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 :“کالمی –منطقی  –های تخصصی فلسفی فرهنگ” فارسی  شناسیکتاب 
 

                    makhavan.ir                               makhavan77@gmail.com 1400مرداد آخرین ویرایش:   تدوین: 
               

 
 

 انسانی فلسفۀ غرب و علوم 
 .1399/ جمعی از مترجمان، به سرپرستی غالمرضا اعوانی/ انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/فرهنگ فلسفه (1
 پژوهشگاه علوم انسانی /بهاء الدین  خرمشاهی /ویراستۀماری بریجانیان  /فرهنگ واژگان فلسفه وعلوم اجتماعی (2
 نشر مرکز /داریوش آشوری /فرهنگ علوم انسانی (3
 نگاه/پرویز بابایی  /هنگ اصطالحات فلسفهفر  (4
یخی مفاهیم فلسفی سه جلد فرهنگ (5  1386.انجمن حکمت و مؤسسه نوارغنون  //یوآخیم ریتر و .نامه تار
یخی مفاهیم فلسفی )سه بخش مابعدالطبیعه، فلسفۀ هنر و فلسفۀ اخالق(فرهنگ (6 مترجمان با ویراستاری  /نامة تار

 .سمت /محمدرضا بهشتی
 1395زاده/ انشارات علمی و فرهنگی/ترجمۀ حسن احمدی/آراگون /ریمون ونت کلیدی در فلسفۀ دیناصطالحا (7

 

 فلسفۀ اسالمی و عرفان و کالم اسالمی 
 جعفر سجادی/ وزارت ارشاد فرهنگ علوم فلسفی و کالمی/ (1
 جعفر سجادی، وزارت ارشاد /فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا (2
  انتشارات هرمس/ربحسن سیدعنامۀ  سهروردی/ فرهنگ (3
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی /محمدخالد غفاری /فرهنگ اصطالحات آثار شیخ اشراق (4
 نشر سهروردی /سید حسین نصر –محمد موسوی  /فرهنگ اصطالحات عرفان اسالمی (5
 /مهدی دهباشی/انتشارات ریسمانفرهنگ جامع اصطالحات فلسفی)دو سویه( (6
 .سعید شیخ و سعید رحیمیان/ نشر مرکزر قرون میانه اسالمی/ فرهنگ جامع اصطالحات فلسفه اسالمی د (7
مرکز دائرة المعارف علوم عقلی مؤسسۀ مستند/ 9300اصطالح کالمي همراه با  3650حدود /  نامۀ کالم اسالمیاصطالح (8

 امام خمینی/
 / دوره دو جلدی/ بوستان کتاباصطالح نامۀ کالم اسالمی (9

 1400انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی// اصطالح  ۸13هزار و  4 شامل نامۀ مسائل جدید کالمیاصطالح (10
 / دفتر پژوهش و نشر سهروردیفرهنگ اصطالحات فلسفه و کالم اسالمی  (11

یف و مستندات اصطالحات با استفاده از  4600همراه با نمودار درختي « نامه منطقاصطالح» (12  50اصطالح، تعار
 .منبع
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یف و مستندات اصطالحات با استفاده  1800همراه با نمودار درختي « شناسينامه معرفتاصطالح» (13 اصطالح، تعار
  منبع معتبر؛ 39از 

یف و مستندات اصطالحات با استفاده از  550همراه با نمودار درختي « نامه فلسفه اشراقاصطالح» (14 اصطالح، تعار
 منبع دیگر؛ 7کتاب و رساله( و  21مجموعه مصنفات شیخ اشراق )مشتمل بر 

یف و مستندات اصطالحات با استفاده از  3600درختي  همراه با نمودار« نامه عرفان نظرياصطالح» (15 اصطالح، تعار
 منبع معتبر؛ 100

یف و مستندات اصطالحات با استفاده از  3650همراه با نمودار درختي « نامه کالماصطالح» (16  280اصطالح، تعار
  منبع معتبر؛

یف و مستندات اصطالحات با  13000همراه با نمودار درختي « نامه فلسفه اسالمياصطالح» (17 اصطالح، تعار
 منبع معتبر؛ 190استفاده از 

یف و مستندات اصطالحات با  1800همراه با نمودار درختي حدود « نامه فلسفه سیاسياصطالح» (18 اصطالح، تعار
 منبع معتبر. 600استفاده از 

 
 

 فلسفۀ اخالق 
 انتشارات هرمس / مسعود علیا فرهنگ توصیفی فلسفۀ اخالق / (1
 /1396/جاناتان جیکوبز/ ترجمۀ سیدمحمدعلی تقوی و زهره علوی راد/ نشر مرکزفرهنگ اصطالحات فلسفۀ اخالق (2
یف و مستندات اصطالحات با  1300همراه با نمودار درختي حدود « نامه فلسفه اخالقاصطالح» (3 اصطالح، تعار

 مرکز دائره المعارف علوم عقلی مؤسسه امام خمینی/ / منبع معتبر؛150استفاده از 

http://dmaaref.iki.ac.ir/node/133
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/133
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/135
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/135
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/134
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/134
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/245
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/245
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/244
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/244
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/291
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/291
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/290
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/290
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 منطق 
 یپژوهشگاه علوم انسان/محمد خوانساری/فرهنگ اصطالحات منطقی (1
 پژوهشگاه علوم انسانی /ضیاء موحد /نامة توصیفی منطقواژه (2
 .بوستان کتابنرگس نیمروزی/ فرهنگ توصیفی منطق/  (3

 
 

 فالسفه
 /جان گاتینگم/ ترجمۀ علی افضلی/ انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفهدکارتفلسفۀ فرهنگ  (1
یخی فلسفۀواژه (2  .1393کبری/نشر نگاه معاصر/ / دیوید کارترایت/ ترجمۀ محسن اشوپنهاور نامۀ تار
 / بابک احمدی/نشر مرکزنامۀ فلسفی مارکسواژه (3
 .1397/ژان ماری ویس/ترجمۀ شروین اولیایی/ انتشارات ققنوس/نامۀ هایدگرواژه (4
 /هانس یوهان گالک/ ترجمۀ همایون کاکا سلطانی/ نشر گام نو.ویتگنشتایناصطالحات فرهنگ  (5
 جمۀ حسن مرتضوی/ مشهد نیکا/ مایکل اینوود/ ترفرهنگ فلسفی هگل (6


