
 قطع سال نوبت مؤلف/مترجم نام کتاب ردیف

  جلدي تاریخ فلسفه: فلسفه غرب 5مجموعه 

1 

 افالطونیان متأخر

نیان در دو دوره تاریخی افالطو ،شرح اثر:در این کتاب

نخست افالطونیان متعلق به دوره ماقبل  ؛شوندمعرفی می

ان دوره ، سپس افالطونیسیحیت در امپراطوري روماستقرار م

فرهنگی  ـ. در این بخش به نهضت سیاسی استقرار روم

ر جهان و افکار افالطونیان د است شارلمانی اشاره شده

 شود.غرب تا عصر حاضر بررسی می

 

 

 وزیري 1401 اول کریم مجتهدي

2 

 فلسفه در آلمان

است و در  فلسفه در آلمانکه عنوان کتاب این باشرح اثر: 

آن بر عصر جدید تأکید شده و ترتیب تاریخی مطالب 

ها مستقیماً تاحدودي مراعات شده و حتی در بعضی از فصل

میان آمده است؛ اسی آلمان سخن بهاز وضع اجتماعی و سی

 جا که نگارنده قبالًآن از کتاب حاضر صرفاً تاریخی نیست.

داده، در کتاب هاي زیادي انتشار درمورد فلسفۀ کانت نوشته

اگر  است. اختصار به افکار او پرداخته شدهحاضر بسیار به

فلسفۀ کانت در آلمان تاحدودي روح حاکم بر علوم جدید 

هاي نوع انگلیسی در سنت جان الك از نوع نیوتنی و فلسفه

هاي فکري لحاظ دیگر در عناصر و مؤلفهدهد، بهرا نشان می

نحو عمیقی دیده به اوصاف خاص تفکر آلمانی نیز ،او

 توان یک هیوم پروسی دانست. وجه نمیهیچشود. او را بهمی

 

 

 وزیري 1401 اول کریم مجتهدي



 قطع سال نوبت مؤلف/مترجم نام کتاب ردیف

3 

 فلسفه در دوره تجدید حیات فرهنگی غرب

آثار افرادي چون دانته،  شرح اثر: در این کتاب آرا و

داوینچی، ماکیاول،  کوزانوس، گمیستوس، فیچینو، میراندوال،

ات فرهنگی دوران در کنار موضوع حی اراسموس و...،

 شود.رنسانس بررسی می

 وزیري 1401 اول کریم مجتهدي

4 

 افکار هگل

عالوه بر شناساندن هگل و فلسفه او،  شرح اثر: در این اثر

تواند کسی که به فلسفه عالقه دارد، نمی مولف معتقد است

از جذابیت افکار هگل مصون بماند و اگر به فلسفه عالقه 

نداشته باشد، احتماالً با تأمل در افکار هگل و امثال او 

 چنین در ادامههم تواند این عالقه را در خود ایجاد کند،می

هاي فلسفۀ روح پرداخته به فلسفۀ طبیعت و بعضی از قسمت

 شده است.

 

 وزیري 1401 اول کریم مجتهدي

5 

 نیتس و مفسران فلسفه او الیب

نیتس فیلسوف بزرگ آلمانی کتاب به الیبشرح اثر: 

اختصاص داده شده است که در مقایسه با متفکران فرانسوي 

 ، یا فیلسوفان انگلیسی چون هابسو مالبرانش چون دکارت

، در آن عصر ، یا فیلسوف هلندي چون اسپینوزاو الك

که جایگاه بسیار خاص و متفاوتی داشته است؛ او ضمن این

ه گرفته و حتی گاهی به معنایی از افکار همۀ آن فالسفه بهر

ها بوده، باز به نتایجی کامالً غیر تأثیر آراي آنمستقیماً تحت

ها رسیده است و عمالً روش و اهداف او به هیچ یک از آن

شود. او با این هاي فکري آن دوره به عینه مؤول نمیاز نظام

اند، درست و هر چه فالسفه به اثبات رساندهاعتقاد که هر آن

یان افکار کلّ خواهد ماند، نادرست است، میچه نفی کردهآن

 وزیري 1401 اول کریم مجتهدي



 قطع سال نوبت مؤلف/مترجم نام کتاب ردیف

ها هماهنگی ایجاد کند و به همین سبب، حتی اگر فلسفۀ آن

توانیم براي آن قائل او را التقاطی بدانیم، باز معناي منفی نمی

کند کامالً بدیع و استادانه شویم؛ زیرا آنچه او تألیف می

 است. 

 جلدي تاریخ فلسفه: فلسفه شرق 3مجموعه 

6 

 سهروردي و افکار او

از معرفی آثار و احوال شیخ  در این کتاب پس شرح اثر:

منابع فکري شیخ اشراق پرداخته الدین سهروردي به شهاب

الدین رنوشت حکمت اشراق پس از فوت شهابس شود.می

سهروردي، سیاست فرهنگی ایلخانیان ایران با توجه به افکار 

فصول دیگر این ، و سهروردي در مغرب زمین ،سهروردي

 دهد.کتاب را تشکیل می

 وزیري 1401 اول کریم مجتهدي

7 

 مغوالن و سرنوشت فرهنگی ایران

پس از شرح مختصري درباره احوال چنگیزخان و  شرح اثر:

تبریز،  ن به موضوعات پیرامون آن از جملهایلخانان ایرا

پایتخت ایلخانان، آثار تاریخی شهر مراغه، حماسه و عرفان 

روپا، مفهوم وزارت سنت ایرانی، جریان پیشروي مغول در ا

 شود.و رجال ایرانی اشاره می

 

 وزیري 1401 اول کریم مجتهدي

8 

 در قرون وسطی  هاي اسالمی و غربیمدارس و دانشگاه

 ،عیعمده موضو شرح اثر: در این کتاب به سبب چند بخش

تقسیم شده است و از هر نوع به سه دفتر اصلی تحقیقات 

ارس و مراکز عی میان مدگیري و اعالم وجوه تشابه قطنتیجه

فرض قبلی ت پیشمنظور اثباآموزشی شرق و غرب به

هاي این کتاب، مراکز و موسسهخودداري شده است. در 

 وزیري 1401 اول کریم مجتهدي
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گیري نظام فرهنگی قرون هاي علمی و شکلآموزشی، انجمن

 هاي مد نظر مولفدر سالآلفردي وسطی و نهضت فرهنگی 

 شده است. معرفی

 جلدي آثار دکتر مهدي گلشنی 6اي مجموعه

9 

 قرآن و علوم طبیعت

پیشرفت علم و فناوري در دویست سال اخیر شرح اثر: 

در  ، زیستی) در قرآنغرب، مسأله علوم طبیعت (فیزیکی و 

و در مورد آن  مورد بحث فضالي مسلمان بوده قرن اخیر

ه است. این کتاب ها و شبهات متعددي مطرح شددیدگاه

علوم تجربی به سه  در قبالرا  انگیري آنها و موضعدیدگاه

دسته تقسیم کرده و توضیح داده است. شش فصل این کتاب 

 بیعت است.طور مشترك در مورد قرآن و علوم طهب

 وزیري 1401 اول مهدي گلشنی

10 

 تواند دین را نادیده بگیرد؟آیا علم می

در این کتاب کوشش شده است جهات مختلف  شرح اثر:

دانی که در این رابطۀ بین علم و دین روشن شود. دانشمن

، همه خداباورانی هستند که عقیده اندمجموعه سهم داشته

زندگی ما هستند و هیچ  دارند هم علم و هم دین جهات مهم

درست  اگر . این موضوعکدام نباید فداي دیگري شود

ک به درستی تشخیص داده و د و حوزة هر یده شوفهمی

ها هیچ تعارضی بین آن حفظ شود؛ روشن خواهد شد که

 نیست.

 

 تألیف: مهدي گلشنی

 ترجمه: بتول نجفی
 وزیري 1401 اول

11 
 فیزیکدانان معاصرهاي فلسفی تحلیلی از دیدگاه

 شرح اثر:
 وزیري 1401 اول مهدي گلشنی



 قطع سال نوبت مؤلف/مترجم نام کتاب ردیف

هاى مکانیک اى از نوآوريخالصهابتدا به در این کتاب 

بور نظرات  ،سپس در چهار فصل، شده اشارهکوانتـومى 

بوهم (دو اینشتین و (یکى از بنیانگذاران مکتب کپنهاگى) و 

شده تفصیل بیان به مکتب) ترین مخالفان این نفر از سخت

ترین مسائل مورد . در طى دو فصل دو تا از مهماست

ل عدم قطعیت و واقعیت مناقشـه ایـن دو گروه، یعنى اص

و در فصل بعد مسئله  گرفتهمـورد بررسـى قرار فیزیکى، 

. در فصل مطرح شده استلسفه براى فیزیکدانان اهمیت ف

هاى بر فیزیک در بعضى از حوزهآخر سلطۀ ریاضیات 

هاى اخیر و نقش مد در رواج بعضى بنیادى فیزیک در دهه

  مورد مطالعه واقع شده است.هاى فیزیکى از نظریه

 

12 

 از علم سکوالر تا علم دینی

 هچ عت،یطب معلو که دارد آن از تیاکح تابک نیاشرح اثر: 
 نشیب کی با ابتدا غرب، دیجد دنمت در هچ و ماسال انهج در
 دایپ والرکس ۀجنب ریاخ قرن دو در سپس و گرفت لکش ینید
 هاي تیحدودم هب هتوج با که است نیا هنگارند نظر و رد،ک
 ل،مع ۀصحن در والرکس معل طلوبمنا راتمث و والرکس نشیب

 تا زمینه برايخود بگیرد  هب ینید ۀجنب گرید بار دیبا معل
  .دشو همفرا انسان يوجود ابعاد ریسا شدن وفاکش

 وزیري 1401 اول مهدي گلشنی

13 

 القرآن و معرفه الطبیعه

شرح اثر: پیشرفت علم و فناوري در دویست سال اخیر غرب، 

مسأله علوم طبیعت (فیزیکی و زیستی) در قرآن،  در قرن اخیر 

ها و مورد بحث فضالي مسلمان بوده و در مورد آن دیدگاه

ها و شبهات متعددي مطرح شده است. این کتاب دیدگاه

گیري آنان را در قبال علوم تجربی به سه دسته تقسیم موضع

 تألیف: مهدي گلشنی

ترجمه: عبدالغنی 

 زادهایروانی
 وزیري 1401 اول



 قطع سال نوبت مؤلف/مترجم نام کتاب ردیف

طور مشترك کرده و توضیح داده است. شش فصل این کتاب به

 در مورد قرآن و علوم طبیعت است.

14 

The holy qur’an and the science of nature 

شرح اثر: پیشرفت علم و فناوري در دویست سال اخیر 

غرب، مسأله علوم طبیعت (فیزیکی و زیستی) در قرآن،  در 

قرن اخیر مورد بحث فضالي مسلمان بوده و در مورد آن 

ها و شبهات متعددي مطرح شده است. این کتاب دیدگاه

آنان را در قبال علوم تجربی به سه گیري ها و موضعدیدگاه

دسته تقسیم کرده و توضیح داده است. شش فصل این کتاب 

 طور مشترك در مورد قرآن و علوم طبیعت است.به

 وزیري 1401 اول مهدي گلشنی

 جلدي روش تحقیق در علوم اجتماعی  4مجموعه 

15 

 روش تحقیق در علوم اجتماعی، اصول و مبانی (جلد اول)

 ،غازآدر  ؛دشومباحثی بسیار گسترده مطرح می جلد،این  در

-س علم و هدفپیوهاي آن است، سسخن از شناخت و ش

سخن از روش در راه  ،شود و در پایانهایش مطرح می

هاي علم خواهد رفت. در این سه اصل، ه هدفدستیابی ب

هاي اساسی هم به انواع روش اشاره خواهد شد و هم دیدگاه

 .دگیرنظر قرار میدر باب آن مطمح 

 وزیري 1401 اول باقر ساروخانی

16 

 ها و فنون (جلد دوم)روش تحقیق در علوم اجتماعی، بینش

در روش  یاساس يهادگاهیبر د يمرور با ،بخش اثر نینخست

در  هیپا يهاشهیشناخت اند ،. هدفشودآغاز می قیتحق

فلسفه  ،یعیطور طببه ان،یم نیاست. در ا یانسان قاتیتحق

 يها. نحلهشودیمطرح م یانسان يهادر دانش قتحقی

که  یی. دانشجوشوندیطرح م يدیکل میعنوان و مفاه ،یاساس

 لیالتحصفارغ یارشد در علوم انسانیکارشناس يهااز کالس

گرفته تا  ییگراها را از تجربهنحله نیا دیتنها بانه شود،یم

 وزیري 1401 اول باقر ساروخانی
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موضع خود  یستیبشناسد، بلکه با کیالکتیو د لیمکتب تأو

 دیدر برابر آنان مشخص نما زیرا ن

17 

هاي کمی: آمار روش تحقیق در علوم اجتماعی، روش

 پیشرفته (جلد سوم)

نسبیت، بر عدم  رکتابی که در پیش است، بشرح اثر: 

براي  هم تاکید دارد و همگی ،دستیابی به قطعیت نهائی و...

ضروري است. شاید  دیگري هر تحقیقهم براي محقق و 

دیگر و تازه در عالم پژوهش انسانی برداشته  هايگامآن  یدبا

کنید تالش دارد دانش اثري که بدینسان مالحظه می شود.

 اجتماعی را از حوزه فلسفه به واقعیات ملموس مرتبط سازد.

 وزیري 1401 اول باقر ساروخانی

18 

 فازي (جلد چهارم) در علوم اجتماعی، روش روش تحقیق

فصل به کاربردهاي ویژه روش  8این کتاب در  شرح اثر:

فازي در علوم اجتماعی پرداخته است. در فصل نخست، 

تفکر فازي در علوم اجتماعی، فصل دوم، نگاهی کلی به 

ریاضیات فازي، فصل سوم، بحث عضویت و چگونگی 

صل چهارم، ساختار هاي فازي، فسنجش آن در مجموعه

هاي فازي، فصل پنجم، روابط داخلی و خصوصیات مجموعه

هاي فازي، فصل ششم، روابط چندگانه در ساده در مجموعه

هاي فازي، فصل هفتم، کلیاتی از منطق فازي و در مجموعه

هاي فصل هشتم نیز به ارائه نمونه تجربی از کاربرد روش

تماعی اشاره شده مبتنی بر منطق فازي در پژوهش علوم اج

 است.

 

باقر ساروخانی، شیوا 

 وزیري 1401 اول پورصادقی

 



 ي علوم انسانیاعتال جامع هاي طرحکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

19 

فروغ حکمت؛ بررسی سیر تفکر غرب از 

 دیدگاه  حکمت الهی

نقد و بررسی تفکر  حاضرکتابی شرح اثر: 

غرب از دیدگاه حکمت الهی و تبیین مبادي 

حکمت و نیز بررسی جهات مختلفی است که 

کند. چنان حکمت را از علوم دیگر متمایز می

که در تعاریف مختلف حکمت در این کتاب 

ترین وظایف آن ذکر شده است یکی از مهم

هاي نخستین و بررسی مبادي هستی و پرسش

هاي دیگر است اي علوم و دانشهپیش فرض

که در خود آن علوم مورد بحث و تحلیل قرار 

گیرد به همین جهت برخی از فیلسوفان، نمی

فلسفه یا حکمت را علم بدون پیش فرض 

 اندتعریف کرده

 وزیري 1401 اول غالمرضا اعوانی

20 

 رشتۀ فلسفۀ اسالمی

 در نظام آموزش عالی ایران

 و انتقادي تاریخی، ارزیابی و بررسیشرح اثر: 

 سنّت فلسفه اسالمی، در کارکردي رشتۀ

 هايظرفیت سازينمایان ضمن اسالمیایرانی

 و پویایی معاصر، ایران مسائل با آن نسبت

 علوم ارتقاي و اعتال و رشته این ارتقاي

 عالوه. آورد خواهد ارمغان به را بومی انسانی

-آموزشی هايبرنامه انتقادي بررسی این، بر

 و هادانشگاه انسانی علوم هايرشته پژوهشی

 و مهارت محوریت با جمله فلسفه اسالمی، از

 وزیري 1401 اول زادهطاهره کمالی
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 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

 طرح مهم اهداف از ،)کارآفرینی(اشتغال 

 انسانی است.این علوم ساماندهی و اعتال جامع

 تدوین اهداف این تحقّق راستاي در پژوهش

 و تحول راهکارهاي و و پیشنهادها .است یافته

گانۀ سه مأموریت اساس بر رشته را این ارتقاء

 افزایش و ایجاد محوریت با و هادانشگاه

 در اشتغال وضعیت بهبود و کارآفرینی مهارت

 .ده استنمو ارائه مفهومی مدل قالب

21 

 دانشگاه کندوکاومحور

محور در چگونه بر آموزش حافظهچرا و 

 م؟یغلبه کن یعلوم انسان يهارشته

هاي علوم در مواجهه با چالششرح اثر: 

هاي مختلفی مطرح انسانی در ایران رویکرد

است. رویکردي که جستار حاضر دنبال  شده

که بخواهد است، بدون این» آموزشی«کند می

همه مشکالت علوم انسانی را به آموزش 

تقلیل دهد. مطابق این رویکرد، نهادهاي 

وزش علوم انسانی در ایران از جمله رسمی آم

ها به خاطر غلبه شیوه آموزش دانشگاه

محور از پرورش متخصصان و محققان حافظه

ها هاي مورد انتظار در این رشتهبا مهارت

هاي مختلفی از جمله عاجزند و این به بحران

آموختگان منجر شده بحران اشتغال دانش

ه است. در ادامه تالش شده است مسیري ک

از تا اند پیش گرفتههاي بزرگ دنیا دانشگاه

 وزیري 1401 اول اهللا کریمیروح



 ي علوم انسانیاعتال جامع هاي طرحکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

گزینی الگوي یادگیري طریق جای

 غلیه پیدا کنند،ها این بحرانکندوکاومحور، بر 

 بررسی شود

22 

هاي علمی در گسترش علوم نقش انجمن

 انسانی

هاي علوم انسانی درباره انجمن شرح اثر: 
مستقل و در عرض سایر صورت ایران به
هاي علمی کشور، تا کنون پژوهشی انجمن

ین مطالعه براي اولین صورت نپذیرفته است. ا
به نقش  ،هاي اسنادي و میدانیبار با روش

گسترش علوم  درهاي علمی انسانی انجمن
انسانی ایران پرداخته است. الگوي نظري 

تحقیق براي نهادهاي انجمنی نیز بدیع است؛ 
، چهار نقش »یکل بورويما«الهام از  زیرا با

علمی در نظر گرفته است: هاي براي انجمن
اي؛ سیاستی، انتقادي و عمومی نقش حرفه

مباحث اصلی همه که تر آن(ترویجی) و مهم
همین الگو تنظیم، تحلیل و  تحقیق بر اساس

هاي این اثر آن ند. از تجویزاهگیري شدنتیجه
ی و کیفی علوم مکه الزم است براي توسعه ک

هاي هاي شگرف  انجمنانسانی از ظرفیت
-ره گرفت، هر چند بسیاري از انجمنعلمی به

نیاز به احیا  براي ایفاي نقش مفیدتر،  ها نیز
 شدن دارند.

 رقعی 1401 اول محمد منصورنژاد

23 

 مثابه ابژه دانشانسان به 

» مشاهده«موضوع این کتاب بررسی  شرح اثر: 

هایی است که ابژه و نقش آن در تولید دانش

 رقعی 1401 اول غالمحسین مقدم حیدري



 ي علوم انسانیاعتال جامع هاي طرحکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

باره میشل فوکو اینها انسان هستند. در آن

ثیر دارد. او بدون انکار تأاي آراي برجسته

-شناختی و معرفتشناختی، جامعهعوامل روان

ثیر عوامل سیاسی ، بر تأ»مشاهده«شناختی بر 

-فوکو نشان میکند. بر عمل مشاهده تاکید می

فعلی نیست که فقط حاصل » مشاهده«دهد که 

اسا عملی دانش نظري خاصی باشد بلکه اس

رو  انسان به مثابه سیاسی نیز هست و از این

سوژه مدرن و فاعل شناساي خود درگیر 

. از سویی دیگر فوکو استمناسبات قدرت 

ثیر الگوي پزشکی مدرن تأمعتقد است که 

هاي علوم انسانی رشتهبسزایی در پیدایش 

شناختی و علوم چون علوم روانمدرن هم

این رو کتاب با  اجتماعی داشته است. از

ملی سیاسی در عنوان عبررسی مشاهده به

شود و سپس به بررسی پزشکی مدرن آغاز می

-مشاهده در تکنیک قرنطینه در همه نقش

گیري قدرت مدهاي آن در شکلها و پیاگیري

 یابدسیاسی پزشکی ادامه می
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اي شدن رشتهگرایی؛ رویکردي به بینشناخت

 علوم انسانی

شرح اثر:  کتاب حاضر با اتخاذ رویکرد 

شناختی، براي نخستین بار به ارائه الگویی 

انسانی ها در علوم گیري بین رشتهبراي شکل

، در این کتاب پرداخته است. بر این اساس

مفهومی که رویکردي است  ،نظریه آمیختگی

 رقعی 1401 اول آزیتا افراشی



 ي علوم انسانیاعتال جامع هاي طرحکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

گیري مفاهیم انتزاعی به چگونگی شکل

گیري بین عنوان الگوي شکلبهپیچیده، 

ها به کار گرفته شده است. با علم به رشته

هاي که نظریه آمیختگی مفهومی از چالشاین

 موفق گذر کرده پردازانه علم شناختنظریه

و درباره مبانی آن در خصوص  است

سازي انتزاعی میان متخصصان اتفاق مفهوم

ضر این نظریه نظر وجود دارد، در پژوهش حا

یند آمنظور تبیین فردر کاربردي جدید به

هاي دخیل در کنش رشتهچگونگی برهم

ها در علوم انسانی به کار گیري بین رشتهشکل

 گرفته شده است.
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(مشارکت میان  علم پایداري؛ علم توسعه

 اي علوم انسانی در توسعه)رشته

سیر تحول دانش در آکادمی، نسبت  شرح اثر: 
» توسعه«روشنی با تحوالت در رویکردهاي 

دارد. به همین منظور، هر کشوري براي 
دستیابی به توسعه، نیازمند آن است که 

ویژه علوم انسانی را نیز با این دانشگاه و به
نوا کند. تحول نظام دانش از رشته تحوالت هم

در نهایت، ها و ها و فرارشتهرشتهبه میان
اي، تحوالت بطئی در گذار به ساحت پسارشته

نشان از آن دارد که ایران نیز براي دستیابی به 
توسعه نیازمند آن است که پویایی هرچه بیشتر 
در نظام دانشگاه و علوم انسانی را پذیرا باشد. 

 رقعی 1401 اول پورمحسن علوي



 ي علوم انسانیاعتال جامع هاي طرحکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

کتاب حاضر با تبیین تاریخی رابطه تحول در 
بر آن هاي نوین توسعه، نظام دانش و نظریه

که  تبیین کند را» علم پایداري«است که ابعاد 
معطوف به پیشگام در مرزهاي دانش  امروز

 . توسعه پایدار است
 

 هاي تجدید چاپ شدهکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف
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 آذرکیوان

 آذرکیوانی مکتب گذاربنیان شرح اثر: آذرکیوان

 در او. بود فارس اهالی از و آذرهوشنگی یا

 قمري هجري 1027 تا 940 هايسال بین

 پیشین، محققانِ از بسیاري. کردمی زندگی

 شارحان از یکی عنوانبه را آذرکیوان

 مکتبی گذاربنیان که زرتشتیانی از و سهروردي

 بود، قمري هجري دهم قرن اواخر در عرفانی

 از بسیاري چنینهم. اندکرده معرفی

 به را او پیروان و آذرکیوان پژوهشگران،

 دساتیري هايواژه و دساتیر کتاب واسطه

 زندگی، در کنکاش با کتاب این در. شناسندمی

 شودمی تالش آذرکیوان، عقاید و آثار

 درباره تاکنون چهآن از تردقیق تصویري

 .شود ترسیم است، شده داده نشان آذرکیوان

 وزیري 1401 اول فرزانه گشتاسپ

 وزیري 1401 سوم احمد کتابی احوال توست یآنچه گفتم جملگ 27



 هاي تجدید چاپ شدهکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

کتاب حاضر در دو بخش فراهم شرح اثر: 
 آمده است:

در نخستین بخش، انعکاس یازده موضوع یا 

شناختی (از جمله: فرافکنی، مفهوم جدید روان

هاي مختلف توجیه، خودفریبی، تقابل بخش

شخصیت، واالیش(تصعید)، روانکاوي، تعبیر 

آثار موالنا ردیابی و تحلیل شده  رویا و ...) در

 است.

در دومین بخش، مفاهیم نفس اماره، نفس 

هاي بسیار که از مفهوم ،لوامه و نفس مطمئنه

النفس اسالمی است، رایج و مشهور در معرفت

به تفصیل بررسی و با مفاهیم نهاد، خود و 

شناسی جدید مقایسه شده و فراخود در روان

موالنا پرداخته شده  ها در آثاربه جستجوي آن

 است.

کتاب، همچنین شامل پیوست مفصلی با عنوان 

 است "بررسی نظریه بازتاب در مثنوي"
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 یمدارا در آثار سخنواران فارس يهاجلوه

شرح اثر: تجلیات مفهوم مدارا در آثار چهار 

سی، فردو یعنیتن از سخنوران سترگ فارسی 

مند اي نظامگونهسعدي و حافظ بهموالنا، 

شود. بدین منظور نخست ردیابی و بررسی می

هایی براي ارزیابی میزان ها و شاخصمالك

تمایل به مدارا در نظر گرفته شده و سپس بر 

ها این آثار به دقت استقصا شد و مبناي آن

 وزیري 1401 سوم احمد کتابی



 هاي تجدید چاپ شدهکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

شواهد دال بر اعتقاد و یا گرایش آنان به مقوله 

سپس تجزیه و تحلیل  بندي واستخراج، دسته

 شده است.
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 )کودك فیلسوف لیال (چاپ چهارم

 1داستان لیال اقتباسی از داستان لیزاشرح اثر: 

نوشتۀ متیو لیپمن، بنیانگذار برنامۀ فلسفه براي 

کودکان ونوجوانان است. لیزا کتابی است که 

در برنامۀ درسی دانشگاه مونتکلیر نیوجرسی 

هاي هفتم تا نهم ) براي پایهIAPCمؤسسۀ(

تألیف شده است. اما داستان لیال به نحوي 

هاي تدوین شده است که بتواند در کالس

. داستان این کتاب، خودمان تدریس شود

داستان بلندي است که قهرمان اصلی آن فردي 

همراه به نام لیال است که در مدرسه و به

دوستان و برخی معلمانشان کندوکاوهایی 

کنند به دهند و تالش میفلسفی را شکل می

مکاشفاتی فلسفی دست یابند. ویژگی اصلی 

اي است که این داستان، کندوکاوهاي اخالقی

 هاي داستان عموماً با آن درگیرند.شخصیت

 وزیري 1401 چهارم سعید ناجی
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هاي کندوکاو فلسفی ویژه راهنماي داستان

 مربیان

 ابعاد جويوجست شرح اثر: از آنجا که

 کودکان به آن آموزش و ادبی متن یک فلسفی

 ممکن معلمان ۀهم که است ییتوانا نیازمند

 وزیري 1401 دوم سعید ناجی

                                                           
 



 هاي تجدید چاپ شدهکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

 از یبرخ که ژهیوبه باشند، نداشته را آن است

 بودن هیالهیال جهت به خوب یادب متون

 نیا از. دارند را خود خاص هايپیچیدگی

 اندیفلسف کندوکاو هنر فاقد که یانیمرب جهت

 ممکن اریبس اندندیده آموزشی کار این براي و

 .ابندی دست نیمضام نیا به نتوانند است

 توانایی تقویت راهنما هايکتاب هدف

 است یکدیگر با فلسفیدن براي کودکان

 تمییزهاي و هاقضاوت ها،استنتاج داشتن(

 ارائۀ نظراتشان، براي بهترین دالیل بهتر،

 بدیل، آراي پیشنهاد مناسب، نقیض هايمثال

 سازماندهی براي بهتر هايراه تصور یا تخیل

در این کتاب تالش شده است تا حد  نهادها

استخراج ها ممکن از مضامین فلسفی داستان

شود و به صورت نوع خاصی از طرح بحث و 

 گاهی تمرین ارائه شود.
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هایی براي کندوکاو فلسفی (ویژه مقطع داستان

 راهنمایی)

هاي فلسفه شرح اثر: در این کتاب داستان

براي کودکان و نوجوانان (فبک) طوري 

شود که بتوانند در حلقۀ کندوکاو طراحی می

عنوان ابزاري براي تفکر خالقانه و فلسفی به

هاي کودکان و نوجوانان مورد کشف دیدگاه

ها در استفاده قرار بگیرند. این داستان

 وزیري 1401 دوم سعید ناجی



 هاي تجدید چاپ شدهکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

کان قرائت هاي کندوکاو توسط کودحلقه

شوند و پس از آن کودکان با کمک مربی می

هاي خود را که نظرات و پرسشها، نقطهابهام

با خواندن داستان ایجاد شده است مطرح 

ها وگو دربارة آنکرده و به بحث وگفت

پردازند. هدف نویسندگان این گونه می

وگو و اي براي گفتها ایجاد زمینهداستان

این طریق مخاطب  طرح مسئله است تا از

کودك و نوجوان خود را به سمت تجزیه و 

تحلیل مسئله، ارائۀ نظر، دفاع از رأي خود به 

اي مستدل و در نهایت کشف راه حل شیوه

ترین عنصر در این فرایند سوق دهند. مهم

است، به این و جریان مباحثه  وگوخود گفت

اي از رفتهمعنا که هیچ پاسخ آماده و شسته

مشخص نشده است. در این قبیل قبل 

ها مفاهیم رنگ و بویی فلسفی دارند و داستان

وگو و ها، انگیزة گفتهاي نهفته در آنابهام

تأمل را در افراد باال خواهد برد. غیر از این 

پنداري و ذاتویژگی، استفاده از عنصر هم

قدرت شناخت هیجانی و عاطفی کودکان و 

هاي این ز ویژگیاچندین امتیاز جدید دیگر، 

 شود.ها محسوب میداستان
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ج   کندوکاو فلسفی براي کودکان و نوجوانان

1 

گو با وگفت 11کتاب حاضر شامل شرح اثر:

پیشگامان برنامه فلسفه براي کودکان و 

 وزیري 1401 پنجم سعید ناجی



 هاي تجدید چاپ شدهکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

. در استنوجونان از کشورهاي اغلب اروپایی 

الگویی اي کودك و نوجوان برنامه فلسفه بر

عنوان بدیل براي تعلیم و تربیت جدید به

پیشنهاد شده است که جایگزین الگوي قدیم 

آموزش و پرورش شود. از آنجا که قدرت 

ناپذیري ز، داوري و استدالل، اهمیت انکارتمی

در زندگی فردي و جمعی دارد. در برنامه 

فلسفه براي کودکان و نوجوانان سعی برآن 

له را از حافظه است که آموزش و حل مسئ

 محور به تأمل محور تغییر داد.
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 آموزش مربی: تیزفکري

این کتاب قرار است به خواننده شرح اثر: 

کمک کند تا در نقد و بررسی هر گفته یا 

تر و ي بیشروشمندنوشته با دقت، آگاهی و 

، یممحتوا را بفهم باید بهتري عمل کند. ما

را  مفاهیم کلیدي، یمها را هضم کندانسته

ادعاهاي زیربنایی و روبنایی و  یم،بکش یرونب

 و ها، نتایج،یدهابه  تا را تشخیص دهیم

 چنین. یابیم دست جدیدي يهادانسته

ورزیدگی در سبک  نیازمند هایییتفعال

نقادانه)  يورزاستداللکردن دالیل (ین سنگ

نسبت حی بهي نقادانه سطورزاستدالل .است

ي عام تفکر نقادانه هامهارتتر از ياحرفه

رسد خاصِ یم نظربهاست که (در بدو امر) 

افراد آکادمیک است و عمومِ افراد را شامل 

واقع شود؛ این حرف درست است و بهینم

 رقعی 1401 دوم پورحامد صفائی



 هاي تجدید چاپ شدهکتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف

تر است؛ با یکآکادماصطالح این اثر قدري به

از  دسته آن براي تواندیم اثر حال، اینین ا

 آکادمیک ندارند هايیتنندگان که مشغولخوا

با  خود زندگی کیفیت افزایش در پیِ فقط و

 بهباشد و  ترند نیز سودمندبیش یادگیري

 .کمک کند ایشان» تیزفکري«

 

 



 ي منتشرشدههاسایر کتاب

 قطع سال نوبت مولف/مترجم عنوان ردیف
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 علمی ـ کاربرديهاي دانشنامۀ آموزش

کاربردي با هدف ـهاي علمیآموزش شرح اثر: 

ها، افزایش ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارت

وري شاغالن خط ارتباطی میان نظام مدرسه و بهره

ها با انتقال روند. این آموزششمار میبازار کار به

فناوري نقش مهمی در توسعۀ اقتصادي کشورها 

مع و تغییرات سریع فناورانه در جوادارند. از این ر

ها نقش روزکردن مهارتم بهپیشرفته امروزي و لزو

را نشان کاربردي ـهاي علمیکلیدي آموزش

هاي ها در آموزشدهد. موضوعات و دغدغهمی

ساز کاربردي بسیار است و همین امر زمینه ـ علمی

اي شد تا عالقمندان به این حوزه، تدوین دانشنامه

 ـ هاي علمیدر راستاي برآوردن اهداف آموزش

 کاربردي هدایت شوند.

 رحلی 1401 اول جمعی از مؤلفان
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 شناسی تربیتیفرهنگ توصیفی روان

شناسی شرح اثر:  فرهنگ توصیفی روان

اي از همه اصطالحات، مجموعهتربیتی، 

-روان هاي مطرح در حیطهمفاهیم و نظریه

شناسی تربیتی از بدو طرح این حوزه 

موضوعی در تاریخ علم تا عصر حاضر  است 

تألیفی از دانش موجود ي توصیفی، که به شیوه

بر منابع موثق را در باب هر مدخل،  متکی 

مؤلف دهد. روز آن ارائه میعلمی و به

 وزیري 1401 اول ژاسنت صلیبی



حد توان ده است  این تالش را  در کوشی

تا کاربرد آن با  حجم کتاب به انجام رساند

همه دانشجویان و حداکثر کارایی براي 

شناسی، هاي علوم تربیتی، روانمحققانِ رشته

هاي وابسته و  نیز معلمان و حوزه

 پرورشکاران میسر شود.  
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 همکارانههاي نوآورانه شبکه

یابید که درمیکتاب  نیاشرح اثر:  با مطالعه 

 یمشارکت ينوآور يهاتوان از شبکهیچگونه م

)COINدر برابر  آوريي ایجاد تاب) برا

در استفاده کرد.  ي بیرونیهاو شوك راتییتغ

حوزه  به استناد مطالعات موردي ازکتاب  نیا

هاي نوپا هاي بزرگ، شرکتبهداشت، شرکت

شبکه چگونه داده شده است که  حیتوض، و ...

به  ،کندیم ي ایجادریپذانعطاف ،نوآوري

 ی واکنشخارج يدهایو تهد دیطرات جداخم

 کند.یم آفرینیسودنیز دهد و نشان می خالق

مترجمان: فرزانه میرشاه 

والیتی، محمد امین فقیه و 

 فرهاد نظري زاده
 وزیري 1401 اول
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 الدین عاملی نابغه عالم تشیع شیخ بهاء

شیخ بهاء الدین عاملی  یکی از  شرح اثر: 

برجسته  ریاضیدانان ، فقها و سیاستمداران

اساسی در رسمیت عالم تشیع است که  نقشی 

بخشدن  به مذهب شیعه در عصر صفوي 

 او واقعی شخصیت ،همه این داشته است. با

 بر افزون. است مانده باقی ابهام از ايهاله در

 از نیز خرافات به وابسته مجعولی آثار کهاین

 گشته منسوب او به جاعالن، از برخی سوي

 وزیري 1401 اول چاوشی جعفر آقایانی



 بزرگ عالم این از مغشوش اي چهره تا  است

 .کنند تصویر مندانشعالقه اذهان در را،

مقاالتی ارزشمند  این مجموعه متشکل از

 از گون این شخصیت،درباره ابعاد گونه

 .است قرآن، تفسیر تا گرفته نجوم و ریاضیات
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 هاي علوم انسانیسازي پژوهشکاربردي

ها، یکی از سازي پژوهشکاربردي شرح اثر: 

ها از ها و پژوهشگاهراهبردهاي گذار دانشگاه

محوري و نسل دومِ نسل نخست آموزش

هاي سوم و چهارمِ محوري به نسلپژوهش

گذاري است.مجادالت کارآفرینی و سیاست

رایج در باب فروکاست علوم از طریق 

شدن، موضوعیت خود را از دست کاربردي

حور گفتگوهاي اندیشمندان این و م داده

حوزه صورتبندي الگوها، اتکا بر رویکردها و 

یافتن راهکارهاي عالمانه براي برقراري ارتباط 

هاي علوم انسانی با نیازهاي میان پژوهش

ذینفعان در جامعه و صنعت است. در این 

تصویري از راستا هدف کتاب ارائه کالن 

عام هاي کاربردي به صورت موضوع پژوهش

و پرداختن به این مضمون در پژوهشگاه علوم 

به صورت خاص  مطالعات فرهنگیانسانی و 

 است.

 وزیري 1401 اول الهام ابراهیمی
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در دوران خانوادة  تحوالت سبک زندگی

 دیجیتالی

دیجیتالی شدن به سبک ایرانی و در شرح اثر: 

ارچوب بستر فرهنگ معاصر ایران هچ

 رقعی 1401 اول نصیري بهاره



 .خواهد داشتهاي خاص خود را ویژگی

سبک زندگی ایرانیان به معناي چگونگی 

جریان حیات و شیوه زندگی آنان با ورود 

اي در هاي نوین ارتباطی و رسانهتکنولوژي

ها دستخوش تحوالتی شده است برخی حوزه

که به تبع آن تحولی اساسی در معنا، مفهوم و 

 هاي زندگی خانواده ایجاد کرده است.سبک

تحوالت تکنولوژیکی، ساختار این تغییر و 

سنتی خانواده ایرانی را در انواع الگوهاي 

همسرگزینی، روابط بین همسران، روابط 

هاي فرزندپروري، والدین با فرزندان و شیوه

روابط بین دو نسل، مشاغل اقتصادي نوین در 

هاي جنسیتی و خانواده، اوقات فراغت، انگاره

 .متأثر نموده استف ...
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 یاشکان يهاسکه یشناسنشانه

دوران حکمرانی اشکانیان که حدود  شرح اثر: 

چهارصد و هفتاد سال به طول انجامید، یکی 

-شمار میبه ایران ترین مقاطع تاریخاز طوالنی

رود. اما آثار مکتوب و غیر مکتوب بازمانده از 

با این حال،  این دوران بسیار اندك است.

شناختی مجموعه شناختی و نشانهمطالعه سکه

اطالعات  هاي اشکانی،متنوع و متعدد از سکه

ارزشمندي را در اختیار پژوهشگر تاریخ این 

دهد. در این پژوهش ضمن عصر قرار می

هاي شناختی، نشانههاي سکهمعرفی ویژگی

ها رمزگشایی شده است و با تحلیل سکه

اي از تاریخ دوران اشکانی شهشناختی گونشانه

شود. دورانی که اهمیت آن در تاریخ بازگو می

جهان نیز انکارناپذیر است و توجه موشکافانه 

 رقعی 1401 اول صفورا برومند



 اي مطالعات تاریخ ایرانهبه آن از ضرروت

 رود.شمار میزمین به
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(جلد ی ورزش یالمللنیدانشنامه مطالعات ب

 اول)

به دلیل حضور فراگیر ورزش و  شرح اثر: 

فعالیت ورزشی در جوامع و نقش مهمی که 

کند، در زندگی بسیاري از افراد ایفاء می

المللی ورزشی با دانشنامه مطالعات بین

رویدادهاي جاري در حیطه ورزش رقابتی، 

تفریحی و فعالیت ورزشی با هدف ارتقاي 

 سالمتی ارتباطی به روز و مستمر دارد.

متخصص 150دانشنامه حاضر حاصل تالش 

هاي گوناگون کشور در رشته 10از بیش از 

مدخل موجود در این  1000است که حدود 

روز وجه به تحقیقات معتبر و بهاثر را با ت

دانشنامه مطالعات اند. انتخاب تألیف کرده

منظور المللی ورزشی براي ترجمه، بهبین

صورت  فراهم آوردن  مرجع مفید و جامعی

هاي گوناگون علوم که جنبه است گرفته

ورزشی را دربرگیرد و مخاطبان با نیازهاي 

مختلف را تحت پوشش قرار دهد. انتشار این 

هاي اثر حاصل تالش مترجمان در گروه

هاي ورزشی، بیومکانیک تخصصی آسیب

ورزشی، رفتار حرکتی، فیزیولوزي ورزشی، و 

 مدیریت ورزشی است.

 رحلی 1401 اول نگاري دانشنامه پژوهشکده
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(جلد ی ورزش یالمللنیدانشنامه مطالعات ب

 اول)
 رحلی 1401 اول نگاري دانشنامه پژوهشکده



به دلیل حضور فراگیر ورزش و  شرح اثر: 

فعالیت ورزشی در جوامع و نقش مهمی که 

کند، در زندگی بسیاري از افراد ایفاء می

المللی ورزشی با دانشنامه مطالعات بین

رویدادهاي جاري در حیطه ورزش رقابتی، 

تفریحی و فعالیت ورزشی با هدف ارتقاي 

سالمتی ارتباطی به روز و مستمر دارد. 

متخصص 150حاضر حاصل تالش  دانشنامه

هاي گوناگون کشور در رشته 10از بیش از 

مدخل موجود در این  1000است که حدود 

روز وجه به تحقیقات معتبر و بهاثر را با ت

دانشنامه مطالعات اند. انتخاب تألیف کرده

منظور المللی ورزشی براي ترجمه، بهبین

فراهم آوردن  مرجع مفید و جامعی صورت 

هاي گوناگون علوم که جنبه است تهگرف

ورزشی را دربرگیرد و مخاطبان با نیازهاي 

مختلف را تحت پوشش قرار دهد. انتشار این 

هاي اثر حاصل تالش مترجمان در گروه

هاي ورزشی، بیومکانیک تخصصی آسیب

ورزشی، رفتار حرکتی، فیزیولوزي ورزشی، و 

 مدیریت ورزشی است.
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 یآموزش عال دایره المعارف

 سال در اثر این نخست شرح اثر:  ویراست

 مجلد. است شده منتشر جلد دو در 1383

 نظري مفاهیم و هانظام دربرگیرنده حاضر

 با آشنایی. است جهان در عالی آموزش

 کشورها دیگر عالی آموزش هاينظام تحوالت

 نهادهاي دیگر و هادانشگاه نقش دلیل به

 اصلی مایه درون جوامع، در عالی آموزش

 رحلی 1401 دوم نگاري دانشنامه پژوهشکده



 دهدمی تشکیل را المعارفدایره این هايمقاله

 گوناگون ابعاد از روشن نمایی ترسیم در و

 در. باشد اثربخش تواندمی عالی آموزش

 و اصول المعارف،دایره این هايمقاله ساختار

 نظام ساختار عالی، آموزش کلی اهداف

 جغرافیایی، عمومی، هايویژگی آموزشی،

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، سیاسی،

 .است بوده توجه محل کشورها
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مثابه به» عشق« فیبازتعر کنند؛ یعاقالن عاشق

 یبلوغ مراقبت

ــرح اثر:  ــق«توان گفت  ت میأجربه  شـ » عشـ
شر تابه      ست که ب ضوعی ا حال فراگیرترین مو

، به آن اندیشــیده، از آن  کردهآن را احســاس  
. این اســت آن نوشــتهبارة گفته و یا در ســخن

پدیده ارزشــمند امروز جزء شــروط اســاســی  
ــوب می  ــکیل و دوام خانواده محس ــود. تش ش
ســـفانه باوجود چنین جایگاه ارزشـــمندي، متأ

شده و آن     شق دچار تحریف  معناي حقیقی ع
است. وقت آن  زا ساختهپذیر و آسیبرا آسیب

شایی از     سیده که با رمزگ شق حقیقی «ر در » ع
بخش برآییم و صـــدد احیاي این مفهوم حیات

شق «دین خود را به  بخش که همواره نجات» ع
 نوع بشر بوده ادا کنیم.

 

 وزیري 1401 اول هدایتی مهرنوش

45 

 يانتقاد ی،لیتحل یزندگ ؛يفخر راز

آراء  شـــرح اثر:  این کتاب با تحلیل و واکاوي
ــمند بزرگ ایرانی فخر رازي، در تالش  ،اندیش

با        اســــت پنجره  یارویی  یدي براي رو جد
سش  صر  در حوزه  پر سی،     روشهاي معا شنا

 وزیري 1401 اول قاسمی اعظم



ــاید. هم     چنین بر عقل و ایمان و اخالق بگشـ
شه  شه   برخی کلی سیر اندی هاي هاي رایج در تف

ــ  که با تعظیم فلسفه مشایی و تحقیر    اشاعره ــ
خط  -ري) همراه است  اشع  ویژه کالمهکالم (ب

متفکر کشد. همین بس که در اندیشه بطالن می
فخر رازي، دوري از تقلیــد و پیروي          نقــاد 
ــش     غیرن به پرسـ نه، نیز اولویت دادن  ها و  قادا

سش    ستفاده از منطق پر صول مهم  ا محور، از ا
 شناسی است.روش
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پژوهشگاه علوم  یلیتکم التیتحص خچهیتار

 یو مطالعات فرهنگ یانسان

علوم انسانی و مطالعات  شرح اثر:  پژوهشگاه
 عمده طوربه که است پژوهشی رکزم فرهنگی،

ها ها، گرایشرشته در تحقیق و پژوهش وظیفۀ
 انسانی و اجتماعی و مطالعات مختلف علوم

 تحصیلى سال ازپژوهشگاه دارد.  عهده بررا 
 یانی را در مقطعدانشجو،  68 ـ69

 سراسرى آزمون طریق از ارشدکارشناسى
هاي مقطع نخستین رشته کرد؛ پذیرش

 زبان و ارشد پژوهشگاه شاملکارشناسی
 فارسى، تاریخ ایران دوره اسالمی، ادبیات

 هاىو زبان فرهنگ همگانى و شناسىزبان
 1376درسال چند سال بعد یعنی  .بود باستانى

در رشته علوم سیاسی با تأسیس دوره دکتري 
در  یانیدانشجوـ  گرایش فلسفه سیاسیـ 

 .پزیرش شدندمقطع دکتري تخصصی نیز 
 14 ،1398سال  از آن زمان تا  پژوهشگاه

رشته در  10و ارشد رشته در مقطع کارشناسی
 اندازي کرده است.مقطع دکتري را راه

 وزیري 1401 اول فرحسنی عبدالرحمن
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 ریسراج المن

است در اخالقِ  یکتاب ریالمنسراج شرح اثر: 

این . میرمحمد شریف شیرازي تألیف یعمل

از آثار منثور مصنوع اما روان و  یککتاب ی

است که از لحاظ  يعصر صفو يبایاستوار و ز

 ریالمنسراج است. يگلستان سعد رویپ یسبک

از نگاه  یقیکه تلفاست  ییهابدر زمرة کتا

جنبۀ  اما ی؛اخالق و اندرزنامه ،ینید ،یفلسف

آن  یکتاب بر جنبۀ فلسف ياو اندرزنامه یادب

 غالب است.

 وزیري 1401 اول شعبانلو علیرضا
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 مناسبات کار و زندگی

ــرح اثر:  هدف از نگارش این کتاب، تبیین    شـ

مفهوم مناسبات کار و زندگی به صورتی جامع    

گاه        ید نه، د ــی با در نظر گرفتن پیشـ ها و  و 

ــت. به   نظریه  عالوه، تالش هاي این حوزه اسـ

عوامل اثرگذار بر این مفهوم نظیر اســت شــده 

ــیت  فرهنگ و ارزش هاي فرهنگی، زبان، جنس

هاي شغلی از زوایاي مختلف بررسی   و ویژگی

شــوند تا پژوهشــگران و ســیاســتگذاران قادر  

به موضـوع بیندیشـند یا    باشـند با دیدي جامع 

 ه را فراهم کنندتمهیدات الزم در این حوز

 وزیري 1401 اول الهام ابراهیمی
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ــه و آثار عبداهللا قطب    تأملی بر زندگی، اندیشـ

 بن محیی

ــرح اثر:  ــمندي چون  ش آهنگ توجه به اندیش
قطب گاه از نیاز به پژوهشی تاریخی درباب او 

ــتجوي   و زمانۀ او برمی   خیزد؛ گاه از درد جسـ

 وزیري 1401 اول امیر صادقی ،مهدي بنایی



پرتو تذکري از اندیشــه و مضــامین آثار او و   
اي که در آن بهافکندن بر وضـــع خود و زمانه

نوبۀ بریم. این هردو، گرچه در جا و بهمیســـر
خود مهم اســت و در قلمرو خود جویندگانی   

ستند و در یک   سان و هم دارد اما هم سنگ نی
گیرند. آن اندیشه که به  درجه و مرتبه قرار نمی

ید اهتزاز        ید و ام جام برگزاري همایش قطب ان
هاي قطب در مضــامین و مطاوي نوشــته تأملی

ــت از تبار دوم بود و روي به بارقه      هاي  داشـ
تذکري داشت که در اقلیم قلم و اندیشۀ قطب   

 یافت و از پرتو آن قبسی برگرفت. توانمی
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 جغرافیاي قفقازیه

ــرح اثر:  جغرافیاي ــال »قفقازیه ش  از اينامهس
 ماردروس اســت که شــاهناصــرالدین دوران

ــان معلم    و مترجم    داودخــانف،  ــی زب  روسـ
سی  از دارالفنون سی  به رو   کتابت و ترجمه فار

ست  کرده سخه  این. ا صل  چند در ن  مطالبی ف
ــمندي  ــامل  ارزشـ ــائل  شـ یایی  مسـ  و جغراف
ــهرها وضــعیت قفقاز، منطقه ژئوپولیتیکی  و ش

بادي   برخی یافتن  رونق دالیل  و جمعیت  ها، آ
 و قوانین منطقه، تاریخی و طبیعی آثار شهرها، 
ــت اداره مقررات قاز،  پسـ عات   قف لّا  ها، راه اط
سی،    اقدامات صادي،  اجتماعی، سیا  روابط اقت
 تواندمی که اسـت  قفقاز ،... و مذهبی خارجی،

 قفقاز منطقه تاریخ از ارزشمند خذيمأ عنوانبه
ــتفاده مورد ــحیح در. گیرد قرار اس ــخه تص  نس
یاي « خطی قازیه   جغراف  ايمقدمه   بر عالوه »قف

 و اعالم صـــحیح و دقیق آوانگاري تفصـــیلی،
ماکن  یایی،  ا حات   جغراف ــی قات  و توضـ  تعلی

ــروري ــاره ضـ  نحوة   متن،   هــايگزارش  درب

 وزیري 1401 اول الهام ملک زاده



 محــذوف بخش یــافتن و ترجمــه نگــارش،
 است. شده انجام سالنامه
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 سنت و تجددانگاره بنات اهللا از کشاکش 

اهللا یکی از باورهاي انگاره بنات شرح اثر: 

اي است که در قرآن و سنت اسالمی مشرکانه

مورد نقد و تقبیح واقع شده است. این کتاب 

به مطالعه تاریخ این انگاره در دوره نزول قرآن 

پردازد و سپس آن را در و سنت اسالمی می

 کند. درتفاسیر مدرن و معاصر غربی دنبال می

کوشد با هاي موجود مینهایت با نقد تاریخ

هاي کمک شواهد جدیدي که از سنت

کند، خود به تاریخی از پیشااسالمی ارائه می

 این انگاره راه یابد.

 وزیري 1401 اول زهرا محققیان
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 اصلی جریان و توسعه هايبرنامه نقش بررسی

 ایران زیست محیط بحران در پایدار توسعه

در این کتاب، تصویري از وضعیت  شرح اثر: 

هاي بحرانی آن، و محیط زیست ایران، جنبه

ي هاي توسعه در چند دههي آن با برنامهرابطه

گذشته به دست داده شده است؛ و نیز جریان 

ي پایدار، از منظر فکري توسعه

گرایی مورد واکاوي و نقد و زیستمحیط

بررسی قرار گرفته است. نیاز به بررسی 

ي ي وضعیت محیط زیست با توسعهطهراب

هاي توسعه، یکی به این اي و برنامهبرنامه

ترین هاي توسعه مهمدلیل است که برنامه

گیران و طرز تلقی تصمیم دهندهنشاناسناد 

ي جایگاه محیط گذاران کشور دربارهسیاست

هاي زیست در توسعه در مقایسه با دیگر مؤلفه

 وزیري 1401 اول سیدعلی اصغري



د اقتصادي هستند. تر از همه رشتوسعه و مهم

دلیل دیگر به ارتباط خاص تاریخی توسعه با 

این  1960 گردد. از دههبازمیمحیط زیست 

با » توسعه«ایده شروع به نضج کرد که 

، عامل اصلی »رشد اقتصادي«محوریت 

هاي محیط زیست و آسیب به طبیعت و بحران

 انسان است.
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 فلسفه هاي معاصر غربدرآمدي بر 

سعی دارد با زبانی ساده  این کتاب شرح اثر: 

و روشن و نیز با استناد به آثار اصلی فیلسوفان 

 هاي معاصر غرب از سالشاخص فلسفه

-بپردازد و لذا فلسفه) 2022تا امروز ( 1900

-بخش عمده یعنی فلسفه هاي معاصر در سه

م، اي (پدیدارشناسی، اگزیستانسیالیسهاي قاره

هاي هرمنوتیک و پست مدرنیسم)، فلسفه

هاي تحلیلی و پساتحلیلی و فلسفه

پراگماتیستی (پراگماتیسم قدیم و جدید) 

 .گرفته استبررسی قرار 

 وزیري 1401 دوم محمد اصغري
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 ارتباط مطلوب (علمی ـ قرآنی)

این کتاب با تلفیق مثلث مکانیزم  شرح اثر: 

رفتار) و (شناخت، هیجان و  رفتار انسان

 تئوري شناختی اجتماعی بندورا

هاي شخصی، محیطی و رفتاري) کننده(تعیین

 شناسیگانه آسیبو با پیگیري مراحل سه

گیري یا درمان)  (شناسایی، تشخیص و پیش

به ساختاري نوآورانه براي بهبود روابط 

هاي اجتماعی دست یافته که هم مطابق با یافته

شناسی است و هم علوم اجتماعی و روان

 وزیري 1401 اول فاطمه سیفعلی ئی



نماید. با همین هاي قرآنی آن را تأیید میآموزه

الگو در سه فصل اصلی ابتدا به شناسایی 

هاي ارتباط مطلوب، سپس تشخیص مؤلفه

ها و در نهایت ارائه راهبردهایی براي آسیب

ها براي دستیابی به پیشگیري و درمان آسیب

ارتباط مطلوب در چهار بعد شناختی، هیجانی، 

 تاري و محیطی پرداخته است.رف
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 به سوي شهر سالم

جیسن کوربرن از پژوهشگران  شرح اثر: 

و استاد تمام دپارتمان برنامه حوزه ي سالمت 

ریزي شهري و منطقه اي و دانشکده سالمت 

کتاب پیش رو،  دانشگاه برکلی است. عمومی

نمونه اي از پژوهش هاي کاربردي او در 

حوزه سالمت شهري می باشد. که در آن 

ها مکان که تغییرات ظاهري نماید تأکید می

در بهبود  يبدون تغییرات سیاسی و ساختار

خواهد فایده وضعیت سالمت شهروندان، بی

گیري چهارچوب تصمیماو  بود. هم چنین،

ریزي شهري سالم امهبرن  نوینی را با عنوان

ریزي شهري و برنامهدر آن دهد که ارائه می

بیشتر هر چه  توسعهبراي  یسالمت عموم

، دانش مشترکی را شکل می حقوق سالمت

 .دهند

 وزیري 1401 اول ترجمه احمد پوراحمد
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 هاي تحقیق کمی و کیفیروش
سخ    گوي  ضرورت تدوین یک منبع جامع و پا

هاي      یاز یاري از ن ــ باب روش  بسـ موجود در 
تحقیق نگارندگان این ســطور را بر آن داشــت 

هاي که حاصــل چندین ســال تالش در کالس
ته     روش تحقیق را جمع ــ به رشـ ندي کنیم و  ب

 وزیري 1401 سوم علیرضا علی احمدي



 

 

 

 

ته      ــ یان رشـ ــجو ند و دانشـ هاي  تحریر درآور
مختلف علوم اجتماعی، مدیریت، و مهندســی 
صــنایع را به یک منبع علمی متفاوت بشــارت 

ــارات نســـخه کنونی ا دهیم. ین کتاب را انتشـ
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با  
 .ویرایش جدید آماده سازي و چاپ کرده است
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در ده خطبه  اینکوهش دن يهنر يپردازریتصو

 نهج البالغه

که پس از مقام رفیع  گونههمان شرح اثر: 

درجۀ عظمت علی پیامبر (ع) کسی به پایه و 

البالغه علی (ع) هم رسد، کتاب نهج(ع) نمی

شده، پس از قرآن کریم که بر پیامبر (ص) نازل

ترین جایگاه را در میان منابع دینی دارد، عالی

ویژه از حیث فصاحت و بالغت و ابعاد به

از این روي برخی بر این  .زیباشناختی

 البالغه معجزة بیانی علوياند که نهجعقیده

با رویکرد بالغت قدیم،   البالغهنهجاست. البته 

است، اما فراوان تحلیل و بررسی شده

شناختی آن با رویکرد هاي هنري و زیباجنبه

تر مورد توجه بالغت جدید کم

هاي است؛ لذا جا دارد که جنبهگرفتهقرار

هنري این کتاب ارزشمند با تکیه بر 

تا  شودتصویرپردازي هنري تحلیل و بررسی

شناختی آن بیش از پیش براي هاي زیباارزش

 د.شو مندان آشکارعالقه

 وزیري 1401 اول پور عرفت زینه


