی در ایـن حوزهها
افزایـش دهنـد و برجسـتگی خاصی داشـته باشـند.
درآمدی به متافیزیک معاصر | مایکل الکس | صالح افروغ ،یاسر پوراسماعیل
فلسفه اختیار | رابرت کین | فخرالسادات علوی
فلسفه آگاهی | مایکل تای | یاسر پوراسماعیل
فلسفۀ ادراک حسی | ویلیام فیش | یاسر پوراسماعیل
معرفتشناسی | ریچارد فیومرتون | جالل پیکانی
فلسفۀ علم | جیمز لیدیمن | حسین کرمی
فلسفۀ اخالق | جیمز ریچلز | آرش اخگری
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فلسفههای انضمامی
درآمــدی بــه متافیزیــک
معاصــر

مایکل الکس
ترجمۀ صالح افروغ | یاسر
پوراسماعیل
چاپ اول |  512ص | رقعی

درآمــدی بــه متافیزیــک
معاصــر از محبوبتریــن و
خوشخوانتریــن مجلــدات مجموعــه درآمدهــای
امــروزی راتلــج بــه فلســفه اســت .مایــکل الکــس،
متافیزیکــدان معاصــر ،در ایــن کتــاب بــا تســلطی
مثالزدنــی ،بیانــی روشــن ،نگاهــی نــو و
رویکــردی تحلیلــی مهمتریــن موضوعــات مطــرح
در دانــش متافیزیــک را مــرور ،تدقیــق و بررســی
کــرده اســت .مایــکل در ویراســت ســوم ()2006
بــر جامعیــت کتــاب هــم افــزود و دو فصــل علیــت
و ماهیــت زمــان را بــه فهرســت اضافــه کــرد .دو
ویراســت اول و دوم بــه ترتیــب در ســالهای 1998
و  2000منتشــر شــدهاند.
متافیزیـک :متـون معاصـر کتاب دیگری اسـت
کـه الکـس در آن بـر مجموعـه متـون متأخـر در
متافیزیـک تمرکز کرده اسـت ،کتاب مهـم او جواهر
و اوصـاف ( )1978اسـت .او هماکنـون بازنشسـته
دانشـگاه نوتردیـم در ایندیانـا اسـت.

فلسفه اختیار

رابرت کین
ترجمۀ فخرالسادات علوی
چاپ اول |  293ص | رقعی

فلســفه اختیــار مدخلــی
معاصــر بــر اراده آزاد،
درآمــدی اســت ســاده
و روزآمــد بــه مطرحتریــن و مؤثرتریــن آرای
فالســفه غربــی در قبــال یکــی از مهمتریــن و
ذهنســوزترین اشــتغاالت فکــری اندیشــمندان
موســوم بــه مســأله جبــر و اختیــار .رابــرت کیــن
(متولــد  )1938اســتاد فلســفه دانشــگاه تگــزاس

در آســتین و یکــی از مهمتریــن فیلســوفان معاصــر
در حــوزۀ جبــر و اختیــار اســت کــه اثــر حاضــر را
در  2005میــادی و بعــد از آثــار مشــهور خــود
اهمیــت اراده آزاد ،در میــان مارپیــچ اخالقــی ،اراده
آزاد و ارزشهــا ،ویراســتاری راهنمــای آ کســفورد
بــر اراده آزاد و اراده آزاد انتشــار داد .جامعیــت
ایــن اثــر در معرفــی ،تحلیــل و ارزیابــی مفیــد و
مختصــر راهبردهــای مختلــف ایــن مســأله و نیــز
نــگارش روان و رســای آن ،صاحبنظــران را بــر
آن داشــته تــا ایــن مدخــل را جایگزینــی مطمئــن
و بــا کفایــت بــرای همــه مدخلهــای موجــود در
ایــن حــوزه بداننــد.

فلسفه آ گاهی

مایکل تای
ترجمۀ یاسر پوراسماعیل
چاپ اول |  371ص | رقعی

آیــا فیزیولــوژی اعصــاب
هرگــز میتوانــد بــرای
مــا روشــن کنــد کــه بــوی
راســو یــا تجربــۀ درد چــه کیفیتــی دارنــد؟ احســاس
خوشــحالی عبــارت از چیســت؟ چگونــه ممکــن
اســت تغییـرات مــادۀ ســفید و خاکســتری مغــز مــا
احساســات درونــی را پدیــد آورد؟ اینهــا برخــی از
پرســشهایی هســتند کــه مایــکل تــای در ایــن
کتــاب بــه آنهــا میپــردازد و نظریههــای تــازه و
روشــنگری را دربــارۀ جنبههــای پدیــداری آگاهــی
صورتبنــدی میکنــد .بهنظــر تــای ،بــرای
محــک زدن ایــن نظریــه بایــد راهحلهــای آن را
ب ـرای ده مســئلۀ اساســی آگاهــی مالحظــه کــرد .او
نشــان میدهــد کــه همــۀ تجربههــا و احساســات،
چیزهایــی را بازنمایــی میکننــد و بایــد جنبههــای
پدیــداری آنهــا را براســاس آنچــه بازنمایــی میکننــد
فهمیــد .او ایــن رهیافــت بازنمــودی بــه آگاهــی
را بــه تفصیــل و بــه نحــوی اصیــل شــرح و بســط
میدهــد .تــای در بخــش نخســت ایــن کتــاب
حیطــۀ بحــث را مشــخص میکنــد ،ده مســأله و
یــک پارادوکــس مرتبــط را بــه همــراه نظریههــای
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موجــود و مشــکالت آنهــا بیــان میکنــد .در بخــش
دوم رهیافــت التفاتگرایانــۀ خــود را دربــارۀ آگاهــی
ارائــه میدهــد .ایــن کتــاب بــا خالصههــای
ویــژهای همـراه اســت و ده مســأله آگاهــی همـراه بــا
کارتونهــای جذابــی توضیــح داده شــدهاند.

فلسفه ادراک حسی

ویلیام فیش
ترجمۀ یاسر پوراسماعیل
چاپ دوم |  278ص | رقعی

فلسـفۀ ادراک حسی ،ماهیت
تجربههـای ادراکـی و رابطـۀ
آنهـا را بـا واقعیـت بررسـی
میکند .فلسـفۀ ادراک حسی
پرسـشهایی را دربارۀ موضوعات زیـر مطرح میکند:
خصلـت آگاهانـۀ تجربههـای ادراکـی ،زمینهسـازی
آنهـا برای کسـب معرفت بـه جهانی کـه در آن زندگی
میکنیـم و آنچـه هنـگام توهـم حسـی یـا رؤیـا دیدن
رشـد
از آن مطلعیم .ادراک حسـی از موضوعات روبه ِ
پژوهشهـای مربوطبـه متافیزیـک ،معرفتشناسـی
و فلسـفۀ ذهـن اسـت .ویلیـام فیـش موضوعـات و
مسـائل اصلـی را معرفـی میکند و نظریههـای اصلی
دربـارۀ ادراک حسـی و انگیزههـا و مشـکالت آنهـا را
بـه روشـنی توضیـح میدهـد ،زمینههـای تاریخـی
بحثهـای مربوطـه را ارائـه میدهـد و در عیـن حال،
بـر صورتبندیهـای جدیدتـر از نظریههای مختلف
نیـز میپـردازد و عالوهبر بحـث از ادراک دیـداری ،به
نقـش سـایر حـواس نیـز میپـردازد .موضوعـات این
کتـاب عبارتنـد از :اصـل پدیـداری ،ادراک حسـی و
توهم حسی ،ادراک حسـی و محتوا ،دادههای حسی،
قیدگرایـی و ایدئالیسـم ،انفصالگرایـی و ربطگرایـی،
التفاتگرایـی و نظریههـای ترکیبـی ،ماهیـت محتوا،
مطابقـت بـا واقـع ،ادراک حسـی و علـوم تجربـی و
ادراک غیردیـداری .در هـر فصـل خالصـه و منابـع
بحـث ارائـه شـده اسـت .از امتیـازات این کتـاب این
اسـت کـه جدیدتریـن دیدگاههـا و صورتبندیهای
سـالهای اخیـر را (بـا توجه بـه اینکه در سـال 2010
منتشـر شـده اسـت) پوشـش میدهـد .ویلیـام فیـش
اسـتاد فلسـفۀ دانشـگاه ماسـی نیوزیلنـد اسـت؛ از او
عالوهبر فلسـفۀ ادراک حسـی ( ،)2010کتـاب ادراک
حسـی ،توهـم حسـی و خطـای حسـی ( )2009نیز
منتشـر شـده است.
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معرفتشناسی

ریچارد فیو مرتون
ترجمۀ جالل پیکانی
چاپ دوم |  230ص | رقعی

ایـن کتـاب متنـی اسـت
ً
نسـبتا مقدماتـی بـرای
آشـنایی بـا مهمتریـن
مباحـث رایـج در معرفتشناسـی معاصـر .از آنجـا
کـه مهمتریـن دلمشـغولی معرفتشناسـان در
سـالهای اخیـر مقولۀ توجیـه معرفتی اسـت ،غالب
مباحـث ایـن کتـاب حـول همیـن موضـوع اسـت.
ریچـارد فیومرتـون ،کـه خـود یکی از شـاخصترین
معرفتشناسـان معاصـر اسـت ،تلاش کرده اسـت
مباحـث خـود را چنـان پیش ببـرد کـه مخاطبانی نیز
کـه در حـوزۀ معرفتشناسـی معاصـر متخصـص
نیسـتند ،از ایـن کتـاب بهـرۀ الزم را اخـذ کننـد؛ در
عینحـال ،کتـاب حاضـر بـرای اهـل فن نیـز نکات
بدیـع فراوانـی را عرضـه میکنـد.

فلسفه علم

جیمز لیدیمن
ترجمۀ حسین کرمی
چاپ چهارم |  336ص | رقعی

درآمدی بر فلسـفه علم متنی
کالسـیک و آموزشـی اسـت
کـه تلاش کـرده از مقدمات
و پیشفرضهـای تخصصی ،حتیالمقـدور بپرهیزد و
شـرایطی فراهـم آورد کـه هـم عالقهمندان به فلسـفه و
هـم متخصصان ایـن عرصـه از آن منتفع شـوند .این
کتـاب از مباحث اساسـی و بنیادین فلسـفه علم آغاز
میکنـد و بـا گامهـای سـنجیده و مطمئن بـه تدریج
خواننـده را بـه سـوی پرسـشهای عمیقتـر ودر باب
ماهیـت علـم میکشـاند .اسـتقراء و مشـکالت آن،
ابطالگرایـی ،کوهن و ایـده پارادایـم او در بخش اول
ایـن کتاب تشـریح شـده و در بخـش دوم بحث مهم
واقعگرایـی و ضدواقعگرایـی در علـم بـا فصولـی
چـون تعین ناقـص تئوریهـا ،اسـتنتاج بهترین تبیین
و تجربهگرایـی سـاختی و نظایـر آن در کانـون توجـه
قـرار گرفته اسـت.
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فلسفه اخالق

جیمز ریچلز
ترجمۀ آرش اخگری
چاپ چهارم |  305ص | رقعی

«اخلاق در معنایی حداقلی
عبـارت اسـت از تلاش
بـرای قـرار دادن رفتـار خـود
تحـت هدایـت عقـل ،یعنـی کاری را انجـام دهیـم که
مناسـبترین دالیـل بـرای انجـام آن وجـود دارد.»...
ایـن کتـاب بـا مبنـا قـرار دادن ایـن تعریـف از اخلاق
میکوشـد مـا را بـه درکـی نظاممنـد از ماهیـت اخالق
و آنچـه اخلاق از مـا میطلبـد برسـاند و این پرسـش
سـقراطی را پیـش روی خـود قـرار داده اسـت کـه
ً
«چگونـه بایـد زیسـت و چـرا»؟ رویکرد کتـاب کامال
تحلیلـی و آموزشـی اسـت و در آن به مباحثی همچون
نسـبیگرایی فرهنگـی ،ذهنیگرایـی اخالقی ،قـرارداد
اجتماعـی ،اخلاق فضیلـت ،و نسـبیت اخلاق و
دین پرداخته شـده اسـت .جیمز ریچلز اسـتاد فلسـفه
دانشـگاه آالبامـا در بیرمنگهـام بـوده اسـت .برخی از
کتابهـای وی عبارتنـد از پایـان حیـات :اتانـازی و
اخلاق( ،)1986برآمـده از حیوانـات :لـوازم اخالقی
نظریـه دارویـن( ،)1990آیـا اخالق میتواند پاسـخی
فراهـم آورد و مقـاالت دیگـر(.)1997

آشنایی با فلسفه تحلیلی
مجموعـه آشـنایی بـا فلسـفه تحلیلی به معرفی شـاخههای گوناگون فلسـفه در حـوزه تحلیلی

میپـردازد .ایـن مجموعـه ترجمـه دو جلـدی کتـاب philosophy: a guide through the
 subjectویراسـته فیلسـوف نامبردار ای.سـی.گریلینگ اسـت .بخشهای جداگانـه این کتاب

را فیلسـوفان برجسـته تحلیـل در شـاخههای خـود نوشـتهاند .سـعی شـده تـا مطالـب ایـن
مجموعـه بهگونـهای تنظیـم شـوند کـه به عنـوان متن آموزشـی بـه کار طالبـان فلسـفه بیاید.
از این مجموعه:
فلسفه ریاضیات | مایکل دامت | علی قرایی
زیباشناسی | سباستین گاردنر | نوید افشارزاده
فلسفه علوم طبیعی | جان وارول | یاسر خوشنویس
فلسفه زبان | کریستوفر پیکاک | یاسر خوشنویس
فلسفۀ علم | دیوید پاپینیو | امیر مازیار
فلسفۀ ذهن | مارتین دیویس | مهدی ذاکری
معرفتشناسی | ای .سی .گریلینگ ،اسکات استرجن و ام .جی .مارتین | امیر مازیار
فلسفۀ منطق | مارک سینزبری | سیدمحمدعلی حجتی
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آشنایی با فلسفه تحلیلی
فلسفه ریاضیات

فلسفه علم

مایکل دامت
ترجمۀ مرتضی قرایی گرگانی

دیوید پاپپینیو
ترجمۀ امیرمازیار

چاپ اول |  182ص | پالتویی

چاپ دوم |  128ص | پالتویی

زیباشناسی

سباستین گاردنر
ترجمۀ نوید افشارزاده

فلسفه ذهن

مارتین دیویس
ترجمۀ مهدی ذاکری

چاپ اول |  105ص | پالتویی

چاپ دوم |  156ص | پالتویی

فلسفه علوم طبیعی

معرفتشناسی

جان وارول
ترجمۀ یاسر خوشنویس
چاپ اول |  144ص | پالتوی

فلسفه زبان

کریستوفر پیکاک
ترجمۀ یاسر خوشنویس
چاپ اول |  115ص | پالتویی

ای.سی.گریلینگ ،اسکات
استرجن و ام.جی.مارتین
ترجمۀ امیر مازیار
چاپ دوم |  115ص | پالتویی

فلسفه منطق

مارک سینز بری
ترجمـۀ سـیدمحمدعلی
حجتـی
چاپ دوم |  139ص | پالتویی

سیاست و علوم اجتماعی
فرار از الیپزیگ | هارالد فریش | حسن فتاحی
در سراشیبی به سوی گومورا | رابرت اچ .بورک | الهه هاشمی حائری
فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریکایی | لئو راستن | محمد بقائی (ماکان)
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سیاست و علوم اجتماعی
فرار از الیپزیگ

هارالد فریش
ترجمۀ حسن فتاحی
چاپ اول |  180ص | رقعی

در دهۀ  1960الیپزیگ
کانون مقاومت در آلمان
شرقی بود .هارالد فریش
که آنزمان دانشجوی فیزیک بود ،به فرار میاندیشید.
اما پیش از فرار ،او میخواست اعتراضش را به دولت
وقت که پا را فراتر نهاده و کلیسای سنت پاول را در ِمی
 1968ویران کرده بود ،نشان دهد .فریش اعتراضش
را بهشکلی تماشایی بهوسیلۀ یک اسالید پارچهای به
نمایش گذاشت .با وجود تالشهای بسیار پلیس مخفی
آلمان شرقی ـ اشتازی ـ نتوانست عامالن این اعتراض
هوشمندانه را شناسایی کند .خیلی زود فریش و دوستش
به بلغارستان سفر کردند تا از آنجا با قایق از دریای سیاه به
ترکیه فرار کنند .آنها دست به تالشی شجاعانه زدند که تا
پیش از آن هرگز کسی انجام نداده بود.
برجسـتهای
دان
ک
هارالـد فریش کـه امـروز فیزی
ّ
اسـت در ایـن کتـاب بـا جزئیاتـی فریبنـده و جـذاب
چهـرۀ واقعـی از رژیـم آلمـان شـرقی و وقایـع اواخـر
دهـۀ  1960را بـه تصویـر میکشـد .امـروز نیـم قـرن
بعـد از آن وقایـع فریش میکوشـد تا سـهم خـود را از
اتحـاد دوبـارۀ آلمـان ارزیابـی کند.
کتاب فریش و زندگیاش در الیپزیگ و فرارش به
غرب باید توسط هر فردی که عالقهمند به تاریخ آلمان
در قرن بیستم است خوانده شود .کتاب فریش همچون
ً
کتابهای پلیسی است اما داستان فریش کامال واقعی
است( .هلموت کوهل ،صدر اعظم آلمان)

در سراشــیبی بهســوی
گومــورا:
لیبرالیسـم مـدرن و افـول
آ مر یکا
رابرت اچ .بورک
ترجمۀ الهه هاشمی حائری
با مقدمه حسین غفاری

چاپ چهارم |  788ص | وزیری

نویسنده کتاب که از قضات عالیرتبه آمریکا است،
در حسرت دهه  60جامعه آمریکا است و لیبرالیسم
مدرن غرب و دعاوی «تساویطلبی افراطی» و
«فردگرایی افراطی» آن را موجب افول و سقوط آمریکا
دانسته و منشاء آن را در دوری جامعه آمریکایی از
اخالق و مذهب و نهادهای مربوطبه آنها در سطح
جامعه و نیز معتقدات فردی اعضای جامعه میداند.
نویسنده در کمال هوشمندی آن قسمت از فرهنگ
امروزین آمریکا را که سیاه است به باد انتقاد قرار
میدهد و نشان میدهد که لیبرالیسم مدرن ،برخالف
وعده و وعیدها و قول و قرارهای ایجاد خوشبختی
برای تکتک افراد جامعه و بهویژه روشنفکران،
حاصلی جز فساد اخالقی بیسابقه به بار نیاورده
است .قربانیان اصلی این فسادها متأسفانه فقیرترین
و ضعیفترین قشر جامعه آمریکا هستند ،کسانی
که بیش از هر چیز و هرکس به حمایت یک فرهنگ
سالم نیازمندند .کتاب حاضر اعتراضی علیه فرهنگ
امروزین آمریکا و بهطور کلی جهان غرب است.

فرهنگ تحلیلی مذاهب
آمریکایی
لئو راستن
ترجمۀمحمدبقائی(ماکان)

چاپ دوم |  572ص | وزیری

کتاب خواندنی ،مستند،
این ِ
تحقیقی و در عین حال
سرگرمکننده را نویسنده در قالب پرسش و پاسخ تهیه
کرده است و نه تنها کلیه مذاهب یهودی و مسیحی
آمریکا را از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار
میدهد بلکه به عقاید شبهدینی هم که امروزه بسیاری
از آمریکائیان بدان وابستهاند میپردازد .مؤلف در این
کتاب سؤاالت مختلفی را در مورد هریک از مذاهب
با باالترین مرجع یا یکی از مطلعترین افراد هر فرقه
در میان میگذارد تا پاسخی که میگیرد مستند باشد.
در این کتاب نزدیک به بیست مذهب عمده که نقشی
مهم و نافذ در جامعه کنونی آمریکا دارند تجزیه و
تحلیل شده است.

مطالعات ادیان
بنیادگرایی :پیکار در راه خدا در یهودیت ،مسیحیت و اسالم | کارن آرمسترانگ | کیانوش حشمتی
نقد و نظری بر بنیادگرایی دینی(مقدمهای انتقادی بر تفسیرهای مدرن غربی | حسین غفاری
حرانیان | عادل شیرالی
صابئین راستین | عادل شیرالی
تاریخ و عقاید نسطوریان | لیال هوشنگی
در باب دین :معنا ،رویکرد و آینده | کیت وارد | سودابه کریمی
درآمدی بر جامعهشناسی دین | فیل زاکرمن | خشایار دیهیمی
تنوع تجربۀ دینی | ویلیام جیمز | حسین کیانی (تقدیرشده جایزه کتاب فصل)
زندگی در کرانهها (سه گفتار درباره تجربههای نزدیک به مرگ) | مجتبی اعتمادینیا
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مطالعات ادیان
بنیادگرایی:

پیکار در راه خدا در یهودیت،
مسیحیت و اسالم

کارن آرمسترانگ
ترجمۀ کیانوش حشمتی

چاپ اول |  742ص | رقعی

کتــاب بنیادگرایــی کارن
آرمســترانگ در تــاش ب ـرای پاســخ بــه ایــن پرســش
اساســی اســت کــه بنیادگرایــی در دنیــای متجــدد
چـرا و چگونــه پدیــد آمــد .آرمســترانگ بـرای پاســخ
بــه ایــن پرســش ریشــههای بنیادگرایــی را در ســه
دیــن توحیــدی عمــده پــی میجویــد :یهودیــت،
مســیحیت و اســام.
بــه گمــان آرمســترانگ برخــاف بــاور رایــج
بنیادگرایــی بازگشــت بــه شــکلی کهــن از دیــن
نیســت بلکــه پاســخی بــه بح ـران معنــوی دنیــای
جدیــد اســت .آرمســترانگ مدعــی اســت کــه از
دوران رنســانس بــا از میــان رفتــن معنویتــی کــه در
عقایــد و آیینهــای دینــی ریشــه داشــت مؤمنــان
در پــی شــیوههای جدیــدی از تدویــن برآمدنــد
و بنیادگرایــی اینگونــه زاییــده شــد .در فصــول
ایــن کتــاب آرمســترانگ بــر ســه جریــان بنیادگ ـرا
و ریشــههای تاریخــی و تحــوالت آنهــا متمرکــز
میشــود بنیادگرایــی پروتســتانی در آمریــکا،
بنیادگرایــی یهــودی در اســرائیل و بنیادگرایــی
معاصــر در برخــی کشــورهای اســامی.

نقد و نظری بر بنیادگرایی
دینی:
مقدمــهای انتقــادی بــر
تفســیرهای مــدرن غربــی

حسین غفاری

چاپ اول |  168ص | رقعی

ایــن کتــاب کــه بــه
منظــور ارزیابــی انتقــادی از کتــاب بنیادگرایــی

نوشــته کارن آرمســترانگ ،نگاشــته شــده اســت،
در واقــع ادعانامــهای علیــه تحمیــل دیدگاههــای
انسانشناســانه و دینشناســانه غربیهــا ،بــه ملــل
شــرق و اســامی اســت کــه بــه بهانــۀ تفــوق و برتری
تکنولوژیــک و بــه ّ
توهــم برتــری ن ـژادی آن را ب ـرای
خــود مجــاز میانگارنــد.
بخش نخسـت این نقـد ،تبیین اختلاف مبنایی
دیـدگاه مسـلمانان از دیـن ،همچـون امـری اصیـل
و مابعدالطبیعـی ،بـا نـوع تفکـر جامعهشناسـانه و
پستمدرنیسـتی معاصـر غربـی در مـورد خاسـتگاه
یـاجتماعـی و
و ماهیـت دیـن بهمثابـه امـری تاریخ 
حداکثر روانشناسـانه اسـت.
در بخــش دوم مؤلــف در چالــش بــا دیــدگاه
ّ
نقــادی ماهــوی بنیادگرایــی از
آرمســترانگ ،بــه
دیــدگاه غربــی پرداختــه و پــس از تعریــف تروریســم
و اقســام آن ،بــا تمایــز گذاشــتن میــان دو عامــل
منافــع سیاســی بــا مبانــی عقیدتــی و ایدئولوژیــک،
مشــکل اساســی غربیهــا را در ناتوانــی از حــل ایــن
موضــوع در عامــل اول معرفــی میکنــد .پــس از آن
مؤلــف ،در بحــث مبســوطی بــه شــرح نظریــه خــود
در بــاب بنیادگرایــی اصیــل اســامی و شــیعی و نقــد
نظــر مخالــف میپــردازد.

حرانیان

عادل شیرالی
چاپ اول |  142ص | رقعی

ّ
حرانیـان نـام قومـی بـا
تاریخـی بلنـد اسـت کـه
جایـگاه ویـژهای نیـز در
جهـان اسلام پیـدا کردنـد.
ایـن قـوم کـه آیینـی خاص خـود داشـتند از قرن سـوم
هجـری توانسـتند بـا تغییر نـام بـه صابئین بـه حیات
یـدینـی خـود در جهـان اسلام ادامـه دهنـد و
فرهنگ 
بـرای قرنهـا این گمـان را بهوجـود آورند کـه صابئین
همـان ّ
حرانیانانـد .نویسـنده کـه در اثری مسـتقل به
معرفی صابئین راسـتین و تاریـخ و عقاید آنها پرداخته
بـود ،در ایـن اثـر ّ
حرانیان ،تاریـخ ،عقایـد و آیینهای

مطالعات ادیان
ایشـان را معرفـی میکنـد و دالیـل خلـط ّ
حرانیـان با
صابئیـن را در طـول تاریـخ توضیـح میدهـد.

صابئین راستین

عادل شیرالی

چاپ دوم |  136ص | رقعی

در تاریخ نام صابئین به دو
دسته اطالق میشده است:
یک دسته ّ
حرانیان بودهاند
که از قرن سوم (ه .ق ).نام
صابئین را بر خود نهادهاند
و تا دوران طوالنی از نام صابئین بهره میجستند،
دسته دیگر کسانی هستند به نام مندائیان و اینان همان
صابئین راستین هستند .هدف این کتاب معرفی این
دو گروه است.

تاریخ و عقاید نسطوریان

لیال هوشنگی

چاپ دوم |  320ص | رقعی

تاکنون گزارشی کامل از
ً
تاریخ نسبتا پیچیده کلیسای
نسطوری به فارسی نوشته
نشده است .در این کتاب
با اتکا به منابع دستاول
به مطالعه حضور تاریخی نسطوریان ـ شاخهای
از مسیحیت سریانی و زیرمجموعه کلیساهای
ی ـ پرداخته میشود .همچنین با ارائه گزارشی
شرق 
از اهم حوادث پس از ظهور اسالم و دوره خلفا،
نقش جوامع صاحب نفوذ نسطوری در عرصههای
مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از جمله
نهضت ترجمه بررسی میشود .در بخش نهایی با
نظر به پیشینه مباحث اصلی اعتقادی مسیحیت،
تثلیث ،تجسد و مسیحشناسی ،و با توجه به سیر
تحول اصطالحات ،آرای نسطوریان تبیین میشود.
با عنایت به گستره جغرافیایی پهناوری که نسطوریان
(همان آشوریان امروزی) در آن حضور داشتهاند،
اثر حاضر میتواند برای محققان تاریخ ایران،
اسالم ،مسیحیت ،بهخصوص عالقهمندان به تعامل
مسلمانان با مسیحیان ،بسیار مفید باشد.
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در باب دین:

معنا ،رویکرد و آینده

کیت وارد
ترجمۀ سودابه کریمی
چاپ اول |  292ص | رقعی

آیا دین جزء طبیعی و مهم
زندگی بشر است که میتواند
معنا و ثبات روانی ببخشد یا انحرافی فکری است که
تنها امیدهای واهی و خشنودیهای بیپایه و اساسی
را بهبار میآورد که بهلحاظ روانشناختی زیانبارند؟
این کتاب چهار کار مهم در ارائه مبحث دین انجام
میدهد :اول نشان میدهد که برخی مباحث مهمی
که علیه دین اقامه شده و فرض بر این بوده که بر علوم
تجربی ،جامعهشناختی و روانشناختی مبتنیاند،
باطل و نادرستاند .دوم چرایی و چگونگی تفاوت و
اختالف ادیان را بیان میکند و نشان میدهد آنها نهتنها
در تعارض با یکدیگر نیستند ،بلکه در پی مجموعۀ
ً
منطقا ممکنی از پاسخها به پرسشهای اساسی انسان
دربارۀ معنویتاند .سوم توجیهی منطقی برای باور
دینی فراهم میآورد و نشان میدهد که چگونه ایمان
دینی میتواند جهاننگری ،طرز تلقی و شیوۀ رفتار
آدمی را بهطور قابلمالحظهای تغییر دهد .چهارم بیان
ادیان نهادینهشده برای آنکه
میکند در دنیای جدید ِ
موجب خیر و صالح باشند چه باید بکنند؟
کیت وارد ( ،) -1938فیلسوف ،الهیدان،
دینپژوه ،کشیش بریتانیایی و پژوهشگر در حوزۀ
الهیات تطبیقی و بهخصوص رابطۀ علم و دین است.
ِ
کتابهای فراوانی از او منتشر شده است ،از جمله:
تصورات از خدا ،تصویر الوهیت در پنج سنت دینی،
دین و سرشت بشر ،خدا ،ایمان و هزارۀ جدید ،سؤاالت
بزرگ دربارۀ علم و دین ،خدا ،اتفاق و ضرورت.

درآمدی بر جامعهشناسی
دین

فیل زاکرمن
ترجمۀ خشایار دیهیمی

چاپ اول |  235ص | رقعی

چگونه میلیونها نفر میتوانند
به چیزی معتقد باشند که
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آشکارا برای دیگران غیرموجه و باورنکردنی است؟
چگونه میلیونها نفر زندگی خود را وقف چیزی
میکنند که برای دیگران بهغایت غیرعقالنی است؟
چرا بعضی مذاهب میمیرند ،حال آنکه مذاهب دیگر
بهغایت رونق دارند؟ چرا برخی نوآوران مذهبی را در
جامعهشان دیوانه میپندارند ،حال آنکه برخی دیگر از
احترام و حمایت گستردهای برخوردار میشوند؟ چرا
عدهای ایمانشان را از دست میدهند و چرا عدهای
بهناگهان ایمان میآورند؟ درک این دیالکتیک که
چگونه جنبههای مختلف جامعه بر دین اثر میگذارد
و همزمان چگونه دین بر جنبههای مختلف جامعه اثر
میگذارد چیزی است که کل جامعهشناسی دین راجع
به آن است.
فیل زاکرمن ( ،) -1969جامعهشناس
آمریکایی ،استاد کالج پیترز آمریکا و پژوهشگر
در زمینه جامعهشناسی سکوالریسم است .از آثار
اوست :جامعه بدون خدا ،بیخدایی و دنیوی شدن،
ایمان بس است :چرا مردم دین را رد میکنند؟

تنوع تجربه دینی

ویلیام جیمز
ترجمۀ حسین کیانی
چاپ دوم |  578ص | رقعی

ویلیـام جیمـز در ایـن
کتـاب بـا روشـی تجربـی
و بـا رجـوع بـه منابـع و
مسـتندات فـراوان ،نحـوه مواجهـه انسـان را بـا امـر
دینـی یـا امر قدسـی کنـکاش میکنـد و ضمـن ارائه
تعریفـی خـاص از دیـن؛ بـه نمودهـا و جلوههـای
حیـات دینـی در صاحبـان تجربـه دینـی و مؤمنـان
در ادیـان مختلـف میپـردازد .او از بحـث دیـن و
عصبشناسـی شـروع میکنـد و پـس از تعریـف
کلـی دیـن بـه بررسـی دو رویکـرد نسـبت بـه دیـن
میپـردازد :دیـن سالماندیشـان یـا سـلیمالعقلها
جـان ناخـوش.
و دیـن بیماراندیشـان یـا صاحبـان ِ
در فصـل مربوطبـه انقلاب درونـی یـا همـان
ایمـانآوری؛ به شـرح مبسـوط کیفیت منقلب شـدن
فـرد از بیایمانـی بـه ایمـان و شـور دینی میپـردازد
و در فصلـی دیگـر پـس از شـرح مقـام قدیسـی یـا
پارسـایی ،ارزش ایـن کیفیـت را در زندگـی تبییـن

میکنـد و پـس از آن دربـاره ویژگیهـای مختلـف
حیـات دینـی بهصـورت خـاص بـه عرفان و فلسـفه
نظـر میانـدازد و در پایـان کتـاب نتیجهگیـری کلـی
خـود را از آثـار و نتایـج و ارزش و ضـرورت زندگـی
دینـی بیـان مـیدارد .کثـرت منابـع و مسـتندات
پژوهشـی و عمـق تفکـرات و کاوشهـای وی،
ب هراسـتی حیرتانگیـز اسـت.

زندگی در کرانهها:
ســه گفتــار دربــاره
تجربههــای نزدیــک بــه
مــرگ
مجتبی اعتمادینیا

چاپ دوم |  292ص | رقعی

اثبــات جاودانگــی و تــداوم
آگاهــی انســان پــس از مــرگ ،پیوســته آرمــان
ِ
بســیاری از فیلســوفان و الهیدانــان بــوده اســت.
ایــن مســأله کــه در زمــره مدعیــات بنیادیــن اغلــب
ادیــان جهــان بهشــمار م ـیرود ،در دوران اخیــر بــا
اســتناد بــه حجــم معتنابهــی از شــواهد تجربــی و
برهانهــای پســینی شــکل تــازهای بــه خــود گرفتــه
اســت .امــروزه برخــی فیلســوفان دیــن در حــوزه
برهانهــای پســینی ناظــر بــه حیــات پــس از مــرگ،
از مقولـهای بــه نــام «تجربههــای نزدیــک بــه مــرگ»
ســخن میگوینــد .ایــن موضــوع کــه دســتکم
فصــل مشــترک بررســیهای فراروانشناســی،
روانشناســی ،روانپزشــکی ،طــب بیمارســتانی،
فلســفه دیــن و روانشناســی دیــن بهشــمار م ـیرود،
اکنــون توجــه بســیاری از کســانی کــه عالقهمندنــد
تــا گزارههــای دینــی را بــا روشــی غیــر از روش
ســنتی اســتدالالت فلســفی و کالمــی بــه اثبــات
رســانند ،بــه خــود جلــب نمــوده اســت .زندگــی
در کرانههــا میکوشــد تــا بــا مــرور تاریخچــه
مطالعــات تجربههــای نزدیــک بــه مــرگ،
دورنمایــی از آینــده پژوهشهــای مرتبــط بــا ایــن
حــوزه ترســیم نمایــد و بــا نگاهــی بــه دو رویکــرد
متفــاوت در تفســیر و تبییــن اینگونــه تجربههــا،
تحلیلــی انتقــادی از نحــوه مواجهــه بــا آنهــا
بهدســت دهــد.

ادیان و آیینهای شرق
کنفوسیوس و طریقه چینی | اچ .جی.کریل | گیتی وزیری
معرفت بزرگ و آیین میانهگزینی | جیمز لگ | گیتی وزیری
منسیوس :حکایتهای اخالقی از آیین کنفوسیوسی | گیتی وزیری
شیوههای تفکر ملل شرق (مجموعه دو جلدی) | هاجیمه ناکامورا | مصطفی عقیلی و حسین کیانی
مقدماتی مو تزو ،هسون تزو ،هان فی تزو | برتون واتسون | گیتی وزیری
تألیفات
ِ
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انتشارات حکمت

ادیان و آیینهای شرق
کنفوسیوسوطریقهچینی

اچ .جی.کریل
ترجمۀ گیتی وزیری

چاپ اول |  364ص | وزیری

قرنهاست که کنفوسیوس
در میان بخش بزرگی از
ابنای بشر یکی از مهمترین
انسانهایی بهشمار آمده که تا کنون پای بهعرصه
مفاهیم
هستی نهاده است .فلسفۀ او در تکامل بعضی
ِ
سیاسی دنیای نوین غرب نقش
بنیانی اجتماعی و
ِ
ِ
ِ
داشته است.
وقتـی شـهرت کنفوسـیوس را کنـار میگذاریـم
و بـرای شـناختن مـردی کـه در پشـت این نـام پنهان
اسـت به روایات مراجعه میکنیم مأیوس میشـویم.
شـرح حـال او کـه مـورد قبـول عمـوم اسـت ،او را
فـردی بـا نفـوذ انـدک ترسـیم میکنـد کـه کارهایش
بـا آرمانهایـی کـه موعظـه میکنـد نمیخوانـد.
محال اسـت انسـان احسـاس نکند که چیزی در این
میـان غلـط اسـت .این مـرد ،بهصورتـی کـه روایات
او را نشـان میدهنـد ،بـرای نفـوذی کـه تاریـخ گـواه
آن اسـت علتـی کافـی بهنظـر نمیرسـد .توجیـه
احتمالـی این اسـت کـه روایـات آن کنفوسیوسـی را
کـه میزیسـته بهدقت توصیـف نکردهانـد .این کتاب
تحقیقـی اسـت دربـارۀ همیـن احتمال.
البتـه این اولین کوشـش برای یافتن کنفوسـیوس
واقعـی نیسـت و آخرین نیـز نخواهد بود.

معرفــت بــزرگ و آییــن
میانهگز ینــی

جیمز لگ
ترجمۀ گیتی وزیری

چاپ اول |  121ص | رقعی

معرفــت بــزرگ ،آئیــن
میانهگزینــی ،منتخبــات
(مکالمــات) کنفوســیوس،
و منســیوس ،چهــار اثریانــد کــه حــدود قــرن
یازدهــم میــادی در زمــان سلســلۀ ســانگ

مجموعــهای را تشــکیل دادنــد و «چهــار کتــاب»
خوانــده شــدند،این آثــار کتابهــای اصلــی آییــن
کنفوسیوســی تلقــی شــده و تــا یــک قــرن پیــش
جــزو کتــب درســی اجبــاری چیــن بودنــد ،و هــر
دانشآمــوزی بایــد مطالــب آنهــا را میآموخــت
و بهخاطــر میســپرد .پیشتــر کتــاب منســیوس
بهقلــم همیــن مترجــم و توســط همیــن ناشــر
بهطبــع رســیده بــود .اکنــون بــا ترجمــه دو کتــاب
معرفــت بــزرگ و آییــن میانهگزینــی قدمــی دیگــر
در معرفــی متــون اصلــی آییــن کنفوسیوســی
برداشــته میشــود.

منسیوس

حکایتهــای اخالقــی از
آییــن کنفوسیوســی
ترجمۀ گیتی وزیری
چاپ اول |  338ص | رقعی

در غــرب فقــط دو فیلســوف
چینــی نــام التینــی یافتــه و
بــا ایــن نامهــا بــه شــهرتی
پایــدار رســیدهاند :کنفوســیوس و منســیوس.
منســیوس در ســنت کنفوسیوســی مهمتریــن فــرد
پــس از خــود کنفوســیوس اســت و ایــن واقعیتــی
اســت کــه چینیــان بیــش از ه ـزار ســال –بــه دالیــل
متعــدد– بــه آن اذعــان داشــتهاند .کتــاب منســیوس
شــامل پندهــای منســیوس و گفتوگوهــای وی بــا
همعص ـران اوســت ،امــا ایــن پندهــا و مکالمــات،
ً
طوالنیتــر و غالبــا دارای نوعــی زمینهانــد و بدیــن
ســبب روشــنتر از آثــار خــود کنفوســیوساند.
بنابرایــن ،وقتــی کتــاب منســیوس و منتخبــات
ـب
کنفوســیوس در کنــار هــم خوانــده شــوند مطالـ ِ
منتخبــات ،روشــنی مییابــد .بهعــاوه ،منســیوس
بعضــی از افــکار کنفوســیوس را بســط داده و در
عینحــال مســائلی را مطــرح کــرده کــه کنفوســیوس
بــه آنهــا اشــاره نکــرده اســت .اگــر بگوییــم افــکار
منســیوس در آنچــه بعدهــا نظــام کنفوسیوســی نــام
گرفتــه همانقــدر مؤثــر بــوده اســت کــه افــکار
خــود کنفوســیوس ،اغــراق نکردهایــم.

ادیان و آیینهای شرق

شیوههای تفکر ملل شرق
(مجموعه دو جلدی)

هاجیمه ناکامورا
ی|
ترجمـۀ مصطفـی عقیلـ 
حسـین کیانـی
چاپ دوم |  920ص | رقعی

پروفسـور ناکامـورا در زمینه
فلسـفههای شـرق و غـرب بـه مقام اسـتادی رسـیده
اسـت .او بـا زبانهـای ژاپنـی ،چینـی ،انگلیسـی،
فرانسـه ،آلمانی ،التین و سانسـکریت و برخی دیگر
شـرق میانه و
از زبانهـای کهن آشـنایی دارد .درباره ِ
فرهنگهـای آن نیـز پژوهشهایـی کـرده و با فرهنگ
ایـران و دین اسلام نیز آشناسـت.
شناسـی ویـژه خـود و بـا ایـن
او بـر پایـه روش
ِ
اندیشـه کـه تمـدن امـروز ژاپـن از هنـد باسـتان
سرچشـمه میگیرد به بررسـی و اسـتخراج الگوهای
تمـدن از هنـد قدیم تا چیـن و تبت و ژاپـن میپردازد
و جریـان فرهنگـی ،تاریخـی ،اجتماعـی ،دینـی و
سیاسـی روزگاران را تحلیـل میکنـد و میشناسـاند،
و نشـان میدهـد کـه بـاور غربیهـا مبنیبـر
گرایشهـای ایدهآلیسـتی و آخرتگرایـی شـرقیها
آمیـز
درسـت نیسـت و از گذشـته پندارگـرای خرافه ِ
غـرب میگویـد و ثابـت میکنـد کـه چیـن و ژاپـن
و هنـد همـواره بـه زندگـی مـادی توجـه بیشـتری
داشـتهاند امـا در دنیاگرایـی خود سرکشـی نکردهاند.
او از وقـار و آرامـش شـرقیها میگویـد.

تألیفــات مقدماتــی مــو
تــزو ،هســون تــزو ،هــان
فــی تــزو

ترجمه بـه انگلیسـیِ :برتون
واتسون
ترجمۀ گیتی وزیری

چاپ اول | 550ص | رقعی

تألیفـات مقدماتـی کتابـی فراهمآمـده از گزیـدۀ
سـخنان و نوشـتههای برجامانـده از سـه تـن از
اندیشـمندان مشـهور چینـی اسـت کـه پـس از
کنفوسـیوس در فاصلـۀ قـرن پنجـم تـا سـوم پیش از
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میلاد ظهـور کردنـد .مـو تـزو از نخسـتین مخالفان
کنفوسـیوس و در پـی ترویـج آییـن عشـق جهانـی
بود؛ هسـون تزو به سرشـت بد انسـان باور داشـت و
اندیشـههای او بعدهـا صفـت واقعگرایانه پیـدا کرد؛
و سـرانجام ،هـان فـی تـزو محـور همۀ تعالیـم خود
را بـر پایـۀ قانونگرایـی اسـتوار کـرده بـود .هـر سـۀ
ایـن اندیشـمندان توصیفهایـی از سرشـت انسـان
بهدسـت داده و بـر آن اسـاس توصیههایـی بـرای
زندگـی فـردی و شـیوۀ حکمروایـی برتـر در اختیـار
نهادهانـد.

حکمت جاویدان
(آشنایی با اندیشۀ سنتگرایان)
مجموعـۀ حکمـت جاویـدان آثار مرتبط با اندیشـمندان جریـان فکریای را در بـر میگیرد که
در آغـاز قـرن بیسـتم با کوشـشهای رنه گنـون ،آنانـدا کوماراسـوامی و فریتیوف شـوان هویت
و موجودیـت مسـتقلی یافـت و کانون توجهـات آن بر اظهار و تبیین حکمـت جاویدان متمرکز
بـود .ایـن حکمـت عبارت اسـت از حقیقـت مابعدالطبیعـی ازلی نهفتـه در دل ادیـان و متون
مقـدس وحیانـی و نیـز در مکتوبـات بزرگترین مرشـدان معنـوی .این جریان فکری به سـبب
تأکیـدش بـر سـنتهای بزرگ بهعنـوان حاملان این حکمـت بعدها به سـنتگرایی مشـهور
شـد .مجموعۀ حاضر شـامل آثاری در بـاب معرفی سـنتگرایی ،علوم سـنتی ،مابعدالطبیعه،
هنـر و دین میشـود.
جاوداننامه «نمایه آثار فارسی مربوط به سنتگرایی» | حسین خندقآبادی ـ طیبه کرمی
باورهای کهن و خرافههای مدرن | مارتین لینگز | سعید تهرانینسب
سنتگرایی :دین در پرتو فلسفۀ جاویدان (تقدیرشدۀ کتاب فصل) | کنت الدمدو | رضا کورنگ بهشتی
یگانه سنت | ویلیام کوئین | رحیم قاسمیان
جهانشناسی سنتی و علم جدید | تیتوس بورکهارت | سیدحسن آذرکار
کیمیا :علم جهان ،علم جان | تیتوس بورکهارت | گلناز رعدی آذرخشی و پروین فرامرزی
بحران دنیای متجدد | رنه گنون | حسن عزیزی
نگرشی به مشرب باطنی اسالم و آیین دائو | رنه گنون | دلآرا قهرمان
چکیده مابعدالطبیعه جامع | فرتییوف شوان | رضا کورنگ بهشتی و فاطمه صانعی
رمز و مثال اعلی :تحقیقی در معنای وجود | مارتین لینگز | فاطمه صانعی
دین و نظام طبیعت | سیدحسین نصر | محمدحسن فغفوری
کتابهای مصور مجموعه حکمت جاویدان
سیئنا :شهر مریم مقدس | تیتوس بورکهارت | مهرداد وحدتی دانشمند
فاس ،شهر اسالم (برگزیدۀ جایزۀ کتاب فصل) | تیتوس بورکهارت | مهرداد وحدتی دانشمند
تحلیل مضامین جهانشناختی نقوش اسالمی | کیت کریچلو | سیدحسن آذرکار
مبانی هنر مسیحی | تیتوس بورکهارت | امیر نصری
فرهنگ اسالمی در اسپانیا | تیتوس بورکهارت | مهرداد وحدتی دانشمند
هنر و معنویت اسالمی | سیدحسین نصر | رحیم قاسمیان

66

انتشارات حکمت

حکمت جاویدان
جاوداننامه:
نمایه آثار فارسی مربوط
به سنتگرایی
حسین خندقآبادی ،طیبه
کرمی
چاپ اول |  264ص | رقعی

ایــن فهرســت بــر اســاس
آثــاری کــه از سیوهشــت ســنتگرا یــا دربــارۀ
آنهــا بــه فارســی در قالــب کتــاب ،مقالــه،
ســخنرانی ،گفتوگــو ،مقدمــه و یادداشــت در
کتابهــا یــا مجلههــا آمــده ،بــا رعایــت ترتیــب
تاریخــی ذیــل نــام هــر فــرد ،تنظیــم شــده اســت.
در پایــان ،مباحثــی کــه بهنحــو عــام و بــدون
تمرکــز بــر فــردی خــاص دربــارۀ ســنتگرایی
مطــرح شــده و نیــز کتابهــای شــامل مجموعــه
مقالههــا یــا ویژهنامههــای خــاص ایــن موضــوع
بــه صــورت جداگانــه ذکــر شــده اســت.

باورهای کهن و خرافههای
مدرن
مارتین لینگز

ترجمۀ سعید تهرانینسب
چاپ اول |  133ص | رقعی

این کتاب کوششی است در
جهت بازیابی حالت متعادل.
البته عدالت در حق گذشته به بهای جفا در حق حال
بیفایده است و این واقعیت که زندگی در دوران حاضر
مزایای معنوی عظیم مخصوص خود را دارد هم نباید
نادیده گرفت .اما درک این مزایا و استفاده وافی از آنها
تنها در صورتی ممکن است که زمان خود را آنچنانکه
ً
حقیقتا هست ببینیم ،نه آنچنانکه که پرسندگان زمان
میکوشند آن را نشان دهند .دنیای مدرن مشحون
از طعنه و وارونگی است؛ و یکی از این طعنهها
آن است که پرحرارتترین قهرمانان قرن بیستم،
نابیناترین افراد نسبت به منافع حقیقی آن قرن بودهاند.

سنتگرایی:
دیـــن در پرتـــو فلســـفه
جاویـــدان
(تقدیـر شـده در جایـزه
کتـاب فصـل)

کنت الدمدو
ترجمۀ رضا کورنگ بهشتی

چاپ سوم |  487ص | رقعی

این کتاب ،در عین حال که به عنوان مقدمهای
بر سنتگرایی بهطور کلی در نظر گرفته شده
است ،بر آثار فریتیوف شوان تمرکز دارد ،کسی که
مجموعه تألیفاتش کمالیافتهترین و شاملترین بیان
چشمانداز سنتگرایی است .مدعیات اساسی این
پژوهش بدین شرح است :مکتب فکری منسجمی
وجود دارد که آن را سنتگرایی میتوان نامید؛
سنتگرایان نگرش عمیق و چالشانگیزی ارائه
میکنند که شایسته توجه بیشتر کسانی است که
به عمیقترین مسائلی که به آنها میتوان پرداخت
اشتغال خاطر دارند؛ سنتگرایی نقد قدرتمند و
سازشناپذیری بر جهانبینی متجدد غربی است و
لوازم مهمی برای مطالعه دین دربر دارد.

یگانه سنت

ویلیام کوئین
ترجمۀ رحیم قاسمیان
چاپ اول |  500ص | رقعی

ایـن کتـاب حـاوی مـدارک
تاریخـی مسـتند دربـارۀ
وجـود یـک سـنت باطنـی
و نخسـتین مبتنیبـر مجموعـهای از اصـول اولیـۀ از
پیـش موجـود و ثابـت اسـت ،کـه هـم امـروز و هم
همیشـه بـر حـق بـوده و در همهجـا و در تمـام ادوار
تاریخـی شـارحان خـود را داشـته اسـت و دو تـن از
بزرگتریـن شـارحان غربـی آن در نیمـۀ اول سـده
بیسـتم کوماراسـوامی و گنـون بودهانـد .ایـن کتـاب
در ضمـن حـاوی مضامیـن متعـدد یـا نظریههـای

حکمت جاویدان
فرعـیای اسـت کـه از شـرح «سـنت» در آثـار
کوماراسـوامی و گنـون تفکیکناپذیـر اسـت ایـن
مضامیـن بهطـور خالصـه از ایـن قرارنـد :اصـول
اولیـۀ سـنت حکمت جاویـدان اصولی اساسـیاند؛
جوهـر از اصـل زاده میشـود؛ جوامـع سـنتباور
ً
کاملا متأثـر از این اصـول اولیه و بدینسـان یکدل
و یکپارچـه بازتابنـدۀ آنهـا بودند؛ یـک ویژگی اصلی
و بـارز فرهنـگ «سـنتی» فقدان انشـقاق یا ،بـه بیان
دیگـر ،فقـدان تجمیـع امـور قدسـی و غیرقدسـی
اسـت؛ صفـت «سـنتی» دربرگیرندۀ جوامـع پیش از
تجـدد فاقد سـواد یا قبیلـهای و تمدنهـای بافرهنگ
اسـت؛ و سـرانجام اینکـه جهـان متجـدد ،به سـبب
چرخههـای محتـوم بـا ادوار زمانـی متفـاوت،
ً
هماکنـون عمال بـه تمامـی سـکوالر و بنابراین نقطۀ
مقابـل جهـان «سـنتی» اسـت.

جهانشناســی ســنتی و
علــم جدیــد
تیتوس بورکهارت
ترجمۀ حسن آذرکار

چاپ چهارم |  242ص | رقعی

کتاب حاضر ترجمۀ
رسالهای است پرآوازه از
حکیم و دانشور سوئیسی،
تیتوس بورکهارت ،به همراه سه مقالۀ دیگر از او در
همین موضوع .اهمیت این رساله از دو جنبه است:
اول اینکه معنای واقعی علم جهانشناسی و اصول
آن را مطابق با فهم و اعتقاد پیشینیان برای ما بازگو
میکند و سپس این نکتۀ اساسی در تاریخ علم را
شرح و تحلیل میکند که چرا و به چه علت بزرگترین
نخبگان اعصار گذشته ،تا پیش از پیدایش علم جدید،
نه تنها در انکار و جایگزینی این نوع جهانشناسی
نمیکوشیدهاند ،بلکه اهتمام وافر در تثبیت و به کار
بردن آن داشتهاند .جنبۀ مهم دیگری که این رساله را
ً
از دیگر آثار احیانا مشابه ممتاز میکند نقدی است
که از نظرگاه سنتی بر سه شاخۀ علم جدید ،یعنی
فیزیک ،زیستشناسی و روانشناسی دارد و در این
زمینه بهخصوص خطر سیطره و دستاندازی نظریۀ
تکامل و آرای یونگ را نسبت به ساحتهایی از وجود
ً
انسان که کامال برای آنها شناختناپذیر است محل
توجه قرار میدهد.
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کیمیــا :علــم جهــان،
علــم جــان
تیتوس بورکهارت

ترجمــۀ گلنــاز رعــدی
آذرخشــی | پرویــن فرامــرزی
چاپ چهارم |  242ص | رقعی

از عصر روشنگری به بعد
رسم بوده است که کیمیاگری را پیشقراول علم
ً
شیمی به حساب آورند .به همین سبب تقریبا همۀ
دانشمندانی که به ادبیات کیمیا توجه داشتهاند
ً
بدان صرفا بهعنوان مراحل اولیۀ اکتشافات شیمی
مینگریستند و نتیجه میگرفتند که میل سیریناپذیر
به ساختن طال همواره موجب شده است که کسانی
ً
به انبوهی از نسخهها اعتقاد پیدا کنند .ظاهرا هرگز
به ذهن کسی خطور نکرده است که “هنر”ی از
این نوع ،با وجود همۀ نابخردی و فریبکاریهایش،
چگونه توانسته است در طول قرنها خود را در دل
فرهنگهای بیاندازه مختلف شرق و غرب جای
دهد؟ بورکهارت در این کتاب به کیمیا به عنوان
نشانهای از توانایی عمیق روح مینگرد و فارغ از
تعابیر روانشناسی یونگ که آن را پشتوانۀ اثبات نظریۀ
ناخودآگاه جمعی ساخته است ،به یاری شناسایی
رشتۀ وحدتبخش رموز کیمیاوی ،ریشۀ آن را در
مرتبهای مافوق فرآیندهای ذهنی آگاهانه و در مقام
نوعی تشرف به واقعیت روح جستوجو میکند.

بحران دنیای متجدد

رنه گنون
ترجمۀ حسن عزیزی

چاپ پنجم |  172ص | رقعی

ایـن کتـاب یکـی از سـه
اثـر اصلـی گنـون در بـاب
مهمتریـن اندیشـههای وی
در انتقـاد از فرهنـگ و اندیشـۀ غـرب اسـت .به نظر
گنـون شـرایط هولناکـی را کـه دنیـای متجـدد در آن
ً
بـه سـر میبـرد عمدتـا بایـد از طریـق روشـن کردن
تعلیـم ادواری آییـن هنـدو تبییـن کرد ،کـه به موجب
آن بشـریت در حـال سـقوط و انحطـاط بـه وضعـی
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بیـش از پیـش انجمادیافتـه و مادیشـده اسـت و
بیـش از هـر زمان دیگری نسـبت به تأثیـرات معنوی
تأثیرناپذیـر گشـته اسـت .گنـون بـه هنـگام نوشـتن
ایـن کتـاب بر این بـاور بود کـه از فاجعـۀ آخرالزمان
گریـزی نیسـت .وانگهـی آنچـه از یک جنبـه ممکن
اسـت بدبینـی دنیایـی تلقـی شـود ،از جنبـۀ دیگـر
همچـون خوشـبینی آسـمانی جلوهگر میشـود ،زیرا
پایـان یـک دور نشـانۀ تکمیـل آن و اسـتقرار مجـدد
نظـم حقیقی اسـت .گنون این کتاب را وقتی نوشـت
کـه هنـوز در غـرب مشـکالتی کـه ًامـروزه در مقابل
چشـم همگـی هویـدا اسـت ظاهـرا وجود نداشـت
و مغربزمیـن بـا اطمینـان فـراوان بـه آینـده در حال
از بیـن بـردن باقیماندههـای سـنتهای معنوی خود
و سـایر تمدنهـای جهـان بـود .پیشبینیهایـی کـه
گنـون در ایـن آثـار از وضـع آینـدۀ جهان کـرده دلیل
کافـی از بـرای حکمـت و عمـق نظر اوسـت.

نگرشـی به مشرب باطنی
اسلام و آیین دائو

رنه گنون
ترجمۀ دلآرا قهرمان

چاپ دوم |  134ص | رقعی

در ایـن کتـاب کوچـک
مقاالتـی چنـد دربـارۀ
مشـرب باطنـی اسلام جمـع آمـده اسـت .پـس از
تبییـن شـیوۀ سـیر و سـلوک در اسلام و توضیـح
مفاهیـم بنیادی تصـوف ،گنـون در بخشهای بعدی
بـا روشـنی و ایجـاز معمـول خـود از توحیـد ،فقـر،
روح و تجلـی سـخن میگویـد و نمونههایـی از
علـوم سـنتی دربـارۀ «فرشتهشناسـی الفبـای عربی»
و «کفبینـی و کفشناسـی» و «علمالحـروف» بـه
دسـت میدهـد .بخـش نخسـت کتـاب بـا سـخنی
در بـاب «تأثیـر تمـدن اسلامی در غـرب» پایـان
مییابـد .واپسـین بخـش کتـاب دربـارۀ آییـن دائو و
آییـن کنفسـیوس اسـت و بیانگـر ایـن معنـی اسـت
کـهَ تفـاوت میـان مشـرب باطنـی و مشـرب ظاهری
در اشـکال غیردینـی سـنت نیـز وجـود دارد .گنـون
در اینجـا نشـان میدهـد کـه ممکـن اسـت شـرایط
دورهای بـه از بیـن رفتـن بیـش و کـم کامـل وجـه
بیرونی سـنت چینی (آیین کنفوسـیوس) منجر شود،
امـا جنبۀ باطنـی آن (آیین دائـو) هرگـز نخواهد مرد.

چکیــده مابعدالطبیعــه
جامــع

فریتیوف شوان
ترجمۀ رضا کورنگ بهشتی |
فاطمه صانعی
چاپ اول |  150ص | رقعی

ایـن کتاب شـرحی مختصر
و در عیـن حال همـه جانبـه از مابعدالطبیعه اسـت،
هـر چند جهت وجـودی یـک تعلیم ،فاش سـاختن
معرفـت تـام و تمـام از طریـق واژههـا نیسـت ،بلکه
ً
صرفـا ارائـه عالئـم راهنمایی اسـت که بتوانـد نیل به
عناصـر اصلـی این معرفت را ممکن سـازد؛ شـرح و
بیـان حقایـق مابعدالطبیعی برای هضم شـدن اسـت
و نـه بـرای اندیشـیده شـدن صـرف ،و ایـن فایدت یا
اشـتغال خاطـر میتوانـد تعابیـری را بهجا سـازد که
بـی آنکـه از هـر جهـت تـازه باشـند مفاتیح تـازهای
بـرای هضـم و جـذب عمیق عرضـه کنند.

رمز ومثال اعلی :تحقیقی
در معنای وجود

مارتین لینگز
ترجمۀ فاطمه صانعی

چاپ اول |  168ص | رقعی

پاسخ به این پرسـش که
«حقیقت رمــزی چیست؟،
اگر عمیق فهمیده شود،
دانسـته و بـیگمان زندگی انسان را به کلی دگرگون
میسازد؛ و ب هراستی میتوان گفت بیشتر مشکالت
دنیای متجدد از جهل به آن پاسخ ناشی میشود .اما
در خصوص گذشته ،هیچ تعلیم سنتی وجود ندارد
که نیاموزد این جهان ،جهان رمزهاست .بنابراین،
انسان دستکم باید بداند رمز چه معنایی دارد ،نهتنها
به این دلیل که در این دنیا باید زندگی کند ،بلکه
همچنین و مهمتر از همه به این دلیل که بدون چنین
درکی نمیتواند خود را ،که رمز برین و محوری در
طور زمینی است ،بشناسد .هدف این کتاب کوچک
آن است که خواننده را قادر سازد تا دربارۀ برخی از
جنبههای اساسی حقیقت رمزی درباره الوهیت،
سلسله مراتب عالم ،نقش انسان ،قوا و صفات او،

حکمت جاویدان
شرایطی که تحت آن قرار میگیرد ،اعیان طبیعی که او
را در احاطه دارند ،آثار هنری و غایات نهاییاش تأمل
کند و این همه با ارجاع به ادیان زندۀ بزرگ جهان،
بهویژه اسالم و مسیحیت ،صورت میگیرد.

دین و نظام طبیعت

سیدحسین نصر
ترجمۀمحمدحسنفغفوری
چاپ چهارم |  550ص | رقعی

کتـاب دیـن و نظـام طبیعت
مجموعـه سـخنرانیهای
دکتـر نصـر در دانشـگاه بیرمنـگام انگلیـس اسـت و
همانطـور که خـود نویسـنده اظهار مـیدارد یکی از
مهمتریـن و اساسـیترین آثـار ایشـان اسـت کـه در
آن بـا توجه و تعمق در سـنت فلسـفی غـرب ،تاریخ
علـوم و جهانبینـی ادیـان گوناگـون جهـان سـعی
شـده تـا دیـدی جهانـی دربـاره رابطـه بیـن دیـن و
نظـام طبیعـت عرضه شـود .دکتر نصـر در این کتاب
بحـران موجـود محیط زیسـت را به «تجلـی بیرونی
بحـران درونـی ادیـان تجـددزده» تعبیـر کرده اسـت
کـه کره زمیـن تاب گسـترش فنـاوری ویرانگر جدید
آن را نـدارد و دیـر یا زود خـود طبیعت عکسالعملی
مهیـب در برابـر آن نشـان خواهـد داد .دکتـر نصر با
توجـه بـه مقـام طبیعـت در سـنن الهـی ،از باورهای
یکایـک ادیـان دربـاره طبیعـت بحـث میکنـد و بـا
نگـرش جهانشـمول ،عرفانـی و سـنتگرای خـود
رهنمودهایـی را بـرای نجـات محیطزیسـت اظهـار
مـیدارد و راهحـل این بحـران را احیای تفکر قدسـی
و معنـوی و نیـز بازگشـت جنبه قدسـی عالم طبیعت
بـه آن میدانـد .ترجمـه ایـن کتـاب بـه قلـم دکتـر
فغفـوری و بـا اسـتفاده از رهنمودهـای دکتـر نصـر
انجـام گرفتـه اسـت و ایشـان مقدمـهای بـر ترجمـه
فارسـی کتـاب افزودهانـد.

69

70

انتشارات حکمت

مصورهای حکمت جاویدان
سیئنا :شـهر مریم
مقد س

تیتوس بورکهات
ترجمۀمهردادوحدتی
دانشمند
چاپ اول |  188ص |
خشتی

هیچچیـز چون اثـر هنری مـا را در تماس بیواسـطه
بـا فرهنگـی مفـروض قـرار نمیدهـد و خـود را
بهصورتـی کـه گویـی کانـون آن فرهنـگ اسـت
نمینمایـد .ایـن اثـر میتوانـد شـمایلی مقـدس،
معبـدی یـا کلیسـای جامعـی باشـد .تمـام ایـن آثار
بـدون اسـتثنا بیانگـر کیفیتـی اساسـیاند کـه نـه
گـزارش تاریخـی و نـه تحلیـل شـرایط اجتماعـی و
اقتصـادی یارایـش را ندارنـد .ایـن کتاب کـه در کنار
کتـاب دیگـر بورکهـارت با عنوان فاس شـهر اسلام
حاصـل مأموریـت وی در مقـام نماینـده یونسـکو
بـرای احیـای شـهرهای سـنتی اسـت .گزارشـی
روشـنگرانه از ظهور و سـقوط شـهری مسیحی است
کـه به لحـاظ معمـاری گوهـری گوتیک بهجـا مانده
از آن روزگار اسـت.

فاس ،شهر اسالم

(برنـده جایـزه کتـاب
فصـل)

تیتوس بورکهارت
ترجمۀ مهرداد وحدتی
دانشمند
چاپ دوم |  237ص |
خشتی

نـام مراکـش از جهاتـی چنـد بـا درخششـی خـاص
همـراه اسـت؛ همۀ آنهـا که ایـن کشـور را از نزدیک
دیدهاند ،بر سـر ایـن رأی اتفاق دارنـد و پیش از آنکه
صنعـت جهانگـردی در کار باشـد در بـاب زیبایی و
جاذبههـای آن سـتایشها کردهانـد .از بین شـهرهای
آن ،شـهر فـاس جایـگاه ممتازی یافته اسـت .تیتوس
بورکهـارت در طـول سـالهای دهـۀ هفتـاد میلادی
در مقام کارشـناس یونسـکو و مشـاور دولت مراکش

در سـازماندهی تلاش جهانـی برای حفاظت شـهر
فـاس بـه عنـوان پایتخـت فکـری پادشـاهی مراکش
برگزیـده شـد و اقدامـات خـود را مصـروف دو جنبۀ
بسـیار مهـم کـرد :یکـی فعالیتهـای آموزشـی در
مقـام نویسـنده و سـخنور و دیگـری فعالیتهـای
میدانی در مقام پژوهشـگر و کارشـناس .تصویر وی
از ایـن شـهر ،تصویـر یک «شـهر انسـانی» اسـت،
یعنی شـهری که یارای پاسـخگویی به همـۀ نیازهای
جسـمانی ،عاطفـی و روحـی را دارد .بورکهـارت در
ایـن کتـاب الگوی شـهری اصیلـی را شـرح میدهد
کـه خاص شـهر اسلامی اصیل اسـت.

تحلیل مضامین
جهانشناختی
نقوش اسالمی

کیت کریچلو
ترجمـۀ سیدحسـن
آذرکار
چـاپ اول |  218ص |
خشتی

تألیفــات کیــت کریچلــو از جملــۀ نخســتین آثــاری
اســت کــه در غــرب بــه منظــور تحلیــل هندســی
نقــوش اســامی از نظــرگاه اصــول مابعدالطبیعــی
و جهانشــناختی مربوطــه بــه نــگارش درآمــده
اســت .تحقیقــات او تــا بــه حــال تأثیــر ژرفــی
بــر جمعــی از معمــاران جــوان غربــی و مورخــان
هنــر داشــته اســت .اکنــون در کتــاب حاضــر ،کــه
نخســتین اثــر از مطالعــات گســتردۀ او در ایــن زمینه
اســت ،وی ب ـرای اولینبــار بهطــور مشــروح ب ـرای
جهانیــان دلیــل خیرکننــدۀ اهمیــت مابعدالطبیعــی
نقــوش هندســی در هنــر اســامی را مطــرح
میکنــد .ایــن پژوهــش ،کــه مبتنــی بــر ســالها
تحقیــق و تفحــص در عالمــی اســت کــه پیــش از
ایــن در غــرب بهنــدرت درک شــده بــود ،ســهمی
اساســی هــم در هنــر و هــم در علــم اســامی دارد
و کلیــد فهــم بســیاری از جوانــب تمــدن اســامی و
همچنیــن آن حقیقتــی اســت کــه هــم بشــر را احاطه
کــرده و هــم تعالیبخــش اوســت.

حکمت جاویدان

مبانی هنر مسیحی

تیتوس بورکهارت
ترجمۀ امیر نصری

چـاپ اول |  145ص |
خشتی

حاضـر
کتـاب
مجموعـه مقـاالت
تیتـوس بورکهـارت در بـاب هنـر مقـدس مسـیحی
همـراه بـا تصاویـری از سراسـر تاریـخ مسـیحیت
اسـت کـه به توضیحـات و تبیینهـای خردمندانه وی
شـور و حیات میبخشـند .کتـاب حاضـر خواننده را
بـه سـفری تاریخـی میبـرد کـه ظهـور هنـر مقدس
مسـیحی از نسـخههای ُم ّ
ذهـب انجیل را دربـر دارد.
مقدس
مقـاالت بورکهـارت شـکوفایی تمـدن و هنـر
ِ
مسـیحی را ،از جملـه معمـاری ،شـمایلنگاری
و اصنـاف هنرهـا و صنایـع ،تـا نیمـۀ هـزارۀ دوم
مسـیحی ترسـیم میکنند .ایـن کتاب نشـان میدهد
کـه فرهنـگ و معنویـت بهنحـو الینفکـی بـه هـم
مرتبطانـد ،زیـرا فرهنـگ ظاهـری هـر جامعـهای
ترجمـان اجتماعـی و هنـری دیـن اصلـی آن جامعـه
اسـت .مبانـی هنر مسـیحی مکملـی بـرای دو کتاب
دیگـر بورکهـارت در بـاب هنـر و تمـدن مسـیحی،
یعنـی سـیئنا ،شـهر مریـم عـذراء و شـارتر و پیدایـی
کاتـدرال اسـت.

فرهنگ اسلامی در
اسپانیا
تیتوس بورکهارت
ترجمۀ مهرداد وحدتی
دانشمند
چاپ اول |  254ص |
خشتی

درک هر فرهنگ نیازمند احساس قرابت با ارزشهای
آن است .این ارزشها در بنیاد ،در همه فرهنگها
یکساناند ،دستکم در آنها که نیازهای مادی و
معنوی مردم را برمیآورند که بدون آنها زندگی
بیمعناست .فرهنگ اسالمی مورها (موروها) در
اسپانیا قریب به هشتونیم قرن ،از مروونژیها تا
دوره رنسانس ،ادامه یافت .مورها یا ،به زبان سادهتر،
مغربیان ،ساکنان مغرب یا بخش باختری جهان اسالم
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بودند که از اسپانیا تا تونس امتداد دارد و نمایانگر
یک هویت فرهنگی همگن است .آنچه در اینجا
میآید گزیدهای است از برخی جنبهها که بهخاطر
ارتباطشان با ارزشهای واال ،که بس گرانقدرتر از
اهمیت و ارزش تاریخی است ،گرد هم آمدهاند.

هنـــر و معنویـــت
اســـامی
سیدحسین نصر
ترجمۀ رحیم قاسمیان

چاپ سوم |  220ص |
خشتی

هنر و معنویت اسالمی
به خوانندگان نشان
میدهد که چه رابطه عمیقی میان هنرهای اسالمی و
علوم و معنویت وجود دارد .دکتر نصر در این کتاب
نقش و جایگاه هنر را در حیات مسلمانان به نمایش
میگذارد .او با کشف دوباره ریشههای هنر در سنت
اسالمی ،در را به روی ابعاد تازهای از وحدت که از
هنر معاصر غرب رخت بربسته است ،بازمیگشاید.
سیدحسین نصر هماکنون استاد دانشگاه جورج
واشنگتن است .او که در تهران متولد شده مدارک
خود را از دانشگاههای «ام آی تی» و «هاروارد» اخذ
کرده است .دکتر نصر کتابهای متعددی در زمینه
اسالم نوشته که از آن جمله میتوان به کتابهای
حیات و تفکر اسالمی ،معرفت و امر قدسی و سه
حکیم مسلمان اشاره کرد.

مطالعات اسالمی
مجموعـه مطالعـات اسلامی بـه ترجمـه آثـار برگزیـده اسالمشناسـان و شرقشناسـان
از زبانهـای دیگـر اختصـاص دارد و چهـار حـوزه زیـر را دربـر میگیـرد :فرهنـگ و تمـدن
اسلامی ،فلسـفه و کالم اسلامی ،عرفـان و تصـوف اسلامی و قـرآن و حدیـث.
پیدایش اصطالحات فلسفی در عربی و فارسی | سهیل محسن افنان | محمد فیروزکوهی
عقــل و الهــام در اســام «مقاالتــی در تاریــخ ،کالم ،فلســفه و تصــوف اســامی» | تــد الوســن | جمعی
از مترجمان
تصوف و طریقت | جمعی از نویسندگان | علیرضا رضایت
عشق الهی در عرفان اسالمی | بنیامین آبراهاموف | مرضیه شریعتی
تأویالت القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی (ویرایش جدید) | پییر لوری | زینب پودینه آقایی
غنوصیان در اسالم :شیعیان غالی و علویان | هاینتس هالم | احسان موسوی خلخالی
فلسفه اندیشه دینی در اسالم و مسیحیت | لوئی گارده ،ژرژ قنواتی | احسان موسوی خلخالی
مدعیــان مهدویــت و هزارهگرایــان :نگاهــی بــه جنبــش غالیــان شــیعی ع ـراق در ســدههای نخســتین |
ویلیــام فردریــک تاکــر | حمیــد باقــری
خـدای متعـال :مطالعاتـی دربـاره سـاختار و نشانهشناسـی فلسـفه ،کالم و جهانشناسـی اسلامی | یان
ریچـارد نتون | سـیده لیلا اصغری
دائرةالمعــارف قــرآن (4( )EQجلــد منتشرشــده از مجمــوع 6جلــد) | جمعــی از نویســندگان | جمعــی
از مترجمــان
درآمدی به قرآن | عبدالله سعید | سعید شفیعی
تفاسیر صوفیانه قرآن از سدۀ چهارم تا نهم | کریستین سندز | زهرا پوستیندوز
تاریخگــذاری حدیــث :روشهــا و نمونههــا | فــان اس ،گلدتســیهر ،شــاخت و | ...بهکوشــش و
ویرایــش ســیدعلی آقایــی
نگرشهایــی بــه اســام در مطالعــات ادیــان | ویراســتۀ ریچــارد مارتیــن | بــه کوشــش و ویرایــش
مهــرداد عباســی
شفاهی و مکتوب در نخستین سدههای اسالمی | گریگور شولر | نصرت نیلساز
قرآن و زن :بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن | آمنه ودود | اعظم پویا و معصومه آگاهی
رهیافتهایی به قرآن | ویراسته جرالد هاوتینگ | بهکوشش و ویرایش مهرداد عباسی
رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن | ویراسته اندرو ریپین؛ بهکوشش و ویرایش مهرداد عباسی
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مطالعات اسالمی

پیدایــش اصطالحــات
فلسفی در عربی و فارسی

سهیل محسن افنان
ترجمۀ محمد فیروزکوهی

چاپ دوم |  216ص | رقعی

سهیل محسن افنان را جز از
طریق آثارش نمیشناسیم.
وی عالوهبر تدوین واژهنامه فلسفی و نگارش کتابهای
پیدایش اصطالحات فلسفی در عربی و فارسی و
ابنسینا :زندگی و آثار او ،ترجمه فارسی دو اثر از
یونانی ،نخست درباره هنر شعر ارسطو و سپس ایرانیان
آسخیلوس را نیز در آثار خود دارد .افنان در کتاب حاضر
پیدایش اصطالحات فلسفی در عربی و فارسی در پی
آن است که سیر پیدایش و تحول اصطالحات فلسفی
در زبانهای فارسی و عربی را نشان دهد .وی برای
نیل به این مقصود به بررسی تاریخ تحول و تطور زبان
علمی عربی و فارسی از طریق مطالعه آثار ادبی این دو
زبان ،نخستین ترجمهها از متون یونانی و نیز مکتوبات
علمی در زمینههای فلسفه ،عرفان ،کالم ،منطق و حتی
پزشکی و ریاضی میپردازد .افنان که نثر عربی را بر دو
قسم دینی و غیردینی می داند ،بر آن است که منشأ زبان و
اصطالحات فلسفی باید نثر غیردینی باشد .او بر این باور
است که زبان فارسی در راه ساختن زبان و اصطالحات
فلسفی مسیری متفاوت از عربی پیموده است.

عقل و الهام در اسالم:

مقاالتـی در کالم ،فلسـفه و
تصـوف اسلامی

تد الوسن
ترجمۀ جمعی از مترجمین

چاپ اول |  360ص | رقعی

کتاب عقل و الهام در اسالم
مجموعه مقاالتی است که محققین طراز اول در
حوزههای تاریخ ،کالم ،فلسفه و تصوف اسالمی
به پاس بزرگداشت مقام علمی هرمان لندولت،
اسالمشناس برجستۀ معاصر ،به ایشان تقدیم کردهاند.
این مقاالت همه دارای ارزش تحقیقی بسیار واال در

موضوعاتی نو هستند و گوشههایی تاریک از تاریخ
اندیشۀ اسالمی را روشن میکنند .واقدی ،فارابی،
ابنسینا ،کرمانی ،ابنعربی ،جنید بغدادی ،ابوحاتم
رازی ،سهروردی ،شیخ احمد غزالی ،امام محمد
غزالی ،شهرستانی ،مالصدرا ،فیض کاشانی و ...از
جمله شخصیتهای برجستهای هستند که مقاالت
این کتاب به تحلیل وجوهی از زندگی و نظرات ایشان
اختصاص دارد.

تصـــوف و طریقـــت:
نگاهـــی تاریخـــی

ل .ماسـینیون ،و .چیتیـک،
ب .راتکـه ،ل .لوئیـزن ،ک.
ارنسـت ،پ .لـوری و ...
ترجمۀ علیرضا رضایت
چاپ اول | 219ص | رقعی

این کتاب ترجمه دو مدخل بلند «تصوف» و
«طریقت» از دانشنامه اسالم (چاپ بریل) است.
نویسندگان این دو مدخل از جمله سرشناسترین
محققان این حوزه بهشمار میروند .ایشان ضمن
توضیح اصطالحات تصوف و طریقت و ریشههای
تاریخی شکلگیری آنها در عالم اسالم ،به پراکندگی
جغرافیایی طریقتها و سلسلههای صوفیانه،
تحوالت تاریخی آنها از ابتدا تا دوران معاصر ،مشایخ
و شیوههای سلوک و ...در مناطق مختلف دنیا ،از
اروپا و آفریقا گرفته تا اقصی نقاط آسیا پرداختهاند.
جامعیت نسبی ،بیطرفی ،پرهیز از مطالب حاشیهای
و غیرضروری از جمله ویژگیهای مطالعات
نویسندگان این مجموعه است.

عشــق الهــی در عرفــان
اســامی
آموزههــای غزالــی و
ا بند بــا غ
بنیامین آبراهاموف
ترجمۀ مرضیه شریعتی

چاپ اول |  226ص | رقعی

مطالعات اسالمی
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مبانـی دو نظریـه در باب عشـق الهی (نظریـه غزالی
و ابندبـاغ) کـه در ایـن کتـاب محـل بحـث واقـع
شـدهاند ،به اندیشـههای یونانـی ،یهودی ،مسـیحی
ً
و اسلامی بازمیگردنـد .غزالـی عمدتـا تحتتأثیـر
آموزههـای افالطـون و ابنسـینا بـود در حالیکـه
ابندبـاغ ،کـه برخـی دیدگاههـای غزالـیوار را
پذیرفتـه بود ،نظریهای را درباره عشـق الهـی پروراند
کـه میتـوان آن را به اندیشـههای نوافالطونی نسـبت
داد .غزالـی و ابندبـاغ نظریههـای کاملـی را در باب
عشـق الهـی پروراندنـد کـه تعریفات عشـق ،علل و
نشـانههای آن ،طـرق عشـق به خـدا و عشـق خدا به
انسـان و انـواع عشـق را دربرمیگیـرد.

دینی
با کمـک آگاهـی جهانشمولشـان ،بـه میـراث ِ
بتپرسـتان ،یهودیـان ،مسـیحیان و ایرانیـان رخنـه
کننـد و آن را تغییر دهند ،رسـالت اسلامی نیـز از این
تالشهـا ایمـن نمانـده بـود .در قـرن دوم هجـری ،بـا
اقبال تازهمسـلمانان ،اسلام غنوصی توانست در عراق
گسـترش یابـد .بـا آغـاز مقاومـت دربرابـر آموزههایی
کـه بـا اسلام بیگانـه دانسـته شـد ،کالم افراطـی،
بهخصـوص تشـیع امامـی تنـدرو شـکل گرفـت و
شـیعیان ایـن آموزههـای غنوصـی در صفـوف خـود
ّ
«غلـو» نامیدنـد و بـا آنـان همچـون یـک «بدعت»
را
برخـورد کردنـد و در نهایـت آنـان را ،کـه طایفـهای
حاشـیهای را تشـکیل میدادنـد ،ملعـون شـمردند.

تأویالت القرآن از دیدگاه
عبدالرزاق کاشانی
(ویرایش جدید)

فلسـفه اندیشـه دینـی در
اسلام و مسـیحیت

پییر لوری
ترجمۀ زینب پودینه آقایی
 332ص | رقعی

ایــن کتــاب تحقیقــی اســت
کــه در آن نویســنده ســعی کــرده اســت قــرآن را
پدیدارشناســانه یعنــی از همــان دیــد عمــوم اهــل
اســام ببینــد .پییــر لــوری قــرآن را برخــاف
متــون مقــدس مســیحی ،کالم مســتقیم خداونــد
میدانــد و اثــری غیرمخلــوق تلقــی میکنــد .او
در نــگاه خــود بــه ایــن اثــر صوفیانــه عبدالــرزاق
ـوری «ســیرمعنوی بهســوی حقیقــت»
مفهــوم محـ ِ
را نیــز بــا توجــه بــه دیدگاهــی کــه خــود صوفیــه از
آن دارنــد بررســی میکنــد.

غنوصیان در اسالم:

شــیعیان غالــی و علویــان

هاینتــس هالــم
ترجمــۀ احســان موســوی
خلخالــی
چاپ اول |  344ص | رقعی

در دورۀ متأخر عصر باسـتان،
غنوصیـان توانسـته بودنـد

لوئی گارده  /ژرژ قنواتی
احسان موسوی خلخالی

چاپ اول | 804ص | رقعی

ایـن کتاب تقریری روشـمند
از تکاپوهـای فکـری
دانشـمندان مسـلمان دربـارۀ مسـائلی اسـت کـه
مسـیحیان غـرب نیز تکاپوهـای فکری بسـیار دربارۀ
آنهـا داشـتند .لویـی گارده و ژرژ قنواتـی ،دو تـن از
اسالمشناسـان سرشـناس ،در این کتاب کوشـیدهاند
علـم کالم را آنچنـا ن کـه بهلحـاظ تاریخـی بنیـان
گذاشـته شـده و چنانکه در حوزههای دروس سـنتی
تدریـس میشـود معرفـی و بررسـی کننـد .آنهـا در
ایـن کتـاب مهم ،کـه در اصـل به زبـان فرانسـه بوده
و در سـه جلـد بـه زبـان عربـی منتشـر شـده و اینک
در یـک جلد بـه فارسـی در اختیار عالقهمنـدان قرار
میگیـرد  ،محتـوای بنیادیـن علـم کالم اسلامی را
در کنـار بافتـار فرهنگـی و تاریخـی آن بـا مقایسـه با
فرهنـگ جهانـی معرفـی و بررسـی کردهانـد .آنـان،
بهخصـوص مباحـث کالمی و الهیاتی مشـترک میان
اسلام و مسـیحیت را نیـز مـد نظـر داشـتهاند .البته
قصـد نویسـندگان این نبوده اسـت که هر طور شـده
مشـابهتها و تأثیـرات تاریخـی را پیـدا کننـد ،بلکه
در پـی آن برآمدهانـد کـه هـر یـک از ایـن دو فرهنگ
را در عرصـۀ خـاص خود و با تناظرهـای دوجانبهاش
بشناسـانند و وجـ ه شـباهت آنهـا را نشـان دهنـد.
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انتشارات حکمت

مدعیـــان مهدویـــت و
هزارهگرایـــان
نگاهــی بــه جنبشهــای
غالیــان شــیعی عــراق در
ســدههای نخســتین

ویلیام فردریک تاکر
ترجمۀ حمید باقری

چاپ اول | 236ص | رقعی

دربـاره مبـادی و سـیر
ایـن کتـاب پژوهشـی اسـت
َ
تکامـل چهار گـروه غالی بیانیـهُ ،مغیریـه ،منصوریه
و جناحیه در سـدههای دوم و سـوم هجـری در عراق
و ایـران .اندیشـههای ًایـن گروهها آمیـزهای از تعالیم
ادیـان اصالتـا غیراسلامی را در نخسـتین
و اعمـال
ِ
سـدههای حکومت اسلامی نشـان میدهـد .ویلیام
تاکـر ،ضمـن اشـاره بـه تأثیرپذیـری ایـن گروههـا از
ّ
عبداللـه بـن سـبأ و نیـز مختـار و کیسـانیه ،تمرکـز
یـاجتماعـی ایـن گروههـا
ویـژهای بـر نقـش تاریخ 
دارد ،کـه همگـی شـورشهایی علیـه خلفـای
بنیامیـه بـه راه انداختنـد .نظریـه محـوری وی ایـن
اسـت کـه ایـن فرقههـا نخسـتین گروههـای انقالبی
هزارهگـرا در تاریـخ اسلام بودنـد که با هـدف ایجاد
حکومـت برگزیـدگان ،عقایـد و رویههایـی پدیـد
آوردنـد کـه تأثیـری ماندگار بـر شـماری از فرقههای
شـیعی و غیرشـیعی و نیـز جنبشهـای مذهبـی
شبهشـیعی گذاشـت.

خدای متعال

مطالعاتی درباره ساختار و
نشانهشناسی فلسفه ،کالم و
جهانشناسی اسالمی
یان ریچارد نتون

ترجمۀ سیدهلیال اصغری
چاپ اول | 477ص | رقعی

ایـن کتـاب کوششـی اسـت بـرای بررسـی و تحلیـل
مفهـوم خـدا نـزد فیلسـوفان و متکلمـان اسلامی بـا
اسـتفاده از دیدگاههـای مربـوط بـه سـاختارگرایی و
نشانهشناسـی .ریچـارد نتـون ،از میـان چهـار تلقـی
عمـده قرآنـی ،تمثیلـی ،عرفانی و نوافالطونـی درباره
ً
ذات خـدا ،بـه جنبـه ناشـناخته و مطلقـا متعـال و

نوافالطونـی خـدا در مقـام خالـق توجـه میکنـد .از
نظـر وی« ،الگـوی خالـق قرآنـی» متضمـن خدایی
اسـت کـه از هیـچ میآفرینـد؛ در زمـان تاریخـی
عمـل میکنـد؛ در همیـن زمـان مخلوقاتـش را
هدایـت میکنـد؛ و بهنحـوی غیرمسـتقیم میتـوان
بـه او شـناخت پیـدا کـرد .وی میکوشـد نشـان دهد
کـه چگونـه خدایـی کـه از جملـه کنـدی ،فارابـی،
ابنسـینا ،اسـماعیلیان ،سـهروردی و ابنعربـی
معرفـی میکننـد ،با گذشـت زمان ،بهطـوری فزاینده
از الگـوی خالـق قرآنـی «بیگانه» میشـود .البتهوی
فیلسـوفان اسلامی متأخری را که آرایشان با الگوی
خالـق قرآنـی متفاوت یـا بیگانـه اسـت «نامعتبر» یا
ً
«غیراسلامی» نمیدانـد ،بلکـه صرفـا بـه «متفاوت
بـودن» آنهـا حکـم میکند .نتـون ،در نهایـت ،نتیجه
میگیـرد کـه مفهـوم بیگانگـی ،نوعـی متفـاوت از
الگـوی الهیاتی فراهـم میآورد که همچنـان میتواند
بهطـوری ّ
موجـه تحت چتـر «اسلامی» قـرار گیرد،
زیـرا ایـن الگـو سـوابق قابلتوجهـی در جنبههـای
تنزیهـی الوهیـت قرآنـی دارد.

دائرةالمعارف قرآن ()QE
(4جلدی)

سرویراسـتار :جیـن دمـن
مکا ولیـف
ویراستاران ترجمۀ فارسی:
حسین خندقآبادی ،مسعود
صادقی ،مهرداد عباسی ،امیر
مازیار

«دائرةالمعارف قرآن» اثری مرجع با رویکردی
آکادمیک و مطابق با معیارهای بینالمللی در حوزۀ
مطالعات قرآنی است و چکیدهای از دستاوردهای
حدود یکصدوپنجاه سال قرآنپژوهی غربیان را در
دسترس پژوهشگران و عالقهمندان رشتههای علوم
انسانی و اجتماعی قرار میدهد .این دائرةالمعارف
پنججلدی در نخستین سالهای قرن حاضر زیر نظر
گروهی از سرشناسترین استادان مطالعات اسالمی
و به قلم محققانی از ملیتها و فرهنگهای گوناگون
در انتشارات بریل هلند به زبان انگلیسی منتشر
شد .هفتصد مدخل کوتاه و بلند این اثر به مفاهیم،
شخصیتها ،رویدادها و باورهای ذکرشده در قرآن یا
مرتبط با قرآن و نیز به موضوعات و مسائل بحثانگیز

مطالعات اسالمی
در حوزۀ مطالعات قرآنی اختصاص دارند .ترجمۀ
فارسی این دائرةالمعارف کمنظیر ،عالوه بر عرضۀ
تصویری واقعی از فضای مطالعات قرآنی در غرب،
رهیافتها ،مسألهها و دغدغههای جدیدی را به
دستاندرکاران حوزۀ مطالعات اسالمی در جامعۀ ما
نشان خواهد داد.

درآمدی به قرآن

عبدالله سعید
ترجمۀ سعید شفیعی

قرآن کتابی است که
راهنمای بیش از یکپنجم
ساکنان زمین بهشمار میآید
و مهمترین متنی است که
اخالق ،حقوق و آداب و
اعمال اسالمی از آن بهدست میآید .کتاب حاضر به
زبانی روان برای آشنایی بیشتر دانشجویان رشتههای
الهیات و دیگر خوانندگان با قرآن تألیف شده است و
برای همۀ کسانی که میخواهند بیشتر دربارۀ اسالم و
قرآن بدانند سودمند خواهد بود.
مسلمانان معتقدند که قرآن سخن بیواسطۀ
خداست؛ مؤلف در این زمینه ،دیدگاهی «همدالنه»
به کتاب مقدس مسلمانان دارد .کتاب ،دارای مسائل
مختلف در حوزههای گوناگون قرآنپژوهی ،به زبان
امروزی است و میکوشد از طریق فراهم آوردن
نمایی کلنگرانه به قرآن ،جایگاه آن در تاریخ و نقش
گوناگون
آن در زندگی مسلمانان امروزی و جوانب
ِ
این نقطهنظرات را یکجا گرد َ
آورد .مؤلف از نظر
فکری ،به نوگرایانی همچون فضلالرحمن و نصر
حامد ابوزید نزدیک است؛ بر پیوند نزدیک قرآن با
شخصیت پیامبر و بافت اجتماعی ـ تاریخیای که
قرآن در آن نازل شد تأکید میکند و این رویکرد را در
تفسیری آزادتر از قرآن کارآمد میداند.

تفاسـیر صوفیانـۀ قرآن از
سـدۀ چهارم تـا نهم

کریستین سندز
ترجمۀ زهرا پوستیندوز

چاپ دوم | 268ص | رقعی

کتـاب «تفاسـیر صوفیانـۀ
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قـرآن از سـدۀ چهـارم تـا نهـم» نگاهـی بـه میـراث
تفسـیری صوفیـه درسـدههای چهـارم تـا نهـم
هجـری ،کـه در نوشـتههای غربـی بـه دورۀ اسلام
کالسـیک معـروف اسـت ،دارد و بـه اقـوال و آثـار
صوفیـان بزرگـی چـون سـلمی ،قشـیری ،غزالـی،
رشـیدالدین میبـدی ،روزبهـان بقلـی و عبدالـرزاق
کاشـانی میپـردازد .بخـش اول کتـاب بـه بررسـی
پیشفرضهـای هرمنوتیکـی صوفیـه ختصـاص
دارد و بخـش دوم مقایسـهای تحلیلـی اسـت میـان
روشهـای مفسـران صوفـی ذیـل داسـتان موسـی
و خضـر ،سرگذشـت مریـم و آیـۀ نـور .بخـش دوم
نشـان میدهـد که تفاسـیر صوفیانـه ،با اینکـه اغلب
تمثیلی دانسـته شـدهاند ،در تاریخ اندیشـۀ اسلامی
بیشـتر بهسـبب رهیافتها و مضامین فلسـفی ،ادبی
و اخالقیشـان محـل توجـه بودهانـد .کتـاب حاضر
نخسـتین پژوهـش جامـع دربـارۀ سـهم صوفیـان در
تفسـیر قـرآن اسـت و مطالعـۀ آن بـرای پژوهشگران
و عالقهمنـدان حوزههـای تصـوف ،تفسـیر قـرآن
و بهطورکلـی مطالعـات اسلامی مفیـد و جـذاب
خواهـد بـود.

تاریخگذاری حدیث:

روشها ،نمونه

بــه کوشــش و ویرایــش
ســیدعلی آقایــی
چاپ اول |  536ص | رقعی

محققـان غربـی احادیـث
را دادههایـی تاریخـی بـرای
شـناخت و بازسـازی جنبههـای مختلـف تاریـخ
اسلام تلقـی کردهانـد و بـرای ارزیابـی اعتبـار و
تعییـن اصالـت ایـن دادههـا بـه تاریخگـذاری آنهـا
پرداختهانـد .تاریخگـذاری حدیـث مسـألهای در
میـان گروهـی از اسالمشناسـان غربـی اسـت کـه
روشهـا و ابزارهایـی متنـوع را برای بررسـی تاریخ
پیدایـش و رواج روایات اسلامی بـهکار میگیرند.
تاریخگـذاری حدیـث :روشهـا و نمونههـا حـاوی
ترجمـۀ فارسـی بخشـی از مهمتریـن نوشـتهها
در پیونـد بـا ایـن مسـألۀ مهـم در حدیثپژوهـی
غربیـان اسـت کـه بـا رهیافتهـا و نتایـج متفـاوت
در طـول چنـد دهۀ اخیـر منتشـر شـدهاند .خوانندۀ
کتـاب حاضـر عالوهبر آشـنایی بـا روشهـا و نتایج
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پژوهشهـای نویـن غربـی دربـارۀ تاریخگـذاری
حدیـث ،بـه امکانـات و محدودیتهـای هـر
یـک از ایـن روشهـا پـی خواهـد بـرد و همچنیـن
پاسـخهای برخـی محققـان مسـلمان بـه نتایج این
روشهـا را درخواهـد یافـت.

مختلف در اینباره پرداخته و نظریهای ارائه کرده است
تا برخی دیدگاههای به ظاهر متضاد را به هم نزدیک
کند .این کتاب که حاوی ترجمه فارسی مهمترین
تحقیقات شولر است ،چشماندازی نو و اطالعاتی
سودمند را پیشروی پژوهشگران و عالقمندان
مطالعات اسالمی قرار میدهد.

نگرشهایــی بــه اســام
در مطالعــات ادیــان

قرآن و زن:

چاپ اول |  314ص | رقعی

آمنه ودود
ترجمۀ اعظم پویا ،معصومه
آ گاهی

ویراستۀ ریچارد مارتین
به کوشش مهرداد عباسی

در ایـن کتـاب ،دوازده
اسالمشـناس مشـهور و آشنا
بـا مطالعات ادیان دربارۀ مسـائل ناشـی از نگریسـتن
بـه مطالب اسلامی از منظر مفاهیـم مطالعات ادیان
بحثهـای دقیقـی ارائـه کردهانـد و کوشـیدهاند تـا
سـهم دیـن اسلام و مسـلمانی را در حـوزۀ جدیـد
مطالعـات ادیـان نشـان دهنـد .نویسـندگان مقالههـا
بـه جـای رهیافتهـای متنـی و زبانشـناختی بـه
مطالعـات اسلامی در غـرب ،از نگرشهـا و
بینشهـای نبـودن مطالعـات ادیـان بهـره گرفتهانـد.

شـــفاهی و مکتـــوب در
نخســـتین ســـدههای
اســـامی

گریگور شولر
ترجمۀ نصرت نیلساز

چاپ دوم |  286ص | رقعی

موضوع اصلی شفاهی و
مکتوب در نخستین سدههای اسالمی بررسی چگونگی
نقل دانش در میان نخستین مسلمانان است که با مسأله
مهم وثاقت منابع حدیث ،تفسیر و تاریخی پیوند
مییابد .گریگور شولر استاد آلمانی دانشگاه بازل
سوییس در پنج مقاله گردآمده در این کتاب به این
موضوع مهم و بهطور خاص نقل شفاهی و مکتوب
حدیث در نخستین سدههای اسالمی پرداخته است.
نویسنده با مطالعه سنت ادب عرب و بهرهگیری از
برخی مفاهیم مشابه در سنت فلسفی یونان و سنت
دینی یهود به بازنگری و ارزیابی دقیق دیدگاههای

بازخوانی متن مقدس از منظر
یک زن

چاپ سوم |  194صفحه | رقعی

قرآن و زن در اصل رسالۀ دکتری آمنه ودود (متولد
آمریکایی نومسلمان آفریقاییتبار است.
،)1952
ِ
ودود در این کتاب میکوشد نشان دهد که مرد از نگاه
ً
قرآن ذاتا ترجیحی بر زن ندارد ،اما تفاسیر قرآن ،که
در طول تاریخ تمدن اسالمی همواره به دست مردان
و با ذهنیت مردساالرانۀ حاکم بر مسلمانان نوشته
شدهاند ،همواره سوگیریهای مردانه داشتهاند و از آنها
به اشتباه اینگونه برمیآید که قرآن نیز زن را موجودی
درجۀ دوم و تحت ارادۀ مرد میداند .او در پی پاسخ
این پرسش است که تلقی از زن در میان مسلمانان
امروز تا چه حد با نگاه قرآن ،به عنوان مرجع و معیار
نهایی اندیشۀ اسالمی ،سازگار است .نویسندۀ کتاب
از رهگذر بازخوانی متن قرآن از منظری جدید قصد
دارد تا به تحقق عدالت جنسیتی در فرهنگ اسالمی
کمک کند .ترجمۀ فارسی این کتاب رهیافتی متفاوت
و نتایجی نوین را در مطالعات قرآنی پیش روی
پژوهشگران و عالقهمندان قرار میدهد.

رهیافتهایی به قرآن
(مجموعه مقاالت)
برنده جایزه کتاب
فصل(شایسته تقدیر)

به کوشش مهرداد عباسی

چاپ دوم |  488ص | رقعی

رهیافتهایی به قرآن شامل

مطالعات اسالمی
سیزده مقاله با موضوعات متنوع راجع به قرآن و تفسیر
به قلم سیزده محقق سرشناس مسلمان و غیرمسلمان
در حوزۀ مطالعات قرآنی و اسالمی است .مجموعۀ
این پژوهشها در کنار یکدیگر نمایی کلی از
اهداف ،روشها و دغدغههای مطالعات نوین قرآنی
را به دست میدهد .رهیافت همۀ مقالهها علمی و
انتقادی است و نویسندگان کوشیدهاند تا با بهرهمندی
از بینشهای حاصل از مطالعۀ ادبیات ،تاریخ،
عهدین و نقد ادبی رهیافتهایی جدید را پیش روی
خوانندگان قرار دهند .ترجمۀ فارسی این کتاب،
عالوهبر متخصصان و عالقهمندان به مطالعات قرآنی
در جامعۀ ما ،برای محققان حوزۀ مطالعات تطبیقی
ادیان و نیز همۀ خوانندگان عالقهمند به مطالعات
اسالمی جذاب و سودمند خواهد بود.

رویکردهایــی بــه تاریــخ
تفســیر قــرآن
(مجموعه مقاالت)

سرویراستار :اندرو ریپین
به کوشش مهرداد عباسی
چاپ اول |  328ص | رقعی

مطالعه علمی تاریخ و
روشهای تفسیر قرآن با انتشار اثر ماندگار ایگناتس
گلدتسیهر در حدود یک قرن پیش آغاز شد .از
زمان انتشار اين اثر تا به امروز ،محققان غربی
کتابها و مقاالت فراوانی در حوزه مطالعات
تفسیری و جنبههای گوناگون تفسیر قرآن منتشر
کردهاند .رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن ،که
شامل یازده مقاله از یازده محقق سرشناس در حوزه
مطالعات اسالمی و قرآنی است ،با هدف تکمیل
کار گلدتسیهر و عرضه جایگزینی برای آن در دوره
جدید ،در  1988به چاپ رسید .این کتاب را میتوان
نقطه عطفی مهم در مطالعات تفسیری در غرب تلقی
کرد که با نمایاندن برخی مسألههای جدید ایدهها و
انگیزههایی نو در محققان مطالعات قرآنی پدید آورد.
ترجمه فارسی این کتاب پژوهشگران و عالقهمندان
مطالعات اسالمی را با امکانات و ظرفیتهای
پژوهشی حوزه گسترده تفسیر قرآن آشنا خواهد کرد.
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جهان اسالم
ایـن مجموعـه ترجمـه فصـول کتـاب  World of Islamویراسـته برنـارد لوییـس کـه بـه وجـوه
گوناگـون فرهنـگ ،تمـدن و تاریخ جهان اسلامی پرداخته اسـت .هر کـدام از بخشهای این
کتـاب را محققـی متخصـص در موضـع مربوطه نگاشـته و تصاویری منحصر به فـرد کتاب را
مسـتند کردهانـد کـه خـود دارای ارزش هنـری و تحقیقی فراوان هسـتند.
علم در جهان اسالم | عبدالحمید صبره | نگار ذیالبی
ادبیات در جهان اسالم | شارل پال | محمد راغب
شهر درجهان اسالم | الگ گرابار | مهرداد وحدتی دانشمند
هنر در جهان اسالم | ریچارد اتینگهاوزن | مهرداد وحدتی دانشمند
موسیقی در جهان اسالم | ای .شیلوا | مهرداد وحدتی دانشمند
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جهان اسالم

علم در جهان اسالم
عبدالحمید صبره
ترجمۀ نگار ذیالبی

چاپ اول |  64ص | خشتی

عبدالحمید صبره یکی از
برجستهتریننویسندگاندر
حوزه تاریخ علوم در اسالم
است که در این نوشته کوتاه تاریخ شکلگیری علوم
عقلی و نحوه ورود علوم به جهان اسالم را به روشنی
توضیح داده و در این سیر تاریخی به نهضت ترجمه علوم
اجتماعی حامی یا مخالف
یونانی و جریانهای مختلف
ِ
این علوم در شرق و غرب جهان اسالم توجه کرده است.
تاریخ علوم ریاضی ،نور و دید ،نجوم و رصد مکانیک
مهمترین مباحث این کتاب را تشکیل میدهند.

ادبیات در جهان اسالم

شارل پال
ترجمۀ محمد راغب

چاپ اول |  65ص | خشتی

ادبیات در جهان اسالم
نوشته شارل پال است .هر
کدام از بخشهای این
کتاب را محققی متخصص در موضوع مربوطه نگاشته و
تصاویری منحصر به فرد مباحث کتاب را مستند کردهاند
که خود دارای ارزش هنری و تحقیقی فراوان هستند .این
کتاب به جریانهای مهم ادبی در زبان عربی ،فارسی و
ترکی میپردازد و آنها را از پیش از اسالم تا روزگار معاصر
مرورمیکند.

شهر در جهان اسالم

الگ گرابار
ترجمـۀ مهـرداد وحدتـی
دانشـمند
چاپ اول | 80ص | خشتی

الــگ گرابــار یکــی از
برجســتهترین نویســندگان

در حــوزۀ هنــر اســامی اســت .او در ایــن نوشــتۀ
کوتــاه امــا پرمغــز بــه شــهر و حیــات شــهری در جهان
اســام پرداختــه اســت .دغدغــۀ اصلــی او تصویــر
وضعیــت زندگــی آنچــه امــروز «طبقــۀ متوســط»
مینامیــم در جهان گذشــتۀ اســامی اســت .ســاختار
شــهر ،طبقــات و محلههــای آن ،نحــوۀ کســب و
کار و داد و ســتد در شــهر ،معمــاری و ویژگیهــای
شهرســازی از جملــه مباحــث مهــم ایــن کتابانــد.

هنر در جهان اسالم

ریچارد اتینگهاوزن
ترجمـۀ مهـرداد وحدتـی
دانشـمند
چاپ اول |  80ص | خشتی

معرفـی هنـر اسلامی
ناگزیـر به شـروع بـا طرح
پرسشـی بنیـادی اسـت :آیـا پدیـدهای بـه نـام هنـر
اسلامی وجـود دارد ،یعنـی هنـری کـه مشـخصۀ
کلیـت تمـدن اسلامی باشـد؟ ریچـارد اتینگهاوزن
از سرشـناسترین پژوهشگـران حـوزۀ هنر اسلامی
بـا عطـف توجـه بـه این پرسـش تلاش کرده اسـت
تـا در میـان سـبکها و شـیوههای گوناگـون و متنـوع
رایـج در آثار هنر اسلامی برخـی از خصایص کلی
و مشـترک را اسـتخراج کنـد و سـپس بـه ویژگیهای
خـاص آثار هـر فرهنگ و نحـوۀ تعامـل فرهنگها با
هـم در حوزۀ هنر در تمدن اسلامی پرداخته اسـت.

موســیقی در جهــان
اســام

ای .شیلوا
ترجمـۀ مهـرداد وحدتـی
دانشـمند
چاپ اول |  64ص | خشتی

در این کتاب ضمن
مروری بر تاریخچۀ موسیقی در جهان اسالم،
بهاختصار به انواع موسیقی و فنون نوازندگی و مباحث
نظریتر همچون نسبت موسیقی و دین و آرای نظری
و فلسفی در باب موسیقی نیز پرداخته شده است.

معارف اسالمی
ترجمۀ قرآن کریم | سیدجاللالدین مجتبوی
علمالیقین (2جلدی) | مولی محسن فیض کاشانی | عبدالله حقیقت  /حسین استادولی
بحرالمعارف (دوره  3جلدی) | مولی عبدالصمد همدانی | حسین استادولی (ویرایش جدید)
مفتاحالفالح | شیخ بهایی | علیبن طیفور بسطامی
علم اخالق اسالمی (3جلدی) | مولی مهدی نراقی | سیدجاللالدین مجتبوی
علم اخالق اسالمی (گزیده جامعالسعادات) | مولی مهدی نراقی | سیدجاللالدین مجتبوی
اربعین | شیخ بهایی | شمسالدین محمد خاتونآبادی | مصحح :حسین استادولی
اصحاب رسول اکرم (ص) | سیدمحمد بحرالعلوم | امیر وکیلیان
اصحاب امیرالمؤمنین (ع) | سیدمحمد بحرالعلوم | محمود گلزاری
سیری در زندگی حضرت زینب (ع) | سیدمحمد بحرالعلوم | امیر وکیلیان ـ کریم جعفری
زنان صدر اسالم | سیدمحمد بحرالعلوم | محمدعلی امینی
گلبانگ سربلندی «گفتارها و روضههای عاشورایی» | قاسم کاکایی
مروری بر گسترۀ دعاپژوهی | فرهنگ مهروش
شهیدان جاوید :پژوهشی تاریخی درباره شهدای نهصت امام حسین (ع) | مرضیه محمدزاده
دوزخیــان جاویــد :پژوهشــی تاریخــی پیرامــون قاتــان شــهدای نهضــت امــام حســین (ع) | مرضیــه
محمــدزاده
حجــت موجــه :پــارهای از مهمتریــن اختالفنظرهــای شــیعه و اهلســنت در مهدویــت | مصطفــی
اســفندیاری (فقیــه)
مباهله :بررسی تطبیقی مباهلۀ پیامبر با مسیحیان نجران | کمالالدین غراب
اعــام نصــر مبیــن در داوری میــان اهــل صفیــن | ابوالخطــاب عمربــن حســنبن دحیــه الکلبــی |
محمــد باغســتانی کوزهگــر
سلســلة المختــارات مــن نصــوص التفســیر المســتنبط (4جلــدی) | مقدمــه و تعلیقــات :منوچهــر
صدوقیســها
الفهرســت موضوعــی آلیــات القــرآن (دوره 3جلــدی )« :آیــات التوحیــد ،آیــات المعــاد ،آیــات
النبــوة» | محمــد محمــدی
جستارهای تاریخی درباره تشیع | حسن انصاری قمی
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معارف اسالمی

ترجمه قرآن کریم

(برنـده جایـزۀ بهتریـن ترجمه
قـرآن در دهـۀ )80

سیدجاللالدین مجتبوی
ترجمۀ حسین استادولی

چاپ اول |  640ص | وزیری

اثر حاضر ترجمه جدیدی
از قرآنکریم است که در آن سعی شده تا برگردانی
صحیح و دقیق از متن آیات صورت بگیرد .مترجم،
هرگونه ترجمه متن قرآن را بدون اشارات تفسیری
ناتمام میدانستهاند از این رو ترجمه ایشان حاوی
نکات توضیحی و تفسیری است اما این توضیحات
ً
کامال از متن ترجمه متمایزند.مترجم در پایان کتاب
یادداشتی را در توضیح ضرورت این ترجمه و روش
آن افزودهاند.
ترجمـه مذکور برنـده بهترین ترجمه قـرآن مجید در
دهه  80شـده است.

علمالیقین

(مجموعه 2جلدی)

مولی محسن فیض کاشانی
ترجمـۀ عبداللـه حقیقـت |
حسـین اسـتادولی
چاپ اول |  1201ص | رقعی

مولی محسن فیض کاشانی
کتاب علمالیقین را برای مشتاقان علوم عقلی ومسائل
اعتقادی نوشت ه است یعنی آنان که از ظواهر امور
گذشتهاند ولی هنوز در درک مسائل عقلی محض
و مجردات ،کامل نشدهاند .جلد اول کتاب در
سه بخش :شناخت خداوند ،شناخت فرشتگان،
شناخت کتابهای آسمانی و رسوالن الهی ،تألیف
شده است .مرحوم فیض در هر بابی پس از ذکر
شواهد نقلی ،به تأویل و توجیه برخی از آنها پرداخته
و از حکیمان و عارفان سخنانی به مناسبت میآورد.
ولی باز هم تذکر میدهد که اگر این بیانات آنها را
قانع نسازد به کتاب دیگر خود ،یعنی عینالیقین
فی اصولالدین ،رجوع کنند که شراب معرفت ناب

را در آن پیمانه ریخته است .فیض در مقدمه کتاب
یادآور میشود که راه تحصیل علم و معرفت در درس
و بحث لفظی منحصر نیست ،بلکه درس و بحث
شرط الزم معرفت هستند و برای وصول به شرط کافی
آن باید آینه دل را به زالل تقوا شستشو و روح را با ذکر
و فکر صیقل داد.

بحرالمعارف

(مجموعه سه جلدی)

مولی عبدالصمد همدانی
ترجمۀ حسین استادولی
چاپ سوم |  2126ص | وزیری

این کتاب بحری ّمواج از
مراحل چهارگانه در حکمت
عملیه (عرفان عملی) است که عبارتند از :تهذیب
اخالق ظاهر ،پیرایش نفس از رذائل ،آرایش درون
به فضائل ،نتیجهای که از اینها بهره نفس میشود.
نویسنده کتاب سه جلدی بحرالمعارف ،مولی
عبدالصمد همدانی ،اگرچه در اثر گرانسنگ خود
بیشتر از حکمت عملیه (عرفان عملی) سخن گفته
است .با وجود این ،در این کتاب بحثهای مهم و
قابل ّاعتنایی از عرفان نظری هم به میان آمده است
ً
که حقا نام بحرالمعارف را زیبنده خود ساخته است.
نویسنده عالیمقام در این کتاب میان شرع و عقل ،و
دین و عرفان جمع کرده است و آن را ّ
مؤید به قرآن
و ّ
سنت قرار داده است و با پشتوانه اطالعات وسیع
و ذوق سرشار و تجربه عظیم معنوی و باطنیای که
داراست بهخوبی از عهده این کار برآمده است.

مفتاحالفالح

شیخ بهایی
علیبن طیفور بسطامی
چاپ نهم |  451ص | وزیری

مفتاحالفلاح از ارزندهترین
کتـب ادعیـه در فرهنـگ
شـیعی اسـت .اهمیـت این
اثـر ،از یـک سـو ،بهلحـاظ جاللـت قـدر و مقـام

معارف اسالمی
رفیـع علمـی و معنـوی گردآورنـدۀ ایـن اثـر اسـت
کـه بـا شـناخت دقیق و فهـم عمیـق خـود از معارف
معصومیـن علیهمالسلام مجموعـهای از احادیـث
متقن وارده در این باب را گرد آورده اسـت و از سـوی
دیگـر ،ارائـۀ برنامـهای روحـی و روانـی بـرای تمـام
اوقـات شـبانهروز اسـت .کتـاب حاضـر در اصـل به
نـام منهاجالنجـاح فـی ترجمـه مفتاحالفلاح اسـت
کـه ترجمـۀ مفتاحالفلاح عالمـۀ شـیخ بهاءالدیـن
عاملـی اسـت .ایـن کتـاب در وظایـف اهـل دیانـت
بـه آداب و اعمـال واجب و مسـتحب روزانه و شـبانه
اسـت و بـا نظـم و اسـلوبی خـاص تدویـن شـده
اسـت .مترجـم آن علیبن طیفور بسـطامی ،از اعالم
قـرن یازدهـم هجـری ،در جـودت تعبیـر و عذوبـت
تقریـر صاحـب بیانـی سـحرانگیز اسـت و ترجمۀ او
لسـان صدق فصیحی اسـت کـه معرف مقام شـامخ
بسـطامی و فصحـت میـدان فضـل و کمال اوسـت.

علم اخالق اسالمی
(مجموعه سه جلدی)
(برنده جایزه کتاب سال)

عالمه مولی مهدی نراقی
ترجمــۀ ســیدجاللالدین
مجتبــوی
چاپ نهم |  1540ص | وزیری

ً
در بیشتر آثاری که در باب اخالق تألیف شده یا صرفا
جهت عقلی و فلسفی موردنظر بوده یا جهت دینی و
عملی غلبه داشته است .ولی کتاب جامعالسعادات
به سبکی ویژه بر هر دو جهت مشتمل است .نویسنده
کتاب عالمه مهدی نراقی در آغاز درباره نفس انسان
و قوا و غرایز او سخن میگوید و هر یک از فضائل
اخالقی را به یکی از قوای نفس و هریک از رذائل
اخالقی را به غریزهای متصل و مربوط میسازد .آنگاه
به شناساندن هر یک از فضائل و رذائل قوا میپردازد
و سپس مطالب خود را با آیات وارده و بهطور کلی
تعالیم شرع مقدس اسالم مورد تقویت و تأیید قرار
میدهد و در پایان راه درمان هر رذیلتی را به شیوهای
حکیمانه بیان میکند .از آنجا که مطالب کتاب،
عالوهبر مباحث عملی و دینی ،حاوی مباحثی عقلی
است مترجم محترم عنوان ترجمه سه جلدی آن را
«علم اخالق اسالمی» نهاده است.
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علم اخالق اسالمی

(گزیده جامعالسعادات)
(ویرایش جدید)

عالمه مولی مهدی نراقی
ترجمــۀ ســیدجاللالدین
مجتبــوی
چاپ دوم |  454ص | وزیری

کتــاب حاضــر ترجمــه و تلخیصــی دقیــق و روان
اســت از کتــاب جامعالســعادات عالــم ربانــی
عالمــه مولــی مهــدی نراقــی ،از علمــای بــزرگ
اســام و جامــع علــوم عقلــی و نقلــی ،و یکــی
از بهتریــن آثــار منتشــر شــده ب ـرای عالقهمنــدان و
بهویــژه دانشــجویان دانشــگاهها در زمینــه اخــاق
اســامی اســت .ایــن گزیــده و تلخیــص بــه گونهای
فراهــم شــده اســت تــا آنانکــه فرصــت خوانــدن
ترجمــه ســه جلــدی را ندارنــد ،بهطــور اجمــال
بینیــاز گردانــد .اهتمــام مترجــم بــه ایــن تلخیــص
بهجهــت آســانتر و همگانــی کــردن مطالعــه علــم
اخــاق بــوده و از ایــن رو کتــاب در هیــأت فعلــی
در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه اســت.

اربعین

شیخ بهایی
ترجمۀ شمسالدین محمد
خاتونآبادی
حسین استادولی
چاپ ششم |  650ص | وزیری

کتــاب اربعیــن عالمــه
جلیلالقــدر شــیخ بهاءالدیــن عاملــی معروفبــه
شــیخ بهایــی ،یکــی از بهتریــن کتــب اربعینــات
علمــای شــیعه اســت .در ایــن کتــاب احادیــث
گوناگــون از ابــواب مختلــف معــارف اســامی از
معــارف عقلــی و اعتقــادی تــا مباحــث اخالقــی و
ـف عالمــه آن
فقهــی جم ـعآوری شــده اســت .مؤلـ ِ
یکــی از شــخصیتهای برجســته تاریــخ تشــیع
اســت کــه در همــه شــاخههای فرهنــگ اســامی
از جملــه صاحبنظــران درجــه اول بــوده اســت
و متأســفانه بــرای جامعــه معاصــر مــا آنچنانکــه
بایــد شــناخته نیســت.
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اصحاب رسول اکرم

(ص)

سیدمحمد بحرالعلوم
ترجمۀ امیر وکیلیان

چاپ دوم |  360ص | پالتویی

مقصود نویسنده از تألیف این
کتاب ارائه بخشهایی از سیره
شریف پیامبر(ص) است ،که
به خاطر دوری از مالل و خستگی خواننده بهشیوه
داستان بازگو شده است .شیوه نویسنده در عرضه سیره
بزرگان و تاریخ آنان بر این است که حوادث مهمی را
که با اعتقادات دینی در ارتباط هستند بازگو کند ،تا
اینکه خوانندگان بر شناخت و فهم آنها واقف گردند،
بهویژه آن جوانبی که ـ در نتیجه تحریفات تاریخی ـ
موجب شدهاند تا از فراگیری حقایق مهم بازمانیم و
مسیر حرکت واقعیت در تدوین تاریخ اسالمی به نفع
ّ
تعصب کور و تجاوز بیخردانه از نظر فکر و ایمان از
ّ
حد اعتدال تغییر یابد .در این مجموعه دو جلدی به
زندگی برخی از اصحاب پیامبر(ص) همانند :حمزه،
یاسر ،سلمان فارسی ،مصعببن عمیر ،بالل ،مقداد،
جعفربن ابیطالب ،ابوذر ،جابربن عبدالله انصاری،
حذیفه و اسامه پرداخته شده است.

اصحاب امیرالمؤمنین

(ع)

سیدمحمد بحرالعلوم
ترجمۀ محمود گلزاری

چاپ دوم |  296ص | پالتویی

نویسنده در تألیف این کتاب
وظیفه و هدف خود را مقابله با
جریانهای مشخصی میداند
که در تفکر و اندیشه اسالمی وارد شده و پیامدهای
ناگواری را در گمراهی و انحراف مسلمانان بهجا
گذاشتهاند؛ بهخصوص اینکه در موقعیت کنونی
تمدن جدید بهمنظور نابودی حصارهای اخالقی
و ارزشهای اسالمی سایه شوم خود را بر انسانها
میگستراند .او معتقد است در چنین موقعیت
حساسی در جهت رهایی از این گردابها و خطرات
باید به پیکاری هماهنگ دست زد و اگر در مسیر
پیکار با دشمنان خدا بودیم باید راه و روش برگزیدگان
را مقیاس عمل خود قرار دهیم .مقصود نویسنده از

بیان گوشههای زندگی این برگزیدگان و روایت راه و
رسم زندگی آنان چیزی جز ترسیم نمودار روشنی
برای رهروان نیست .در این کتاب به زندگی برخی
از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین(ع) همانند :عمار
یاسر ،مالک اشتر ،حجربن عدی ،میثم تمار،
محمدبن ابیبکر پرداخته شده است.

سیری در زندگی حضرت
زینب (ع)

سید محمد بحرالعلوم
ترجمـۀ امیـر وکیلیـان | کریـم
جعفر ی
چاپ سوم |  240ص | پالتویی

حضرت زینب نواده رسول
اکرم (ص) است ،مشعلی که
راه را برای کسانی که بهخاطر عقیده انقالب میکنند
روشن کرد .زینب دختر علی(ع) است ،بانویی قهرمان
که آتش سرکشی بر ضد باطل را برافروخت و دنیای
ستمکاران را از هم درید.کتاب حاضر به عرضه سیره
این بانوی بزرگوار اختصاص یافته و هدف اصلی آن
این است که خواننده با موضع اسالم نسبت به زن و
تعیین مسؤولیتهای عام جهادی او آشنا شود و بداند که
مسؤولیت جهادی تنها منحصر به مردان نیست ،بلکه
سهم زنان هم در آن عظیم است .به اعتقاد مؤلف بر
اساس این روند اسالمی ناچار باید در تربیت دختران
تجدیدنظر شود تا بتوان آنها را برای قبول مسؤولیتها آماده
نمود .و بهترین الگو برای آنها زینب(ع) دختر علی(ع)،
و مادرش فاطمه زهرا(ع) ،و پیش از آن دو بزرگوار،
خدیجه همسر رسول اکرم(ص) نمونه واال است.

زنان صدر اسالم

سید محمد بحرالعلوم
ترجمۀ محمدعلی امینی
چاپ دوم |  180ص | پالتویی

نویسنده در این کتاب به شرح
حال و حیات زنانی پرداخته
است که در تاریخ اسالم از
زنان برگزیده و همگام با پیامبر(ص) بودند .روش
نویسنده بر این است که تاریخ این بزرگان را به شیوه

معارف اسالمی
داستان حکایت کند و هرجا که الزم بیند از حوادث
آن روزگار استفاده اخالقی ،دینی ،اجتماعی و ...ببرد.
بسیارند زنانی که در صدر اسالم با پیامبر(ص) همگام
بودند ،لیکن در این کتاب از بانوان زیر سخن رفته
است :صفیه دختر عبدالمطلب ،سمیه دختر خیاط،
صفیه بنی دیناری ،فاطمه دختر اسد ،امیه دختر قیس
غفاریّ ،ام سلمهّ ،ام ایمن ،خدیجه دختر خویلد ،نسیبه
دختر کعب ،و هند دختر عمرو بن حزام.

گلبانگ سربلندی
«گفتارهـا و روضههـای
عاشـورایی»

قاسم کاکایی

چاپ اول |  400ص | رقعی

اين كتاب ،با همه كتابهايى
نگارنده منتشر
كه تاكنون از
ً
شده است فرقى اساسى دارد؛ و آن اينكه صرفا حاصل
ِ
محصول
كرسى تدريس حوزه و دانشگاه نيست ،بلكه
ِ
هشتسال منبر و روضهخوانى نيز هست .بهجاى
آنكه تحقيق و پژوهشى محض در موضوعى خاص و
بهروشى فلسفى باشد ،گويشى عاشقانه است؛ بيان
عشق و مهرى است كه طى سالهاى طوالنى و تحت
شرايط مختلف بر دل نشسته است.
سربلندى امام
گر
ت
نام اين كتاب هم حكاي
ِ
سربلندى
گلبانگ
نيزه
حسين(ع) است كه سرش بر
ِ
اوست ،و هم مبین اینكه نگارنده از حسين(ع) سخن
گفتن را براى خود سربلندى مىبيند.
در این کتاب از شعر ،و بيش از همه ،از موالنا
و حافظ بسیار استفاده شده است؛ چرا كه گاهى يك
مطلب سخت و پيچيده ،در يك بيت شعر ،به
دنيا
ِ
زيبايى و به راحتى بيان مىشود؛ شعر سحر حاللى
است كه زيبايى كالم را دو چندان مىكند.

مروریبرگسترۀدعاپژوهی

فرهنگ مهروش

چاپ اول |  235ص | رقعی

ایــن اثــر؛ دربردارنــدۀ
مطالعاتــی پراکنــده دربــارۀ
دعــا و دعاپژوهــی اســت
اعــم از ترجمــه و تألیــف
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کــه هــر یــک از منظــری پدیــدۀ دعــا را در جوامــع
مختلــف کاویــده یــا کوشــیدهاند نگرشــی کالن و
کلــی بــدان ،ف ـرارو نهنــد و رابطــۀ دعــا را بــا دیــن،
مذهــب ،قــدرت سیاســی ،فرهنــگ ،تقســیم کار
اجتماعــی ،روان آدمــی ،و مقوالتــی از ایــن دســت
بازجوینــد .برخــی از ایــن مطالعــات ،رویکــردی
دینشناســانه دارنــد و برخــی دیگــر ،همــان
رویکردهــا را چونــان ابزارهایــی مفهومــی بــرای
مطالعــۀ تاریــخ دعــا و ادبیــات دعایــی جهان اســام
بـهکار میگیرنــد .بدینســان ،در مجموعــۀ کنونــی،
هــدف اصلــی توجــه دادن خواننــدگان بــه اهمیــت
پژوهــش در عرصــۀ دعــا همچنیــن ایجــاد پای ـهای
نظــری بــرای مطالعــۀ تاریــخ دعاســت؛ حــوزهای
کــه نکاویــده مانــده ،و حتــی از دیــد برخــی کــه
آرایشــان در اثــر آمــده نــزاده و نیامــده ،در گــور
بنبســتهای نظــری آرامیــده اســت.

شهیدان جاوید:
پژوهشی تاریخی درباره
شهدای نهضت امام
(ع)
حسین
مرضیه محمدزاده

چاپ اول |  567ص | رقعی

ایــن کتــاب در دو فصــل
بــه خواننــدگان تقدیــم
میشــود :فصــل اول بــا نــام «نهضــت امــام
حســین(ع)» شــامل پنــج بخــش اســت کــه بــا
بررســی مختصــری از واقعــه کربــا آغــاز میشــود.
پــس از آن بحثــی در بــاب منابــع و مآخــذی آمــده
کــه در تدویــن کتــاب اســتفاده شــده ،آمــده اســت.
ایــن منابــع کتابهــای مقاتــل ،رجالــی ،حدیثــی و
تاریخــی و ســیره را دربــردارد .بخشهــای بعــدی
شــامل کربــا در آینــه آمــار ،منــازل راه کاروان از مکه
تــا کربــا ،تقســیمبندی شــهدای کربــا بــا توجــه
بــه تیــره و قبیلــه و زیارتنامههــای ناحیــه مقدســه و
رجبیــه میشــود .فصــل دوم بــه «شــهدای نهضــت
امــام حســین(ع)» اختصــاص دارد کــه شــامل شــش
بخــش اســت .در ابتــدا فضایــل شــهدای کربــا و
ســپس مختصــری از زندگانــی حضــرت اباعبداللــه
الحســین(ع) ،شــهید جاویــد کربــا آمــده اســت.
آنگاه بررســی زندگــی دیگــر شــهدا آغــاز میشــود.
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دوزخیان جاوید:
پژوهشی تاریخی پیرامون
قاتالن شهدای نهضت
امام حسین(ع)
مرضیه محمدزاده

چاپ دوم |  374ص | رقعی

عاشـورا را دو گـروه پدیـد
آوردنـد :یکـی مـردان و زنانـی کـه دل در گـرو دیـن
خدا داشـتند و در اندیشـۀ تعالـی عالم انسـانی بودند
و دیگـر آنانـی کـه تنهـا صـورت انسـانی داشـتند و
رذالـت و دنائـت را بهجای هـر رفتار دیگـری برگزیده
بودنـد .جلوهگری عاشـورائیان حسـینی چنان چشـم
و دل ناظـران را بـه خـود جـذب کـرده کـه کمتـر
کسـی بـه سـراغ غوغائیـان آن واقعـه مـیرود ،حـال
آنکـه آگاهیرسـانی از روی دیگـر ایـن سـکه نهتنهـا
بـرای فهم درسـت واقعه سـودمند اسـت ،بلکـه برای
شـناخت دقیق انسـانهای متعالی حاضر در آن واقعه
ضـروری اسـت.

حجت موجه:

پــارهای از مهمتریــن
اختالفنظرهــای شــیعه و
اهــل ســنت در مهدویــت
مصطفی اسفندیاری(فقیه)
چاپ دوم |  408ص | رقعی

بـر اسـاس روایـات معتبر و
متواتـر ،در آخرالزمان مردی
از خانـدان نبوت و از نسـل رسـول خـدا(ص) ظهور
خواهـد کـرد ،بـا ویژگیهایی خـاص کـه در روایات
از آنهـا اسـم بـرده شـده اسـت؛ بیشـتر مسـلمانان با
هـر عقیـده و در هر فرقهای بـه این باور اعتقـاد دارند
اما در دنیای اسلام ،شـیعه و سـنی ،در مـوارد زیر به
مناقشـه نشسـتهاند :مهدی کیسـت؟ نام او چیست؟
نـام پـدر او چیسـت؟ از اوالد و ذریـه حسـین(ع)
اسـت یا حسـن(ع)؟ متولد گشـته اسـت یـا در آینده
بـه دنیـا خواهـد آمـد؟ بررسـی و کاوش در این چند
محـور ،در حقیقـت علـل اصلـی تألیف ایـن کتاب
اسـت کـه در آن بـه ذکـر آرا و دالیل طرفیـن پرداخته
و میـان آنها داوری شـده اسـت.

مباهله

بررسیتطبیقیمباهلهپیامبر
بامسیحیاننجران

(ص)

کمالالدین غراب

چاپ دوم |  138ص | رقعی

تحقیق حاضر پیرامون
مباهلۀ پیامبر(ص) با رهبران
مسیحیت ساکن در شبه جزیرۀ عربستان بر سر ماهیت
الهی یا غیرالهی حضرت عیسی(ع) است که در
آخرین سال حیات پیامبر(ص) به وقوع پیوسته است.
مباهله به معنای نفرین متقابل در برابر مقام الهی است
و از سنتهای پیش از اسالم در میان سامیان است.
این داستان از نظر اعتقادی و سیاسی ،نه تنها درهمان
دوران ،بلکه در تاریخ سیاسی آیندۀ اسالم ،بهویژه در
تکوین اعتقادات شیعی ،نقش اساسی داشته است؛ و
همین نقش باعث گردیده تا روایات مربوط به آن در
آثار راویان سنی و شیعی ،به گونههای متفاوت نقل
شود .از اینرو نیل به شناخت درست و روشن از این
واقعه باعث میشود بررسی تطبیقی در روایات منقول
از طریق دو فرقه ،نخستین و مهمترین گام میباشد .و
این همان چیزی است که موضوع اصلی تحقیق حاضر
است .در این مطالعه؛ نخستین روایات واقعه از سوی
دو فرقه ،ضعفها و قوتهای آنها ،تفاوتها و تأثیر
تمایالت عقیدتی و سیاسی راویان در شیوۀ نقل ،در
فصلهای جداگانه نقد و بررسی شده است و در پایان
تالش گردیده تصویری روشن و نزدیک به واقع ،از
ماجرا به دست دهد .بررسی نقش مباهله در مجادالت
عقیدتی شیعه ،در دورههای بعد ،بررسی آداب و اجرای
آن ،نمونههایی که درتاریخ به وقوع پیوسته است ،و نقد
پارهای از آثار محققان و مستشرقان در این موضوع ،از
بخشهای دیگر این پژوهش است.

اعــام نصــر مبیــن در
داوری میــان اهــل صفین

ابوالخطاب عمربن الحسن
بـن دحیه الکبی
ترجمـۀ محمـد باغسـتانی
کوزهگـر
چاپ اول |  189ص | رقعی

یکی از گونههای کتابت در حوزه موضوعات تاریخی

معارف اسالمی
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ُجنگنامههایی است که درباره حادثههای نظامی
صدر اسالم نوشته شده است.از مشهورترین این
حادثهها ،نبرد صفین میان امام علی(ع) و معاویه و
یاران آن دو است که به سبب فتنه قتل عثمان در عهد
خالفت امام علی(ع)پیش آمد.

اختصاص دارند.مؤلف محترم آیات مربوطه را در
ذیل بیست و پنج باب و بیش از هفتاد فصل فهرست
نمودهاند .ویژگی خاص این فهرست موضوعی،
در ساختار موضوعی آن و در تهیه و تنظیم عناوین
فهرست است.

سلسلة المختارات من
نصوصالتفسیرالمستنبط

آیات النبوه
(الفهرســت موضوعــی
آلیــات القــرآن)

(مجموعه چهارجلدی)

مقدمه و تعلیقات :منوچهر
صدوقی سها
چاپ اول |  1941ص | وزیری

سلسلةالمختاراتمجموعهای
است برگزیده از تفاسیر عرفانی قرآن کریم و حاوی
تفسیری منسوب به امام صادق(ع) است .در واقع،
این تفسیر نخستین بار هشتاد سال پیش توسط لویی
ماسینیون ،اسالمشناس فرانسوی ،معرفی شد و پس از
وی ،شاگرد او پول نویا در کتاب تفسیر قرآنی و زبان
عرفانی به این تفسیر اشاره کرد .تفسیر عرفانی منسوب
به امام صادق(ع) ،براساس نسخۀ موجود در ترکیه،
بهصورت چاپ عکسی (فاکسیمیله) عرضه میشود.
مصحح محترم مقدمه و تعلیقاتی بر کتاب افزودهاند.

آیات التوحید
(الفهرســت موضوعــی
آلیــات القــرآن)
محمد محمدیان

چـاپ اول |  540ص |
و ز یـر ی

از جمله کارهای ضروری
برای مطالعه و تحقیق در یک
موضوع یا کتاب تهیه فهرستهای راهنماست .این
فهارس به ما کمک میکنند که موضوع دلخواه خود
را در کل متن بیابیم یا فقراتی را که با هم مرتبطند در
کنار هم بنشانیم .اثر حاضر جلد ّاول از مجموعهای
سه جلدی است که مؤلف در آن فهرست موضوعی
آیات قرآن مجید را تدوین نموده است .این کتاب
شامل جمیع آیاتی است که درباب اسماء ،صفات
و افعال خداوند است و همچنین آیاتی که به مباحث
توحید و شرک و «همه موضوعات مرتبط با الهیات»

محمد محمدیان

چاپ اول|  512ص | وزیری

ایـن کتـاب جلـد دوم
فهرسـت موضوعـی آیـات
قـرآن مجیـد اسـت .مؤلف ایـن اثـر کل آیـات قرآن
مجیـد را در سـه موضـوع کلی جـای دادهانـد :آیات
مربـوط بـه توحیـد و الهیات ،آیـات مربوط بـه نبوت
و انبیـاء و آیـات مربـوط به معاد و آخـرت .این کتاب
بـه آیـات مربـوط بـه نبـوت و انبیـاء اختصـاص دارد
و موضوعـات اصلـی آن را فلسـفه بعثـت انبیـاء،
خصائـص انبیاء ،جایـگاه انبیاء ،کتـب انبیاء ،وحی،
تاریـخ زندگـی انبیـاء و حضرت محمد(ص) شـکل
میدهـد .موضوعـات ایـن کتـاب در دوازده بـاب و
بیـش از هفتـاد فصـل تنظیـم شـدهاند.

آیات المعاد
(الفهرســت موضوعــی
آلیــات القــرآن)
محمد محمدیان

چاپ اول|  400ص | وزیری

ایــن کتــاب جلــد ســوم و
پایانــی فهرســت موضوعــی
آیــات قــرآن مجیــد اســت و در آن همــه آیاتــی کــه
بــه نوعــی بــه مســأله معــاد مرتبطند ،فهرســت شــده
اســت؛ عالــم آخــرت ،حقیقــت معــاد ،مــرگ،
بــرزخ ،قیامــت ،خصائــص آخــرت ،احــوال
کافریــن و مومنیــن در آخــرت ،زمــان قیامــت ،نفــخ
صــور و بهشــت و جهنــم موضوعــات اصلــی ایــن
جلدند.ایــن کتــاب دوازده بــاب و بیــش از شــصت
فصــل دارد.
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جستارهای تاریخی درباره
تشیع

حسن انصاری قمی

چاپ اول | 257ص | رقعی

مقاالتی که در این دفتر گرد
آمده است شامل مطالبی
ارزنده درباره تراجمنگاری،
نسخهشناسی و کتابشناسی
است .مؤلف کوشیده است با نقبزدن به درون کتابها
و نسخههای کهن شیعی اطالعاتی ارزشمند و یافتههایی
نو درباره تاریخ و هویت امامان و عالمان شیعی و افراد
ناشناخته و کمتر شناختهشده فراهم آورد ،سرنخهایی
درباره خاستگاهها و تطور تاریخی برخی متون کهن
شیعی در اختیار گذارد و تحلیلی تاریخی از پارهای
اندیشههای غالیانه بهدست دهد .مطالعه این اثر خواننده
را با شیوههای مطالعه درباره تشیع در قرون نخستین آشنا
خواهد کرد.

زندهرود
مجموعـه « زنـده رود» دربردارنـده درس گفتارهـای دکتر حسـین غفاری دربـاره مجموعه ای
از ادعیه مشـهور ائمه معصومین(علیهم السلام) و قیام عاشـورا اسـت که در سـال های اخیر
بیان شـده است.
ّ
حتی مطلعالفجر :تبیین جایگاه وجودشناختی لیلةالقدر | حسین غفاری
ّ
معجزه عاشورا | حسین غفاری
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زندهرود

حتی مطلع الفجر:
تبیینجایگاهوجودشناختی
لیلةالقدر
حسین غفاری

چاپ اول |  104ص | رقعی

حتی مطلعالفجر ،رسالهای
یـقرآنی» در
است «حکم 
تبیین ماهیت و جایگاه وجودشناختی لیلةالقدر ،که
در آن به تفسیر ماهیت لیلةالقدر و نقش وجودی آن
در جهانبینی قرآنی و شیعی ،و اهمیت آن از منظر
نقش و موقعیت انسان در نظام هستی ،و مصداق اتم
و اکمل آن ،یعنی انسان کامل و جایگاه وجودی آن در
عالم هستی پرداخته شده است.

معجزه عاشورا

دکتر حسین غفاری

چاپ سوم |  520ص | رقعی

کتـاب حاضـر شـامل
درسگفتارهای دکتر حسـین
غفـاری ،اسـتاد گروه فلسـفه
دانشـگاه تهـران ،اسـت کـه
رویکـردی متفاوت و نـو را در
بررسـی نهضت عاشـورا در برابر خواننده قرار میدهد.
در ایـن کتـاب بـه مباحـث متنوعـی دربـاره جوانـب
گوناگـون حادثه عاشـورا پرداخته شـده اسـت؛ معجزه
بـودن واقعه عاشـورا بـه معنایی حقیقی و نه اسـتعاری،
تحلیـل جامع نهضـت عاشـورا در مقام حرکتـی فردی
و عرفانـی و در عیـن حـال اجتماعـی و انقالبـی ،تبیین
مسـأله دشـوار «علم امـام به حـوادث آینـده» و تحلیل
رفتـار ایشـان بـر این مبنـا (کـه در ضمـن آن از ماهیت
«علـم امـام» و نسـبت علـم حضـوری و حصولـی بـا
رفتـار و تکالیـف آدمـی سـخن رفته اسـت) ،مقایسـۀ
قربانـی حضـرت ابراهیـم(ع) بـا فـداکاری و جانبازی
امام و تبیین مسـأله گریه بر مصائب عاشـورا و نقش آن
در سـلوک معنـوی انسـان .همچنین بر اسـاس تحلیل
ارائـه شـده از واقعه عاشـورا و نقـش و معنای عـزاداری
به آسیبشناسـی مراسـم عزاداری و ترسـیم چارچوب

صحیـح برگـزاری آن پرداختـه شـده اسـت .در نهایت
بهعنـوان «ختامـه مسـلک» غزلـی از عـارف واالمقام
حافظ در توصیف واقعه عاشـورا شـرح داده شده است.

عرفان

آیـت الحـق (2جلـدی) شـرح احـواالت آیتاللـه سـیدعلی قاضـی | سیدمحمدحسـن قاضـی |
سـیدمحمدعلی قاضینیـا | بـا مقدمـه حسـین غفـاری بـا نـام فلسـفه عرفـان شـیعی
مقدمۀ شرح قیصری بر فصوص الحکم | محمدداوود قیصری | سیدحسن سیدموسوی
حکمت محیالدین | رام الندا | علی اشرفامامی
مقایسۀ دیدگاههای عرفانی عبدالکریم جیلی و ابنعربی | علی اشرفامامی
اصول و مبانی عرفان مولوی | ویلیام چیتیک | جلیل پروین
درآمدی بر تصوف و عرفان اسالمی | ویلیام چیتیک | جلیل پروین
بیخویشی و خویشتنداری در نسبت تجربه عرفانی و اخالقی | محسن شعبانی
موالنا؛ دیروز ،امروز ،فردا | آنه ماری شیمل | محمد طرف
نصاب مولوی «گزیده اسماعیل انقروی از مثنوی» | مقدمه و تصحیح :محمود اسفندیار
شهر خوشی « نگاهی به زندگی و عرفان بهاء ولد» | مقدمه و تصحیح :محمود اسفندیار
مکاتیب فارسی غزالی :فضائلاالنام من رسائل حجتاالسالم | به اهتمام و حواشی مهدی قربانیان
غزالیشناسی (مجموعه مقاالت) | بهکوشش میثم کرمی
اظهار در خلق مدام «اندیشۀ خلق مدام در جهانبینی عرفا و ادبیات عرفانی» | نرگس قنبری
آینههای روبهرو «مباحثی در پیوند خداشناسی و انسان شناسی عرفانی» | سعید رحیمیان
عرفان و ادب در عصر صفوی (ویرایش جدید) | احمد تمیمداری
حدیث سرو (شرح احواالت عارف واصل آیتالله حاج شیخ حسنعلی نجابت) | قاسم کاکایی
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عرفان

ّ
آیتالحق:
شرح احواالت آیتالله
سیدعلی قاضی
(مجموعه دو جلدی)

سیدمحمدحسـن قاضـی |
سـیدمحمدعلی قاضینیا |
بـا مقدمـه حسـین غفـاری
با نام فلسـفه عرفان شـیعی

چاپ پنجم |  687ص | وزیری

عرفان شیعی در دو قرن گذشته با نمایندگانی از میان
علمای رسمی و ظاهری ،نمونهای بیبدیل در جمع
میان ظاهر و باطن ،و شریعت و طریقت از ِ
خود
بهجای گذاشته است .در این کتاب با شرح احوال
یکی از بزرگترین چهرههای عرفان شیعی در قرن
معاصر ،یعنی حضرت آیتالعظمی حاج سیدعلی
قاضی ،از زبان یکی از فرزندان ایشان ،آقای حاج
سید محمدحسن قاضی ،آشنا میشویم .عالوه بر
ً
این رساله نسبتا مبسوط آقای دکتر حسین غفاری،
استاد فلسفه دانشگاه تهران ،تحت عنوان «فلسفه
عرفان شیعی» بیانگر اصول و مبانی تفکر عرفان
شیعی با استناد به آیات قرآنی و روایات معصومین
علیهمالسالم میباشد و همچنین به تفاوتهای
اساسی میان عرفان شیعی و تصوف خانقاهی و نیز
اصحاب کشف و کرامات میپردازد که بهعنوان
ّ
مقدمه این کتاب از جایگاه معرفتشناسانه ویژهای
ً
برخوردار است .مضافا اینکه ذکر احواالت خاص
مرحوم قاضی ،از زبان شاگردان خاص ایشان و
تحلیل این احواالت ،موجب گسترش و عمق بینش
معنوی خواننده خواهد شد.

مقدمه شرح قیصری بر
فصوص الحکم

محمد داوود قیصری
ترجمـــۀ ســـید حســـن
سید موســـو ی
چاپ سوم |  292ص | رقعی

در میـان عرفـای بـزرگ

مسـلمان ابنعربـی ویژگـیای منحصـر بـه فـرد
دارد و در میـان آثـار ایـن عـارف بـزرگ قـرن ششـم
و هفتـم هجـری قمـری کتـاب فصوصالحکـم از
خصوصیـت ویـژهای برخـوردار اسـت .ایـن اثـر
ابنعربـی کـه بـه ادعـای خـود در مقدمۀ آن توسـط
پیامبـر(ص) در عالـم رویـا بـه وی ارزانـی شـده،
اگرچـه کمحجم ونسـبت بـه فتوحات و حتـی دیگر
آثـار عرفانـی مختصر اسـت ،آنچنان گرانقدر اسـت
کـه مـورد توجـه عرفـای پـس از وی قـرار گرفتـه و
شـرحهای فراوانـی بـر آن نگاشـته شـده اسـت.

حکمت محیالدین

رام الندا
ترجمۀ علی اشرف امامی
چاپ اول |  172ص | وزیری

ابنعربـی شـاید مهمتریـن
متفکـر اسلام باشـد .وی
تاکنـون در جهـان غـرب،
کمتـر از ابنسـینا و غزالی و
ابنرشـد و حتی فارابی شـناخته شـده اسـت .نوشـته
حاضـر سـعی دارد تـا خلأ باقیمانـده را هـر چنـد
ناچیـز پـر کنـد .ایـن نوشـته تنهـا بـه برخـی عقایـد
اساسـی در نظـام گسـترده و پیچیده ابنعربی اشـاره
دارد و از جوانـب بیشـمار دیگـر چشـم میپوشـد.
امیـد داریـم ایـن کتـاب مقدمـهای هـر چنـد موجز
دربـاره نظـرات فلسـفی وی ارائـه دهـد و خواننـده را
بـرای تحقیـق در منابـع اصلـی ترغیـب کنـد.

مقایسهدیدگاههایعرفانی
عبدالکریـــم جیلـــی و
ا بنعر بـــی

علی اشرف امامی

چاپ اول |  424ص | رقعی

عبدالکریم جیلـی از عرفای
قرن نهم و از پیروان مشـهور
مکتـب ابنعربـی و صاحب
کتـاب معروف االنسـان الکامـل فی معرفـه االواخر
و االوائـل اسـت .در ایـن اثـر بـرای نخسـتینبار در

عرفان
فارسـی ضمـن ارائـه شـرححال و بررسـی آثـار و
تجـارب عرفانـی جیلـی ،دیدگاههـای اساسـی او
در سـه محـور هستیشناسـی ،جهانشناسـی و
انسانشناسـی بـا دیدگاههـای ابنعربـی مقایسـه و
تفـاوت و تشـابه آن دو بیـان شـده اسـت.

اصــول و مبانــی عرفــان
مولــوی
ویلیام چیتیک
ترجمۀ جلیل پروین

چاپ سوم |  84ص | خشتی

پرفسور ویلیام چیتیک
که متولد آمریکا و استاد مطالعات تطبیقی ادیان در
دانشگاه نیویورک است ،در طول  12سال اقامت در
ایران و اخذ دکترای ّ
ادبیات فارسی از دانشگاه تهران،
نزد اساتید معروفی چون نصر ،فروزانفر ،همایی،
کربن ،ایزوتسو ،آشتیانی و دیگران به تحصیل و
تحقیق پرداخت .وی به زبان فارسی و عربی تسلط
کامل داشته ،آثار ارزشمندی در باب عرفان و فلسفۀ
اسالمی ،اسالم و ّ
تشیع به رشتۀ تحریر درآورده است.
در کتاب حاضر وی با مطالعهای دقیق و کاوشی
عمیق در مثنوی معنوی ،دیوان ّشمس و فیه ما فیه و
استخراج عبارات مرتبط با پیام کلی مولوی و با تکیه
بر مکتب ابنعربی ،تصویری روشن و متقن از مبانی
حکمت مابعدالطبیعی و ّ
لب لباب دریافتهای معنوی
ّ
و معرفتی مولوی در بافتار معنویت اسالمی ارائه
داده ،مقدمه جالبی در نشان دادن جایگاه تصوف و
عرفان در اسالم و ورود بسیار خوبی به دنیای پر رمز
و راز تصوف و عرفان اسالمی فراهم آورده است.

درآمــدی بــر تصــوف
وعرفــان اســامی
ویلیام چیتیک
ترجمۀ جلیل پروین

چاپ سوم |  246ص | رقعی

پروفسور ویلیام چیتیک که
متولد آمریکا و استاد گروه
مطالعات تطبیقی ادیان در دانشگاه ایالتی نیویورک
است ،در طول 12سال اقامت در ایران و اخذ دکترای
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ادبیات فارسی از دانشگاه تهران،نزد اساتید معروفی
چون نصر ،فروزانفر ،همایی ،کربن ،ایزوتسو،
آشتیانی و دیگران به تحصیل و تحقیق پرداخت.
وی به زبان فارسی و عربی تسلط کامل داشته،آثار
ارزشمندی در باب عرفان و فلسفه اسالمی ،ادبیات
فارسی و تشیع به رشته تحریر درآورده است.کتاب
حاضر که از آخرین آثار قلمی چیتیک است ،در
عین اختصار و ایجاز،جامعترین کتاب وی بوده،
به ابعاد و جنبههای مختلفی از قبیل طریق تصوف،
سنت تصوف ،نفس انسان ،ذکر خدا ،عشق ،سماع
و پارادوکس حجاب میپردازد.
بیخویشیوخویشتنداری

در نسـبت تجربـه عرفانی و
اخالقی
محسن شعبانی
چاپ اول |  164ص | رقعی

بررسی
پژوهش حاضر
ِ
تأثیر تجربۀ عرفانی
ِ
فلسفی ِ
بر اخالق است و به این
مسأله میپردازد که آیا عرفان ،بهطور کلی ،و تجربۀ
عرفانی ،بهنحو خاص ،پشتیبان ًرفتار اخالقی است،
زائلکننده آن است ،یا اینکه الزاما تأثیری بر آن ندارد.
به بیان ساده ،این کتاب میکوشد به این سؤال پاسخ
گوید که :آیا عرفان ،انسانها را اخالقیتر میکند یا
غیراخالقیتر؟ به این منظور ،نگارنده در این کتاب،
در بخش نخست ،به بررسی تأثیر تجربۀ عرفانی
بر اخالق در فلسفه و تحلیل آراء فیلسوفان غرب
(بهخصوص آراء آرتور دانتو و منتقدانش) در این
زمینه و سپس ،در بخش دوم ،به واکاوی این مسأله
در عرفان خراسان و عارفانی چون بایزید بسطامی،
ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر میپردازد.

موالنــا :دیــروز ،امــروز،
فــردا
آنه ماری شیمل
ترجمۀ محمد طرف

چاپ دوم |  246ص | رقعی

حاضــر،
مجموعــه
مقاالتــی اســت در بــاب
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موالنــا جاللالدیــن محمــد بلخــی بــه قلــم بانــوی
اسالمشــناس و عرفانپــژوه آلمانــی آنــه مــاری شــیمل
کــه تــا کنــون بــه زبــان فارســی انتشــار نیافتهانــد.

نصاب مولوی:

«گزیده اسماعیل انقروی از
مثنوی»

مقدمه و تصحیح:
محمودرضا اسفندیار

چاپ اول |  259ص | رقعی

نصـاب مولـوی گزیـدهای
اسـت از مثنـوی مولـوی کـه رسـوخالدین اسـماعیل
انقـروی ،شـارح بـزرگ مثنـوی ،بنـا بـه درخواسـت
شـیخ االسلام یحیی افندی (د1053.ق|1643م) آن
را در سـال 1041ق|1631م یعنی آخرین سـال حیات
خـود به فارسـی تألیف کـرده اسـت .دائـره المعارف
تـرک ،نصـاب مولـوی را بعـد از شـرح مثنـوی از
مهمتریـن آثـار انقروی دانسـته اسـت.
نصاب مولوی از سه قسم تشکیل یافته است:
قسم اول در باب طریقت ،قسم دوم در باب شریعت
و قسم سوم در باب معرفت و حقیقت است .هرقسم
باب قسم سوم ،ده
مشتمل بر ده باب است ،اما هر ِ
درجه نیز دارد .این ّ درجات از یقظه آغاز و به توحید
پایان می یابد .مؤلف در تنظیم اثر خود از منازل
ّ
السائرین خواجه عبدالله انصاری و مصباح الهدایۀ
ّ
الدین محمود کاشانی بهره برده است.
عز ّ
مؤلف ابتدا دربارۀ هر باب و هر درجه تعریف
ً
ً
و توضیحی نسبتا کوتاه که بعضا با استناد به آیات و
احادیث یا سخنان مشایخ تصوف همراه است ،ارائه
کرده و آنگاه به تناسب ،ابیاتی را از دفاتر مختلف
مثنوی نقل کرده است.

شهر خوشی:

نگاهــی بــه زندگــی و عرفــان
بهاءولــد

محمودرضا اسفندیار

چاپ اول |  173ص | رقعی

شهر خوشی میکوشد ابعاد
گوناگون عرفان بهاءولد را بر

بنیاد کتاب معارف او به زبانی ساده و روشن معرفی
کند و از این رهگذر گامی در مسیر شناخت بیشتر
این عارف ژرفاندیش ً و نکتهپرداز ایرانی بردارد.
بهاء ولد که عموما شهرتش از آن جهت که پدر
مولوی بوده ناشی شده است و تا پیش از این به اهمیت
او و تأثیرش در تکوین شخصیت موالنای بزرگ توجه
نشده بود .امروزه ًبه واسطۀ پژوهشگرانی مانند ریتر،
فروزانفر و خصوصا فریتس مایر تا اندازهای ًشناخته شده
است .بر بنیاد همین پژوهشها و خصوصا با مطالعۀ
اثر یگانه و منحصر بهفرد بهاء ولد ،معارف ،میتوان
به دنیای لطیف و رنگارنگی راه یافت که آکنده از
تصویرهای بدیع و اندیشهها و تأمالت ژرف و شگرف
اوست .گزافه نیست اگر او را ،در عرفان اسالمی ،عارفی
صاحب نظر و مکتب خاص ـ که ما آن را «الهیات
ِ
لذت» نام نهادهایم ـ و از این حیث یگانه و ممتاز بدانیم.

مکاتیب فارسی غزالی:

فضائـل االنـام من رسـائل
حجةاالسلام
به اهتمام و حواشی مهدی
قربانیان
چاپ اول |  175ص | رقعی

مکاتیب غزالی ،همراه با
کیمیای سعادت ،از معدود تألیفات این عارف بزرگ
به زبان پارسی است که در دوره دوم زندگی او یعنی
بعد از بحران روحی به رشته تحریر درآمدهاند .نه
تنها بدین علت؛ بلکه به علت نگارش در قالب و
چارچوب نامه ،این مجموعه از طراوت و رایحهای
خاص برخوردار شده است.

غزالی شناسی

(مجموعه مقاالت)

به کوشش میثم کرمی
چاپ دوم |  490ص | رقعی

حجةاالسلام زینالدیـن
ابوحامـد محمدبـن احمـد
غزالی طوسـی در سال 450
ه ق | 1058م متولد شد و در  505ه ق |  1111م رخت
ً
از ایـن جهـان بربسـت .حاصـل زندگـی نسـبتا کوتاه

عرفان
ایـن نابغـه دوران تربیـت شـاگردان دانشـمند و تألیف
کتابهـای علمـی مفید بـود .غزالـی از دانشـمندانی
اسـت کـه آثار و تألیفات بسـیار بـه فارسـی و عربی از
خـود به یادگار گـذارده و جهانیـان را از خرمن معارف
و فضایل خویش بهرهمند سـاخته اسـت .تـا چند قرن
ً
هـر چه علما و دانشـمندان آمدنـد غالبا راویـان آثار او
بودنـد .نفـوذ علمـی و فکـری غزالـی در آثـار مؤلفان
بعـد از او بهخوبـی نمایان اسـت .غزالی بـه اصطالح
علمـای درایـت و رجـال از مجددان راس مئـه یعنی از
نوابـغ بـوده کـه دورهای را تازه کرد و ظهـور وی عصری
جدید بـرآورد .تحقیقـات غزالیشناسـی مجموعهای
اسـت شـامل چهـارده مقالـه از دانشـمندان برجسـته
ایـران دربـاره ایـن نابغه بزرگ بشـریت.

اظهار در خلق مدام:
اندیشـــه خلـــق مـــدام
در جهانبینـــی عرفـــا و
ادبیـــات عرفانـــی
نرگس قنبری

چاپ اول |  204ص | رقعی

موضوع مورد بحث در این
کتاب بررسی دیدگاه «خلق مدام» یا «تجدد امثال»
در جهانبینی عارفان است .بدین معنا که افاضه
رحمانی به صفت جمالی و جاللی سبب تداوم جهان
هستی میشود؛ یعنی به مشیت الهی ،موجودات به
صفت جاللی نابود میشوند و به لطف خداوندی به
صفت جمالی موجودیتی تازه مییابند .در دیدگاه آنان
این نظام منضبط راز بقای جهان هستی است .در این
راستا اندیشههای موالنا جاللالدین محمد بلخی،
شیخ محمود شبستری و بهویژه خواجه شمسالدین
محمد حافظ شیرازی بررسی شده است.

آینههای روبهرو:

مباحثی در پیوند خداشناسی
و انسانشناسی عرفانی

سعید رحیمیان

چاپ اول |  246ص | رقعی

اگر فلسفه ،حکمت و عرفان
در جهان اسالم هویتی
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مستقل داشته باشد میبایست خودشناسی و معرفت
نفس و ربط آن با خداشناسی را از دغدغههای اساسی
خویش قرار دهد .چه اینکه براساس آیات و روایات
اسالمی خودشناسی و انسانشناسی آینه و روزنهای
است که میتوان در آن بازتاب اسماء و صفات الهی را
دید و به خداشناسی دست یافت .همچنانکه از دیگر
سو حق متعال نیز آینۀ تمام نمای عالم و آدم است.
بیشتر فصلها و مقاالت کتاب حاضر بهنحوۀ رویکرد
عارفان ،حکما و فیلسوفان به انعکاس متقابل حقیقت
در این دو آینۀ روبهرو (حق و انسان) پرداخته است.

عرفــان و ادب در عصــر
صفــوی
دکتر احمد تمیمداری

چاپ سوم |  627ص | رقعی

دوران صفوی از مهمترین
و تاثیرگذارترین دورهها در
شکلگیری فرهنگ اسالمی
و ایرانی است .عرفان و ادب
نیز از مهمترین و ریشهدارترین عناصری است که
محتوای زبان و معارف فارسی را تشکیل میدهد.
در این کتاب کوشش شده پیشزمینههای شکلگیری
مباحث عرفانی و حکمی دوران صفوی بررسی شود
و در خالل آن به معرفی آثار حکمی و عرفانی و ادبی
عارفان و شاعران این دوره پرداخته شود.
حدیــث ســرو :شــرح حال
عــارف واصــل آیتاللــه
حــاج شــیخ حســنعلی
نجابــت شــیرازی
قاسم کاکایی

چاپ اول | 259ص | رقعی

دائرةالمعارف تشیع
گالینگور | (دوره  15جلدی)
دائرةالمعـارف تشـیع دربردارنـده حـدود بیسـت هزار مقالـه تألیفی اسـت این مجموعـه ،فرهنگ
اسلام و تشـیع بـه مرکزیـت ایـران بهعنـوان مهمتریـن و کهنتریـن مهـد تشـیع را در برمیگیـرد.
معـارف و موضوعـات عمـده دائرةالمعـارف تشـیع عبارتنـد از .1 :شـرح مفاهیـم کلیـدی و اعالم
قـرآن کریـم همـراه بـا معرفی خـود قـرآن ،یکصدوچهارده سـوره قـرآن و آیههـای معـروف آن .2
شـرح و توضیـح احادیث معروف و اصطالحـات علمالحدیث و تاریخ حدیـث ،و معرفی بیش از
دههـزار تـن از راویـان حدیـث  .3اصطالحات فقهی برمبنای مـدارک قدیم و جدید شـیعی و گاه با
تطبیـق بـا فقه دیگـر مذاهب اسلامی  .4اصطالحات اصول فقـه و تاریخچه آن و اجتهـاد و نظایر
آنهـا  .5اصطالحـات کالمی برمبنای مـدارک قدیم و جدید شـیعه و گاه تطبیقی ،همچنین معرفی
فرقههـای شـیعی  .6ادعیـه ،شـامل معرفـی اکثـر دعاهـای مـروی از ائمه اطهـار و اصحـاب ائمه
 .7اصطالحـات منطقـی  .8اصطالحات فلسـفی  .9اصطالحـات عرفانـی  .10زندگینامه اعالم
اسلام و تشـیع و در درجه نخسـت سـیره نبوی و سـیره ائمه اطهار و صحابه و رجال علوم اسالمی
از فالسـفه ،فقها ،عرفا ،علما ،مفسـران ،محدثان ،متکلمان و هنرمندان  .11معرفی رجال تاریخی
و حـوادث تاریخـی مهم اسلام و شـیعه نظیر غـزوات ،جنگهـا ،صلحها و پیمانهـا  .12معرفی
اماکـن جغرافیایـی ،از جمله معرفی شـهرها و بخشهای شیعهنشـین  .13ادبیات فارسـی با تأکید
بـر شـعرا و ادبـای شـیعه و آثـار منظوم و منثـوری که ربط شـیعی بیشـتر دارنـد  .14ادبیـات عربی
شـامل شـرح احوال شـعر و ادبای بزرگ عرب زبان شـیعه اعم از ایرانی ،عرب ،هندی ،پاکسـتانی،
و جـز آنهـا  .15هنر و باستانشناسـی شـامل معرفی هنرمندان بـزرگ از جمله خطاطان ،نقاشـان،
معمـاران ،بنایـان و ابنیـهای کـه از نظـر تاریخـی و فرهنـگ شـیعه اهمیـت دارد ،نظیر مسـجدها،
آسـتانهها ،امامزادههـا ،آرامگاههـا ،بقعهها ،تکیهها ،حسـینیهها و خانقاهها و بعضـی از آبانبارها،
برجهـا ،باغهـا و سـقاخانهها  .16معرفـی کتابهای مهم نویسـندگان.
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )15مآثر ـ مینوی | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی و
بهاءالدین خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )14کربال ـ لیله المبیت | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی
و بهاءالدین خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )13قباله ـ کرباسی | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی و
بهاءالدین خرمشاهی
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دائرةالمعارف تشیع (جلد  )12غار ـ قباله | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی و
بهاءالدین خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )11عابد اصفهانی ـ العیون و المحاسن | زیر نظر :احمد صدر حاج
سیدجوادی ،کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )10شفاء ـ ظهیرفاریابی | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی
و بهاءالدین خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )9سابقون ـ شفاءالصدور | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران
فانی و بهاءالدین خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )8ذات ـ ژرف | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی و
بهاءالدین خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )7خاتم ـ دیه | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی و بهاءالدین
خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )6حاتم ـ حیوان | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی و
بهاءالدین خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )5تفصیل ـ چینی | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی و
بهاءالدین خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )4تابعیت ـ تفسیر | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی و
بهاءالدین خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )3ب ـ پیکار | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی و بهاءالدین
خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )2اخبار ـ ایهام | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی و
بهاءالدین خرمشاهی
دائرةالمعارف تشیع (جلد  )1آب ـ احیاء | زیر نظر :احمد صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی و بهاءالدین
خرمشاهی

تاریخ اسالم
محمد(ص) :پیامبری برای زمانه ما | کارن آرمسترانگ | علیرضا رضایت
وثائق :نامههای حضرت ختمی مرتبت و خلفای راشدین | محمد حمیدالله | محمود مهدوی دامغانی
اخبار مکه | ابوالولید ازرقی | محمود مهدوی دامغانی
محمد(ص) :بر پایه کهنترین منابع | مارتین لینگز | سعید تهرانینسب
محمد(ص) :زندگینامۀ پیامبر اسالم | کارن آرمسترانگ | کیانوش حشمتی
امپراتوری عثمانی :عصر متقدم  1300تا  | 1600خلیل اینالجق | کیومرث قرقلو
شهید ثانی و نقش وی در تحوالت دینی عصر نخست صفویه | محمدکاظم رحمتی
جستارهایی در تاریخ اسالم و ایران | محمدکاظم رحمتی
مقاالتی در تاریخ زیدیه و امامیه | محمدکاظم رحمتی
فرقههای اسالمی ایران در سدههای میانه | محمدکاظم رحمتی
مکه؛ از پیش از نزول تورات تاکنون | مارتین لینگز | سعید تهرانینسب
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محمــد(ص) :پیامبــری
بــرای زمانــۀ مــا
کارن آرمسترانگ
ترجمۀ علیرضا رضایت

چاپ اول|  210ص | رقعی

ایـن کتـاب تصویـری
شـگفتانگیز از بنیانگـذار
دینـی اسـت کـه همچنـان رونـد تاریـخ جهـان را
دگرگـون میکنـد .داسـتان پیامبـر اسلام بیـش از
پیـش با زندگـی امروز ما مرتبط شـده اسـت ،چراکه
بینشـی عمیق درباره خاسـتگاههای حقیقی اسلامی
بهدسـت میدهـد کـه روز بـه روز بهدسـت عـدهای
معـدود بـه افـراط کشـیده میشـود .آرمسـترانگ،
برخلاف کسـانی کـه اسلام را بـه عنـوان دینـی
خشـن و متعصـب نفـی میکنند ،تصویری روشـن،
پذیرفتنـی و متعـادل از شـخصیت اصلـی یکـی از
ادیـان بـزرگ جهـان ارائـه میکنـد.
«کتاب آرمسـترانگ درباره زندگی پیامبر اسلام
شـروع خوبـی اسـت بـرای آنـان کـه میخواهنـد با
یـک نظر کلی بدانند بیشـتر مسـلمانان چـه درکی از
پیامبـر و دینشـان دارند».
ـــ نیویورکتایمز
«ایـن کتـاب نوشـتهای اسـت احترامآمیـز نـه
ابهتبرانگیـز ،بصیرتبخـش نـه فضلفروشـانه و
از همـه مهمتـر خواندنـی .موفقیت آن در این اسـت
ً
کـه زندگـی محمـد(ص) را کاملا ماننـد یکـی از
انسـانها روایـت میکنـد».
ـــ اکونومیست

وثائق :نامههـای حضرت
ختمـی مرتبـت(ص) و
خلفـای راشـدین

محمد حمیدالله
ترجمـۀ محمـود مهـدوی
دامغانـی
چاپ دوم|  442ص | وزیری

از مهمتریــن منابــع شــناخت حقایــق تاریخــی هــر

دوره اســناد و نامههاســت کــه بررســی آنهــا امــکان
فهــم صحیحتــری از آن دوران را فراهــم مــیآورد.
نامههــای حضــرت ختمــی مرتبــت(ص) از دیربــاز
و از همــان زمــان کــه کتابهــای ســیره ،مغــازی،
فقــه ،حدیــث ،رجــال و تاریــخ تنظیــم و تألیــف
شــده اســت در آن منابــع و مآخــذ کــم و بیــش محل
توجــه بــوده اســت .اهمیــت ایــن نامههــا در ایــن
اســت کــه بســیاری از خواســتها و ســنتهای
پیامبــر اســام ،کــه بهتریــن سرمشــق بــرای
مســلمانان پــس از قــرآن اســت ،در آنهــا مطــرح
شــده اســت و در مــواردی هــم تفســیر و توضیــح
احــکام فقهــی و اجتماعــی اســام را دربــردارد .این
مجموعــه در دو بخــش شــامل نامههایــی متعلــق
بــه دوران زندگــی رســول اکــرم(ص) و نامههــای
دوران خلفــای راشــدین اســت و بــه صــورت
جغرافیایــی تقســیم شــده اســت ،کــه از آن جملــه
اســت نامههــای مربــوط بــه روم و ایــران.

اخبار مکه

ابوالولید ازرقی
ترجمـۀ محمـود مهـدوی
دامغانـی
چاپ اول|  604ص | وزیری

اخبـار مکـه از نخسـتین
آثـار بـر جـای مانـده در
تاریـخ عمومـی مکـه و کعبـه از قـرن سـوم هجـری
و منبـع اصلـی همـه نویسـندگان و مورخانی اسـت
کـه دربـاره حجـاز ،بهخصـوص شـهر مکـه ،کتـاب
و رسـالهای نوشـتهاند .ایـن کتـاب نوشـته ابوالوالیـد
محمدبـن عبداللهبـن احمـد ازرقـی مکـی محـدث
و مـورخ سـت .بخشهـای مهمـی از ایـن کتـاب
بـه ذکـر خصوصیـات و تغییـرات مکـه و کعبـه و
اجـزای آن اختصـاص یافته اسـت .کتاب بـا روایاتی
دربـاره کعبـه یـا بنـای آن پیـش از خلـق حضـرت
آدم و روایاتـی دربـاره سـاختمان بعـدی آن بهدسـت
حضـرت آدم آغاز شـده و بـا ذکر تغییـرات یا تجدید
بناهایـی کـه بـر طبـق روایـات از آن به بعد بهدسـت
فرزنـدان آدم تـا حضـرت ابراهیـم صـورت گرفتـه
ادامـه یافتـه اسـت.
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محمد(ص)برپایهکهنترین
منابع

مارتیــن لینگــز (ابوبکــر
ســرا جا لد ین )
ترجمۀ سعید تهرانینسب
چاپ ششم|  631ص | رقعی

طیـف وسـیعی از نخبگان و
خبـرگان معـروف جهـان (از جمله فریتیوف شـوان،
تیتـوس بورکهـارت ،سیدحسـین نصر ،حامـد الگار
و دیگـران) ظهـور ایـن کتـاب بـه زبـان انگلیسـی را
رویـدادی فرخنده و پیشـرفتی چشـمگیر در مباحث
مربـوط بـه عرفـان ،دینشناسـی و تاریـخ اسلام
قلمـداد کردهانـد .شـیرینی و خوشـبویی ،صفـات
جداییناپذیـر شـخصیت فوقالعـادهای هسـتند کـه
نـام و داسـتان حقیقـی زندگـیاش عنوان ایـن کتاب
را تشـکیل میدهـد و جـای بسـی شـکر اسـت کـه
یکـی از عمیقتریـن متفکـران معاصر ،کـه بهگونهای
کمیـاب دقـت و زیرکـی را بـا زیباییشناسـی و
لطافـت روح توأمـان داشـته ،بـه نـگارش ایـن اثـر
اهتمـام ورزیـده اسـت .صداقـت و جسـارت علمی
و پایبنـدی بـه اصـول پژوهـش از یکسـو ،ایمـان
عاشـقانه و اخلاص تحسـینبرانگیز از سـوی دیگر،
محصولـی پدیـد آوردهانـد کـه همانقدر کـه معتبر و
مسـتند اسـت ،ذوقـی و هنـری اسـت و چنانکـه از
اثـری مربـوط بـه پیغامبـران آفریننـدۀ جهـان انتظـار
مـیرود ،برانگیزنـدۀ امیـد و شـادی ،و حامل عشـق
و شـور و نـور اسـت.

محمــد(ص) :زندگینامــه
پیامبــر اســام
کارن آرمسترانگ
ترجمۀ کیانوش حشمتی

چاپ پنجم|  431ص | رقعی

کارن آرمسـترانگ از
برجسـتهترین صاحبنظران
دیـن در جهـان انگلیسـیزبان اسـت کـه هفـت
سـال از عمـرش را در مسـلک راهبههـای کاتولیـک
سـپری کـرد .او نویسـنده کتابهـای نـامآور تاریـخ
خدابـاوری (کـه تاکنون به بیش از سـی زبـان ترجمه

شـده اسـت) ،اسلام :تاریخـی کوتـاه و کتـاب بودا
اسـت .انگیـزه اصلـی او در نوشـتن کتـاب حاضـر،
دفـاع از اسلام و روشـن کـردن ذهـن مسـیحیان
غربـی نسـبت بـه چهـره نورانی پیامبر اسلام اسـت
کـه پـس از انتشـار کتـاب آیههای شـیطانی سـلمان
رشـدی در غـرب بهسـختی دچـار ابهـام شـده بود.
او در سـال  1999مفتخـر بـه دریافت جایزه رسـانه
شـورای امـور عمومی مسـلمانان گردیـد .این کتاب
پـس از حادثـه یـازده سـپتامبر پرفروشتریـن کتاب
سـال آمریـکا شـد.
« ...من این کتاب را به این خاطر نوشتم که درواقع
افسوس میخوردم که سیمای محمد(ص) برای مردم غرب
فقط تصویری باشد که کتاب رشدی ارائه میدهد .حتی
اگر میفهمیدم که هدف او از این داستان چه بوده است باز
هم بیان حقایق مربوط به سیمای واقعی محمد(ص) برایم
بسیار مهم میبود ،زیرا محمد(ص) را یکی از نوادر تاریخ
بشریت یافته بودم». ...

امپراتوری عثمانی

خلیل اینالجق
ترجمۀ کیومرث قرقلو
چاپ دوم|  446ص | رقعی

کتاب حاضر؛ از حیث زمانی،
تاریخ امپراتوری عثمانی را در
فاصلۀ اواخر سده  13تا اواخر
سده  17پوشش میدهد .در
سراسر متن کوشش شده است به جنبههای گوناگون
تاریخ امپراتوری عثمانی در این دوره طوالنی توسعه
ارضی و تحول تشکیالتی توجه شود .بنابراین ،طیف
وسیعی از مباحث تاریخی در قالب  4بخش و 19
فصل در متن مطرح شدهاند و در مورد آنها ،به شیوهای
روشن و قابل فهم ،با پرهیز از پیچیدگی و تطویل ،بحث
شده است .مطالعه این کتاب میتواند هم به درک بهتر
تاریخ تحوالت ایران در محدوده زمانی فوق کمک کند
و هم بهعنوان مقدمهای برای شناخت تحوالت ادوار آتی
تاریخ امپراتوری عثمانی که مصادف با دوران ضعف و
زوال آن بود ،استفاده شود .نویسنده کتاب استاد ممتاز
تاریخ عثمانی در دانشگاه شیکاگو و در حال حاضر
َ
استاد دانشگاه بیلکنت در آنکارا است .تاکنون ،مقاالت
و کتابهای متعددی از او به زبانهای گوناگون راجع به
تاریخ تحوالت امپراتوری عثمانی به انتشار رسیده است.
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شـهید ثانـی و نقش وی
در تحـوالت دینـی عصر
نخسـت صفویه

محمدکاظم رحمتی

چاپ اول|  226ص | رقعی

نوشـتار حاضـر تالشـی
در جهـت بررسـی نقـش
عالمـان عاملـی در تحوالت
دینـی عصـر صفویـه وبهنحـو کلیتـری مناسـبات
دیـن و دولـت در دورۀ نخسـت صفویـان بـا تکیـه بـر
زندگـی و تألیفات عالم برجسـته عاملـی زینالدینبن
علـی عاملـی شـهید ثانـی اسـت .در فصـل نخسـت
کـه آن را میتـوان پیـش درآمـد موضـوع دانسـت ،از
شـکلگیری حـوزه جبـل عامـل سـخن رفتـه اسـت و
در ادامـه از تشـکیل دولـت صفویـه و حیـات فرهنگی
محقـق کرکی سـخن بهمیـان آمده اسـت .فصل سـوم
و چهـارم کـه بحـث اصلـی نوشـته حاضر را تشـکیل
میدهنـد بـه بررسـی تفصیلی جایـگاه شـهید ثانی در
عرصـه تحـوالت دینی عصـر صفویه و اهمیـت وی از
جنبههـای مختلـف میپـردازد.

جســتارهایی در تاریــخ
اســام و ایــران

مقاالتـی در تاریخ زیدیه
و امامیه
محمدکاظم رحمتی

چاپ اول|  270ص | رقعی

به مطالعه دربارۀ َفرق
اسالمی ،در ایران سدههای
میانه ،علیرغم وجود منابع
فراوان ،کمتر توجه شده است و البته بیتوجهی به چنین
موضوعاتی بیشتر به نظام آموزشی ما بازمیگردد که در
آن تنها به تاریخ تحوالت سیاسی تأکید میشود و این
باعث مغفول واقع شدن بخش اعظمی از تاریخ فرهنگی
ما ،یعنی تحوالت فکری ،شده است .از اینرو مقاالت
مندرج در این مجموعه که نگاهی تاریخی به مسائل
ً
کالمی دارد ،اساسا با چنین دغدغهای تألیف شدهاند.
در این مجموعه مقاالتی در باب زیدیه و شیعۀ امامیه
آمده است که برخی تألیف و برخی ترجمهاند و در کنار
مجموعه مقاالت دیگر نویسنده با نام فرقههای اسالمی
ایران در سدههای میانه قرار میگیرد.

فرقههـای اسلامی ایران
در سـدههای میانه
محمدکاظم رحمتی

محمدکاظم رحمتی

شومیز |  210صفحه | رقعی

چاپ اول|  343ص | رقعی

چاپ اول|  210ص | رقعی

مطالعـات و تحقیقـات بـا
رویکـرد کالمـی بـه تاریـخ
اسلام،میتواند بـه نگاهـی
نـو بـه مسـائل تاریخ اسلام
منجـر شـود .نوشـتار حاضـر کـه مجموعـهای از
مقـاالت نگارنـده میباشـد ،در فواصـل زمانـی
طوالنـی نگاشـته و در چندبخـش تقسـیم شـده
اسـت .تنـوع مجموعـه باعـث تفـرج و گسـتردگی
دامنـه انتخـاب خواننـده میگـردد .کتـاب بـا گفتـار
بلنـدی درباره سـیر تاریخـی تحقیقـات و مطالعات
سـیرهپژوهی در جهـان غـرب تـا روزگار کنونـی آغاز
مـی شـود ،پـس از آن با مقاالتـی در تاریخ عباسـیان
و تاریخنـگاری اسلامی ادامـه مییابـد .مباحثـی
در تاریـخ روابـط میـان امامیـه و زیدیـه ،بـا تکیـه بر
آثـاری تازهیـاب،از دیگـر مباحـث کتـاب اسـت.

مطالعه درباره فرق اسالمی
در ایران سدههای میانه،
علیرغم وجود منابع فراوان ،کمتر مورد توجه قرار گرفته
است و البته بیتوجهی به چنین موضوعاتی بیشتر به
نظام آموزشی ما باز میگردد که تنها به تاریخ تحوالت
سیاسی تأکید میشود و این باعث مغفول واقع شدن
بخشاعظمیازتاریخفرهنگیما،یعنیتحوالتفکری
شده است.از اینرو مقاالت مندرج در این مجموعه که
ً
نگاهی تاریخی به مسائل کالمی دارد ،اساسا با چنین
دغدغهای تألیف شدهاند .در این مجموعه مقاالتی
در باب معتزله بهخصوص یکی از شخصیتهای
برجسته آن با نام ابوالحسن بصری و تأثیر او بر فرقۀ
یهودی قرائیم آمده است.در دیگر مقاالت از فرقۀ
ماتریدیه و اندیشههای شخصیت محوری آن ابومنصور
ماتریدی و فرقۀ کرامیه در خراسان سخن رفته است.
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مکــه؛ از پیــش از نــزول
تــورات تاکنــون
مارتین لینگز
ترجمۀ سعید تهرانینسب
چاپ دوم | 72ص | رقعی

ابراهیـم علیهالسلام حدود
چهـار هـزار سـال پیش حج
را اعلام کـرده بـود ،یعنـی هـزار سـال قبـل از آنکـه
معبـد یهودیـان در اورشـلیم بنـا شـود .البتـه قـرآن
کریـم تصریـح میکنـد کـه کعبـه و مکـه قدیمترین
خانـه و قدیمتریـن محرابـی اسـت کـه بـرای عبادت
ً
انسـان بنـا شـده اسـت .امـا آنچـه عمومـا نمیدانند
ایـن اسـت کـه نـام مکـه در کتـاب مقـدس عهـد
عتیـق ـــ تـورات ـــ ذکـر شـده اسـت .در آن زمـان
ّ
ّ
آن را بکـه مینامیدنـد .در مزامیـر داوود از مکـه بـه
عنـوان یکـی از محرابهـای محبوب خدا یاد شـده
اسـت ،یکی از محرابهـا و عبادتگاههـای مربوط
ّ
بـه ابراهیـم؛ و یهودیـان مرتـب مکه را به عنـوان یکی
از عبادتگاههـای جدشـان ابراهیـم ،کـه او آن را بنیان
نهـاده و حـج را نهادینه کرده بود ،زیـارت میکردند؛
«خوشا آن کس که نیرویش هم از توست،
کسی کان قلب دارد او،
که در آن،
ّ
راههای چاهگردانان بکه،
بههنگام عبور از ّدره،
میباشد» (مزامیر .)6-5 :84

حکمت سینا

تاریخ ایران

پژوهشهایی درباره تاریخ ،فرهنگ و تمدن ایران | بهکوشش شهرام زارع
نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن | دیوید مناشری | محمدحسین بادامچی و عرفان مصلح
رویدادنامه سـریانی موسـوم به «رویدادنامه خوزسـتان» :روایتی از آخرین سـالهای پادشـاهی ساسـانی
| خداداد رضاخانی و سـجاد امیـری باوندپور
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تاریخ ایران

پژوهشهایـی دربـاره
تاریـخ فرهنـگ و تمدن
ایران
به کوشش شهرام زارع

چاپ اول |  255ص | رحلی

ایــن اثــر از مجموعــه
مقــاالت ســومین همایش
باستانشناســان جــوان
ای ـران اســت کــه در ســه بخــش بــه مباحــث نظــری
باستانشناســی ،باستانشناســی و پیوندهــای میــان
رشــتهای و باستانشناســی ایــران وســرزمینهای
همجــوار میپــردازد کــه در بخــش باستانشناســی
ایــران و ســرزمینهای همجــوار بــه دوره پیــش
از تاریــخ (بررســی پارینــه ســنگی در دشــت
سعادتشــهر،مطالعۀ فرهنــگ کــوراـارس دردشــت
مغــان ،نمــود جنســیت در گورســتان مارلیــک)،
دوره تاریخــی (ســکونتگاههای هخامنشــی و
فراهخامنشــی منطقــه ممســنی ـ فهلیــان ـ مطالعــات
نــو دربــاره سنگشناســی مجموعــه بناهــای تخـتگاه
تخــت جمشــید و معادن ســنگ هخامنشــی در منطقه
مرودشــت ،گورســتان  88تنــگ بالغــی ،شمشــیر
بریدهـنویافتــه ای از پادشــاهی الیمایــی ،گــزارش
بررســی بخشــی از حوضــه رود قــره چــای همــدان)،
ً
و نهایتــا دوره اسالمی(کلیســای ســورپ پطــرس قــره
باغ،پژوهشــی دربــاره ســفالهای ســدههای آغازیــن
دوره اســامی شــهر اســتخر ،قلعــه ســنگی ربــاط
کریــم) پرداختــه اســت.

نظام آموزشـی و سـاختن
ایـران مدرن

دیوید مناشری
ترجمـــۀ محمدحســـین
بادامچ ــی | عرف ــان مصل ــح
چاپ اول | 496ص | رقعی

ایـن کتـاب یکـی از
جامعتریـن و مهمتریـن نوشـتهها دربـاره تاریـخ

آمـوزش ایـران اسـت کـه دیوید مناشـری با اسـتفاده
ت اول ،صدهـا مصاحبـه حضـوری با
از اسـناد دسـ 
صاحبنظـران ،سیاسـتگذاران ،مدیـران و اسـتادان
متنفـذ در رژیـم پهلـوی و همینطـور اغلـب آثـار
مهمـی کـه در تحلیـل آمـوزش جدید ایرانـی و نقش
آن در تحـوالت تاریـخ جدیـد ایـران بـه فارسـی و
انگلیسـی نوشـتهشـده ،فراهـم کرده اسـت .بـه نظر
مناشـری ،آمـوزش جدیـد اهـرم اصلـی ،موتـور
محـرک و مهمتریـن ابزار مدرنیزاسـیون ایران اسـت.
از اینرو ،وی کوشـیده است بسـط گامبهگام آموزش
جدیـد (غربـی) در نظام اجتماعی سـنتی ایـران را از
سـال  ،1811یعنـی تاریـخ اولیـن اعزام دانشـجویان
بـه فرنـگ توسـط عبـاس میـرزا ،تـا پایـان سـلطنت
پهلـوی و سـپس در دهـه اول جمهـوری اسلامی به
تصویر کشـد و نقـش ویژه نظام آموزشـی را در تغییر
تدریجـی نظـام ایـران قدیـم و ظهـور ایران مـدرن از
طریـق تربیـت طبقـه نخبـگان جدیـد تبییـن کنـد.

تاریخ ایران 111

ایران در عهد باستان متأخر
رویدادنامهسریانیموسوم
به «رویدادنامه خوزستان»
روایتی از آخرین سالهای
پادشاهیساسانی

خـداداد رضاخانی ،سـجاد
امیـری باوندپور
چاپ اول |  198ص | رقعی

رویدادنامــه موســوم بــه خوزســتان یکــی از متــون
بســیار مهــم بــرای شــناخت تاریــخ اواخــر دوره
ساســانی اســت کــه به ســریانی نوشــته شــده اســت.
اهمیــت ایــن متــن از آنجاســت کــه بــر خــاف
متــون عربــی و پارســی کــه از دیــد فاتحــان و چنــد
قــرن بعد از فروپاشــی ساســانیان دربــاره اواخر دوره
ساســانی و شکســت ساســانیان نوشــته شــدهاند،
ایــن متــن دیــدی متفــاوت (از نــگاه مســیحیان
منطقــه) واز نظــر زمانــی نزدیکتــر بــه پایــان دوران
ساســانیان دارد .شــروع وقایــع ایــن متــن از ســال
 589میــادی نشــاندهنده چگونگــی مشــکالت
سلســله ساســانی در پایــان ایــن دوران اســت و اینکه
چگونــه مســلمانان توانســتند غــرب ایــن امپراتــوری
را در دســت گیرنــد .دکتــر خــداداد رضاخانــی و
ســجاد امیــری بهجــای ترجمــه از زبانهــای
اروپایــی ،ایــن متــن ســریانی مهــم را از زبــان
اصلــی بــه پارســی ترجمــه کردهانــد و ایــن خــود
بــرای مطالعــات ایرانشناســی در داخــل کشــور
حائــز اهمیــت بســیار میباشــد .از ایــن نظــر ایــن
ترجمــه راه جدیــدی را در تحقیــق و ترجمــه متــون
باســتانی در ایــران را بــاز کــرده و تأکیــد میکنــد
کــه از ایــن پــس محققــان و مترجمــان ایــن دوره
بایــد بــا متــون اصلــی ســروکار داشــته باشــند و بــه
ایــن ســبک متــون باســتانی را از زبــان اصلــی بــه
پارســی برگرداننــد.

کلیات

سایه سرو :مقاالتی در بزرگداشت استاد مهدوی دامغانی | به کوشش میثم کرمی

عمو سالمت :صدای پای تنهایی | شمسالملوک مصطفوی | با همکاری علیرضا گودرزی فراهانی
آموزش زبان یونانی باستان | ترجمه و تألیف :ژانت بلیک و ایمان شفیعبیک
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کلیات

سـایه سـرو :مقاالتـی در
بزرگداشـت اسـتاد مهـدوی
دامغانـی

آنزمـان کـه آتـش جنـگ برافروخته شـد و جـان و مال
نامـوس مـردم ایـن سـرزمین به خطـر افتاد ،بـه صحنه
کارزار شـتافت و جـان بـر کـف بـه نبـرد با متجـاوزان
برخاسـت و بهـای عمـل بـه اعتقـاد خـود را بـا قربانی
کـردن سلامتیاش پرداخـت. ...

اســتاد احمــد مهــدوی
دامغانــی در ســال 1305
ش .در مشــهد مقــدس
بهدنیــا آمــد .خانــدان ایشــان همــه از خدمتگ ـزاران
دیــن و علــم بــوده و حاصــل آن تربیــت خانوادگــی،
دانشــمند بزرگــی را بهوجــود آورد کــه عالیتریــن
مراتــب علمــی حــوزوی و دانشــگاهی را طــی
کــرد .او بیــش از دو دهــه اســتاد دانشــکدۀ الهیــات
و معــارف اســامی و دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم
انســانی دانشــگاه تهــران بــود و امــروز نیــز در
دانشــگاه هــاروارد در دورۀ فــوق دکتــری بــه تدریــس
زبــان و ادبیــات فارســی و عربــی و فقــه و کالم
اشــتغال دارد .ســایۀ ســرو ـ ایــن دفتــر ایرانشناســی
ـ جشننامهایســت کــه از ســوی تنــی چنــد از
دوســتان و دوســتداران آن یگانــۀ روزگار بــه مناســبت
آغــاز هشــتاد و ششــم.

آمــوزش زبــان یونانــی
باســتان

به اهتمام میثم کرمی

چاپ اول |  885ص | وزیری

عمو سالمت :صدای پای
تنهایی

شمسالملوک مصطفوی |
با همکاری علیرضا گودرزی
فراهانی
چاپ دوم |  136ص | رقعی

ایـن کتـاب روایـت زندگـی
جانبـاز موسـی سلامت اسـت.
 ...و چنیـن شـد که بذر نوشـتن این کتاب پاشـیده
شـد ،حـال محصـول آن چـه شـود بـاز بـه آن تقدیری
وابسـته اسـت کـه ایـن راه را گشـود و مسـیر را همـوار
کـرد و چنیـن خواسـت کـه این قلـم در کنار نوشـتن از
افالطـون و ارسـطو و هیدگـر و ...از موسـی سلامت
نیـز بنویسـد .کسـی که هرچنـد نه فیلسـوف اسـت و
نـه فلسـفه خوانـده و حتـی سـواد چندانـی نـدارد ولی

ترجمـه و تألیـف :ژانـت
بلیـک  /ایمـان شـفیعبیک
چاپ اول | 319ص | رقعی

انتشـار
هـدف از تألیـف و
ِ
خواندن
آمـوزش
این کتـاب،
ِ
ِ
متنهـای اصلـی بـه زبـان یونانـی باسـتان اسـت و از
شناسـی
تمرکـز آن بـر مباحثـی چـون زبان
ایـنرو،
ِ
ِ
قواعـد آواشناسـی در زبـان
تاریخـی یـا فقهاللغـة و
ِ
صـورت منبعی
یونانی نیسـت .ایـن کتـاب میتواند به
ِ
درسـی برای آموزش در سـطح دانشـگاهی یا دورههای
صـورت خودآمـوز بـرای
آموزشـی مشـابه یـا به
ِ
ِ
دانشجویان و پژوهشـگران در رشتههای ادبیات و علوم
انسـانی بـه کار آیـد.
ایـن کتـاب خواننـده را بـه پایـهای میرسـاند
اصلی شـاعران و
خوانـدن نوشـتههای
کـه بتوانـد بـه
ِ
ِ
نمایشنامهنویسـان و تاریخنویسـان و فیلسـوفان ارتقا
یابـد و از ایـن راه درهـای جهانـی را کـه پیشتـر بـه
روی او بسـته بـود ،بگشـاید .ایـن کتـاب بهصـورت
درسهـای جداگانه تدوین شـده و در پایان هر درس
تمرینهایـی بـرای بازآمـوزی بهتـر آمده اسـت.

دانشنامه
مجموعه دانشـنامه در حقیقت ترجمۀ سـری معروف  very short Introductionانتشـارات
 oxfordاسـت کـه موضوعاتـی گوناگـون را در حوزههای علـوم تجربی ،فلسـفه ،تاریخ ،هنر،
سیاسـت،علوم اجتماعـی ،روانشناسـی ،و حوزههـای عمومـی دیگـر شـامل میشـود .همـه
کتابهـای ایـن مجموعه بهدسـت نویسـندگان نام آشـنا در حوزه مربوطه نوشـته شـده اسـت.
بهرغـم حجـم کـم کتابهـا آنهـا حـاوی اطالعاتی جدیـد و بسـیار هسـتند و مطالـب آنها نه
چنـدان ابتدایـی و مقدماتـی اسـت و نـه چنـدان پیچیـده و تخصصـی ،مخاطـب اصلـی این
مجموعـه خوانندگان سـخت کوشـی هسـتند کـه از رویارویی با دشـواریها نمیهراسـند و با
کوشـش و تحقیـق آنهـا را بر خـود آسـان میکنند.
تاریخ پزشکی | ویلیام باینوم | فهیمه مخبر دزفولی
اطالعات | لوچیانو فلوریدی | مهدی جوادی
ساهچالهها | کاترین بالندل | شادی حامدی آزاد
جنگ جهانی اول | مایکل هاوارد | مهدی شاددل بصیر
کهکشانها | جان گریبین | شادی حامدی آزاد
آزادی بیان | نایجل واربرتون | حسین کیانی
خط و نوشتار | اندرو رابینسون | فاطمه توسلی
ستاره ها | اندروکینگ | شادی حامدی آزاد
شهروندی | ریچارد بالمی|عبدالرضا ساالر بهزادی
تاریخ ستارهشناسی | میخاییل هاسکین | پوریا ناظمی
کیهانشناسی | پیتر کلز | نادیه حقیقتی
فاجعههای جهانی | بیل مکگوایر | شادی حامدی آزاد
تاریخچه زمان | لئوفرانس هلفور ـ استریونس | شادی حامدی آزاد
هیچ | فرانک کلوز | شادی حامدی آزاد
نسبیت | راسل استانارد | پوریا ناظمی
ریاضیات | تیموتی گاورز | پوریاناظمی
نظریۀ کوانتوم | جان پاکینگورن | ابوالفضل حقیری
آمار | دیوید .جی .هند | بصیر والی
مغز | مایکل اوشی | ابوالفضل حقیری
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تکامل | برایان و دبورا چارلزورث | عبدالمجید مهدوی دامغانی
تکامل انسان | برنارد وود | فرهاد رضایی
فیلم | مایکل وود | رحیم قاسمیان
تاریخ هنر | دینا آرنولد | رحیم قاسمیان
نظریه هنر | سینتیا فریلند | رحیم قاسمیان
هنر رنسانس | جرالدین ا .جانسون | رحیم قاسمیان
اسطوره | رابرت آلن سگال | فریده فرنودفر
دموکراسی | برنارد کریک | عبدالرضا ساالر بهزادی
اگزیستانسیالیسم | توماس فلین | حسین کیانی
ارسطو | جاناتان بارنز | محمد فیروزکوهی
ویتگنشتاین | ای .سی .گریلینگ | ابوالفضل حقیری

دانشنامه 117
تاریخ پزشکی

دانشنامه

ویلیام باینوم
ترجمۀ فهیمه مخبر دزفولی
چاپ اول |  232ص | پالتویی
ویلیــام باینــوم در ایــن اثــر بــا
بیانــی روان ،و گاه طنزآمیــز،
دوهــزار و پانصــد ســال
تاریــخ پزشــکی را بهاختصــار ولــی بســیار عمیــق
عرضــه مــیدارد .او تاریــخ پزشــکی را بــه پنــج دوره
تقســیم کــرده اســت .وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت
بیمارســتانهای فرانســه در قــرن نوزدهــم بهعنــوان
عصــر پزشــکی بیمارســتانی ،دورههــای قبــل از آن را
دوره پزشــکی بالینــی و کتابخان ـهای و دوره پــس از آن
را پزشــکی اجتماعــی و آزمایشــگاهی شــمرده اســت.
معاصــر
باینــوم در فصــل پزشــکی کتابخانــهای ،کــه
ِ
قــرون وســطی در اروپاســت ،پزشــکی اســامی
و پزشــکان برجســتهای چــون رازی و ابنســینا را
معرفــی کــرده ،ســپس بــه بازگشــت علــوم یونانــی از
طریــق ترجمــه آثــار عربــی بــه التیــن اشــاره نمــوده و
بــه ادامــه پیشــرفت علــوم پزشــکی در غــرب )تأســیس
بیمارســتانها ،آزمایشــگاهها ،دانــش و صنعــت
داروســازی) تــا دوره معاصــر پرداختــه اســت.

اطالعات

لوچیانو فلوریدی
ترجمۀ مهدی جوادی
چاپ اول |  191ص | پالتویی

مـــا در محیطـــی زندگـــی
میکنیـــم کـــه اطالعـــات
سراســـر آن را فـــرا گرفتـــه
اســـت .اطالعـــات از طریـــق تلویزیـــون ،رادیـــو،
ً
کتابهـــا و خصوصـــا اینترنـــت بـــه فضـــای
زندگـــی مـــا ســـرازیر میشـــود .امـــا اطالعـــات
ً
واقع ــا چیس ــت؟ اطالع ــات مفهوم ــی عمی ــق دارد و
ریش ــۀ هم ــۀ دانشه ــای م ــا ،از ریاضی ــات گرفت ــه
تـــا دانســـتههای متعـــارف و روزمـــره ،اســـت .در
ای ــن کت ــاب ت ــاش ش ــده اس ــت ت ــا ب ــه اختص ــار
ابعـــاد مختلـــف اطالعـــات بررســـی شـــود.

لوچیانـو فلوریـدی ،نویسـنده کتـاب ،بنیانگذار
فلسـفه اطالعات شـناخته شـده اسـت.

سیاهچالهها

بالندل
کاترین ِ
ترجمۀ شادی حامدی آزاد
چاپ اول |  134ص | پالتویی

ســیاهچاله چیســت؟ آنهــا
چگونــه کشــف شــدهاند؟ اگــر
بــه آنهــا بســیار نزدیــک شــویم
چــه اتفاقــی برایمــان خواهــد افتــاد؟
فیزیـک بهظاهـر تناقضآلود،
در ایـن کتاب بـه
ِ
رازآمیـز و جـذاب پدیـدۀ سـیاهچالهها پرداختـه و
توضیـح داده شـده اسـت کـه سـیاهچالهها چگونـه
شـکل میگیرنـد و چـه تعـداد از آنهـا ممکن اسـت
در جهان باشـند.

جنگ جهانی اول

مایکل هاوارد
ترجمۀ مهدی شاددل بصیر
چاپ اول |  154ص | پالتویی

کتــاب حاضــر بررســی
مختصــر امــا جامعــی از
ریشــهها ،جریانهــا و
پیامدهــای جنــگ اول جهانــی اســت .در ایــن
اثــر ،مــورخ شــهیر انگلیســی ،ســر مایــکل هــاوارد،
نگاهــی بیطرفانــه بــه جنــگ اتخــاذ کــرده و ســعی
بــر آن نمــوده اســت کــه رهیافتــش بــه موضــوع ذیــل
هیچکــدام از مکاتــب رقیــب تاریخنــگاری جنــگ
اول ق ـرار نگیــرد .ایــن بیطرفــی ،بههم ـراه اجتنــاب
از ورود بــه ظرایــف تاریخنگارانــه و بحثهــای
جامعهشــناختی در عیــن حفــظ دقــت آکادمیــک،
ً
بــذل توجــه کافــی بــه تقریبــا تمامــی جبهههــا و
جنبههــای جنــگ و معرفــی منابــع بــرای مطالعــه
بیشــتر در پایــان ،از جنــگ جهانــی اول ،کتابــی
مناســب بــرای آندســته از خوانندگانــی کــه قصــد
ورود بــه موضــوع را دارنــد ســاخته اســت.
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کهکشانها

جان گریبین
ترجمۀ شادی حامدی آزاد
چاپ اول |  142ص | پالتویی

کهکشـانها به بررسـی سـنگ
بناهـای عالـم میپـردازد.
هـر کهکشـان  ،کـه همچـون
جزیـرهای در فضا قـرار دارد ،از چند صد میلیون سـتاره
تشـکیل شـده کـه درونشـان عناصـر شـیمیایی تولید
میشـوند و دورشـان سـیارههایی شـکل میگیرنـد و
روی دسـتکم یکـی از چنیـن سـیارههایی سـر انجام
حیات هوشـمندی ظاهر شـده است .کهکشـان ما ،راه
شـیری ،یکی از چندصد میلیون کهکشان عالم است.
امـا تـازه در دهـه  1920بـود کـه فهمیدیـم عالم خیلی
بیشـتر از چیزی اسـت کـه تـا آن روز میشـناختیم .از
آن زمـان کشـفهای هیجانانگیـز بسـیاری دربـاره
کهکشـان مـا و بیشـمار کهکشـان دیگر عالـم انجام
شـده است.

آزادی بیان
(چاپ اول | به زودی)
نایجل واربرتون
ترجمۀ حسین کیانی
چاپ اول | پالتویی

ً
مدافعـان آزادی بیـان تقریبـا
بـدون اسـتثناء ضـرورت
ایجـاد محدودیتهایـی بـرای آزادی را میپذیرنـد.
بهعبـارت دیگـر ،آزادی را نبایـد بـا صـدور جـواز
بـرای بیـان هـر چیـزی خلـط کـرد .آزادی بیـان
کامـل موجـب رواداری تهمـت و افتـرا ،اشـاعه
تبلیغـات کاذب و گمراهکننـده ،انتشـار مطالـب
جنسـی و افشـای اسـرار دولتـی میشـود .بهقـول
صاحبنظـران مطـرح شـده در کتـاب؛ آزادی بیـان
بـه ایـن معنا نیسـت که هـر فردی حق داشـته باشـد
هرچـه میخواهـد در مـورد هـر چیـزی و هر کسـی
در هـر زمـان و هـر مکانی بیـان کند.جان اسـتوارت
میـل برجسـتهترین صاحبنظر درباره حـدود آزادی
فـردی بهرغـم جانبـداری گسـترده از آزادیهـای
فـردی نسـبت بـه همعصـران خـود ،مـرزی را بـرای

آزادی معیـن میکنـد کـه فراتـر رفتـن از آن سـبب
خشـونت میشـود .نایجـل واربرتـون در ایـن کتاب
نظـرات موافقـان و مخالفـان آزادی بیـان ،حـدود و
ثغـور و پیامدهـای آن را مـورد بحـث و واکاوی قـرار
داده اسـت.

خط و نوشتار

اندرو رابینسون
ترجمۀ فاطمه توسلی
چاپ اول |  182ص | پالتویی

نوشتار چیست؟ آیا نمادهای
تصویری مرموز باستانی
نوشتار محسوب میشوند؟ آیا
نوشتار از یک خاستگاه نشأت گرفته است یا چندین
تمدن در شکلگیری آن دخیل بودهاند؟ هدف اصلی
از خلق نوشتار چه بود؟ خالق اولین الفبا چه کسی
بود؟ این کتاب ،با پاسخ به این سؤاالت ،طرحی کلی
از پیدایش خط و نوشتار و انتشار آن در طول قرنها را
به تصویر میکشد.

ستارهها

اندروکینگ
ترجمۀ شادی حامدی آزاد
چاپ اول |  165ص | پالتویی

در ایــن مقدمــۀ پویــا و
جــذاب ،اخترفیزیکــدان
دانشــگاه لیسســتر ،انــدرو
کینــگ ،برایمــان آشــکار میکنــد کــه قوانیــن
فیزیــک چطــور ســتارهها را وادار بــه تحــول
میکننــد و آنهــا را قدمبهقــدم در میــان مراحــل
مختلــف رشــد میبرنــد تــا ســتارهها ســرانجام
بــه مرگــی ناگزیــر و گاه تماشــایی برســند و پــس از
آن از خــود بقایایــی ماننــد ســیاهچالهها برجــای
بگذارنــد .ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه مــا
از کجــا میدانیــم ســتارهها از چــه ســاخته
شــدهاند ،گرانــش چطــور ســتارههایی ماننــد
خورشــید را وادار میکنــد کــه بــا تبدیــل هیــدروژن
بــه هلیــوم در مرکزشــان نــور بتابنــد ،و چــرا ایــن
مرحلــۀ هیدروژنســوزی اینقــدر طوالنــی و
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پایــدار اســت .سـرانجام؛ هــر ســتاره زندگـیاش را
بــه یکــی از ســه روش ممکــن بــه پایــان میبــرد
و طــی مــرگ ُپرســروصدای خــود بیشــتر محتــوای
غنیشــدۀ شــیمیاییاش را در فضــای اطــراف
پراکنــده میکنــد .ایــن کتــاب بــه بررســی علمــی
ســتارهها ،ســازوکارهای شــکلدهندۀ آنهــا،
فرایندهــای منجــر بــه تولیــد درخشــندگی در آنهــا
و نتایــج مرگشــان میپــردازد.

شهروندی

ریچارد بالمی
ترجمۀعبدالرضاساالربهزادی
چاپ اول |  222ص | پالتویی

«درآمدهــای کلــی بســیار
خوبــی بــرای آشــنایی بــا
مبحــث شــهروندی وجــود
دارنــد ،امــا بهنظــر مــن در غالــب آنهــا گرایشــی
بــه آســیب دیــدن از یکــی یــا بیشــتر از ســه نقیصــه
زیــر وجــود دارد :نخســت آن کــه آنهــا یــا توســط
دانشــگاهیانی نوشــته شــدهاند کــه بیــش از آن از
اصطالحــات خــاص حرفــهای اســتفاده میکننــد
کــه جذابیتــی بــرای خواننــده داشــته باشــد ،یــا
توســط غیردانشــگاهیان و غیرمتخصصانــی کــه از
آخریــن تحقیقــات دربــارۀ موضــوع یــا بیخبرنــد،
یــا آن را نادیــده میگیرنــد؛ دوم آنکــه آن نوشــتهها
بــه بهــای نادیــده انگاشــتن ُبعــد سیاســی امــر
شــهروندی بــر جنبههــای اجتماعــی ،اخالقــی،
یــا حقوقــی آن تمرکــز دارنــد؛ ســوم ،آنهــا دیدگاهــی
خطــی از تاریــخ شــهروندی را همچــون پیشــرفتی
مــداوم و ثابــت از یونــان باســتان تــا بــه مفاهیــم
معاصــر شــهروندی جها نـشــهری ارائــه میدهنــد
مشــکالت در انتقــال آرا و
و از بســیاری مســائل و
ً
مفروضاتــی کــه در واقــع عمدتــا در گذشــتههای
دور شــکل گرفتــه بودنــد میگذرنــد و آنهــا را
در مــورد زمــان حــال بــهکار میبرنــد .در ایــن
کتــاب کوشــیدهام تــا تصحیحــی را در مــورد هــر
یــک از ایــن کوتاهیهــا بهعمــل آورم .اهــداف
مــن عبــارت از ایــن بودنــد کــه ،نخســت ،بعضــی
از آخریــن تحقیقــات و تألیفــات محققانــه در
مــورد شــهروندی را بــه شــیوهای قابــل دســتیابی
ارائــه دهــم؛ دوم ،ذات سیاســی غیرقابلتقلیــل

شــهروندی را برجســته ســازم؛ و ســوم ،برخــی
از چالشهایــی را کــه اصــل امــکان شــهروندی
امــروزه بــا آن مواجــه اســت بررســی کنــم( ».متــن
کتــاب ،پیشــگفتار ،ص)9

تاریخ ستارهشناسی

میخائیل هاسکین
ترجمۀ پوریا ناظمی

چاپ اول |  180ص | پالتویی

داسـتان ستارهشناسـی از
سـپیده دم تاریـخ تـا امـروز
یکـی از دلکشتریـن و
هیجانانگیزترین داسـتانهایی
اسـت کـه انسـان از بـدو حضورش بـر این سـیاره و در
تلاش بـرای شـناخت خـود و جهانـش روایـت کـرده
اسـت؛ داسـتانی حماسـی با قهرمانی پرشـمار .کتاب
مقدمـهای بسـیار کوتـاه بـر ستارهشناسـی (نجـوم) از
مجموعه مقدمههای بسـیار کوتاه انتشـارات آکسفورد،
مانند دیگـر کتابهای این مجموعـه ،علیرغم حجم
اندکـش ،حجم باالیـی از اطالعات دقیـق را در اختیار
خواننـده میگـذارد تـا بهطور سـریع ،با رشـد و تحول
ستارهشناسـی در جهـان از آغاز تا سـپیدهدم عصر اختر
فیزیـک آشـنا شـود.

کیهانشناسی

ُ
پیتر کلز
ترجمۀ نادیه حقیقتی
چاپ دوم |  175ص | پالتویی

آی ــا عال ــم نامح ــدود اس ــت؟
آی ــا عال ــم از ابت ــدا همینط ــور
ب ــوده اس ــت؟ اگرن ــه ،چگون ــه
بهوجـــود آمـــده اســـت؟ آیـــا زمانـــی بـــه اتمـــام
میرســـد؟ بشـــر همـــواره از دوران ماقبـــل تاریـــخ
تاکنـــون درصـــدد یافتـــن پاســـخ ایـــن ســـواالت
کیهانشناســـی ،بهعنـــوان
بـــوده اســـت .امـــروزه ً
یک ــی از ش ــاخههای نس ــبتا جدی ــد عل ــم فیزی ــک،
تـــاش میکنـــد تـــا بـــا جمـــعآوری اطالعـــات
دقی ــق و کن ــار ه ــم گذاش ــتن آنه ــا تصوی ــر درس ــتی
از چگونگـــی آغـــاز عالـــم و تحـــوالت بعـــدی آن
ارائـــه دهـــد.
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فاجعههای جهانی

بیل مک گوایر
ترجمۀ شادی حامدی آزاد

چاپ دوم |  182ص | پالتویی

حیات روی زمین دیر یا زود
پایان خواهد یافت .از گرمایش
جهانی و سونامیهای عظیم
گرفته تا برخوردهای سیارکی و طوفانهای کیهانی
و عصر یخبندان بعدی ،همه و همه در انتظار مایند.
بیل مکگوایر در این کتاب توضیح میدهد که سیارۀ
ما تا چهحد میتواند ناآرام و ناامن یا امن و مطمئن
باشد و مسائل علمی نهفته در پس این تهدیدات را
آشکار میسازد .کدامیک از این خطرات جدیترند؟
کدامیک تنها احتماالتی دور و درازند و احتمال بقای ما
در این سیاره تا چه حد است؟

تاریخچه زمان

لئو فرانس هلفورد ـ استریونس
ترجمۀ شادی حامدی آزاد
چاپ اول |  210ص | پالتویی

چــرا زمــان را اینگونــه
میســنجیم؟ چــرا هفتــه
هفــت روز دارد؟ در چــه
مقطعــی از تاریــخ ،مفهــوم دقیقــه و ثانیــه ابــداع
شــد؟ چــرا برخــی گاهشــماریها قمــری و برخــی
خو رشــید یا ند ؟
سازمانیافتن زمان به ساعتها ،روزها ،ماهها ،و
سالها پدیدهای جهانی و تغییرناپذیر به نظر میرسد،
ولی واقعیت این است که این تقسیمبندیها مصنوعیتر
ً
از چیزی است که اغلب مردم تصور میکنند .مثال
گاهشماری رایج در فرانسه از زمان انقالب فرانسه
بنیان گذاشته شد ،یا در اتحاد جماهیر شوروی سابق
هفتههای پنج و ششروزه هم آزموده شدند.
دکتر لئوفرانس ُهلفورد استریونس در این کتاب
بررسیهای علمی جذاب دربارۀ زمان را با بهرهگیری
از مثالهای متعدد بازگو میکند؛ از روم باستان و
تحمیل سال کبیسه به گاهشماری از سوی ژولیوس
سزار ،تا پروژۀ دهۀ  1920برای رسیدن به تاریخی
ثابت برای عید پاک مسیحیان .آنهایی که به تاریخ،

زمان ،و تقویمها عالقهمندند از خواندن این کتاب
لذت خواهند برد.

هیچ

فرانک کلوز
ترجمۀ شادی حامدی آزاد
چاپ دوم |  200ص | پالتویی

این کتاب کوچک و جذاب
هر آنچه که الزم دارید دربارۀ
«هیچ» بدانید در اختیارتان
قرار میدهد .اگر همۀ مادۀ
عالم را حذف کنیم ،چه میماند؟ آیا فضای خالی
یا هیچ ممکن است وجود داشته باشد؟ دانشمند
ممتاز انگلیسی ،فرانک کلوز ،برای پاسخ دادن
به این پرسشها ما را به سفری هیجانانگیز و پویا
میبرد؛ این سفر از اندیشههای فالسفۀ باستان و
خرافات فرهنگی تا مرزهای پژوهشهای امروز را
در برمیگیرد و داستان بررسیهای علمی پدیدۀ
خأل و دستاوردهای شگرف دانشمندان در این حوزه
را روشن میکند .مخاطب این کتاب با تاریخچهای
روشنگرانه دربارۀ خأل آشنا میشود؛ اینکه چطور
تالش برای ساختن خلئی «خالیتر» منجر به کشف
الکترون شد ،اندیشههای نیوتن ،ماخ ،و اینشتین
دربارۀ ماهیت فضا و زمان چه بود ،ماهیت رازآلود اتر
چه بود و اینشتین چطور آن را رد کرد ،و اندیشههای
جدید که میگویند خأل انباشته از میدان هیگز است.
این داستانها دربرگیرندۀ موضوعاتی متنوع است ،از
دمای صفر مطلق تا خأل ُپرجوش وخروشی از ذرات
مجازی و پادذرات که فضا را آ کندهاند ،تا انرژی و
حرارت بینهایتی که عالم نخستین را انباشته بود.

نسبیت

راسل استانارد
ترجمۀ پوریا ناظمی
چاپ دوم |  174ص | پالتویی

ایـن کتـاب شـما را بـه
ماجراجویـی شـگفتانگیزی
میبـرد کـه در آن بـا زبانـی
سـاده امـا مسـتدل و بـه دور از تخیلپردازیهـای رایج
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زیرسـاختهای الزم برای درک نسـبیت را در اختیارتان
میگـذارد .ایـن کتاب بـا مفاهیم آشـنایی که هـر روزه
بـا آنهـا مواجهیـم آغاز میشـود و در پایـان میبینید که
در این سـفر هیجانانگیـز تا چه حد دیدگاهتان نسـبت
بـه جهانی کـه در آن زندگی میکنید تغییر کرده اسـت.
بـرای عالقمنـدان علم ،بهخصـوص مسـائل فیزیک و
نسـبیت ،خوانـدن ایـن کتاب کوچـک میتوانـد لذتی
بینظیـر همـراه داشـته باشـد.

ریاضیات

تیموتی گاورز
ترجمۀ پوریا ناظمی
چاپ اول |  203ص | پالتویی

ویالم تیموتی گروز متولد
سال  1963و استاد ریاضیات
محض دانشگاه کمبریج است.
او صاحب کرسی راوس بل در این دانشگاه است و در
سال  1998توانست بهدلیل فعالیتهای مؤثرش در
ریاضیات ،بهخصوص تحقیق روی نظریه میدانها،
مدال فیلدز را که عالیترین نشان علمی است که به
ریاضیدانان اهدا میشود ،به دست آورد او در این
کتاب سعی دارد خواننده را به پشت پرده ریاضیات ببرد
و او را با تفکر مجرد آشنا کند ،تفاوتی که بسیاری از
دشواریهای ریاضیات را پشت سر گذاشته و باعث
میشود مخاطب پس از خواندن و مطالعه این کتاب
بهگونه دیگری به ریاضیات بنگرد .اگر چه این کتاب
برای عموم نوشته شده است ،اما مطالعه آن نیازمند
تفکر و دقت در مسایل عنوان شده است .خوانندگان با
چوخمهای کتاب و تفکر بر آنها متوجه ساز و
گذر از پی 
کارهایی میشوند که پیش از این از نظر آنها پنهان بود و
بدینترتیب شاید محو زیبایی ریاضیاتی شوند.

نظریه کوانتوم

جان پاکینگورن هورن
ترجمۀ ابوالفضل حقیری
چاپ چهارم | 154ص | پالتویی

نظریـۀ کوانتـوم انقالبیتریـن
کشـف در علـم فیزیـک
پـس از آرای نیوتـن بـوده

اسـت .در ایـن کتـاب بـا زبانـی سـاده و عـاری از
پیچیدگیهـای ریاضـی مسـائلی غریـب و مهیـج
کـه جهـان زیـر اتمـی را چنیـن با جهـان روزمـره ما
متفـاوت سـاخته توضیـح داده شـده اسـت .در ایـن
اثـر از موضوعاتـی دقیـق همچـون عدمقطعیـت،
پیشبینیناپذیـری ،دوگانگـی مـوج و ذره و مسـأله
حل ناشـد ه اندازهگیری بحث شـده اسـت .همچنین
از یکـی از بزرگتریـن کشـفیات در تاریـخ فیزیـک و
یکـی از بزرگتریـن دسـتاوردهای دانـش بشـری در
قـرن بیسـتم راززدایی شـده اسـت .جـان پاکینگورن
یکـی از فیزیکدانـان مطـرح در حوزه کوانتوم اسـت
و از جملـه کتابهـای او اسـت :جهـان کوانتـوم
( ،)1986ایمـان یـک فیزیکـدان ( )1994و علـم و
الهیـات (.)1998

آمار

دیوید جی.هند
ترجمۀ بصیروالی
چاپ اول |  158ص | پالتویی

اندیشهها و روشهای آماری در
همه عرصههای زندگی جدید
حضور دارند .گاهی نقش آمار
آشکار است ،اما اغلب اندیشهها و ابزارهای آماری در
پسزمینه پنهان هستند .در هر صورت بهدلیل دشواری
اندیشههای آماری بسیار مفید است که درکی از آنها و
روشها و ابزارهای تهیه آمار داشته باشیم .هدف این
کتاب فراهم آوردن چنین فهمی است.

مغز

مایکل اوشی
ترجمۀ ابوالفضل حقیری
چاپ سوم |  192ص | پالتویی

مغـز چگونـه کار میکنـد؟
مغـز انسـان بـه چـه میـزان بـا
مغـز دیگر موجـودات متفاوت
اسـت؟ آیـا مغـز انسـان همچنـان تکامـل مییابد؟
ایـن کتـاب جـذاب اطالعاتـی غیرفنـی را در بـاب
موضوعـات و یافتههـای عمـده در تحقیقـات جاری
عرضـه کـرده اسـت .در فصـول ایـن کتـاب بـه
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فرآیندهـای مغـزی ،ادراک ،حافظـه و ...پرداختـه
شـده اسـت .بخـش پایانی و تحـوالت ممکـن آینده
در حـوزۀ علـوم عصبشناسـی به هـوش مصنوعی،
ژندرمانـی و نظایـر ایـن پرداختـه اسـت.

تکامل

برایان و دبورا چارلزورث
ترجمۀ عبدالمجید مهدوی
دامغانی
چاپ سوم |  193ص | پالتویی

مطالعـه تکامـل بـه آشـکار
شـدن اسـرار روابـط زنـده
مـا بـا دیگـر موجـودات زنـده سـاکن کـره زمیـن
انجامیـده اسـت .اگـر قـرار اسـت از یـک فاجعـه
جهانـی جلوگیـری کنیـم بایـد ایـن روابـط را محترم
بشـمریم ،هـدف ایـن کتـاب آشـنا کـردن خواننـده
عـام بـا برخـی از مهمتریـن یافتههـا ،مفاهیـم و
مراحـل بنیادیـن زیستشناسـی تکاملـی از زمـان
شـکلگیری آن بـا انتشـار نخسـتین مقالـه داروین و
واالس در نزدیـک به  140سـال پیش اسـت .تکامل
بـه ارائـه مجموعهای اصولـی میپردازد که براسـاس
آن کل علـم زیستشناسـی بـه هـم تنیـده و مرتبـط
اسـت ،تکامـل همچنیـن به بیـان رابطـه انسـانها با
جهـان هسـتی و بـا همدیگـر میپـردازد ،بهعلاوه
ِ
بسـیاری از جنبههـای تکامـل دارای اهمیـت علمی
ً
اسـت مثال ،تکامـل سـریع مقاومـت آنتیبیوتیکها
و ویـروس ایـدز به داروهـای ضدویروسـی از جمله
مشـکالت پزشـکی بهشـمار میآیـد.

تکامل انسان

برنارد وود
ترجمۀ فرهاد رضایی
چاپ دوم |  178ص | پالتویی

در میان شاخههای بهشدت
منشعب و تخصصیشده
علوم ،شاید هیچکدام به اندازه
علم تکامل با مقاومت ناباوران و گاه مغرضان روبهرو
نشده باشد؛ بهطوری که این مقاومت ،خود نشان از
اهمیت ایدههای تکاملی و پیامدهای آن بر اندیشه

و باورهای انسان دارد .در واقع ،جنجالها آنجا اوج
میگیرد که علم فارغ از اساطیر ،پیشینه تاریخی و
ً
تکاملی انسان را صرفا در مقام یک گونه زنده در کنار
سایر گونهها پیشروی او مینهد و آن را از عرش به
فرش میکشد .چیستی و منشأ انسان از پرسشهای
دیرپا و بزرگ بشر است که پاسخ علم به آن ،بیتردید
نگرش انسان به خود و جهان پیرامونش را دستخوش
دگرگونی گریزناپذیری خواهد کرد .این کتاب مروری
بسیار کوتاه بر روایت علم از ماجرای پیدایش و
تکامل بشر بر پهنه این سیاره دارد.

فیلم
(چاپ اول | به زودی)
مایکل وود
ترجمۀ رحیم قاسمیان

ً
سینما مسلما یکی از مهمترین
ً
و شاید اساسا مهمترین قالب
هنری سده بیستم است .مایکل
وود ،استاد دانشگاه پرینستن،
در این کتاب اطالعات ارزشمندی در مورد ماهیت
سینما بهدست میدهد .به باور او سینما عناصر فراوانی
ً
در بر دارد ،اما عمدتا از خالل صدا (کلمه) و تصویر
است که به داستانگویی میپردازد .این داستانها
گاه غیرواقعیاند و جنبه تخیلی دارند و گاه جهان را
همانگونه که هست به ما نشان میدهند .این کتاب
علیرغم حجم اندکی که دارد ،اطالعات ارزندهای
در مورد مباحث نظری و معرفی ژانرهای مختلف
سینمایی دربردارد.

تاریخ هنر

دینا آرنولد
ترجمۀ رحیم قاسمیان
چاپ دوم |  165ص | پالتویی

ایــن کتــاب را بایــد دیباچ ـهای
بــر مســائل و مباحثــی دانســت
کــه در کنــار هــم ،شــاخه
تاریــخ هنــر را میســازند .در ایــن کتــاب بــا
رویکردهــای متفــاوت بــه تاریــخ هنــر ـ از هنــر
کالســیک تــا هنــر مــدرن ـ آشــنا میشــوید و
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مباحــث مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی و فلســفی
مرتبــط بــا ایــن آثــار را از نظــر میگذرانیــد؛
مباحثــی همچــون تأثیــر مکاتــب مختلــف
فلســفی و نظریــه روانــکاوی بــر شــیوههای تفکــر
مــا دربــاره تاریــخ هنــر ،بررســی معنــا در هنــر و
نقــش رســانهها و تکنیکهــای مختلــف آفرینــش
آثــار هنــری .میتــوان گفــت ایــن اثــر از بهتریــن
کتابهــای مقدماتــی بــرای آشــنایی بــا مباحــث
تاریــخ هنــر اســت.

نظریه هنر

سینتیا فریلند
ترجمۀ رحیم قاسمیان

چاپ دوم |  224ص | پالتویی

کتـاب حاضـر کتابـی اسـت
دربـارۀ اینکـه هنـر چـه چیزی
اسـت ،چه معنایـی دارد و چرا
بـرای آن ارزش قائـل هسـتیم .در واقـع کتابی اسـت
در مـورد موضوعهایـی کـه بهطـور سرسـری «نظریۀ
هنـر» نـام گرفتهاند .این کتـاب نظریههـای مختلف
هنـر نظیـر :نظریـۀ آیینی ،نظریـۀ فرمالیسـتی ،نظریۀ
تقلیـد ،نظریـۀ توصیفـی ،نظریـۀ ادراکـی و نظریـۀ
پستمدرنیسـتی را ،امـا نـه بهترتیـب و یـک به یک،
موشـکافی میکنـد.

هنر رنسانس

جرالدین ا.جانسون
ترجمۀ رحیم قاسمیان
چاپ سوم |  202ص | پالتویی

بوتیچلی ،هولباین ،لئوناردو،
دورر و میکآلنژ نامهایی
آشنایند؛ چنانکه شام آخر یا
مجسمۀ داود نیز آثاری شناخته
شدهاند اما این هنرمندان که بودند و چرا چنین آثار
شگفتی را ایجاد کردند و مخاطبان اولیه آنها این آثار
را چگونه مینگریستهاند؟ این اثر به این پرسشها
و پرسشهایی نظیر این با تأمل بر هنرمندان گمنام
و مشهور ،حامیان و آثار هنری در بستر تاریخی و
فرهنگی اروپای رنسانس ،پاسخ میدهد.

اسطوره

رابرت آلن سگال
ترجمۀ فریده فرنودفر
چاپ چهارم |262ص | پالتویی

کتاب حاضر درآمدی بر
مهمترین نظریههای سدههای
نوزدهم و بیستم در باب اسطوره
است .نویسنده کتاب کوشیده است تا با تکیه بر
آرای نظریهپردازان برجستهای همچون فریزر ،تایلور،
مالینوفسکی ،فروید ،لوی اشتراوس ،کاسیرر ،الیاده و
ژیرار به پرسشهای ذیل پاسخ دهد :اندیشه اسطورهای
چگونه فهم ما از علم را تحتتأثیر قرار میدهد؟ اسطوره
و دین تا چه اندازه به هم مرتبطاند؟ آیین و مناسک چه
هستند و نسبتشان با اسطوره چیست؟ اسطوره به چه
نحو بر ادبیات ،هنر و بهطور کلی بر جامعۀ انسانی تأثیر
میگذارد؟ آیندۀ اسطورهپژوهی چه خواهد شد؟

دموکراسی

برنارد کریک
ترجمۀعبدالرضاساالربهزادی
چاپ اول |  225ص | پالتویی

این کتاب شرح مختصری
از تاریخ نظریهها ،رویهها و
نهادهای دموکراسی را از یونان
و روم باستان تا انقالبهای روسیه ،فرانسه ،وآمریکا
بهدست میدهد و انواع دموکراسی و شرایط گوناگون آن
را در جهان جدید معرفی میکند .سخن اصلی نویسنده
آن است که دموکراسی شرطی الزم و نه کافی برای
حکومتی خوب است و حکومت قانون ،حقوق بشر،
آزادی و خواست گروههای اجتماعی باید اراده وخواست
اکثریت دموکراتیک را محدود سازد.

اگزیستانسیالیسم

توماس فلین
ترجمۀ حسین کیانی
چاپ دوم |  187ص | پالتویی

نویســنده ابتــدا بحــث از
فلســفه را نــه بهعنــوان آمــوزه
یــا نظامــی از تفکــر ،بلکــه
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همچــون شــیوهای از زندگــی آغــاز میکنــد و بیــان
میکنــد اگزیستانسیالیســم در واقــع فلســفهای
دربــاره فــرد انضمامــی و عینــی اســت .ســپس بــه
بحــث دربــاره ماهیــت و شــکلهای خودفریبــی
یــا ســوء بــاور و امــکان اخــاق اصیــل بــر پایــه
مســئولیت وجــودی میپــردازد .در بخشهــای
بعــدی کتــاب ،ارتبــاط مســتمر و پیوســته فلســفه
اگزیستانسیالیســم ،در شــرایط امــروز بررســی
میشــود .بــا توجــه بــه گســتره ایــن جنبــش در ســده
ً
بیســتم ،اگزیستانسیالیســم مســلما بــر محــور آثــار
ژان پــل ســارتر اســتوار اســت وهیچکــس بهتــر از او
اتحــاد و تنش میــان فلســفه و ادبیات ،امــر مفهومی و
تخیلــی ،امــر انتقــادی و امــر ملتــزم ،فلســفه در مقام
اندیشــه و تأمــل و ادبیــات بهعنــوان شــیوه زندگــی
را بــه تمثیــل در نیــاورده و کیفیــت فلســفهورزی
وجودگرایانــه را بــه تعریــف نکشــیده اســت.

ارسطو

جاناتان بارنز
ترجمۀ محمد فیروزکوهی
چاپ دوم |  192ص | پالتویی

تأثیـر ارسـطو بر تفکر بشـری
آن انـدازه زیـاد اسـت کـه
بـه دشـواری بتـوان بـرای آن
نظیـری یافـت .جاناتـان بارنـز یکـی از بزرگتریـن
ارسـطوپژوهان معاصـر در ایـن کتـاب مختصـر
امـا جامـع بـه بررسـی پژوهشهـای علمـی،
اکتشـافات منطقـی ،نظریههـای مابعدالطبیعی ،آثار
روانشـناختی و آراء سیاسـی ،اخالقی و هنری ارسطو
میپـردازد و جایـگاه تاریخـی او را در سـیر اندیشـۀ
بشـری نشـان میدهـد.

ویتگنشتاین

ای .سی .گریلینگ
ترجمۀ ابوالفضل حقیری
چاپ دوم |  197ص | پالتویی

لودویگ ویتگنشتاین فیلسوفی
خالق و نامتعارف بود که تاثیر او
بر اندیشه قرن بیستم ورای حوزه

فلسفه میرود در این کتاب که هدف آن آشنا ساختن
افراد غیرمتخصص با اندیشه ویتگنشتاین است؛
گریلینگ سرشت و تاثیر دیدگاههای ویتگنشتاین را
شرح داده است او اندیشه متقدم و متاخر ویتگنشتاین
و نسبت آنها را با هم توضیح داده و ارزیابی تازهای از
تأثیر کنونی او بر اندیشه معاصر عرضه کرده است.

علم

مکانیک کوانتومی به شما آسیب نمیرساند | مارکوس چان | ابوالفضل حقیری قزوینی
دایرههای مینایی :پژوهشی در تاریخ کیهانشناسی در تمدن اسالمی | امیرمحمد گمینی
اواتار :نگاهی علمی به فیلم علمی ـ تخیلی اواتار | استفان بکستر | پوریا ناظمی
نزاده
یزاده ،امیر حس 
خودآموز ستارهشناسی | ریچارد تالکوت | افشان کرباس 
هاوکینگ و سیاهچالهها | پل استراترن | ابوالفضل حقیری
نظریۀ همه چیز | استفن هاوکینگ | ابوالفضل حقیری
اینشتین و نسبیت | پل استراترن | ابوالفضل حقیری
سیاهچالهها | دان ناردو | ابوالفضل حقیری
جهان از انفجار بزرگ تا سیاهچالهها | پام اسپنس و ایان نیکلسون | ابوالفضل حقیری
جهانهای بسیار در یک جهان :در جستوجوی جهانهای دیگر | الکس ویلنکین | حمیده رحمتی
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علم

مکانیک کوانتوم به شما
آسیب نمیرساند

مارکوس چان
ترجمـۀ ابوالفضـل حقیـری
قزو ینی
چاپ اول |  244ص | رقعی

دو دسـتاورد بـزرگ فیزیـک
مـدرن عبارتانـد از نظریـهی کوانتومـی و نظریـهی
ً
نسـبیت عـام اینشـتین .امـا تقریبـا یـک قـرن پس از
عرضـهی ایـن دو نظریـه ،اغلـب مـردم کوچکترین
تصـوری از ایـن امـر ندارند کـه این دو نظریـه از چه
سـخن میگویند .آیـا میدانسـتید کـه در درون ماده
آن قـدر فضـای خالـی هسـت که کل نـژاد انسـان را
میتـوان در یـک حبـه قنـد فشـرده سـاخت؟ یـا در
طبقـهی آخـر یک سـاختمان سـریعتر پیر میشـوید
تـا در طبقـهی همکـف؟ پاسـخ ایـن پرسـشها و
پرسـشهای مشـابه دیگـر بـه زبانـی سـاده در ایـن
کتـاب علمـی سـرگرمکننده آمـده اسـت.
مارکـوس چـان ،نویسـندهی ایـن کتـاب،
علمینویـس ،روزنامهنـگار و مجـری برنامههـای
رادیو-تلویزیونـی اسـت .او در سـال  1959بـه دنیـا
آمده ،در سـال  1980در رشـتهی فیزیک از دانشـگاه
لنـدن فارغالتحصیـل شـده و درجـهی کارشناسـی
ارشـد خـود را از انسـتیتو تکنولـوژی کالیفرنیـا
دریافـت کـرده اسـت.
دایرههای مینایی :پژوهشی
در تاریخ کیهانشناسی در
تمدن اسالمی

امیرمحمد گمینی

چاپ اول |  338ص | رقعی

کیهانشناسـی علمـی از چه
زمانی پاگرفـت و در یونان و
تمـدن اسلامی تـا چـه حد
از روش تجربـی و ریاضی اسـتفاده میکـرد و چقدر
تحتتأثیـر فلسـفه طبیعـی بـود؟ منجمـان تمـدن
اسلامی چـه راهکارهایـی را بـرای حـل مشـکالت
علمـی زمـان خـود پیگرفتنـد؟ برای پاسـخ بـه این

سـؤاالت و پرسـشهایی دیگـر دربـاره تحـوالت
علمـی و تبـادل نظرهـای رایـج در نجـوم تمـدن
اسلامی نیـاز بـه پژوهشهایـی مبتنـی بـر نسـخ
خطـی بهجامانـده و آخریـن دسـتاوردهای مورخـان
دانشـگاهی علـم قدیم اسـت .ایـن کتـاب نتایج این
پژوهشهـا را در کنـار پژوهشهایـی جدیدتـر بـرای
متخصصـان و غیرمتخصصـان عالقهمنـد بـه رشـته
تاریـخ علـم معرفـی میکنـد .مخاطـب ایـن کتاب
افـرادی هسـتند کـه بـه تاریـخ تحـوالت علـوم در
گذشـتههای دور و نزدیـک دلبسـتهاند یـا میخواهند
بـا دسـتاوردهای فکری و فرهنگی تمدن اسلامی در
حـوزه علـم هیئت آشـنا شـوند.
اواتار :نگاهی علمی به فیلم
علمیـتخیلی اواتار

استفان بکستر
ترجمۀ پوریا ناظمی

چاپ اول |  362ص | رقعی

فیلمسـینمایی اواتار سـاخته
جیمـز کامـرون ،نقطـه
عطفـی در تاریـخ سـینما
اسـت .بـا این فیلـم بود کـه تولید و پخـش فیلمهای
سـه بعـدی بـه پدیـدهای همهگیـر بـدل شـد و روند
فیلمسـازی را تغییـر داد.
اواتـار اما نقطه اوجـی در تاریخ فیلمهای علمی
تخیلی بهشـمار مـیرود .دقـت علمی ارائه شـده در
ایـن فیلـم و ریشـه داشـتن موضوعـات و ایدههـا در
واقعیـت علمـی باعـث شـده اسـت تـا بـه بسـتری
مناسـب بـرای ترویج علم بدل شـود .بـه همین دلیل
اسـتفن بکسـتر ،یکی از برجسـتهترین نویسندههای
علمـی تخیلـی معاصـر کـه فعالیتهـای علمـی و
مهندسـی را در سـابقه خـود دارد بهسـراغ ایـن فیلـم
رفتـه و بـه بهانـه آن بـه کاوش در دنیای علـم اطراف
آن پرداختـه اسـت .چقـدر ازآنچـه در فیلـم میبینید
ریشـه در واقعیـت دارد؟ چه مقـدار آن تاکنون تحقق
یافتـه اسـت؟ وضعیت مـا در مواجهه بـا موضوعاتی
ماننـد محیط زیسـت ،سـفرهای فضایـی ،مواجهه با
بیگانههـا ،سـاختار و ریختشناسـی آنها چیسـت؟
و آگاهـی مـا از مغـز چگونـه در حال تغییر اسـت.
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در حالیکـه جیمـز کامـرون در حـال آمـاده
کـردن سـه قسـمت بعـدی فیلـم اواتار اسـت کـه بر
اسـاس تخمینهـا در یکـی دو سـال آینـده بـهروی
پـرده خواهـد رفـت ،اکنـون فرصـت مناسـبی بـرای
بازگشـت به دنیـای اواتار و کاوش علم در آن اسـت.

خودآموز ستارهشناسی
چاپ اول (بهزودی)

ریچارد تالکوت
ترجمۀ افشان کرباسیزاده

خودآموزتصویریستارهشناسی،
کتابی است که امکان یادگیری
این دانش را بهصورت کاربردی
و بصری برای عالقهمندان،
دانشآموزان و منجمان آماتور فراهم میکند .خواننده
با مطالعه این کتاب ،اطالعاتی درخصوص رصد
ستارگان ،سیارات ،اقمار ،کهکشانها و سایر اجرام
فضایی همچون شهابها و دنبالهدارها ،همچنین
انتخاب تجهیزات مناسب و عکاسی از آسمان شب
کسب میکند .آسمان شب ،از ماهگرفتگیهای زیبا
گرفته تا دنبالهدارهای درخشان همواره بشر را مجذوب
خود کرده است .این کتاب با تصاویر خود ،تمامی آنچه
را که شما برای ورود به این عرصه به دانستن آن نیازمندید،
پیشکشمیکند.

هاوکینگ و سیاه چالهها

پل استراترن
ترجمۀ ابوالفضل حقیری

چاپ سوم |  70ص |پالتویی

اسـتفن هاوکینـگ را بـه دکتـر
اسـترنج الو ،انسـان عجیـب
و غریـب فیلـم کوبریـک،
تشـبیه کردهانـد .ایـن مغـز متفکـر کـه در جهـان گم
شـده اسـت ،هیجانانگیزتریـن تفکر کیهانشناسـی
تمـام اعصـار را پدیـد آورده اسـت .کل تصویری که
مـا از کیهـان داشـتیم ،در دوران هاوکینـگ متحـول
شـده اسـت .تصویـری کـه او و همکارانـش ایجـاد
کردهانـد؛ تصویـری بدیـع و ماننـد یـک اثـر هنـری
زیباسـت .ماننـد یـک رویـا «غیرممکـن» اسـت و

در فراسـوی درک عـادی قـرار دارد .هاوکینگ نظرات
جدیـد هیجانانگیـزی در مورد سـیاهچالهها ،نظریه
همـه چیـز و مبـدأ جهـان پدیـد آورده اسـت.

نظریه همه چیز

استفن هاوکینگ
ترجمۀ ابوالفضل حقیری
چاپ پنجم |  128ص | پالتویی

در ایـن سـخنرانیها کوشـش
خواهم کـرد تا تصویـری ارائه
کنـم از آنچـه بـه نـام تاریـخ
جهـان از مهبانـگ تـا سـیاهچالهها میشناسـیم .در
سـخنرانی نخسـت ،بـه اختصـار آراء گذشـتگان را
دربـارۀ جهـان بررسـی خواهـم کـرد و خواهیـم دید
کـه چگونـه بـه تصویـر کنونـی خـود رسـیدهایم .در
سـخنرانی دوم ،شـرح خواهـم داد کـه چگونـه هـر
دو نظریـۀ گرانـش نیوتـن و اینشـتاین بـه ایـن نتیجـه
رسـیدند کـه جهـان نمیتوانـد ایسـتا باشـد .در
سـخنرانی سـوم دربـارۀ سـیاهچالهها سـخن خواهم
گفـت .در سـخنرانی چهـارم شـرح خواهـم داد کـه
براسـاس مکانیـک کوانتومـی چگونـه ممکن اسـت
کـه انـرژی سـیاهچالهها بـه بیـرون نشـت کنـد .در
سـخنرانی پنجـم ،نظـرات کوانتـوم مکانیکـی را در
مـورد مهبانـگ و مبـدأ جهـان بـهکار خواهـم بـرد...
سـرانجام ،در سـخنرانی هفتم ،شـرح خواهـم داد که
مـا چگونـه تلاش میکنیـم نظریـه یگانـهای بیابیـم
کـه شـامل مکانیـک کوانتومـی ،گرانـش ،و تمـام
اندرکنشـهای دیگـر فیزیـک شـود .اگـر در ایـن کار
توفیـق یابیـم ،ب هراسـتی جهـان و جایـگاه خـود را در
آن خواهیـم فهمیـد.

اینشتین و نسبیت

پل استراترن
ترجمۀ ابوالفضل حقیری
چاپ دوم |  90ص | پالتویی

اینشـتین جهـان هسـتی را
دگرگـون کـرد ،امـا خـود بـا
نامـرادی و ناکامی درگذشـت.
نظریـه نسـبیتش ،او را بهعنـوان بزرگتریـن چهـره

128

انتشارات حکمت

علمـی پـس از نیوتـن تثبیـت کـرد .نسـبیت ،درک ما
را از فضـا و زمـان نابـود کـرد و عالمـی را بهجـای
آن نشـاند کـه پیـش از آن تصویرناپذیـر بـود .فرمـول
مشـهورش  ،e=mc2نشـان داد کـه مـاده را مـی
تـوان بـه انـرژی تبدیـل کـرد ،و اصـل هسـتهای از
اینجـا آغـاز شـد .او در نظریـه کوانتومـی نیـز سـهم
بهسـزایی داشـت .امـا اینشـتین سـرانجام نتوانسـت
پیامدهـای یافتههـای خـود را ،بهویـژه در نظریـه
کوانتومـی ،بپذیـرد .در نتیجـه ،بیش از ربع قـرن را به
جسـتوجوی نظریـهای جامـع گذراند کـه کار خود
وی یافتـن آن را نابـود کـرده بـود.

سیاهچالهها

دان ناردو
ترجمۀ ابوالفضل حقیری
چاپ دوم |  120ص | رقعی

سـیاهچالهها یکـی از عجایب
جهـان علمـی جدیدنـد کـه
از زمـان طـرح ،مباحـث
گوناگونـی را در جهـان علـم ایجـاد کردهانـد .ایـن
کتـاب بـا زبانـی سـاده امـا دقیق و بـدون اسـتفاده از
ریاضیات پیچیده سـعی در آشنا سـاختن خوانندگان
خـود بـا سـیاهچالهها دارد.

جهان ،از انفجار بزرگ تا
سیاهچالهها
پام اسپنس | ایان نیکلسون

ترجمۀ ابوالفضل حقیری

چاپ اول |  189ص | جیبی

در ایـن کتـاب هـر آنچه که
در بـاب جهـان میخواهید
بدانیـد آمـده اسـت از مشـخصات کهکشـانها،
سـتارهها و سـیارهها تـا داسـتان پیدایـش جهـان
(انفجـار بـزرگ) و معمـای سـیاهچالهها .همچنین،
اطالعـات مفیـد و جامعـی در باب تکتـک عناصر
تشـکیلدهنده جهـان در ایـن کتـاب آمـده اسـت و
اشـارهای نیـز بـه تاریخ شـناخت جهان ،دانشـمندان
و کشـفیات بـزرگ علمـی آنها شـده اسـت.

جهانهای بسیار در یک
جهان :در جستوجوی
جهانهای دیگر
ویلنکین
الکس ِ
ترجمۀ حمیده رحمتی

هر زنجیرۀ ممکن از حوادث،
هر قدر هم عجیب و
باورنکردنی یا غیرمحتمل
ً
باشد ،باز هم واقعا در جایی از دنیا اتفاق افتاده است؛
آن هم نه یک بار بلکه به تکراری نامحدود! اگر تیم
فوتبال مورد عالقۀ شما در مسابقات قهرمانی برنده
نشده ،مأیوس نشوید :زیرا آن تیم در دنیاهای زیاد
دیگری برنده شده است .بهعبارت سادهتر ،دنیاهای
فراوانی هستند که تیم شما هر سال در آن برنده
میشود! اگر نارضایتی شما از مسائلی غیر از فوتبال
ً
است و شما کامال از چگونگی رخ دادن حوادث
ویلنکین مطالبی را
دلزده شدهاید ،باز هم کتاب ِ
ارائه میدهد که برایتان مفید است .مطابق این نظریۀ
جدید ،فضاهای زیادی در جهان هستی وجود دارند
که شباهتی به زمین ما ندارند و حتی با قوانین فیزیکی
متفاوتی فرمولبندی شدهاند .بحثبرانگیزترین جنبۀ
این کتاب ،این ادعا است که هر کدام از ما تعداد
ً
زیادی همز ِاد کامال یکسان داریم که در دنیاهای
بیشمار دیگری زندگی میکنند و در جهان هستی
پراکنده هستند.

مطالعات اجتماعی و
فرهنگی خاورمیانه
ایـران مرکـز تمدنـی بسـیار کهـن و ریشـهداری اسـت کـه شـناخت و بررسـی ایـن پدیـده
فرهنگـی و تمدنـی از ابعـاد و زوایـای گوناگون شایسـته و بایسـته اسـت .حوزههـای تاریخی،
باستانشناسـی ،ایرانشناسـی ،جامعهشناسـی و مردمشناسـی ایـران عهـدهدار ایـن وظیفـه
خطیرنـد .علاوه بـر این ابعاد ،ضروری اسـت تمدن ایـران در ظرف و قالـب بزرگتر منطقهای
و بینالمللـی نیـز شـناخته شـود .انتظـار مـیرود آنچه امـروزه به عنـوان مطالعـات خاورمیانه
یـا مطالعـات منطقـهای و بینالمللـی شـناخته میشـود بـه ایـن حـوزه بپـردازد .از آنجـا کـه
گفتمـان غالـب در متـون فارسـیزبان دربـاره خاورمیانـه بـه ابعاد سیاسـی و روابـط بینالملل
میپـردازد ،در زمینـه مطالعـات اجتماعـی و فرهنگـی خلأ جـدی بـه چشـم میخـورد.
شـناخت جوامـع منطقـه خاورمیانـه و جهان اسلام کـه مشـترکات اجتماعـی و فرهنگی
فراوانـی بـا حـوزه تمدنی ایـران دارند ،در جهـت ارتقـای درک متقابل میان جوامع و همزیسـتی
مسـالمتآمیز کمک بسـیار زیاد و شـایانی خواهد کرد .بسـیاری از اختالفهـا و تضادها میان
جوامع ،حتی در سـطوح سیاسـی و بینالمللی ،در عدم شـناخت صحیح فرهنگی ریشـه دارد.
مطالعـات اجتماعـی و فرهنگـی در ایـن حوزه میتواند سـهم بسـزایی در این زمینـه ایفا کند.
نشـر سـینا با معرفـی ایـن مجموعـه در نظـر دارد از تمـام متخصصـان و صاحبنظرانی
کـه تمایـل و آمادگـی دارنـد دعـوت کنـد تـا هـم در تألیـف و هـم در ترجمـه متـون اصلـی و
شناختهشـده در ایـن رویکـرد همـکاری کننـد.
یـتطبیقی دین ماکس وبر | ماکس وبر و دیگران | ترجمه علی راغب
جامعهشناسی تاریخ 
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ی ـ
جامعهشناسـی تاریخ 
تطبیقـی دین ماکـس وبر
ماکس وبر و دیگران
گـردآوری و ترجمـۀ علـی
راغـب

مجموعه حاضر شامل شش
مقاله دربارۀ جامعهشناسی
یـتطبیقی در حوزۀ
تاریخ 
ً
ادیان است .سه مقاله مستقیما از وبر و سه مقالۀ
دیگر دربارۀ اندیشههای وی بههمراه مباحثهاش با
گئورگ زیمل ،ارنست ترولچ ،فردیناند تونیس و
گئورگ یلینک در نشست جامعهشناسان آلمانی در
فرانکفورت است .مقایسۀ شیوۀ مواجهۀ ادیان با امور
اجتماعی ،اقتصادی ،طبقاتی و ...موضوع مشترک
سه مقالۀ وبر است .بررسی رویکردهای وبر در حوزۀ
یـتطبیقی ادیان و همچنین
جامعهشناسی تاریخ 
اندک دیدگاههای نظری او دربارۀ اسالم دلیل اصلی
همنشینی بخشهای پراکنده در این کتاب بوده است.
وبر در جمعبندی بررسی ادیان آسیایی معتقد است
که خصلت عام زهد آسیایی ،سرسپردگی به یک
«منجی زنده» و همچنین عدم تصعید انگیزۀ حرص
عقالنی منفعت و عدم ادغام آن در نظام
به پیگیری
ِ
دنیوی کنش است ،امری که در
اخالق
عقالنی
ِ
ِ
ِ
غرب از طریق «ریاضتکشی دنیوی» پروتستانتیسم
صورت گرفت.
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هنر
شکلگیری هنر اسالمی | الگ گرابار | مهدی گلچین عارفی
دلوز و گواتاری برای معماران | اندرو بلنتاین | نگار صبوری
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شکلگیری هنر اسالمی

هنر

الگ گرابار
ترجمۀمهدیگلچینعارفی

چاپ اول |  400ص | وزیری

در ایـن مطالعه موشـکافانه،
الـگ گرابـار ،مـورخ بـزرگ
هنـر اسلامی ،عصـاره
یافتههـای خـود دربـاره پیدایـش ایـن هنـر را یکجا
گـرد آورده اسـت .خواننده در سـفری حیـرتآور ،از
راه آشـنایی بـا مهمترین آثـار هنر متقدم مسـلمانان،
بـا ریشـههای جغرافیایـی و تاریخـی و اجتماعـی
شـکلگیری ایـن سـنت هنـری آشـنا میشـود.
کتـاب بـا طـرح پرسـشهایی اساسـی ،باورهـای
پذیرفتـه دربـاره هنـر اسلامی را سسـت میکنـد؛
ً
پرسـشهایی کـه دایـره شـمول آن صرفـا بـه جهـان
اسلام محـدود نمیماند و بـه تأمـل در اصل معنای
هنـر و فرهنـگ میانجامد .چیرهدسـتی نویسـنده در
اسـتخراج معنـا از صورتهـای هنری و تلاش برای
رسـیدن بـه الیههـای فرهنگـی و روانشـناختی پنهان
در پـس صورتهـا تصویری تازه و بدیع از نخسـتین
گامهـای پیدایـش یکـی از مهمتریـن سـنتهای
هنـری جهـان پدیـد آورده اسـت.

دلــوز و گواتــاری بــرای
معمــاران

اندرو بلنتاین
ترجمۀ نگار صبوری
ویراسـتار :مهـدی گلچیـن
عا رفی
چاپ اول |  192ص | رقعی

واژگان ناآشنا ،احساسی از
درون این ِمه
اینجا
ِ
ِ
دیدن جهان
زیروزبر شدنهای اساسی جاری استِ .
همچون گدازهای از احتماالت چیزی است که
نوشتههای دلوز و گواتاری را برای معماران جذاب
میکند؛ معمارانی که خود را در این موقعیت میبینند
شرط یافتن
که باید برای بناها شکلی پیشنهاد کنندِ .
ِ

شکل بیشکل بودن است ،به تعلیق درآوردن اوضاع
ِ
شکل داشتن ،تا امکانی نو پدیدآمدنی باشد .دلوز و
گواتاری میتوانند کمکمان کنند که از عقل متعارف
ِ
در امان بمانیم و بر جاروی جادوان سوار شویم ،تا
بتوانیم جهان را به شکل عناصری شکلنیافته ببینیم
که بر اثر نیروهایی بینام رفتار میکند .شاید وارد
عالم َمجاز ما را در موضعی قرار دهد
شدن به این ِ
که بتوانیم چیزی را که پیشتر نبوده بهوجود آوریم.

فیلمسازان جهانی،
مؤلفان ایرانی
تارانتینو | علی روحانی

مایک لی :تصویرگر لحظات حقیقی | آرش جمشیدی
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فیلمسازان جهانی ،مؤلفان ایرانی
تارنتینو

علی روحانی
چاپ اول |  109ص | رقعی

در هنگام نگارش این متن،
تارانتینو پنجاه و سه ساله
است .سه فیلمساز محبوب
او ملویل ،پکینپا و لئونه،
هر یک پنجاه و اندی زیستند و کوربوچی بزرگ در
شصت و سه سالگی درگذشته است .همه آنهایی
که برای قهرمان قصه ما ،در گذشتهای نه چندان دور،
هدف ،رسیدن و یا عبور از آنها بوده است .او بارها
به این مساله اشاره کرده که در آینده شاید تنها دو یا سه
فیلم دیگر بسازد و بعد راهی نو میپیماید .بپذیریم که
سینمای تارانتینو به انتهای راه نزدیک می شود.

مایک لی:

تصویرگر لحظات حقیقی

آرش جمشیدی

چاپ اول | بهزودی

فیلمهـای مایـک لـی بیـش
از پیـش مـا را بـه رئالیسـم
لحظـات غیرمترقبـه نزدیک
میکنـد و آنهـا را بیـش از پیـش بـه خـود داسـتان،
ولـی واقعیـت زندگـی نزدیـک میکنـد .لـی بهدنبال
حقیقـت در متـن زندگـی اسـت؛ بهگونـهای کـه آن
بودن
رئالیسـم را در فیلم بـا برجسته
سـاختن تصنعی ِ
ِ
مدیـوم بازسـازی میکنـد .مایـک لی بیشـک یکی
از کارگردانـان مهـم جهان و بریتانیا و دورۀ مدرنیسـم
هنـر سـینما و نمایـش اسـت .در عیـن تأثیـر و تأثـر
از مهمتریـن جریانهـای هنـری نیمـۀ دوم قـرن و
تحـوالت و گرایشهـای مختلـف توانسـته اسـت
سـبک رئالیسـتی خـود را خلـق و فـرم منحصربهفرد
خـود را در بداهـه ادامـه دهـد .زندگـی او پرفـراز و
نشـیب بـوده و بسـیاری از تضادهـای شـخصی و
اجتماعـی را میتـوان بـه وضـوح در کارهـای او
پیـدا کـرد .لـی از دهـۀ شـصت تاکنـون بیـش از ۲۱
نمایشـنامه ۱۱ ،فیلـم تلویزیونی ۳ ،فیلـم کوتاه و ۱۲

فیلـم بلنـد را سـاخته و جوایـز و افتخاراتـی متعـدد
بـه ارمغـان آورده اسـت .ایـن کتـاب بـرای اولینبـار
در ایـران نگاهـی جامـع بـه کارهـای او و مؤلفههای
اصلـی هنـر او داشـته اسـت.

نظریه و نقد
نشانهشناسی سینما | کریستین متز | روبرت صافاریان
نظریــه و نقــد فیلــم  :1زبــان ســینما | ویراســتۀ لیئــو ب ـرادی و مارشــال کوئــن | ویراســتار ترجمــۀ فارســی:
بابــک ّ
تبرایــی
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نظریه و نقد

نشانهشناسی سینما

کریستین متز
ترجمۀ روبرت صافاریان
چاپ اول |  320ص | رقعی

مقالههای دربـاره داللت در
سینما نخسـتین و مهمترین
کتـاب نظریهپـرداز بـزرگ
سـینما کریسـتین متز اسـت .آیا سـینما زبان اسـت؟
ایـن پرسشـی اسـت کـه متـز مطـرح میکنـد و بـا
دیـدی موشـکافانه بـه تحلیـل آن میپـردازد .پاسـخ
پایانـی او ایـن اسـت کـه بـا وجـود اینکـه سـینما بـا
زبـان کالمـی مـا تفاوتهـای بسـیار دارد ،امـا در
نهایـت رسـانه ارتباطی قانونمندی اسـت کـه تدوین
دسـتور زبـان آن بهعهـده نشانهشناسـی سینماسـت.
کتـاب ،حاوی شـرح متز دربـاره طبقهبندی مشـهور
قطعههـای خودمختـار او و بـه کارگیـری آن در مورد
فیلـم خداحافـظ فیلیپیـن اسـت .اندیشـههای متـز
دربـاره سـینمای نـو و نارسـایی مالکهایی کـه برای
تعریـف آن بـهکار گرفتـه میشـود ،از بخشهـای
خواندنـی کتاب اسـت.

نظریه و نقد فیلم 1
زبان سینما

ویراسـتۀ لیئـو بـرادی و
مارشـال کوئـن
ویراسـتار ترجمـۀ فارسـی:
بابـک ّ
تبرایـی
چاپ اول |  284ص | رقعی

امـروزه بـا اطمینـان خاطـر میتـوان گفـت کـه
«مطالعات سـینمایی» یکـی از پربارترین حوزههای
ی اسـت .کتابـی کـه در دسـت داریـد،
علـوم انسـان 
جلـد نخسـت از مجموعـۀ هشـتجلدی «نظریه و
نقـد فیلـم» اسـت کـه تعـدادی از مهمتریـن متـون
در تاریـخ مطالعـات سـینمایی را در بـر میگیـرد.
پرسـشهای اصلـی ایـن جلـد از ایـن قـرار اسـت:
آیا سینما یک زبان است؟
قواعد این زبان چیست؟

کـدام ابعـاد ایـن زبـان در دورههـای مختلـف
مـورد تأکیـد بیشـتری قـرار گرفتـه اسـت؟
ویژگیهـای اصلـی ایـن زبـان در طـول عمـر
کوتاهـش چگونـه تحـول یافتـه اسـت؟
مخاطب چگونه این زبان را ادراک میکند؟
پاسـخهای متفـاوت نظریهپـردازان فیلـم بـه
ایـن پرسـشها فضایـی بـرای تأمـل در بـاب سـینما
و سـازوکار آن فراهـم مـیآورد .از ایـنرو ،خوانـدن
ایـن کتـاب برای دانشـجویان هنـر ضـروری ،و برای
عالقهمنـدان بـه مطالعـات سـینمایی مفیـد اسـت.
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یک فیلم ،چند نگاه
روبان سفید | میشائیل هانکه | جمعی از نویسندگان | ترجمۀ حامد عزیزیان ،حمید باقری
نگاه خیره اولیس | تئو آنجلو پولوس | جمعی از نویسندگان | ترجمۀ حامد عزیزیان ،حمید باقری
آینه | آندری تارکوفسکی | جمعی از نویسندگان | ترجمۀ حامد عزیزیان ،حمید باقری
از این مجموعه منتشر خواهد شد:
لینـچ از مخمـل آبـی میگویـد (بخشهایـی از گفتوگوهـای دیویـد لینـچ بـا لـوران بـوزارو ،جرالـد
لکوئیـه ،کریـس رودلـی و  ...دربـاره مخمـل آبـی) | دیوید لینـچ | ترجمۀ حامـد عزیزیان ،حمیـد باقری
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روبان سفید

یک فیلم ،چند نگاه

میشاییل هانکه
ترجمۀ حامد عزیزیان | حمید
باقری
چاپ اول |  120ص | رقعی

هانکه فیلمسـازی اسـت که
بـه درون روح افـراد رسـوخ
میکنـد و آنهـا را بهصورت عریان شـده بـه مخاطبین
خـود نشـان میدهـد .انسـانهای از همگسـیخته
و ناامیـد کـه قربانـی نوعـی از بیرحمـی و عـداوت
شـدهاند .امـا همـه ایـن افـراد سـتمدیده ،قربانـی چه
چیـزی هسـتند؟ خشـونت .اگـر مولفـه خشـونت
را یـک عنصـر تکرارشـونده در آثـار هانکـه قلمـداد
کنیـم ،ایـن خشـونت بـه کمـک ابـزار و مولفههایـی
خـود را به رخ مخاطبین میکشـاند .در روبان سـفید
همـه عناصـری کـه بهنوعـی در فیلمهـای گذشـته او
غایـب بودنـد دور هـم جمع شـدهاند تا روبان سـفید
بهعنـوان خاصتریـن فیلـم هانکـه جلوه کند .شـاید
علـت خـاص بـودن و مهـم بـودن ایـن فیلـم در این
نیـز باشـد کـه هانکه اینبـار بهدنبال پاسـخ پرسشـی
اسـت کـه در فیلمهای گذشـته خود فقـط آن را طرح
کـرده بـود ،یعنـی منشـأ خشـونت .روبـان سـفید،
جسـتوجویی اسـت در روح و روان جامعـهای
اسـتعاری بـرای پیـدا کـردن ریشـههای خشـونت و
علـت پذیرفتـن آن توسـط انسـانها.

نگاه خیره اولیس

تئو آنجلوپولوس
ترجمۀ حامد عزیزیان | حمید
باقری
چاپ اول |  136ص | رقعی

نـگاه خیـره اولیـس دهمیـن
فیلـم بلنـد آنجلوپلـوس و
یکـی از کاملتریـن آثـار او اسـت .ایـن فیلم نـه تنها
نوعـی گزیدهشناسـی از آثار سـینمایی آنجلوپولوس
اسـت ،بلکـه در حکـم بازخوانـی درخشـانی از
داسـتان کهـن ادیسـه | اولیـس هومـر محسـوب

میشـود .فیلـم آنجلوپولـوس روایت گـذر از مرزها
و کرانههـای تاریـخ اسـت .از اسـطوره اولیـس تـا
واقعیـت بالـکان .از گمگشـتگی اولیـس در بعـد از
جنـگ تـروا تـا گمگشـتگی انسـان گمشـده امـروز
در سـرزمینهای واقعـی و جنـگزده .گویـی اولیس
هـر روز زنـده میشـود ،میجنگـد ،آواره میشـود و
دوبـاره میمیـرد.

آینه

آندریتارکوفسکی
ترجمۀ حامد عزیزیان | حمید
باقری
چاپ اول |  136ص | رقعی

رشـته تسـبیحی فیلمهـای
تارکوفسـکی را بـه یکدیگـر
گـره میزننـد .یـادآوری و زنـده کـردن گذشـته از
کودکـی ایوان آغاز میشـود به سـوالریس میرسـد و
تـا نوسـتالگیا ادامه پیـدا میکند .شـاعری میخواهد
ایمان و گذشـته فـردیاش را دوبـاره بازیابد و آن یکی
میخواهـد بـرای مـردم تکههـای شـمع باشـد تـا بـا
سـوختن خـود مـردم یـخزده از بیاعتقـادی را دوباره
جانی دوباره ببخشـد .شـک و ایمـان از آندره روبلف
آغـاز میشـود ،با اسـتاکر بـه اوج خود میرسـد ،در
نوسـتالگیا و ایثـار ادامـه پیـدا میکند.
آینـه اثـری اسـت کـه گویـا تمامـی آثـار قبلـی
و بعـدی هنرمنـد از دل آن بیـرون آمدهانـد .آینـه
انعـکاس دیـروز و امـروز تارکوفسـکی اسـت .دیروز
خانوادگـی او بـا دیروز کشـورش به هم آمیخته شـده
و بـا هـم بـه جلـو حرکـت میکننـد.

تئاتر
فضـای تولیـد و اجـرای تئاتـری ،بـدون برخـورداری از پشـتوانههای نظـری ،هرگـز نخواهـد
توانسـت ببالـد و رشـد کنـد .یکـی از امکاناتـی کـه میتوانـد ایـن پشـتوانهی نظـری را تغذیه
کشـف جهانـی نـو بـرای خواننـده اسـت و چـه بسـیارند
کند،کتـاب اسـت .هـر کتـاب،
ِ
جهانهـای تئاتـری کـه عالقهمنـدان جـدی ایـن هنـر تأثیرگـذار را به ِسـیر در عرصههـای بکر
خـود دعـوت میکننـد .نشـر حکمت سـینا بـر آن اسـت تا بـا مجموعـهی کتابهـای تئاتری
خـود ،در سـه زمینـهی مطالعـات دراماتورژیک ،مطالعـات اجـرا و نمایشـنامه ،منابعی غنی،
مفیـد و برانگیزنـده در دسـترس پژوهشـگران ،دانشـجویان ،منتقـدان ،دسـتاندرکاران تئاتر و
تماشـاگران ،قـرار دهد.
مطالعات دراماتورژیک
مقدمهی کرامول؛ نکاتی در باب درام رمانتیک | نوشتهی ویکتور هوگو | ترجمهی پرویز احمدینژاد
دیالوگ | نوشتهی پیتر ُو َمک | ترجمهی مژده ثامتی
ستایش تئاتر | گفتوگوی آلن بدیو و نیکوال ِترونگ | ترجمهی محمدرضا خاکی
ِ
نمایشنامهها
کوهن | ترجمهی غالمرضا شهبازی
ماکیاوللی :هنر رعب و وحشت | نوشتهی رابرت ِ
طنین صدای یک انسان | نوشتهی دیوید هنری هوانگ | ترجمهی غالمرضا شهبازی
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تئاتر

مقدمهی کرامول :نکاتی
در باب درام رمانتیک

ویکتور هوگو
ترجمۀ پرویز احمدینژاد

چاپ اول |  100ص | رقعی

ویکتور هوگو در مقدمهی
کرامول؛ نکاتی در باب درام
رمانتیک که آن را در دوران جوانی بر نمایشنامهی
کرامول نوشته است ،چند اندیشهی اساسی را از
جهات گوناگون مطرح میکند .او در این مقدمه،
ابتدا تحول ادبیات را با توجه به تحول تاریخ مد نظر
قرار میدهد و سپس به مسائل حساس دوران مدرن
(قرن نوزدهم) میپردازد و گروتسک را به عنوان
عنصری جدید قلمداد میکند که وارد عرصهی هنر
شده است .از دیدگاه هوگو ،گروتسک و واال دو
جنبهی اساسی دراماند ،شعر غنایی و شعر حماسی
مشخصهی دو عصر گذشته بوده و درام ،فرم ادبی
دوران مدرن است...
ویکتـور هوگـو ( )1802-1885را اغلـب
بـه عنـوان شـاعر و رماننویـس قـرن نوزدهـم
میشناسـند .رمـان معـروف او به نـام بینوایـان یکی
از رمانهـای مشـهور و ُپرخواننـدهی همـهی ادوار
اسـت ،امـا بایـد یـادآور شـد کـه او بـه نوشـتن برای
تئاتـر نیـز عالقه داشـت .او بیش از پانزده نمایشـنامه
نگاشـته اسـت کـه در آنهـا میکوشـد شـیوهی درام
رمانتیـک را در برابـر تئاتـر نئوکالسـیک ارائـه کنـد.

دیالوگ

پیتر ُو َمک
ترجمۀ مژده ثامتی
چاپ اول |  212ص | رقعی

دیالوگ مفهومی مهم و
چندوجهی است ،هم
گونهای فلسفی و کهن است،
هم از مؤلفههای قالب درام و رمان .هم الگویی برای
ارتباط نویسنده و خواننده است ،و هم مدخلی

نظری به ماهیت زبان .دیالوگ در تمام این قالبها با
«ادبیات» سروکار دارد ،و تجرد و تحجر متن مکتوب
را با تعامل سیال گفتوگو ،بر هممیزند.
پیتر ُو َمک در این کتاب بهطور موجز و مشخص
به وجوه مختلف دیالوگ میپردازد ،طرق او برای
دستیابی به این منظور عبارتند از:
* ارائهی تاریخچهای از قالب دیالوگ ،از افالطون
تا رنسانس ،عصر روشنگری و مدرن
* پرداختن به نقش دیالوگ در «صداهای»
چندگانهی رمان ،و کارکرد دیالوگ بر صحنه
* تأملی بر نظریههای دیالوگیسم میخائیل باختین
خود مطالعات ادبی،
* بررسی این عقیده که ِ
مستلزم برقراری «دیالوگی» با گذشته است
این مطالعهی عمیق و راهگشا ،نقطهی شروع مناسبی
برای کندوکاو در باب پیچیدگی این قالب ادبی متنوع
و حیرتانگیز خواهد بود.

ستایش تئاتر

(گفتوگوی آلن بدیو و نیکوال
ترونگ)

آلن بدیو
ترجمۀ محمدرضا خاکی
چاپ اول |  75ص | رقعی

«چگونـه بایـد بـا مـردم
سـخن گفـت تـا بتواننـد
بهنحـوی دیگـر ،متفـاوت بـا آن چـه کـه بـه آن خـو
کردهانـد ،بـه زندگـی بیاندیشـند؟»
تئاتـر کـه کاملتریـن هنرهاسـت ،بـا قدرتـی
ِ
غیرقابلقیـاس ،بـه ایـن پرسـش پاسـخ میدهـد.
امـروزه ،بـا آن که تئاتر همچنان زنده اسـت و در همه
جـا بـه اجـرا در میآیـد ،امـا از دو سـو در معـرض
صنعـت
تهدیـد اسـت :از یـک طـرف بـه سـوی
ِ
سـرگرمی کشـیده میشـود تـا بـدل بـه برآینـدی از
آرا و تفکـر غالـب شـود ،و از سـوی دیگـر ،بـه ایـن
بهانـه کـه میخواهنـد تئاتـر را بـه سرچشـمههای
اصلـیاش بازگرداننـد ،بیپـروا ،آن را بـه سـمت
شالودهشـکنیهای جسـورانه ،غلـط و بیمحتـوا
میبرنـد .پرسـش ایـن اسـت کـه چگونـه میتـوان
تئاتـر را بـه ذات و قـدرت واقعـی آن بازگردانـد؟
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بـا از سـر گرفتـن گفتوگـوی چنـد هـزار
ُ
سـالهی تئاتـر و فلسـفه ،زوج ک َهنـی کـه از زمـان
َ
افالطـون تاکنـون از هـم جـدا نشـدهاند؛ آلـن بدیو،
فیلسـوف معاصـر و نیکـوال ِترونـگ نویسـندهی
روزنامـهی لومونـد ،بـه گفتوگـو بـا یکدیگـر و
ارائـهی دیدگاههـای تـازه پیرامـون ایـن هنـر بنیادیـن
میپردازنـد و بـه نحـوی درخشـان بـه مـا یـادآوری
میکننـد کـه تئاتـر مـا را هدایـت میکنـد .زمانـی
کـه بـه ارزش و کاربردهـای آن پـی میبریـم،
دیگـر نمیتوانیـم آن را کـه یکـی از قطبنماهـای
زندگیسـت ،کنـار بگذاریـم.

ماکیاولـی :هنـر رعـب و
وحشـت
رابرت کوهن
ترجمۀ غالمرضا شهبازی

چاپ اول |  123ص | رقعی

«ماکیاوللی :هنر ُرعب و
وحشت» درامی تاریخیست
که به زندگی سیاسی نیکولو ماکیاوللی میپردازد.
نویسنده ،در این نمایشنامه ،با تعمقی خیرهکننده در
باب اغواگری قدرت ،افرادی را به نمایش میگذارد
که در دام رعب و وحشت تاریخ ،گرفتار شدهاند .او با
تزا سخن میگوید که
زبانی امروزی از آرامشی وحش 
انسانیت را بر باد میدهد.
کوهن ،نمایشنامهنویس آمریکایی که در
رابرت ِ
سال  1938زاده شد ،پژوهشگر تئاتر و نظریهپرداز
بازیگریست .او عالوه بر نگارش نمایشنامه ،در زمینهی
آموزش دانشگاهی ،کارگردانی تئاتر ،ترجمه و نقد درام،
کند.کوهن نمایشنامهی «ماکیاوللی :هنر
فعالیت می
ِ
رعب و وحشت» را در سال  2004نوشت.

طنین صدای یک انسان

دیوید هنری هوانگ
ترجمۀ غالمرضا شهبازی

چاپ اول |  124ص | رقعی

نمایشـنامهی «طنین صدای
یـک انسـان»که رویدادهای

آن در خانـهای دورافتـاده در دل یـک جنگل میگذرد
در واقـع یـک داسـتان ارواح تراژیـک اسـت کـه بـه
کمـک اسـتعارههای اسـطورهای ادبیات ژاپـن روایت
میشـود.
جهـان نمایشـنامهی «طنین صدای یک انسـان»
حاصـل تعامل دو شـخصیت تنهـا و میانسـال یعنی
یـک زن و یـک مـرد اسـت کـه تغییـر مـداوم روابـط
میـان آن دو بـه پایانـی غریـب میانجامـد .ایـن
نمایشـنامه ،کشـمکش میـان دو شـخصیت تراژیک
یعنـی یـک زن و یـک مـرد و تقابـل دنیـای زنانـه و
مردانـه را در فضایـی رازآلـود بـه نمایـش میگذارد.

کتابهای مرجان

(گردشگری | حیات وحش | محیط زیست)

سوارکاری برای همه | سندی رنسفورد | ترجمۀ غزاله منتظم
انقالب سبز (آینده سیاره ما ) | جمعی از نویسندگان | باران بیدار
نجات سیارۀ زمین (گامی در جهت درست) | جمعی از نویسندگان | باران بیدار
سیارهای در بحران (خطراتی که دنیای ما با آنها روبهروست) | جمعی از نویسندگان | باران بیدار
تغیی ـرات اقلیمــی و گرمایــش جهانــی (علتهــا و پیامدهــای افزایــش دمــا) | جمعــی از نویســندگان
| بــاران بیــدار
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کتابهای مرجان

انقالب سبز
(آینده سیاره ما)

جمعی از نویسندگان
ترجمۀ باران بیدار
چاپ اول |  48ص | رحلی

سوارکاری برای همه

سندی رنسفورد
ترجمۀ غزاله منتظم

چاپ اول |  68ص | رحلی

کتاب در مورد آموزش سوارکاری است و اولین کتاب
در حوزه حیات وحش است که توسط گروه مرجان
به چاپ میرسد.

بـا تهـی شـدن روزافـزون
منابـع طبیعـی زمیـن،
نیـاز مـا بـرای یافتـن راهحلهـای سـبزتر روزبـهروز
بیشـتر احسـاس میشـود .بـا خوانـدن ایـن کتـاب
«انقلاب سـبز» را بهتـر بشناسـید کـه بهمعنـای
کاشـت درختـان بیشـتر و افزایش تولید غذاسـت ،و
همچنیـن ببینیـد کـه چگونه اسـتفاده از منابـع دیگر
انـرژی میتوانـد دنیـای مـا را پاکتـر و سـبزتر کند.
عکسهـا ،نمودارهـا و تصاویـر جـذاب ایـن کتاب،
مفاهیـم را بهوضـوح بازگـو میکننـد و بخـش «فعال
زیسـتمحیطی جـوان» بـه شـما میگویـد چـه
کارهایـی میتوانیـد انجـام دهید تا تأثیرگذار باشـید.

نجات سیاره زمین
(گامی در جهت درست)

جمعی از نویسندگان
ترجمۀ باران بیدار

چاپ اول |  46ص | رحلی

فعالیتهـای زیانبـار انسـان
سـیاره و محیطزیسـت مـا
را طـوری تهدیـد میکنـد کـه تاکنون سـابقه نداشـته
اسـت ،سـوختهای فسـیلی مـا را تمـام میکنـد
و موجـب آلودگـی میشـود ،جنگلهـا را از بیـن
میبـرد و الیـه ازن را رقیـق میکنـد .بـا خوانـدن این
کتـاب کشـف کنیـد کـه هماکنـون بـرای کمـک بـه
نجـات این سـیاره چه کارهایـی دارد انجام میشـود
و چـه کارهـای دیگری باید انجام شـود تـا آن را برای
نسـلهای آینـده حفـظ کنیـم .عکسهـا ،نمودارهـا
و تصاویـر جـذاب ایـن کتـاب مفاهیـم را بهوضـوح
بازگـو میکننـد و بخـش «فعـال زیسـت محیطـی
جـوان» بـه شـما میگویـد چـه کارهایـی میتوانیـد
انجـام دهیـد تـا تأثیرگـذار باشـید.

کتابهای مرجان 145
سیارهای در بحران
(خطراتی که دنیای ما با
آنها روبهروست)
جمعی از نویسندگان
ترجمۀ باران بیدار

چاپ اول |  47ص | رحلی

بـا خوانـدن ایـن کتـاب
دریابیـد کـه چگونـه کارهـای انسـان موجـب تغییـر
شـکل زمیـن میشـود و ایـن بالقـوه چگونـه زمین را
تهدیـد میکنـد .جمعیـت بیـش از حد ،تهیسـازی
منابـع طبیعـی و جنگلزدایـی تنهـا بعضـی از
مشـکالتی هسـتند کـه امـروزه سـیاره مـا بـا آنهـا
روبـهرو اسـت .عکسهـا ،نمودارهـا و تصاویـر
جـذاب ایـن کتـاب ،مفاهیـم را بهوضـوح بازگـو
میکننـد و بخـش «فعال زیسـتمحیطی جـوان» به
شـما میگویـد چه کارهایـی میتوانید انجـام دهید تا
تأثیرگـذار باشـید.

تغییرات اقلیمی و گرمایش
جهانی
(علتهــا و پیامدهــای
افزایــش دمــا)
جمعی از نویسندگان
ترجمۀ باران بیدار

چاپ اول |  48ص | رحلی

میانگیـن دمـای زمیـن رو به افزایش اسـت و بالهای
طبیعـی مـدام دامنگیـر ایـن سـیاره میشـوند .بـا
خوانـدن ایـن کتـاب همهچیـز را دربـاره گرمایـش
جهانـی و گازهـای گلخانـهای کشـف کنیـد و ببینید
چـه عاملـی باعث گـرم شـدن جهان میشـود ،روی
گیاهـان و جانوران چـه تاثیری میگـذارد و همچنین
بـرای مبارزه با آن چـه باید کرد .عکسهـا ،نمودارها
و تصاویـر جـذاب ایـن کتـاب ،مفاهیـم را بهوضوح
بازگـو میکننـد و بخـش «فعـال زیسـتمحیطی
جـوان» بـه شـما میگویـد چـه کارهایـی میتوانیـد
انجـام دهیـد تـا تأثیرگذار باشـید.

ستاره

(واحد کودک نشر سینا)

گیاهان شگفتانگیز | لورین هورسلی | آیدا فضلی
مخترعان | لورین هورسلی | آیدا فضلی
زندگی در جنگل | ویوک منون | آیدا فضلی
زندگی در دریا | آیشا راو | آیدا فضلی
درختی که دلش برای زمستان تنگ شد | حمیدرضا توکلی | تصویرگر :علی خدایی
یک بار دیگر قورباغه | حمیدرضا توکلی | تصویرگر :علی خدایی
اشتباه قشنگ زرافه | حمیدرضا توکلی | تصویرگر :علی خدایی
خرس غمگین | گائتان درمو
دزد مرغ | بئاتریس رودریگلس
شیر من | ماندانا سادات
ادموند | ژولیت بینه
الفی | متیو لیپمن | ترجمۀ شیوا شفائی ،فاطمه یونسی
مالنصرالدین | اسکار برنی فیه ،ایزابل میلون | ترجمۀ مهرنوش هدایتی ،روحالله کریمی
خارج | یورگ شوبیگر | فرحناز عجمی
وقتی مرگ پیش ما آمد | یورگ شوبیگر | پروانه عروجنیا
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ستاره
گیاهان شگفتانگیز

لورین هورسلی
ترجمۀ آیدا فضلی

چاپ اول |  30ص | جیبی

دانـه کوچـک در خـاک
کاشـته و پس از مدتی دارای
ریشـه و بـرگ میشـود.
کـودکان در ایـن کتـاب بـا مراحـل رشـد گیـاه آشـنا
میشـوند و میآموزنـد کـه گیاهـان چگونـه رشـد
کـرده و بهسـوی آسـمان قـد میکشـند.

مخترعان

لورین هورسلی
ترجمۀ آیدا فضلی
چاپ اول |  30ص | جیبی

در زمانهـای گذشـته قبـل
از آنکـه وسـایل مختلفـی
اختـراع شـود انسـانها
بـرای انجـام کارهایشـان
بـا سـختی فراوانـی مواجـه بودنـد ،امـا بـه کمـک
مخترعـان ،بسـیاری از مشـکالت مـا حـل شـد.
کـودکان در ایـن کتـاب میفهمنـد کـه مخترعـان بـا
اختـراع وسـایل چـه نقـش بزرگـی در آسـان کـردن
زندگـی انسـانها و راحتـی آنهـا داشـتهاند.

زندگی در جنگل

ویوک منون
ترجمۀ آیدا فضلی

چـاپ اول |  30ص | جیبـی |
چاپ اول

جنـگل مکانـی بزرگ اسـت
کـه حیوانـات ،پرنـدگان و
موجـودات مختلفـی در آن
زندگـی میکننـد ،کـودکان با خوانـدن ایـن کتاب به
چگونگـی زندگی موجـودات در جنـگل پی خواهند

بـرد که چـه چیزی میخورنـد ،چگونـه میخوابند و
چگونـه زندگـی میکننـد.

زندگی در دریا

آیشا راو
ترجمۀ آیدا فضلی

چاپ اول |  20ص | جیبیدر
دریـا گیاهـان و حیوانـات
مختلفـی زندگـی میکننـد.
کـودکان در ایـن کتـاب بـا
موجوداتـی کـه در آنجـا
زندگـی میکننـد آشـنا میشـوند و میفهمنـد که در
عمـق دریاهـا چـه میگـذرد.
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اندیشیدن با کودکان
یـک روز مهرآییـن (دختـر نویسـنده همین کتاب) پرسـید :بابا چرا بسـتنی آب میشـود؟ پدرش نمیدانسـت
چـه جوابـی بدهـد ،امـا بـه فکر فرو رفـت.در دنیـای کودکی که تـازه زبان بـاز کرده این پرسـش چقـدر عمیق
اسـت .در میـان همـه چیزهـای دوروبـر او چـرا فقـط ایـن یکی تغییـر حالـت میدهد؟ پرسـشها که بیشـتر
شـد و از بسـتنی به زندگی و مرگ و خدا و خیلی چیزهای دیگر کشـید ،روزی نویسـنده از خودش پرسـید که
راسـتی چـه اتفاقـی میافتـد که چشـمه جوشـان پرسـشهای بچهها خشـک میشـود؟ این بـه بیحوصلگی
بزرگترهـا برمیگـردد یـا ناآگاهی آمـوزگاران یـا چارچوبهای مدرسـه و دانشـگاه یا...؟
توجوی شـهر کودکـی رفت ،به
نویسـنده تصمیـم گرفـت به جای جواب سـراغ سـوال بـرود .او به جسـ 
سرچشـمه پرسـشها ،به لحظههای کشـف شـوقمندانه هسـتی.
نویسـنده از خـودش پرسـید :میشـود قصههایـی بـرای کودکان نوشـت کـه همراه آنها بپرسـد و بپرسـد؟
نویسـنده و تصویرگـر و ناشـر نمیداننـد چقدر موفق میشـوند ،امـا میدانند بایـد کاری کرد تا جهـان از نگاه
کنجـکاو کودکان خالی نشـود.

درختی که دلش برای زمستان تنگ شد | حمیدرضا توکلی | تصویرگر :علی خدایی
یک بار دیگر قورباغه | حمیدرضا توکلی | تصویرگر :علی خدایی
اشتباه قشنگ زرافه | حمیدرضا توکلی | تصویرگر :علی خدایی
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داستانهای بدون متن
داسـتانهای بـدون متـن «بخوان قبـل از اینکـه خواندن را یـاد بگیری» عکسهـای این مجموعه بـدون وجود
حتـی یـک کلمـه ،زیبـا و خواندنیانـد .شـخصیتها بهتدریـج در طـی صفحـات جـان میگیرنـد و متحول
میشـوند کودکـی کـه خوانـدن نمیدانـد آنهـا را با عالقه دنبـال میکنـد ،در دنیای آنهـا وارد میشـود و تخیل
خـود را بـا ایـن تصاویـر درهـم میآمیـزد .تصویرهایـی کـه بهدنبال هـم میآینـد ،داسـتانی را بـرای او تعریف
میکننـد و اینگونـه اسـت کـه او لـذت خواندن را کشـف میکند

خرس غمگین
گائتان درمو

چاپ اول |  26ص | خشتی

دزد مرغ

بئاتریس رودریگلس
چاپ اول |  24ص | خشتی

شیر من

ماندانا سادات
چاپ اول |  21ص | خشتی

ادموند

ژولیت بینه
چاپ اول |  24ص | خشتی
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فلسفه برای کودکان و نوجوانان
الفی

متیو لیپمن
ترجمۀ شیوا شفائی | فاطمه
یونسی
چاپ اول |  72ص | پالتویی

الفــی دختــری بســیار
خجالتی اســت که در کالس
اول مشــغول تحصیــل اســت .او نمیتوانــد در کالس
صحبــت کنــد و بهســختی میتوانــد پرســشهای
خــود را صورتبنــدی و بیــان کنــد .ایــن امــر ،مانــع
تالشهــای او ب ـرای شــناخت جهــان اط ـراف خــود
نمیشــود .چیــزی از چشــمان نکتهبیــن او پنهــان
نمیمانــد .او بــا شــگفتی در مــورد هرآنچــه در
اطــراف خــود ،در کالس یــا خانــه ،اتفــاق میافتــد
بهفکــر فرومــیرود و راهــی بــرای شــناخت آنهــا
جســتجو میکنــد.

فلسفیدنبامالنصرالدین

اسکار برنی فیه ،ایزابل میلون
ترجمـۀ مهرنـوش هدایتـی |
روحاللـه کریمی
چاپ اول |  40ص | رقعی

کتــاب حاضــر ،مجموعهای
اســت کــه هــر ذهــن
توشــنود
هوشــمند و فعالــی را بــه چالــش و گف 
دعــوت میکنــد .چالشــی شــیرین میــان فضایــی
طنزآلــود و عقالنــی .خوانــش متفــاوت حکایــات
مالنصرالدیــن توســط نویســندگان ایــن کتــاب،
کــودکان و نوجوانــان را بــه تفکــری فلســفی پیرامــون
موضوعــات زندگــی دعــوت میکنــد .فرزنــدان
مــا بــا خوانــدن ایــن داســتانها درمییابنــد کــه
تاروپــود زندگــی انســان بــا نــکات نغــز و ظریفــی
توشــنود و
بافتــه شــده کــه اگــر آنهــا هنــر گف 
اســتدالل خــوب را بداننــد ،بــدون شــک نقشــی
خالقانهتــر و زیباتــر بــر طــرح زندگــی خــود
خواهنــد زد .باشــد کــه زیباتریــن نگارههــا بــر
حیــات فرزنــدان ایــران پــاک رقــم بخــورد ...

خارج

یورگ شوبیگر
ترجمۀ فرحناز عجمی
چاپ اول |  55ص | رقعی

«هفتههـا بـود مـردی بـا
کفشهـای سـنگینی در راه
بـود .او شـنیده بـود خـارج
ً
تقریبـا مثـل بهشـت اسـت.و میخواسـت بـه آنجـا
بـرود .امـا»...

وقتـی مـرگ پیـش
مـا آمـد
یورگ شوبیگر
ترجمۀ پروانه عروجنیا
چـاپ اول |  36ص |
خشـتی

آنچـه آن زمـان مـرگ بـرای مـا باقـی گذاشـت درد و
همـدردی و دلـداری بـه یکدیگـر بـود.از آن زمـان
وقتی روز تازهای شـروع میشـودما بـرای هم آرزوی
روز خـوب و خوشـی میکنیـم .وقتی کسـی عطسـه
میکنـد ،میگوییـم :عافیـت باشـد! وقتـی کسـی به
سـفر مـیرود ،میگوییـم :سـفر بـه خیر!

