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کتابهای کالسیک
 )1جمهوری /افالطون /ترجمۀ لطفی /انتشارات خوارزمی
 )2جمهور/افالطون /فواد روحانی /علمی و فرهنگی
 )3روح القوانین/منتسکیو/علی اکبر مهتدی /امیرکبیر
 )4رساله درباره آزادی/استوارت میل/جواد شیخ االسالمی/علمی وفرهنگی
 )5قرارداد اجتماعی /ژان ژاک روسو /مرتضی کالنتریان /آگاه
 )6لویاتان/توماس هابز /حسین بشیریه /نشر نی
 )7رساله ای درباره حکومت/جان الک /حمید عضدانلو /نشر نی.
 )8شهریار /ماکیاوللی /ترجمۀ داریوش آشوری /نشر اگاه.
 )9قدرت/برتراندل راسل/نجف دریابندی/خوارزمی

کتابهای درسی -عمومی
 )1فلسفه سیاسی (قدم اول) /دیو رابینسون /مصطفی یونسی/شیرازه
 )2فلسفه سیاسی/جین همپتن/خشایار دیهیمی /طرح نو
 )3فلسفه سیاسی /دیوید میلر /بهمن دارالشفایی وخشایار دیهیمی /ماهی
 )4آشنایی با فلسفه سیاسی /مل تامپسون /معصومه صابر مقدم /انتشارات اطالعات
 )5درآمدی برفلسفه سیاسی نوین /لزلی جیکوبز /مرتضی جیریایی/نشر نی
 )6فلسفه سیاسی(کودک و نوجوان) /دیوید میلر/کمال پوالدی /نشر مرکز
 )7فلسفه سیاسی قرن  /20دونالد اتول زول /محمد ساوجی/آگه
 )8نسبت فلسفه سیاسی و فلسفه زبان افالطون /مصطفی یونسی /رخ داد نو
 )9فلسفه سیاسی استوارت میل /جان گری /خشایار دیهیمی/طرح نو
 )10فلسفه سیاسی آیزایا برلین /جان گری /خشایار دیهیمی/طرح نو
 )10فیلسوفان سیاسی قرن بیستم /مایکل ایچ.لسناف /ماهی
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 )11ماکیاولی و اندیشه رنسانس/رامین جهانبگلو/نشر مرکز
 )11بنیاد فلسفه سیاسی در غرب /حمید عنایت /زمستان
 )12خرد در سیاست؛ مجموعه مقاالت /ترجمۀ عزت اله فوالدوند /طرح نو.
 )13درآمدی بر فلسفه سیاسی /جاناتان ولف /حمید پژوهش /کتاب آمه
 )14فلسفه سیاسی (از کتاب فهم فلسفه) /روی جکسون و دیگران /محمداحسان مصحفی /علمی و فرهنگی
 )15فلسفه سیاسی هانا آرنت /لی بردشا /خشایار دیهیمی/طرح نو
 )16تاملی در فلسفه سیاسی افالطون (چه کسی باید حکومت کند؟)/علی مرادی مراغه ای /اوحدی
 )17فلسفه سیاسی فون هایک /جان گری /خشایار دیهیمی/طرح نو
 )18خداوندان اندیشه سیاسی/ویلیام تامس جونز/جواد شیخ االسالمی/موسسه انتشارات امیرکبیر
 )19مبانی نقد فکر سیاسی/مرتضی مردیها/نشر نی
 )20سیاست و بنیانهای فلسفی اندیشههای سیاسی/حمید عضدانلو/نشر نی
 )21تار یخ اندیشه سیاسی در غرب /کمال پوالدی/نشر مرکز
 )22فرهنگ اندیشههای سیاسی /خشایار دیهیمی/نشر نی
 )23تاریخ اندیشه سیاسی در ایران (مالحظاتی در مبانی نظری)/سید جواد طباطبایی/مینوی خرد
 )24تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا /سید جواد طباطبایی /مینوی خرد
 )25درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر /ویل کیملیکا /میثم بادامچی ومحمد مباشری /نگاه معاصر
 )26جامعه شناسی فلسفه سیاسی /لئو اشترواس /محسن رضوانی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 )27سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان /و یلیام پیرو یان/سمت
 )28فلسفه قدرت /سید عباس نبوی /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،سمت
 )29اندیشه های سیاسی در قرن بیستم/حاتم قادری/سمت
 )30فلسفه سیاسی اسالمی در غرب /محسن رضوانی /موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 )31تاریخ فلسفه سیاسی/جورج کلوسکو /خشایار دیهیمی/نشر نی
 )32تاریخ اندیشه سیاسی غرب/جان مکللند /جهانگیر معینی علمداری/نشر نی
 )33تاریخ اندیشههای سیاسی در غرب /ابوالقاسم طاهری /قومس.
 )34فلسفه فلسفه سیاسی /محمدتقی قزلسفلی /امید صبا و رشد آموزش
 )35فلسفه سیاسی کانت /سید علی محمودی/نگاه معاصر
 )36فلسفه سیاسی و اجتماعی کانت (دانش نامه فلسفه استنفورد) /فردریک راوشر /داود میرزایی/ققنوس
 )37فرهنگ اصطالحات فلسفلۀ سیاسی /جان پایک /محمد علی تقوی /نشر مرکز
 )38هایدگر و امر سیاسی /میگل د بیستگی /سیاوش جمادی /ققنوس
 )39تاریخ عقاید سیاسی /سون اریک لیدمن /سعید مقدم /دات
2

 )40تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن (از ماکیاولی تا مارکس) /ویراسته الستر ادواردز /خشایار دیهیمی/نشرنی
 )41اندیشه سیاسی از افالطون تا ناتو/برایان ردهد/مرتضی کافی/آگه
 )42جامعه باز و دشمنان آن /کارل پوپر /عزت الله فوالدوند/خوارزمی
)43

اندیشههای سیاسی و فلسفۀ سیاسی در اسالم و متفکران مسلمان
 )1درآمدی بر فلسفه سیاسی اسالمی /احمد واعظی /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 )2فلسفه سیاسی کالسیک اسالمی/حاتم قادری/نشر باز
 )3همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی/سید صادق حقیقت/هرمس
 )4مولفه های بنیادین اندیشه سیاسی امام خمینی /رضا لک زایی /مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
 )5اندیشه های اهل مدینه فاضله/فارابی /سید جعفر سجادی /وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 )6اندیشه سیاسی آخوند خراسانی /منصور میراحمدی /پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی
 )7اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان /به کوشش دکتر علی اکبر علیخانی /پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی
 )8فلسفه سیاسی مشاء /مرتضی یوسفی راد /پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی
 )9اندیشه سیاسی صدرالمتألهین/نجف لک زایی  /پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی
 )10درآمدی بر فلسفه سیاسی صدرالمتألهین/سید خلیل الرحمان طوسی /پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی
 )11اندیشه سیاسی آیتالله مطهری/نجف لک زایی /بوستان کتاب ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 )12اندیشه سیاسی محقق سبزواری /نجف لک زایی/بوستان کتاب ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 )13دوام اندیشه سیاسی در ایران /سیدمحمدناصر تقوی /بوستان کتاب
 )14زوال اندیشه سیاسی در ایران /سید جواد طباطبایی/کویر
 )15درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران /سید جواد طباطبایی/کویر
 )16نظریه سیاسی اسالم  /مصباح یزدی /موسسه امام خمینی
 )17اندیشه سیاسی در اسالم معاصر /حمید عنایت /بهاء الدین خرمشاهی /خوارزمی
 )18اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب /فرهنگ رجایی  /مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
 )19اندیشههای سیاسی در اسالم و ایران/حاتم قادری/سمت
 )20تاریخ فلسفه سیاسی غرب /عبدالرحمن عالم /وزارت امور خارجه
 )21فلسفه سیاسی صدرالمتالهین /شریف لک زایی /انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 )22تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم /حسین بشیریه /نشر نی
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 )23فلسفه سیاسی امام موسی صدر/شریف لک زایی /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 )24اندیشه سیاسی در ایران باستان /شجاع احمدوند و روح الله اسالمی/سمت
 )25مبانی آیین و اندیشه سیاسی در اسالم /سید محمد علی تقوی/سمت
 )26اندیشه سیاسی امام خمینی  /ابراهیم برزگر/سمت
 )27مبانی اندیشه سیاسی در اسالم /محمدحسین اسکندری /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 )28مردم و حکومت اسالمی در اندیشه سیاسی عالمه طباطبایی /مهدی امیدی /نشر المصطفی
 )29اندیشه سیاسی متفکران اسالمی /محسن مهاجرنیا /پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 )30فلسفه سیاسی اجتماعی آیت الله منتظری/عمادالدین باقی /سرایی
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