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 فلسفی در ايران آثاربه يک قرن ترجمة  ديگر نگاهی

 زمين از ابتدای قرن بيستم تاکنون()کتابشناسی فيلسوفان مغرب

 2مزده مهدوی مریم ،1انواری سعید

 چکیده
، از ابتدای قرن بیستم زمینمغربجدید آثار فالسفة مقاله پیش رو فهرستی از 

به فارسی ترجمه و ی شمس 0011تا  0011سال  که در میانة است تاکنون

بیستم و پس از های فلسفه در قرن دلیل گسترش شاخهبمنتشر شده است. 

های مختلف فلسفی، در این فهرست و زیاد بودن فالسفة مطرح در زمینهآن 

اند. مترجمانی که ثیرگذارترین فالسفه در ایران انتخاب شدهأتنها چهل تن از ت

اند، گاه عالقمند و متمرکز بر یک ردهرا به فارسی ترجمه ک این فالسفهآثار 

اند. بعنوان پرداخته اواند و بصورت تخصصی به ترجمة آثار فیلسوف خاص شده

آثار دیلتای؛  ،بیدیمنوچهر صانعی دره: میتوان به موارد زیر اشاره کرد مثال

 ،آثار ویتگنشتاین؛ محمدحسن لطفی ،آثار کاسیرر؛ مالک حسینی ،یداهلل موقن

این  مثالً ؛ستا رس. آثار تعدادی از فالسفه چندین بار ترجمه شدهآثار یاسپ

 ،آرمانهای سیاسیدلوز؛  نیچه و فلسفه: اندبار ترجمه شدهچهار  کمدستآثار 
اگزیستانسیالیسم و راسل؛ از  زناشویی و اخالقو  قدرت ،چرا مسیحی نیستم

ساختار انقالبهای  کامو؛ یادداشتهاو  افسانة سیزیفسارتر؛  کلماتو  اصالت بشر
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این  ازیدگر. اه وجود و زمانویتگنشتاین؛  فلسفی ـ رسالة منطقیکوهن؛  علمی

خود شش ترجمة مجدد، بیشترین آمار را براسل با  قدرتکتاب  ،میان

گردیده معرفی  چهل فیلسوفاختصاص داده است. در این کتابشناسی، آثار 

، دریدا، دلوز، دوبوار، دیلتای، زیمآدورنو، آرنت، آیر، برگسون، پوپر، ج: است

دیویی، راسل، رالز، رورتی، ریکور، سارتر، سرل، فایرابند، فرگه، فوکو، کارناپ، 

مارسل، مارکوزه، لیوتار، کاسیرر، کامو، کریپکی، کواین، کوهن، گادامر، لویناس، 

 و ویتگنشتاین، هابرماس، هایدگر، هوسرل، هیکوایتهد، مرلوپونتی، مور، 

 یاسپرس.

تاریخ فلسفه، کتابشناسی، فلسفة غرب، آثار کالسیک، : گانلیدواژک

 .ترجمه

* * * 

 مقدمه

زمین از این کتابشناسی بخش دوم از کتابشناسی ترجمة آثار فالسفة مغرب

فالسفة دست اول که به ترجمة آثار  0شمسی است 0011تا  0011سال 

آثاری که در مورد  بهمین دلیل ؛میالدی به بعد میپردازد 0111معاصر از سال 

و همچنین مقاالتی زمین یا مکاتب مختلف فلسفی نوشته شده فالسفة مغرب

ذکر در این کتابشناسی ، است گردیدهدر مجالت مختلف منتشر  آنهاکه از 

حاضر گسترده پیشین و قرن های فلسفه در قرن از آنجا که شاخهاند. نشده

سفة دین، فلسفة هنر، فلسفة فل های مختلف، فالسفة زیادی در حوزهشده است

بدلیل محدودیت حجم مقاله، از اینرو  ،نندفعالیت کرده و میکسیاست و ... 

ی که از شهرت بیشتری برخوردار هستند یا یفالسفهچهل تن از سعی شده به 

بدین توجه شود.  ،فارسی با اقبال بیشتری روبرو بوده است بهشان آثارترجمة 

اتو، : در این کتابشناسی ذکر نشده است زیر آثار ترجمه شدة فالسفة جهت

پاتنم، تیلور، دورکین، بوردیو، بودریار، بنیامین، برنتانو، برلین، باشالر، بارت، 
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کالون، کویره، گرامشی، فلو، شوایتزر، شلر، سیمون وی، سوئین برن، رنان، 

هیر.  و همپلمک کواری، نوزیک، ، مرداکماریتن، لوکاچ، گلدمن، گلنر، 

ن آثار اندیشمندانی همچون ویل دورانت، کاپلستون، امیل بریه که به همچنی

بن، گنون، شوان و اند و آثار متفکرانی همچون کرلیف تاریخ فلسفه پرداختهأت

اند. آثار افرادی ذکر نشده ،ارچوب رسمی فلسفه قرار ندارندالیاده که در چ

، یا کالم قرار دارند همچون پالنتینگا، تیلیش و ولترستروف که در مرز فلسفه و

که  و وبر فروید شرودینگر،دورکیم، چامسکی، داروین، اندیشمندانی همچون 

. الزم به اندنیامدهآیند، نیز در این فهرست طور متعارف فیلسوف بشمار نمیب

های نامهها و نمایشذکر است که در این فهرست آثار ادبی فالسفه مانند رمان

 اند. اگزیستانس( ذکر نشده رمانهای فالسفةبویژه ) آنها

اند، گاه مترجمانی که آثار فالسفة کالسیک را به فارسی ترجمه کرده

و بصورت تخصصی به ترجمة آثار  فیلسوف خاص شدهعالقمند و متمرکز بر یک 

یداهلل موقن، آثار دیلتای؛  ،بیدیمنوچهر صانعی دره: اند. بعنوان مثالپرداخته او

ی، آثار ویتگنشتاین؛ محمدحسن لطفی، آثار یاسپرس. آثار کاسیرر؛ مالک حسین

کم چهار مثالً آثار زیر دست ؛اندآثار تعدادی از فالسفه چندین بار ترجمه شده

، چرا مسیحی نیستم آرمانهای سیاسی،دلوز؛  نیچه و فلسفه: اندبار ترجمه شده

 لماتکو  اگزیستانسیالیسم و اصالت بشراز راسل؛  زناشویی و اخالقو  قدرت

رسالة کوهن؛  ساختار انقالبهای علمیکامو؛  یادداشتهاو  افسانة سیزیفسارتر؛ 
 قدرتهایدگر. از این میان، کتاب  وجود و زمانویتگنشتاین؛  فلسفیـمنطقی

 ترجمة مجدد، بیشترین آمار را بخود اختصاص داده است.  ششراسل با 

 شیوة تنظیم کتابشناسي

ها، ویراستهای است. در معرفی کتاب آمدهی ایترتیب فالسفه بصورت الفب

مختلف یک اثر توسط مترجم ذکر نشده است. همچنین تالش شده است تا در 

، ولی در چند مورد، تاریخ ذکر شده بیان گرددحد امکان اولین چاپ هر ناشر 

غیر از تهران بوده  ،صورتی که محل نشر مربوط به چاپ اول نیست. تنها در
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ه شده است. نام انگلیسی فالسفه و دیکتة متفاوت نام است، به محل آن اشار

 به فارسی، نیز در پاورقی درج شده است. آنهابرخی از 

آدورنو، آرنت، : اندزیر معرفی شدهچهل فیلسوف در این کتابشناسی، آثار 

ز، دریدا، دلوز، دوبوار، دیلتای، دیویی، راسل، رالز، یمآیر، برگسون، پوپر، ج

تر، سرل، فایرابند، فرگه، فوکو، کارناپ، کاسیرر، کامو، رورتی، ریکور، سار

مارسل، مارکوزه، مرلوپونتی، لیوتار، کریپکی، کواین، کوهن، گادامر، لویناس، 

 یاسپرس. و ویتگنشتاین، هابرماس، هایدگر، هوسرل، هیکوایتهد، مور، 

* * * 

 2م(1119ـ1161، تئودور )آدورنو

 .(00۳0: دیخورش نقش ،فهاناص) ،فرازنده دیحم ،ریصغ اخالق

 ،رادیافتخار رهوشنگیام ،مریماکس هورکها: ، نویسندة دیگرنو فستیمان یبه سو

 .(001۱: چشمه)

آدورنو و دیگران، : نویسندگان، لوسین گلدمن: جامعه، فرهنگ، ادبیات

 (.003۱: محمدجعفر پوینده، )چشمه

: خرد سرخ) ،برزو دهیسپ ،آدورنو و دیگران: ، نویسندگانو تروما خیخاطره، تار

001۱.) 

 .(001۱: پارسه، )احسان المع ،هانوشتهخواب

آدورنو و : گان، نویسندمجموعه مقاالت: اتیادب یشناسبر جامعه یدرآمد

 .(00۳0: چشمه؛ 0033: ، )نقش جهانندهیمحمدجعفر پو دیگران،

 .(0012: خرد ینوی)م ی،صالح نجف ی وگیبعباس یعل ،اخالق آدورنو یدرسگفتارها

ی، رضا اسکندر وسارا  ،هانا آرنت: ، نویسندة دیگرتسیآشو رامونیدو جستار پ

 .(001۱: ؛ خرد سرخ0010: یدگهرش)

ماکس هورکهایمر، مراد : نویسندة دیگر ،قطعات فلسفی: دیالکتیک روشنگری

 (.0011: ؛ هرمس00۳0: نو فرهادپور و امید مهرگان، )گام

 .(00۳۳: ققنوس) ،یجماد اوشیس ،یآلمان یدئولوژیر اد اصالت زبان
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: ، نویسندگانشناسی انتقادی()گفتارهایی دربارة زیبایی استیو س یشناسییبایز

 .(0010: ژرف) ی،حسن مرتضو ،آدورنو و دیگران

: مهر ةسوری، )عمران یلی، لانیمیابراه دیفرش ،استیو س یشناسییبایز 

0010). 

 و حسام سالمت و یلیاردب یمحمدمهد ،هگل ةدر فلسف یامطالعه: هاهیسو

 .(0013: ققنوس) یی،خو گانهی

 هیسم ،یافرهنگ توده ةنیشده در زممقاالت انتخاب: یسازصنعت فرهنگ

 .(0011: شناسانجامعه) ،رنجبر

: هرمس؛ 00۳۳: ، )گام نومراد فرهادپور ،یفلسف ةدو مقال: سمیآلدهیا هیعل

001۱).  

  .(001۳: یماه) ی،سارا اباذر ،دنیشن یروو واپس یقیدر موس سمیشیفت

: تازه رخداد) عنبری، احسان ،شرفتیمدرن؛ شوئنبرگ و پ یقیموس ةفلسف

0010). 

؛ حمید وارسته و امیر آدورنو و دیگران: ، نویسندگانمارکسیسم و فلسفه

 (.00۱۳: هاشمی و رضا سلحشور، )آلمان، نقد

پژوهشگاه فرهنگ و ؛ 001۱: اسم) ی،عیرف رایسا ،یشناسجامعه یمبان

 0.(001۳: ارتباطات

 .(001۱: )هرمس ی،گیبعباس یعل نجفی و صالح ،اخالق فلسفة مسائل

جواد  آدورنو و دیگران،: گاننویسند ،معرفت یشناسمکتب فرانکفورت و جامعه

 .(00۳۱: گام نو) ی،گنج

  .(001۱: آگاه) ی،رضوان دیسع ،کافکا ةربارد ییهاادداشتی

 4م(6111ـ6711آرنت، هانا )

 .(0011: نو فرهنگ نشر) ی،بیمحمود حب ،میدر اورشل شمانیآ

 .(0011: برج) ،زهرا شمس، در باب ابتذال شر یگزارش: میاورشل شمنیآ 

 (.001۳: وآس ، فرهاد سلمانیان، )لس آنجلس،اختیار آزاد زیستن
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 (.0031: ، عباس باقری، )نیاندیشیدن و مالحظات اخالقی

 (.00۱0: اهلل فوالدوند، )خوارزمی، عزتانقالب

روشنگران و ، )هایخواجو ومرثیک ،تریتوتال سمیالیامپر: مجارستان انقالب

 ۱.(00۱۱: مطالعات زنان

 ۱.(0013: دجاوی ؛ فرهنگ0014: نو ی، )گاممعظم علی ،یجمهور یهابحران

 .(0013: نو گام، )زادهیو فلورا عسکر نیام، های جمهوریتبحران 

 رهوشنگیامدریدا، چامسکی،  کامو،هابرماس، : نویسندگان دیگر ،ترور و تفکر

  .(00۳۳: چشمهی، )چنادر فتوره و رادیافتخار

 (. 00۳۳: ؛ ثالث00۱0: دانیجاو) ،یثالث محسن ،سمیتاریتوتال

 (. 0010ـ0010: ققنوس، )ایمسعود عل اراده(،: 2تفکر؛ ج: 0)ج ذهن اتیح

 3(.00۱1: اهلل فوالدوند، )خوارزمی، عزتخشونت

 .(0011: دمانیی، )فرهنگ رجا ،[یکانت ]داور یاسیس ةفلسف یگفتارهادرس

 ةشیدنا) ،نایدیشرجاح دیعس ،کانت یاسیس فةدر باب فلس گفتاریدرس 

 احسان: 1100(.

 وتئودور آدورنو، مترجمان سارا : ، نویسندة دیگرتسیآشو رامونیدو جستار پ

 . (001۱: ؛ خرد سرخ0010: دیگهرش) ی،رضا اسکندر

 ،([ )مجموعه مقاالتفالسفه و فلسفه ة]دربار یسران منطق دهیشور

 و ابک قهرمانب و انیمترجمان بهروز کاو و دیگران، هانا آرنت: سندگانینو

 .(00۳2: فرهنگ و ارشاد زارتوی، )نیحسن حس

  (. 001۳ ـ0011: ثالث) ی،نیتد یمهد ،تریتوتال تیحاکم یهاعناصر و خاستگاه

  . (0030: باران ،سوئد، )شاد یاستعداد یمهد ،؟ستیچ ستانسیاگز ةفلسف

 . (00۳3: یماه، )اهلل فوالدوندعزت ،غرب یاسیس ةشیکارل مارکس و سنت اند

 .(001۱: افرازی، )محمود ماهورک ،(هانا آرنت یشعرها)! رقصمیمن خود، من هم م

: اختران، )مقدم دیسع ی،اسیس ةشیدر اند نیهشت تمر: ندهیگذشته و آ انیم

 .(0012: ؛ دات00۳۳
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 .(00۳1: ققنوس، )ایمسعود عل ،وضع بشر

 . (0014: ققنوسی، )رانیهوشنگ ج ،گوهاگفت گریو د هامصاحبه نیآخر: هانا آرنت

  ۳م(1111ـ9111آیر، آلفرد جولز )

 (.00۳4: یعیشف؛ 00۱0: )دانشگاه آریامهر ،منوچهر بزرگمهر ،و منطق قتی، حقزبان

 .(001۱: یفارس)ی، ابوالفضل رجب ،ومیه

 1م(9511ـ1411) برگسون، هانری لویي

 ،وجدان یهاداده نینخست به یافتیره: رایاخت و اثبات در نهاد زمان پژوهش

 .(00۱۳: ارانتشسهامی ) ،یانیب یقلیعل
 .(0030: یاسالم فرهنگ) ی،انیب یقلیعل ،خالق تحول

 ،یشناسییبایز یهاهینظرخالصه شده( در کتاب  ة)نسخ ،تحول خالق 
 .(0011: ون فکر) ف،یاحسان حن ج،یمارک فاستر گ یگردآور

 .(0031: زیشباو) ،یباقر عباس ،خنده

 .(0011: لوفرینی، )نیبحر یمهست، آورامور خنده یدر معن یجستار: خنده 

 .(00۱۳: انتشار یسهام) ی،بیحسن حب ،نیاخالق و د ةدو سرچشم

احمد  ،یخودآگاه طةواسیب اتیمعط در باب قیتحق: آزاد و ارادة زمان

 (.00۱4: )امیرکبیر ،نژادتسعاد

 ،وجدان یهاداده نینخست به یافتیره: اریاخت و اثبات در نهاد زمان پژوهش

  .(00۱۳: ارانتش، )سهامی یانیبی قلیعل

، آگوست کنت ،رنه دکارت ،کنیب سیاز فرانسدیگر  یشامل آثار ،یعلم ةفلسف

؛ 000۳: ی و فرانکلین)جیب ،مترجمانترجمة جمعی از  وایتهد و دیگران،

 . (0014: یو فرهنگ یعلم

 .(003۱: یاسالم فرهنگ) ی،انیب یقلیعل ،و روح جسم طةراب به یافتیره: ادیو  ماده

 یگردآور ،یشناسییبایز یهایهنظردر کتاب  )جستار( کیزیبر متاف یامقدمه

 . (0011: نو فکر) ف،یاحسان حن ج،یمارک فاستر گ
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 01م(1211ـ1411وند )پوپر، کارل ریم

 ،نیپوپر در و شیهما یگوهاوگفت و متن در آلتنبرگ مصاحبه: باز است ندهیآ
 .(00۳2: علم) ،یباقر عباس

 (.0031: نو طرح) ،ایپا یعل ،تیچارچوب در دفاع از علم و عقالن ةاسطور

: رزمی)خواهوشنگ وزیری، هربرت مارکوزه، : ، نویسندة دیگرانقالب یا اصالح؟

00۱۱ .) 

، دبؤم یدیشه ،یکندر جان: ، نویسندة دیگریدمکراس یبرا یخطر ونیزیتلو

  .(0034: اطالعات)

: چهارم جلد اول تا ،یخوارزم) ،فوالدوند اهللعزت ،آن باز و دشمنان ةجامع

 (.0012: ؛ هر چهار جلد00۱۱ـ00۱1

اصغر مهاجر، ، علیخردمندان در خدمت خودکامگان: جامعة باز و دشمنانش 

 (. 00۱4: سهامی انتشار؛ 00۱0: لس آنجلس، انتشارات ملی)

: الدین اعلم، )گفتارافالطون(، امیرجالل: )جلد یکمجامعة باز و دشمنان آن  

 (. 00۳۱: ؛ نیلوفر0031: سروش؛ 003۱

  .(0013: انتشار یسهام) ،ی جباراهللمترح ،باز و دشمنان آن ةجامع 

 (. 00۱1: یاسالم انقالب آموزش) یآبادیعل رجیا ،ناتمام یجووجست

 ی،عاقل امکیس ،و خودنوشت یفکر ةنامیزندگ: یباق همچنان یوجوجست 

 00(.001۱: ؛ دوستان00۳1: فتار)گ

 ی، جباراهللرحمت ،خودنوشت یمعنو ةنامیزندگ کی: انیپایب یوجوجست 

 .(001۳: انتشار یسهام)

: روز فرزان) ی،باقر عباس ،و تکامل تیعل ةدربار دو پژوهش: هاشیگرا جهان 

00۳0.) 

  .(00۱0: انتشارسهامی ) ،احمد آرام ،یعلم رشد شناخت: هالها و ابطاحدس

: انتشار یسهام) ی،اهلل جباررحمت ،یرشد معرفت علم: هاها و ابطالحدس 

0012). 
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سال به همراه  یس یط یو مقاالت هایسخنران: بهتر یجهان یوجودر جست
 .(001۳: زیخشب) ی،موریحسن ت ،«سه جهان» ةمقال

: کیدمکرات و حکومت یآزاد ةبا دو گفتار دربار همراه: قرن نیا درس
 . (003۱: نو طرح) ،ایپا یعل ،پاپر با کارل یبوزت انکارلویج یگووفتگ

، دو مصاحبه و دو گفتار منتشر نشده از کارل پوپر: ستمیقرن ب یهادرس 

  (.0031: روز فرزان، )پورونیهرمز هما ،یبوست انکارلویج مصاحبه کننده

 . (0031: مهر رانیا) ،میزع کورش ،روشنفکران تیو مسئول یآزاد 

 .(00۳0: مرکز) ،انیخواج اریشهر ،است مسئله سراسر حل یزندگ

 عباس ،عتیشناخت طب رامونیپ یهائپرسش: هاستحل مسئله یزندگ 

  .(00۳۳: علم) ،یباقر

 .(0031: نی) ،یباقر عباس ،یو نادان ییدانا یهاسرچشمه

  .(0013: شرق ننوی ،مشهد) ی،وحدتیی رضا علی، سه جهان

 .(0034: یو فرهنگ یعلم) ،احمد آرام ،یتکامل یبرداشت: ینیع شناخت

 (.00۱1: یخوارزم) ،احمد آرام ،یگریخیفقر تار

  .(0010: انتشار یسهام) ی، جباراهللرحمت ،ییگراخیفقر مکتب تار 

؛ واشنگتن دی 00۱1ناشر مؤلف، : )کلن ،سرو ناقدخ ،رپوپ با کارل مصاحبه

 (.00۱1: سی، کتاب پر

 ،و فلسفه کیزیف ،استیس در باب ییوگوهاگفت: دانمینم چیه که دانمیم

  .(00۳4: ققنوس) ،یدستمالچ زیپرو

 02.(1003: سروش) ،احمد آرام ،یعلم اکتشاف منطق

 (. 0031: یو فرهنگ یعلم) ،یکمال نیحس ی،علم تشافاتاک منطق 

 خسرو ناقد ،پوپر موندیر از کارل ییوگوهاگفتارها و گفت: ناکجاآباد و خشونت

 .(00۳۳: جهان کتاب) ی،رحمان افشار و

 00م(9421ـ1111جیمز، ویلیام )

 (.0041: ، ابوطالب صارمی، )سخنبعضی مسائل فلسفه
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و  یعلم؛ 0030: کریم رشیدیان، )آموزش انقالب اسالمی، عبدالپراگماتیسم

 .(003۱: یفرهنگ

 . (0010: نو روزگار) ی،خسرو هیمرض ،نوع بشر یقطع یرتیبصیدر باب ب

: ، مهدی قائنی، )ترجمه و نشر کتابیروانشناس ةدیمذهب از د: و روان نید

و  یمعل؛ 00۳۱: ؛ دارالفکر قم0032: یاسالم انقالب آموزش ؛0040

  04.(۱001: مصدق؛ 001۱: یفرهنگ

 (. 0010: حکمتی، )انیک نیحس ،ینید ةتنوع تجرب 

 0۱م(1191ـ2114دریدا، ژاک )

، پارسا یو مهد یحسام دهقان ،استعاره در متن فلسفه: دیسف یشناساسطوره

  .(001۱: شوند)

، فید شرمجی ،طیسب عقل ةدر محدود »مذهب» دو منبع و علم مانیا

 .(00۳0: سرادهیقص)

، ترجمة آرنت ی وچامسک و ابرماسه و گلتونیا: نویسندگان دیگر ،ترور و تفکر

  .(00۳۳: چشمهی، )چنادر فتوره و رادیافتخار رهوشنگیام

 (.00۳0: نو راد، )گام، امیرهوشنگ افتخاریجهان وطنی و بخشایش

 .(0011: پارسهی، )شاه یهاد ،در باب نام

 .(0011: ی، )ثالثقانون رجیا ،مسئله نیو ا دگریروح ها ةدربار

 (.001۱: ؛ شوند00۳۳: نو رخداد) ،پارسا یمهد ،یگراماتولوژ رةدربا

 وایش، دیگران ریچارد رورتی و: ، نویسندگان دیگرسمیو پراگمات کانستراکشنید

 . (00۳۱: گام نو) ،انیگریرو

 وتاریدلوز، فوکو، ل: ، نویسندگان دیگرچهنی بازگشت بخشی از کتابشدن  ـزن

 . (0010: نو )رخداد ،دیگران ی وریزهره اکس و دیگران، مترجمان

 ریمصاحبه و سا نیآخر: کنمیم یمن مرگ خود را در نوشتن زندگ: دایژاک در
، (نی)شاه طاهرییکربال نیحس ،جان برنباوم: وگو کننده، گفتگوهاوگفت

 .(001۱: آفتابکاران)
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 .(0011: روزبهان، )پارسا یمهد، نوشتار ةو صحن دیفرو

فاطمه  ،میشل فوکو: ، نویسندة دیگر)مجموعه مقاالت( جنون خیو تار تویکوگ

 .(00۳۳: هرمسی، )انیول

، مهشید نونهالی، «قتیحق یحدها»منتظر خود بودن در  ـمردن: هامعضل

 (.00۳۳: نو ؛ رخداد00۳۱: رهنگ صبا)ف

و  یو درست یراست یهاکرانه»مردن چشم به راه بودن در : تنگناها 
  .(0013: یتمدن علم، )منجم اؤیر ،«قتیحق

: زیرماه، )پارسان یتوکل دیسع ،لریم سیلی.هیج: نویسندة دیگر ،0 مغز

00۳1). 

  .(00۳0: زیرماه، )پارسان توکلی سعید ،0مغز 

 .(00۳0: مرکز، )نجوزدای امیپ ،مواضع

  .(001۱: نی، )انیدیرش میعبدالکر ،نوشتار و تفاوت

 یمهد ی ولیاردب یمحمدمهد دریدا و دیگران،: ، نویسندگانهگل یواساز

 . (0012: نو رخداد، )پارسا

(، 01۳۳)کنفرانس هایدلبرگ  دامنة فلسفی و سیاسی اندیشة او: هایدگر

: ان، ترجمة شروین اولیایی )شونددریدا و گادامر و دیگر: نویسندگان

0011.) 

 0۱م(1125ـ1115) دلوز، ژیل

: نو دادرخ) ،مهرداد پارسا ،دلوز و دیگران: نویسندگان، نمایادراک، زمان و س

0011). 
 .(0012: دهگان) ی،غالم مانیپ ،یعمل ةفلسف: نوزایاسپ

 .(001۱: نبا) ی،گنج مانیا ی وغالم مانیپ ی وریزهره اکس ،ینیو بال یانتقاد

، دریدا، فوکو: ، نویسندگان دیگرچهنی بازگشت بخشی از کتابگر اندیشة کوچ

 . (0010: نو )رخداد ،دیگران ی وریزهره اکس و دیگران، مترجمان وتاریل

اصغر  ،کانت ةدلوز دربار لیژ یدرسگفتارها: مدرن یانسان و زمان آگاه
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 .(001۱: هرمسی، )واعظ

 ودلوز : نویسندگان، ایتالیکتاب چپ معاصر ا ؟دیآوریمانقالب را به خاطر 

 .(0010: روزبهانی، )مهتد وانیک و یگنج مانیا ،گرانید

 (.00۳۱: گام نو) ،زادهرضا نجف دلوز و دیگران،: نویسندگان ،ندهیبازگشت به آ

 .(0014: روزبهان) ی،غالم مانیپ ی وریزهره اکس ،سمیبرگسون

به انضمام سه مقاله از ) (01۳1ینارهای)سم تسیبنیدر ال ینگیو تک انیب

 .(0012: نو رخداد) ی،گنج مانیا و یغالم مانیپ (،تسیبنیال

 .(0011: بان) ی،غالم مانیپ ،تا

بر حسب نظر  یانسان عتیپژوهش در باب طب: تهیویو سوبژکت ییگراتجربه
 .(00۳۳: نیی، )خیعادل مشا ،ومیه

محمدزمان  و نیگرگ دیآلتوسر، نو ییلو: ة دیگر، نویسند؟ستیچ ییساختارگرا

 .(0011: زیخشب) ی،زمان

 (. 0010: نو رخداد) ،مازوخ( ةدوبار ة)ارائ و شقاوت یسرد

: رازگو، )پوریوقف اریشهر ،در باب مازوخ ینگارتک: تیو سبع یسرد 

0014.) 

 .(001۱: بانی، )غالم ایپو ،(مازوخ ـزاخر  ةو شقاوت )ارائ یسرد 

ی، کوهانستانیسلطان میمر ،(013۳ونسن  هایدوره): سنتز و زمان در کانت

 .(001۱: یازیپارالق  ،لیاردب)

حرفه  ؛00۳۳: )روزبهان یی،آقایحامد عل ،منطق احساس: کنیب سیفرانس

 .(0011هنرمند، 

ی، غالم مانی، پیریره اکسزه ی،گتار کسیفل: نویسندة دیگر، ست؟یفلسفه چ

 .(0010: نو رخداد)

: )نی ،محمدرضا آخوندزاده ،یگتار کسیفل: ، نویسندة دیگرت؟سچی فلسفه 

0010). 

 .(00۳۱: )نی ی،اصغر واعظ ،قوا ةرابط: کانت ینقاد ةفلسف
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 .(00۳۱: نو )گام ،پارسا یمهد ،قوا یةنظر: کانت ینقاد ةفلسف 

 .(00۳1: ین)، دهیجهاند نیافش و سرخوش کوین ،فوکو

 ،انیشاپور به ی،گاتار کسیفل: ، نویسندة دیگرتیاقل اتیادب یبه سو: کافکا

 .(0012: یماه)

 روانیرضا س ی،گتار کسیفل: ، نویسندة دیگرخُرد اتیادب کی یکافکا به سو 

 .(0012: نو رخداد، )نسترن گوران و

 نیحس ی،گتار کسیفل: ، نویسندة دیگرتیاقل اتیادب یبه سو: کافکا 

 .(0013: دگلیب) ،نینمک

 .(00۳1: علم، )تجرقیشکر اسداللهاهلل ،هامارسل پروست و نشانه

 .(0014: نو دادرخ) ،روانیرضا س ی وریزهره اکس ،هاپروست و نشانه 

 (.001۱: ، پویا غالمی، )بانایش استمغز یک صفحة نم

 ی،لیاردب یمهدمحمد و دپوریرش رایسم ،گرانیدلوز و د لژی ،در فرانسه ۱۳ یم

 .(0011: رخداد نو)

 .(0010: ؛ چشمه0012: ؛ زاوش0011: رشد آموزش) ی،رفوئ ایپو ،هایانجیم

 ،یبروسوکدلوز، سرژ دو لیپروست با حضور روالن بارت، ژرار ژنت، ژ زگردیم
 .(0012: لوفرین) یی،رفو ایپو ،کاردویو ژان ر شاریرـریژان پ

: نویسندة دیگر ،و هزار فالت پیادضد  ینارهایسم: و نه نام پدر خیتار یهانام

 (.0010: داد نورخ) ی،غالم مانیپ و یریزهره اکس، هارت کلیما

 03(.00۳2: ؛ قطره003۳: پور، )گفتار، پرویز همایوننیچه

  .(00۳۱: یجام) ،حامد مهرپور ،چهین یهاشهیدر اند ییجستارها 

 .(0011: نی) ی،خیعادل مشا ،و فلسفه چهین 

 (.0011: نو رخداد) ،منشکوچک الیل ،و فلسفه چهین 

 ،یاوزوکیبرگسون، فوکو، بکت، اسک وم،یه چه،ین نوزا،یاسپ) ...یزندگ کی
 ی،گنج مانیا ی وغالم مانیپ ،(...یزندگ کیقطعات و  ن،یفلسط تس،یبنیال

  .(001۱: ؛ چشمه0012: )زاوش
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 0۳م(1911ـ9611دو بوار، سیمون )

 (.00۱1: ، حسین مهری، )توسجنس دوم

   .(00۱1: توس) ،یصنعو قاسم ،جنس دوم 

 (.0013: سیپارم) ،دهیفتیصوفسارا ، جنس دوم 

 (.00۱0ـ00۱0: ، قاسم صنعوی، )توس4ـ0خاطرات، ج 

 (.00۱0: ، مصطفی رحیمی، )آگاهنقد حکمت عامیانه

: یجام، )حامد فوالدوند ،مصاحبه با ژان پل سارتر نیآخر: وداع با سارتر

00۳1.) 

 01م(9991ـ1111دیلتای، ویلهلم )

 .(0012: ققنوسی، )دیبدرهیمنوچهر صانع ،یبه فهم درآوردن جهان انسان

: ققنوسی، )دیبدرهیمنوچهر صانع ،یدر علوم انسان یخیتشکل جهان تار

00۳1) . 

 (.0010: ققنوس، )بیدیدرهمنوچهر صانعی ،تاریخ ةدانش هرمنوتیک و مطالع

 (.00۳0: ، حسن رحمانی، )دانشگاه مفیدذات فلسفه

مقاالت دیگر(،  )و ؟ستیک نیچه زرتشت ی از کتاببخش نامة شالیرماخرزندگی
 سعید محمد دیگران، و گادامر، فوکو ،هایدگر: دیگر نویسندگان

 .(0011: هرمس) ،کاشانیییحنا

 .(0014: ققنوس) ی،دیبدرهیمنوچهر صانع ،(هنر ینقاد)شعر و تجربه 

  .(00۳۳: ققنوسی، )دیبدرهیمنوچهر صانع ،یمقدمه بر علوم انسان

 .(001۱: اعظم رسولی، )آقامحمد یمرتض ،یانسان علوم کیهرمنوت

 21م(9511ـ1521دیویي، جان )

 (.002۱: پور، )چاپخانة کاویانا. ح. آریان های فردا،آموزشگاه
 (. 0031: تیترب) ی،سجاد یمهد دیس ،تیترب و میدر تعل یاصول اخالق

 (.0004: یشاه و فرانکلینعل، مشفق همدانی، )صفیاخالق و شخصیت
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 (.0003: ، محمد صالح ابوسعیدی، )اقبالبنیاد نو در فلسفه

 (.00۱1: ، اکبر میرحسینی، )ترجمه و نشر کتابتجربه و آموزش و پرورش

 (.003۱: مشکوة، منصور تولیتی، )تجربه و آموزش 

: هرمس) ،فرگانینادر شا، (و هنر پاپ ییوید)روزمره  یزندگ یشناسییبایز

0010). 

 .(0023: شاهیعل)صفی ،همدانی مشفق ،و اجتماع مدرسه

  .(0000: شاهیعلیصف؛ 002۱: کیهان) همدانی،مشفق  ،مدرسه و شاگرد

 ،(و آموزش و پرورش یدموکراس ای) آموزش و پرورش ةبر فلسف یامقدمه

 .(0001: نیفرانکلشفق و  ،تبریز) ،پورانیآر امیرحسین

 دانشگاه ؛00۱۱: ، علی شریعتمداری، )دانشگاه اصفهانمنطق تئوری تحقیق

 (.00۱1: تهران

 . (0011: ققنوس) ،ایمسعود عل ،تجربه ةهنر به منزل

 20م(9721ـ1711راسل، برتراند )

 .(004۱ : نایسابن ،تبریز) ،منصورسیدی حسن ،سیاسی یهاآرمان

 (. 00۱3: ، مهدی افشار، )زرینسیاسی یهاآرمان 

  .(001۳: مرکز) ی،فومن یارحام عمو ،سیاسی یهاآرمان 

 .(001۳: هراز) ی،ریقد نیحس ی وریقد هیسم ،سیاسی یهاآرمان 

پیدایش و سیر تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم، رادیکالیسم، : آزادی و سازمان
 (. 003۱: روز ؛ فرزان00۱3: لی رامین، )امیرکبیر، عناسیونالیسم

  .(00۱۱: ترجمه و نشر کتاب) ،ییفخرا دیناه ،بهتر زندگیو  آموزش

: دادار؛ 0044: ؛ مروارید0040: ، م. منصور، )اندیشهای هم دارد؟آیا بشر آینده

00۳1).22 

 (.00۳۳: ی، )علمکانپی جالل ،یمنطق سماتمی

 (.0041: بینا ؛00۱۱: ، محمود حیدریان، )بابکدر جامعهاخالق و سیاست 

 (.00۱3: ، مهدی افشار، )زریناصول نوسازی جامعه
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: افقی، )رمندیه یرض ،کالم کیجهان در  خیشهروند خوب و تار یالفبا

00۳۱). 

 (.0031: ، محمود خاتمی، )مدبّرالفبای نسبیت

 (.000۱: ، علی شایگان، )فردوسیامیدهای نو

 (.00۱3: کتاب ةخان ،قم) ی،قائن یمهد ،اسالم و 0103 اکتبر بانقال

: انتشار یسهام) ی،گواه میعبدالرحرابرت ادوارد اگنر،  ،افکار راسل ةدیبرگز

 (.00۳۱: ؛ دفتر نشر فرهنگ اسالمی00۱1

؛ 00۱۱: زرین) ،افشار یمهد ،. اگنرییگردآورنده رابرت ، آثار راسل ةدیگز 

 .(0011: ؛ جامی و مصدق001۱: مصدق

دنان، یوجین رابرت اگنر و لستر  ،برتراند راسل یاساس یهانوشته ةدیبرگز 

  .(0010: ستایو مهر؛ 00۳1: دادار) ،روزمندیکاظم ف

: مصدق ؛0014: یجام) ی،سلطان کاکا ونیهما ،و صدق یدر معنادار یپژوهش

0013).  

  (.00۱0: ، )رازی، پرویز مهاجرپیروزی سفید

 (.000۱: مهدی افشار، )زرین تأثیر علم بر اجتماع،

: حکمتقم، ؛ 0040: دهخدا، محمود حیدریان، )تأثیر علم بر اجتماع 

004۱.) 

 (.0011: لهیپ) ،انیفروتن یشاد ،علم بر جامعه ریثأت 

؛ 00۱1خوارزمی،  ؛0041: نجف دریابندری، )سخن، غرب فلسفه تاریخ

  20(.00۱۱: پرواز ؛00۱0: کتابهای جیبی و فرانکلین

 یتوکل دیسع ،غرب( ةفلسف خی)برگرفته از تار یمنطق لیتحل ةفلسف 

 .(00۳3: روشن) ،انیپارس

 .(001۱: یو فرهنگ یعلم ؛004۳: ، منوچهر بزرگمهر، )خوارزمیتحلیل ذهن

: ، نویسندگان دیگرتریالیسم، مارکسیسماصول ما از یفلسف ـیعلم لیتحل

 (.00۱3: ، )کاروانموریس مترلینگ و آندره ژید، س. م
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 . (00۳3: صراط) ی،نواب مقرب ،من یتکامل فلسف

 (.00۱0: سلطانی، )امیرکبیرالدین ادیب، میرشمسجستارهای فلسفی

: گاه؛ آ00۱۱: ؛ سیمرغ00۱0: ، حسن منصور، )دانشگاه تهرانبینی علمیجهان

 .(0011: ستایو مهر؛ 00۱1

 (.0042: اهلل عباسی، )کتابهای جیبی، روحشناسمجهانی که من می

 (. 004۱: ، روح اهلل عباسی، )روزچرا مسیحی نیستم؟

مذهب و موضوعات مربوط به ه چند راجع ب یمقاالت) ستمین یحیچرا مس 
 (.0041: ، س. الف. طاهری، )دریا(آن

 (. 00۱0: فرهنگ) ،بغیدست یالعلعبد، چرا مسیحی نیستم؟ 

دین و موضوعات مربوط به  ةدیگر دربار یو مقاالت: ستمین یحیمن مس چرا 
 .(001۱: علم، )زادهامیر سلطان ،آن

 .(001۳: لهیپ) ،انیفروتن یشاد ،که من اعتقاد دارم یزیچ

: ؛ رازی0043: نیفرانکلو  دانیجاو) ش،پوین، منصور مشکحقیقت و افسانه

 (.001۱: ؛ نیلوفر00۱0

: لهیپ) ی،کالنتر سایپر ،(تیدر باب شکاک ییها)مقاله تیشکاک شیدر ستا

0011).  

 (.00۱1: ، ابراهیم یونسی، )اندیشهدر ستایش فراغت و چند مقالة دیگر

سوسن  ی وهروز صفدرب و دیگران، برتراند راسل، یآسانتن شیدر ستا 

 .(0010: کالغ) ی،ازین

 .(0010: لوفرین) ی،محمدرضا خان ،بطالت شیدر ستا 

 (.0040: سینا، یداهلل طوسی، )ابندرک تاریخ

 (. 0001: ، علیقلی بیانی، )چاپخانة چهررام کردن قدرت

 . (00۱0: ؛ خوارزمی0041: ، نجف دریابندری، )سخنقدرت 

 .(004۱ : دهخدا) ی،نور نیشاه علیرضا ،و فرد دولت ،قدرت 

 (.00۱0: ، هوشنگ منتصری، )عطاییقدرت؛ تحلیل جدید جامعه 
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 (.00۱3: مهدی افشار، )زرین قدرت و فرد، 

 .(۱200: یراز، )پوشمشکینمنصور  ،و فرد قدرت مرجع 

  (.0041: ، محسن امیر، )کیهانهای فلسفهزمینه

 گوتلب فرگه و پیتر استراوسن،: ، نویسندگان دیگریسه رساله در باب معن

 (.0011: ؛ کتابسرای میردشتی و قطره0011: قطره) ،راحله گندمکار

: ؛ امیرکبیر و سیمرغ004۳: مازندرانی، )امیرکبیر ، ع. وحیدشاهراه خوشبختی

00۱۱.) 

 (.00۳0: ؛ کلبه00۱1: گنجینه، )حاجتی فریدون ،خوشبختی تسخیر 

  .(003۳: آویزذهن، )داغیقراچه یمهد ،خوشبختی تسخیر 

: ، ایرج قانونی، )نیشرح انتقادی فلسفة الیب نیتس به ضمیمة قطعات برجسته

 .(0011: ستایو مهر ؛00۳2

 ی،مسعود انصار ،0۳32 –0104: خودش بقلم د راسلبرتران حال شرح

 (. 00۱1: ؛ سعیدی004۱: یفروغ)

 (.0033: ، احمد بیرشک، )خوارزمینامة برتراند راسل به قلم خودشزندگی 
 (.00۱0: ، م. افشین، )عطاییصد ساعت مصاحبه با راسل

و  علمی و دیناه ؛0041: ، نجف دریابندری، )کتابهای جیبیعرفان و منطق

  .(00۳2: فرهنگی

کاربردن روش علمی در ای برای بهبه عنوان زمینه: علم ما به عالم خارج
: دیفرهنگ جاو ؛004۳: ، منوچهر بزرگمهر، )ترجمه و نشر کتابفلسفه

0012).  

 (.00۱2: تهران کتاب، )احمد صبا ،بلشویسم یو تئور عمل

 . (001۱ : )علم ،زادهسلطان رامی ،تا عمل یاز تئور سمیبلشو 

 (.00۱۱: ، رضا مشایخی، )دهخداعلم و مذهب

 .(001۳: یجام) ی،رانیاحمد ا و مهاجر اصغریعل، در جامعه نیعلم و د 

 . (0014: علم) ،زادهسلطان ریام ،نچی مسئلة
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 (.000۱: ، احمد صبوری اردوبادی، )کانون معرفتمسائل فلسفی

 (.0043: ، منوچهر بزرگمهر، )خوارزمیمسائل فلسفه 

 (.0000: ، مرتضی طلوعی، )امیرکبیرمفهوم نسبیت انیشتین و نتایج فلسفی آن

 (.003۱: ، ابوالقاسم الله، )یاسینای بر فلسفة ریاضیمقدمه

 (. 001۳: ، شادی فروتنیان، )پیلهپردازیهنر فلسفه

 24م(1121ـ2112رالز، جان )

حسن  ،سن و جان رالز( ایمصاحبه از امارت کی)سه مقاله و : در سه حوزه خرد

 .(0013: نگاهی، )فشارک

 (.00۳0: ، عرفان ثابتی، )ققنوسیک بازگویی: انصاف هعدالت به مثاب

: اجتماعی مطالعات ةپژوهشکد) ،انیمحمد فرج ی وبحران یمرتض ،قانون ملل

00۳1).  

ی، جعفر محسن ،«یعموم لیدل ةدیعهد با ا دیتجد»به همراه قانون مردمان  

 .(0011: ققنوس)

  .(0012: ی، )ثالثاکرم موسی ،یاسیس سمیبرالیل

 مطالعات ةپژوهشکد) ی،بحران یو مرتض انریمحمدکمال سرو نظریة عدالت،

 . (00۳3: اجتماعی

   .(0001: مرکز) ی،نور یمرتض ،در باب عدالت یاهینظر 

 2۱م(1191ـ2117) رورتي، ریچارد

 .(0014: روزبهان، حسن امیری آرا، )نید ةندیآ

کاوه  ،مویوات یانیج: ، نویسندة دیگرتیحیو خدا در مس نید ةندیآ 

 . (0014: علمی، )رینادر نص و رادزادهنیحس

 .(001۱: اسانشنجامعه) ی،رمضان برخوردار، نید ةندیآ 

 ی،محمد اصغر ،نیفلسفه و د نیمشترک ب یانیبن افتنی: امروز یبرا یاخالق

  .(0013: یفرزانگ)
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 ،نیفلسفه و د انیمشترک م ییمبنا افتنی: امروز یزندگ یبرا یاخالق 
 . (0013: چشمه) ،احیس یعل ترجمة

 ؛ فرهنگ نشر00۳2: )طرح نو ، خشایار دیهیمی،اولویت دموکراسی بر فلسفه

 (.001۱: نو

 . (00۳۱: مرکز، )زدانجوی امیپ ،یو همبستگ یباز شامد،یپ

  .(0013: زیخشبی، )نور یمرتض ،گرانیو د دایدر دگر،یها ةدربار ییجستارها

 (.00۳۳: الهام، )یمحمد اصغر ،مدرنپست حقیقت

: مرکزی، )نور یمرتض ،دیگران و نیکوا: ، نویسندگان دیگرسمیپراگمات ریدر مس

0012). 

 وایش، دیگران و دایدر: ، نویسندگان دیگرسمیو پراگمات کانستراکشنید

 . (00۳۱: نو گام) ،انیگریرو

همراه چهار ) و پاسکال آنژل یرورت چاردیر ةمناظر: د؟یآیصدق به چه کار م

  .(001۱: محمودی، )کرگدن اهللروح ،(در باب صدق گریجستار د

، جانباز درضایهابرماس، ام ورگنی: نویسندة دیگر ،یرورتـهابرماس: فکرآورد

 (.0011: زیخشب)

  .(0011: مرکزی، )نور یمرتض ،عتیطب ةنیفلسفه و آ

 (.00۳4: ، عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، )نیفلسفه و امید اجتماعی

ی، بک طهماسببا ان،یتقو یعلنیناصرالد ،یفرهنگ استیفلسفه همچون س

  .(001۱: پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات)

 (.00۳0: ، عبدالحسین آذرنگ، )نیکشور شدن کشور

 2۱م(1119ـ2115ریکور، پل )

 (.001۱: چشمه، )اخگر دیمج ،استیاخالق، س ،یولوژئدیا

 23(.0013 ،مرکز) ی،ضیف یمهد ،کیو هرمنوت خیتار

 پژوهشکده مطالعات) ی،رانبح یمرتض ،در عمل شهیاند: ترجمه ةدربار

  (.00۳۱: اجتماعی
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 2۳.(0014: ؛ شوند0012: رخداد نو، )مهرداد پارسا ،در باب ترجمه 

 .(0012: افق) ،ریم. کاشگ ،ترجمه ةدربار 

مراد : ریکور و دیگران، مترجمان: )مجموعه مقاالت(، نویسندگاندربارة رمان 

 (.0011: ن، )وزارت ارشادفرهادپور و دیگرا

   .(0011: مرکز) ی،ضیف یمهد ،ایو اتوپ یدئولوژیا یگفتارهادرس

پیکربندی زمان در : 2؛ جپیرنگ و حکایت تاریخی: 0)ج: تیزمان و حکا
: نو گام: 2و0ی، )جلد نونهال دیمهش ،زمان نقل شده(: 0؛ جحکایت داستانی

 (.0013ـ001۳: نی: ؛ سه جلد00۳0ـ00۳4

 (.0030: ، بابک احمدی، )مرکزوگو، یک بحثشش گفت: زندگی در دنیای متن

 (.001۳: یآسن، )ایفرهمندن دیفرش، اتیفلسفه و اله یبرا یشر، چالش

 ریژان پ: ، نویسندة دیگرمیتا فکر کن شودیآن چه سبب م: و قاعده عتیطب

 .(00۳۳: مرکز) ی،و بابک احمد میشانژو، عبدالرحمن نجل رح

 .(0011: زیخشبی، )ضیف یمهد ،هاعادالنه

گادامر،  ،نیچه دگر،ایه: نویسندگان دیگر ،گزینة جستارها: هرمنوتیک مدرن

، مترجمان بابک احمدی و مهران مهاجر و محمد نبوی، و دیگران فوکو

 (.0033: )مرکز

 یمهد هانس گادامر،: نویسندة دیگر ،گفتگو کیچهار مقاله، : هنر و زبان

 .(0011: زیخشب؛ 00۳۳: نو رخداد) ی،ضیف

 21م(1511ـ9111سارتر، ژان پل )

 .(00۱3: آگاه) ی،میرح یمصطف ،آنچه من هستم

آلبرکامو و گورکه لوکاچ، : نویسندگان دیگرو اندیشه )مجموعه مقاالت(، ادبیات 

  (.00۱۱: مصطفی رحیمی، )زمان

 (.004۳: رخی، ع. سبحانی، )فهای روانیانگیزه: اصول روانشناسی

: ؛ نیلوفر0044: ، مصطفی رحیمی، )مرواریداگزیستانسیالیسم و اصالت بشر

003۱ .) 
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، با تفسیر رنه الفراژ: اصول فلسفة اگزیستانسیالیسم یا اصالت انسان 

 (.00۱۱: پزشکپور، )شهریار

  (.0044: خیجواهرچی، )فرحسینقلی ، اگزیستانسیالیسم یا مکتب انسانیت 

 ةدر باب فلسف یمقاالت ةمیبه ضم: است سمیامان ینوع سمیالیستانسیاگز 
 .(0013: مصدق ی وجامی، )قیداود صد ،سارتر

  .(001۳: )علم علمی، ساناز ،اصالت انسان است سم،یالیستانسیاگز 

 (.004۳: اهلل ناصری، )فرمند، فرجها و انساناندیشه

  .(00۳۱: مرکز) ی،جالل ستار ،مصاحبه با سارتر، و گو گفت نیبازپس

  .(0014: دیناه) ی،خیعادل مشا ،یستیو ن یهست ةاگو به انضمام مقدم یتعال

 ،الم)ای ی،فرج رضاعلی ،یآگاه یستیالیستانسیاگز یةنظر: خود یاستعال 

 . (001۱: سمانیر

کافکا، : دیگر ةه انضمام آزمونی در پرسیدن(، نویسند)ب های تیرهدرخشش

 (. 00۳۱: آرامش دوستدار )آلمان، فروغ

 .(00۳1: لوفرین) ،حسینیسید رضا، از روشنفکران در دفاع

 (.0041: ی، )پیامطاهر هوشنگ ،و هنر ادبیات در رئالیسم

 ؛00۳4: پرسش ،آبادان؛ 00۱2: نژاد، )نیل، احمد سعادتروانکاوی وجودی

  .(00۳3: جامی

)قم،  ،سودابه برزگر میو تنظ هیته ،سخنان ةدیو گز نامهیزندگ: پلژان سارتر،

 (.0014: الیآت

سودابه  ،دو بووار مونیژان پل سارتر به س یهانامه: من یبر زندگ یشاهد

 .(00۳۳: نو )باغ ،ورادیگ

: ؛ قطره00۳۱: یگرد آهنگ؛ 00۳1: ، رضا شیرمرز، )ناشر مؤلفشناسیزیبایی

0014.) 

: مرواریدعباسپور تمیجانی، ) محمدحسین طرحی در باب تئوری هیجانات،

00۱۱.) 
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 (.0033: ، علی آذرنگ )جباری(، )آنزانطرح نظریة هیجان 

 .(00۳۱: ققنوس ؛0044: ، )کاوهفروغان دیناه ،کلمات

 .(001۱: ؛ دنیای کتاب004۳: )کاوهلی جواهرچی، قحسین ،کلمات 

 .(4۳00: ، )شهریارپورزرین ،کلمات 

 .(۱200: ، )سفینهابوذر صداقت ،کلمات 

 .(300۳: ، )نیلوفرالدین اعلمامیر جالل ،کلمات 

: ، )دنیای کتابباپوریشک هاللّعنایت ،هستی عالم شناسیپدیده: نیستیو  هستی

00۳2 .) 

  .(00۳1: یجام) ی،انیصدق میابراه ،یستیو ن یهست 

 یمهست ،یدارشناختیپد یشناسیدر هست یجستار: یستیو ن یهست 

 .(0014: لوفرین) ی،نیبحر

 01م(1192سرل، جان راجرز )

 ی،اسیآزاد، زبان و قدرت س ةادار ةدربار یمالتأت: یشناسستیو عصب ز اریاخت

 .(0012: ققنوس) ی،وسفیمحمد 

پژوهشگاه : ، محمدعلی عبداللهی، )قمجستاری در فلسفة زبان: افعال گفتاری

 (.00۳۱: علوم و فرهنگ اسالمی

 .(0012: نی) ی،وسفیمحمد  ،کوتاه به ذهن یدرآمد

 (.00۳2: قم ، امیر دیوانی، )بوستان کتابذهن، مغز و علم

 .(0010: )مرکز ی،نیحس یدمصطفیس ،یراز آگاه

 .(001۳: ؛ آگاه0014: ستایمهرو) ی،میررحیرضا ام ،یراز آگاه 

 .(001۱: میآس و نو فرهنگ نشر) ی،نیمحمد ام ثمیم ،یاجتماع تیساخت واقع

 .(1۱00: ینیسسه امام خمؤم ،قمی، )نیجواد عابد ،یاجتماع تیساخت واقع 

 .(001۳: نو حشمتی، )طرح حسن ،در کنش تیعقالن

 .(0011: طه ،قم، )مهریدیمحمد سع ،یلیتحل ةفلسف

 .(001۱: ققنوس) ی،وسفیمحمد  ،دیفلسفه در قرن جد
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حسن : مترجمان، گرانیو د سرل: ، نویسندگانیستیبر اخالق ز یامقدمه

 .(00۳۳: یجهاد دانشگاه)رهنما و دیگران، 

شناسی، فلسفة دین، فلسفة اخالق، فلسفة معرفت: های نوین در فلسفهنگرش
یوسف دانشور و دیگران، : مترجمان، سرل و دیگران: ، نویسندگانتحلیلی

 (.00۳1: )قم، طه و دانشگاه قم

  00م(4211ـ1411) پل رابند،یفا

 .(001۳: نو پگاه روزگار) ی،محسن خادم ،استبداد علم

: فکر روز، )یصفرقوام یمهد ،معرفت شیستیآنار یةرنظ طرح بر ضد روش

003۱). 

 02م(1949ـ1251) گوتلوبفرگه، 

 ،استراوسن تریراسل، پبرتراند : ، نویسندگان دیگریسه رساله در باب معن

 (.0011: ؛ کتابسرای میردشتی و قطره1001: قطره) ،راحله گندمکار

طالب  ،مفهوم عدد ةدربار یاتیضایرـیمنطق یپژوهش: علم حساب یمبان

 .(001۱: ققنوسی، )جابر

 یاساس الگو شده بر محض ساخته ةشیاند یزبان فرمول کی: نگاشتمفهوم
 ی،طالب جابری، کن یاز آنتون یشرح ةمیبه ضم، علم حساب یزبان فرمول

 .(001۱: و فلسفهحکمت  یپژوهش ةسسؤم)

 00م(1126ـ9411فوکو، میشل )

 (.00۳0: ، نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، )نینستناراده به دا

 نیکو و جهاندیده افشین ،ها(مصاحبه )مجموعه روح بدون جهان کی روح ایران

 04.(0031 :؛ نی0033: هرمس، )سرخوش

 ،همدانییمعصوم حسین، (00۱3: در سر دارند؟ )تهران رویایی چهها ایرانی

 .(0033: هرمس)
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: مرکز، )حقیقی یمان ،تیمگر از رنه ییهایبا نقاش نیست چپق کی نیا

003۱) . 

رضا  ،013۱ – 013۱کلژ دوفرانس  یگفتارهادرس: از جامعه دفاع کرد دیبا

  .(001۳: اختران ؛0011: نو )رخداد ،زادهنجف

 (.001۳: زیخشب) ی،دیجمشیمحمدزمان زمان ،یاسیبر عقل س ینقد یبه سو

: ، یحیی امامی، )نقش و نگارشناسی ادراک پزشکیدیرینه: یش کلینیکپیدا

00۳۱.) 

: یماه) ی،انیفاطمه ول ،ینگاه پزشک یشناسباستان: ینیبال یتولد پزشک 

0012). 

  0۱.(0033: کارآگاهو  هرمس) ی،انیول فاطمه ،کیدر عصر کالس جنون تاریخ

 کوین ،وگوها و...ها، گفتگفتارها، کوتاه نوشترساز د یادهیگز: تئاتر فلسفه

 .(00۳1: نی) ،دهیجهاند نیافش و سرخوش

 .(001۳: نو روزگاری، )سیمحمدصادق رئ ،دار ةچوب یتماشا

رضا  ،0131ـ 013۳کلژ دوفرانس،  یگفتارهادرس: استیس ستیتولد ز

  (.00۳1: نی، )زادهنجف

 دیس ،01۳2ـ01۳0کولژ دوفرانس  یگفتارهادرس: گرانیبر خود و د یحکمران

 .(0011: چرخی، )دیس محمدجواد

 سرخوش کوین ،01۳1در کالج دارتموت  هاسخنرانی: خود کیخاستگاه هرمنوت

 . (001۱: نی، )دهیجهاند نیافش و

 .(0013: کتاب برادری، )علیمراد عناصر ،کانت یشناسبر انسان یدرآمد

 (،فرانسوا بر ـاز ژان  یلیبا تحل رمون آرونو از )گفتگ ،شهیاند خیدر باب تار

 .(0012: دیفرهنگ جاوی، )محسن حسن

 .(00۳۳: نو گامی، )عبدالقادر سوار ،دانش یشناسنهیرید

 .(0012: نی) ،دهیجهاند نیسرخوش و افش کوین، دانش یشناسنهیرید 

 ،01۳4ـ0133آثار  گریها و دمصاحبه: گرید یگووو خرد و چند گفت استیس
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  .(001۱: مصدق، )منشیمحمدرضا اخالق

فاطمه  دا،یژاک در: ، نویسندة دیگر)مجموعه مقاالت( جنون خیو تار تویکوگ

 .(00۳۳: هرمسی، )انیول

 یعل ،در تمدن غرب انیب یو آزاد ییگوقتیحق یتبارشناس: قتیگفتمان و حق

 .(0011: هیبایدی، )فردوس

 .(001۱: شوند) ،انیآرزو مختار ،ینقاش ةمانه و ابژ

 (.003۳: نی، )جهاندیده افشینو  سرخوش نیکو ،تولد زندان: هیو تنب مراقبت

 . (001۱: مصدق، )افشار یمهد ،بشر عتیفوکو در باب طبی و چامسک ةمناظر

 . (0013: چشمه، )رادیافتخار رهوشنگیام ،مارکس... ةدربار یمالحظات

: هرمسی، )انیول فاطمه ،فوکو( ةاز فوکو و دربار یت)مقاال ؟ستیچ لفؤم

0033). 

آثار  گریها و دمصاحبه: گرید ینجابت و چند گفتگو یبرا ینبرد
 .(001۱: یجام و مصدق) ،منشیمحمدرضا اخالق ،01۳4ـ0133

 پژوهشکده مطالعاتی، )امام ییحی ،یعلوم انسان یشناسنهیرید: اءینظم اش

 .(00۳1: اجتماعی

: سایت؛ 0011: )سوین ،احسان خرمدره ،یانسانعلوم یشناسنهیرید: نظم امور 

001۳). 

 .(0011: یماه) ،یانیفاطمه ول ،یعلوم انسان یشناسباستان: ایالفاظ و اش 

، باقر پرهام، 0131درس افتتاحی در کلژدوفرانس، دوم سپتامبر : نظم گفتار

 (.001۳: ؛ سپهر خرد003۳: )آگه

 . (0013: نی) ،دهیجهاند نیافشو  سرخوش کوین ،و پرورش خود ست؟ینقد چ

: ، نویسندگان دیگرچهنی بازگشت بخشی از کتاب نیچه، تبارشناسی، تاریخ

: نو دیگران، )رخداد ی وریزهره اکس دریدا، دلوز، لیوتار و دیگران، مترجمان

0010) . 
 و مقاالت) ؟ستیک نیچه زرتشت بخشی از کتاب تبارشناسی، تاریخنیچه،  
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 سعید محمد ،دیگران و دیلتایگادامر،  ،هایدگر: دیگر نویسندگان(، دیگر

 .(0011: هرمس) ،کاشانیییحنا

 . (00۳0: هرمس، )دیگران و دهیدجهان نیافش: مترجمان ،مارکس د،یفرو ،چهین

 کور،ی، رگادامر دگر،ایه: نویسندگان دیگر ،ارهاگزینة جست: هرمنوتیک مدرن

، مترجمان بابک احمدی و مهران مهاجر و محمد نبوی، و دیگران نیچه

 (.0033: )مرکز

 0۱م(9111ـ1711کارناپ، رودلف )

 (.00۳0: بزرگی، )سکونت و دانشگاه کاشان، مهدی دشتنامة علمی منزندگی

 (.00۳3: خیرخواه، )علم ، مسعودفکری من نامةزندگی 

 (. 00۱1: هاگران، )مرکز ایرانی مطالعة فرهنگ، حسین ضیایی و دیفلسفة ریاضی

 (.00۳۱: ، رضا مثمر، )مرکزیفلسفه و نحو منطق

 (.00۱0: ، یوسف عفیفی، )نیلوفرمبانی فلسفی فیزیک: ای بر فلسفة علممقدمه

 03م(9741ـ1451کاسیرر، ارنست )

 (. 00۱2: یابندری، )خوارزمی، نجف درافسانة دولت

 (.0033: ، یداهلل موقن، )هرمساسطورة دولت 

آوری و کاظم ، حسن شمسدو رساله از ارنست کاسیرر: روسو، کانت، گوته

 (.0034: فیروزمند، )مرکز

 و هنادرزاد بزرگ ،یگارود روژه: دیگر نویسندة ،«مقاالت مجموعه» ، فلسفهزبان

 .(00۳2: و ارشاد گفرهن وزارت) ،هامباقر پر

: ؛ مروارید00۳۱: نو ؛ فرهنگ نشر00۱3: ، محسن ثالثی، )نقرهزبان و اسطوره

00۳3.) 

 .(00۳۳: یماه، )موقن داهللی ،رنسانس ةدر فلسف هانیفرد و ک

 (. 0031: ، یداهلل موقن، )نیلوفرفلسفة روشنگری

 (.0032: یابندری، )خوارزمی، نجف دراندیشیفلسفة روشن 
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، یداهلل موقن، ایاندیشة اسطوره: جلد دوم: های سمبلیکفلسفة صورت

 (.003۳: )هرمس

، بزرگ نادرزاده، )دانشکدة درآمدی بر فلسفة فرهنگ: ای دربارة انسانرساله

؛ 00۱0: ؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی00۱1: علوم توانبخشی

 0۳(.0014: فرهنگ جاوید

 (.003۳: آوری، )مرکز، حسن شمسمسئلة ژان ژاک روسو

 01م(1911ـ6111کامو، آلبر )

؛ 00۳1: امروز آمین و کتاب ؛ مرغ0034: آمین )مرغ ، منوچهر بدیعی،اول آدم

 (. 00۳۱: نیلوفر

 (.00۳0: و ادب ، )بشیر علمزاده، شهناز کمیلیآدم اول 

 .(001۱: مصدق ی، )جامی ومحمود بهفروز ،لمرد او 

، محمدعلی سپانلو و علی صدوقی و اکبر )مقاله دربارة پوچی( فیزیس ةافسان

 (.00۳2: نو ؛ دنیای0042: )فرخی افسری،

 (.0013: ؛ جامی و مصدق00۳4: جامی، )سلطانیهمحمود ، سیزیف ةافسان 

 .(0010: لوفرین) ی،نیبحر یتمهس ،فیزیس ةاسطور 

 (.001۳: نو روزگار) ی،سیمحمدصادق رئ، افسانة سیزیف 

نقد رمان  و لوفیریکو  پرومته در جهنم: اسطورة سیزیف )به همراه 
  .(0014: اشاره، )کامل روزدار ،(طاعون

 (.0034: طلب، )قطره، مهبد ایرانیانسان طاغی

 .(00۳3: لوفرینی، )نیبحر یمهست ،انگریعص 

 )فرهنگقاسم رستمی،  ،کامو و دیگراننویسندگان  ،نیوتیگ ةمل دربارأت

 .(0011: دجاوی

و دریدا،  آرنت ی وچامسک و هابرماس: نویسندگان دیگر ،ترور و تفکر

  .(00۳۳: چشمهی، )چنادر فتوره و رادیافتخار رهوشنگیام

 مصطفی ،اجتماعی و ادبی هایزمینهاز آلبر کامو در  هائیمقاله :تعهد کامو
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 41.(00۳۱: ؛ نیلوفر00۱2: آگاه، )رحیمی

، یرضا داور ،افکار و آثار کامو ةدربار یابا مقدمه: آلمانی دوست به چند نامه

 .(0032: یاسالم غاتیتبل سازمان؛ 0043: )نیل

 امیپی، )سیئمحمدصادق ر ،مقاالت( )مجموعه یدر باب شورش و شورشگر

  .(0011: امروز

 . (001۱: تختیپا ،کرجی، )صالح میمر ،آلبرکامو یهاعاشقانه

 (.0041: ، محمدتقی غیاثی، )پیام)ده مقالة فلسفی و ادبی( فلسفة پوچی

 .(001۳: نو ی، )روزگارسرئی محمدصادق ،پسند مشکل قاتالن

   .(0013: ، )پارسهانیغرو نامی ،یحیمس کیزیمتاف

 (.0011: علمی، )میحامد رح ،«کتاب اول» مرگ و انیمقاومت، عص

  .(0011: دمان) ی،خسرو دریح ،مرگ انیمقاومت عص 

 یگردآور ،آندره مالرو: نویسندة دیگر ،گری( و متون د0140ـ01۱1ها )نامه

  .(0013 :سنگاری، )پارسه شبنم ترجمة ،دوده یسوف

ی، شجاع یمحمدمهد ،کازارس ایمار: ، نویسندة دیگر(0144ـ01۱1ها )نامه 

 (.001۳: گمان)

به کوشش فرانک  ،(014۱ـ01۱1)آلبر کامو و رنه شار  یهاینگارنامه 

 .(0011: چشمه) ی،جابر میعظ ةترجم ی،پالن

  .(0011: امروز امیپ و رازگو، )دهقان هوشمند ،!نه جالدان ان،ینه قربان

 (.0034: ویراستهدفتر  و تجربه، )دیهیمی اریخشا ،هاادداشتی

 (.00۳1: ، عباس آگاهی، )جهان کتابهایادداشت 

 .(001۱: یماه) ی،شاهخسرو شهالو  یمیهید اریخشا ،هاادداشتی 

  .(001۳: دمجی و سخنی، )بهشهد زیپرو ،هادفترچه 

 40م(1141کریپکي، سول آرون )

: مرکز) ی،کاوه الجورد ،یگزارش مقدمات ی،قواعد و زبان خصوص: نیتگنشتایو

001۱). 
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: نی) ی،محمد درضایحم ،نیتگنشتایاز نظر و یقواعد و زبان خصوص 

0013). 

  .(00۳0: هرمس) ،یالجورد کاوه ،ضرورتو  یگذارنام

 42م(1119ـ2111) اورمن ون الردیو ،نیکوا

 .(001۱: حکمتی، )داود دیمج ،تا دانش یاز محرک حس

ی، نور یمرتض ،دیگران رورتی و: ، نویسندگان دیگرسمیپراگمات ریدر مس

 .(0012: مرکز)

 (.00۳0: طه ،قمی، )وانید ریام ،انی. اول. اسیج: ، نویسندة دیگرباور ةشبک

: ، )آیین هنرنژادپرژاد طرفه ،انیولی. اسجوزف: ، نویسندة دیگرباورها 

  .(00۳3: ؛ اشاره00۳4: ناشر مؤلف ،شیراز؛ 00۳0

 40م(1116ـ1122کوهن، توماس ساموئل )

  .(0013: معاصر نگاه؛ 0012: نو رخدادی، )اردستان یعل ،یتنش جوهر

 (. 00۱1: ، احمد آرام، )سروشهای علمیانقالب ساختار

 (. 00۳0: ، )قصهطاهری ، عباسهای علمیساختار انقالب 

 (. 00۳1: ، سعید زیباکالم، )سمتهای علمیساختار انقالب 

 (.001۱: نو و آسیم زاده، )فرهنگ نشر، علی جوادهای علمیساختار انقالب 

  44م(1111ـ2112گادامر، هانس گئورگ )

  .(00۳2: هرمس) ،فوالدوند اهللعزت ،آغاز فلسفه

 ،عبادیانمحمود  ،یدو تور ریکاردو با یفلسف یوگوگفت کی: قرن ةآموز

 .(00۳4: اختران)

: نقد فرهنگ و نقش و نگار) ،انیزهرا زوار ،گووو فلسفه در گفت اتیادب

00۳۳). 

، شناسانه امر سببی و امر تزیینی در کتاب بازاندیشی معماریبنیان هستی
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 (. 0011: نو فکر)گادامر و دیگران، سپیده برزگر، 

  .(00۳1: نو رخداد) ی،ضیف یمهد ،(یکیهگل )پنج جستار هرمنوت کیالکتید

 یعلم) ،حپگاه مصل ،«نینو ةفلسف» ةاز مجموع ییهامقاله: هگل کیالکتید 

 .(0014: یو فرهنگ

: نو روزگار)، نرگس تاجیک، رازوارگی سالمت )هنر شفابخشی در عصر علم(

0014.) 

)شامل سه مقاله در مورد گادامر به همراه دو  دسنیوید ـگادامر: فکرآورد

: زیخشب) ی،تیدرا یمجتب ،دسنیویدانلد د: دیگر ةجوابیة وی(، نویسند

0013). 

: نو روزگار) ی،نامی عبداهلل ،یکیهفت جستار هرمنوت: یسففل کیهرمنوت ةگستر

001۳) . 

  .(00۳2: حکمت) ،یفتح حسن ،ییارسطو ـافالطونی ةدر فلسف خیر مثال

 ،حامد فوالدوند ،گادامر( یفارس یبا کتابشناس )همراه چهیو ن فرانکفورت مکتب

  (.00۳4: )مهر نیوشا

 و مقاالت) ؟ستیک نیچه زرتشت بخشی از کتاب اریخنیچه، تبارشناسی، ت
 سعید محمد دیگران، و دیلتایگادامر،  ،هایدگر: نویسندگان دیگر(، دیگر

 .(0011: هرمس) ،کاشانیییحنا

(، 01۳۳)کنفرانس هایدلبرگ  دامنة فلسفی و سیاسی اندیشة او: هایدگر

 (.0011: ، )شوندگادامر و دریدا و دیگران، ترجمة شروین اولیایی

 .(001۱: پارسه) ی،رخانیام نیالدشهاب ،و اخالق نید کیهرمنوت

 ،آبادان) ی،نیعبداهلل ام ،یکیتیشش جستار هرمنو: زبان، هنر ک،یتیهرمنو

  .(001۱: پرسش

 فوکو، ،ریکور دگر،ایه: نویسندگان دیگر ،گزینة جستارها: هرمنوتیک مدرن

حمدی و مهران مهاجر و محمد نبوی، ، مترجمان بابک او دیگران نیچه

 (.0033: )مرکز
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(، دیگر و مقاالت) ؟ستیک نیچه زرتشتبخشی از کتاب  هگل و هایدگر
 سعید محمد دیگران، و دیلتایفوکو،  ،هایدگر: نویسندگان دیگر

 .(0011: هرمس) ،کاشانیییحنا

 ی،ضیف یمهد ،ورکیپل ر: نویسندة دیگر ،گووگفت کیچهار مقاله، : هنر و زبان

 .(0011: زیخشب؛ 00۳۳: نو رخداد)

  .(0012: پرسش ،آبادان) ی،نیعبداهلل ام ،والی، نماد، فستیباز: هنر

 4۱م(1611ـ1151لویناس، امانوئل )

، مراد فرهادپور وگوهای امانوئل لویناس با فیلیپ نمو()گفت: اخالق و نامتناهی

 (.00۳۳ : نو دادرخ ؛00۳3: و صالح نجفی، )فرهنگ صبا

 .(0012: ققنوس) ،ایمسعود عل ،از وجود به موجود

 .(0011: ؛ افکار جدید0010: نقد افکار) ی،شاهاطیح میمر ،یگریزمان و د

 .(0011: نی) ،دپوریرش رایسم ،یگریزمان و د 

 .(0011: ین) ،فرزاد جابراالنصار ،هوسرل یدارشناسیشهود در پد یةنظر

 4۱م(1125ـ1119لیوتار، ژان فرانسوا )

 .(003۱: نی) ،عبدالکریم رشیدیان ،شناسیپدیده

 .(0011: کتاب آبان) ،کتایون شهپرراد ،پسا مدرن چیست؟

 .(00۳4: )نشر ثالث زاده،آذین حسین ،هاتعریف پسامدرن برای بچه

 (.0010: )مولی )بازنوشت نظریه(، شهرام رستمی، های مارسل دوشاندگردیسنده

 .(0010: )مولی محمدعلی جعفری، ،نا انسانی )تأملی در باب فلسفة زمان(

: گام نو) ،حسینعلی نوذری ،وضعیت پست مدرن )گزارشی دربارة دانش(

00۳1). 

بازگشت نیچه،  بخشی از کتاب هایی در باب بازگشت سرمایهیادداشت
 ی وریزهره اکس مترجمان و دیگران،دلوز، فوکو دریدا، : نویسندگان دیگر

 . (0010: نو )رخداد ،دیگران
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 47م(9911ـ1791)گابریل ، مارسل

 .(00۳۳: ققنوس) ی،نیشمس تایب ،گونانسان مسئله

 .(00۳1: پارسه) ی،فراهان قهیصد ،بودن و داشتن

 .(00۳۱: پرسمان؛ 00۳0: )نمایش ی،جالل ستار ،نیتئاتر و د

 (.00۳2: معاصر نگاه) ی،اسالم شهال ،سمیالیستانسیاگز ةفلسف

 4۳م(9191ـ1711) هربرت، همارکوز

 ،رادیافتخار رهوشنگیام ،(دیفرو ةدربار یفلسف یقاتیاروس و تمدن )تحق

 .(00۳1: چشمه)

 .(00۱1: ریرکبیام) ،یدؤیم محسن ،یساحتتک انسان

 دیوح ،یصنعت شرفتهیپ ةجامع یدئولوژیدر ا یمطالعات: یساحتانسان تک 

 .(001۳: احسان ةشیاند) ،زادهاسالم

  .(00۳۱: آصف ،شهرفرخ) ی،دهکردی مانیسل دیمهش ،یانقالب فرهنگ

 ،کارل پوپر: نویسندة دیگر، (گو با هربرت مارکوزهوگفت) اصالح ایانقالب 

 (.00۱۱: یخوارزمی، )روزی هوشنگ

  (.0031: هرمس ؛00۱۳: رکیی، )اسپمهرجو وشیدار ،یشناختبایبعد ز

 (. 0041: ، محمود جزایری، )امیرکبیرپنج گفتار

  (.00۳۳: ثالث؛ 00۱3: ؛ نقره00۱3: دانیجاو) ی،محسن ثالث ،خرد و انقالب

 .(00۳۱: گام نو) ی،گیبعباس یو عل یمحمدگل یمجتب ،در باب اقتدار

: رشد آموزش) ی،چنادر فتوره (،هابرماس و مارکوزه ةمناظرسیاست و نظریه )

0011). 

 اسپرس،ی دگر،یاز ها یها، و مقاالتها، مصاحبهها، نامهخطابه) دگریغائله ها

: میآس ،نو نشرفرهنگ ) ،نژادمانیفرهاد سل (،و دیگران مارکوزه، هابرماس

0011). 

 (.00۳1: پرسش ،آبادان) ی،محمود کتاب ،ییرها ةدربار یگفتار
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 .(00۳1: سبز هنگا) ،منجم اؤیر ،هاینف

: سایتی، )میکر وبیا ،مارکوزه و دیگراننویسندگان  ،نقد تساهل محض

001۱.) 

جالل ، هربرت مارکوزه و دیگران، فرهنگ قیمصاد ییدر شناسا یجمع تیهو

 .(00۳1: مرکزی، )ستار

 41م(1911ـ6111مرلو پونتي، موریس )

  (.0034: )روشنگران داریوش، ، روشنکو خشونت دوستیانسان

 . (0010: ققنوس، )فرزاد جابراالنصار ،جهان ادراک

 .(0011: ایلیفرهنگ ا ،رشت، )نژادناصر قاسم ،چشم و روح

 (.003۱: )مرکز هومن، ، ستارهفلسفه در ستایش

فرهنگ ، )نژادناصر قاسم ،سزان( دی)به انضمام ترد: 014۳سال  یهاشیگو

 (.0013: ایلیا

 ۱1م(9791ـ1591مور، جورج ادوارد )

 (.00۱۱: ، اسماعیل سعادت، )علمی و فرهنگیاخالق

، غالمحسین توکلی و علی عسگری یزدی، )پژوهشگاه علوم و مبانی اخالق

 (.00۳۳: ؛ سمت و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی00۳۱: فرهنگ اسالمی

 نیحس ،فوت پایلیف کنندهنیتدومور و دیگران،  ،اخالق ةفلسف یهاهینظر

 .(00۳2: روزنه، )یکاج

  ۱0م(9611ـ1471وایتهد، آلفرد نورث )

 (.000۳: ، کتابفروشی معرفتتبریز) ، پرویز داریوش،تربیت آمال

 (. 001۱: ، امیر رضایی، )آشیانتحول دین

 (. 0031: اسالمی ، )فرهنگگواهی ، عبدالرحیمهااندیشه سرگذشت

 (. 0001: )تهران و نیویورک، فرانکلین اریوش،، پرویز دهااندیشه سرگذشت 
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 (.0030: اسالمی ، )فرهنگشریعتمداری ، علیفکر هایشیوه

 (.0041: رام، )سخنآ، احمد علم و فلسفه

، شامل آثاری از رنه دکارت، آگوست کنت، هانری برگسون، فلسفة علمی

؛ 000۳ :وایتهد و دیگران، ترجمة جمعی از مترجمان، )جیبی و فرانکلین

 (. 0014: علمی و فرهنگی

 (.00۳1: نا، ابوالفضل حقیری قزوینی، )بیمفهوم طبیعت

 ۱2م(9911ـ1511) گیلودو ،نیتگنشتایو 

 (.00۳4، مالک حسینی، )هرمس: هابرگه

 .(00۱1: یجهاد دانشگاه) ،عبادیانمحمود  ،یفلسف ـ یمنطق ةرسال

 (.0030: ریرکبیام) ی،سلطانبیاد نیالدرشمسیم، یفلسف ـ یمنطق ةرسال 

 (.00۳1: مرکز) ،یفاطم فریدون ،یفلسف یهاپژوهش 

 (.0010: ، سروش دباغ، )هرمسفلسفی ـ رسالة منطقی 

 کرگدن) ی،نیمالک حس ،یسیانگل ،یآلمان ،یفارس: یفلسف ـ یمنطقة رسال 

 .(0011: سهرم و

 .(0011: یتمدن علم، )فریمسعود دیام ،«تراکتاتوس» یفلسف ـ یرساله منطق 
 کرگدن) ی،نیمالک حس ،یسیانگل ،یآلمان ،یفارس: یفلسف ـ یمنطق تحقیقات

 .(0011: هرمس و

 (.0031: هرمس) ی،نیمالک حس ،نیقی رةدربا

  ۱0(.0013: ؛ مولی00۳1: سیتند) ،باجید یموس سید ،نیقی ةدربار 

  .(00۳۳: هرمس) ی،بابک عباس ی ونیمالک حس ،نیاخالق و د ةدربار

 (. 003۳ :، )مرکزگلستان یلیل ،هارنگ ةدربار

: هنر گسترش) ،مهرگان دیام ،یشناسییبایز وگوها دربارةو گفت درس گفتارها

00۳1). 

 ،داوود آجرلو ،یباشناسیز ةدربار نیتگنشتایو یگفتارهادرس: بایبا ز یباز 

 . (0011: علم)
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: رانیا ةروزنام) ،رضا مثمر، 0101ـ02 ن؛یتگنشتایو جیکمبر یهایسخنران

00۳۳). 

 (.00۳0: نو گام) ،مهرگان دیام ،و ارزش فرهنگ

 (.00۳۱: هرمس) ی،نیمالک حس ،یکتاب آب

 ی،قانون رجیا ،«یفلسف یهاپژوهش» داتیتمه: یاقهوه و یآب هایکتاب 

 )نی: ۱۳00(.

 دیام ،کریف فون گیو لودو انگلمان پائول به ییهانامه: نیگنشتاتیو گیلودو

  .(00۳0: کاوش فرهنگ، )مهرگان

 (. 00۳۱: سعاد) ی،شاه اتیح میمر و باجید یموس ،010۱ـ0104 هاتادداشی

  ۱4م(1121ن )هابرماس، یورگ

: نو گام) ی،نیمع ریجهانگ ،(مدرن یدارهیسرما دولت یتئور) تیمشروع بحران

00۳1). 

: ، دریدا، ترجمةآرنت کامو،، چامسکی: نویسندگان دیگر ،ترور و تفکر

  .(00۳۳: چشمهی، )چنادر فتوره و رادیافتخار رهوشنگیام

: )مرکز ،یپوالد کمال ،یلم پسا ةمنظوم: یدموکراس ةندیو آ شدن یجهان

00۳1.) 

 ؛هابرماس و دیگران: نویسندگان ،ییشناسا استیس یبررس: ییگرافرهنگچند

  .(0012: نو رخدادی، )زوندیر دیسع و ویطاهر خد

 جمال ،(ییبورژوا ةجامع در باب یکاوش) یعموم ةحوز یساختار یدگرگون

 . (00۳4: افکار) ی،محمد

 نگریراتز وزفینالیکارد یگووگفت: نیعقل و د ةدربار یرسازسکوال کیالکتید
: پارسه، )زادهسجاد دهقان ،هابرماس ورگنیشانزدهم( و  کتی)پاپ بند

0014). 

، بناب عسگر قهرمانپور ،هابرماس و دیگران: ، نویسندگانالمللنیو روابط ب نید

 .(00۳۳ ،اجتماعی مطالعات ةپژوهشکد)
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: رشد آموزش) ی،چنادر فتوره ،(هابرماس و مارکوزه ةمناظر) هیو نظر استیس

0011). 

 اسپرس،ی دگر،یاز ها یها، و مقاالتها، مصاحبهها، نامهخطابه) دگریغائله ها

: میآس و نو نشرفرهنگ ) ،نژادمانیفرهاد سل (،و دیگران مارکوزه، هابرماس

0011). 

، جانباز درضای، امرتیریچارد رو: نویسندة دیگر ،یرورتـهابرماس: فکرآورد

 (.0011: زیخشب)

، عسگر قهرمانپور بناب ،یعقل ارتباط یبرا افتیپنج ره: یمتون فلسف

 .(0011: ندهیجو)

  .(00۳4: و نگار نقش) ،یامام ییحی ،انسان سرشت ةندیو آ کیژنت یمهندس

 (.0012: ز؛ مرک00۳4: ایران ةروزنام) ،یپوالد کمال، یارتباط کنش یةنظر

 ۱۱م(9911ـ1761هایدگر، مارتین  )

  .(0011: لوگوس ،قم) ی،عبدالله یعل ،هاهیگو نیتفکر و گز ةاز تجرب

 (.0013: ققنوس) ی،طالب جابر ،ادیاصل بن

 . (0011: سمتی، )طالب جابر ،دسیپارمن

 .(0011: هرمس) ی،احمدرضا معتمد ،فلسفه انیپا

  (.00۳4: امروز ةشیاند) ،یرضا اسدمحمد ،رتفک ةفیو وظ فلسفه انیپا

 ،یفرنسـیگوست آنافریجن چ،یفر اسیماتمترجمان  ،ینید اتیح یدارشناسپدی

 .(0011: نو گام) ،صامع دجمالیس

 .(0011: نگاه معاصر) ی،فوالد لیعق ،روح هگل یدارشناسیپد

 ،قم) ی،آقامحمد یمرتض ،کشف معنا: نیادیبن یشناسیو هست یدارشناسیپد

  .(001۱: رسول اعظم

: ، نویسندة دیگرکایتانیبر المعارفهریمقاله دا سینوشیپ: هوسرل یدارشناسیپد

 .(0012: روزبهان) ی،غالمنجات یادموند هوسرل، عل

 (.003۱: معاصر ةشیاند) ی،محمدرضا اسد ،یتکنولوژ در باب یپرسش
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 . (00۳۱: پرسش ،آبادان) ،ینوچهر اسدم ،(نیهولدرل، چهین) یتفکر و شاعر

 .(00۳4: پرسش ،آبادان) ی،منوچهر اسد ،و گشت کیتکن

 .(001۱: ای، )سوفیاهلل رحمتانشاء ،متن و شرح() کیزیدرآمد به متاف

 (.003۳: رجدُ) منوچهر اسدی، ،یجنگل یهاراه

گادامر،  ،فوکو: نویسندگان دیگر(، دیگر و مقاالت) ؟ستیک نیچه زرتشت

 .(0011: هرمس) ،کاشانیییحنا سعید محمد دیگران، و دیلتای

، (تفکر فهیفلسفه و وظ انیدر باب پا گفتاری انضمام به) وجود و زمان 

  .(0013: پارسه) ی،رخانیام نیالدبشها

 . (0011: نگاه معاصر) ،پورییآقا دینو ،زمان و وجود 

  (.0031: هرمس) ،یشهاب اءیض زیپرو ،یرآغاز کار هنرس

 زندگینامه با همراه هایدگر مارتین از مقاله هفت: رهایی ةاندیش و زبان شعر،
  (.00۳0: مولی) منوچهری، عباس، هایدگر تصویری

 اسپرس،ی دگر،یاز ها یها، و مقاالتها، مصاحبهها، نامهخطابه) دگریغائله ها

: میآس ،نو نشرفرهنگ ) ،نژادمانیفرهاد سل (،و دیگران هابرماسمارکوزه، 

0011). 

 (.00۳0: فرهنگ وزارت) اعتماد، شاپور، (مقاالت مجموعه) تکنولوژی و فرهنگ

: ، شاپور اعتماد، )مرکزآثاری از مارتین هایدگر و دیگران: فلسفة تکنولوژی

0033.) 

 .(00۱3: تندر) ی،مدد دیمج ،؟ستیچ فلسفه

 . (0011: ی، )کتابسرااخالق غ. م.، فلسفه ةفلسف 

مترجمان  و دیگران، اسپرسهوسرل، ی: نویسندگان دیگر ،غرب و بحران فلسفه

: هرمس) ،یاءشهابیض زیو پرو یمحمدرضا جوز و یاردکان یرضا داور

003۳). 

 .(001۳ : نو پگاه روزگار) ،نصر یمهد ،کیزیمتاف ةکانت و مسئل

 تا(.بی: محمد عزیزی، )سایت کانت بوخ ،کیزیمتاف ةکانت و مسئل 
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  (.0030: پرسش )آبادان، ی،اصفهان انیمحمدجواد صاف ،؟ستیچ عهیمابعدالطب

 (.000۳: ققنوس) ،یجماد اوشیس ،؟ستیچ کیزیمتاف 

 ۱۱(.0۳20: پرسش ،آبادان) ی،منوچهر اسد ،چهین عهیمابعدالطب

 ةمجموع) 24مجلد  0120ـ0144گفتارها درس: یدارشناسیپد یمسائل اساس
  .(0012: خرد ینویم) ی،اءشهابیض زیپرو ،(آثار بخش دوم

 ،ناصر جهانبخش ،یژاپن کیبا  دگریه یوگوگفت: وجود ةزبان، خان 

 ۱3.(0010: هرمس)

 .(00۳۱: زمرک) ،انیفرهاد سلمان ،؟ستیتفکر چ یمعنا

  (.00۳3: )ققنوس ی،جماد اوشیس ،تفکر؟ خوانندش آنچه باشد چه 

 0120ـ0144گفتارها درس: (یگانگی ـیتناه ـ)عالم کیزیمتاف نیادیبن میمفاه
: پرسش)آبادان،  ی،منوچهر اسد ،(آثار بخش دوم مجموعه) 01/21مجلد 

0010). 
  (.00۳0: مرکز) ،یعبدالله یعلمحمد ،دیگرثر و چند ا زمان مفهوم

 (.00۳4: پرسش، آبادان) ،محمد رنجبر و نادر پورنقشبند ،زمان مفهوم 

 ژنیب ،ما یخیدر افق تار دگریهابخشی از کتاب  «یذات آزاد» ةمقال

  .(001۱: نقد فرهنگ) ی،میعبدالکر

 .(0011: پرسش ،آبادان) ی،منوچهر اسد ،موقف

 .(00۳۳ـ0011: آگه) ی،قانون رجیا، 0الی  0جلد ،چهین

 فارل کرل دیوید و نگیکتر لیام با سه شرح از ، اثر نیچهنیست انگاری اروپایی

 (.0031: ؛ محمدباقر هوشیار و اصغر تفنگسازی، )آبادان، پرسشدگرایه و

  .(00۳1: پرسش ،آبادانی، )منوچهر اسد ،(درآمد) وجود و زمان

 (.۱00۳: ققنوس) ی،جماد اوشیس ،زمان و یهست 

  .(00۳۱: یزتبر)دانشگاه  ی،محمود نوال ،وجود و زمان 

  .(00۳1: ین) ،انیدیرش میعبدالکر ،و زمان یهست 

 .(00۳0: یمشک) ،یعبدالله یعل و برگردان یگردآور ،هایدگر
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 .(0033: تفکر عهیرف) ی،رکالنیو پ خدابخش بهمن ،۱۳هبل

 کور،ی، رگادامر چه،ین: دیگر نویسندگان ،گزینة جستارها: هرمنوتیک مدرن

، مترجمان بابک احمدی و مهران مهاجر و محمد نبوی، و دیگران فوکو

 (.0033: )مرکز

 ۱1م(9511ـ1991هوسرل، ادموند )

؛ آموزش 0032: نگیفرهو  علمی، )انیدیرش میعبدالکر ،یشناسدهیپد ةدیا

 (.0030: انقالب اسالمی

  .(00۳0: )نی ،انیدیرش میعبدالکر ،شناسیپدیدهبر  یامقدمه: یدکارت مالتأت

: گام نو) ی،غالمعباس جمال ،ییاستعال یشناسداریو پد ییبحران علوم اروپا

00۳۳).  

: ویسندة دیگرن ،کایتانیبر المعارفهریمقاله دا سینوشیپ: هوسرل یدارشناسیپد

 .(0012: روزبهان) ی،غالمنجات یعل ،دگریها نیمارت

 ؛00۳3: فرهنگ صبا) ی،محمدرضا قربان ،یمنطق یهابر پژوهش یدرآمد

 ۱1(.00۳۳ : نو رخداد

 .(00۳۳: مرکز) ی،مسلم اوشیسیی و بهنام آقا ،علم متقن هفلسفه به مثاب

مترجمان  و دیگران، اسپرسی ،دگریه: نویسندگان دیگر ،غرب و بحران فلسفه

: هرمس) ،یاءشهابیض زیو پرو یمحمدرضا جوز و یاردکان یرضا داور

003۳).  

 ۱0م(1122ـ2112هیک، جان )

: ؛ علم00۳2: یاسالم فرهنگ) ،یگواه میعبدالرح ،وجود خداوند اثبات

001۳).۱2  

 یمحمد محمدحسن ی واردستان یمانیسل میعبدالرح ،تجسد خدا ةاسطور

  .(00۳۱: و مذاهب انیاد دانشگاه ،قم، )مظفر

؛ فرهنگ 00۳2: سرا، بهزاد سالکی، )قصیدهکاوشی در قلمرو روحانی: بُعد پنجم
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 (.0012: جاوید

 . (001۳: دیفرهنگ جاوی، )بهزاد سالک ،نیاز د یریتفس

 (. 0032: ، بهرام راد، )الهدیفلسفة دین

 (.003۱: د سالکی، )الهدی، بهزافلسفة دین 

)بررسی دیدگاه متفکران مسلمان(، عبدالرحیم گواهی،  مباحث پلورالیسم دینی

 (.00۳۱: ؛ علم003۳: به ضمیمة نقد کتاب از محمد لگنهاوسن، )تبیان

 .(0011: طرح نو، )نغمه پروان ،نید ةو فلسف اتیدر اله زیانگمسائل بحث

: ققنوس) ،فروتن بیاد ،و عقل نید ةاردرب ییگفتگوها: مانیشک و ا انمی

001۱.)  

عمورضایی،  فرهاد ،و عقل مانیا ةدربار ییو شک؛ گفتگوها مانیا انهیدر م 

 . (001۳: هاوار ،الم)ای

  69م(9991ـ1611یاسپرس، کارل )

 (.00۱0: )خوارزمی ،ی تبریزیلطف محمدحسن ،تاریخ آغاز و انجام

  .(00۱0: یخوارزم) ،یلطف حسنمحمد ،نیآگوست

: نو طرح) تبریزی، یلطف محمدحسن، استیو س اتی، الهفلسفه: نوزایاسپ

003۱ .) 

 .(00۱3: یخوارزم) ی تبریزی،محمدحسن لطف ،افالطون

 .(0010: ققنوس) ،، مهرداد پارساخانقاهپارسا  یمهد ،دانشگاه ةدیا

  .(0013: ز)مرک ،درپوریالبرز ح ،ستین یکاف یتراژد

 (.00۱4: ارشاد یةنیحس) ی،اسداهلل مبشر ،بر فلسفه یدرآمد

، انیمحمود عباد ،نیادیبن میبه مفاه یدرآمد: یبه تفکر فلسف ییهاراه

 (.0010: پرسش)

 (. 0031؛ هرمس، 0034: روز فرزان) ،فوالدوند اهللعزت ،من یفلسف ةنامزندگی

 .(00۱۳: یخوارزم) ی،محمدحسن لطف ،سقراط

  .(0033: پرسش) ،عبادیانمحمود  ،یتفکر فلسف نهییدر آ عالم
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 . (0013: چشمه) ،نیالدتاج اءیض ،عقل و ضد عقل در روزگار ما

 اسپرس،ی دگر،یاز ها یها، و مقاالتها، مصاحبهها، نامهخطابه) دگریغائله ها

: میآس ،نو نشرفرهنگ ) ،نژادمانیفرهاد سل (،و دیگران مارکوزه، هابرماس

0011). 

 (.00۳1: پارسه) یی،روستا الیل ،ستانسیاگز ةفلسف

  .(0010: سانیک ،گلستان) ی،نخع تایب ،وجود ةفلسف 

مترجمان  و دیگران، دگریههوسرل، : نویسندگان دیگر ،غرب و بحران فلسفه

: هرمس) ،یاءشهابیض زیو پرو یمحمدرضا جوز ،یاردکان یرضا داور

003۳). 

 (.00۱0: محمد حسن لطفی، )خوارزمیفلوطین، 

: لوفرین) ی،اسداله مبشر ،یسیو ع وسیسقراط، بودا، کنفوس: بزرگ لسوفانیف

0010).  

  .(00۱4: نقره)ی، اسداله مبشر ،بودا 

 (.00۱0: )خوارزمی ی تبریزی،لطف محمدحسن، کنفوسیوس

 .(00۱0: یخوارزم) ،گیالنی یعیاحمد سم ،وسیوسکنف 

 (.0032: یطهور) ،زادهبینق نیرعبدالحسیم ،کانت

 (.003۳: قطره) ،طلبیرانیمهبد ا ،فلسفه به یدرآمد: خرد راه کوره

 )مهرگان ،شیمسلم بخشا ،بر فلسفه ایمقدمه: معطوف به حکمت قطری 

 .(0011: خرد

 .(001۱: چشمه) ی،فربد فدائ ،(یانتقاد یابیارز) یدرمانروان تیماه

 (. 0010: چشمه) ی،نصر ریام و فرنودفر دهیفر ،ریتقص ةمسئل

  (.0030: )خوارزمی ،یعیاحمد سم، حیمس

 .(00۳0: ققنوس) ،یجماد اوشیس ،او یورزفلسفه فهم به یدرآمد: نیچه

 (.0010: ؛ ماهی00۳1: شهاب و سخن) ،فوالدوند اهللعزت ،تیحیو مس نیچه
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نوشتهاپي
 

زمین از پیش از میالد کتابشناسی فیلسوفان مغرب». بخش نخست این مقاله با عنوان 0

 ( منتشر شده است.0011همین فصلنامه )پاییز  42در شمارة « تا پایان قرن نوزدهم
2. Theodor W. Adorno 

 نیز منتشر شده است. شناسیای بر مبانی جامعهمقدمهان . این کتاب با عنو0
4. Hannah Arendt 

تجدید چاپ  سمیتاریتوتال هیعل یانقالب مجارستان: مقاومت مردم. این کتاب با نام ۱

 شده است.

 نیز منتشر شده است. بحرانهای جمهوریت. این کتاب با نام ۱

 و انقالب استیس ةدربار ییهاشهیخشونت و اند. ویراست دوم این کتاب با عنوان 3

 منتشر شده است.
8. A. J. Ayer 

 Henri Louis Bergson . آنری؛1

 Karl Popper. پاپر؛ 01

 نیز منتشر شده است. یفکر ةنامی: خودزندگیعطش باق. این کتاب با عنوان 00

و جلد دوم با عنوان فرعی: « ملع دفو ه یرگیعواق». جلد یک با عنوان فرعی: 02

 منتشر شده است.« جهان باز: برهانی در تأیید نامعیّنیگری»
13. William James 

 نیز منتشر شده است.ی نید ةو روان تنوع تجرب نید. این کتاب با عنوان 04
15. Jacques Derrida 

 Gilles Deleuze . دولوز؛0۱

 ه است.نیز منتشر شد نیچه: نگاهی ژرف به زندگی و اندیشة نیچه. این کتاب با عنوان 03
18. S. De Buar 

19. Dilthey Wilhelm 

20. John Dewey 

فلسفی راسل در این فهرست آثار غیر .Bertrand Russellبرتراند آرتور ویلیم؛ . 21

)جنگ در  جنایت جنگ در ویتناماند. برخی از این آثار عبارتند از: معرفی نشده

 زناشویی و اخالق، در تربیت: بخصوص در دورة اول کودکی، ایجنگ هستهویتنام(، 

 .مشکالت جهانی افزایش جمعیت)ازدواج و اخالق(، 

 نیز منتشر شده است. آیندة بشر. این کتاب با عنوان 22

از  یاعمتو اج یاسیس اعا اوضب ط آنو روابتاریخ فلسفه غرب . این کتاب با عنوان 20
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 نیز منتشر شده است. روزا امت میدق
24. John Rawls 

25. Richard Rorty 

26. Paul Ricoeur 

 است. کی: چهار مقاله در هرمنوتکیو هرمنوت خیتار. عنوان دیگر این کتاب 23

 نیز منتشر شده است. های ترجمهاستعاره و پارادایم. این کتاب با عنوان 2۳

29 .Jean Paul Sartre. ها و رمانهایی نیز ترجمه شده از سارتر آثار ادبی، نمایشنامه

های فلسفی هستند، اما جزئیات آنها در این فهرست ذکر دارای جنبهاست که گرچه 

اند. برخی از این موارد عبارتند از: آخرین مهلت، ادبیات چیست؟، ارفة سیاه، نشده

بودلر، بن بست )راه خروجی نیست(، تعلیق، تهوع )غثیان(، جنگ شکر در کوبا، 

های ی بر مجسمهنقد جوی مطلق:ة خوشبخت، خرد و خشونت، در جستخانواد

ها، مخمصة درگیر(، دوزخ )اتاق های چرخ )چرخ دندههای آلوده، دندهجاکومتی، دست

بسته، در بسته، خلوتکده(، دیوار، روسپی بزرگوار، زنان تروا، زنده باد چه گوئو وارا، 

سه داستان، شاهدی بر زندگی من، شعر چیست؟، شیطان و خدا، عذاب دوزخ، 

ار ار کار گذشت )آن سبو بشکست(، کودکی یک رئیس، کین، فاجعة بزرگ، فروید، ک

ها، نکراسوف، دفن و کفن، مگسهای بینشینان آلتونا، محاکمة غرب، مردهگوشه

 هنرمند و زمان او.

  John R. Searl؛ . جان آر. سرل01

 Paul K. Feyerabend. پامل؛ 00

 Gottlob Frege؛ فرگه گوتلوب لودویگ فریدریش. 02

33. Michel Foucault 

 گفتگوی دیگر با میشل فوکو( 1روح )و ایران: روح یک جهان بی. این کتاب با عنوان 04

 نیز منتشر شده است.

 نیز منتشر شده است. وننج خیارت. این کتاب با عنوان 0۱
36. Rudolf Carnap  

37. Ernest Cassirer 

نسان: درآمدی بر فلسفة ای در باب ارسالهو  فلسفه و فرهنگ. این کتاب با عناوین 0۳
 نیز منتشر شده است. فرهنگ

01 .Albert Camu .ها و رمانهایی نیز ترجمه شده است که از کامو آثار ادبی، نمایشنامه

اند. های فلسفی هستند، اما جزئیات آنها در این فهرست ذکر نشدهگرچه دارای جنبه
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د، بیگانه، پرومته در جهنم، پشت این موارد عبارتند از: آدم اول، آن صدا را باید باال بر

و رو، تابستان، تبعید و حکومت وجدان، تبعید و سلطنت، تسخیرشدگان، تعهد اهل 

قلم )مجموعه مقاالت(، چند نامه به دوست آلمانی، حکومت نظامی، خطاب به عشق، 

خوشبخت مردن، دادگسترها، در محاصره، دریای نزدیک، دلهرة هستی، دور از دیار و 

شهربندان، ها و ناکامیها، ای راهبه، سقوط، سوء تفاهم، شادیراستان، رکوییم برقلمرو، 

ان، ها، عصیانگر، عیش، غریبه، کالیگوال، مرگ خوش، میهمصالحان، طاعون، و عادل

 یک مورد جالب.ها، ایر، هویت جمعی، یادداشتهای الجزنوادگان خورشید، وقایع نگاری

نیز منتشر  هایی در زمینة ادبی و اجتماعیمقاله تعهد اهل قلم:. این کتاب با عنوان 41

 شده است.

  Saul Aaron Kripke. سال آرون؛40

42. W. V. Quine (Willard Van Orman) 

 Thomas S. Kuhn. ساموئل کوون، تامس؛ 40

44. Hans Georg Gadamer 

45.Emmanuel Levinas 

46. Jean Francois Lyotard 

47. Gabriel Marcel 

 .Herbert Marcuse. مارکوز؛ 4۳

49. Maurice Merleau-Ponty 

50. G. E. Moore 

51 Alfred North Whitehead  

52. Ludwig Wittgenstein 

 نیز منتشر شده است. و کشف المطالب آن نیقی ةدرباراین کتاب با عنوان  .۱0
54. Jürgen Habermas  

 Martin Heidegger. هیدگر؛ ۱۱
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