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نـام  )بـا  سـینا  حکمـت  نشـر 
تجـاری سـینا( در سـال 1385 
گسـترش  بـه منظـور توسـعه و 
فعالیت هـای حکمـت آغـاز بـه 
کنـون قریـب  کـرد. سـینا تـا  کار 
و  نخبـگان  بـرای  را  اثـر   200
نمـوده  منتشـر  فرهیختـگان 
هنـر،  تاریـخ،  علـم،   . اسـت 
جملـه  از  تئاتـر  و  سـینما 
کـه سـینا تـا  موضوعاتـی اسـت 
اسـت. پرداختـه  بـدان  کنـون 

معتبــــــر ترین  از  حکمـــــــت 
مؤسسـات فرهنگـی در زمینـۀ 
کتاب هــای علوم  تولید و نشـر 
ســال  در  کــه  اسـت  انسـانی 
اسـت.  شـده  تأســیس   1353
محـل اولیـه حکمـت واقـع در 
)کوچـه  مرکـزی  بـازار  منطقـه 
حـاج نایـب( بـود ولی بـه دلیل 
از   

ً
عمدتـا کـه  مخاطبـان  نـوع 

بـرای  و  دانشـگاهی اند  طبقـۀ 
اواخـر  در  دسترسـی  سـهولت 
دهـۀ 60 بـه منطقـۀ روبـه روی 
منتقـل شـد. تهـران  دانشـگاه 

اسـاتید  همـکاری  بـا  حکمـت 
برجسـته و متخصـص آغـاز بـه 
کـرده و فعالیت هـای خـود  کار 
را تـا بـه امروز گسـترش و ادامه 
داده اسـت. حکمـت به همراه 
زیرمجموعه هـای خـود، خلق 
اساسـی  ارزنـده  آثـار  انتشـار  و 
در  را  گـون  گونا حوزه هـای  در 
آینـده نزدیـک نویـد می دهـد.

و   1390 ســـال  در  مرجــان  گروه 
در  تخصصـــی  فعالیت  منظـــور  به 
حیات  گردشگـــــری،  حوزه هــــای 
وحش و محیط زیست تشکیل شد.

کیفیت مطلوب  انتشار آثار نفیس با 
ارتباط  نیز  و  ظاهری،  و  محتوایی 
شایسته و پویا بین آثار منتشر شده و 
دنیای مجازی و دیجیتالی، از جمله 

اهداف پیش روی این گروه است. کتاب های ستاره در سـال مجموعه 
کتاب هـــــــای   1389 برای انتشـــــــار 

کودک و نوجوان نشر سینا خلق شد.

گسترش  راستای  در  حکمت 
زمینۀ  در  خود  فعالیت های 
حوزۀ  در  ارزنده  آثار  انتشار 
امتیاز  اسالمی،  مطالعات 
دائرةالمعارف تشیع را در سال 
1389 خریداری نمود. در قدم 
باقی ماندۀ  مجلدات  نخست 
و  تکمیل  دائرةالمعارف  این 

منتشر شد.
در ادامه این مرکز با رویکردی 
با  مطابق  و  کادمیک  آ
در  امروز  پژوهشی  معیارهای 
از  واقعی  تصویر  عرضۀ  پی 
مسائل جهان اســــالم و تشـــیـع 

به صـــورت بین المللی است.

هومــورو فصــل جدیدی در حکمت، 
فروش  و  کتاب  عرضۀ  منظور  به 
صورت  به  فرهنگی  محصوالت 
دیجیتال و آنالین است که به زودی 
خداوند  لطف  با    1401 سال  در  و 

شروع به کار خواهد کرد. 
منتظر هومورو باشید!
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فلسفۀ اسالمی
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

110000اولمحسن مهدی/محمداحسان مصحفیفارابی و بنیان گذاری فلسفۀ سیاسی اسالمی 1جدید
ــچهارم سهیل محسن افنانواژه نامۀ فلسفی 2

50000سوم زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن / جمعی از مترجمان تاریخ فلسفۀ اسالمی )جلد 5( 3
به زودیپنجم زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن / جمعی از مترجمان تاریخ فلسفۀ اسالمی )جلد 4( 4
به زودیسوم زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن / جمعی از مترجمان تاریخ فلسفۀ اسالمی )جلد 3(  5
به زودیپنجم زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن / جمعی از مترجمان تاریخ فلسفۀ اسالمی )جلد 2(  6
50000پنجم زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن / جمعی از مترجمان تاریخ فلسفۀ اسالمی )جلد 1(  7
به زودیسوم غزالی / حسن فتحیتهافت الفالسفه  8
به زودیسوم ابن رشد / حسن فتحیتهافت التهافت 9

70000هفتم غالمحسین ابراهیمی دینانیمعاد  10
180000سیزدهم غالمحسین ابراهیمی دینانیشعاع اندیشه و شهود در فلسفۀ سهروردی  11
به زودیدوم به اهتمام: میثم كرمیفارابی شناسی  12
به زودیچهارم علیمراد داودیعقل در حكمت مشاء: از ارسطو تا ابن سینا 13
17000اولمحمد منافیانهستی و عروض: درنگی بر مابعدالطبیعه سینوی 14
30000دوم مجید فالح پورمبانی، اصول و روش تفسیری مالصدرا 15
30000اولمهدی حائری یزدی/ تقریر: پرویز پویانشرح حركت اسفار 16
95000سوممهدی حائری یزدی/تقریر: پرویز پویانشرح اصول كافی )كتاب العقل و الجهل :كتاب التوحید( 17
20000اولمریم سالمتحلیل انقادی نظریه عقول در حكمت متعالیه 18
ــاولسیدرضا جاللی كوهی خیلیسیر استكمالی نفس انسانی در قوس صعود 19

ــچهارم آیت اهلل سیدرضی شیرازی/ تصحیح: فاطمه فنادرس های شرح منظومۀ حكیم سبزواری )جلد 2(  20

ــچهارم آیت اهلل سیدرضی شیرازی/ تصحیح: فاطمه فنادرس های شرح منظومۀ حكیم سبزواری )جلد 1(  21

ــسوم اتین ژیلسون/ حسن فتحی فلسفۀ اسالمی و یهودی به روایت ژیلسون  22

ــاولشهناز شایان فرتعالی و حلول در فلسفه اسپینوزا و مالصدرا 23

ــدومصدرالمتألهین شیرازی/  زهرا مصطفوینوآوری های فلسفی صدرالمتألهین  24

ــدوم خواجه نصیرالدین طوسی / سیدمحسن میریمصارع المصارع 25
مجموعه مقاالت دكتر جهانگیری  26

             )جلد 1( )كالم اسالمی( 
ــاول محسن جهانگیری

مجموعه مقاالت دكتر جهانگیری  27
              )جلد2( )فلسفه و عرفان اسالمی (

ــدوم محسن جهانگیری

خدامحوری در تفكر اسالمی و فلسفۀ مالبرانش  28
             )ویرایش جدید(

به زودیاول قاسم كاكایی

ــدومرضا عارفمغالطه  پژوهی نزد فیلسوفان مسلمان 29
به زودیدوممحمدرضا مظفر/ مجید حمیدزاده و انشاءاهلل رحمتیمنطق  30
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الجوهر النضید  31
              )شرح بخش منطق »تجرید« خواجه نصیرالدین طوسی(

ــنهمعالمه حلی/ منوچهر صانعی دره بیدی

مجموعه اصول فلسفۀ اسالمی؛ تقریری نوین
75000دوم حسین غفاری، امیر مازیار معرفت شناسی در فلسفه اسالمی  32

به زودیاول حسین غفاریمباحث وجود در فلسفه اسالمی  33جدید
به زودیاول حسین غفاریعلم النفس تطبیقی )فلسفه اسالمی و فیزیكالیسم( 34جدید

مجموعه آثار استاد مطهری
به زودیاول شهید مرتضی مطهریدرس های الهیات شفا )ویرایش جدید( 35جدید
به زودیاول شهید مرتضی مطهریتقریرات شرح المنظومه )جلد 3( 36جدید

40000اول شهید مرتضی مطهریتقریرات شرح المنظومه )جلد 2(  37
به زودیدوم شهید مرتضی مطهریتقریرات شرح المنظومه )جلد 1(  38

به زودیاول شهید مرتضی مطهریشرح مختصر منظومه )ویرایش جدید( 39جدید
به زودیاول شهید مرتضی مطهریشرح مبسوط منظومه )ویرایش جدید( 40جدید

مجموعه فلسفه و دین
به زودیاول حسین غفاریمنطق تبعّیت: عقالنّیت وحیانی و خروج از اشعری گری 41جدید
به زودیاولحسین غفاریفلسفه دین )1(؛ بر اساس شرح مقاله دهم شفا 42جدید

29000چهارم حسین غفاری جدال با مدعی 43
به زودیپنجمحسین غفارینقد و نظریه شریعت صامت 44

38000اولمحسن آرمینرؤیای فهم متن 45جدید
20000اول سیدمحمد موسویآیین و اندیشه )بررسی مبانی و دیدگاه های مكتب تفكیك( 46

میراث اندیشه
حكیم مال اسماعیل اصفهانی/ تصحیح و تحقیق: احسان شرح الحکمة العرشیة 47جدید

كردی اردكانی
135000اول

اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری/ تصحیح: مهدی عظیمی منتهی االفكار فی ابانة االسرار 48
و هاشم قربانی

ــاول

فصوص الحكمه “و شرحه للسید اسماعیل الحسینی الشنب 49
             غازانی مع حواشی المیرمحمدباقر الداماد”

ــاولابونصر الفارابی / تصحیح و تحقیق: علی اوجبی

ــاولالحكیم الفارابی/ تصحیح: الدكتور جعفر آل یاسینالتنبیه علی سبیل السعادة 50
ــاولقطب الدین شیرازی/ تصحیح و تحقیق: سیدمحمد موسوی شرح حکمة االشراق )جلد 2(  51
شرح حکمة االشراق )جلد 1( 52

              )به انضمام تعلیقات صدرالمتألهین(
ــدوم قطب الدین شیرازی/ تصحیح: سیدمحمد موسوی 

به زودیدومعالمه قطب الدین شیرازیدرة التاج 53
صدرالمتألهین شیرازی/ تحقیق و تصحیح: حامد ناجی مجموعۀ رسائل فلسفی صدرالمتألهین 54

اصفهانی
ــپنجم

ــدومصدرالمتألهین شیرازی/ تصحیح: سیدمحمد موسویاسرار اآلیات )به انضمام تعلیقات حكیم مولی علی نوری( 55
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به زودیدوممیرزا ابوالحسن طباطبایی/ تصحیح: حسن رضازادهمجموعه آثار حكیم جلوه  56

به زودیدوممحمدمهدی بن ابی ذر النراقی/ تصحیح: مجید هادی زادهجامع االفكار و ناقد االنظار )جلد 2( 57

به زودیدوممحمدمهدی بن ابی ذر النراقی/ تصحیح: مجید هادی زادهجامع االفكار و ناقد االنظار )جلد 1( 58

45000اولقوام الدین محمد رازی تهرانی/ تصحیح و تحقیق: علی اوجبیمجموعه مصنفات قوام الدین رازی “عین الحكمه و تعلیقات” 59

35000دوممنتجب الدین منشی یزدی/ تصحیح و تحقیق: علی اوجبیدرة االخبار و لمعة االنوار “برگردان فارسی تتمه صوان الحكمه” 60

 فلسفۀ غرب
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

به زودیاول سایمن گلدهیل / مژده ثامتیغایت دیالوگ در عصر باستان  61جدید
80000چهارم جمیل صلیبا / منوچهر صانعی دره بیدیفرهنگ فلسفی  62
145000سی وپنجم ریچارد پاپكین،آوروم استرول / سیدجالل الدین مجتبوی كلیات فلسفه 63
به زودیسوم اس. ئی. فراست / غالمحسین توكلیآموزه های اساسی فیلسوفان بزرگ 64
به زودیسوما. سی. یوئینگ/ سید محمود یوسف ثانیپرسش های بنیادین فلسفه 65
تاریخ مختصر فلسفه جدید 66

              )از دكارت تا ویتگنشتاین ]ویرایش جدید[(
140000سوم راجر اسكروتن/ اسماعیل سعادتی خمسه

ــدوم الن آر. وایت / انشاءاهلل رحمتیروش های مابعدالطبیعه 67

ــاول بروس آونی/ محسن ساطعمبانی مابعدالطبیعه 68

به زودیاول گتفرید ویلهلم الیبنیتس/ ابراهیم دادجوگفتار در مابعدالطبیعه 69
به زودیچهارم فرانكلین لو. فان. باومر/ كامبیز گوتنجریان های اصلی اندیشه غربی )جلد 2( )ویرایش جدید( 70
به زودیچهارم فرانكلین لو. فان. باومر/ كامبیز گوتنجریان های اصلی اندیشه غربی )جلد 1( )ویرایش جدید( 71
95000چهارمادوارد تسلر/ حسن فتحی كلیات تاریخ فلسفه یونان 72
به زودیچهارم ورنر یگر / فریده فرنودفر الهیات نخستین فیلسوفان یونان 73
80000چهارم مهدی قوام صفرینظریه صورت در فلسفه ارسطو )ویرایش جدید + اضافات( 74
ــاولا. ا. تیلور/ حسن فتحیارسطو 75

ــاول ورنر ویلهم یگر / فریده فرنودفر و امیر نصریصدر مسیحیت و پایدیای یونانی  76

به زودیاول هانس گئورك گادامر/ حسن فتحیمثال خیر در فلسفۀ افالطونیـ  ارسطویی )ویرایش جدید( 77
ــاولمارینا نیكاال یونا ولف/ سیاوش فراهانیفلسفه یونانی متقدم و ایران باستان 78

20000اول آرمند آگوستین مورر / هادی ربیعی فلسفه زیبایی: تفسیری تومایی 79
ــدوم توماس آكویناس / بهنام اكبریدرباره وحدت عقل در رد ابن رشدیان  80

ــدوم جان اینگلیس / بهنام اكبریدرباره آكویناس  81

به زودیدوم اكبر حبیب اللهیفلسفه بوناونتورا 82
18000اولجولیا درایور/ شیرزاد پیك حرفهپیامدگرایی 83
59000سوم ویلیام اچ. برنر/ حسین سلیمانی آملیمبانی فلسفه جدید: از دكارت تا كانت  84
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ــسوم هیالری پاتنم / مازیار چیت ساز فلسفه منطق  85

36000دومجولیان یانگ/ بهنام خداپناههایدگر واپسین 86
به زودیسومگونتر فیگال/ شهرام باقریدرآمدی بر هایدگر 87
به زودیسوم لوسین گلدمن / محمد زارعلوكاچ و هایدگر  88
به زودیاولسیدمحمد حكاكتحقیق در آراء معرفتی هیوم )ویرایش جدید( 89
دیوید هیوم/ ترجمه و تحقیق: رسول رسولی پور، گفت وگوهایی درباره دین طبیعی: خوانشی دیگر 90

سوده مهتاب پور
به زودیدوم

به زودیدوماندرو وارد/ محمدرضا ابوالقاسمیدرآمدی بر فلسفه كانت 91
ــدومسر دبلیو دیوید راس/ محمدحسین كمالی نژادنظریه اخالقی كانت )شرحی بر تأسیس مابعدالطبیعه اخالق( 92

بررسی انتقادی و تطبیقی فلسفۀ نظری كانت؛ 93
            بخش حسیات )زمان و مكان(

45000دومحسین غفاری

30000اولجورج دیكی/ داوود میرزایی، مانیا نوریانقرن ذوق 94
25000اولكریستین هلموت ونزل/ داود میرزایی، مانیا نوریانمسائل و مفاهیم كلیدی زیباشناسی كانت 95
ــاولمحسن جهانگیریمجموعه مقاالت دكتر جهانگیری )جلد3( )فلسفۀ غرب( 96

17000اولعبدالرضا صفری ظهور و دگردیسی من در ایده باوری آلمانی 97
ــاولاوروم استرول/ محسن طالیی ماهانیویتگنشتاین 98

به زودیاولبی. آر. تیلمن/ بهزاد سبزیویتگنشتاین، اخالق و زیبایی شناسی )ویرایش جدید( 99
ــدوماستیون اونز/ اصغر پوربهرامیدرآمدی به كی یركگور 100

45000اولكریس الن/ وحید غالمی پور فردگادامر: راهنمایی برای سرگشتگان 101
120000چهارماتین ژیلسون/ سیدحمید طالب زادههستی در اندیشۀ فیلسوفان 102

به زودیاولاتین ژیلسون/ سیدضیاءالدین دهشیریتومیسم )ویرایش جدید( 103
ــسوموالتر ترنس استیس/ عزیزاهلل افشاروجود و نظریۀ شناخت 104

ــاولرودریك چیشلم/ مهدی دهباشینظریۀ شناخت 105

95000دوماریك دونالد هرش/ محمدحسین مختاریاعتبار در تفسیر 106
ــسومامداد تورانتاریخمندی فهم در هرمنوتیك گادامر 107

ــدومویالرد ون اورمن كواین / مجید داوودیاز محرك حسی تا دانش  108

دیوید وودراف اسمیت/ سیدمحمدتقی شاكری، هوسرل 109
یاسر پوراسماعیل

به زودیدوم

95000سومجولیان یانگ/ بهنام خداپناهفلسفه قاره ای و معنای زندگی 110
ــدومجان كاتینگهام/ امیرعباس علیزمانی، مریم دریانی اصلمعنای زندگی 111

به زودیچهارمجمعی نویسندگان/ گزینش و ویرایش میثم سفید خوشایده دانشگاه 112
به زودیاولبروس ویلشر/ محمود ابوالقاسمی، میثم محمدامینی، نادیا سلیمانیافول اخالقی دانشگاه 113
30000دومویراستار:علی اصغر مصلح/ با مقدمه سید محمد خاتمیفلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر 114
20000اول  پیتر فردریك استراوسون/ مازیار چیت ساز شكاكیت و طبیعت گرایی 115
ــاولاندرس ودبرگ/ بیت اهلل ندرلو، جالل پیكانیتاریخ فلسفه تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین 116



10

ــدوممایكل دامت/ عبداهلل نیك سیرتخاستگاه های فلسفۀ تحلیلی 117

20000اول جمعی از نویسندگان/ یاسر پوراسماعیلمسائل و نظریه های ادراك حسی در فلسفۀ معاصر  118

ــاولرضا بیگ پورحقیقت و معنا در فلسفۀ تحلیلی معاصر  119

به زودیدومجان پوكینگهورن/ میالد نوری، رسول رسولی پورعلم و دین: در جست وجوی حقیقت  120

به زودیسومنورمن گیسلر/ حمیدرضا آیت اللهیفلسفه دین 121

ــسوموالتر ترنس استیس/ احمدرضا جلیلیدین و نگرش نوین )با ویرایش مصطفی ملكیان( 122

ــاولزهرا خزاعیاخالق فضیلت 123

25000اولتوربرن تانسیو/ احسان پورخیری، هیمن برینشناخت اخالق: درآمدی به نظریۀ اخالقی 124

ــسومهكتور زاگال و خوزه گالیندو/ احمدعلی حیدریداوری اخالقی: فلسفۀ اخالق چیست؟ 125
به زودیاول پل روبیژك/ نفیسه و محبوبه ساطعارزش های اخالقی در عصر علم )با ویرایش مصطفی ملكیان( 126جدید

60000چهارمویلیام كی فرانكنا/ انشاءاهلل رحمتیفلسفه اخالق 127

ــچهارمالسدر مك اینتایر/ انشاءاهلل رحمتیتاریخچه فلسفه اخالق 128
ــاولآروین آذرگینضعف و قوت اراده )از منظر فلسفی، روان شناختی و زبان شناختی( 129 

ــدوملطف اهلل نبویتراز اندیشه 130

ــدومغالمحسین مصاحبمدخل منطق صورت یا منطق ریاضی 131

ــاولكنت راجرسون/ علی سلمانیزیباشناسی كانت: هماهنگی آزاد خیال و فاهمه 132

مجموعه تاریخ فلسفه غرب )راتلیج(
230000دوم س. س. و. تیلور/ حسن فتحی تاریخ فلسفه غرب )جلد1( )از آغاز تا افالطون( 133

به زودیاولدیوید فرلی/ حسن فتحیتاریخ فلسفه غرب )جلد2( )فلسفۀ یونانی مآبی و اوایل قرون وسطی(  134جدید

90000دوم جان مارن بن/  بهنام اكبریتاریخ فلسفه غرب )جلد3( )فلسفه قرون وسطی( 135

به زودیدومجی. اچ. آر. پاركینسون/ سید مصطفی شهرآیینیتاریخ فلسفه غرب )جلد4( )دوره نوزایی و عقل گرایی قرن هفدهم( 136
به زودیاولاستوارت براون/ سید مصطفی شهرآیینیتاریخ فلسفه غرب )جلد5( )فلسفۀ بریتانیایی و عصر روشن  اندیشی( 137جدید

160000دومرابرت سلمن و اكتلین هیگینز/ سیدمسعود حسینیتاریخ فلسفه غرب )جلد6( )عصر ایدئالیسم آلمانی( 138
به زودیاولسی.ال. تن/ یاسر پوراسماعیلتاریخ فلسفه غرب )جلد7( )فلسفه در قرن نوزدهم( 139جدید

به زودیدومریچارد كرنی/ مریم خدادادیتاریخ فلسفه غرب )جلد8( )فلسفه قاره ای در قرن بیستم( 140

90000دوم اس. جی. شنكر/ ابوالفضل حقیریتاریخ فلسفه غرب )جلد9( )فلسفۀ علم، منطق و ریاضیات در قرن بیستم( 141

به زودیدوم جان وی. كنفیلد/ یاسر خوشنویستاریخ فلسفه غرب )جلد10( )فلسفۀ معنا، معرفت و ارزش در قرن بیستم( 142

مجموعه کتاب های راهنمای راتلیج
20000دوم نیكالس پاپاس/ بهزاد سبزیكتاب راهنمای جمهوری افالطون 143

ــسومدی. ای. لوید توماس/ عباس اسكوییانكتاب راهنمای در باب حكومت الك 144

ــاول ای. جاناتان لو/ ابوالفضل حقیریكتاب راهنمای جستار در باب فاهمۀ بشری الك 145
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مجموعه آثار ارسطو
185000نهم ارسطو/ شرف الدین خراسانیمتافیزیك )مابعدالطبیعه( 146
60000سوم ارسطو / سهیل محسن افناندرباره هنر شعر ارسطو 147
به زودیهفتم ارسطو/ علیمراد داودیدرباره نفس ارسطو 148

مجموعه ایده آلیسم آلمانی
به زودیدومیوهان گوتلیب فیشته/ سیدمسعود حسینیبنیاد آموزه فراگیر دانش 149
40000دومگئورگ ویلهلم فردریش هگل/ محمدمهدی اردبیلیمتافیزیك ینا 150
85000دومگئورگ ویلهلم فردریش هگل/ سیدحسین سجادیمنطق ینا 151

مجموعۀ فلسفه های انضمامی
150000اولویراستۀ هیو ه   . جنوویز/كورس سامانیان و مریم الماسیفلسفۀ موزه برای قرن بیست ویكم 152
به زودیسوممایكل الكس/ صالح افروغ، یاسر پوراسماعیلدرآمدی به متافیزیك معاصر 153
به زودیدوم رابرت كین/ فخرالسادات علویفلسفه اختیار 154
به زودیسوم مایكل تای/ یاسر پوراسماعیلفلسفه آگاهی 155
به زودیسوم ویلیام فیش/ یاسر پوراسماعیلفلسفۀ ادراك حسی  156
ــدوم ریچارد فیومرتون/ جالل پی كانیمعرفت شناسی  157

62000پنجم جیمز لیدیمن/ حسین كرمیفلسفه علم  158
به زودیششم جیمز ریچلز/ آرش اخگریفلسفه اخالق  159

مجموعۀ آشنایی با فلسفۀ تحلیلی 
20000اولمایكل دامت / مرتضی قرایی گركانیفلسفه ریاضیات 160
20000اولسباستین گاردنر/ نوید افشارزادهزیباشناسی 161
20000اولجان وارول / یاسر خوشنویسفلسفه علوم طبیعی 162
به زودیدومكریستوفر پیكاك /یاسر خوشنویس فلسفه زبان 163
20000دومدیوید پاپینیو / امیر مازیارفلسفه علم  164
به زودیدوممارتین دیویس / مهدی ذاكریفلسفه ذهن  165
به زودیدوم اِی. سی. گریلینگ، اسكات استرجن و ام. جی. مارتین / امیر مازیارمعرفت شناسی 166
به زودیدوم مارك سینزبری / سیدمحمدعلی حجتیفلسفه منطق  167

مطالعات ادیان
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتاب 168تعداد

به زودیدومكارن آرمسترانگ/ كیانوش حشمتیبنیادگرایی: پیكار در راه خدا در یهودیت، مسیحیت و اسالم 169
نقد و نظری بر بنیادگرایی دینی  170

             )مقدمه ای انتقادی بر تفسیرهای مدرن غربی( 
16000دومحسین غفاری
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ــاولعادل شیرالیحرانیان 171

20000دومعادل شیرالیصابئین راستین 172
ــسوملیال هوشنگینسطوریان 173

30000اولكیت وارد/ سودابه كریمیدر باب دین: معنا، كاركرد و آینده 174
به زودیدومفیل زاكرمن/ خشایار دیهیمیدرآمدی بر جامعه شناسی دین 175
50000دومكالوس مولر/ شاهرخ راعیشمنیسم: درمانگران، روح ها، آیین ها 176
190000چهارمویلیام جیمز/ حسین كیانیتنوع تجربۀ دینی 177
10000دوممجتبی اعتمادی نیازندگی در كرانه ها )سه گفتار درباره تجربه های نزدیك به مرگ( 178

ادیان و آیین های شرق
معرفت بزرگ و آیین میانه گزینی  179

             )متون اصلی آیین كنفسیوسی چهار كتاب( 
20000اولجیمز لگ/ گیتی وزیری

40000اولاچ. جی. كریل/ گیتی وزیریكنفوسیوس و طریقه چینی 180
به زودیدوملی فو چن/ گیتی وزیریراه كنفوسیوس )جلد 2( 181
به زودیدوملی فو چن/ گیتی وزیریراه كنفوسیوس )جلد 1( 182
20000اولمنسیوس/ گیتی وزیریمنسیوس )حكایت های اخالقی از آیین كنفوسیوس( 183
60000اولبرتون واتسون/ گیتی وزیریتألیفات مقدماتِی مو تزو، هسون تزو، هان فی تزو 184
به زودیاولهاجیمه ناكامورا/ مصطفی عقیلی و حسین كیانیشیوه های تفكر ملل شرق  )ویرایش جدید( 185

حكمت جاویدان )آشنایی با اندیشۀ سنت گرایان(
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمنام كتاب 186تعداد

45000اول محمود بینای مطلق و علیرضا كریمی زیارانی/ علیرضا ابراهیم زادهفلسفۀ علم در پرتو حكمت خالده 187جدید

45000اول ویلیام كوئین/ رحیم قاسمیان یگانه سنت 188
130000دوم رنه گنون/ دل آرا قهرمانسمبول های بنیادین: زبان جهان شمول علم مقدس 189

40000سوممارتین لینگز/ سعید تهرانی نسبباورهای كهن و خرافه های مدرن 190
به زودیدوم فریتیوف شوان / رضا كورنگ بهشتیـ  فاطمه صانعیچكیده مابعدالطبیعه 191
50000دوم مارتین لینگز/ فاطمه صانعیرمز و مثال اعلی: تحقیقی در معنای وجود  192
40000سوم تیتوس بوركهارت/ سیدحسن آذركارجهان شناسی سنتی و علم جدید 193
20000چهارم تیتوس بوركهارت/ گلناز رعدی آذرخشی و پروین فرامرزیكیمیا: علم جهان،علم جان 194
به زودیهفتم رنه گنون/ حسن عزیزیبحران دنیای متجدد 195
34000سوم كنت الدمدو/ رضا كورنگ بهشتیسنت گرایی: دین در پرتو فلسفۀ جاویدان 196
ــدوم رنه گنون/ دل آرا قهرماننگرشی به مشرب باطنی اسالم و آیین دائو 197

50000چهارم سیدحسین نصر/ محمدحسن فغفوریدین و نظام طبیعت 198

به زودیدومحسین خندق آبادی، طیبه كرمیجاودان نامه، نمایه آثار فارسی مربوط به سنت گرایی 199
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کتاب های مصور حكمت جاویدان
50000اول تیتوس بوركهارت/ مهرداد وحدتی دانشمندفرهنگ اسالمی در اسپانیا 200
به زودیسومتیتوس بوركهارت/ مهرداد وحدتی دانشمندفاس، شهر اسالم 201
50000اول كیت كریچلو / سیدحسن آذركارتحلیل مضامین جهانشناختی نقوش اسالمی  202
به زودیسوم سیدحسین نصر/ رحیم قاسمیانهنر و معنویت اسالمی 203
50000اولتیتوس بوركهارت / مهرداد وحدتی دانشمندسیئنا، شهر مریم مقدس 204
50000اول تیتوس بوركهارت / امیر نصریمبانی هنر مسیحی  205

مطالعات اسالمی
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

20000دومسهیل محسن افنان/ محمد فیروزكوهیپیدایش اصطالحات فلسفی در عربی و فارسی 206
عقل و الهام در اسالم )جلد 2( 207

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

عقل و الهام در اسالم )جلد 1( 208
             »مقاالتی در تاریخ، كالم، فلسفه و تصوف اسالمی« )ویرایش جدید(

به زودیاولتد الوسن/ جمعی از مترجمان

مجموعۀ عرفان و تصوف
به زودیاولریشارد گراملیش / شیرین شادفركهن پیشروان تصوف 1 209جدید
به زودیاولریشارد گراملیش / شیرین شادفركهن پیشروان تصوف 2 210جدید
64000اولآنه ماری شیمل / شاهرخ راعیتصوف: مقدمه ای بر عرفان اسالمی 211جدید

40000اولجمعی از نویسندگان/ علیرضا رضایتتصوف و طریقت 212
به زودیدومبنیامین آبراهاموف/ مرضیه شریعتیعشق الهی در عرفان اسالمی 213
به زودیاولپییر لوری/ زینب پودینه آقاییتأویالت القرآن از دیدگاه عبدالرزاق كاشانی )ویرایش جدید( 214

مجموعۀ کالم و فرقه ها
36000اولیوزف فان اس/ سارا مسگرشكوفایی كالم اسالمی 215جدید

ــدومهاینتس هالم/ احسان موسوی خلخالیغنوصیان در اسالم: شیعیان غالی و علویان 216
فلسفه اندیشه دینی در اسالم و مسیحیت  217

           )ویرایش مصطفی ملكیان(
به زودیدوملوئی گارده، ژرژ قنواتی/ احسان موسوی خلخالی

مدعیان مهدویت و هزاره گرایان  218
               )نگاهی به جنبش غالیان شیعی عراق در سده های نخستین(

59000اولویلیام فردریك تاكر/ حمید باقری

مجموعۀ دائرةالمعارف قرآن
به زودیاولسرویراستار: جین َدمن مك اولیف/ جمعی از مترجماندائرةالمعارف قرآن )EQ( )جلد 6(  219جدید
300000اولسرویراستار: جین َدمن مك اولیف/ جمعی از مترجماندائرةالمعارف قرآن )EQ( )جلد 5(  220جدید

300000دوم سرویراستار: جین َدمن مك اولیف/ جمعی از مترجماندائرةالمعارف قرآن )EQ( )جلد 4(  221

300000دوم سرویراستار: جین َدمن مك اولیف/ جمعی از مترجماندائرةالمعارف قرآن )EQ( )جلد 3(  222
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300000دومسرویراستار:2جین2َدمن2مکاولیف/2جمعی2از2مترجماندائرةالمعارف2قرآنEQ(2(2)جلد2(22322

300000دومسرویراستار:2جین2َدمن2مکاولیف/2جمعی2از2مترجماندائرةالمعارف2قرآنEQ(2(2)جلد1(2242

مجموعۀمطالعاتقرآنوحدیث
75000اولمئیر2براشر/2نصرت2نیلساز2و2پریسا2عسکری2سمنانیقرآن2و2نخستین2ادوار2تفسیری2شیعه2امامیه2252جدید

67000دومکریستین2سندز/2زهرا2پوستین2دوزتفاسیر2صوفیانه2قرآن2از2سده2چهارم2تا2نهم2262
ــاولفان2اِس،2گلدتسیهر،2شاخت.../2به2کوشش2سیدعلی2آقاییتاریخ2گذاری2حدیث:2روش2ها2و2نمونه2ها2272
79000اولویراسته2ریچارد2مارتین/2به2کوشش2و2ویرایش2مهرداد2عباسینگرش2هایی2به2اسالم2در2مطالعات2ادیان2282
ــاولویراستۀ2اندرو2ریپین/2به2کوشش2و2ویرایش2مهرداد2عباسیرویکردهایی2به2تاریخ2تفسیر2قرآن2292
72000دومگریگور2شولر/2نصرت2نیلسازشفاهی2و2مکتوب2در2نخستین2سده2های2اسالمی2302
57000چهارم2آمنه2ودود/2اعظم2پویا،2معصومه2آگاهیقرآن2و2زن:2بازخوانی2متن2مقدس2از2منظر2یک2زن2312
125000سوم2ویراسته2جرالد2هاوتینگ2و2عبدالقادر2شریف/22مهرداد2عباسیرهیافت2هایی2به2قرآن2322
به2زودیدومعبداهلل2سعید/2سعید2شفیعیدرآمدی2به2قرآن2332

به2زودیاولگابریل2سعید2رینولدز/2سعید2شفیعیقرآن2در2بافت2تاریخی2آن2342جدید

مجموعۀفلسفه
خدای2متعال2)مطالعاتی2درباره2ساختار2و2نشانه2شناسی2فلسفه،2352

222222222222کالم2و2جهان2شناسی2اسالمی(
به2زودیدومیان2ریچارد2نتون/2سیده2لیال2اصغری

مجموعۀتاریخ
125000اولگریگور2شولر/2محمدحسین2رفیعیزندگی2نامۀ2محمد)ص(:2ماهیت2و2وثاقت2362جدید

مجموعۀجهاناسالم
به2زودیاولادموند2باسِورث/2حسین2بیاتلو،2محمد2نورمحمدی2نجف2آبادیجنگ2افزار2در2جهان2اسالم2372جدید
به2زودیاولفریتس2مایر/2فیروزه2صادق2زاده2دربانتصوف2در2جهان2اسالم2382جدید

20000اول2شارل2پال2/2محمد2راغبادبیات2در2جهان2اسالم2392
ــاولعبدالحمید2صبره/2نگار2ذیالبیعلم2در2جهان2اسالم2402
20000اول2الگ2گرابار2/2مهرداد2وحدتی2دانشمندشهر2درجهان2اسالم24122
20000اول2ریچارد2اتینگهاوزن2/2مهرداد2وحدتی2دانشمندهنر2در2جهان2اسالم24222
20000اول2ای.2شیلوا2/2مهرداد2وحدتی2دانشمندموسیقی2در2جهان2اسالم24322

علوماسالمی
قیمت)تومان(2چاپنویسنده2/2مترجمکد2222222نام2کتاب

ترجمۀقرآنحکیم
به2زودیاولسیدجالل2الدین2مجتبویترجمه2قرآن2حکیم2)ترجمه2روبه2رو/2وزیری(2442جدید
به2زودیاولسیدجالل2الدین2مجتبویترجمه2قرآن2حکیم2)ترجمه2زیر/2پالتویی(2452جدید
به2زودیاولسیدجالل2الدین2مجتبویترجمه2قرآن2حکیم2)ترجمه2زیر/2رقعی(2462جدید
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معارف اسالمی
به زودیاول حاج شیخ عباس قمیگزیدۀ مفاتیح الجنان )پالتویی( 247جدید
به زودیاول شیخ بهایی/ علی بن طیفور بسطامیمفتاح الفالح )ویرایش جدید( 248جدید

140000اولحسین غفاریتشیع: دین كامل، كمال دین  249

ــاولحسن انصاری قمیجستارهای تاریخی درباره تشیع 250

ــاولمولی محسن فیض كاشانی / عبداهلل حقیقت علم الیقین )جلد 2( 251

ــاولمولی محسن فیض كاشانی/ حسین استادولیعلم الیقین )جلد 1( 252

ــسومعبدالصمد همدانی/ حسین استادولیبحرالمعارف )جلد 3( 253

ــسومعبدالصمد همدانی/ حسین استادولیبحرالمعارف )جلد 2( 254

ــسومعبدالصمد همدانی/ حسین استادولیبحرالمعارف )جلد 1( 255

ــاول مولی مهدی نراقی/ سیدجالل الدین مجتبویعلم اخالق اسالمی )جلد 3( )ویرایش جدید( 256

ــاول مولی مهدی نراقی/ سیدجالل الدین مجتبویعلم اخالق اسالمی )جلد 2( )ویرایش جدید( 257

ــاول مولی مهدی نراقی/ سیدجالل الدین مجتبویعلم اخالق اسالمی )جلد 1( )ویرایش جدید( 258

160000سوم مولی مهدی نراقی/ سیدجالل الدین مجتبویعلم اخالق اسالمی )گزیده( )ویرایش جدید( 259

ــهفتم شیخ بهایی / شمس الدین محمد خاتون آبادی / مصحح: حسین استادولی اربعین  260

حجت موجه 261
                 “پاره ای از مهم ترین اختالف نظرهای شیعه و اهل سنت در مهدویت”

ــدوم مصطفی اسفندیاری )فقیه(

شهیدان جاوید 262
              )پژوهشی تاریخی درباره شهدای نهضت امام حسین)ع((

40000دوم مرضیه محمدزاده 

دوزخیان جاوید 263
              )پژوهشی تاریخی پیرامون قاتالن نهضت امام حسین)ع((

30000سوم مرضیه محمدزاده 

ــاول سیدمحمد بحرالعلوم / امیر وكیلیاناصحاب رسول اكرم)ص( 264

ــاول سیدمحمد بحرالعلوم / محمود گلزاریاصحاب امیرالمؤمنین)ع( 265

ــاول سیدمحمد بحرالعلوم / امیر وكیلیان وكریم جعفریسیری در زندگی حضرت زینب)ع( 266

ــاول سیدمحمد بحرالعلوم/ محمدعلی امینیزنان صدر اسالم  267

80000اولقاسم كاكاییگلبانگ سربلندی: گفتارها و روضه های عاشورایی 268

25000اولفرهنگ مهروشمروری بر گستره دعاپژوهی  269

7000دوم كمال الدین غرابمباهله “بررسی تطبیقی مباهلۀ پیامبر با مسیحیان نجران”  270

ــاولا بوالخطاب عمر بن حسن بن دحیه الكلبی / محمد باغستانی كوزه گراعالم نصر مبین در داوری میان اهل صفین 271

ــاول مقدمه و تعلیقات: منوچهر صدوقی سهاسلسلة المختارات من نصوص التفسیر المستنبط 1 272

ــاول مقدمه و تعلیقات: منوچهر صدوقی سهاسلسلة المختارات من نصوص التفسیر المستنبط 2 273

ــاول مقدمه و تعلیقات: منوچهر صدوقی سهاسلسلة المختارات من نصوص التفسیر المستنبط 3 274

ــاول مقدمه و تعلیقات: منوچهر صدوقی سهاسلسلة المختارات من نصوص التفسیر المستنبط 4 275

ــاول محمد محمدیانالفهرست موضوعی آلیات القرآن 1: آیات التوحید 276
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ــاول محمد محمدیانالفهرست موضوعی آلیات القرآن 2: آیات النبوه 277

ــاول محمد محمدیانالفهرست موضوعی آلیات القرآن 3: آیات المعاد 278

زنده رود
85000چهارمحسین غفاریمعجزه عاشورا 279

10000اولحسین غفاری حتی مطلع الفجر: تبیین جایگاه وجودشناختی لیلة القدر  280

عرفان
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

آیت الحق )جلد 1(  281
                  )به همراه فلسفه عرفان شیعی )دكتر حسین غفاری((

90000ششمسیدمحمدحسن قاضی / سیدمحمدعلی قاضی نیا

آیت الحق )جلد 2(  282
              )شرح احواالت آیت اهلل سیدعلی قاضی(

60000پنجمسیدمحمدحسن قاضی / سیدمحمدعلی قاضی نیا

ــاولقاسم كاكاییحدیث سرو )شرح احواالت آیت ا... نجابت( 283

48000سومداوودبن محمود قیصری / سیدحسین سیدموسویمقدمۀ شرح قیصری بر فصوص الحكمه 284

ــاولرام الندا / علی اشرف امامیحكمت محی الدین  285

20000اول علی اشرف امامیمقایسۀ دیدگاه های عرفانی عبدالكریم جیلی و ابن عربی  286

30000اولویلیام چیتیك / جلیل پرویناصول و مبانی عرفان مولوی  287

ــسومویلیام چیتیك / جلیل پرویندرآمدی بر تصوف و عرفان اسالمی  288

ــاولمحسن شعبانیبی خویشی و خویشتنداری: در نسبت تجربه عرفانی و اخالقی 289

ــسوم آنه ماری شیمل / محمد طرفموالنا؛ دیروز، امروز، فردا  290

20000اولمقدمه و تصحیح: محمودرضا اسفندیارنِصاب مولوی »گزیده اسماعیل انقروی از مثنوی«  291

20000اولمحمودرضا اسفندیارشهر خوشی»نگاهی به زندگی و عرفان بهاءالولد«  292

20000اولبه اهتمام و حواشی مهدی قربانیانمكاتیب فارسی غزالی 293

22000دوم به اهتمام: میثم كرمیغزالی شناسی 294

اظهار در خلق مدام 295
            )اندیشۀ خلق مدام در جهان بینی عرفا و ادبیات عرفانی(

ــاولنرگس قنبری

آینه های روبه رو  296
                )مباحثی در پیوند خداشناسی و انسان شناسی عرفانی(

25000اولسعید رحیمیان

50000سوماحمد تمیم داریعرفان و ادب در عصر صفوی 297

دائرةالمعارف تشیع
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

ـ یهود 298جدید به زودیاولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 16( )پایانی( بهاءالدین نائینی 

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 15( مآثرـ مینوی 299
350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 14( كربالـ لیلۀالمبیت 300
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350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 13( قباله ـ كرباسی 301

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 12( غار ـ قباله 302

350000دومزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 11( عابد اصفهانی ـ العیون و المحاسن 303

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 10( شفاء  ـ  ظهیر فاریابی 304

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 9( سابقون  ـ  شفاءالصدور 305

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 8( ذات  ـ  ژرف 306

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 7( خاتم  ـ  دیه 307

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 6( حاتم  ـ  حیوان 308

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 5( تفصیل  ـ  چینی 309

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 4( تابعیت  ـ  تفسیر 310

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع ) جلد 3( ب  ـ  پیكار 311

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 2( اخبار  ـ  ایهام 312

350000اولزیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، كامران فانی و بهاءالدین خرمشاهیدائرةالمعارف تشیع )جلد 1( آب  ـ  احیاء 313

تاریخ
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

تاریخ اسالم
195000نهم مارتین لینگز / سعید تهرانی نسبمحمد)ص(: بر پایۀ كهن ترین منابع 314

45000دومكارن آرمسترانگ/ علیرضا رضایتمحمد)ص(: پیامبری برای زمانه ما 315

ــششمكارن آرمسترانگ / كیانوش حشمتی محمد)ص(: “زندگینامۀ پیامبر اسالم”  316

65000دوممحمد حمیداهلل/ محمود مهدوی دامغانیوثائق )نامه های حضرت ختمی مرتبت و خلفای راشدین(  317

65000اولابوالولید ازرقی/ محمود مهدوی دامغانیاخبار مكه 318

ــدوممارتین لینگز/ سعید تهرانی نسبمكه از پیش از نزول تورات تا كنون 319

ــدومخلیل اینالجق/ كیومرث قرقلوامپراتوری عثمانی “عصر متقدم 1300 تا 1600” 320

20000اولمحمدكاظم رحمتیشهید ثانی و نقش وی در تحوالت دینی عصر نخست صفویه 321

20000اول محمدكاظم رحمتیجستارهایی در تاریخ ایران و اسالم  322

10000اول محمدكاظم رحمتیمقاالتی در تاریخ زیدیه و امامیه  323

ــاول محمدكاظم رحمتیفرقه های اسالمی ایران در سده های میانه  324

تاریخ ایران
49000اولَووتر هنكلمن/ یزدان صفاییفرهنگ پذیری ایرانیان و عیالمیان: آغاز امپراتوری هخامنشی 325

150000سومدیوید مناشری/ محمدحسین بادامچی، عرفان مصلحنظام آموزشی و ساختن ایران مدرن 326

30000اولبه اهتمام شهرام زارعپژوهش هایی درباره تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران 327
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باستان متأخر و اسالم
به زودیاولكریستین ژولین روبن/  محّمدعلی خوانین زاده1400 سال پادشاهی در عربستان پیش از اسالم 328جدید

ایران در عهد باستان متأخر
رویدادنامه سریانی موسوم به »رویدادنامه خوزستان«  329

           )روایتی از آخرین سال های پادشاهی ساسانی(
80000دومخداداد رضاخانی، سجاد امیری باوندپور

در میان امپراتوری ها؛  330جدید
             عرب ها، رومیان و ساسانیان در عهد  باستان متأخر

110000اولگرِگ فیشر/ مهناز بابایی

75000اولبه كوشش تورج دریایی/ مهناز باباییایران ساسانی در بستر عهد باستان متأخر 331جدید
به زودیاولمتیو پ. كانپا/ هایده مشایخدو چشم زمین؛ هنر و آیین پادشاهی در روم و ایران ساسانی 332جدید
مرزهای شرقی امپراطوری روم و جنگ های ایران  333جدید

            )226-363م.(
به زودیاولمایكل ه . داجن و ساموئل ن. س. لیو/ خشایار بهاری

مرزهای شرقی امپراطوری روم و جنگ های ایران  334جدید
            )363-630.م.(

به زودیاولجفری گریتركس و ساموئل ن. س. لیو/ خشایار بهاری

به زودیاولكاتاژینا مكسیمیوك/خشایار بهاریجغرافیای جنگ های ایران و روم 335جدید
مدافعان و دشمنان صلیب راستین 336جدید

                                                 )فتح اورشلیم به دست ساسانیان و ایدئولوژی جنگی بیزانس علیه ایران(
به زودیاولیوری استیانف/ سارا مشایخ

به زودیاولترجمۀ متن سریانی و تعلیقات: سجاد امیری باوندپوررویدادنامه سریانی منسوب به یوشع ستون نشین 337جدید

سیاست و علوم اجتماعی
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

به زودیسومهارالد فریش/ حسن فتاحیفرار از الیپزیك 338

ــاولمحمدجواد الریجانیدرس های سیاست خارجی 339

مطالعات اجتماعی و فرهنگی خاورمیانه
به زودیاوللوئیس كوزر / مهدی سلیمانیه و لیال طباطبایی یزدیموریس هالبواكس 340جدید

18000اولماكس وبر و دیگران/ علی راغبجامعه شناسی تاریخی ـ تطبیقی دین ماكس وبر 341

مجموعۀ مطالعات ملل

مطالعات امریكایی
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

80000چهارمرابرت اچ. بورك/ الهه هاشمی حائریدر سراشیبی به سوی گومورا 342

به زودیدوملئو راستن/ محمد بقائی )ماكان(فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریكایی 343
به زودیاولاریك اویال/ علیرضا رضایتتاریخ فرهنگی آمریكا 344جدید
به زودیاولپل بویر/ علیرضا رضایتتاریخ آمریكا 345جدید
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مطالعات ترکی
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

به زودیاولوورال گنچ/ مینو زاده صفریادریس بدلیسی دیوان ساالر و تاریخ نگاری از ایران به روم 346جدید
به زودیاولصبری آتش/ مهدیه چراغیانمناطق مرزی عثمانی ـ ایرانی )ساختن یك مرز، 1843-1914( 347جدید
قزاقلق، یا راهزنی پیچیده. و پیدایش قزاق ها؛  348جدید

            )دولت و هویت در اوراسیای مركزی پس از مغول(
به زودیاولجو یاپ لی/ علیرضا رضایت

مطالعات صهیونیستیـ   اسرائیلی
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

به زودیاولمارتین بنتن/ علیرضا رضایتمناقشه فلسطین و اسرائیل 349جدید

مطالعات آسیایی
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

به زودیاولپیپا ویردی/ علیرضا رضایتپاكستان 350جدید
به زودیاولجیمز راش/ علیرضا رضایتآسیای جنوب شرقی 351جدید

کلیات
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

100000اولبه اهتمام میثم كرمیسایه سرو )مقاالتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی( 352

14000اولشمس الملوك مصطفوی  |    با همكاری علیرضا گودرزی فراهانی عمو سالمت »صدای پای تنهایی« 353

95000دومژانت الیزابت بلیك  |  ایمان شفیع بیكآموزش زبان یونانی 354

هـومـورو
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

50000اولایان ریدر/ داریوش رضاپورزیارت 355جدید
75000اولتوماس فلین / حسین كیانیاگزیستانسیالیسم 356جدید
85000اولهرماینی لی/ فرنوش سلیمان زادهزندگی نامه نویسی 357جدید
به زودیاوللیندا وودهد/ علیرضا رضایتمسیحیت 358جدید
به زودیاولجان ویچز / آزاده رضاییعهد عتیق 359جدید
به زودیاول برایان و دبورا چارلزورث / عبدالمجید مهدوی دامغانیتكامل  360جدید
به زودیاولرابرت آلن سگال/ فریده فرنودفراسطوره 361جدید
به زودیاولرانلد ِدسوسا / مریم خدادادیعشق 362جدید
به زودیاولنیك جیمز/ ضحی حسینی نصرسرطان 363جدید
به زودیاولالرنس ام. پرینسیپ/ پوریا ناظمیانقالب علمی 364جدید
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به زودیاولتیموتی اچ. لیم/ سعید كریم پورطومارهای بحرالمیت 365جدید
به زودیاول برنارد وود / فرهاد رضاییتكامل انسان 366جدید
به زودیاول راسل استانارد / پوریا ناظمینسبیت  367جدید
به زودیاولتیموتی گاورز/ پوریا ناظمیریاضیات 368جدید
به زودیاولاندرو كینگ/ شادی حامدی آزادستاره ها 369جدید
به زودیاول میخاییل هاسكین/ پوریا ناظمیتاریخ ستاره شناسی 370جدید
به زودیاول جاناتان بارنز / محمد فیروزكوهی ارسطو  371جدید
به زودیاول دینا آرنولد / رحیم قاسمیانتاریخ هنر  372جدید
به زودیاول سینتیا فریلند / رحیم قاسمیاننظریه هنر  373جدید
به زودیاول پیتر كلز / نادیه حقیقتیكیهان شناسی  374جدید
به زودیاولكاترین بالندل/ شادی حامدیسیاه چاله ها 375جدید
به زودیاولمایكل اوشی/ ابوالفضل حقیریمغز 376جدید
به زودیاول لئوفرانس هلفور، استریونس / شادی حامدی آزاد تاریخچه زمان 377جدید
به زودیاولمایكل وود/ رحیم قاسمیانفیلم 378جدید
به زودیاول جان پاكینگورن/ ابوالفضل حقیرینظریه كوانتوم  379جدید
به زودیاولنایجل واربرتون/ حسین كیانیآزادی بیان 380جدید

دانش نامه
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

20000اولجان گریبین/ شادی حامدی آزادكهكشان ها 381
20000دوم بیل مك گوایر / شادی حامدی آزادفاجعه های جهانی  382
19000اول فرانك كلوز/ شادی حامدی آزاد هیچ 383
20000اولمایكل هاوارد/ مهدی شاددل بصیرجنگ جهانی اول 384
15000اوللوچیانو فلوریدی/ مهدی جوادیاطالعات 385
20000اول دیوید. جی. هند / بصیر والی آمار  386
20000سوم جرالدین ا. جانسون / رحیم قاسمیانهنر رنسانس  387
20000اولاندرو رابینسون/ فاطمه توسلیخط و نوشتار 388
20000اولریچارد بالمی/ عبدالرضا ساالر بهزادیشهروندی 389
20000اول برنارد كریك / عبدالرضا ساالر بهزادیدموكراسی 390
20000دوم اِی. سی. گریلینگ/ ابوالفضل حقیریویتگنشتاین  391
20000اولویلیام باینوم/ فهیمه مخبر دزفولیتاریخ پزشكی 392
20000اولباری استفنسون/ داریوش رضاپورآیین 393
20000اولاندرو رابینسون/ فرنوش سلیمان زادهنبوغ 394
25000اولجوزف دان / مصطفی مرشدلوقباال 395
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علـــــم
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

350000اولریچارد تالكوت/ افشان كرباسی، امیر حسن زادهخودآموز تصویری ستاره شناسی 396جدید

دایره های مینایی 397
             )پژوهشی در تاریخ كیهان شناسی در تمدن اسالمی(

30000اولامیرمحمد گمینی )با مقدمه دكتر معصومی همدانی(

20000اولاستفان بكستر/ پوریا ناظمیاواتار )نگاهی علمی به فیلم علمیـ  تخیلی اواتار(  398

ــسومپل استراترن / ابوالفضل حقیریهاوكینگ و سیاهچاله ها 399

ــچهارم استفن هاوگینگ / ابوالفضل حقیرینظریۀ همه چیز  400

ــدوم پل استراترن / ابوالفضل حقیریاینشتین و نسبیت  401

ــدوم دان ناردو / ابوالفضل حقیریسیاهچاله ها  402

30000اول پام اسپنس و ایان نیكلسون / ابوالفضل حقیریجهان از انفجار بزرگ تا سیاهچاله ها 403

25000اولماركوس چان/ ابوالفضل حقیری قزوینیمكانیك كوانتومی به شما آسیب نمی رساند 404

ــاولالكس ویلنكین/ حمیده رحمتیجهان های بسیار در یك جهان: در جست وجوی جهان های دیگر 405

هنر
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

هنر اسالمی
به زودیدومالگ گرابار/ مهدی گلچین عارفیشكل گیری هنر اسالمی )ویرایش جدید( 406

به زودیاولجمعی از نویسندگان/كورس سامانیان و معصومه كریمیهنر اسالمی و موزه 407جدید

معماری
20000اولاندرو بلنتاین/ نگار صبوریدلوز و گواتاری برای معماران 408

سینما
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

فلسفه و سینما
به زودیاولتوماس الساسر و مالتی هاگنر/ غالمرضا صرافنظریه فیلم: مقدمه ای از دریچه حس ها 409جدید
به زودیاولجمعی از نویسندگان / ساره امیریراهنمای فلسفه و فیلم راتلج 1: مسائل و مفاهیم 410جدید
به زودیاولجمعی از نویسندگان / معصومه گنجه ایراهنمای فلسفه و فیلم راتلج 2: مؤلف ها و روندها 411جدید
به زودیاولجمعی از نویسندگان / ساره امیریراهنمای فلسفه و فیلم راتلج 3: گونه ها و دیگر انواع 412جدید
به زودیاولجمعی از نویسندگان / معصومه گنجه ایراهنمای فلسفه و فیلم راتلج 4: فیلم به سان فلسفه 413جدید
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مطالعات سینمایی | نظریه و نقد
25000اوللیئو برادی و مارشال كوئن/ بابك تبرایینظریه و نقد فیلم 1: زبان سینما  414
ــدومكریستین متز/ روبرت صافاریاننشانه شناسی سینما 415

فیلم سازان جهانی، مؤلفان ایرانی
20000اولعلی روحانیتارانتینو 416

به زودیاولآرش جمشیدیمایك لی: تصویرگر لحظات حقیقی 417جدید
38000اولاحمد طالبی نژادبه روایت پرویز كیمیاوی 418

یک فیلم چند نگاه
به زودیاولحمید باقری، حامد عزیزیانلینچ از مخمل آبی می گوید )دیوید لینچ( 419جدید

ــاول جمعی از نویسندگان / حامد عزیزیانـ  حمید باقریروبان سفید )میشائیل هانكه(  420
20000اول جمعی از نویسندگان / حامد عزیزیانـ  حمید باقرینگاه خیره اولیس )تئو آنجلوپولوس( 421
ــاول جمعی از نویسندگان / حامد عزیزیانـ  حمید باقریآینه )آندری تاركفسكی( 422

تئاتر
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

مطالعات دراماتورژیک
24000اولپیتر ومك/ مژده ثامتیدیالوگ 423
20000اولآلن بدیو/ محمدرضا خاكیستایش تئاتر )گفت وگوی آلن بدیو و نیكوال ترونگ( 424
20000اولویكتور هوگو/ پرویز احمدی نژادمقدمه ی كرامول: نكاتی در باب درام رمانتیك 425

نمایشنامه
40000اولامیل زوال / پرویز احمدی نژادترز راكن )درام ناتورالیستی در چهار پرده( 426جدید
به زودیاول رونی بركت؛ ترجمه ی سلما محسنی اردهالیده روز در این دنیای خاكی 427جدید

20000اولرابرت كوهن/ غالمرضا شهبازیماكیاوللی: هنر ُرعب و وحشت 428
20000اولدیوید هنری هوانگ/ غالمرضا شهبازیطنین صدای یك انسان 429
42000اولاونوره دو بالزاك/ پرویز احمدی نژادخالی بند )كمدی در پنج پرده و به نثر( 430

مرجان )کتاب های گردشگری، حیات وحش و محیط زیست(
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

25000اول سندی رنسفورد / غزاله منتظمسواركاری برای همه 431

مجموعۀ محیط زیست ما
20000اول جمعی از نویسندگان / باران بیدارانقالب سبز 432
20000اول جمعی از نویسندگان / باران بیدارنجات سیاره زمین 433
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20000اول جمعی از نویسندگان / باران بیدارسیاره ای در بحران 434
20000اول جمعی از نویسندگان / باران بیدارتغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی 435

ستاره )واحد کودك و نوجوان نشر سینا(
قیمت)تومان( چاپنویسنده / مترجمكد       نام كتاب

5000اول لورین هورسلی / آیدا فضلیگیاهان شگفت انگیز  436
5000اول لورین هورسلی / آیدا فضلیمخترعان 437
5000اول ویوك منون / آیدا فضلیزندگی در جنگل  438
5000اول آیشا راو / آیدا فضلیزندگی در دریا 439

فلسفه: گام نخست
به زودیاولژان پل مونژن/ محسن حسنیروح خبیث آقای دكارت 440جدید
به زودیاولژان پل مونژن/ سپیده َره انجامروز پردردسر استاد كانت 441جدید
به زودیاولیان لو برا، ژان پل مونژن/ سپیده َره انجاممرگ سقراط الهی 442جدید

اندیشیدن با کودکان
10000اول حمیدرضا توكلی / تصویرگر: علی خداییدرختی كه دلش برای زمستان تنگ شد 443
10000اول حمیدرضا توكلی / تصویرگر: علی خدایییك بار دیگر قورباغه 444
10000اول حمیدرضا توكلی / تصویرگر: علی خداییاشتباه قشنگ زرافه 445

مجموعه داستان های بدون متن
10000اولگائتان درموخرس غمگین 446
10000اول بئاتریس رودریگلس دزد مرغ 447
10000اول ماندانا سادات شیر من 448
10000اول ژولیت بینه ادموند  449

فلسفه برای کودکان و نوجوانان
به زودیدوممتیو لیپمن/ شیوا شفائی/ فاطمه یونسیالفی 450
20000اولاسكار برنی فیه، ایزابل میلون/ مهرنوش هدایتی، روح اهلل كریمیفلسفیدن با مالنصرالدین 451
10000اولیورگ شوبیگر/ فرحناز عجمیخارج 452
15000اولیورگ شوبیگر/ پروانه عروج نیاوقتی مرگ پیش ما آمد 453



یادداشت:
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دائرةالمعارف قرآن )EQ(: جلد پنجم

ویراستار: جین دمن مک اولیف
صادقـی،  مسـعود  خندق آبـادی،  حسـین  فارسـی:  ترجمـۀ  ویراسـتاران 

مهـرداد عباسـی، امیـر مازیـار

|   وزیری • چاپ اول • 1400 • شابک: 978-964-244-206-5   |

کادمیک و مطابق با معیارهای  »دائرةالمعارف قرآن« اثری مرجع با رویکردی آ
دستاوردهای  از  چکیده ای  و  است  قرآنی  مطالعات  حوزۀ  در  بین المللی 
و  پژوهشگران  دسترس  در  را  غربیان  قرآن پژوهی  سال  یکصدوپنجاه  حدود 
عالقه مندان رشته های علوم انسانی و اجتماعی قرار می دهد. این دائرةالمعارف 
پنج جلدی در نخستین سال های قرن حاضر زیر نظر گروهی از سرشناس ترین 
فرهنگ های  و  ملیت ها  از  محققانی  قلم  به  و  اسالمی  مطالعات  استادان 
گوناگون در انتشارات بریل هلند به زبان انگلیسی منتشر شد. هفتصد مدخل 
ذکرشده  باورهای  و  رویدادها  شخصیت ها،  مفاهیم،  به  اثر  این  بلند  و  کوتاه 
حوزۀ  در  بحث انگیز  مسائل  و  موضوعات  به  نیز  و  قرآن  با  مرتبط  یا  قرآن  در 
کم نظیر،  دائرةالمعارف  این  فارسی  ترجمۀ  دارند.  اختصاص  قرآنی  مطالعات 
عالوه بر عرضۀ تصویری واقعی از فضای مطالعات قرآنی در غرب، رهیافت ها، 
مسأله ها و دغدغه های جدیدی را به دست اندرکاران حوزۀ مطالعات اسالمی در 

جامعۀ ما نشان خواهد داد.

دائرةالمعارف قرآن )EQ(: جلد ششم )نمایه(

ویراستار: جین دمن مک اولیف
صادقـی،  مسـعود  خندق آبـادی،  حسـین  فارسـی:  ترجمـۀ  ویراسـتاران 

مهـرداد عباسـی، امیـر مازیـار

|   وزیری • چاپ اول • 1401 • شابک: 978-964-244-207-2   |
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دائرةالمعارف تشیع )جلد 16 به انضمام تکمله و نمایه(

کامران فانی | بهاءالدین خرمشاهی | حسین خندق آبادی ویراستاران: 

فرهنگ  مجموعه،  این  است.  تألیفی  مقاله  هزار  بیست  حدود  دربردارنده  تشیع  دائرةالمعارف 
اسالم و تشیع به مرکزیت ایران به عنوان مهم ترین و کهن ترین مهد تشیع را دربر می گیرد. معارف 
و موضوعات عمدۀ دائرةالمعارف تشیع عبارتند از: 1. شرح مفاهیم کلیدی و اعالم قرآن کریم 
همراه با معرفی خود قرآن، یک صدوچهارده سوره قرآن و آیه های معروف آن 2. شرح و توضیح 
احادیث معروف و اصطالحات علم الحدیث و تاریخ حدیث، و معرفی بیش از ده هزار تن از راویان 
با فقه دیگر  با تطبیق  حدیث 3. اصطالحات فقهی برمبنای مدارک قدیم و جدید شیعی و گاه 
مذاهب اسالمی 4. اصطالحات اصول فقه و تاریخچه آن و اجتهاد و نظایر آنها 5. اصطالحات 
کالمی برمبنای مدارک قدیم و جدید شیعه و گاه تطبیقی، همچنین معرفی فرقه های شیعی 6. 
ادعیه، شامل معرفی اکثر دعاهای مروی از ائمه اطهار و اصحاب ائمه 7. اصطالحات منطقی 
8. اصطالحات فلسفی 9. اصطالحات عرفانی 10. زندگی نامه اعالم اسالم و تشیع و در درجه 
نخست سیره نبوی و سیره ائمه اطهار و صحابه و رجال علوم اسالمی از فالسفه، فقها، عرفا، 
علما، مفسران، محدثان، متکلمان و هنرمندان 11. معرفی رجال تاریخی و حوادث تاریخی مهم 
اسالم و شیعه نظیر غزوات، جنگ ها، صلح ها و پیمان ها 12. معرفی اماکن جغرافیایی، از جمله 
معرفی شهرها و بخش های شیعه نشین 13. ادبیات فارسی با تأکید بر شعرا و ادبای شیعه و آثار 

منظـوم و منثـوری کـه ربـط شـیعی بیشـتر دارنـد 14. ادبیـات 
عربـی شـامل شـرح احـوال شـعر و ادبـای بـزرگ عـرب زبـان 
شـیعه اعـم از ایرانـی، عـرب، هنـدی، پاکسـتانی، و جـز آنهـا 
15. هنـر و باستان شناسـی شـامل معرفـی هنرمنـدان بـزرگ از 
جملـه خطاطـان، نقاشـان، معمـاران، بنایـان و ابنیـه ای کـه از 
نظـر تاریخـی و فرهنـگ شـیعه اهمیـت دارد، نظیـر مسـجدها، 
تکیه هـا،  بقعه هـا،  آرامگاه هـا،  امامزاده هـا،  آسـتانه ها، 
حسـینیه ها و خانقاه هـا و بعضـی از آب انبارهـا، برج هـا، باغ ها و 

نویسـندگان. مهـم  کتاب هـای  معرفـی   .16 سـقاخانه ها 
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منطق تبعیت
ج از اشعری گری( )عقالنّیت وحیانی و خرو

حسین غفاری

»معقولیـت« و »مطلوبیـِت« مبتنـی بـر غایتمنـدی، دو عنصـر اصلـی بـرای ایجـاد یـک نظـام 
گاهانـه، فاقد  منطقـی رفتـاری در انسـان اسـت کـه بدون هریـک از آنها، صـدور افعـال ارادی و آ

نظـام منطقـی عـام و قابـل دفـاع می باشـد.
رابطـۀ میـان نظـر و عمـل یـا دانـش و ارزش، یکـی از عمیق تریـن و کهن سـابقه ترین مباحث 
عرصـه فلسـفۀ اخـالق و نیـز الهیـات و کالم اسـت. در فرهنـگ غـرب، دیویـد هیـوم در قـرون 
جدیـد، وجـود چنیـن رابطـه ای را مغالطه بـزرگ »طبیعت انگارانه« خواند، و با اعـالم قطع آن، هر 

گونـه تبییـن عقالنـی از اصـول اخالقـی را دچـار تزلزل جـّدی کرد.
ــأ  ــعریان(، منش ــّنی مذهب، )اش ــان س ــی از متکّلم ــاز گروه ــالمی، از دیرب ــگ اس در فرهن
ارزش گذاری هــای اخالقــی را نــه در فطــرت الهــی نهفتــه در طبیعــت انســان، بلکــه در تبعیــت 
صــوری از فرمان هــای الهــی دانســته و بســتر کاملــی بــرای جدایــی منطقــی قضایــای دینــی از 

قضایــای اخالقــی مبتنــی بــر فطــرت انســانی و الهــی فراهــم کردنــد.
ـــد  ـــام غایتمن ـــی نظ ـــز نف ـــی، و نی ـــرت اله ـــه فط ـــکار نظری ـــا ان ـــد ب ـــعری گری در روزگار جدی اش
طبیعـــت و خلقـــت، و در نتیجـــه عـــدم التزام بـــه عقالنیت قضایای دینـــی و اخالقی، َمْعبر مناســـبی
جاهالنـه  و  کوته بینانـه  نظریـات  باتـالق  در  فروافتـادن  بـرای 
داعشـی از دیـن، در سـودای رسـیدن بـه نعیـم مقیـم اخـروی 
شـده اسـت. البتـه کـه پوشـیدن تن پـوش جهـل نیازمنـد هیـچ 

نیسـت! و اخـالق  از خـردورزی  زیرجامـه ای 
»منطـق تبعیـت« بـا تبییـن نقش عناصـر دوگانـه عقالنیت 
و مطلوبیـت غائـی، راه را بـرای خـروج از اشـعری گری مـدرن و 
بازگشـت بـه نظریـه فطـرت الهـی و تبییـن اخالقی و انسـانی از 
دیـن همـوار می سـازد. ایـن تبییـن از سـرمایه عقل و نیـز معارف 

عمیـق و بی کـران الهـی در قـرآن کریـم بهـره برده  اسـت.
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رؤیای فهم متن

محسن آرمین

در نظریـۀ قبـض و بسـط شـریعت، وحـی و دیـن کامـل، بـه دور از تناقـض و 
خطاناپذیـر، ولـی فهـم مـا از آن نسـبی، متغیـر و حـاوی خطـا و تناقـض بـود ... .
نظریـۀ قـرآن کالم محمد)ص( وحی را بـه تجربۀ دینی تقلیل می داد و محکوم 
به محدودیت های معرفتی و زیستی تجربه کنندٔه آن می  کرد. نتیجۀ این نگرْش 
تاریخ مندی، خطاپذیری و نسـبیت وحی چه در سـطح لفظ و چه در سـطح معنا 
بـود. امـا هرچه بود منطق وحی الهـی منطق بیداری و زبان وحی زبان حقیقت 

بود و امکان اسـتنباط ضابطه مند مفاهیم فرا زمانی از آن فراهم بود. 
امـا نظریـۀ رؤیاهـای رسـوالنه در گامـی فراتـر، وحـی را بـه رؤیـای انسـانی بـا 
ویژگی هـای مردم شناسـانه و فرهنگی خاص تقلیل می دهـد و فهم ضابطه مند 

آن  را ناممکـن و عمـاًل بـه یـک رؤیـا و آرزو بـدل می کند.
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ح الحکمة العرشیة شر

مال اسماعیل اصفهانی
کردی اردکانی تصحیح و تحقیق: احسان 

صدرالمتالهین در آثار خود تفسیری از آیات و روایات ارائه داده است که برخی 
مانند شیخ احمد احسائی به دیده انتقاد بدان نگریسته اند و معتقدند آنچه وی بدان 
دست یافته مخالف مکتب اهل بیت علیهم السالم است. از مهم ترین کتاب های 
احسائی که در مخالفت با مالصدرا نوشته شده شرح او بر »عرشیه« مالصدرا 
است. حکیم مالاسماعیل اصفهانی مشهور به واحدالعین که از پیروان حکمت 
انتقادات  به  پاسخ  هدف  با  را  العرشیة«  الحکمة  »شرح  کتاب  است،  صدرایی 
احسائی نگاشته است. وی معتقد است آنچه احسائی در انتقادات خود بر مالصدرا 
وارد کرده ناشی از فهم اشتباه از مبانی حکمت متعالیه و آیات و روایات است.
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فلسفۀ علم در پرتو حکمت خالده

کریمی زیارانی محمود بینای مطلق و علیرضا 
ترجمۀ علیرضا ابراهیم زاده

علـم جدیـد بـه پشـتوانه دسـتاوردهای فناورانه اش عماًل بـرای بسـیاری از معاصران ما منشـأ حقیقت 
قلمـداد می شـود. اتکای علم جدید صرفًا بر اسـتدالل و داده های تجربی چنـان ظاهر واقع بینانه ای 

بـدان اعطـا کـرده که عمـاًل آن را به مرجعـی تقریبًا بالمنازع بدل کرده اسـت.
در کتاب »فلسفۀ علم در پرتو حکمت خالده«، در فضای چنین علم گرایی فراگیری، با بررسی دقیق 
محدودیت هـای درون ذاتی فکر اسـتداللی و تحقیقات تجربی، کوشـش شـده اسـت نقدی عقالنی 
دربارۀ بنیادهای علم جدید ارائه شـود. این کتاب، که در نوع خود بی سـابقه اسـت، با نگاهی تازه به 
تعالیم سـنتِی شناخت شناسـی و متافیزیک، پادزهری برای خطاهای سـوبژکتیو و ابژکتیو علم جدید 
ارائه می کند و نشان می دهد که علم جدید خود چیزی بیش از نظامی از باورها نیست که به شدت از 
ارائه شـناختی تام از حقیقت قاصر اسـت و در تضاد با حکمت خالدۀ ادیان الهی اسـت که برای هزاران 
سـال نه تنها کلیدهای شـناخت حقیقی را به بشـریت اعطا کرده اند بلکه اسباب نائل شدن به آن را نیز، 

که دقیقًا دلیل وجودی انسـان است، فراهم کرده اند. 

|   رقعی • چاپ اول • 1400 • شابک: 978-964-244-216-4   |

ن  |
یدا

جاو
ت 

کم
ه ح

موع
مج

  |



|   معرفی تازه های حکمت   |

32

قرآن و نخستین ادوار تفسیری شیعه امامیه

شر
َ
مئیر َبرا

ترجمۀ نصرت نیلساز  |  پریسا عسکری سمنانی

ایـن کتـاب حاصل پژوهشـی بـا رویکرد پدیدارشـناختی به تفاسـیر کهـن امامیه 
اسـت. مئیر َبرَاشـر در این کتاب مکتبی متمایز در تفسیر قرآن را معرفی می کند 
کـه ویژگی هـای عمـدٔه آن عبـارت اسـت از تفسـیر بـر اسـاس احادیث، تفسـیر 
گزینشی برخی آیات مرتبط با تشیع، عالقۀ اندک به علم کالم و مسائل خاص 
مربـوط بـه امامـت. به عقیدۀ وی، دو مبنای تفسـیری مهـم بازتاب یافته در این 
آثـار، نیـاز به تفسـیر قرآن و انحصـار مرجعیت در تفسـیر به ائمه علیهم السـالم 
اسـت. نیـاز بـه تفسـیر از آنجـا نشـأت گرفته اسـت که معانـی پنهان در قـرآن با 
زبان نمادین و رمزی بیان شـده و وظیفۀ این رمزگشـایی بر عهدۀ مفسـر است. 
اما اصلی ترین روش های تفسـیر یکی تفسـیر بر اسـاس متغیرات متنی اسـت و 
دیگری تفسـیر بر اسـاس تمثیل و مجاز. براشـر در فصلی مسـتقل به چگونگی 
بازتـاب مسـائل مربـوط بـه امامـت، نظیـر اعتقاد بـه عهد ازلـی میـان خداوند و 
شـیعیان، ویژگی هـای فوق بشـری و اسـرارآمیز عطاشـده بـه امامـان مانند علم 
خدادای و بی نهایت، عصمت از گناه و خطا و شفاعت برای شیعیان، در تفاسیر 

کهن شـیعی و مقایسـۀ آن با آثار کالمی سـده های بعد می پردازد.
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کالم اسالمی شکوفایی 

یوزف فان اس
ترجمۀ سارا مسگر

»طـرح کلـی ای کـه مایلم بحثـم را با آن آغاز کنم این اسـت: ترکیـب انفجاری 
تاریخ نگاری، کالم و اندیشـۀ سیاسـی. در این میان، گاه شـماری وقایع اهمیت 
ویـژه دارد. ایـن ابعـاد سـه گانه بـا هـم و در یک زمان پدیـدار می شـوند، و چنان 
زودهنـگام کـه بخشـی از فراینـد هویت یابی ای را تشـکیل می دهند کـه نیروی 

محرک نسـل های نخسـتیِن مسـلمانان بـود و همچنان هم هسـت.«
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فارابی و بنیان گذاری فلسفۀ سیاسی اسالمی

محسن مهدی
ترجمۀ محمداحسان مصحفی

محسن مهدی، فیلسوف پرآوازۀ عراقی ـ  ایرانی، نقش بسیار ارزنده ای در شناساندن 
اندیشۀ سیاسی فیلسوفان مسلمان در عصر حاضر ایفا کرده است. کتاب »فارابی 
و بنیان گذاری فلسفۀ سیاسی اسالمی«، شاهکار او در فلسفۀ سیاسی اسالمی 
است. محسن مهدی در این کتاب گزارشی کاماًل جدید از تعلیمات فارابی در 
خصوص دین و سیاست ارائه می دهد. گزارش او برآمده از درکی ژرف و نگرشی 
فلسفی و مبتنی بر ده ها سال تحقیقات دانشگاهی و بازیابی متون و نیز مبتنی 
بر کشف دوبارۀ این قلمرو و تمرکز بر فلسفۀ سیاسی سده های میانی در سنت 
اسالمی بوده است. وی در این کتاب نشان می دهد که فارابی با بهره جستن از 
سنت یونانی فلسفۀ سیاسِی بازمانده از افالطون و ارسطو و جای دادن این سنت در 
بستر فکری و اجتماعی اسالمی، چگونه فلسفۀ سیاسی اسالمی را بنیان گذاشت 
و اساسًا چگونه خط سیر اندیشۀ سیاسی در اجتماع مسلمانان را دگرگون ساخت. 
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مفتاح الفالح )ویرایش جدید(

عالمه شیح بهاءالدین محمد العاملی )شیخ بهایی(
ترجمۀ علی بن طیفور بسطامی

مفتاح الفالح یکی از ارزنده ترین کتب ادعیه در فرهنگ شـیعی اسـت. اهمّیت 
ایـن اثـر یکـی به لحاظ جاللت قـدر و مقام رفیع علمی و معنـوی گردآورنده این 
 اثـر اسـت که با شـناخت دقیـق و فهم عمیق خـود از معـارف معصومین

مجموعـه ای از احادیـث متقـن وارده در این باب را گردآوری نموده اسـت.
اهمّیت و ویژگی دیگر این مجموعه در این اسـت که یک برنامه روحی و روانی 
بـرای تمـام اوقـات شـبانه روز می باشـد. بدیـن معنا که انسـان در هر سـاعتی از 
سـاعات که حال دعا و اسـتغاثه داشته باشد می تواند با مضامینی عالی با معبود 
و معشـوق یگانـه خـود راز و نیاز نموده و روح خود را در معرض اشـراقات و انوار 

قدسـّیه الهی قرار دهد. 
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تصوف )مقدمه ای بر عرفان اسالمی(

آنه ماری شیمل
خ راعی ترجمۀ شاهر

آنـگاه کـه شرق شناسـان اروپایی حوالی سـال 1800 میالدی به تصوف پرداختند و بـا دراویش خانه به دوش 
و بـا سـماع صوفیـان به عنوان جلوه های شـاخص این پدیده آشـنا شـدند، فرضشـان بر این بـود که تصوف، 
مستقل از اسالم است و یا ارتباط ناچیزی با آن دارد. در این کتاب آنه ماری شیمل )1922-2003 میالدی( 
شرق شناس برجسته و استاد فقید مطالعات اسالمی دانشگاه های آنکارا، ُبن و هاروارد می کوشد ریشه های 
تصـوف را در دیـن اسـالم و فرهنگ اسـالمی جسـت وجو کند. وی وجـوه مختلف و مفاهیـم اصلی عرفان 
اسالمی را معرفی کرده و تکوین تصوف را از سرآغاز آن در قرن هشتم میالدی تا اشکال گوناگون امروزِی 
آن تشـریح می کند. سـپس به عشـق الهـی عرفانی و عرفان مبتنی بـر حکمت الهی می پـردازد. وی طریق 
صوفیـان و منـازل و مقامـات سـلوک را در سـیر الـی الّله و رسـیدن به معرفـت الهی دنبال کـرده و صوفیان 
برجسـته، سلسـله های صوفیۀ جهان اسـالم و آثار شاخص ادبیات تصوف را معرفی می کند. او همچنین به 

جلوه هایـی از صوفی گـری عامیانه و تصـوف در روزگار نو نیز می پردازد.
آنه ماری شیمل با انتشار کارهای متعدد علمی و ترجمه آثاری از ادبیات مشرق زمین، نقش تعیین کننده ای 
در ایجاد تفاهم و درک متقابل میان شرق و غرب و معرفی میراث فرهنگی و جلوه ها و ظرایف معنوی جهان 

اسالم داشته است.

|   رقعی • چاپ اول • 1401 • شابک: 978-964-244-220-1   |
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زندگی نامۀ محمد)ص(: ماهیت و وثاقت

گریگور شولر
ترجمۀ محمدحسین رفیعی

اعتبـار کلـی متـون و احادیـث تاریخـی صـدر اسـام، بـه ویـژه در بـاب سـیرٔه پیامبـر، موضـوع مطالعات 
عمیق خاورشناسـان از ربع قرن گذشـته تا کنون بوده اسـت. امروزه، طرف های بحث دربارٔه منابع تاریخ 
صـدر اسـام بر پایٔه نوع گرایش آنها به دو دسـته تقسـیم شـده اند: سـنت گرایان یا محققـان خوش بین و 
تجدیدنظرطلبان یا شـکاکان. گریگور شـولر، اسام شـناس معاصر، کوشـیده اسـت به جای درافتادن در 
یک شـک گرایی تمام عیار یا خوش بینی ناشـی از اعتماد کامل به منابع کهن اسـامی، راهی برای تمییز 
بین اطاعات اصیل از مجعول بیابد و شـرایطی را که روند تحریف در آن رخ داده اسـت شناسـایی کند. 
شـولر در این کتاب، روش خود را مشـخصًا در باب دو روایت مشـهور در متون اسـامی به کار برده است: 
روایت إقرأ )نخستین وحی به پیامبر( و حدیث إفک )اتهام به عایشه همسر پیامبر(. او سعی کرده است با 
مقایسٔه دقیق گونه های متعدد روایی این دو ماجرا، مشابهت ها و اختاف هایشان را شناسایی و با تقریب 
نزدیکـی بـه تقریـِر اصلی بازسـازی کند . شـولر برای آنکه وابسـتگی یـک راوی به منبعش را نشـان دهد، 
عـاوه بر تحلیل ِاسـنادی به سـراغ مجموعـه ای از مطالب موجود در باب هر رویـداد رفته و متون مرتبط 
با آنها را باهم مقایسـه کرده اسـت. نویسـنده در نهایت به این نتیجه رسیده که در گزارش های مورد بحث 
دربـارٔه ایـن دو روایت که بر مشـاهدات عینی راویـان معاصر آن رویدادها مبتنی اسـت، به صورت تقریبی 

چارچوب کلی آنچه رخ داده منعکس شـده اسـت.

|   رقعی • چاپ اول • 1400 • شابک: 978-964-244-185-3   |
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گوستین از ارسطو تا آ
)تاریخ فلسفه غرب 2(

دیوید فرلی
ترجمۀ حسن فتحی

|   وزیری • چاپ اول • 1401 • شابک: 978-964-244-196-9   |

تاریخ فلسـفۀ غرب، مروری بر فلسـفۀ غرب را به  ترتیب زمانی، از سـرآغازهای 
آن در قـرن ششـم پیـش از میـالد تا عصـر حاضر فراهـم مـی آورد. این کتاب 
همـۀ جریان هـای بزرگ فلسـفی را به صورتی ژرف مورد بررسـی قرار می دهد. 
بیشـترین فضـا در ایـن اثـر بـه کسـانی اختصـاص دارد کـه، براسـاس اجماع 
عمومی، فیلسـوفان بزرگ شـمرده می شـوند. امـا از فیلسـوفان کوچک تر نیز 
غافـل نمانده ایـم. به طـور کلـی ایـن ده مجلـد تاریخ فلسـفه حـاوی اطالعات 
بنیادی و انتقادی دربارۀ همۀ فیلسـوفان مهم گذشـته و حال اسـت و تصویر 
روشـنی از آنهـا را در بسـتر فرهنگـی، و به ویژه، علمـی روزگارشـان ارائه می دهد.

مخاطب این تاریخ نه تنها افراد متخصص، بلکه دانشجویان 
و خواننـدگان عمومـی نیـز هسـتند. هریک از فصول، نوشـتۀ 
یکـی از صاحب نظـران برجسـتۀ آن حـوزه اسـت. فصل هـا به 
شـیوه ای قابل فهـم نوشـته شـده اند و در هـر مجلـدی یـک 

فرهنـگ اصطالحـات فنی وجـود دارد.

فلسفۀ بریتانیایی و عصر روشن گری
)تاریخ فلسفه غرب 5(

استیوئرت براون
ترجمۀ سیدمصطفی شهرآیینی

|   وزیری • چاپ اول • 1401 • شابک: 978-964-244-223-2   |
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کهن تصوف 1؛ مشایخ غرب پیشگامان 

گراملیش ریشارد 
ترجمۀ شیرین شادفر

|   وزیری • چاپ اول • 1401 • شابک: 978-964-244-209-6   |

منبعـی  بـه  کـه  کتـاب  ایـن  در  آلمانـی،  اسالم شـناس  گراملیـش،  ریشـارد 
کالسـیک دربـارۀ تصـوف بـدل شـده اسـت، کوشـش کـرده بـا اسـتفاده از 
اطالعـات پراکنـده در منابـع معـدودی کـه دربـارۀ پیشـگامان کهـن تصـوف 
در اختیـار اسـت، احـوال آنـان را با تمرکز بر آرا و شـیوۀ زندگی شـان بازسـازی 
کنـد. ایـن کتاب شـامل شـرح احـوال بیسـت ودو تن از بـزرگان تصوف اسـت 
کـه در دو جلـد سـامان یافتـه اسـت: در جلـِد نخسـت، سـیزده تـن از مشـایخ 
غـرب جهـان اسـالم در بصـره و بغداد، و در جلِد دوم، نه نفر از مشـایخ شـرق 

در ایـران و بـه خصـوص خراسـان معرفـی شـده اند.
ریشـارد گراملیـش )1925-2006(، شـاگرد برجسـتۀ فریتـس مایر )1912-

1998(، در زمـرۀ مهم تریـن پژوهشـگران تصـوف شـناخته 
آثـار کالسـیک عرفـان  از  او  می شـود و ترجمه هـای معتبـر 

اسـالمی شـهرت جهانـی یافتـه اسـت.

کهن تصوف 2؛ مشایخ شرق پیشگامان 

گراملیش ریشارد 
ترجمۀ شیرین شادفر

|   وزیری • چاپ اول • 1401 • شابک: 978-964-244-211-9   |
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1400 سال پادشاهی در عربستان پیش از اسالم

کریستین ژولین روبن
ترجمۀ محّمدعلی خوانین زاده

1400 ســال پادشــاهی در عربســتان پیــش از اســالم ترجمــۀ 
ــن  ــن روب ــتین ژولی ــی کریس ــار پژوهش ــن آث ــده ای از تازه تری گزی
تاریــخ  کتیبه شــناختی،  متعــدد  ارائــۀ شــواهد  بــا  کــه  اســت 
پادشــاهی های عربســتان جنوبــی و روابــط آنهــا را بــا ایــران و روم 
ــا  ــتم پ.م. ت ــدۀ هش ــان، از س ــاندۀ آن ــاهی های دست نش و پادش
پایــان قــرن ششــم م. بررســی کــرده اســت. ایــن کتــاب بــا نگاهــی 
ــا  ــتان و ب ــناختی عربس ــای کتیبه ش ــترۀ یافته ه ــه گس ــر ب فراگی
ــی  ــۀ بازخوان ــوب، زمین ــع مکت ــل خألهــای موجــود در مناب تکمی
تاریــخ عربســتان پیشااســالمی و فهــم بهتــر از بافــت نــزول 
قــرآن در دوران باســتان متأخــر را بــرای خواننــدگان فارســی زبان 

فراهــم می کنــد. 

کریسـتین ژولین روبن )1943ـ  ( عضو فرهنگسـتان کتیبه شناسی و زبان های 
باستانی فرانسه و پژوهشگر بازنشستۀ تاریخ و باستان شناسی عربستان در مرکز 
ملـی پژوهش هـای علمی فرانسـه اسـت. روبن در سـال 1982 مرکز فرانسـوی 
مطالعـات یمنـی را بنیان  نهاد. در کاوش های متعدد باستان شـناختی در یمن و 
عربسـتان سعودی، وی سرپرسـتی هیئت های فرانسوی و ایتالیایی را بر عهده 
داشـته و تـا کنـون بالغ بـر چهارصد اثر پژوهشـی دربارۀ تاریخ و باستان شناسـی 
عربسـتان، به ویـژه کتیبه شناسـی عربسـتان جنوبـی، در قالـب کتـاب یـا مقاله 

منتشر کرده است.

|   رقعی • چاپ اول • 1401 • شابک: 978-964-244-222-5   |

| مجموعه باستان متأخر و اسالم     |



|   کاتالوگ بهار 1401  حکمت   |

39
hekmat.shop

درمیانامپراتوریها
)عربها،رومیانوساسانیاندرعهدباستانمتأخر(

ِگِرگفیشر
ترجمۀمهنازبابایی

»در میــان امپراتوری هــا« پژوهشــی دربــاره جنبــه ای از تاریــخ 
ــده  ــب نادی ــه اغل ــت ک ــر اس ــتان متأخ ــد باس ــک در عه ــاور نزدی خ
گرفتــه شــده اســت. گــرِگ فیشــر در ایــن کتــاب بــه یــک مشــكل 
تاریخــی جالــب  توجــه، یعنــی هویــت، نقــش و جایــگاه عرب هــا در 
ــام  ــور اس ــل از ظه ــانی قب ــوری  روم و ساس ــا دو امپرات ــه ب مواجه
تعــدادی  اخیــِر  پژوهش هــای  بــه  توجــه  بــا  اســت.  پرداختــه 
بــا  را کــه معمــواًل  از عرب هــا  از محققــان، فیشــر گروه هایــی 
نام هــای جفنیــان، نصریــان و حجریــان شــناخته می شــوند، در 
ــاره تاریــخ و فرهنــگ عهــد باســتان  چارچــوب مباحــث جــاری درب
ــی  ــون چگونگ ــی همچ ــترده تر تاریخ ــث گس ــز مباح ــر، و نی متأخ
شــكل گیری دولت هــا در خــاور نزدیــک باســتان قــرار داده اســت. 

وی بــا اســتفاده از منابــع تطبیقــی مربــوط بــه ســایر ادوار و دیگــر رشــته های 
ــی  ــوص چگونگ ــدی را در خص ــای مفی ــته، رویكرده ــِی وابس ــوم اجتماع عل
برخــورد بــا منابــع تاریخــی پراکنــده و چالش برانگیــز ارائــه داده اســت. کتاب در 
میــان امپراتوری هــا بــه ایــن پرســش اساســی می پــردازد کــه چگونــه نصریــان 
و جفنیــان، در طــول زمــان بــه شــكلی فزاینــده در فرهنــگ و حیــات سیاســی 
و دینــی امپراتوری هــای حامــی خــود ادغــام شــدند. ایــن پژوهــش همچنیــن 
بــر پیامدهــای چنیــن ادغامــی کــه موجــب افزایــش تأثیــر سیاســی و فرهنگــی 
نخبــگان عــرب شــد، تأکیــد کــرده و نتیجــه می گیــرد رابطــۀ متقابــل بــا 
امپراتــوری روم، نقشــی اساســی در کمــک به پایه گــذاری مفاهیم بعــدی درباره 
هویــت عربــی داشــته و به دنبــال آن جهــان عهــد باســتان متأخــر بــرای درک 
مــا از آنچــه امــروزه خاورمیانــه خوانــده می شــود اهمیــت فوق العــاده ای دارد. 

|رقعی•چاپاول•1400•شابک:978-600-8058-71-7|
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ایرانساسانیدربستراواخرعهدباستان
كسفورد( )مجموعهسخنرانیهایدانشگاهآ

تورجدریایی
ترجمۀمهنازبابایی

این کتاب مجموعه مقاالتی درباره جنبه های مختلفی از جهان ساسانی است که در 
کسفورد ارائه شد. در این مجموعه پژوهشگران  سال 2014 میادی در دانشگاه آ
برجسته حوزه های گوناگونی چون سكه شناسی، تاریخ، تاریخ هنر، ادبیات پهلوی و 
مطالعات زرتشتی  دریافت های مهمی را درباره شاهنشاهی ساسانی، تأثیر و ارتباط 
آن با تمدن های همجوار و نیز تحوالت داخلی این شاهنشاهی در طی چهار سده 

حكمرانی ساسانیان بر فات ایران و پیرامون آن  ارائه کرده اند. 

|رقعی•چاپاول•1400•شابک:978-600-8058-70-0| | مجموعه ایران در عهد باستان متأخر     |
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خودآموز تصویری ستاره شناسی

ریچارد تالکوت
کرباسی ترجمۀ افشان 

خودآمـوز تصویـری ستاره شناسـی، کتابـی اسـت که امـکان یادگیری این دانـش را به صـورت کاربردی و 
بصـری بـرای عالقه منـدان، دوسـتداران دانـش و منجمان آماتور فراهـم می کند. خواننده بـا مطالعه این 
کتـاب، اطالعاتـی را در خصـوص رصـد سـتارگان، سـیارات، اقمـار، کهکشـان ها و سـایر اجـرام فضایـی 
همچون شـهاب ها و دنباله دارها، و نیز انتخاب تجهیزات مناسـب و چگونگی عکاسـی از آسـمان شـب 
کسـب می کنـد. آسـمان شـب، از ماه گرفتگی هـای زیبـا گرفته تـا دنباله دارهای درخشـان همواره بشـر را 
مجذوب خود کرده است. این کتاب با تصاویر رنگی خود، تمامی آنچه را که شما برای ورود به این عرصه 

بـه دانسـتن آن نیازمندید، پیشـکش می کند.
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زیارت

 ایان ریدر
ترجمۀ داریوش رضاپور

ایان ریدر در این اثر به بررسـی عوامل مؤثر بر تغییر شـکل زیارت در طول تاریخ 
می پـردازد، از تحـوالت بین المللـی معاصـر ماننـد حمل و نقـل عمومـی گرفته تا 
تغییـر نگـرش  اجتماعی که در انگیـزۀ زائران منعکس می شـود. وی جنبه های 
اجتماعی و بین المللی زیارت را به تصویر می کشـد و نشـان می دهد که چگونه 
زیـارت به روشـی برای ابـراز هویت اجتماعی و میراث فرهنگی تبدیل شـده و با 
مضامین سرگرمی و گردشگری نیز درآمیخته است. نویسنده، عالوه بر بررسی 
این موضوعات اساسـی و معرفی مضامین زیارت از گذشـته تا به امروز، اشکال 
گوناگـون زیارت، چگونگی شـرکت مـردم در آن، آموخته هـای زائران، و چرایی 

محبوبیت آن را در عصر سـکوالر بررسـی می کند. 
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گزیستانسیالیسم ا

توماس فلین
کیانی ترجمۀ حسین 

نویسنده ابتدا بحث از فلسفه را نه به عنوان آموزه یا نظامی از تفکر، بلکه همچون 
شیوه ای از زندگی آغاز می کند. اگزیستانسیالیسم در واقع فلسفه ای دربارۀ فرد 
انضمامی و عینی است. سپس به بحث دربارۀ ماهیت و شکل های خودفریبی 
یـا سـوءباور و امـکان اخـالق اصیـل بـر پایۀ مسـئولیت وجـودی می پـردازد. در 
بخش های بعدی کتاب ارتباط مسـتمر و پیوسـتۀ فلسـفۀ اگزیستانسیالیسـم در 
شـرایط امروز مورد بررسـی قرار می گیرد. با توجه به گسـترۀ این جنبش در سـدۀ 
بیسـتم، اگزیستانسیالیسـم مسـلمًا بر محور آثار ژان پل سـارتر اسـتوار اسـت و 
هیچ کس بهتر از او اتحاد و تنش میان فلسفه و ادبیات، امر مفهومی و تخیلی، 
امر انتقادی و امر ملتزم، فلسفه در مقام اندیشه و تأمل و فلسفه به عنوان شیوۀ 
زندگـی را بـه تمثیـل درنیـاورده و کیفیـت فلسـفه ورزی وجودگرایانـه را به تعریف 

نکشیده است. 
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زندگی نامه نویسی

ِهرماینی لی
ترجمۀ فرنوش سلیمان زاده

زندگی نامه  یکی از پرطرفدارترین و پرمخاطب ترین گونه های ادبی غیرداستانی، 
و گاهی داسـتانی، اسـت. در این کتاب ِهرماِینی لی، زندگی نامه نویس مشـهور 
انگلیسـی، دربـارۀ کارکردهـای زندگی نامـه و علـت عالقـۀ مـا بـه سرگذشـت 
دیگـران و انتظـارات مـا از آن می نویسـد. همچنیـن دربـارۀ اصـول اخالقـی و 
چالش هـای زندگی نامه نویسـی، انـواع مختلـف زندگی نامـه، ماننـد زندگی نامـۀ 
روان کاوانه و زندگی نامۀ زنان، تجربه های نوگرایان، جنجال ها و افشاگری های 
زندگی نامه نویسان و رابطۀ آنها با سوژه های شان مطالبی خواندنی بیان می کند. 
و مهم ترین پرسـش این اسـت که آیا زندگی نامه  نویسـان ویلیام شکسـپیر، یوزف 

اسـتالین، مریلیـن مونرو، ویرجینیـا وولف و دیگران حقیقـت را می گویند؟ 
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مسیحیت

لیندا وودِهد
ترجمۀ علیرضا رضایت

مسیحیت بسان اکثر ادیان دیگر، گسترده تر و انعطاف پذیرتر از یک نظام فلسفی 
است، و نه تنها با مفاهیم انتزاعی بلکه با داستان ها و حکایت های واقعی، تصاویر 
حیرت انگیـز، نمادهـای رسـا و مناسـک و شـعائر حیات بخـش کار خـود را پیـش 
می برد. با وجود این، مسـیحی بودن محدودیت هایی نیز دارد، چه این دین برای 
فراهـم کردن برخی شـرایط و امکانات زندگـی و تفکر، برخی دیگر را کنار می زند.

لیندا وودهد، استاد جامعه شناسی دین که پژوهش هایش دربارۀ تحوالت دینی 
مشـهور است، سـعی کرده است با کمک گرفتن از تحقیقات میدانی، عالوه بر 
پژوهش  در متون، خواننده را با چشـم اندازی تازه به مسـیحیت آشـنا کند. او در 
ایـن کتـاب نشـان می دهد که چگونه از قـرن چهارم میالدی بـه بعد گرایش به 
سـمت قدرت مقدس شـکل غالب مسـیحیت بـوده و در نتیجۀ آن، مسـیحیت 

کلیسـایی و مسـیحیت انجیلی راه را بر مسـیحیت عرفانی تنگ کرده است. 
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کس موریس هالبوا

کوزر لوئیس 
ترجمۀ مهدی سلیمانیه | لیال طباطبایی یزدی

مفاهیمـی کـه هالبواکس به علوم  اجتماعی اضافه کرده اسـت، برای اندیشـیدن به 
وضعیِت کنونی ما سودمند است. »حافظۀ جمعی« جامعۀ ایران در چهار دهۀ اخیر، 
پس از پشـت سرگذاشتن یک انقالب بزرگ مقیاس، یک جنگ طوالنی هشت  ساله 
و چندیـن واقعـۀ اجتماعـی و سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی پهن دامنه، به شـدت 
آسـیب دیده  اسـت. اندیشـۀ هالبواکس می تواند ابزار تحلیلی مناسبی برای فهم این 
موضـوع و نیـز پاسـخ به پرسـش هایی مهم دربـارۀ برخـی جنبه های وضعیـت امروز 
جامعۀ ما در اختیار بگذارد، مانند اینکه چرا برخی مناسک دینی و مذهبی همچون 
اعتکاف و پیاده روی اربعین یا مراسـم ملی باسـتانی ایرانی همچون سپندارمذگان از 
گوشـه های تاریخ برکشـیده می شوند و به آیین هایی عمومی تبدیل می شوند؟ چرا به 
صورت مداوم، تفسـیرهای جدیدی از وقوع انقالب و تصویرهای جدیدی از شـرایط 
پیش از انقالب و نیروهای سـهیم در آن از سـوی جامعه و حاکمیت ارائه می شـود و 

به صورت مداوم، این تفسـیرها و تصویرها بازبینی می شـود؟ 
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َکن ِتِرز را
)درام ناتورالیستی در چهار پرده(

امیل زوال  
ترجمۀ پرویز احمدی نژاد

ترز پس از ازدواجی خالی از عشق و محبت با کامی، پسرعمه ی رنجور و بی تجربه اش، 
به یک زندگی یکنواخت تن داده است. لوران، دوست دوران نوجوانی کامی وارد زندگی 

آنها می شود...
امیل زوال رمان ترز راکن را در سال 1867 منتشر کرد که با موفقیت نسبی روبه رو شد، 
اما شیوه ی تجربی و ناتورالیستی این رمان نظر مساعد منتقدان را جلب نکرد. زوال در 
سال 1873 نمایشنامه ی »ترز راکن« را از رمان خود اقتباس کرد و نمونه ی درخشانی 
از درام ناتورالیستی ارائه کرد. از دیدگاه زوال، ناتورالیسم با توجه به شرایط، محیط و 
موقعیت، به تجزیه و تحلیل دقیق آدمی و اعمالش می پردازد. در این نوع درام، واقعه از 

جدال درونی شخصیت ها و احساسات و هیجانات آنان شکل می گیرد.
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فلسفه موزه برای قرن بیست ویکم

هیو ھ. جنویز
کورس سامانیان و مریم الماسی ترجمۀ 

موزه هـا در نیمـۀ اول قرن بیسـت و یکم باید کدام فلسـفه  و مأموریـت اصلی را دنبال 
کننـد؟ در ایـن کتـاب، بیسـت وچهار نویسـنده سـعی کرده انـد از دیـدگاه رشـته های 
مختلـف بـه این پرسـش مهم پاسـخ دهنـد. نویسـندگان ایـن کتاب مجموعـه ای از 
متخصصـان موزه، فیلسـوفان، مورخان، اسـاتید دانشـگاه، جامعه شناسـان و طیف 
گسـترده ای از افرادی انـد کـه در نهادهایـی مثـل موزه های هنـری کار می کنند. اما 
موزه ها واقعًا باید چه فلسـفه  ای را دنبال کنند؟ برخی از نویسـندگان مستقیمًا به این 
سـؤال پاسـخ داده اند، در حالی که برخی کاماًل سـؤال را رد کرده  اند و برخی دیگر به 
کلی آن را نادیده گرفته اند. این امر به ایجاد فصل های متنوعی منجر شـده اسـت. 
فصل هـای کتـاب بـه چهار گروه تقسـیم شـده اند: فصل هایی که اساسـًا فلسـفی و 
اخالقی هسـتند، آنهایی که برای ارائۀ فلسـفۀ خود یک یا دو مؤسسـۀ مشـخص را 
بررسی می کنند، فصل هایی که به اختالف های اصلی جامعۀ موزه  می پردازند، و در 

آخـر آنهایی که مشـارکت مخاطـب و جامعۀ موزه را بررسـی می کنند. 
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گادامر
)راهنمایی برای سرگشتگان(

کریس الن  
ترجمۀ وحید غالمی پور فرد

مجموعه  کتاب های »راهنمایی برای سرگشتگان« درآمدهایی روشن و کوتاه و رسا و 
فهم پذیر  است که به کار اندیشمندان و موضوع های چالش انگیز می پردازد.

هانس ـ گئورگ گادامر یکی از برجسته ترین فیلسوفان اروپایی در روزگاِر گذشتۀ نزدیک 
است. اندیشه های او، نسبت پیچیده ای که میان آنها است و شیوۀ اغلب گنِگ بیان 
آنها، بی گمان چالشی سخت پیِش روی خواننده می نهند. از این رو، برای هر آن کس 
برای  راهنمایی  »گادامر:  درآورد  فهم  به  را  گادامر  کار  نرم نرمک  تا  می کوشد  که 
سرگشتگان«، همانا متن آرمانی است. این کتاب شرحی روشن از اصول کانونی فلسفۀ 
گادامر فراهم می آورد و از هرمنوتیِک گادامر شرحی بی کم وکاست پیش می نهد. افزون 
بر این، هم دربارۀ اثِر گادامر بر دیگر حوزه های فلسفه بحث می کند هم دربارۀ واکنش 

دیگر فیلسوفان به کار او.
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