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کاربست  و  )معرفی  زر  و  سیم  و  تر  شعر 
نقد اقتصادی نو( یکی از رویکردهای اخیر 
به  را  ادبی  نظریة  دنیای  در  مهم  بسیار  و 
خوانندگان معرفی می کند. روشن است که 
حضور پول و مفاهیم و موضوعات اقتصادی 
بلکه  نیست،  جدیدی  پدیدة  ادبی  آثار  در 
این دو همیشه همراه هم بوده اند. در کنار 
پرداختن به جنبه های آشکار پول و اقتصاد 
در ادبیات، نقد اقتصادی نو به منظور ایجاد 
فهمی بهتر و ژرف تر از آثار ادبی پنجره های 
جدیدی می گشاید، و این واقعیت در سایة 
استعاره  به مثابه  تأکیدی خاص روی پول 
اتفاق می افتد، استعاره ای فراگیر که محتوا را 
درمی نوردد و به گونه ای ویژه در حوزة زبان 

و مسائل مربوط به تولید ادبی خودنمایی می کند. 
کتاب دو بخش اصلی دارد که با نام های »قسط اول« و »قسط دوم« نامگذاری 

شده اند. قسط اول »ادبیات فارسی« و قسط دوم »ادبیات انگلیسی« است. 

از  است  گزیده ای  فارسی  مزخرفات 
طی  که  شکراللهی  رضا  یادداشت های 
رسانه هایی  و  روزنامه ها  در  سال  چندین 
زیر  ایسنا  و  تهرانیه  وقایع  اعتماد،  چون 
در  و  منتشر  زبان«  »شیرینی  عنوان 
سایت خوابگرد نیز بازنشر شده است. این 

یادداشت ها جنبة آموزش عمومی دارند.
ویراستار،  نویسنده،  شکراللهی،  رضا 
وبسایت  سردبیر  و  ادبی  کارشناس 
وارد شدن  بدون  است  خوابگرد، کوشیده 
زبان  ظرایف  برخی  تخصصی  مباحث  به 
با  و  ساده  زبان  به  را  روزمره  فارسی 
مهم ترین  کند.  بیان  طنز  چاشنی  کمی 

هدف نویسنده توجه دادن کاربر عاِم زبان فارسی به فکر کردن به واژه ها و 
اصطالحات و نیز نگارش پاکیزه و شیوا بوده است.

نام بکت با تئاتر معاصر پیوند خورده است، 
پسامدرن  و  مدرن  تئاتر  بررسی  واقع،  در 
بدون نام و اثر بکت نشدنی است. تفسیرها 
و تأویل ها: در انتظار گودو ترجمة مقاالتی 
انتقادی از برخی بکت شناسان برجسته در 
در  یعنی  او  نمایشنامة  مشهورترین  باب 
انتظار گودو است. این کتاب در واقع مکمل 
کتاب پارتیزان و کبوترها )مجموعه مقاالت 
انتقادی در باب زندگی و آثار ساموئل بکت( 
است که انتشارات ققنوس در سال ۱۳۹۳ 

به چاپ رساندش. 
تمام عیار  تراژدی ای  گودو  انتظار  در 

استراگون، در المکان و الزمانی  است. دو شخصیت اصلی آن، والدیمیر و 
ابدی گم شده اند و چشم انتظار ورود کسی یا چیزی اند که هرگز نمی آید. 

کرک  نوشتة  هستم!  اسپارتاکوس  من 
معروف  تهیه کنندة  و  بازیگر  داگالس 
فیلم  معروف ترین  شاید  است.  آمریکایی 
او  باشد.  اسپارتاکوس  داگالس  کرک 
باالی  رده های  به  فیلم  این  در  بازی  با 
بازیگری در سینمای آمریکا رسید و پس 
دیگری  خوب  فیلم  هیچ  در  تقریبًا  آن  از 

بازی نکرد.
مقام  در  کتاب  این  در  داگالس 
نویسنده ای توانا به شرح چگونگی ساختن 
فیلم اسپارتاکوس می پردازد. در بخشی از 
کتاب می گوید: »مطلبی که در این کتاب 

چگونگی  شرح  بگویم  برایتان  می خواهم 
ساختن فیلمی مانند اسپارتاکوس در دوره ای از بروز شکاف و تفرقه در تاریخ 

کشور است. دهة پنجاه زمانة هراس و بدگمانی بود...«

اجتماعی  رمانی  دختران  این  مادران،  آن 
است. بلقیس سلیمانی در این داستان رابطة 
مادر و دختری را روایت می کند که خیلی با 
یکدیگر تفاوت دارند. در واقع او می خواهد 
به موضوع و مسئلة شکاف نسل ها، تفاوت 
بپردازد.  آن  پیامدهای  و  ارزش های آن ها 
هستند،  زن  داستان  اصلی  شخصیت های 
که  آن طور  متفاوت.  دغدغه های  با  زنانی 
رمان  این  می دارد،  اظهار  سلیمانی  خود 
شبیه هیچ کدام از کارهای قبلی اش نیست.
به  دیگر  اثر  سه  سلیمانی  بلقیس  از 
نام های شب طاهره، خاله بازی و بازی آخر 

بانو در گروه انتشاراتی ققنوس به چاپ رسیده است، که بازی آخر بانو در سال 
۱۳85 برندة جایزة ادبی مهرگان و نیز بهترین رمان جایزة ادبی اصفهان شد.

آنچه امروزه از داستان های پهلوانی ایرانیان 
می خوانیم و می شنویم حاصل هنر و حرفة 
و  نقالی  سنت  پایداری  اگر  است.  نقالی 
حافظة خلل ناپذیر این داستانگویان قهار نبود 
در کجا می توانستیم این روایت ها را بیابیم. 
زمان  مرور  طعمة  که  پراکنده  طومارهای 
می شدند و از بین می رفتند. از این رو نقاالن 
ریسمان  تنها  نسلشان  به  نسل  روایت  و 
اتصال ما به این گذشتة پهلوانی بوده است.

ن، در پنج جلد، حاصل  شاهنامة نقاالاّ
تالش مرشد عباس زریری اصفهانی یکی 

از آخرین افراد نسل نقاالن است. این نقال بزرگوار همت کرده و طی هجده 
سال داستان های پهلوانی ایرانیان را که بدو به میراث رسیده بوده و در طومار 
شخصی و گنجینة حافظه داشته در کتابی بزرگ به رشتة تحریر درآورده. جلیل 
دوستخواه، شاهنامه پژوه و ادیب گرانمایه، نیز پنجاه سال از عمر گرانبهای خود 

را صرف ویرایش و تصحیح این مجموعه کرده است. 
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است،  ناسازگاری  نوعی  داستان  مه مانی 
گریزی که سرانجام ندارد. رمان سرگذشت 
در  که  می کند  بازگو  را  تازه کار  معلمی 
روستایی دورافتاده مشغول به کار می شود. 
رویارویی او با روستاییان آشکارکنندة این 
ناسازگاری هاست. با پا گذاشتن به روستا با 
دوگانگی های بیرون و درون خود روبه رو 
روستا  در  سراسر  داستان  اگرچه  می شود. 
می گذرد، داستان روستا و روستایی نیست؛ 
شاید از همین روست که به سنت معلمان 
بنویسد  روستا  از  ندارد  قصد  روستانویس 
و  نوشته  بکشد. آنچه  تصویر  به  را  آن  و 

تصویر می شود خود اوست، همان راوِی معلمی که نمی تواند با جهانی که در 
آن به سر می برد کنار بیاید. روستا نشان دهندة وضعیت اوست که می خواهد 

از آن بگریزد.

و  علیرضا  مسعود،  نازنین،  لعیا،  کامروز، 
کتی قباًل هم دانشکده ای بوده اند و پس از 
بازگشت لعیا از سفری طوالنی دوباره به 
هم نزدیک می شوند و از پس ماجراهایی 
می خورد،  پیوند  هم  به  زندگی هایشان 
سابق  آدم های  هیچ کدام  دیگر  انگار  اما 

نیستند؛ انگار دیگر خودشان نیستند.
یاسمن  نوشتة  نیستم،  خودم  انگار 
که  است  آدم هایی  داستان  خلیلی فرد، 
از خود  آن قدر  و  کرده اند  را گم  خودشان 
را  خودشان  دیگر  که  گرفته اند  فاصله 
راوی  چند  زبان  از  داستان  نمی شناسند. 

روایت می شود. راویان رویدادهایی از گذشته و حال را به هم پیوند می دهند 
تا پازل شخصیت های داستان تکمیل شود. 

بازیگوش دهمین اثر شهریار عباسی است. 
معاصر  تاریخ  حوادث  به  رمان  این  در  او 
انقالب  پیروزی  تا  چهل  دهة  از  ایران 
اسالمی و جنگ ایران و عراق می پردازد. 
از این رو، داستان بر بستر حوادث سیاسی، 
و  می گیرد  شکل  تاریخی  و  اجتماعی 

روایت می شود. 
عباسی زندگی زن و مردی را روایت 
می کند که بدون این که شناختی از گذشتة 
یکدیگر داشته باشند ناچار می شوند در کنار 
یکدیگر زندگی کنند. او تصویرگر مسائل و 
مصایب انسانی، ناکامی ها و تالش انسان 

برای رسیدن به کامیابی می شود.

هر  که  مرد  دو  دارد،  راوی  دو  داستان 
جامعه  از  متفاوت  طبقة  دو  نمایندة  کدام 
هستند. داستاِن این دو قهرمان در امتداد 
هم روایت می شود. آن ها در عین حال که 
سرنوشتی  دارند  متفاوت  کاماًل  دنیای  دو 
به خوبی  نویسنده  دارند.  به هم  گره خورده 
پس زدگی،  تردید،  بی قراری،  عشق، 
تصویر  به  را  انتقام  و  خیانت  واماندگی، 

می کشد. 
می خوانیم:  کتاب  از  بخش هایی  در 
نیمه کاره دنبال  »می روم سمت ساختمان 
قرمزی  رنگ  نمی کنم.  پیدایش  چاقو 

خوشحالم  دیگر  ماسیده  لبه اش  روی  که 
قلبم  ته  از  دقیقه  چند  برای  و  زمین  روی  می کنم  گلوله  را  خودم  نمی کند. 

می خوابم.«

به  داستان  این  در  آنگیل  سلیمی  عباس 
قرن پنجم و سال های پایانی قرن چهارم 
سفر می کند، حتی به واقعة تاریخی شکنجة 
و  می زند  هنرمندانه  گریزی  هم  غزها 
همچنین خرده داستان هایی دربارة رستم و 
از  می گوید  خودش  که  می آورد  خاندانش 
شنیده  مازندران  کجوِر  منطقة  سالدیدگان 

است. 
کالسیک  روایت  درهم آمیختگی 
در  فانتزی  و  طنز  چاشنی  نیز  و  مدرن  و 
داستانی  خلق  به  منجر  تاریخی  بستری 

جذاب و خواندنی با ویژگی های خاص نویسندگی عباس سلیمی شده است.

تنهایی در انجمن نوابع و احمق ها شامل 
در  جلیلی  ونداد  است.  کوتاه  داستان  پنج 
اشتراک  وجه  که  مجموعه داستان،  این 
انسان های  به  است،  طنز  آن ها  همة 
نگاهی  آن ها  معمولی  زندگی  و  معمولی 
متفاوت انداخته. او از موقعیت های معمولی 
ساخته  توجه  درخور  و  جذاب  روایت هایی 

است. 
می خوانیم:  کتاب  از  بخشی  در 
که  روزی  فردای  گوسفند  هر  »متأسفانه 
گوسفندی  دوباره  می داد  یاد  زبان  من  به 
معمولی می شد و دیگر جز بع بع چیزی از 

او نمی شنیدم. بنابراین با آموختن هر زبان 
عوض این که دوستی پیدا کنم تنهاتر می شدم.«
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نویسنده در کاتارسیس در هنرهای زیبا به 
زبانی ساده داستان عشقی را بازگو می کند 
که از راهروهای دانشکدة هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران آغاز می شود و تا امروز ادامه 
می یابد، عشقی که پس از سال ها خود را 
نمایان می کند و همه چیز را تغییر می دهد. 
کاتارسیس، که عشق ممنوعه ای است که 
فقط باید از فاصله ای دور تماشایش کرد، 
حضورش پس از سال ها آتشی می شود که 
را  همه چیز  البته  و  می سوزاند  را  همه چیز 

روشن می کند. 
در بخشی از کتاب می خوانیم: »سال 
دوم هنرهای زیبا سال انزواست. از اواخر 

سال اول، که آشنایی و بعد منحصر به فرد شدن است، این انزوای عجیب آغاز 
می شود. نه این که این انزوا مانع ارتباط باشد، اتفاقًا برعکس، خود نوعی وسیلة 

ارتباطی با سیگنال هایی مشخص است.«

پلیسی  رمان  اولین  جوان  جمجمة 
سردبیری  به  رمان ژانر«،  »مجموعة 
گروه  که  است  شهسواری،  محمدحسن 
انتشار  گذشته  سال  از  ققنوس  انتشاراتی 

آن را آغاز کرده است. 
نیروی  سروان  که  افشار  روزبه 
انتظامی و در واقع قهرمان داستان است 
هر بار با پروندة قتلی روبه رو می شود. در 
روایت  با  را  راوی خواننده  جمجمة جوان 
قتلی پررمز و راز مواجه می کند و کشش و 
تعلیق داستان به حدی است که خواننده تا 
آخر داستان نمی تواند بفهمد قاتل کیست 

و چگونه مرتکب قتل شده و اصواًل چرا.

انسان در  خشونت گزند هولناکی است که 
خویش  همنوعان  بر  مختلف  دوران های 
با  خشونت،  است.  داشته  روا  طبیعت  و 
سلطه گری،  آشکار  و  پنهان  شکل های 
جنگ، غارت و انهدام، زندگی فردی و جمعی 
انسان ها را در این سیاره زیر و رو کرده است، 
اما هیچ گاه مثل امروز انسان در برابر خشونت 
بی دلیل و اقتدار بی مهار بی پناه نبوده است. 

طراحی  به  نگفتن  عین  در  گفتن 
سالخورده  نقاشی  توجیه ناپذیر  خشونت 
و  می پردازد  اطرافیانش  و  خود  برابر  در 
فضایی  در  را  او  انهدام  به  معطوف  ارادة 
گروتسک تصویر می بخشد. راوی شوخ طبع 

از تودرتوی زندگی ای شگفت آور به گسترة ترس های تهورآمیز انسانی رسیده که 
همچون دنیای معاصر فریبکار، یاوه کار، نابودگر و جنون آمیز است. 

گفتن در عین نگفتن یازدهمین و تازه ترین رمان جواد مجابی است. 

مرداد  تریلر  در  شهسواری  محمدحسن 
و  قواعد  تمام  از  است  کرده  سعی  دیوانه 
تنش  همچون  جنایی  تریلر  ژانر  ظرایف 
پیچ های  زهردار،  دیالوگ های  تعلیق،  و 
ناگهانی، افزودن به ریتم حوادث و تأکید 
بر زوایای پنهان شهر استفاده کند. گفتنی 
و  قواعد  این  کارگیری  به  در  او  است 
امکانات به واقعیات و فرهنگ امروز ایران 

نظر داشته است. 
شهراد  نام  به  فردی  داستان  راوی 
است. او با عشق قدیمی خود منیژه ازدواج 
می کند، اما از پِس حادثه ای او را از دست 

انتقام برمی آید و برای گرفتن  می دهد. بدین ترتیب شهراد در صدد گرفتن 
انتقام شهر را به هم می ریزد.

نورایی  سامان  اثر  اولین  وارونه اند  کاج ها 
روان شناسانه  تریلر  ژانر  در  که  است 
نوشته شده است. نورایی، بیشتر از آن که 
باشد،  داشته  تمرکز  کیست؟«  »قاتل  بر 
و  »چگونگی«  نمایش  بر  را  خود  تمرکز 
»چرایی« قتل می گذارد. این نکته را هم 
باید یادآور شد که نویسنده از امکانات ژانر 
گوتیک به خوبی در داستانش استفاده کرده 

و بر جذابیت رمانش افزوده است.
جهانی  جنگ  بحبوحة  در  داستان 
پی  در  ایرانی  جوانی  می افتد.  اتفاق  دوم 
درگیر  فرنگ  در  فرهنگی  مأموریتی 

گذشتة  به  را  او  که  می شود  قتلی  ماجرای 
خودش وصل می کند.

خاک  فانتزی  رمان  در  کاظمی  ضحی 
آدم پوش به بیشتر از سه هزار سال قبل و 
دورة دوم حکومت عیالمیان سفر می کند. 
تراژدی  و  حماسه  خصایص  برخی  از  او 
می کند،  استفاده  داستانش  بیان  برای 
نشان  را  ایثارگر  قهرمانی  سفر  هم  یعنی 
اشاره  تقدیر  و  سقوط  به  هم  و  می دهد 
گستردة  تحقیقات  حاصل  کتاب  می کند. 
ـ نیمه فانتزی ای  اوست. فضای نیمه تاریخی 
که نویسنده خلق می کند موجب جذابیت 
و کشش هرچه بیشتر داستانش می شود. 
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زندگی  واقعی  داستان  من  گریان  روح 
زنی است که تحت حکومت کرة شمالی 
جدا  خانواده اش  از  ناخواسته  نوجوانی  در 
سخت ترین  و  می شود  حزب  وارد  و 
آموزش های نظامی را از سر می گذراند و 
نهایت خبرسازترین جاسوس زن کرة  در 

شمالی می شود. 
نشیب های  و  فراز  هی  هیون  کیم 
زندگی پرماجرا، دردناک و سرشار از ترس و 
رنج خود را در این کتاب بازگو می کند. در 
بخشی از کتاب می گوید: »من هم بی هیچ 
شکی کیم ایل سونگ، رهبر کبیرمان، را 

منجی کرة شمالی می دانستم، ولی حاال می فهمم که چقدر ساده لوح بودم که آن 
چیزها را باور کردم. هرگز نتوانستم آن طور که زیردستان کیم مدعی بودند اتحاد 

دوبارة دو کره را به ارمغان بیاورم... من یک هیوالی بی ارزش و حقیر شدم.«

از  یکی  پرکشش  داستان  عزیز  رهبر 
است.  شمالی  کرة  عالی رتبة  مأموران 
در  که  است  شاعری  جین سونگ  جنگ 
ساخته شدن کیش شخصیت کیم جونگ 
سال ها  و  داشته  نقش  عزیز،  رهبر  ایل، 
فعالیت  در سازمان جاسوسی کرة شمالی 
می کرده. اما در نهایت تصمیم می گیرد به 
که  نفس گیر  فراری  بگریزد،  جنوبی  کرة 
هراسان  و  حیرت زده  را  خواننده  شرحش 

می کند.
و  قدرت  نهاد  به  شاعر  این  نزدیکی 
شخص کیم جونگ ایل باعث می شود او 

بتواند ساختار واقعی قدرت در کرة شمالی را آشکارا و ملموس شرح دهد. در 
واقع خواننده با افشاگری ای رعب آور و حیرت انگیز مواجه می شود که مانندش 

را در دیگر کتاب های مربوط به کرة شمالی ندیده است.

الواش  آژاتاشاترو  نام  به  هندی  مرتاضی 
پاتل در سفری دو روزه از هند راهی پاریس 
می شود تا از فروشگاه آیکیا تختی میخی 
بخرد، اما در این راه اتفاقاتی رخ می دهد که 
او را به سفری در چهار گوشة اروپا می برد. 
مهم  موضوع  کتاب  این  در  پوئرتوالس 
داستانش  دستمایة  را  غیرقانونی  مهاجرت 
فرا  را  دنیا  همة  که  بحرانی  می دهد،  قرار 

گرفته. 
نسخه  پانصدهزار  از  بیش  تاکنون 
رفته  فروش  به  فرانسه  در  کتاب  این  از 
پرخواننده ترین  از  یکی  به  پوئرتوالس  و 
شده.  تبدیل  فرانسه  معاصر  نویسندگان 

و  عنوان  به  توجه  با  تنها  و  کتاب  خواندن  بدون  خارجی  ناشران  از  بسیاری 
خریده اند.  را  آن  کپی رایت  حق  شده  منتشر  کتاب  داستان  از  که  خالصه ای 

موفقیت این کتاب چنان بوده که از آن فیلم سینمایی ای نیز ساخته شده است.

آخرین انسان، که پیش تر با نام اوریکس 
است  رمانی  بود،  شده  منتشر  کریک  و 
عاشقانه که در گذشته اتفاق می افتد ولی 
در  که  آینده ای  می شود،  روایت  آینده  در 
باقی  زمین  کرة  روی  انسانی  دیگر  آن 

نمانده جز یک نفر.
مارگارت اتوود می گوید: »هنگامی که  
حوادث  اولیة داستان  در ذهنم  شکل  گرفت  
و مشغول  نگارش  اوریکس  و کریک  بودم ، 
وقوع   به   داشت   واقعیت   در  حوادث  این 
می پیوست ، حادثة یازدهم  سپتامبر و پس  

از آن  انتشار میکروب  سیاه زخم.«
در  خواندنی   رمانِ   این   اتفاقات   تمامی  

سال های  پایانی  قرن  بیست و یکم رخ  می دهد. او آن قدر این گذشته در آینده را 
قوی و پرکشش روایت می کند که خواننده کاماًل درگیر آن می شود. بی دلیل نیست 

که نام این اثر در فهرست نهایی جوایز متعددی در سال ۲۰۰۳ قرار گرفت.  

رومن پوئرتوالس، پس از رمان موفق سفر 
شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا 
گیر افتاده بود و نوشتن از مهاجرت غیرقانونی 
به زبان طنز، این بار سراغ یکی از مهم ترین 
معضالت جهان امروز رفته: هیوالی داعش. 
دولتمرد  مشهورترین  بناپارت  ناپلئون  او 
بازمی گرداند  زندگی  به صحنة  را  فرانسوی 

و به جنگ داعشی ها می فرستد.
نکتة شگفت انگیِز روایت پوئرتوالس 
داعش  با  یارانش  و  ناپلئون  مبارزة  از 
او  می دهد:  پیشنهاد  که  است  راه حلی 
معتقد است برای از بین  بردن این مردان 

خونخوار توسل به جنگ و خشونت راه چاره 
نیست و تنها چیزی که می تواند پایانی مطلق باشد بر وجود داعشی های زمان، 

ایجاد تغییر در شیوة تفکر تروریست هاست.

بر امواج دومین اثر مارگارت اتوود نویسندة 
است.  کانادایی  صاحب سبک  و  نام آشنا 
این رمان داستان زن هنرمندی  اتوود در 
را روایت می کند که در پی پدر گمشده اش 
این  در  او  بازمی گردد.  کانادا،  وطنش،  به 
جنسی  و  ملی  هویت  مسئلة  به  رمان 

می پردازد. 
می خوانیم:  کتاب  از  بخشی  در 
این  دیگر  نیست،  گذشته  مثل  »هیچ چیز 
را  بستنی  دورتادور  نمی شناسم.  را  راه ها 
می لیسم، سعی می کنم روی بستنی متمرکز 

شوم، عجب، حاال دیگر توی بستنی هایشان جلبک دریایی هم می ریزند.«
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ـ  تخیلی دیگری  پنج هفته در بالن داستان علمی 
از ژول ورن نویسندة مشهور فرانسوی است. در 
این داستان فردی به نام پروفسور فرگسن تصمیم 
می گیرد برای سفری اکتشافی راهی آفریقا شود. 
او برای این سفر پنج هفته ای بالن ساختة دست 
همراهی  با  ترتیب  بدین  برمی گزیند.  را  خود 
در  نیز خدمتکارش  و  از دوستان صمیمی  یکی 
آغاز  را  سفرش  نیل  رود  سرچشمة  جستجوی 
می کند. آن ها در میانة راه بارها برای به دست 
آوردن آب یا شکار و استراحت کردن از بالن پیاده 
و درگیر اتفاقات عجیب و غریب زیادی می شوند 

و بارها مرگ را از نزدیک می بینند. 
و  تاریخی  علمی،  توصیفات  به  ماجراجویانه  داستان  این  در  ورن  ژول 

جغرافیایی جالبی می پردازد که اطالعات خوبی در اختیار خواننده قرار می دهند.

که  آلمانی،  پروفسوری  زمین  مرکز  به  سفر  در 
مذاب  و  داغ  مواد  زمین  اعماق  در  است  معتقد 
از داالن های  نیز برخی  و  ندارد  و کشنده وجود 
همراه  دارند،  راه  زمین  مرکز  به  آتشفشانی 
از  آن هاست  راهنمای  و مردی که  برادرزاده اش 
زمین  کرة  مرکز  به  خاموش  آتشفشانی  دهانة 
و  پرماجرا  سفر  این  در  آن ها  می کند.  پیدا  راه 
هیجان انگیز با حوادث گوناگونی روبه رو می شوند، 
و  زیرزمینی  با خزندگان  مرگبار  از جمله جدالی 

دایناسورها و مقابله با طوفان ها. 
سفر به مرکز زمین یکی از چهار کتاب ژول 

ورن است که باعث شد نام او بر سر زبان ها بیفتد. 

ژول ورن در این کتاب ایدة اعضای باشگاه گان، 
جنگ های  از  پس  که  توپچی هایی  از  انجمنی 
بودند،  آمده  هم  گرد  بالتیمور  در  آمریکا  داخلی 
داستانی  و  می دهد  قرار  داستان گویی  مبنای  را 
چنین هیجان انگیز و پرماجرا از سفر به کرة ماه 
می نویسد. این توپچی ها می خواستند با ماه ارتباط 
اتفاق  بفرستند،  به آن جا  برقرار کنند و گلوله ای 
است  این  می دهد  رخ  میان  این  در  که  مهمی 
که مردی فرانسوی به نام میشل آردان تصمیم 

می گیرد داخل گلوله برود و به ماه سفر کند. 
از  پس  سال  صد  تازه  ماه  به  سفر  آرزوی 
آن که ژول ورن در کتابش آن را محقق می کند 
در عالم واقع به واقعیت تبدیل می شود و باالخره 

بین سال های ۱۹6۹ تا ۱۹7۲ فضانوردان موفق می شوند روی ماه راه بروند.

دور دنیا در هشتاد روز در شمار بهترین آثار ژول 
ورن قرار می گیرد. از این رمان فیلمی کمدی و 
شده  ساخته  هم  دیدنی  کارتونی  و  ماجراجویانه 
است. در این داستان جنتلمن انگلیسی با دوستان 
خود شرط می بندد که طی هشتاد روز دور دنیا 
را بپیماید، به این ترتیب عازم سفری پرماجرا و 
اتفاقات جالبی که در این  هیجان انگیز می شود. 
می افتد،  همراهانش  و  او  برای  دراز  و  دور  سفر 
به  را  اثر  این  و خنده و شوخی،  با چاشنی طنز 
یکی از پرمخاطب ترین آثار ادبیات جهان تبدیل 

کرده است. 
نکتة جالب توجه دربارة این رمان این است 
و  اقتصادی  بد  شرایط  در  را  آن  ورن  ژول  که 

روحی نوشته اما نتیجه اثری چنین خواندنی و جذاب شده است.

رمان نویس،  خبرنگار،  افرون  نورا 
معروف  کارگردان  و  فیلمنامه نویس 
برای  بیشتر  او  است.  آمریکایی 
مشهور  رمانتیکش  کمدی  فیلمنامه های 
او  معروف  فیلمنامه های  جمله  از  است. 
را دید« و »بی خواب  »وقتی هری سالی 
در سیاتل« است. افرون در رمان هیچ چیز 
را  زندگی اش  وقایع  بی پرده  نمی آید  یادم 
با خوانندگان به اشتراک می گذارد. کتاب 
حاوی مطالب طنزآمیزی است از مقاالت 
افرون دربارة سال های فعالیتش  شخصی 
در روزنامه، طالقش و ارثی که سال ها در 

انتظارش بود. زبان جذاب و روایت دلنشین او از شکست ها و پیروزی هایش 
کتاب را به اثری جذاب و خوشخوان تبدیل کرده است.

کوتاه  داستان  دوازده  شامل  سوزان  آتش 
نام آشنای  شاعر  و  نویسنده  راش  ران  از 
به  داستان ها  این  در  او  است.  آمریکایی 
جنگ  از  تاریخی  مختلف  دوران های 
راش  می پردازد.  حال  زمان  تا  جهانی 
نگاهی  اجمالی  طور  به  مجموعه  این  در 
می اندازد به زندگی کشاورزان، کارمندان، 
کسانی  همة  و  جنگ  بیوه های  سربازان، 
که به نوعی تالش می کنند در جنگ زنده 

بمانند و زندگی کنند. 
می خوانیم:  کتاب  از  بخش هایی  در 
سر  و  می بارد  بیشتری  شدت  با  »برف 

دیدن  برف  بارش  به خود می گیرد.  و شکلی  انباشته می شود  جاده  پیچ های 
با  که  می رود  پیش  جاده  در  نگاهش  با  قدر  همان  او  و  می کند  دشوار  را 

حافظه اش.«
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 ۱۹۴5 سال  از  را  نویسندگی  نسین  عزیز 
و  کرد  شروع  مجالت  در  مقاله نویسی  با 
حاصل  داد.  ادامه  عمر  پایان  تا  را  نوشتن 
این سال ها ده ها عنوان کتاب در زمینه های 
شعر،  نمایشنامه،  رمان،  داستان،  مختلف 
 ۲۳ او  است.  خاطرات  و  کودک  ادبیات 
در  )اکثراً  بین المللی  و  ملی  معتبر  جایزة 
زمینة طنز( کسب کرده و آثارش به بیشتر 

زبان  ها ترجمه شده است. 
گزیده ای  می شود؟  برنده  حزب  کدام 
است از هفده داستان از بهترین داستان های 
را  آن ها  وفایی  داود  که  نسین  عزیز  طنز 
انتخاب و ترجمه کرده است. پیش از این، 

انتشارات ققنوس از همین نویسنده کتاب های مگه تو مملکت شما خر نیس؟، 
محمود و نگار و دیوانه ای باالی بام را با ترجمة ارسالن فصیحی منتشر کرده بود. 

»مجموعة پانوراما« به دنبال بهره مندی آسان خوانندة مشتاق از ادبیات جهان است. 
این مجموعه گلچینی از بهترین ها و خواندنی ترین های ادبیات جهان را در اختیار 
مخاطب قرار می دهد، درست مانند آنچه »مجموعة Folio2€« در انتشارات گالیمار 
از رمان های  یا بخش هایی  یا رمان های کوتاه  محقق ساخت: قرار دادن داستان 

چندجلدی و گرانبها در دسترس همگان.
گروه انتشاراتی ققنوس هم پس از بررسی اهداف مجموعة مذکور بر آن شد که 

چنین امکانی را برای مخاطبان فارسی زبان فراهم کند. 
تا به امروز، سرزمین غریب از ارنست همینگوی، آزمایش دکتر اُکس از ژول 
از مارسل امه، مسافرخانة سرخ و  از اورهان پاموک، رستوران نقاشی  ورن، پدرم 
فلسفة زندگی زناشویی از بالزاک و خواندن در توالت از هنری میلر از این مجموعه 

به چاپ رسیده است.

شوویار،  اثر  پنجمین  خرچنگ،  سحابی 
کراب،  و  کرده  اند  مقایسه  بکت  آثار  با  را 
پلوم  پرسوناژ  با  را  آن،  شخصیت محوری 
نویسندة  شوویار  میشو.  آنری  معروف  اثر 
رمان  هم  خرچنگ  سحابی  و  پسامدرن 

پسامدرنیستی است. 
از  انباشته  زندگی کراب مثل خودش 
تناقض هاست. شخصیت او مه گونه و محو 
است، انگار از جنس سحابی است. کراب با 
زنی نامرئی زندگی می کند، در یک کالم، 
شیرین ترین و نازنین ترین زن نامرئی ای که 
دلش  او  زن هاست.  بقیة  از  دلرباتر  خیلی 

نمی خواهد بختش را با بخت کس دیگری عوض کند. این عشق زندگی اش را 
نورانی می کند. او خوشبخت ترین مرد است. 

یونسکو  اوژن  رماِن  تنها  گوشه نشین 
است.  فرانسوی  بزرگ  نمایشنامه نویس 
ایران  در  که  است  بار  اولین  رمان  این 

ترجمه و منتشر می شود. 
تمام  از  عالی  چکیده ای  کتاب 
در  یونسکو  برجستة  شخصیت های 
رماِن  این  در  او  است.  نمایشنامه هایش 
عمیق تر  نفوذی  به  ـ روانشناختی  فلسفی 
کاوشی  و  خود  شخصیت های  روان  در 
دقیق تر در حیطه های پوِچ زندگی پرداخته 
به  را  امکان  این  ناگهانی  ارثیه ای  است. 
بی اهمیت  رمان می دهد که شغل  قهرمان 

و کسل کننده اش در اداره ای گمنام را رها کند. او دیگر کاری ندارد جز این که 
سعی کند از زندگی لذت ببرد. این اتفاق برای او تبدیل می شود به روند آشنایی 

با تجربة مرگ. 
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ارسالن پوریا از اعضای حزب تودة ایران و 
معاون نادر شرمینی در سازمان جوانان توده 
بوده که پس از کودتای ۲8 مرداد ۱۳۳۲ به 
زندان می افتد. این کتاب حاصل پژوهش ها 
دوران  از  وی  شخصی  تجربه های  و 

نخست وزیری دکتر محمد مصدق است.
کتاب پیش رو نخستین چاپ کارنامة 
مؤلف  نام  درج  با  توده  حزب  و  مصدق 

اصلی و حروفچینی جدید است. 
انتشار متن کامل این کتاب ارزشمند 
عالقه مندان  اختیار  در  دیگری  مهم  سند 
پژوهشگران  نیز  و  ایران  معاصر  تاریخ  به 
تاریخ می گذارد تا با شناختی دقیق، به دور 

از غرض ورزی و پیشداوری، بتوانند با بخشی از گذشتة مبارزات ضداستعماری و 
ضد استبدادی مردم ایران آشنا شوند.

اثری  هورامی(  زبان  )به  نادر  جنگنامة 
است منظوم سرودة الماس خان کندوله ای. 
دورة  اوضاع  کتاب  این  در  الماس خان 
نادرشاه به ویژه جنگ های او با عثمانی ها، 
هندی ها و ازبک ها را به تصویر می کشد. 
نادرشاه  سپاه  سردار  برخی  که  او، 
نامیده اندش، در این جنگ ها به ویژه جنگ 
با عثمانی ها حضور داشته، بنابراین، مثاًل، 
از  دقیقی  و  واقعی  تصویرهای  توانسته 

جنگ های نادر با عثمانی ها ارائه دهد. 
دربارة  مهم  اثری  نادر  جنگنامة 
با  مقایسه  در  که  دوره ای  است،  افشاریه 

دوره های قبلی اش یعنی صفوی و قاجار آثار و مکتوبات محدودی از آن به 
جای مانده است.

زیادی  باستان شناختی  فعالیت های  اگرچه 
زمان  دربارة  شده،  انجام  افغانستان  در 
پژوهش های  هنوز  آن  تاریخ  از  پیش 
آثار  اما  است.  نشده  انجام  عمده ای 
یافت شده به اندازه ای هست که ثابت کند 
در دوران پارینه سنگی و نوسنگی مردم در 

این سرزمین اسکان داشته اند. 
مارتین یواِنز در کتاب افغانستان: مردم و 
سیاست با دقت تجربه های تاریخی افغانستان 
از  روشن  تصویری  تا  می کند  بررسی  را 
سنگین  تکلیف  نیز  و  کشور  این  دورنمای 
فراگیر  اقتصاد  و  سیاست  بازسازی  در  ملت 

افغانستان و بازتاب جهانی آن ارائه دهد. 
و  تاریخی  واقعیت های  دوسویة  تأثیر  تفسیر  و  شرح  کتاب  این  هدف 

معاصر در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی است.

زمان نگری و کیهان باوری در عصر صفویه 
)پنج جستار تاریخی در باب زمان و کیهان( 
شامل پنج مقاله دربارة زمان و کیهان است، 
ترجمه ای.  نوشتار  دو  و  تألیفی  مقالة  سه 
این  نوشتن  برای  نویسنده  اصلی  انگیزة 
و  زمان  مفاهیم  در  تحقیق  و  تأمل  کتاب 
عرصة  در  آن ها  تجلی  کیفیت  و  کیهان، 

تاریخ به ویژه تاریخ نگاری بوده است.
باید  را  کیهان باوری  و  زمان نگری 
دربارة  مؤلف  اولیة  بیشتر محصول دغدغة 
تأثیرگذاری جهان بینی مورخان در  کیفیت 
دانست. صفویه  عصر  تاریخ نگاری  شیوة 

مؤلف با توجه به میراث غنِی تاریخ نگارِی عصر صفویه و نیز با توجه به آشنایی 
بیشتر با این دورة تاریخی بر آن شده تا این پرسش را در زمینة تاریخ صفویه 

طرح کند. 

و  »جنبش  می خوانیم:  کتاب  مقدمة  در 
تقابل  در  نه  ابتدا  ایران  در  چپ  گفتمان 
فئودالیسم  مقابل  در  بلکه  با سرمایه داری 
بخش های  کارگران  از  حمایت  در  و 
نه  اساسًا  زیرا  گرفت،  شکل  غیرصنعتی 
و  بود  گرفته  شکل  سرمایه  داری  نظام 
چپ  گفتمان   ... صنعتی  کارگر  طبقة  نه 
و  قفقاز  در  عدالت‘  ’حزب  تأسیس  با 
رنگ  روسیه  در  بلشویک ها  شدن  مستقر 
کمونیسم به خود گرفت. حزب عدالت به 
و  داد  نام  تغییر  ایران‘  کمونیست  ’حزب 
چارچوب  در  گفتمان  این  تداوم بخش 

ـ لنینیستی شد.« مارکسیستی 
گفتنی است نویسنده تالش کرده برای تبیین گفتمان مورد نظر از اسناد 
دست اول استفاده کند. از جملة این اسناد دو شماره از روزنامة مجاهد و یک 

مرامنامه از »حزب سوسیالیست ایران« است. 

راث،  فیلیپ  اثر  پنجمین  ما  رئیس جمهور 
است.  آمریکایی،  صاحب سبک  نویسندة 
و  دارد  سیاسی  رنگ و بویی  داستان 

گفتگومحور است. 
شخصیت اصلی داستان، ای. دیکسون 
که  آمریکاست  وقت  رئیس جمهور  دغل، 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دارد  قصد 
به  رسیدن  برای  او،  ببرد.  نیز  را  بعدی 
این هدف، انواع و اقسام کلک ها را سوار 
از اجرای راهکارهای عجیب و  می کند و 

گاهی ابلهانة مشاورانش نیز ابایی ندارد. 
در بخشی از کتاب می خوانیم: 

»... مخالفت من با شیطان در اهداف جهنم نیست، بلکه در ابزارهای رسیدن 
به این اهداف است.«
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باب پنجم رساله به رومیان در تاریخ تفکر 
بوده  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  مسیحی 
است. کارل بارت در این رساله سعی دارد بر 
رابطة میان مسیح و آدم بدان سان که پولِس 
رسول آن را می فهمید بپردازد. او با نادیده 
گرفتن کل نسبت الهیاتی و تفسیری ای که 
بر مبنای این باب رسالة پولس استوار است 
از تصور  تفسیری کاماًل جدید و بی سابقه 
از نگرش  انسان مطرح می کند که حاکی 
پولِس رسول به رابطة مسیح و آدم است.
سایر  به  گاهی  فقط  رساله  این  در  بارت 

کتاب های مقدس نگاهی می اندازد و حتی به دیگر مفسران اشاره نمی کند.

همان طور که در مقدمة مترجم آمده هدف از 
گردآوری و ترجمة این مقاالت فراهم آوردن 
منبعی بوده برای دانشجویان و عالقه مندان 
حوزة عرفان مسیحی. در بخش اول کتاب 
سعی شده بعضی از مهم ترین اصول عرفان 
شهود  و  عرفانی  اتحاد  همچون  مسیحی 

معرفی شود. 
در بخش دوم مقاالتی دربارة دو مسئلة 
است.  آمده  مسیحی  عرفان  بحث برانگیز 
فصل اول بخش دوم به دیدگاه اصالحگران 
پروتستان دربارة عرفان می پردازد و فصل 
سنت های  در  عرفان  بررسی  به  دوم 

ابراهیمی و هند و بودایی.

دموکراسی علیه دولت، به اتکای خوانشی 
و  معنا  تبیین  در  سعی  مارکس،  از  بدیع 
نیرویی  به  مثابه  دموکراسی  محدوده های 
دارد که با نظام نمایندگی قدر مشترک ندارد. 
میگل ابنسور با نفی تمایزات سست بنیانی 
به  میان  معرفت شناسی«  »گسست  چون 
اصطالح مارکس جوان و پیر مدعی وجود 
اما  کمتربحث شده  و  مکتوم  است  بعدی 

ماندگار در تمامی آثار مارکس.
باب  در  کتاب  در  مطرح شده  پرسش 
پرسش های  با  پیوند  در  بی شک  مارکس 
روزگار خود ما هستند. آن لحظة ماکیاولین 

ـ ماکیاولی قوام می بخشد یا در  که ما در آن قرار داریم خود را در رابطة مارکس 
مقابل این دو طرز فکر؟

اندیشة  تاریخ  دربارة  ارتجاعی  ذهن 
تا  فرانسه  انقالب  زمان  از  محافظه کاری 
تمرکز  می کند.  بحث  بیست و یکم  قرن 
کتاب بر اروپای غربی و آمریکاست و این 
محافظه کاری  که  می کند  مطرح  را  ایده 
اساسًا راه و روشی سیاسی در واکنش به 

جنبش های رادیکال و چپ بوده است.
کارن  و  مایر  آرنو  از  کتاب  اندیشة 
کتاب  در  است.  شده  گرفته  الهام  اورن 
پس  محافظه کاران  و  نوین  راست  دربارة 
از جنگ سرد، توماس هابز و جنگ داخلی 
به  راست  رویکرد  چگونگی  انگلستان، 

خشونت و از این قبیل مباحث صحبت می شود.

تاریخی  پلبینی:  تجربة  در  براو  مارتین 
از  روایتی  آزادی  برای  نبرد  از  ناپیوسته 
می کند  را طرح  تجربه ای  ناپیوستة  تاریخ 
از سنتی ضعیف، کمتررؤیت شده  که خبر 
این سنت معادل  پنهان می دهد؛ وجود  و 
از  به معنایی غیر  انسان و سیاست  وجود 
چون  عناوینی  تحت  که  است  چیزی  آن 
»علم ممکنات« و »ماکیاولیسم عوامانه« 
کابوس هاِی  سیطرة  تحت  جهانی 
فقر،  گرسنگی،  همیشگِی  و  همه جایی 

سلطه، ترور، جنگ و غیره آفریده است. 
به گفتة میگل ابنسور، فیلسوف معاصر 
فرانسوی، مارتین براو در این اثر به تشریح 

قیام های ستمدیدگان بر صحنه ای جهانی و تاریخی دست می زند. براو، در همین 
زمینه، حتی به بازسازی پیدایش فلسفی قسمی »اصل پلبینی« همت می گمارد 

که پیش فرض های تفکر مرسوم و فلسفة سیاسی سنتی را بر هم می زند.

می توان  به جرئت  را  سینگر  پیتر 
تأثیرگذارترین فیلسوِف زندة جهان نامید. 
اخالِق  زمینة  در  اثری  حیوانات،  آزادی 
رفتار با حیوانات که اصطالح گونه پرستی 
انداخت، در سال ۱۹75  زبان ها  بر سر  را 
دید  معرض  در  را  سینگر  و  شد  منتشر 
نشریة   ۲۰۱۱ سال  در  داد.  قرار  همگان 
فهرست  بین  در  را  حیوانات  آزادی  تایم 

صد اثر غیرادبی همة دوران ها قرار داد.
جنبش  تأثیر  نویسنده  کتاب  این  در 
اخیر  دهه های  طی  را  حیوانات  آزادی 
افشای  به  دست  سپس  می کند،  بررسی 

روش هایی می زند که انسان ها در پیش گرفته اند تا بدون توجه به روحیات 
حیوان همچنان از آن به مثابه ابزاری صرف استفاده کنند. دگرگونی در رفتار 

ما با حیوانات کمترین بهره از این کتاب سودمند خواهد بود.
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انسان شناسی  استادیار  محمدپور،  احمد 
کتاب  این  دربارة  واندربیلت،  دانشگاه 
و  تدریس  چندسالة  »تجربة  می گوید: 
دانشگاه  انسان شناسی  گروه  در  تحقیق 
کمابیش  نظرگاه  با  همسو  واندربیلت، 
و  دانشجویان  همواره  که  فلسفی ای 
تشویق  و  حساس  آن  به  را  محققان 
نگاهی  تا  کرد  فراهم  زمینه ای  کرده ام، 
نسبتًا انعطاف پذیرتر و متأمالنه تر به روش 

تحقیق بیندازم.«
این کتاب، با بررسی بستر شکل گیری 
و  نظری  جریان های  مهم  ترین  از  برخی 
برجسته  و  معاصر  انسانی  علوم  در  عملی 

کردن سویه های هستی شناختی و معرفت شناختی آن ها، فهم متفاوتی از روش 
تحقیق و کاربرد معاصر آن به خواننده ارائه می دهد و می کوشد مواجهة آن را با 

پدیده های اجتماعی در افقی وسیع تر میسر سازد. 

یکی از ویژگی های بارز این کتاب توجه به 
از  بهره مندی  و  بین رشته ای  پژوهش های 
مفاهیم رشته های مختلف علوم انسانی به 
فرهنگی  و  اجتماعی  نظریة  غنای  منظور 
پیش درآمد  نظریه  جعبه ابزار  کتاب  است. 
عالقه منداِن  ورود  برای  سودمندی 
مباحث  به  فرهنگی  گوناگون  حوزه های 
نظری و نظریه پردازی اجتماعی، فرهنگی 

و هنری است.
از  رفتن  فرا  با  نظریه،  جعبه ابزار 
چارچوب های خشک متون نظریة فرهنگی 
و اجتماعی، مخاطب را به تفکر انتقادی در 

بافت زندگی روزمره فرا می خواند. کتاب، بیش از آن که تفسیر و توضیح خشک 
نظریه ها باشد، تمرینی است برای تفکر انتقادی و انضمامی.

چندان  ژاپن  فلسفة  ما  کشور  در  متأسفانه 
شناخته شده نیست و جز چند کتاب و مقاله 
مطالب زیادی دربارة این فلسفه وجود ندارد. 
دریچه ای  می کوشد  کیوتو  مکتب  کتاب 
کوچک بر فلسفة عظیم مکتب کیوتو، یگانه 
مکتب فلسفی ژاپن در دورة معاصر، بگشاید. 
بی شک، در فلسفة ژاپن برخی عناصر فکری 
و عرفانی وجود دارد که شباهت های زیادی 
عرفان  و  فلسفه  فکری  عناصر  برخی  با 
جهان اسالم دارد، لذا با مطالعات تطبیقی 
بین فلسفه و عرفان اسالمی و فلسفة ژاپن 
می توان عالوه بر یافتن وجه اشتراک های 

فراوان بین این دو فلسفه به بینش های تازه ای دست یافت. 
یکی از اهداف فرعی این کتاب نیز فراهم ساختن بستری برای ورود به 

مطالعات تطبیقی است. 

علم  فلسفة  معرفی  ضمن  کتاب، 
پدیدارشناسی هرمنوتیک و شرح دیدگاه های 
در  نظرگاه  این  بسط  به  آن،  بنیانگذاران 
حوزة علوم طبیعی می پردازد. پدیدارشناسی 
هرمنوتیکی یکی از جریانات مهم در فلسفة 
علم است که تاریخ آن به هوسرل و هایدگر 
می رسد. هایدگر خود با علوم طبیعی آشنایی 
پرفسور  همچون  دانشمندانی  اما  نداشت، 
به نحوی  لونرگان  برنارد  پاتریک هیالن و 
درخور توجه بینش هایی عرضه داشتند بسیار 

فراتر از آنچه هایدگر بسط داده بود. 
نویسنده در بخش اوِل کتاب به فلسفة 
با  ارتباط  در  هرمنوتیک  پدیدارشناسی  علم 

تمهیدات، در بخش دوم به فلسفة علم هایدگر و در بخش سوم به فلسفة علم 
پدیدارشناسی هرمنوتیک در علوم طبیعی می پردازد.

نوآموزان  برای  )فلسفه  هایدگر  مارتین 
جذاب  است  کتابی  تصویر(  با  همراه 
که  جوانی  نوآموزان  برای  خواندنی  و 
می خواهند با هایدگر و فلسفة او به زبانی 
کتاب  این  شوند.  آشنا  فهم  قابل  و  ساده 
شمه ای از زندگی هایدگر، ارتباطش با دیگر 
به  را  او  فلسفی  آرای  و  و عالیق  فالسفه، 

شیوه ای جذاب و آسان بیان می کند. 
هایدگر،  جاودان  اثر  با  کتاب  این  در 
همچنین  می شوید.  آشنا  زمان،  و  هستی 
همچون  دیگری  مهم  موضوعات  دربارة 
تمایز هستی و دازاین، مرگ از نظر هایدگر و 

ِگشتِل صحبت می شود.

کاربردی منطق  )آموزش  اندیشه  شاقول 
کوتاه(  داستان های  پایة  بر  کالسیک 
سال  پنج  حاصل  است  درسنامه ای 
منظور  به  نویسنده  تفحص  و  تحقیق 
خصوص  در  که  نقدهایی  کردن  مرتفع 
این  ساختار  دارد.  وجود  منطق  آموزش 
طوری  به  است،  داستان محور  درسنامه 
کوتاه  داستانی  درس  هر  ابتدای  در  که 
یا موضوع منطقی  با یک قاعده  منطبق 
بیان می شود، سپس داستان مذکور بر آن 
اساس بررسی و در نهایت قاعدة منطقی 
مرتبط با آن تحلیل می شود. این درسنامه 

با سبک و سیاق متفاوت دقیقاً متناسب با نیاز روز مخاطبان تهیه شده است.
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مجموعة  معنویت  سپهر  در  معرفت  آفاق 
ابراهیمی  غالمحسین  با  گفتگو  دوازده 
دینانی و سه میزگرد با حضور او و دیگر 
شش  در  که  است  اسالمی  اندیشمندان 
 )۱۳۹5 بهار  تا   ۱۳8۹ )بهار  اخیر  سال 
انجام شده است. از این میان، پنج گفتگو 
و یک میزگرد نخستین بار است که منتشر 
می شود. جذاب ترین بخش کتاب جلسات 
دکتر  میان  که  است  مناظره مانندی 
رضا  دکتر  دینانی،  ابراهیمی  غالمحسین 
داوری اردکانی، دکتر سید مصطفی محقق 
داماد، دکتر غالمرضا اعوانی و دکتر رسول 

جعفریان در گروه مطالعات اسالمی فرهنگستان علوم برگزار شده است.

هم  هنوز  که  می گوید  ما  به  کتاب  این 
می توان  هنوز هم  و  کرد  حیرت  می توان 
گفت،  سخن  جهان  حرمت  و  زیبایی  از 
تفکری  وجودی  نحوة  چنین  آموختن  اما 
ژرف می طلبد که باید آن را نزد معلمانی 
سخت گیر چون مارتین هایدگر فراگرفت. 
جستجوی  مرحله  سه  در  ترتیب،  این  به 
پرسش  به  پاسخ  یافتن  پی  در  هایدگر 

هستی نشان داده می شود. 
زمان  و  هستی  کتاب  »آیا  پرسِش 
است؟«  هستی  پرسش  دوبارة  فراموشی 

آغازگر بحث کتاب است. در نهایت در فصل سوم آشکار می شود که چگونه 
هایدگر پرسش هستی را همواره در ارتباط با پرسش زبان دیده است. 

این کتاب به متافیزیک تحلیلی می پردازد 
عمومًا  که  قاره ای،  متافیزیک  برخالف  و 
است.  مسئله محور  است،  سیستم ساز 
به ظاهر  پرسش هایی  با  کتاب  بخش های 
کوچک و ساده )مثل میز چیست، شخص 
چیست و زمان چگونه می گذرد( اما مربوط 
به ماهیت بنیادین واقعیت آغاز می شود و 
گوناگون  موضوعاتی  بررسی  به  ادامه  در 
چون جوهر، خاصیت، تغییر، علت، امکان، 
نوپدیدی  و  عدم  شخصی،  هویت  زمان، 
فنی  اصطالحات  و  مفاهیم  کمترین  با 

می پردازد.

به  زمان(  و  )فضا  فیزیک  فلسفة  کتاب 
ماهیت فضا و زمان می پردازد و تاریخچة 
مختصری از مباحث پیرامون فضا و زمان، 
نسبیت  تا  )نیوتن(  کالسیک  فیزیک  از 

عام، بیان می کند.
است:  قرار  این  از  کتاب  بخش های 
ـ زمان، شاهدی  روایت های کالسیک فضا
که  زمانی،  و  فضایی  ساختارهای  برای 
و  نیوتن  دوم  قانون  به  بخش  این  در 
ساختار  حذف  می پردازد،  سطل  آزمایش 
فیزیک  خاص،  نسبیت  مشاهده ناپذیر، 
و  جهت  و  عام  نسبیت  اندازه گیري، 

توپولوژی زمان، که در این بخش به هندسه و جهت زمان می پردازد.

نوشته های  حاوی  جدید  قرن  در  فلسفه 
دو  به  نزدیک  در  سرل  جان  پراکندة 
او  از  جستارهایی  کتاب  است.  اخیر  دهة 
در سه قلمرو فلسفِی فلسفة ذهن، فلسفة 
زبان و فلسفة اجتماع، یعنی سه حوزه ای 
برجسته ای  آثار  آن ها  در  سرل  جان  که 
دامنة  می گذارد.  خواننده  اختیار  در  دارد، 
شامِل  و  است  گسترده  جستارها  این 
مصنوعی  اجتماعی، هوش  هستی شناسی 

و علوم شناختی و فلسفة زبان می شود.
برخی از بخش های کتاب از این قرار 
است: فلسفه در قرن جدید، هستی شناسی 
اجتماعی، آزمون تورینگ: پنجاه و پنج سال 

بعد، بیست و یک سال در اتاق چینی، آیا مغز یک رایانة دیجیتال است، توهم 
پدیدارشناختی، خود به منزلة مسئله ای در فلسفه و عصب زیست شناسی و غیره.

است  تأثیرگذار  و  مهم  درسگفتاری  متن 
نیم سال  در  را  آن  هایدگر  مارتین  که 
ایراد  فرایبورگ  دانشگاه  در  ۱۹55ـ۱۹56 
کرده است و در واقع از آخرین نوشته های 
این  در  هایدگر  می شود.  محسوب  او 
برای  را  ما  می کند  سعی  درسگفتارها 
جهشی در تفکر آماده کند تا از طریق آن 
همچون  نه  را  الیب نیتس  اصل  بتوانیم 
اصلی دربارة بنیاد بلکه به  مثابه اصلی راجع 
به هستی ببینیم. هایدگر برای رسیدن به 
هدف خود از دو منبع مهم بهره می گیرد: 

یکی امکانات زبان آلمانی و دیگری تاریخ تفکر مغرب زمین به  مثابه تقدیر یا، به 
بیان بهتر، به  مثابه حوالت هستی.
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سؤال  این  با  را  کتابش  پروز  فرانسین 
شکمبارگی  »آیا  می کند:  آغاز  بنیادین 
این  تاریخچة  او  گمان  به  است؟«  گناه 
گناه از همة دیگر گناهان کبیره فریبنده تر 
وسطی  قرون  از  او  است.  متناقض تر  و 
و  می کند  مطالعه  را  رنسانس  اوایل  تا 
دوران  آن  در  که  می رسد  نتیجه  این  به 
شکم پرستی به نوعی بت پرستی و خودبینی 
اظهار می دارد که  او  است.  تلقی می شده 
سرپیچی  دیگر  امروزه شکمبارگی  اگرچه 
از معنویات به شمار نمی آید، سزا و جزای 
آن شاید صد برابر بیشتر از زمانی است که 

این گناه طغیان علیه خدا بود.

»در  می خوانیم:  کتاب  از  بخش هایی  در 
که  است  حسد  تنها  کبیره  گناه  هفت  بین 
به  هیچ وجه لذت بخش نیست. ممکن است 
به  مفرح  آن قدرها  یا غضب هم  تن پروری 
نظر نرسند، اما تن سپاری به تنبلی محض 
آرامشی  و بروز دادن خشم چنان راحتی و 
برای انسان به همراه دارد که خالی از لطف 
گناه  بین هفت  در  در عوض حسد  نیست. 
بگوییم  باید  شاید  زیرکانه ترین یا  کبیره 

توطئه آمیزترین گناه است.« 
حسد  کتاب  این  در  اپستاین  جوزف 
پایه  حتی  و  می داند  گناهان  فراگیرترین  را 

گناه  این  وجودآورندة  به  عوامل  می کند  تالش  او  گناهان.  دیگر  اساس  و 
کمابیش ناشناخته را کشف و واکاوی کند.

»از دست غضب عصبا نی ام. از آن بیزارم. دلم 
می خواهد از شرش خالص شوم. می خواهم 
دلم  هیچ وقت  دیگر  باشم.  غضب  از  عاری 
نمی خواهد بر من غلبه کند و با کردار، گفتار 
و پندارم به خودم و دیگران آسیب برساند. اما 
تنفِر از غضب خود شمشیری دولبه است ــ 
بر من غلبه می کند.  بر آن خشم گیرم  اگر 
برای رهایی از غضب نباید عصبانی شوم. اگر 
در هر شرایطی جلو غضبم را بگیرم، به هدف 
عصبانی  غضب  دست  از  اگر  اما  می رسم. 
نشوم، آیا عاقبت گریبانم را نخواهد گرفت؟«
از  که  تورمن،  اف.  ای.  رابرت 
صاحب نظران پیشتاز حوزة فلسفة شرق و 

آیین بوداست، در این کتاب با بهره گیری از خرد نهفته در آیین بودا تصویری 
روشن از این گناه مهلک به خواننده نشان می دهد و در این دوران جنگ و 

تروریسم مسیری همراه با آرامش را پیش روی خواننده می گذارد.

پرسشی  با  دایسون  اریک  مایکل 
می کند: »غرور  آغاز  را  بحث  هوشمندانه 
پاسخش  با  بعد  و  بد؟«  یا  است  خوب 
مقابل  در  کتاب  از  روشن  تصویری 
چشمان خواننده قرار می دهد: »بستگی به 
این دارد که تصورمان از غرور چه باشد، 
آن  کنیم،  استناد  تاریخی  و  منابع  چه  به 
را در کدام زمینه های اجتماعی و سیاسی 
بررسی کنیم، مذهبی باشیم یا غیرمذهبی، 
و چه تصوری از رذیلت و فضیلت داشته 

باشیم.«

را  خودتان  باشید!  خوشحال  باشید!  »آرام 
که  می دهد  یادتان  کتاب  این  کنید!  رها 
برنامة  دهید.  انجام  را  کارها  این  چطور 
غذایی  برنامه های  آن  از  تن پروری 
تن پروری  نیست.  معمولی  ورزشی  یا 
از  را  زندگی تان  کل  که  است  فلسفه ای 

امروز به بعد دگرگون خواهد کرد.« 
طنزنویسان  از  یکی  واسراشتاین 
در  همواره  که  کسی  بود،  آمریکا  بزرگ 
به  را  از جدیت  نثر طنزآمیزش شمه هایی 
نمایش می  گذاشت. او در این کتاب، گروه 
در  که  را  آمریکایی هایی  روبه رشد  بزرگ 

سکوت کامل در حال تبدیل شدن به تن پرورهای فرهنگی و سیاسی هستند 
به شوخی گرفته است.

می خوانیم:  کتاب  جلد  پشت  نوشتة  در 
»شکل و شمایل این کتاب گولتان نزند. 
غلیِظ  اسپرسوی  فنجان  یک  کتاب  این 
را  شما  که  کوچک  کتابی  است،  غلیظ 
تیکل  اِی.  فیلیس  می کند.  ضربه فنی 
به سادگی  است که  می گوید طمع گناهی 
اما  می بینیم،  دیگران  وجود  در  را  آن 
به ندرت خودمان را مبتال به آن می دانیم 
است.  نهفته  همین  در  طمع  قدرت  و  ــ 
گیرا  اظهاراتی  صفحه اش  هر  که  کتابی 
دارد و مؤدبانه تلنگر می زند ــ اگر دلیلی 
برای مخالفت پیدا نکنید، حتمًا کتاب را با 

دقت نخوانده اید ــ و می طلبد که یک جا قورتش دهید.«
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88. دین و اخالق1001495. مفهوم شر1528

87. مرگ992333. دیلتای و یورک1554

86. آموزش مدنی982111. ضدواقع گرایی اخالقی1568

85. عاطفه971888. صدق1523

84. فلسفة فیلم و هنر دیجیتال961777. رویکردهای تجربی به روان شناسی اخالق1556

83. گابریل مارسل951302. عاملیت مشترک1519

82. افالطون941303. اورلیوس و اپیکتتوس1514

81. استدالل های اخالقی در اثبات وجود خدا931187. ایمانوئل کانت1513

80. عقل به روایت کانت921650. ایدئالیسم1499

79. یورگن هابرماس911179. فلسفة دین1497

78. زیبایی شناسی امر روزمره901176. شواهد1496

89. کواین1494

از  نمایشگاه تا نمایشگاه
ساده ای  کار  البته  مغز  در  تغییر  ایجاد 
چنین  امکان  قبول  حتی  ولی  نیست، 
این  است.  بزرگ  قدمی  خود  تغییری 
تغییرات  چه  که  می گوید  ما  به  کتاب 
داده  رخ  اعصاب  علم  زمینة  در  عمده ای 
است. بخشی از مغز به نام آمیگدال می تواند 
بدون هیچ ضرورتی ترس ایجاد کند. چگونه 
بتوانیم  تا  کنیم  آرام  را  مغز  از  بخش  این 
آن  به  و  شویم  روبه رو  زندگی  با  جرئت  با 
با  طراوت ببخشیم. چگونه مثبت بمانیم و 
خوش بینی از زندگی مان لذت ببریم. چگونه 
به بهترین وجه مهارت های حافظه ای مان را 
به کار گیریم. چگونه روابط خود را توسعه 

دهیم و آن را سرزنده کنیم. چگونه توانایی مان را برای حضور آگاهانه افزایش 
دهیم و احساس ارتباط با دیگران و جهانی را که در آن زندگی می کنیم حفظ کنیم. 
کتاب مغزتان را دوباره سیم کشی کنید در این زمینه ها راهکارهایی به ما می آموزد. 

رابرت استرن در این کتاب تالش می کند 
و  کانت  رویکرد  تفاوت  بررسی  طریق  از 
تمایزات  ابژه  مفهوم  خصوص  در  هگل 
دهد.  شرح  را  متفکر  دو  این  ایدئالیسم 
کثرت گرایانة  رویکرد  مقابل  در  استرن، 
از  کلی  طرحی  ابژه،  ساختار  به  کانت 
ابژه و جهان  به  رویکرد کل گرایانة هگل 
ترسیم می کند که در پرتو آن می توان کل 

فلسفة هگل را بازتفسیر کرد. 
کتاب پنج فصل دارد: کانت و آموزة 
تألیف، هگل علیه کانت، هستی شناسی و 
ساختار در منطق هگل، وحدت و ساختار 
ابژه و  در فلسفة طبیعت هگل، و وحدت 

وحدت سوژه.

برای  است  آشنایی  نام  چندلر  استیو 
افرادی که به آثار روان شناسی و خودیاری 
مشهور  سخنران  این  هستند.  عالقه مند 
می کند  تالش  کتاب  این  در  آمریکایی 
به خواننده بیاموزد که شخصیت پدیده ای 
ساختگی است، پیله ای است که انسان ها 
ما  این که  و  کرده اند  اسیر  آن  در  را  خود 
ماورای این شخصیت ساختگی هستیم. او 
به ما کمک می کند عادات قدیمی خود را 
کنار بگذاریم و خودمان را دوباره بسازیم.

خشونت،  ایدئولوژی های  بیستم:  قرن 
ترجمة مهدی تدینی، کم حجم ترین کتاب 
تاریخ نگار  نولته،  ارنست  آثار  میان  در 
کتاب  اساس  است.  آلمانی،  متفکر  و 
سال های  در  او  که  است  درسگفتارهایی 
و  دانشگاهی  مخاطبان  برای   ۱۹۹۰ دهة 
غیردانشگاهی در شهر رم تهیه کرده بود.

در این کتاب بسیاری از اندیشه ها و 
مختصر  بسیار  صورت  به  نولته  نظریات 
با  آشنایی  برای  می تواند  که  است  آمده 
اندیشه های او درآمد مناسبی باشد. کتاب 
پرسش هایی ایجاد می کند که برای یافتن 

پاسخ های آن ها در مرحلة بعد می توان به سراغ آثار اصلی او رفت. 



با توجه به گسترش ابزارهای الکترونیک, جایگاه کتاب کاغذی را در چند سال آینده چطور ارزیابی می کنید؟
آیا کتاب الکترونیک و صوتی در کنار کتاب کاغذی قرار می گیرد یا در مقابل آن؟
آیا گروِه هدف کتاب الکترونیک و صوتی همان گروه هدف کتاب کاغذی است؟

آیا رواج کتاب الکترونیک و صوتی باعث افزایش سرانة مطالعه می شود؟
آیا گسترش فروشگاه های قانونی کتاب الکترونیک و صوتی به کاهش دانلود غیرقانونی کمک می کند؟ 

آثار رسیده به جشنوارة »آیندة نشر کاغذی« نشان می دهد که دیدگاه های متفاوت و اختالف نظرهای زیادی در مواجهه با 
این جریان وجود دارد. نظر شما دربارة آیندة نشر کاغذی چیست؟

مسابقة »آیندة نشر کاغذی« کوششی بوده است برای پاسخ دادن به پرسش های فوق. این مسابقه با همکاری مؤسسة خانة کتاب، 
فیدیبو، نوین کتاب گویا و گروه فرهنگی آوانامه برگزار و در مراسمی باشکوه از برندگان آن تقدیر شد. عالقه مندان می توانند 

سی اثر برتر راه یافته به مرحلة نهایی را در سایت انتشارات مشاهده کنند.

بیانیة داوران

آینـدة نشـر کاغـذی



داوران مسابقه 

قباد شیوا

کامبیز درمبخش

جواد مجابی

مسعود مهرابی

ساعد مشکیفیروزه مظفری

آیدین آغداشلو

یبنا
ی ا

زار
برگ

ز خ
ها ا

س 
عک

جلسة داوری آثار



علی شافعی (نفر دوم مسابقة «آیندة نشر کاغذی»)سیدعلی میرایی (نفر اول مسابقة «آیندة نشر کاغذی»)

اسماعیل بابایی (برگزیدة مخاطبان(حمید برزوئی (نفر سوم مسابقة «آیندة نشر کاغذی»)



ر کا  ی ن ة  اب ة م ام خ مر 

از چپ: جواد مجابی، کامبیز درمبخش، فیروزه مظفری، مصطفی رحماندوست، مجید غالمی جلیسه، حسین پاکدل، قباد شیوا، امیر حسین زادگان

مراسم اختتامیة مسابقة »آیندة نشر کاغذی« در تاریخ 18 بهمن 96 با حضور داوران، حامیان، هنرمندان، اندیشمندان، شرکت کنندگان و برگزیدگان مسابقه 
و تعدادی از ناشران در خانة هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم افرادی چون مجید غالمی جلیسه، نصراهلل حدادی، حسین پاکدل، جواد مجابی، زهره 
حسین زادگان و داریوش علی محمدی در بیان آرای خود دربارة تاریخچة نشر و آیندة نشر کاغذی پرداختند. در ادامه گروه دنگ دنگ کوبان به اجرای موسیقی 
پرداخت و فیلمی از مصاحبه های تهیه شده از ناشران، نویسندگان، مترجمان و دست اندرکاران فرهنگ کشورمان به نمایش درآمد. احسان کرمی اجرای این 

برنامه را برعهده داشت. 
در پایان از افراد برتر، داوران و حامیان تجلیل شد. همچنین، سی اثر برتر این مسابقه در گالری نامی به نمایش درآمد. 

حسین پاکدل )کارگردان، بازیگر، نویسنده و راوی کتاب های گویا(

نصراهلل حدادی )مجری،  فعال ادبی(مجید غالمی جلیسه )مدیر اسبق مؤسسة خانة کتاب(

احسان کرمی )مجری، بازیگر(



ا  امة ن ا              
ج و 

مرشد عباس زریری اصفهانی
ویرایش جلیل دوستخواه

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳6۱-5
چاپ اول ۹6، جلد اعال، ۳۲۰5 صفحه

۴5۰,۰۰۰ تومان، کد: ۱۴8۴

ی ا ة ن
به جرئت می توان گفت نقالی از کهن ترین شیوه های داستان گویي و بازگویی افسانه ها در ایران است، شیوه ای که امروزه چندان اثری از آن دیده نمی شود، اما 
کمرنگ شدن این هنر چیزی از ارزش های بی بدیل آن در تاریخ ایران زمین کم نمی کند. نقاالن، که به آن ها مرشد هم گفته مي شود، داستان های منثور یا منظوم 
را با حرکات و اشارات و گاهي همراه با موسیقي و لحني حماسي برای مردم نقل مي کنند. از نقاالن، که با لباسي ساده در قهوه خانه ها و کاروانسراها برای تودة 

مردم داستان گویی می کنند، در مقام نگاهبانان فرهنگ عامه، داستان ها و روایات قومي و محلي و موسیقي فولكلوریک هم یاد مي شود. 
همان طور که در مقدمة کتاب آمده، مرشد عباس زریري دربارة پیشینة نقالي مي گوید که این هنر به صورتي که ما امروزه مي شناسیم از زمان شاه  اسماعیل 
صفوي شروع شده و خود شاه اسماعیل با هدف رسوخ مذهب شیعة اثني عشري در ذهن و روح مردم مشوق و مروج این هنر بوده. شاه اسماعیل بدین منظور 
هفده سلسله را مأمور کرد تا هرکدام در جایي و در لباسي و به طرزي جداگانه این مقصود را تبلیغ کنند. در آن زمان برخي مداحِي ائمه را مي کردند، بعضي 
در زورخانه ها شعر مي خواندند و دسته اي مانند قاضي هاي قشوني براي قشون سخن سرایي مي کردند و از آداب شریعت و رسوم ملي و پهلواني مي گفتند. 
همة این مأمورها به ناچار در میان این روایت ها داستان ها و روایات پهلواني را چاشني سخن خود مي کردند تا این که رفته رفته نقالی شكل گرفت و رواج یافت.
در گذشته، اغلب داستان هاي عامیانه ای چون اسكندرنامه، مختارنامه، ابومسلم نامه، رموز حمزه، امیرارسالن و یتیم نامه موضوع سخن نقاالن بود و به ندرت 
از شاهنامه سخني نقل مي شد، اما به مرور پای داستان های پهلوانی و روایات شاهنامه هم به نقالی باز شد و با تكیه بر روحیة جوانمردی و میهن پرستی به 

موضوعی پرطرفدار تبدیل شد. 
نمونه ای از نقالی داستان »رستم و سهراب« با صدای گرم مرشد عباس بر روی لوح فشرده به همراه این مجموعه منتشر شده است.

زبان و ادبیات



در روزهای پایانی سال 96 گروه انتشاراتی ققنوس با همكاری مجلة بخارا از کتاب شاهنامة نّقاالن رونمایی کرد. در این مراسم، که در سالن اندیشمندان علوم انسانی 
برگزار شد، ادیبان، فرهیختگان، استادان، نقاالن و تعدادی از ناشران حضور داشتند و استادان ژاله آموزگار، ابوالفضل خطیبی، سجاد آیدنلو، علی دهباشی و 
زهره حسین زادگان سخنرانی کردند. مرشد امیر صادقی و گروهش و مرشد محسن میرزاعلی همراه با ضرب زورخانة مرشد ناری در این مراسم به اجرای نقالی 
پرداختند. در ادامة مراسم فیلمی از جلیل دوستخواه، که از استرالیا خطاب به میهمانان جلسه صحبت کرده بودند، نمایش داده شد. در این مراسم بالغ بر پانصد 

نفر از دوستداران ادب و فرهنگ ایران شرکت داشتند. 
در پایان، عده ای از نقاالن مطرح حاضر در مراسم از کتاب رونمایی کردند.

ازبان و ادبیات امة ن ا ا  ونمایی  ک مر 

میالد عظیمی، ابوالفضل خطیبی، سجاد آیدنلوژاله آموزگار، محمدرضا شفیعی کدکنی

مرشد محسن میرزاعلیمرشد امیر صادقی

هنرمند نوجوان از گروه مرشد امیر صادقیهنرمند نوجوان از گروه مرشد امیر صادقی مرشد ناری



2020

ر  ی و  تا
ا  ن یر انی  با

ی  و ر امة  ا و 
آصف خلدانی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲66-۳
چاپ اول ۹6، جلد اعال، ۴7۲ صفحه 

۴۲۰۰۰ تومان
کد: 5888

رمانی  ه و نا ما
بررسی شاهنامة فردوسی

دیک دیویس
ترجمة سهراب طاوسی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۰۰-۴
چاپ اول ۹6، ۲56 صفحه

۱5۰۰۰ تومان
کد: ۴۰6۰

رو رخ رنامة نا
با مقدمه ای در شرح احوال شاعر 

به قلم آلیس سی. هانسبرگر
به اهتمام محسن خادم

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۳8-۱ 
چاپ سوم ۹۳، جلد اعال، ۲۳۲ صفحه

کد: 8۴۰۰

ی  ر ویر مرو ن  
ا امه ن ن و 

عبدالحسین آذرنگ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۲6-8

چاپ اول 8۲ ، )نایاب(

یا رما و 
الگوهای آشوب در

 اسطوره های باستانی
دانلد اچ . میلز

ترجمة آرتمیس رضا پورـ  افشین رضاپور
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰8۹-8  

چاپ اول ۹۳، ۲۳۲ صفحه، 
۱۱۰۰۰ تومان

کد: ۱۲۴۹

ی  ا ا  خر م
رضا شکراللهی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳8۱-۳
چاپ سوم ۹7، ۱۳6 صفحه، ۹5۰۰ تومان

کد: ۱۴۳5

ر تر و   
معرفی و کاربست نقد اقتصادی نو

ـ مهدی شفیعیان علیرضا جعفری 
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۲5-7

چاپ اول ۹6، ۱76 صفحه، ۱۲۰۰۰ تومان
کد: ۱۳۰7
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از فرانکلین تا الله زار 
زندگی نامه همایون صنعتی زاده

سیروس علی نژاد
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲8۲-۳

چاپ سوم ۹6، ۲7۲ صفحه
۱7۰۰۰ تومان

کد: ۹۹۲۲

ا ی و  ن ی به  ا ن
ی ای و  و

رابرت بِرد
ترجمة مهران صفویـ  میالد میناکار

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱8۴-۰
چاپ اول ۹۴، ۳۱۲ صفحه
۱۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۱5 

ی  ن ی به  ا ن
و  ا  و 

جیمز لولین
ترجمة علی اکبر پیش دستی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۲۳-۹
چاپ اول ۹۳، ۳۴۴ صفحه
۱6۰۰۰ تومان، کد: ۱۴6۱

ا ی   ا   
ا کا

بهروزحاجی محمدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-785-6  

چاپ اول ۹۳، ۱6۰ صفحه
7۰۰۰ تومان، کد: ۱۴66

یا  م خ ر ر به 
یوسف خوش کالم

شابک: ۹78-۹۴6-۳۱۱-5۴6-۳
چاپ اول 8۴ ، ۱8۴ صفحه

۱6۰۰ تومان، کد: ۱۱8۰

یر ی ترجمه   تا
از دوران باستان تا پایان عصر قاجار

عبدالحسین آذرنگ 
شابک: 87۹-6۰۰-۲78-۱7۹-6

چاپ دوم ۹5، ۴۴۰ صفحه
۲۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۳7۳ 

یر ر  ی ن ا ی  تا
به کوشش عبدالحسین آذرنگ

علی دهباشی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴67-۱ 

چاپ دوم ۹۳ ، ۴88 صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: 8۲6۰

یر ا  بو ی م ا ی  تا
ـ علی دهباشی  به کوشش سیدفرید قاسمی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۹۴-7 
چاپ دوم ۹۳ ، ۲۴6 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: 8۳7۰

ا ر ک ی  ن ا  ا 
)ویراست دوم(

عبدالحسین آذرنگ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۳6-۱

چاپ دوم ۹۴، ۲۰8 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۲5

ا  ا و   نو
ی ر و ویر  ن

عبدالحسین آذرنگ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳6۲-۹ 

چاپ اول 8۱ ، )نایاب(

ی ی  مبا ی ن با
ی ر و ویر  ن

عبدالحسین آذرنگ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-577-7

چاپ اول 8۴
کد: ۱۳۱۰



2222

امی ة ن خم
بر اساس متن علمی ـ انتقادی آکادمی
علوم شوروی
الیاس بن یوسف نظامی گنجوی
زیر نظر ی. ا. برتلس

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳6۱-۲ 
چاپ سوم 88 ، دورة پنج جلدی،
جلد اعال، ۱۳5۲ صفحه، 85۰۰۰ تومان 
کد: ۲۰۱۱

ای ا  نه  تر
به کوشش عبدالمجید زنگویی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰6۲-8 
چاپ نهم ۹۳
جلد اعال، ۲6۴ صفحه، ۱5۰۰۰ تومان
کد: ۲۰۰۰

ا  ک
شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

تصحیح محمدعلی فروغی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱75-5
چاپ یازدهم ۹6، جلد اعال
6۰,۰۰۰ تومان، ۱۰88 صفحه
کد: ۱5۹۴

ا یو 
خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

تصحیح غنی ـ قزوینی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰8۹-5 

چاپ پنجم ۹۴
جلد اعال، ۴۱۴ صفحه، ۲۱۰۰۰ تومان

کد: ۱۰۱8 
چاپ ششم ۹۴، جلد شومیز، ۴۱۴ صفحه

۱6۰۰۰ تومان
کد: ۱۰۱۹

ا 
شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

ویرایش هوشنگ گلشیری 
شابک: 8- ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۳8 

چاپ هفتم ۹6، ۲۲۴ صفحه
۱۳۰۰۰ تومان، کد: ۱6۲5

و و م م
موالنا جالل الدین محمد بلخی 

تصحیح رینولد نیکلسون
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۱۰-6 

چاپ دهم ۹6، ۱۳۳۲ صفحه 
دورة سه جلدی، جلد شومیز 
55,۰۰۰ تومان، کد: ۳۹5۰

دورة سه جلدی، جلد اعال
75,۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۲6

یک جلدی اعال
65,۰۰۰ تومان، کد: ۴۰5۰

امه ا
حکیم ابوالقاسم فردوسی

)بر اساس نسخة چاپ مسکو(
زیر نظر ی. ا. برتلس 

قطع رحلی، با قاب، تمام گالسه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳5۰-6

چاپ پنجم ۹۲، 6۰۰ صفحه
۱5۰,۰۰۰ تومان، کد: ۴۴۰۰

)دورة هفت جلدی(
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۰۰-۴

قطع  رقعی، چاپ چهارم ۹۴ ، جلد اعال،
۲۱76 صفحه، ۱۱۰,۰۰۰ تومان

کد: ۱5۰۰
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ی  ا ر 
نمونه هایی از شعر امروز ایران 

)ویراست دوم(
انتخاب و مقدمه: دکتر تورج رهنما
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۹۳-7 

چاپ هفتم ۹۳، جلد اعال، ۴85 صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۴۹

ر ر خاک  
ر  تا 

شعر، رهائی است-2
انتخاب و مقدمه: دکتر تورج رهنما
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۹۴-۱ 

چاپ دوم ۹۳،جلد اعال، 65۲ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۲۰۲۰

ر نو ا  بو
نگاهی دیگر به نظریه و شعر

نیما یوشیج
شاپور جورکش

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴8۱-7 
چاپ چهارم ۹۳، ۳۳6 صفحه

کد: 8۹۱۰

ی  ا ر  یا 
ا ر  ی  ک

محمدرضا تاجدینی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۱6-۴

چاپ اول ۹۱، ۴۲8 صفحه، 75۰۰ تومان
کد: 56۱۰

ر و  ا  ک
سازه ها، شگردها و فرم های داستان نو 

شهریار مندنی پور
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۹5-۴ 

چاپ پنجم ۹5، ۳۴۴ صفحه
۲۲۰۰۰ تومان

کد: ۹۲۴۰

ن ام ا 
برایان مک هیل

ترجمة علي معصومي
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۴۴-7

چاپ دوم ۹5، 55۰ صفحه
۳5۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۱۳

یی ر کوته  
سیری در شعر کوتاه معاصر 

سیروس نوذری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۹8-6

چاپ اول 88 ، جلد اعال، ۴75 صفحه
۱۱۰۰۰ تومان

کد: ۹۳۱۰

مرو  ی  ا با  اخ 
بر پایة نظریة گشتارزایایی 

وحید رنجبر
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۱5-۱

چاپ اول ۹۴، ۱۲۰ صفحه
7۰۰۰ تومان

کد: ۴۰77

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۰7-۴ 

چاپ بیست وهفتم ۹6، ۱68 صفحه

شابک: ۱-5۰8-۳۱۱-۹6۴-85۰۰۹78 تومان، کد: 5577

چاپ هجدهم ۹6، ۲۰۲ صفحه

شابک: 7-۴65-۳۱۱-۹6۴-۹78 ۱۲۰۰۰ تومان، کد: 5578

چاپ چهارم ۹5 ، ۲7۴ صفحه 

شابک: ۰-۴6۴-۳۱۱-۹6۴-۹78 ۱۱۰۰۰ تومان، کد: 76۹۱

چاپ دوازدهم ۹5، ۳۰۰ صفحه

۱5۰۰۰ تومان، کد: 56۹۴
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ر ت و ی 
تأملی در فرمالیسم و کاربرد

آن در شعر معاصر ایران
سهراب طاوسی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۲۹-۴
چاپ دوم ۹5، ۲۴۰ صفحه، ۱۴۰۰۰ تومان

کد: 5۹۳۰

یر ا  ب ی و  ی به تا ا ن
از روزگار پیش از اسالم 

تا پایان قرن هشتم
دکتر سیدمحمد ترابی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹88-۱
ویراست سوم چاپ اول ۹۲، 5۲8 صفحه

۲۱۰۰۰ تومان، کد: 575۰

یر ا  ب ی  تا
خالصة جلد اول و دوم

دکتر ذبیح اهلل صفا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۱۳-۳

چاپ سی ام ۹5، ۴۱6 صفحه، ۲۲۰۰۰ تومان
کد: ۱۰۰۹

نی یر ا  با  ما 
)برندة بیست و سومین دورة کتاب

 سال جمهوری اسالمی ایران، بخش 
زبان شناسیـ  بهمن 84(

جلد اول: زبان های ایرانی 

باستان و ایرانی میانه
رودیگر اشمیت

ترجمة فارسی زیر نظر
دکتر حسن رضایی باغ بیدی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۰۳-۹
چاپ چهارم ۹5، جلد اعال، ۴۰8 صفحه

۳۲۰۰۰ تومان، کد: 87۰۰
جلد دوم: زبان های ایرانی نو

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۹۰-۲
چاپ سوم ۹۳، جلد اعال، ۴۳5 صفحه

۲۲۰۰۰ تومان، کد: 7۹۰۰ 

تی ا با  ما 
)پهلوی اشکانی(

به همراه واژه نامه پارتی
دکتر حسن رضایی باغ بیدی

عسکر بهرامی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۲۱-۰

چاپ سوم ۹۴، ۲۱۴ صفحه، ۱5۰۰۰ تومان
کد: ۲5۳۰

ربه مو و 

عبید زاکانی، به روایت تصویری حمیدرضا وصاف

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴5۴-۱ 

چاپ چهارم ۹۲ ، 6۳ صفحه، 5۰۰۰ تومان
کد: ۱۰۲۳

ک ر و 
چند روایت معتبر دربارة اندیشه

و آثار داستانی صادق هدایت
مراد حسین عباسپور

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۳۴-6  
چاپ اول ۹۳، ۱۹۲ صفحه، ۹۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: ۱۰۰۴

ی رو ا 
ژرژ پوله

ترجمة وحید قسمتی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۲۳-۲

چاپ اول ۹۰، ۱۲8 صفحه، ۳۰۰۰ تومان
کد: 758۰

ی انبو مو ترکی  خو
مکالمه-دستور

ارسالن فصیحی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰8۱-۹ 

چاپ نهم ۹۴، ۳۲8 صفحه، ۱7۰۰۰ تومان
کد: ۳۴۹۰



و س  تی 
نقد ساختاری منظومه ها

بهروز حاجی محمدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-78۹-۴

چاپ اول 88 ، ۳۰۲ صفحه
55۰۰ تومان، کد: ۹۴۹۰

ر بر  ر  ا   ن
بهروز حاجی محمدی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-786-۲ 
چاپ اول 88 ، ۱8۴ صفحه
۲۹۰۰ تومان، کد: ۹۴5۰ 

و ا  خ و 
ا ونی مر م تا 

جواد اسحاقیان
شابک: ۹78-۹6۴-۹۱۰۱7-5-۰

چاپ اول 87 ، ۱۳۴ صفحه
۲۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: ۹78۰

امی روی  یو 
به کوشش ارسالن فصیحی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰78-۹ 
چاپ اول 75، )نایاب(

یی ر رو  ة  ی
دکتر سیدجعفر حمیدی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰6۹-7
چاپ اول 75، )نایاب(

ی کر ا و نامة 
محمدتقی ابراهیم پور

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۲5-۳ 
چاپ اول 7۳، )نایاب(

ی ا و نامة کر 
محمدتقی ابراهیم پور

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۱۲-۳ 
چاپ اول 7۳، )نایاب(

م ما ر
شعر آلمانی و فارسی

رزه آوسلندر
ترجمة حسین منصوری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۲5-۱ 
چاپ اول 8۲ ، )نایاب(

مانی با محاو   و 
رناته لوشر )با همکاری رونالد شپرز(

ترجمة سوزان گویری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-55۳-۱ 

چاپ اول 8۴ ، )نایاب(

ا  و 
یانیس ریتسوس 

ترجمة محمدعلی سپانلو
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۳7-7 

چاپ دوم 8۰ ، )نایاب(

انوس  ر ی  
آلبوم های منتشرنشده و 

مصاحبه هایی با اعضای پینک فلوید

راجر واترز
ترجمة سیدمهدی پرپنچیـ  امیر رجبی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱68-7 
چاپ دوم 78، )نایاب(

ا   
بر بنیاِد داستانی از شاهنامة فردوسی

دکتر جلیل دوستخواه 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳6۰-5

چاپ اول 8۱ ، )نایاب(

ی ا رو نوی 
عبدالخالق پرهیزی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱7۳-۱ 
چاپ اول 8۰ ، )نایاب(

ب  تا 
درونکاوی رمان سمفونی مردگان

الهام یکتا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۰۲-۹

چاپ اول 8۴، )نایاب(

ا ن کا ر
رونالد اسپیرزـ  بئاتریس سندبرگ 

ترجمة بهروز حاجی محمدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲76-۹

چاپ اول 8۰ ، )نایاب(

ه ج  و 
برگزیده از دورة گنج و گنجینة سخن 

دکتر ذبیح اهلل صفا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۲۹-۹ 
چاپ ششم 8۱ ، جلد اعال، )نایاب(

ر ی ا  تب  و و 
محمدعلی سپانلو

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳67-۴
چاپ اول 8۱، )نایاب(

وس ر ی کاک ر خا  
گزیدة اشعار 1375-1350

تورج رهنما
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۳۱-۲

چاپ اول 8۲، )نایاب(

ا ب  با 
جوزف هیلیس میلر
ی ترجمة سهیل ُسماّ

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۲۲-7
چاپ اول 8۴، )نایاب(

ا  با 
ریچارد کرنی

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-587-6

چاپ اول 8۴، )نایاب(

 با 
سیمون کریچلی

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-55۴-8

چاپ اول 8۴، )نایاب(

 
دکتر ذبیح اهلل صفا

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۱۰-۹ 
چاپ دهم 7۴، )نایاب(

نی و  
مطالعه اي در تاریخ ادب دیرینة

ایراني از زرتشت تا اشکانیان

محمدمهدی مؤذن جامی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۲۰-۴

چاپ اول 88 ، ۴۱6 صفحه
کد: 8۳۴۰

و حا ما
پژوهشی در باب مفهوم اَژی و اَژی 
دهاک در اسطوره ها و متون ایرانی 

و جز آن
فرزین آقازاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-877-8
چاپ اول 8۹ ، جلد اعال، ۲۰8 صفحه

کد: 78۲۰

و 
در بارة تاریخ بیهقی و خالق آن 

همراه با گزیدة تاریخ بیهقی
رشید کاکاوند

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۹5-5
چاپ اول 88 ، ۱۳6 صفحه

۲5۰۰ تومان، کد: ۹۳۴۰

ی  ا ا  ل  ا  ما 
دکتر محسن ابوالقاسمی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۱5-۴ 
چاپ دوم 85 ، ۱۱۰ صفحه

کد: 5۴۴8

و مو ت ی  ا ه  ی
دکتر محسن ابوالقاسمی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۴5-۱
چاپ پنجم ۹۳، ۹6 صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۹۰

ی تحو ر  تا م
ی ا ر  ن و ن

دکتر ذبیح اهلل صفا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۰۱-7

چاپ هفدهم 8۹ ، ۱۰۴ صفحه
کد: ۳۹77

ی 
دکتر ذبیح اهلل صفا

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۰۰-۰ 
چاپ نوزدهم 77، ۴8 صفحه

5۰۰ تومان، کد: ۳۹76
2525
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شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-67۲-۹
چاپ اول ۹۴، ۲۰8 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۴۰۴۴

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-66۱-۳
چاپ اول ۹۴، ۲۰8 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۳۰88

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۹8-۹
چاپ اول ۹۴، ۲۱6 صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: ۳۰۴۴

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-685-۹
چاپ اول ۹۴، ۱۲۰ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۳۰۲۲

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۱8-۲
چاپ اول ۹5، ۳8۴ صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: 8۰88

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-58۳-8 
چاپ دوم ۹۴، ۲7۲ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۰5۴

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۰۴-۰ 
چاپ دوم ۹۴، ۴6۴ صفحه
۱۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۰5۲

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-57۳-۹ 
چاپ سوم ۹۴، ۲۲۱ صفحه 

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۰56

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹87-۴ 
چاپ اول ۹۱، ۹6 صفحه
۲8۰۰ تومان، کد: 675۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-56۹-۲ 
چاپ سوم ۹۰، 5۲۰ صفحه

8۲۰۰ تومان،  کد: ۱۰57

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳68-۱ 
چاپ چهارم ۹۳، ۲56 صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۳6۲۰
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تاکوس   ا م 
کرک داگالس

ترجمة محمداسماعیل فلزی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۲7-۱

چاپ اول ۹6، ۲6۰ صفحه، ۱5۰۰۰ تومان
کد: ۱۱88

ا  ویل  ا و ت ر ا ت
و        و ا  ن  

هارولد بلوم
ترجمة بهروز حاجی محمدی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳5۱-6
چاپ اول ۹6، ۲۴8 صفحه، ۱8۰۰۰ تومان

کد: ۱۴7۹

یوی   ما 
تحلیلی بر پایة اندیشه های 

فروید، الکان و هگل

تاد مک گوان
ترجمة محمدعلی جعفری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۴۱-۰
چاپ دوم ۹6، ۳68 صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: 66۲۲

ا 
ا  ی  و به 

سیدنی گاتلیب
ترجمة حسین کربالیی طاهر )شاهین(

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۲8۰-۹
چاپ اول ۹5، ۴۲۴ صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۹۹۳۳

ی کوبری ی  ا  ج
جرالد ِجی. آبرامز

ترجمة محمدرضا اسمخانی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۹8-7 

چاپ دوم ۹5، ۴۱6 صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: 8۰۱۱

ی  و 
سفری با هایدگر

در راه سینمای ترس آگاهانه

محمدصادق صادقی پور
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲5۹-5

چاپ اول ۹6 ، ۳8۴ صفحه
۲7۰۰۰ تومان، کد: 7۲۲۲

اتر یو ت
محمود استادمحمد

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳65-۰ 
چاپ اول 8۰، ۹6 صفحه

)نایاب(، کد: ۳۴۲۰
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مه  م   ی   ن
مجموعة گفتگوها با کیشلوفسکی

ترجمة آنا مارچینوفسکا
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۴۲-7 

چاپ اول ۹5، ۱۴۴ صفحه
۹5۰۰ تومان، کد: ۹۰55

ی ا  بو
چهار مقاله و شرح آن ها

محمدصادق صادقی پور
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۹۹-7

چاپ دوم ۹۳، ۲۰۰ صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: 5۹7۰ 

ی امه نوی م با  ایی  س 
حسن لطفی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۲۰-۳ 
چاپ پنجم ۹6، ۱76 صفحه
۹5۰۰ تومان، کد: 58۱۰   

ی ر بو ه ن
گفته ها و ناگفته هایی از سینمای

ایران در گفتگو با محمد متوسالنی
فرخنده آقائی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹56-۰
چاپ اول ۹۳، ۲88 صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۲۲

ا و با  
کوین جی. هیز

ترجمة حسین کربالیی طاهر
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰58-۴
چاپ اول ۹۲، ۲8۰ صفحه )نایاب(

کد: ۱۰۱۳

ی  بة و ک
فرانتس کسافر کروتس 
ترجمة رضا کرم رضایی 

چاپ اول 56، )نایاب(

ه م  کا
محمود استادمحمد

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۹5-۹
چاپ دوم ۹۳، ۹6 صفحه

کد: 5۴۹۰

ا کا  
آنچه می خواستید دربارة الکان بدانید
اما جرئت پرسیدنش از هیچکاک را نداشتید
 )برندة جایزة کتاب سال
سینمای ایران ـ دی 86(

ویراستار انگلیسی: اسالوی ژیژک
ویراستار فارسی: مازیار اسالمی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۹5-8 
چاپ پنجم ۹۴، ۳8۴ صفحه
۲۲۰۰۰ تومان، کد: ۲7۴۰

ویر   ت
مالحظاتی زیباشناسانه 
دربارة صدا در سینما

میشل شیون 
ترجمة محمدجواد مظفریان 
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱6۳-5 
چاپ اول ۹۴، ۲6۴ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۴5

ر ی مبانی با
بالاّ مرلین
ترجمة علی حاجی مالعلی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰87-۴
چاپ دوم ۹7، ۳۳6 صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: 5۲۲۰

وی
گئورگ بوشنر
ترجمة ناصر حسینی مهر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۹6-8 
چاپ ششم ۹7، ۱۱۲ صفحه
8۰۰۰ تومان، کد: ۲۳6۰

ی کو ن تا و با 
جان جانویتو
ترجمة آرش محمد اولی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۹۲-8 
چاپ اول ۹۳، ۲7۲ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱۰5۱

ری ی  و ری به 
کوین جکسن
ترجمة مازیار اسالمی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۴۳-۳
چاپ اول 88 ، ۳۱۲ صفحه
65۰۰ تومان، کد: 8۲8۰

و   
فرانتس کسافر کروتس

ترجمة رضا کرم رضایی 
چاپ اول 56، )نایاب(



و و ا  ن خر با  
ساموئل بکت

همراه با نقد »تئاتر به مثابه متن« 

نوشتة مایکل وارتون
ترجمة بهروز حاجی محمدی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳7۱-۱ 
چاپ دهم ۹5، ۲۱6 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۳86۰ 

ا ما ر  ون خا
و دو نمایشنامة دیگر 

عباس معروفی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۲۱-۳ 

چاپ پنجم ۹6، ۲۰8 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۴8۰۰

ی  و
درآمدی به اندیشه 

و آثار ساموئل بکت
رونان مک دونالد

ترجمة علی اکبر پیش دستی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۲8-7

چاپ اول ۹۰، ۲۳۲ صفحه
58۰۰ تومان، کد: 6۹۴۰

ا ت و کبوتر ا
مجموعه مقاالت انتقادی در باب 

زندگی و آثار ساموئل بکت
گردآوری و ترجمة بهروز حاجی محمدی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۳۱-7
چاپ اول ۹۴، ۳8۴ صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۳۳

ا م و مة 
رضا کرم رضایی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۱۱-5 
چاپ اول 87 ، جلد اعال، ۴78 صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: ۹6۴۰ 

خ ن تو
برتولت برشت

ترجمة رضا کرم رضایی 
چاپ اول 56، )نایاب(

کا
و دو نمایشنامه دیگر 

محمود استاد محمد
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۲۲-۰ 

چاپ دوم ۹۳، )نایاب(

آثار مکتوب
زنده یاد مرتضی احمدی

ه نو م ا  ه  ک
ویراست دوم با چهل ترانة افزوده 

مرتضي احمدي
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۰۱-۲

چاپ اول ۹۴ ، جلد اعال، ۲۴8 صفحه
۱۹۰۰۰ تومان، کد: ۱55۰   

نی ر خو ر و    
مرتضی احمدی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹76-8
چاپ اول ۹۳، جلد اعال، ۲۴7 صفحه

۱8۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۳۴   

ا ترو ه  ر برو ب
 کلمه های ویژه، واژه ها، اصطالحات و

ضرب المثل های تهرانی
مرتضی احمدی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۲۰-۹
)ویراست دوم( چاپ دوم ۹5، جلد اعال

۳۲۰ صفحه، ۲۲۰۰۰ تومان
ناشر: هیال

کد: ۳۰۴۰   

ه  ر
در احواالت تِرون و تِرونیا

مرتضي احمدي
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۰۱-8

چاپ پنجم ۹6، ۱۴۴ صفحه، ۹۰۰۰ تومان
ناشر: هیال

کد: 8۳۲۰   

ی  ن م و 
مرتضي احمدي

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۱۲-7
چاپ ششم ۹5 ، ۲۳۲ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱۰68

مر که  بو
مرتضی احمدی

شابک: ۹78-6۰۰-5۳۳۹-۲8-5 
چاپ دوم ۹۴، ۹6 صفحه، 6۰۰۰ تومان

ناشر: هیال 
کد: ۱۴6۴
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 داستان ایرانی )داستان های کوتاه( 
نجم  ایی   نجم ت ایی   ت
ا   م  ب و  نو

ونداد جلیلی
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-65-۰

چاپ اول ۹6، ۲۲۴ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: ۱۳۹7

ا  ا  بو
علیرضا لبش

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-7۴-۲
چاپ اول ۹6، ۹6 صفحه
6۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: ۴۱۱۱

انم  ب بر
محمدرضا گودرزی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-66-7
چاپ اول ۹5، ۱۱۲ صفحه، 7۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: ۹۱۹۱ 

بی  ة  ت
محمدرضا صفدری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۳7-5 
چاپ اول 87 ، ۱۲7 صفحه

کد: ۹7۹۰

و ا و  ی با  ا
ا  ه 

حمید اباذری
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۳6-۰

چاپ اول ۹۳، ۱۲۰ صفحه، 6۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: ۱۴56

و و 
شکوفه آذر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۰۳-7
چاپ اول 88، ۱76 صفحه، ۳5۰۰ تومان

کد: 86۱۰

بی تر یر  ا ج ون یا
مجموعه داستان های کوتاه
عباس معروفی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۹۲-6 
چاپ هشتم ۹6، ۳6۰ صفحه
۲۳۰۰۰ تومان، کد: ۴7۰۰

ا  ر  ر  جا که 
ون  تما می 
)اثر برگزیدة جایزة بنیاد گلشیریـ  88(
)برندة هفتمین جایزة ادبی اصفهان(
)تقدیرشده در جایزة روزی روزگاری(
حامد حبیبی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳-757 
چاپ چهارم ۹5، ۱۲۰ صفحه
7۰۰۰ تومان، کد: ۹86۰

نا کل   م 
)تقدیرشده توسط انجمن قلم زرین(
مصطفی مستور

شابک:۹78-۹6۴-۳۱۱-۴85-5 
چاپ سیزدهم ۹5، ۹6 صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: ۹۰6۰

و    ر که مر 
بلقیس سلیمانی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۰5-8
چاپ پنجم ۹6، ۱۰۴ صفحه
7۰۰۰ تومان، کد: 78۴۰

س  و م
شیوا مقانلو

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-666-8 
چاپ دوم 87 ، )نایاب(
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ب  داستان ایرانی )داستان های کوتاه(  ا ب  مة  نی با 
)برندة جایزة روزی روزگاری ـ86(
)برندة جایزة مهرگان ادب ـ آذر 86(
مرتضی کربالیی لو

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۳۳-۰ 
چاپ سوم ۹۰، ۱۰۴ صفحه
۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۱6۰

م مجر خانو 
و چند داستان دیگر
)تشویق شده در بیست و دومین دورة
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران(
مرتضی کربالیی لو

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۰5-۳ 
چاپ چهارم ۹۳، ۹6 صفحه
۴5۰۰ تومان، کد: ۴85۰

م و  ر  خ م خ تری 
رؤیا هدایتی
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-5۰-6
چاپ سوم ۹6، ۱۳6 صفحه، 85۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: ۱5۱6

ن  ایی که   خو ه  مو
 )برندة رتبة دوم پنجمین دورة
جایزة ادبی اصفهان-آذر 86(
علی قانع

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۳۲-۳ 
چاپ سوم ۹۰، ۱۱۲ صفحه
کد: ۱585

و  اکر  و   

)برندة جایزة ادبی اصفهان ـ87(

ناتاشا امیری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-677-۴ 
چاپ سوم ۹۳، ۲۰۰ صفحه، ۹۰۰۰ تومان
کد: ۳۰۱۰

و  و 
ناتاشا امیری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۴۱-۲ 
چاپ اول 87، ۱۹۰ صفحه
۲8۰۰ تومان، کد: ۹6۲۰

ن ب ه 
ل ک و ب مر  می تون 

محمد اسماعیل حاجی علیان
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۳8-۴

چاپ دوم ۹۴، ۱76 صفحه
۹۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: ۱۲56

ت خ 
و چند داستان دیگر 

 )برندة جایزة مجموعه داستان اول
بنیاد گلشیریـ  آذر 83(

منیرالدین بیروتی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۳۳-6 

چاپ سوم ۹6، ۱۴۴ صفحه
8۰۰۰ تومان، کد: ۴88۰

ن  ن  می 
منیرالدین بیروتی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۰۴-7
چاپ دوم ۹6، ۱۳6 صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۴۳۳۳

ر مر ا ی بر  ک
ریه نمی ک  
محمدجواد جزینی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-688-5
چاپ دوم ۹۱، ۱۰۴ صفحه

۳۰۰۰ تومان، کد: 78۱۰

و  ة ون رخا خ
می فریده ُخراّ

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-668-۲ 
چاپ اول 85، 7۲ صفحه

کد: ۲57۰

ر   مایل 
هادی نودهی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-75۰-۴ 
چاپ اول 87، )نایاب(
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و می خو نوی 
 

یازده روایت آبگوشتی
فاطمه ستوده

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۴8-۳
چاپ اول ۹۴، ۹6 صفحه، 6۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: ۱۳86

مجا می خری ما  کجا با
دینا کاویانی

شابک: ۹78-۹6۴-۹۱۰۱7-۳-6
چاپ دوم ۹۱، 88 صفحه، ۳۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: 5۱۹۰

ر بای  ج ب
پریناز موسوی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-5۲-۰
چاپ اول ۹۴، ۹6 صفحه، 6۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: ۴۰55

ا می  ی ک  و
مریم فرهادی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۰7-۰
چاپ اول ۹۳، 8۰ صفحه، 5۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: ۱۲5۳

ریو ا  ه 
و داستان های واقعی

کامران محمدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۲۲-8

چاپ اول 88، ۹۴ صفحه، ۲۰۰۰ تومان
کد: ۹۳۲۰

ا   
)برندة قلم زرین مجلة گردونـ  72(

رضا قیصریه 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴57-۲ 

چاپ سوم ۹۳، ۱6۰ صفحه
7۰۰۰ تومان، کد: ۴۰۴۰ 

مه ا 
فرشته احمدی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۲7-۰
چاپ دوم ۹۴، ۱۴۴ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: 558۰

رن ر می م بر 
ناتاشا محر م زاده

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۳7-7
چاپ اول ۹۳، ۱6۰ صفحه، 75۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: ۱۴5۳ 

ا  
منصور یاقوتی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۳۱-5
چاپ اول ۹۲، ۹6 صفحه، ۴5۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: ۱۰۱۴

یه کا تر و تم
مهناز کریمی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۳۹-۹
چاپ اول ۹۳، ۱5۲ صفحه

75۰۰ تومان
کد: ۱۴۲۱   

خ ری ه  کو
نازلی جمال پناه

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۱۲-۴
چاپ اول ۹۰، ۹6 صفحه، ۲۲۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: 7۳5۰
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ا انة ما ا
)مجموعه داستان شایسته تقدیر 

جایزة هشت اقلیم ـ 1391(
غالمرضا رضایی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۱6-۲
چاپ اول ۹۲، 88 صفحه، ۴۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: 6۳۴۰   

ل اب و  ر می  م
ه با ل  ک اب

عالیه عطایی
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۱۱-7

چاپ اول ۹۱، ۱۲8 صفحه، ۳5۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 5۳8۰

ر م و محم 
امین فقیری

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۴۳-8
چاپ اول ۹۳، ۱۳6 صفحه، 6۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: ۱۴5۲

ا خو ن
فائزه طباطبایی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۳5-۳
چاپ دوم ۹5، ۱۱۲ صفحه، 65۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: ۱۰58 

و ا   
سهیال بسکی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۰۰۳-۴
چاپ اول ۹۳، ۱۳6 صفحه

7۰۰۰ تومان
کد: ۱۳۹۴ 

و جا مری 
علی حسینی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳-6۴5 
چاپ اول 86 ، ۱۲۰۰ تومان

کد: 8۲۰

ا اب ب ک
مهدی مرعشی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۲۴-۲
چاپ اول 88، ۱۰۴ صفحه

۲۰۰۰ تومان
کد: ۹۱۴۰

ه   ج با 
روح اهلل کاملی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۲۱-6
چاپ اول ۹۲، ۱۴۴ صفحه
6۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: ۱۰۴7

ی ن کا  و  به 
حمید عبدالهیان

شابک: ۹78-۹6۴-۹۱۰۱7-۲-۹
چاپ اول ۹۱، ۹6 صفحه
۳۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: 5۱۴۰

و ا با  م
مرتضی نظری زاده کرمانی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۴۴-5
چاپ اول ۹۳، ۲۰۰ صفحه
۹۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: ۱۳۹۹

ی  یی 
حسن بنی عامری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲8۱-۳ 
چاپ اول 8۰ ، ۲8۰ صفحه

کد: ۳۲8۰

ر ک 
امید پناهی آذر

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۱۴-8
چاپ اول ۹۱، 88 صفحه، ۴۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: 557۰

هجوم آفتاب 
)برندة جایزة مهرگان ادب ـ 88(
قباد آذرآیین
شابک: 978-964-91017-6-4
چاپ دوم 89، 96 صفحه، ۱8۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: 9590

خیال بازی
ساناز سّیداصفهانی
شابک: 978-600-90652-0-2
چاپ اول 88، 96 صفحه، ۱8۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 9290

 
سعید بردستانی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-65۴-5
چاپ دوم 87 ، 88 صفحه
۱۳۰۰ تومان
کد: ۲5۱۰

و ما ج م
آزاده محسنی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۲۱-۱
چاپ اول 88، ۹6 صفحه
۲۰۰۰ تومان
کد: 88۹۰

یا  ا ما و م  ی   ی
محمد حسینی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴75-6 
چاپ دوم 87، 7۲ صفحه، ۱۱۰۰ تومان
کد: ۹۲۰۰

ر  ر ی ن
مرجان بصیری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۲۲-۱ 
چاپ اول 87، 87 صفحه
۱۴۰۰ تومان
کد: ۹8۰۰



داستان ایرانی )رمان(   تا... ُدَمل
سلماز یگانه مهر

شابک: 52-1-9 978-600-906
چاپ اول 87 ، 120 صفحه، ۲۲۰۰ تومان

ناشر:  هیال
کد: 9540

ا ما ن می ک ا  م
کیارنگ عالیی

شابک: ۹78-6۰۰-۹۰65۲-5-7
چاپ اول 88 ، 8۰ صفحه، ۱7۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: 868۰

تاکسی سمند
جواد افهمی 

شابک: 978-600-90652-3-3
چاپ اول 88 ، 151 صفحه، 2800 تومان

ناشر:  هیال
کد: 9250

ا ا و    
فرشته مولوی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۱6-7
چاپ اول 88 ، ۱۲۰ صفحه، ۲۱۰۰ تومان

کد: 8۴۹۰   

رمه   ا 
کیا بهادری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۹7-5 
چاپ اول 8۴ ، ۱۲۰ صفحه، ۱۲۰۰ تومان

کد: ۳7۰

ر م و  ل  م
رؤیا شاپوریان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲75-۲
چاپ اول 8۰ ، ۱۲8 صفحه

کد: ۳۳۹۰

ایا  ا    
اکبر تقی نژاد

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۱۱-۲
چاپ اول 88 ، ۱۰۴ صفحه، ۲۰۰۰ تومان

کد: 867۰

تو با
م غبیشی تبساّ

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۱8-۱
چاپ اول 88 ، 88 صفحه، ۱7۰۰ تومان

کد: 8۴۱۰

ر  نی   ب ا با ج 
)تقدیرشده در بخش ویژة مجموعه داستان

چهارمین دورة جایزة ادبی اصفهان ـ دی 85(
پیمان اسماعیلی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴-578 
چاپ اول 8۴ ، )نایاب(

ه  ی ر   
الدن نیکنام

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۲۰-7 
چاپ اول 86 ، ۹6 صفحه، ۱۳۰۰ تومان

کد: 6۴۰

م ا  و 
بهمن فرزانه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳-5۳۳ 
چاپ اول 8۴ ، )نایاب(

ی بو  ن نی  م 
فریبا صدیقیم

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۲۹-7
چاپ اول 88 ، ۱۴۲ صفحه، ۳۰۰۰ تومان

کد: 86۴۰

ه ب و  جم
انی  ی  و 

غزال زرگر امینی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۱۰-8 

چاپ اول 86 ، 88 صفحه
کد: ۳۱۲۰

ر  خ ت مر و  کو
فتح اهلل بی نیاز

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-655-۲ 
چاپ اول 86 ، ۱۲۰ صفحه، ۱6۰۰ تومان

کد: ۲۹6۰

قطار در حال حرکت است
میترا داور

شابک: 978-600-90652-6-4
چاپ اول 88، 111 صفحه، ۲۲۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: 9280

ر کو
فرهاد کشوری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۳۴-۰ 
چاپ اول 8۳ ، ۱۰۲ صفحه

کد: ۹7۱۰

ل  ا  ه 
علی صالحی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۹۰-۳
چاپ اول 85 ، )نایاب(

و  
محمد محمدعلی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۰۰-8 
چاپ اول )ناشر( 8۲ ، )نایاب( 

ا   و ا 
کاوه گوهرین

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۹۴-5
چاپ اول 8۹ ، ۹6 صفحه، ۲۰۰۰ تومان

کد: 8۴۳۰

ی و ج و مر
محسن حکیم معانی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۱۳-6
چاپ اول 88 ، ۹6 صفحه، ۱۹۰۰ تومان

کد: 8۴5۰

عبور معطر
نارسیس زهره نسب

شابک: 978-600-90652-9-5
چاپ اول 88 ، 104 صفحه، ۲۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: 8350

و محبو م یی ن ا بو تم
آسیه نظام شهید ی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۱۰-۰
چاپ اول ۹۰، ۹6 صفحه

ناشر: هیال
کد: 7۳۹۰

34
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داستان ایرانی )رمان(  
ای   خو 

ریف ن محمو  ی خانه ت  
عباس سلیمی آنگیل

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۹۱-۹
چاپ اول ۹7، ۱۱۲ صفحه

۹۰۰۰ تومان، ناشر: هیال
کد: ۱۰۴۲

و ی با
شهریار عباسی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-8۹-6
چاپ اول ۹7، ۲۰۰ صفحه
۱5۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: ۱۲8۲

ا خو ک  
زهرا شاهی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-7۱-۱
چاپ اول ۹7، ۱68صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: ۱۲۱۱ 

ا  بی تر  
یا بر مدار هالل آن حکایت سنگین بار

)برندة جایزة بهترین رمان فارسی سال، 
ششمین دورة مهرگان ادب مهرماه 84(

)برندة بهترین رمان سال، پنجمین دورة 
جایزة هوشنگ گلشیری ـ آذرماه 84(

محمد حسینی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۴5-6 

چاپ هفتم ۹۴، ۱۲6 صفحه
7۰۰۰ تومان، کد: ۹7۰۰   

 ما
ر خ ی 

بلقیس سلیمانی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳8۴-۴

چاپ اول ۹7، ۲۳۲ صفحه
۱8۰۰۰ تومان

کد: ۱5۹۹

ا خو ن  ن
یاسمن خلیلی فرد

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۴۰-۰
چاپ دوم ۹6، ۴۴۰ صفحه
۳۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۴77

مه مانی 
احمد درخشان

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-8۲-7
چاپ اول ۹6، ۲۲۴ صفحه
۱5۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: ۱۴۲۴

کاتا 
یبا  ا  ر  

مهدی عزتی
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-8۱-۰

چاپ اول ۹6، ۱6۰ صفحه
7۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: ۱۳7۹
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ن  ونه  ا و کا 

سامان نورایی
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-87-۲

چاپ اول ۹6، ۲8۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: ۱۲۲۹

و  خا  
ضحی کاظمی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-8۴-۱
چاپ اول ۹6، ۳۰۴ صفحه

۱7۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: ۱۳۱۱

نر  ما  ة    مجمو
و       ه محم  ر مجمو ب          

هیچ نویسنده ای به اندازه ژانرنویس با شهرزاد همذات پنداری نمی کند. ژانرنویس مخاطب را بر سریر پادشاهی می نشاند و هدفی جز تسخیر تمام قلب و ذهن او ندارد. 
همچون شهرزاد، که اگر شب نمی توانست پادشاه را پای نقل خود نگه دارد هستی خود را از دست می داد، ژانرنویس نیز نمی تواند موفقیتش را به آینده و آیندگان 
موکول کند. »مجموعة رمان ژانر«، به سردبیری محمدحسن شهسواری، هدفش نوشتن و انتشار رمان هایی متناسب با فرهنگ ایرانی )هرچند در برخی از وجوه تمایز 
چندانی میان ما و مخاطب جهانی وجود ندارد( و احترام به احساس، شعور و سلیقة فرهیختة نسل جدید مخاطبان است. جمجمة جوان، کاج ها وارونه اند، مرداد دیوانه  

و خاک آدم پوش کتاب هایی هستند که تا به حال از این مجموعه منتشر شده اند.

نه  یو مر 
محمدحسن شهسواری

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-85-8
چاپ دوم ۹7، ۱۰۴ صفحه

۲۱۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: ۱۳۲7

جمجمة جو 
الله زارع

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-86-5
چاپ اول ۹6، ۱۳6 صفحه

۹۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: ۱666

خر بانو  با 
 )رمان برگزیدة بخش ویژة چهارمین 
دورة جایزة ادبی اصفهان ـ دی 85(

بلقیس  سلیمانی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۰۹-5 

چاپ یازدهم ۹5، ۲۹۲ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: ۱۰7۲   

ه با خا
)تقدیر شده در کتاب فصلـ  بهمن 87(

بلقیس سلیمانی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۳۳-7 

چاپ هشتم ۹5، ۲۴۰ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۹85۰   

ر ا  
بلقیس سلیمانی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۰5-۲
چاپ دوم ۹5، ۱6۰ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۱۲



 

ا جو مجابی

جواد مجابی، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی، نقاش، طنزپرداز و روزنامه نگار،  در سال ۱۳۱8 در قزوین متولد شد. او سال ها 
در عرصه های مختلف فرهنگی،  ادبی و هنری تالش و فعالیت کرده و آثار متعددی از خود بر جای گذاشته است که 

ذکر نام آن ها به چندین و چند صفحه نیاز دارد. او مدت کوتاهی سردبیر مجلة نام آشنای دنیای سخن بود.
و  ایران  ادبیات کالسیک  به  او  است. عالقة  ایران  معاصر  و هنرمندان  روشنفکران  از شناخته شده ترین  مجابی 

تسلطش بر آن در همة آثار و نوشته هایش آشکار است.
گفتن در عین نگفتن،  روایت عور، در این هوا و باغ گمشده از جمله آثار او هستند که در انتشارات ققنوس چاپ و 

منتشر شده است.
به همت انتشارات ققنوس روز چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹6 در شهر کتاب دانشگاه، با حضور هنرمندان و فرهیختگان، از 
تازه ترین رمان ایشان گفتن در عین نگفتن رونمایی و مراسم جشن امضای سه کتاب روایت عور، در این هوا و باغ گمشده 

برگزار شد. 

ة تا  ی
سودابه فرضی پور

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-75-۹
چاپ اول )توزیع( ۹6

۲6۴ صفحه، ۱6۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 7666

ی   خو
هادی معصوم دوست

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-7۹-7
چاپ اول )توزیع( ۹6

۱68 صفحه، ۱۱۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 5۳۳۳

م  با 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۹6-۴ 

چاپ سوم ۹6، ۳6۰ صفحه
۲۴۰۰۰ تومان، کد: ۴۰7۰

و ی   
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۳۰-۲ 

چاپ دوم ۹6، ۱68 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: 6۴۰۰

و )داستان کوتاه( ی  و
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۴۳-۲ 

چاپ دوم ۹6، ۲۳۲ صفحه
۱6۰۰۰ تومان، کد: ۳7۰۰

۱8۰۰۰ تومان، کد: ۱5۳۱چاپ اول ۹6، ۲۴۰ صفحهشابک: 5-۳۰۳-۲78-6۰۰-۹78   ن 



ا  ونی مر م
)برندة جایزة بنیاد زور کامپـ  2001(
عباس معروفی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۴۴-5 
چاپ سی ام ۹7
۲۱۰۰۰ تومان، کد: ۳۱۹۰
قطع جیبی: چاپ بیست و هفتم ۹6
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۳۳-۲
۳5۲ صفحه، ۱۳۰۰۰ تومان، کد: ۹۹۱۱

و  ا ب
عباس معروفی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳7۴-۲ 
چاپ نوزدهم ۹7
۲۳۰۰۰ تومان، کد: ۴6۰۰
 قطع جیبی: چاپ هفدهم ۹6
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۳۴-۹
۳۴۴ صفحه، ۱۴۰۰۰ تومان، کد: 8888

ا  ر ر 
)برندة جایزة بنیاد آرنولد تسوایگ(
عباس معروفی
شابک: ۱ -۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۹7 
چاپ هفتم 88 ، ۱۴۴ صفحه
کد: ۴۱8۰

بی تر یر  ا ج ون یا
مجموعه داستان های کوتاه
عباس معروفی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۹۲-6 
چاپ هشتم ۹6، ۳6۰ صفحه
۲۳۰۰۰ تومان، کد: ۴7۰۰

ا ما ر  ون خا
و دو نمایشنامه دیگر 

عباس معروفی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۲۱-۳ 
چاپ پنجم ۹6، ۲۰8 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۴8۰۰

و  ناشر  شاعر،  نمایشنامه نویس،  رمان نویس،  معروفی  عباس 
روزنامه نگار معاصر ایرانی مقیم آلمان است. او فعالیت ادبی خود را 
زیر نظر هوشنگ گلشیری و محمدعلی سپانلو آغاز کرد و در دهة 
به  ایران  ادبیات  عرصة  در  مردگان  سمفونی  رمان  چاپ  با  شصت 

شهرت رسید.
برترین  از  که  کرد  ثابت  بلوا  سال  کتاب  نوشتن  با  سپس  او 

نویسندگان معاصر ادبیات ایران است. 
از او تاکنون رمان پیکر فرهاد، مجموعه داستان دریاروندگان جزیرة 
آبی تر و نمایشنامة آونگ خاطره های ما به چاپ رسیده است. آخرین اثر 
وی، نام تمام مردگان یحیاست، در مرحلة آماده سازی برای انتشار است.

و  شد  ترجمه  آلمانی  زبان  به  آن که  از  پس  مردگان  سمفونی 
نیز  استانبولی  انگلیسی و ترکی  زبان های  به  جوایزی دریافت کرد، 

ترجمه شد و نسخة چینی آن در حال آماده سازی است.
کتاب های عباس معروفی را حتمًا با هولوگرام تهیه کنید.

۳۴۴

ی رو باس م ا 
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ه روخ ر بر
مرتضا کربالیی لو

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۹-۰۱
چاپ اول ۹۴، ۳76 صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۱7

و  و
ا  ه  و بر 
مرتضا کربالیی لو

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۴6-5
چاپ اول ۹5

۲۰8 صفحه، ۱۴۰۰۰ تومان
کد: 88۹۹

ا خ
مرتضا کربالیی لو

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۳۹-5 
چاپ اول 8۳ ، ۱۲8 صفحه

۱۲۰۰ تومان، کد: ۹6۰۰

ر  مونا م
)برندة جایزة مهرگان ادبـ  88(
)تقدیرشده در جایزة ادبی » واو«(

شاهرخ گیوا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۳۲-۰ 

چاپ چهارم ۹۳، ۲۰8 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۹5۳۰

ا ل 
)برندة جایزة بهترین رمان متفاوت

جایزة ادبی »واو« ـ اسفند93(
شاهرخ گیوا

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰86-7
چاپ سوم ۹6، ۱۴۴ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۲58

ل   بی بی 
نادر وحید

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-867-۹
چاپ اول 8۹ ، ۴۹6 صفحه

کد: 768۰

ایه  و 
)یک بازی بلند(

)برندة جایزة بهترین رمان متفاوت
جایزة ادبی »واو« ـ اسفند92(

محمدرضا صفدری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۳۳-۱

چاپ دوم ۹5، ۱۴۴ صفحه
85۰۰ تومان، کد: ۱۱۱۴

م ببر ن 
 به با خو تاک

)رمان برگزیدة سال 81 منتقدان و 
نویسندگان مطبوعات و جایزة 

ادبی اصفهان(
محمدرضا صفدری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴76-۳ 
چاپ سوم ۹6، ۴۱۲ صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: 87۳۰

ی  ک
سلمان امین

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۱۲-7
چاپ اول )توزیع( ۹6

۲۳۲ صفحه،۱۴۰۰۰ تومان
کد: 7۱۱۱

رمی ا  و ی  ه مر
)برندة جایزة بهترین رمان اول 1390 
بنیاد هوشنگ گلشیریـ  اسفند 91(

سلمان  امین 
شابک: ۹78-۹6۴-۹۰۱7-۰-5

چاپ سوم ۹۴ 
۲88 صفحه، ۱۴۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: 7۱6۰  

م  ا  خو 
)برندة هفتمین دورة جایزة ادبی

اصفهان ـ 86(
نادر وحید

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-75۴-۲ 
چاپ اول 87 ، ۱۱۲ صفحه

۱6۰۰ تومان، کد: ۹77۰
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بابک تبرایی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲7۰-۰
چاپ اول ۹5، ۲۴8 صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: ۹۹۴۴

ا  ج ن
محمداسماعیل حاجی علیان

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-67-۴
چاپ اول ۹6

۲۹6 صفحه، ۱5۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 5۴۴۴

ر مر 
ی ا ل  ب

محمداسماعیل حاجی علیان
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-6۴-۳

چاپ اول ۹5
۱6۰ صفحه، ۹5۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: ۹۰۹۹

ر  م ک 
هادی معیری نژاد

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-68-۱
چاپ دوم ۹6

۱۱۲ صفحه، 7۰۰۰ تومان
ناشر: هیال 
کد: ۱۹۱۹

ا ر  یر 
د ایوبی محماّ

شابک: ۹78-۹6۴-۹۱۰۱7-۹-8
چاپ اول 88 ، ۲8۰ صفحه، ۴8۰۰ تومان

ناشر: هیال، کد: ۹57۰

ی  مه  مو ی جا 
تکتم توسلی 

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۲۹-۲
چاپ اول ۹۲، ۱8۴ صفحه

75۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: ۱۰۱۲

ی ا و به   
ی   ی خو  ر 

)برندة جایزة بهترین رمان متفاوت
جایزة ادبي »واو« ـ بهمن 85(

مهدی یزدانی خرم
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-557-۹ 

چاپ دوم ۹6 ، ۱76 صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۰5۹

و ا خ
)تقدیرشده در بخش رمان ادبیات

پایداری ـ آذر 83(
فرهاد حسن زاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۲7-5 
چاپ چهارم ۹۳، ۳5۲ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۴6۹۰

ر خ   م ب
جواد ماه زاده

شابک: ۹78-۹6۴-۹۱۰۱7-۲-۱
چاپ دوم ۹۴، ۲6۴ صفحه 
۱۴۰۰۰ تومان، ناشر: هیال

کد: ۹6۱۰

ت  ر  خری 
)87 )برندة جایزة ادبی اصفهانـ 

فرهاد کشوری 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۱8-۴ 

چاپ چهارم ۹۲، ۳5۲ صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: ۱۰7۴

ا نی مو و  
فرهاد کشوری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۲8-۲ 
چاپ دوم 8۴ ، ۱۰۴ صفحه

کد: ۴8۹۰ 

ی مر 
محمدرضا ساالری

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۲7-8
چاپ اول ۹۲، 88 صفحه 

ناشر: هیال
کد: ۱۰۴6
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رو ی 
فریبا کلهر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-886-۰
چاپ ششم ۹6، ۱68 صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: 7۲8۰

ر و یا بی 
نسترن رها

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۱7-۴
چاپ پنجم ۹6، ۱۱۰۰۰ تومان

کد: 88۳۰

 ب 
نازی صفوی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۱۳-۴ 
چاپ پنجاه ودوم ۹7، ۴۴8 صفحه

۲5۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۰۹   

ما ب بر 
نازی صفوی

 شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۳5-۰ 
چاپ سیزدهم ۹6، ۲88 صفحه

۱8۰۰۰ تومان، کد: 75۰۰   

ر  ر  خا
)برندة رتبة سوم پنجمین دورة
جایزة ادبی اصفهان ـ آذر 86(

شیوا کریمی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-67۱-۲ 

چاپ اول 85 ، ۱68 صفحه
کد: ۱7۲۰

ا  ر 
فرشته ساری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۲۴-۱ 
چاپ اول 8۳ ، ۱۱8 صفحه

کد: 5۰۰۰

ی ر  خ ت
)برندة جایزة روزی روزگاری 

اردیبهشت 86(
ماه منیر کهباسی

شابک: ۹6۴-۳۱۱-687-۳ -۹78
چاپ چهارم ۹۳، ۲۰8 صفحه

85۰۰ تومان، کد: ۱56۰

ر و ی ن
ماه منیر کهباسی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۲۴-۳
چاپ اول ۹۴، ۲۹6 صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: 5۰۳۳

وبر  و 
)برندة جایزة ادبی اصفهان ـ دی 83(

مهناز کریمی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۱۳-8 

چاپ چهارم ۹۳، ۳8۴ صفحه
۱6۰۰۰ تومان، کد: ۴7۱۰

و و کا
)برندة بهترین رمان شانزدهمین 

دورة جایزة مهرگان ادب(
)رمان شایستة تقدیر 

جایزة ادبی »واو« ـ 93(
عالیه عطایی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۹۴-۲
چاپ اول ۹۳، ۱8۴ صفحه
85۰۰ تومان، کد: ۱۰67  

ا می تاب انة  خو بر 
)رمان شایسته تقدیر 

در جایزة هفت اقلیم ـ 91( 
جواد افهمی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۰5-6
چاپ اول ۹۰، ۳۲۰ صفحه

ناشر: هیال
کد: 7۳8۰
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یا  ر  خ مة 
الهام فالح

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲68-7
چاپ دوم ۹7، ۳5۲ صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: 7775

اما
الهام فالح

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰5۰-8
چاپ اول ۹۲، ۱76 صفحه

75۰۰ تومان، کد: ۱۱۲۹

و با ا با   م
الهام فالح 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹6۳-8
چاپ دوم ۹۴، ۲88 صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: 5۴۱۰

یر ه 
مه کامه رحیم زاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-756-6 
چاپ دوم ۹۳، ۲۱6 صفحه

85۰۰ تومان، کد: ۹۹7۰

ر  ا نا تم 
پیام یوسفی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-565-۴ 
چاپ اول 8۳ ، 88 صفحه

کد: 67۴۰

ی خامو   بر
حسن بهرامی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۱۲-۹
چاپ اول 88 ، ۲۳۰ صفحه

۴5۰۰ تومان، کد: 88۲۰

مو  ر نا 
منصور کوشان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۲8-۰
چاپ اول 88 ، ۹۴ صفحه

کد: 887۰

ن  و موخ و  ا   
)برندة جایزة هفتمین دورة کتاب سال 

نویسندگان و منتقدان مطبوعاتـ  85(

فرخنده آقائی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۲۴-5 

چاپ سوم ۹۳، ۳۱۲ صفحه
۱۳۰۰۰ تومان، کد: ۳۱5۰

یه  ی ی جا   با 
فرخنده آقائی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۳۳-8
چاپ اول ۹5، ۱76 صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۹۹66 

ی  مو ر ر 
)برندة جایزة مهرگان ادب ـ 88(

)تقدیرشده در جایزة روزی روزگاری(
فرشته احمدی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۴۰-5
چاپ سوم ۹۱، ۲۳۰ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۹87۰

ر ل  ج
فرشته احمدی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۴۰-۲
چاپ دوم ۹۱، ۲۱6 صفحه
75۰۰ تومان، کد: 8۴7۰

ا مر   خ کجا می برن 
عاطفه طیه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-755-۹ 
چاپ اول 87 ، ۲۲۲ صفحه 

کد: ۹۹5۰

ی ما م
هدا عربشاهی

شابک: ۹78-6۰۰-۹۰65۲-۴-۰
چاپ اول 88 ، ۱۴۴ صفحه

ناشر: هیال
کد: 88۰۰
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اتی ی   
ـ الدن نیکنام ـ مهناز رونقی فرزانه کرم پور 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-88۳-۹
چاپ چهارم ۹6، 5۰۴ صفحه

۲8۰۰۰ تومان، کد: ۹۰8۰

ی خانه  ن 
فرزانه کرم پور ـ الدن نیکنام

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۲۴-6
چاپ اول ۹۳، ۱5۲ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۴65

و   ریو 
ن  و نمی 

)برندة پنجمین دورة 
جایزة پروین اعتصامی

نامزد نهایی جایزة دو ساالنة 
مهرگان ادب ـ 92(

طال نژادحسن
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-7۰-۴

چاپ اول )ناشر( ۹5
۱8۴ صفحه، ۱۱۰۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: 55۲5

بو بر
شهال شهابیان

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۲6-۳
چاپ اول ۹۳، ۱۹۲ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۳۲

ی که ما  ب مو ما
قاسم شکری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-787-۰
چاپ اول 88 ، ۳۲۴ صفحه

کد: ۹۱8۰

ا یا  ر   ان
قاسم شکری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۹۰-۴
چاپ اول ۹۲، ۱5۲ صفحه

65۰۰ تومان، کد: ۱۱۱7

ه نا  کا
رضا قیصریه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴68-8 
چاپ دوازدهم ۹6، ۲۰۰ صفحه

۱۳۰۰۰ تومان، کد: 85۰۰

ل جا نر به  ی
آنیتا یارمحمدي

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹7۴-۴ 
چاپ دوم ۹۲، ۲۱6 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: 6۳۱۰

با
آنیتا یارمحمدی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۳۴-5
چاپ اول ۹۳، ۱5۲ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۴6۳

ی ی  بمب ا 
می فریده خراّ

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۴6-۹
چاپ اول ۹۴، ۱۲8 صفحه

7۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۴۳8

و یا
می فریده خراّ

شابک: ۹78-6۰۰-۹۱۰۱7-8-۱
چاپ اول ۹۳، ۱۲8 صفحه

6۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۳۹۳

و    خ 
مي فریده خراّ

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۰۹-۴
چاپ اول 8۹ ، ۱۲8 صفحه

۲5۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: 85۹۰
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ی ی ی م ن
کیوان ارزاقی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۳۲-۲
چاپ دوم ۹۴، ۲۴8 صفحه

۱۴۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۱۱۹

نی ر
محمدعلی سجادی

شابک:۳ -۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۲6
چاپ اول ۹5، 5۱۲ صفحه
۳۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۱66

ه ک   با نو
محمدعلی سجادی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-867-۹
چاپ اول 8۹ ، ۱7۴ صفحه

۳۲۰۰ تومان، کد: 8۰۲۰

و م می 
امیر خداوردی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۴۲-۱
چاپ اول ۹۴، ۱76 صفحه

۹۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۴۱۹

م  ن
به ج ی  ی جا خ ی  و

فرید حسینیان تهرانی
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-57-5

چاپ اول ۹۴، ۱6۰ صفحه
۹۰۰۰ تومان

ناشر: هیال، کد: 5۰۱۱

ا  
 )برندة جایزة بهترین رمان سال

از بنیاد گلشیری ـ دی 85(
منیرالدین بیروتی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-588-۳ 
چاپ اول 8۴ ، 65۰ صفحه )نایاب(

وی رک
بهمن فرزانه 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۲7-۲ 
چاپ چهارم ۹۲، ۱8۴ صفحه

کد: ۹۰۰۰

مر که  بو
مرتضی احمدی

شابک: ۹78-6۰۰-5۳۳۹-۲8-5 
چاپ دوم ۹۴

۹6 صفحه، 6۰۰۰ تومان
ناشر: هیال 
کد: ۱۴6۴

و ن ا مم ت
حسین یعقوبی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-5۹-۹
چاپ اول ۹۴، ۱6۰ صفحه

۹۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: 6۰66

خانه و
محمدعلی مهمان نوازان

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۴۰-7
چاپ اول ۹۳، ۱8۴ صفحه

75۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۴۴7

ر بو که ی  ماجر  
ساسان م. ک. عاصی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۹7-۹
چاپ اول 88 ، ۱۳6 صفحه

۲7۰۰ تومان، کد: 8۹6۰

تمانی  ا ة  مایا یا 
ابا کری خا  خ

فرید قدمی
شابک: ۹78-6۰۰-۹۰65۲-7-۱

چاپ اول 88 ، ۹6 صفحه
۲۰۰۰ تومان

ناشر: هیال، کد: ۹۱۳۰
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ـ مائده؟ ـ وصف؟ ـ تجلی؟

)برندة جایزة کتاب سال منتقدان 
مطبوعات ـ 79(
محمدرضا کاتب

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۰5-۹
چاپ نهم ۹6، ۲88 صفحه
۱۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۰6۱ 

ن ر نا ا 
)برندة چهارمین دورة جایزة ادبی 

روزی روزگاری ـ آبان 89(
)تقدیرشده در کتاب فصل

زمستان 88( 
محمدرضا کاتب

شابک: ۹78-۹6۴-۹۱۰۱7-۳-6
چاپ سوم ۹۴، ۲88 صفحه

۱6۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 885۰ 

ا  با 
محمدرضا کاتب

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-76-6
چاپ اول ۹6 

۲۴۰ صفحه، ۱5۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: ۴۲۲۲

ه  ا  ا  و  ا 
و و 
رؤیا هدایتی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-77-۳
چاپ اول )توزیع( ۹6

۱76 صفحه، ۱۱۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 7۳۳۳

ر ن  ک م
سارا حسن زاده

شابک: ۹78-6۰۰-۹۰65۲-8-8
چاپ اول 88 ، ۲۱6 صفحه، ۳8۰۰ تومان

ناشر: هیال
کد: 87۱۰

ی  ایی  ی ت
فوژان برقیان

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-6۳-6
چاپ اول )توزیع( ۹6

۱8۴ صفحه، ۱۱۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 7۴۴۴

ی  و  خ
علیرضا رحیمی نژاد

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-8۰-۳
چاپ اول )توزیع( ۹6

۱۳6 صفحه، 85۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 5۲۲۲

نی  و و ب  ی 
گیتی صفرزاده

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-8۳-۴
چاپ اول ۹6، ۱۲۰ صفحه

7۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 6۳۳۳

ا کمی مر بو ن
مهین دخت حسنی زاده

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۳۰-8
چاپ اول ۹۲، ۱۲۰ صفحه

55۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۱۲8
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ا  ا ی   ن
انه ا

میترا عرفانی خانقاهی
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-6۲-۹

چاپ اول ۹5 
۱۲6 صفحه، 8۰۰۰ تومان

ناشر: هیال، کد: 77۹۹ 

ن ا    مر 
ناتاشا امیری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱7۴-۱
چاپ اول ۹۴، ۳6۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: 5۰88

ا  تو   
تر  ر م 

بنفشه رحمانی
شابک: ۹78-۹6۴-۹۱۰۱7-۱-۳

چاپ اول ۹5
8۰ صفحه، 5۰۰۰ تومان

ناشر: هیال، کد: ۴۴۳۳

بر  ی نام ن و 
میثم خیرخواه

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-7۲-8
چاپ اول ۹5

۱۲۰ صفحه، 75۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 77۲۲

ا ه     ر ب
نسرین سیفی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۰۱-۳
چاپ اول 88 ، ۱6۰ صفحه

۲5۰۰ تومان، کد: ۹۳۹۰

ا رن
)تقدیرشده به عنوان بهترین داستان

بلند سال مهرگان ادب ـ مهر 84(

فرشته توانگر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۱۳-5 
چاپ اول 8۳، ۱۲8 صفحه )نایاب(

ا خامو  ر  وس 
پارسا حسینی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-6۹-8
چاپ اول ۹5

۱76 صفحه، ۱۱۰۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: 7788

ر  م 
صالحه مرتضی نیا

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-5۴-۴
چاپ اول ۹5

۱۲8 صفحه، 75۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: ۴۴۲۲

 
تبسم غبیشی 

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲77-۴
چاپ اول ۹5، ۱۹۲ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: 8885

ی  ا کو   
رمان طنز دربارة عشق

و کلیة بیماری های دل
م. مالمیرآبادی 

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-6۱-۲
چاپ اول ۹5، ۱۹۲ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: 7777

رخی به ت بو  
ملیحه صباغیان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۴6-۴
چاپ اول 8۹ ، ۳۱۲ صفحه

کد: 8۲۱۰

ر ر و   ما ی 
تری ا ب ت 

شاهرخ تندروصالح
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۲7-۳

چاپ اول 88، ۳۲8 صفحه
کد: 8۴6۰
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جی  خا
سمیرا رشیدپور

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۹5-6
چاپ اول ۹5، ۱۳۲ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: 8۰۹۹

ا ر 
مژده ساجدین 

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۳۲-8
چاپ اول ۹5، ۲۹6 صفحه

۱7۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۹۰۱۱

ه می کا ا کی ب
فرشته مولوی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹5۰-8
چاپ دوم ۹۳، ۲۰8 صفحه

85۰۰ تومان، کد: 5۴۰۰   

ی ر ی  ا ب ابا  ا خ ن
نصرت ماسوری

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-6۰-5
چاپ اول ۹5، ۱۴۴ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۹۰77

ر و  ب 
مرجان بصیری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹86-7
چاپ اول ۹۱، ۲۱6 صفحه

65۰۰ تومان، کد: 5۹5۰

ا
زهره جمشیدی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۱7-۹
چاپ اول ۹۲، ۱76 صفحه

7۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۰۳6

ن ی ا بر می  رو ی  و
فهیم عطار

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۴۹-۰
چاپ اول ۹۴، ۴6۴ صفحه

۲5۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۳۴6

ی ا خا ا 
فهیم عطار

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۳۳-۹
چاپ اول ۹۲، ۲۰8 صفحه

۹۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۱۲۱

ی  ج
نسترن هاشمی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۳۹-۱
چاپ اول ۹۳، ۳68 صفحه

۱5۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۱۳۱

یب ب ب 
نسترن مکارمی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-55-۱
چاپ اول ۹۴، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۰66

ا  کا 
علی حالجی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۴7-6
چاپ اول ۹۴، ۱۲8 صفحه

7۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: ۱۳۴7

ی ا مانی خ م
شیدا اعتماد

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۰8-7
چاپ اول ۹۰، ۱۴۴ صفحه

ناشر: هیال
کد: 755۰   
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رمان و داستان )ادبیات جهان(  و ه  نبای 
پروین مختاری

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-56-8
چاپ اول ۹5، ۲6۴ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: 7۰۳۳

نی رو یر ا  تا  م و 
طاهره علوی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۱۹-۳
چاپ اول ۹۳، ۱5۲ صفحه

7۰۰۰ تومان 
ناشر: هیال، کد: ۱۰6۴  

ا  بانه 
جمشید طاهری

شابک: ۹78-۹6۴-۹۱۰۱7-7-۴
چاپ اول 88، ۴۱5 صفحه

ناشر: هیال
کد: ۹۴8۰

ی می ک ن ا  ما   
پری ناز رئیسی

شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۲5-۴
چاپ اول ۹۲، ۱5۲ صفحه

7۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: 6۴۴۰

ا مر
مهدی فیاضی کیا

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۳۰-۰
چاپ اول ۹۳، ۱5۲ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۰6۹

ا م
جمشید طاهری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۹6-6
چاپ اول ۹۱، ۱68 صفحه

65۰۰ تومان، کد: 58۲۰

ر ی ا  با  وس به  تی  ا ن رو  ا  ما 
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رمان و داستان )ادبیات جهان( 

ی  بر             
نگاهی به درون کرة شمالی

جنگ جین  سونگ
ترجمة مسعود یوسف حصیرچین
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۱۱-۰

چاپ چهارم ۹6، ۳۴۴ صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: ۱۳8۳

ریا م  و               
داستان واقعی 

یک جاسوس زن کره ای
کیم هیون هی

ترجمة فرشاد رضایی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۴۹-۳

چاپ پنجم ۹7، ۲۴۰ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: ۱۳7۱

و         نا
و به ج  می 

رومن پوئرتوالس
ترجمة ابوالفضل اهلل دادی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳7۲-۱
چاپ اول ۹6، ۴۴8 صفحه
۳۲۰۰۰ تومان، کد: ۱5۳5

ی  ن مرتا ر              
ا بو   ر  ا  ی ی  با که  جا

رومن پوئرتوالس
ترجمة ابوالفضل اهلل دادی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۱8-۹
چاپ سوم ۹6، ۲۹6 صفحه
۱۹۰۰۰ تومان، کد: ۴۹۹۹

رومن پوئرتوالس در خانواده ای نظامی زاده و بزرگ شده و به همین دلیل از کودکی به نقاط مختلف دنیا 
سفر کرده است. او به دلیل عالقه اش به شغل کارآگاهی وارد ادارة پلیس شد و مدتی هم پلیس مرزی بود. 
پوئرتوالس در همین سفرها و نیز به واسطة شغلش با پدیدة مهاجرت غیرقانونی و علت ها و پیامدهای 
آن از نزدیک آشنا شد. او در کتاب موفق سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود 
نیز به این مضمون پرداخته است. این کتاب پوئرتوالس را به پدیدة ادبی فرانسه تبدیل کرد. او در کتاب 
بعدی خود یعنی ناپلئون به جنگ داعش می رود به معضل دنیای امروز یعنی هیوالی داعش از منظری نو 

پرداخته است. پوئرتوالس در این کتاب ناپلئون را به دنیای امروز می آورد.

)ادبیات جهان(رمان و داستان )ادبیات جهان(رمان و داستان )ادبیات جهان(
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و و  ا 

ه  با  
ترجمة حسین سلیمانی نژاد
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۴7-8
چاپ اول ۹7، جلد اعال، ۳۹۴ صفحه
۳5۰۰۰ تومان
کد: ۱۳۳۰

و ما
ترجمة محمد نجابتی
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۴6-۱
چاپ اول ۹7، جلد اعال، ۲76 صفحه
۲۹۰۰۰ تومان
کد: ۱۲۳6

م ر به مرک 
ترجمة فرزانه مهری
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۴۴-7
چاپ اول ۹7، جلد اعال، ۳۴8 صفحه
۳۲۰۰۰ تومان
کد: ۱۲۳5

و ا  ا   ن و 
ترجمة فرزانه مهری
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۳6-۲
چاپ اول ۹7، جلد اعال، ۳۳6 صفحه
۳۲۰۰۰ تومان
کد: ۱۳5۱

چند نویسنده می شناسید که آثارشان هم بتواند مخاطبان کودک و نوجوان را 
جذب کند و هم خوانندگان بزرگسال را؟ ژول ورن قطعًا یکی از بزرگ ترین 
و  علم  از  دست مایه هایی  با  ماجراجویانه  رمان های  نویسندة  اولین  آن هاست، 
تکنولوژی. پنج هفته در بالن،  اولین اثر او، با چنان موفقیتی روبه رو شد که ژول 
ورن را جهانی کرد. پس از آن سفر به مرکز زمین را منتشر کرد و بعد دوِر ماه 
و کمی بعدتر دور دنیا در هشتاد روز. محوریت سفر و ماجراجویی در رمان های 
او آثارش را در مجموعه ای جای داده با عنوان »سفرهای اعجاب انگیز«. این 

مجموعه شامل 6۲ رمان و ۱8 داستان است.
او، که در آغاز تنها میان کودکان طرفدار داشت، پس از تحقیقاِت یکی از 
منتقدان فرانسوی به آنچه شایستة آثارش بود دست یافت، به طوری که شمار 
در  را  او  و  است  ترجمه  پنج هزار  به  نزدیک  زبان های دیگر  به  او  آثار  ترجمة 

جایگاه دومین نویسنده  پس از آگاتا کریستی قرار داده است.
گروه انتشاراتی ققنوس، بنا به اهمیت آثار ژول ورن، تصمیم گرفت نسخة 
کاملی از مجموعه آثار این نویسنده را تهیه، ترجمه و منتشر کند تا همة مخاطبان 
ـ تخیلی جهان و پیشگویی های علمی  به صورتی منسجم با نخستین آثار علمی 

این نویسندة بزرگ در قالب رمان های جذاب و پرکشش آشنا شوند.
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ما   ما انو انو
 

اورهان پاموک
ترجمة بهاره فریس آبادی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳55-۴
چاپ اول )توزیع( ۹7، 7۲ صفحه

6۰۰۰ تومان
کد: ۱5۴۹

ما  انو
ی ا و ن

مارسل امه
ترجمة مریم خراسانی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳5۹-۲
چاپ اول )توزیع( ۹7، 8۴ صفحه

6۰۰۰ تومان
کد: ۱5۳8

ما  انو
ویی  نا ی  ن ة 

اونوره دو بالزاک
ترجمة بنفشه فریس آبادی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۴6-۲
چاپ اول )توزیع( ۹7، ۹6 صفحه

7۰۰۰ تومان
کد: ۱55۱

ما  انو
ر  رخانة  ا م

اونوره دو بالزاک
ترجمة محمد نجابتی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳7۹-۰
چاپ اول )توزیع( ۹7، 6۰ صفحه

6۰۰۰ تومان
کد: ۱5۴۲

ما  انو
ن  تو  خو

هنری میلر
ترجمة محمدرضا شکاری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳7۳-8
چاپ اول )توزیع( ۹7، 7۲ صفحه

6۰۰۰ تومان
کد: ۱5۳۴

ما  انو
ک ر  ک مای 

ژول ورن
ترجمة حسین سلیمانی نژاد

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳6۹-۱
چاپ اول )توزیع( ۹7، ۱۰8 صفحه

7۰۰۰ تومان
کد: ۱55۲

ما  انو
ری  م  ر

ارنست همینگوی
ترجمة رامتین ابراهیمی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳86-8
چاپ اول )توزیع( ۹7، ۹6 صفحه

7۰۰۰ تومان
کد: ۱5۴7

به رغم ضرباهنگ سریع زندگِي امروز، اوقات ما پر است از فراغت هاي کوتاه 
و فرصت هاي طالیي. اتاق انتظار پزشک، صف بانک و وقت هایي که توي 
تاکسي و مترو مي گذرانیم مي تواند وقف سرک کشیدن از پنجره اي کوچک به 
جهان عجیب شاهکارهاي ادبي شود. نیز، بارها اتفاق افتاده که تالش کرده ایم 
مطالعة یکي از این شاهکارها را آغاز کنیم، اما به دلیل هیبت اثر، نداشتن زمان 
کافي یا همراه نشدن با حال و هواي داستان از این کار بازمانده ایم. در این 
مواقع دسترسي به گزیده اي خوشخوان و مناسب از آثار نویسندگان مطرح 
جهان مي تواند جرئت و شوق مطالعة نوشته اي را که خواندنش کاري شاق 
به نظر مي رسیده در ما برانگیزد. پانوراما همین هدف را دنبال مي کند: عرضة 

جهانی وسیع که به آساني در دسترس عموم مخاطبان قرار مي گیرد.

ع زندگي بهرغم ضرباهنگ سر
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و    ت 
ران راش

ترجمة محمدرضا شکاری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۹۴-۳

چاپ اول ۹7، ۱۹۲ صفحه
۱5۰۰۰ تومان

کد: ۱۲۴۳

حابی خر 
اریک شوویار

ترجمة مژگان حسینی روزبهانی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳5۰-۹

چاپ اول ۹6، ۱68 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان

کد: ۱۴۲5

ه ن  و
اوژن یونسکو

ترجمة بهاره مرادی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۴8-6

چاپ اول ۹6، ۱5۲ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان

کد: ۱۴۰6

ی    یا نمی 
نورا افرون

ترجمة سهیال ایمانی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۰7-۳

چاپ اول ۹6، ۱۴۴ صفحه
۹5۰۰ تومان

کد: ۲666

و ما   جم
فیلیپ راث

ترجمة افشین رضاپور
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۴۱5-5

چاپ اول ۹7، ۱8۴ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۱8

ی ما بر با  م  بر
دانیل گالتائور

ترجمة شهال پیام
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹66-۹

چاپ سوم ۹6، ۲۴7 صفحه
۱6۰۰۰ تومان، کد: 5۳7۰ 

ر بر  ر  خ
یوستین گوردر

ترجمة شقایق قندهاری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۳۰-۹

چاپ سوم ۹6، ۲8۰ صفحه
۱۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۳8۴

ایة با
کارلوس روئیس سافون 

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-68۹-7  

چاپ اول ۹5، 6۰۰ صفحه
۳5۰۰۰ تومان

کد: ۱۰55
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م کو  
ترجمة شهین آسایش

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳85-8
چاپ نهم ۹6، جلد اعال، 656 صفحه

55۰۰۰ تومان، کد: ۴۹7۰

یمه ر ن
ی ترجمة سهیل ُسماّ

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۱۹-۰
چاپ هشتم ۹6، جلد اعال

۴6۴ صفحه، ۴۱۰۰۰ تومان
کد: 8۰۳۰

ا ریب روس 
ترجمة شهین آسایش 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۲8-5 
چاپ ششم ۹۴، جلد اعال

7۰۴ صفحه، ۴5۰۰۰ تومان
کد: ۱65۰

و بانو 
ي ترجمة سهیل ُسماّ

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۱۲-6
چاپ اول ۹۱، جلد اعال

۴۲۴ صفحه، ۲۱۰۰۰ تومان
کد: 6۳۰۰

توو ا  ا ما

ا  ن خری 
)اوریکس و کریک(
ی ترجمة سهیل ُسماّ

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۴5-5
چاپ اول ۹6، 5۰۳ صفحه
۳5۰۰۰ تومان، کد: ۱5۱۱

مو  بر 
ترجمة نسترن ظهیری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۴۱۲-۴
چاپ اول ۹7، ۲۹6 صفحه
۲۲۰۰۰ تومان، کد: ۱57۱
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و  ک  برن می 
عزیز نسین

ترجمة داود وفایی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۴۱۴-8

چاپ اول ۹6، ۱۹۲ صفحه
۱5۰۰۰ تومان

کد: ۱5۳۳

ا محمو و ن
عزیز نسین 

ترجمة ارسالن فصیحی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۱۹-5

چاپ چهارم ۹6، ۲۱6 صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: 7۰77

نه  با با  یو
عزیز نسین 

ترجمة ارسالن فصیحی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۴۳-۰

چاپ چهارم ۹6، ۲۲۴ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: 7۰55

ما خر ن ه تو مم  م
عزیز نسین 

ترجمة ارسالن فصیحی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۰۱-۰

چاپ چهارم ۹6، ۲۲۴ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: 7۰66

مجموعة چهارجلدی داستان های عزیز نسین 

کد: 9044، 66,000 تومان

ه  م
جان آپدایک
ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۲8-7
چاپ اول ۹۲، ۱76 صفحه
کد: 6۱۴۰

و ک خر ر
جان آپدایک
ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-75۳-5
چاپ سوم ۹۳، ۳۹8 صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: ۹67۰

ا ی  م ما
و. س. نایُپل
ترجمة مهدی غبرائی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳5۹-۹ 
چاپ دوم ۹۴، ۲8۰ صفحه
۱5۰۰۰ تومان
کد: ۳7۲۰

)برندة جایزة ادبی ژاپن 2010(
فومی نوری ناکامورا
ترجمة  پیام غنی پور

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۲5-۳  
چاپ دوم ۹5، ۱6۰ صفحه
۹5۰۰ تومان، کد: ۱5۱7
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و نرو 
لیون فویشت وانگر
ترجمة جواد سیداشرف
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۴5-۱
چاپ اول ۹۴، جلد اعال
58۴ صفحه، ۳5۰۰۰ تومان
کد: ۱۳85

ی  وی و  ونا
دمیتری مرشکفسکی
ترجمة جواد سیداشرف
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۱۳-۴
چاپ دوم ۹7، جلد اعال
5۲8 صفحه، ۴8۰۰۰ تومان
کد: ۳۱۱۱

م ا به   و کو
خالد حسینی
ترجمة نسترن ظهیری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰85-۰
چاپ پنجم ۹6، ۴88 صفحه
۳5۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۱۱

و م کو
سرگذشت شاهزادة 
حقیقی ایران زمین
الکساندر جووی
ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰5۴-6
چاپ چهارم ۹7، جلد اعال
۳۹۲ صفحه، ۳5۰۰۰ تومان
کد: 6۰۴۰

نی ا ر  خان  ا  و
پل بیلی
ترجمة شعله آذر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۴۲-6
چاپ اول 88 ، ۲۴8 صفحه
۴۲۰۰ تومان، کد: 88۱۰

ا
تامس گیفورد

ترجمة جواد سید اشرف
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱88-5 

چاپ سیزدهم ۹5، جلد اعال
۹۱۲ صفحه، 58۰۰۰ تومان

کد: ۱۱۲۴

ن ا م ا  یو
دونا کراس

ترجمة جواد سید اشرف
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۱۴-۰

چاپ چهارم ۹6، جلد اعال
8۳۲ صفحه، 6۲۰۰۰ تومان

کد: 5۳6۰

به م و 
کالین فالکنر

ترجمة جواد سید اشرف
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۲۱-7 

چاپ پنجم ۹۴، جلد اعال
576 صفحه، ۳8۰۰۰ تومان

کد: ۱۰۲۴

و ر م خ
کالین فالکنر

ترجمة جواد سید اشرف
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲65-۳ 

چاپ هشتم ۹6، جلد اعال
58۴ صفحه، ۴8۰۰۰ تومان

کد: ۲7۹۰

رن ل  ا  و
ترجمة جواد سید اشرف

ریچارد دولینگ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۴۴-6 

چاپ اول 86 ، جلد اعال
5۹۲ صفحه، 85۰۰ تومان

کد: ۳۰7۰
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ای م ر 
ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۲7-۹
چاپ هشتم ۹6
۳68 صفحه، ۲5۰۰۰ تومان
کد: ۱۰۱6   

و  و م
ی ترجمة  سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۰۹-۰  
چاپ دوم ۹6
۳۹۲ صفحه، ۲5۰۰۰ تومان
کد: ۲۰۲۲

یر ی نا ت
ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-678-۱
چاپ پنجم ۹6، جلد اعال
7۳6 صفحه، 58۰۰۰ تومان
کد: ۱۱۰۲

و و ی  و ی و کا
)برندة جایزة نوبل ادبیات 2017(

و و

ایشی گورو، نویسندة انگلیسی ژاپنی تبار، در سال ۱۹5۴ در ناگازاکی 
انگلستان  به  خانواده اش  همراه  بود  پنج ساله  وقتی  و  شد  متولد 
مهاجرت کرد. مهاجرت به انگلستان از او نویسنده ای انگلیسی زبان 
با سبک و سیاق نویسندگان بریتانیایی ساخت، به گونه ای که او از 
شناخته شده ترین نویسندگان مدرن انگلیس به شمار می آید. او در سال 
۱۹۹5 رمان تسلی ناپذیر را منتشر کرد که واکنش های مختلفی در 

میان منتقدان برانگیخت. 
سپس در سال های ۲۰۰5 و ۲۰۰6 برای رمان هرگز رهایم مکن 
برای دومین بار نامزد جایزة بوکر شد. هرگز رهایم مکن به نوشتة 
روزنامة تایمز در فهرست برترین رمان های سال قرار گرفت و منتقدان 
آن را بین صد رمانی قرار دادند که پیش از مرگ باید خواند. غول 
ایشی گوروست.  اثر  محبوب ترین  نوبل  آکادمی  دبیر  نظر  از  مدفون 
تقریباً همة کتاب های ایشی گورو به فارسی ترجمه شده و او در ایران 

نویسنده ای شناخته شده و پرمخاطب است. 
ایشی گورو نویسنده ای است که سعی کرده تقریباً تمام ژانرهای 
ادبی را بیازماید، اما آنچه در همة داستان های او مشترک است قدرت 

عاطفی عظیمی است که در آن ها وجود دارد. 
آثار خود برندة جایزة  ایشی گورو در سال ۲۰۱7 برای مجموعة 

نوبل ادبیات شد. 
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اورهان پاموک در سال ۱۹5۲ در استانبول متولد شد. او ابتدا در 
رشتة معماری و بعد در رشتة خبرنگاری به تحصیل پرداخت. در 
سال ۱۹8۲، یعنی در اوج جوانی، رمان جودت بیک و پسران را 
نوشت. در سال ۱۹85 قلعة سفید نام او را بر سر زبان ها انداخت. 
پاموک در سال ۲۰۰6 موفق به کسب جایزة نوبل ادبیات شد و 
این اولین بار بود که نویسنده ای ترک این جایزه را دریافت می کرد.

نام آشناست و  اندازه که در دنیا نویسنده ای  پاموک همان 
آثارش به زبان های متعدد ترجمه شده در ایران نیز پرمخاطب 
فارسی ترجمه شده است.  به  آثارش  و محبوب است و غالب 
به  فصیحی  ارسالن  قلم  به  آثارش  ترجمة  با  پاموک  اورهان 
از  نو  زندگی  و  قلعة سفید  معرفی شد.  فارسی زبان  خوانندگان 
ارسالن  ترجمة  با  که  هستند  او  موفق  و  برجسته  آثار  جمله 

فصیحی و به همت انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.
پاموک در سال ۱۳8۲ به دعوت انتشارات ققنوس به ایران 
آمد. ارسالن فصیحی مترجم آثارش که رابطة نزدیکی با او دارد، 
در مدت اقامت ایشان در ایران همراهش بود. حال، دوباره، به 
دعوت گروه انتشاراتی ققنوس در تاریخ ۱8 اردیبهشت ۹7 به 
ایران می آید، اما این بار در مقام نویسنده ای که موفق به دریافت 
جایزة نوبل شده است. برای اهالی فرهنگ و ادب مایة خرسندی 
نمایشگاه  به  نوبل گرفته  نویسنده ای  بار  اولین  برای  که  است 

بین المللی کتاب تهران می آید.

ة 
ترجمة ارسالن فصیحی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱65-6 
چاپ سوم ۹6، ۲۳۲ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۲۲۱۰

امو ا  و
)برندة جایزة نوبل ادبیات 2006(

ی نو ن
ترجمة ارسالن فصیحی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲55-۴
چاپ هشتم ۹6، ۳۴۴ صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: ۴۰۳۰
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متأسفانه افرادی سودجو به طور غیرقانونی این کتاب را افست و به طور گسترده توزیع کرده اند که برخی از آن ها 
در  و  فصلی  نمایشگاه های  دستفروشان،   توسط  کتاب ها  این دست  اغلب،  دارند.  چاپی  و مشکالت  نازل  کیفیتی 

غرفه های مترو و اماکن پرتردد و برخی از کتابفروشان نامعتبر به فروش می رسد. 

راه های شناسایی نسخة تقلبی از اصل:
۱. هولوگرام گروه انتشاراتی ققنوس که روی جلد و عطف کتاب چسبانده شده است و دارای شماره سریال و 

لوگوی انتشارات است.
 ۲. تعداد نوبت چاپ. 

ملاّت عشق هم اکنون به چاپ شصت وسوم رسیده است، بنابراین فروش نوبت چاپ های خیلی قبل تر از آن 
دلیلی دیگر بر تقلبی بودن آن است. همچنین، رنگ جلد نسخه های قاچاق اغلب با کتاب اصلی متفاوت است و 
متن آن به پاکیزگی و کیفیت کتاب اصلی نیست. معمواًل این نسخه ها بدون فاکتور و مهر فروشنده روی کتاب 

به فروش می رسند. 
به منظور جلوگیری از چاپ و توزیع نسخه های قاچاق اقداماتی انجام شده و چندین پروندة قضایی در این 

زمینه تشکیل شده است. 
در خرید خود دقت کنید، بدیهی است گروه انتشاراتی ققنوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال 

نسخه های تقلبی ندارد. 

در تاریخ ۱۱ بهمن ۹6 به مناسبت چاپ پنجاهم کتاب ملاّت عشق جشنی 
در خانة هنرمندان ایران با حضور جمعی از عالقه مندان موالنا، هنرمندان، 

فرهیختگان و دوستداران و مجریان فرهنگ برگزار شد.
در این مراسم که با استقبال بسیار گسترده ای روبه رو شد جناب آقای 
قاسمی  مجید  )کارگردان(،  صابری  پری  بانو  )موالناپژوه(،  سبحانی  توفیق 
ارسالن  و  بخارا(  مجلة  )مدیرمسئول  دهباشی  علی  فیدیبو(،  مؤسسة  )مدیر 
کتاب،   موضوع  نویسنده،   دربارة  کردند. سخنرانان  )مترجم( سخنرانی  فصیحی 
ارتباط شمس و موالنا، دالیل موفقیت فروش نسخه های چاپی و الکترونیکی و 

نیز نسخه های تقلبی کتاب صحبت کردند. 
سال ۹6  عیدانة  و  پاییزه  تابستانه،  دورة  سه  در  کتاب ها،  باقی  با  مقایسه  در  زیاد  اختالف  با  کتاب،  این 
پرفروش ترین کتاب شد و نسخة الکترونیک آن پرمخاطب ترین کتاب دیجیتال ایران است. شرکت آوانامه نسخة 
صوتی این کتاب را با صدای پروین محمدی به صورت مونولوگ تولید و عرضه کرده است. نسخة نمایشی 

چندکاراکتری این اثر در حال تهیه است و به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.

ا م  جا ک ا  ج 

م  
الیف شافاک
ترجمة ارسالن فصیحی 
چاپ شصت وسوم ۹7، 5۱۲ صفحه

قطع رقعی، جلد شومیز
۳۳۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۱۴
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۱۹-5 

قطع جیبی، جلد شومیز
۱۹۰۰۰ تومان، کد: 77۳۳
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۱۰-۳ 

قطع رقعی، جلد اعال 
۴۲۰۰۰ تومان، کد: ۳۰۱۱ 
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲56-۴ 
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توفیق سبحانیعلی دهباشی، بانو پری صابری

مجید قاسمی ارسالن فصیحی

جشن چاپ پنجاهم کتاب مّلت عشق
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ر ا م
فیلیس هیستینگز

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹7۳-7

چاپ سوم ۹6، ۲۴8 صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: 5۹۴۰

امه  ن
ک ا ما ا ابریل 

جرالد مارتین
ترجمة بهمن فرزانه

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۳8-6
چاپ دوم ۹۳، ۲۹6 صفحه
۱۲5۰۰تومان، کد: 5۹8۰

ر ر ا  و 
گابریل گارسیا مارکز
ترجمة بهمن فرزانه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-777-۱
چاپ چهارم ۹6، ۲۰۰ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: 8۲۹۰

ت ا  مری ا و  و  
مجموعه مقاالت داستان گونه

گابریل گارسیا مارکز
ترجمة بهمن فرزانه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹6۰-7
چاپ اول ۹۰، ۲6۴ صفحه

65۰۰ تومان، کد: 6۹۱۰

ر خاک
گراتزیا دلددا

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳6۳-6  
چاپ اول 8۱ ، ۳۳6 صفحه، )نایاب(

و ی ری  با 
گراتزیا دلددا

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۳۱-5  

چاپ اول 8۱ ، )نایاب(

قطع جیبی، چاپ سیزدهم ۹6
5۴۴ صفحه، ۲۱۰۰۰ تومان

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۳5-6  
کد: 5۲5۲

قطع رقعی، چاپ چهاردهم ۹7 
جلد اعال، 5۴۴ صفحه، ۴۲۰۰۰ تومان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-58۹-۰
کد: ۱۱5۴ 

ما وبا    
گابریل گارسیا مارکز، ترجمة بهمن فرزانه
قطع جیبی،  7قطع رقعی، چاپ چهاردهم 7قطع رقعی، چاپ چهاردهم ۹7

ما وبا    
گابریل گارسیا مارکز، ترجمة بهمن فرزانه

ی مر
ساموئل بکت

ی ترجمة  سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۹7-۰  

چاپ دوم ۹6، ۲8۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان

کد: 5۰۹۹

و
ساموئل بکت

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱5۳-6

چاپ دوم ۹5، ۲۹6 صفحه
۱8۰۰۰ تومان

کد: ۱۳8۱

یو
جوزپه تومازی دیالمپه دوزا

ترجمة نادیا معاونی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۴۱-۴ 

چاپ دوم ۹6، ۳۲۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: ۳7۱۰

ر  
آن برونته

ترجمة افسانه وفا
شابک: ۹78-۹6۴-۹۰۲۱7-7-5 

چاپ اول 8۰ ، )نایاب(، ۲8۰ صفحه
ناشر: آفرینگان
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 وج
آلبا ِد ِسس پِِدس

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲6۲-۲  

چاپ یازدهم ۹5، 5۰۴ صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۲8۰۰

ر ا با نمی   ی   
آلبا ِد ِسس پِِدس

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲6۹-۱  

چاپ هفتم ۹7، ۳۹۲ صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۹7

ی رن رو 
آلبا ِد ِسس پِِدس

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۰۴-6  

چاپ هفتم ۹۴، ۲۲۴ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۴6۲۰

ی ب با 
آلبا ِد ِسس پِِدس

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹77-5

چاپ دوم ۹۴، ۱۱۲ صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: 68۰۰

ل ای    و ج
لوئیجی کاپوآنا

ترجمة بهمن فرزانه
شابک:۹78-۹6۴-۳۱۱-7۱۹-۱ 

چاپ اول 86 ، ۳۲۰ صفحه
کد: ۲56۰

ر خانو   مح
ی فدریگوتی ایزابال بوساّ

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳5۱-۳ 

چاپ دوم ۹۳ ، ۳۲8 صفحه

خ ت
آلبا ِد ِسس پِِدس

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴56-5  

چاپ هفتم ۹6، ۲8۰ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: 8۲۰۰

روس تا 
آلبا ِد ِسس پِِدس

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲58-5  

چاپ هشتم ۹۴، ۲88 صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۲۱۳۰

ه ل ب ه  ی 
آلبا ِد ِسس پِِدس

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۳6-۴  

چاپ پنجم ۹6، ۲۰8 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۴5۰۰

ا  خ
گراتزیا دلددا

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲87-5  

چاپ دوم 8۹ ، ۳۲8 صفحه
5۲۰۰ تومان، کد: ۱۰8۲

ر ه  و  مر 
گراتزیا دلددا

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲87-5  

چاپ دوم 8۹ ، ۲۱6 صفحه
کد: ۳۰6۰

مونه ا   
گراتزیا دلددا

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲8۲-۰  

چاپ دوم 8۹ ، ۲5۴ صفحه
کد: ۳۰8۰

به نوب
لوئیجی پیراندلو

ترجمة بهمن فرزانه 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۳۳-۹ 

چاپ اول 8۱ ، )نایاب(
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ایی  مری یا 
نورمن ِمیلر

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-78۴-۹

چاپ اول ۹5، ۳۴۴ صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: 77۴۴

رومو  نو
جوزف کنراد

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۴7-۱

چاپ دوم ۹5، 5۲۰ صفحه
۳۲۰۰۰ تومان، کد: 87۹۰

و ب ی 
اسکات فیتزجرالد

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۹7-6

چاپ دوم ۹5، ۳76 صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: 778۰

ی ة  م
ناتالیا گینزبورگ

ترجمة فریبا عادلیـ  صنم غیائی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱8۰-۹ 

چاپ سوم ۹6، ۲۲۴ صفحه
کد: ۲7۰۰، ۱۲۰۰۰ تومان 

ا و خانة 
پولین گج

ترجمة بهاره ح. جواهری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-558-6 

چاپ اول 8۴ ، جلد اعال، )نایاب(

ا و خانة 
پولین گج

ترجمة بهاره ح. جواهری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-58۲-۱ 

چاپ اول 8۴ ، جلد اعال، )نایاب(

ا  کاکا
وس ی نا ک

جوزف کنراد 
ی ترجمة سهیل ُسماّ

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۱۱-۹
چاپ دوم ۹5، ۲۰۰ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: 55۱۰

یا  ا  و
جوزف کنراد

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۳۳-۱

چاپ دوم ۹5، ۱۲۰ صفحه
7۰۰۰ تومان، کد: 6۴7۰

ایه  مر 
جوزف کنراد

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۳۴-8

چاپ دوم ۹5، ۱۳6 صفحه
8۰۰۰ تومان، کد: 6۴۹۰

و یبا و م
اسکات فیتز جرالد

ی ترجمة  سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۳۴-8  

چاپ اول ۹۳، ۴۹6 صفحه
۲۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۴7۴

ی م 
لئونور فلیشر

ترجمة قاسم کبیری
چاپ اول 6۹ ، )نایاب(
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ی    ب خو
آلیس مانرو

)برندة جایزة نوبل ادبیات 2013(
ترجمة مهری شرفی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۰۰-۳
چاپ چهارم ۹5، ۳۲8 صفحه

۱8۰۰۰ تومان، کد: 5۹۲۰

او ر 
 )برندة تندیس بهترین رمان خارجی

جایزة روزی روزگاری ـ 87(
جان بارت

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۲8-۳ 

چاپ پنجم ۹7، ۳۲۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: ۳۰۳۰

یو
مارلن هاس هوفر

ترجمة شیرین قرشی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-68۲-8 

چاپ سوم ۹۴، ۲8۰ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۲6۲۰

رمانا بحانة  
کورت ونه گات

ترجمة راضیه رحمانی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۱۴-7  

چاپ اول ۹۳، ۳۱۲ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱۲88

و مرو  ن
گزیدة داستان ها و نوشته ها

دانیل خارمس
ترجمة رضا مرتضوی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰8۰-5
چاپ اول ۹۲، ۲۳۴ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۰8۴

ا  ا ن ی 
ل و  ابا  خ
جی. دی. سلینجر

ترجمة احمد گلشیری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱56-۴  

چاپ هفدهم ۹6، ۲6۴ صفحه
۱6۰۰۰ تومان، کد: ۱۹6۰

ف  با  ا  ر ت
ی نجا ب

جی. دی. سلینجر
ترجمة امید نیک فرجام

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۲۰-6  
چاپ هشتم ۹۳، 8۰۲ صفحه

85۰۰ تومان، کد: ۴75۰

و  مو
ی مج  بر

کامل داود
ترجمة سمیرا رشیدپور

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲8۱-6
چاپ دوم ۹6، ۱۴۴ صفحه

۹5۰۰ تومان
کد: 7766

وم کوتا  ی 
و و  

جورج ساندرز
ترجمة فرشاد رضایی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲76-۲
چاپ دوم ۹6، ۱۱۲ صفحه

7۰۰۰ تومان
کد: 8066

و  نا
جی. دی. سلینجر

ترجمة احمد کریمی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲5۴-7  
چاپ نهم ۹۳، ۳۲8 صفحه )نایاب(
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ـ 1  چند داستان کوتاه 
همراه با تحلیل

ایشی گورو، مارکز، چخوف، ...
ترجمه و تحلیل: شادمان شکروی
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۰۰-۱
چاپ پنجم ۹6، ۲۳۲ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: 8۳۱۰

2 چند داستان کوتاهـ 
همراه با تحلیل

چخوف، کافکا، جي. دي سلینجر، ...
ترجمه و تحلیل: شادمان شکروی
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۱۳-۱
چاپ سوم ۹6، ۲۳۲ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: 68۲۰

3 چند داستان کوتاهـ 
همراه با تحلیل

جان آپدایک، هاروکی موراکامی، ...
ترجمه و تحلیل: شادمان شکروی
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-۰۲۴-7
چاپ دوم ۹۴، ۱8۴ صفحه
۹5۰۰ تومان
ناشر: هیال، کد: 6۲۴۰

ـ 4 چند داستان کوتاه 
همراه با تحلیل

برناد ماالمود، ساندرا سیس نروس
آلسا الرینگ، ...
ترجمه  و تحلیل: شادمان شکروی
شابک: ۹78-6۰۰-56۳۹-5۱-۳  
چاپ اول ۹۴، ۱76 صفحه، ۹5۰۰ تومان
ناشر: هیال
کد: ۱۳68

ا  و ن  
ا  تاب

مارگریت دوراس 
ترجمة پرویز شهدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲6۴-6
چاپ دوم 8۲ ، )نایاب(

یرو  ر  نه  نه 
اووه تیم

ترجمة حسین تهرانی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۳7-۳

چاپ اول ۹5، ۱۴۲ صفحه
85۰۰ تومان

کد: ۴5۴5

انه و  ک
جوآن کریسپی

ترجمة عبدالحمید فریدی عراقی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱57-۱

چاپ هفتم ۹۴، ۴۳۱ صفحه
۱8۰۰۰ تومان
کد: ۱۹۹۰   

ن مل می کر ه با خو  ن
تیم اوبراین

ترجمة  علی معصومی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱7۳-۴  

چاپ اول ۹۴، ۲6۴ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان

کد: ۱۱۰۴

مرو و  
گردآورنده: آیلین مارگو

ترجمة پریسا رضایی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-57۰-8 

چاپ دوم ۹5 ، ۱۴۴ صفحه
8۰۰۰ تومان

کد: ۱۲۱۰

ا یانو جبل  
مارگریت دوراس

ترجمة پرویز شهدی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۳5-6

چاپ اول 7۹، )نایاب(

انوس   بر 
مارگریت دوراس 

ترجمة پرویز شهدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱6۰-۱

چاپ اول 77، )نایاب(
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مر ب
کیت کریستنسن
ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰6۴-5
چاپ اول ۹۲، ۳۰۴ صفحه

۱۳۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۴۴   

ا خری  کا
کاتی دیامانت
ی ترجمة سهیل ُسماّ

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۱۴-6 
چاپ سوم ۹۳، 55۹ صفحه

۲۲۰۰۰ تومان، کد: ۳۲۲۰   

کا  ی ب ن ر و ن 
اونوره دو بالزاک
ترجمة پرویز شهدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۴۳-۱
چاپ سوم ۹۳، جلد اعال، 688 صفحه
۳5۰۰۰ تومان، کد: ۲85۰

و ر م
داستان زندگی چنگیزخان
اُِمریک
ترجمة ناهید فروغان 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳75-۹
چاپ سوم ۹7، 5۲8 صفحه
۳5۰۰۰ تومان، کد: ۴7۳۰

ربه ی مر ی مر ی 
زولفو لیوانلی
ترجمة محمدامین سیفی اعال

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴6۹-5  
چاپ سوم ۹۴، 67۲ صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: ۹۲6۰

یو و بابا
اونوره دو بالزاک
ترجمة ادوارد ژوزف
شابک ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۴۹-۳
چاپ ششم ۹۱، )نایاب(

وس ن
هنری میلر

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳76-6

چاپ دوم ۹۴، ۴8۰ صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: ۴6۱۰

ا ر س  م 
هنری میلر

ی ترجمة  سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-78۳-۲  

چاپ دوم ۹5، ۳۹۲ صفحه
۲۴۰۰۰ تومان، کد: ۱۳6۹

ا رت خ 
کارلوس فوئنتس

ترجمة علی اکبر فالحی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۹۱-۱

چاپ دوم ۹۳، ۲۳۲ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۰76

ه وخ  
کارلوس فوئنتس

ترجمة علی اکبر فالحی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-857-۰

چاپ چهارم ۹7، ۱68 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: 77۴۰

و ون ا  مر 
لوران گوده

ترجمة حسین سلیمانی نژاد
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-686-6

چاپ اول 85 ، ۲۲۴ صفحه
۲۴۰۰ تومان، کد: ۱6۱۰

ی نامه  
طارق علی

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۰8-8 

چاپ اول 85 ، ۴88 صفحه
۴8۰۰ تومان، کد: ۱۴۰5



ما ک
ژان پل سارتر

ترجمة ناهید فروغان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۰6-۴

چاپ ششم ۹5، ۲۱6 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان
کد: ۲۹۱۰   

ن کی بی  و تا وکو ت
و یا  ا  ا  و 

هاروکی موراکامی
ترجمة  فرزین فرزام

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱85-7  
چاپ اول ۹۴، ۳۲8 صفحه

۱8۰۰۰ تومان
کد: ۱۳۱۳

ا ر  ر 
ا ی بر  ن ی به 

گوئو شیائولو
ترجمة  ریحانه وادی دار

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۰6-۹  
چاپ اول ۹۴، ۳۴۴ صفحه

۱8۰۰۰ تومان
کد: ۴۰۳۳

ی رخ
دوریس لسینگ

)برندة جایزة نوبل ادبیات 2007(
ی ترجمة سهیل ُسماّ

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۴۹-۲
چاپ دوم ۹6، ۴56 صفحه

۲5۰۰۰ تومان
کد: 75۹۰

ا ه  مجمو وس 
ـ تولستوی و ...  ـ چخوف  ـ کافکا  وارنر 

ترجمة میثاق امیرفجر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۲8-۴ 
چاپ اول 7۳، ۳۹۱ صفحه )نایاب(

ا ا م خ
کاترین استاکت

ترجمة نسترن ظهیری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۹7-۳

چاپ دوم ۹5، جلد اعال، 66۴ صفحه
۴۲۰۰۰ تومان

کد: 555۰

66

ر خو  ر   ب
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-68۳-5

چاپ دوم ۹۳، ۴۴8 صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: ۱8۴۰

ه    خو مو
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۴۴-۳

چاپ دوم ۹۳، 7۲8 صفحه
۳۲۰۰۰ تومان، کد: ۹8۹۰

و  خرو
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۳۱-۰ 

چاپ اول ۹۰، 6۰8 صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: 756۰

سه گانة 
قصه های جزیره 

یاشار كمال
ترجمة علیرضا سیف الدینی

دورة سه جلدی همراه با قاب
67۰۰۰ تومان
کد: ۱۲۳۳

66



6767

ای  
ویلیام شکسپیر

ترجمة علی اصغر حکمت
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-56۰-۹  

چاپ پنجم ۹۴، ۲۳8 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان

کد: 678۰

ایی مری ا 
جویس کرول اوتس
ی ترجمة سهیل ُسماّ

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۳۰-۰
چاپ دوم ۹۴، ۴۳۲ صفحه

۲5۰۰۰ تومان
کد: 5۴7۰ 

وتو ا ک با 
کیت والبرت

ترجمة علی قانع 
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۴۰-۹

چاپ اول ۹۴، ۳۴۴ صفحه
۱8۰۰۰ تومان

کد: ۱۳6۲

ر  ی که با خ  ک
کریستوفر فاستر

ترجمة مینا عالء 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-66۰-6

چاپ سوم ۹۴، ۱6۰ صفحه
8۰۰۰ تومان

کد: ۱۱۴8

ة ی  ا ن
جودیت مرکل رایلی

ترجمة نفیسه معتکف
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۲6-۴ 

چاپ سوم 88 ، جلد اعال، 6۱6 صفحه
کد: ۳۱۰

تب و  
آلبر کامو
ترجمة محمدرضا آخوندزاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۱۹-۴ 
چاپ چهارم ۹۳، ۱8۴ صفحه
75۰۰ تومان، کد: ۱۳۲5

ی   ماما 
از بودلر تا سنت اگزوپری

ترجمة مینا دارابی امین
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۲۳-5
چاپ دوم ۹۱، ۱۰۴ صفحه
۴۰۰۰ تومان، کد: ۹۱۲۰

و و  ن
شش داستان و نقد آن
ترجمة بهروز حاجی محمدی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۱۴-5 
چاپ ششم ۹6، ۱۰۴ صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: ۴5۹۰

ه مر خ
طاهر بن جلون
ترجمة سمیه نوروزی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-566-۱ 
چاپ دوم ۹۴، ۱68 صفحه
۹5۰۰ تومان، کد: ۱۳7۰

ن   امبر  
سال بلو
ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-868-6
چاپ دوم ۹۴، ۳76 صفحه

۱7۰۰۰ تومان، کد: 8۱۴۰  

ومبو   یة 
سال بلو
ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۴۱-۹
چاپ اول 8۹ ، 6۰۰ صفحه

کد: 8۱۰۰  
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مو ا و 

خوان رولفو 

ترجمة احمد گلشیری

شابک: ۹78-۹6۴-۹۰۲۱7-۲-۰ 

چاپ هشتم ۹6، ۲۱6 صفحه

۱5۰۰۰ تومان

ناشر: آفرینگان، کد: ۱۰۹۰

ب بر ری  ن

ا ی بر  ن  خو

مانوئل پوییگ

ترجمة احمد گلشیری

شابک: ۹78-۹6۴-۹۰۲۱7-۳-7 

چاپ سوم ۹۳، ۳۲۰ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان

ناشر: آفرینگان، کد: ۱۰7۰

ی م ن

آنتون چخوف

ترجمة احمد گلشیری

شابک: ۹78-۹6۴-۹۰۲۱7-۱-۳ 

چاپ سوم ۹۳، ۱۹۲ صفحه

85۰۰ تومان 

ناشر: آفرینگان، کد: ۱۰۱۰

ا  ریم ر  ی   و 

گابریل گارسیا مارکز

ترجمة احمد گلشیری

شابک: ۹78-۹6۴-۹۰۲۱7-۴-۴ 

چاپ چهارم ۹۳، ۲۱6 صفحه

۹5۰۰ تومان

ناشر: آفرینگان، کد: ۱۱۱۰

ا ی نا

آریل دورفمان

ترجمة احمد گلشیری

شابک: ۹78-۹6۴-۹۰۲۱7-5-۱ 

چاپ چهارم ۹۳، ۲۱6 صفحه

۹5۰۰ تومان

ناشر: آفرینگان، کد: ۱۱۲۰

و  
خوان رولفو

ترجمة فرشته مولوی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۲۳-۱ 

چاپ سوم ۹6 ، ۱68 صفحه
۱۱۰۰۰ تومان

کد: ۱56۹

و 
اورهان کمال

ترجمة ارسالن فصیحی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱7۲-۴ 

چاپ دوم ۹5، ۱۴۴ صفحه
۹۰۰۰ تومان

کد: ۲۱5۰

ر  تب ی  ا ا
آرنو گایِگر

شی ترجمة شیرین ُقراّ
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۱۴-۴  

چاپ اول ۹۴، ۱6۰ صفحه
8۰۰۰ تومان
کد: 7۰۴۴ 

ر   
چند داستان از نویسندگان روس 

تولستوی، داستایوسکی، کوپرین و ...
ترجمة محمد رفیعی مهرآبادی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱55-7
چاپ ششم ۹۳، ۳76 صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۲۴۰۰   

و ا ب و  
احمد آلتان

ترجمة علیرضا سیف الدینی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳7۹-7

چاپ دوم 88، ۴۹6 صفحه
85۰۰ تومان، کد: ۴58۰
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و و ا  ن
 افالطون، از آکادمی

تا جنگ خونین سیراکوز

ی  ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-77۰-۳
چاپ اول 87 ، جلد اعال، 6۰8 صفحه

کد: ۹65۰

ی ر ر  خ
سرگذشت واقعی 

 اسکندر از کودکی تا پادشاهی

ی  ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴55-8

چاپ چهارم ۹7، جلد اعال، 66۲ صفحه
55۰۰۰ تومان، کد: 8۴۲۰

نی یر ر 
 سرگذشت واقعی

داریوش سوم و اسکندر

ترجمة ابوالقاسم حالت 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱6۴-۹

چاپ پانزدهم ۹7، جلد اعال، 76۰ صفحه 
65۰۰۰ تومان، کد: ۲۰8۰

مر ت
 درگذشت اسکندر و مبارزه 

بر سر جانشینی او

ی  ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۴۰-۴

چاپ چهارم ۹7، جلد اعال، ۴7۲ صفحه
۴۲۰۰۰ تومان، کد: 877۰

لت
رنو

ری 
ر ما

آثا

و و ا  ن
افالطون، از آکادمی

تا جنگ خونین سیراکوز

ت
شابک: 

چاپ اول 
کد: 

لت
رنو

ری 
ر ما

آثا

 5. زیر اقاقیای مغربی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۲6-۱ 

چاپ چهارم ۹۴ ، جلد اعال، ۴۰8 صفحه
۲7۰۰۰ تومان، کد: ۳۰۹۰

اب
با ق

ی 
جلد

نج 
رة پ

دو
۹7

5۰
د: 

ن، ک
وما

۱ ت
۴۰

۰۰
1. پسر نور ۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲8۴-۴ 
چاپ چهارم ۹۴ ، جلد اعال

۴۴8 صفحه، ۲8۰۰۰ تومان
کد: ۲6۹۰

2. معبد چند هزار ساله
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲88-۲ 

چاپ چهارم ۹۴ ، جلد اعال، ۴۲۴ صفحه
۲7۰۰۰ تومان، کد: ۲8۳۰

3. نبرد قادش
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۱5-5 

چاپ چهارم ۹۴ ، جلد اعال، ۴6۴ صفحه
۲۹۰۰۰ تومان، کد: ۲۹۳۰

4. بانوی ابوسمبل
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۳۲-۲ 

چاپ چهارم ۹۴ ، جلد اعال ۴7۲ صفحه
۲۹۰۰۰ تومان، کد: ۳۰5۰

مجموعة رامسس
كریستین ژاك

ترجمة ناهید فروغان
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 تاریخ  و مجموعه ها
امة نا  ج

ـ انتقادی هورامی متن علمی 
الماس خان کندوله ای

ترجمه و تصحیح مظهر ادوای
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲8۴-7

چاپ اول ۹6، جلد اعال
58۴ صفحه

55۰۰۰ تومان، کد: ۱۲6۱

ا  ان
مردم و سیاست 

مارتین یوانز
ترجمة سیما موالیی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۹۱-5
چاپ اول ۹6، جلد اعال

۳۲۲ صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۰۹

ا باو  ر و ک ما ن
ویه  ر   

پنج جستار تاریخی 
در باب زمان و کیهان

بهزاد کریمی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳76-۹

چاپ اول ۹6، ۱8۴ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱5۰7

نامة م و  تو  کا
ارسالن پوریا

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۴۳-۴5
چاپ اول ۹6، جلد اعال، ۴۴۲ صفحه، ۳8۰۰۰ تومان

کد: ۱5۰۹

یر  ما   
)دورة قاجار و پهلوی اول(

محمدعلی احمدی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳6۳-۹

چاپ اول ۹6، ۴۰8 صفحه، ۲8۰۰۰ تومان
کد: ۱5۰8
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و ب تاریخ  و مجموعه ها کو
بنیادگذار امپراتوری هخامنشی

ژرار ایسرائل
ترجمة مرتضی ثاقب فر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲78-۳ 
چاپ سیزدهم ۹۴، جلد اعال

۳۱۲ صفحه
۲۱۰۰۰ تومان

کد: ۳۲7۰

ی ام ا  بابل  ن یر
محمد ا. داندامایف

ترجمة محمود جعفری دهقی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹8۲-۹

چاپ اول ۹۱، جلد اعال، ۲۴۴ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان

کد: 568۰

ی ام یر  ت 
دانکن ِهد

ترجمة محمد آقاجری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹8۳-6

چاپ دوم ۹۴، جلد اعال، ۱5۲ صفحه
۱5۰۰۰ تومان

کد: 5۱7۰

ا ام
آِملی کورت

ترجمة مرتضی ثاقب فر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱77-۹ 

چاپ هشتم ۹6، ۱6۰ صفحه
۹۰۰۰ تومان

کد: ۲۳۰۰
 

یر
تاریخ و میراث

جان اِی. بویل
ترجمة جعفر محسنی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۰6-5
چاپ اول ۹۲، جلد اعال، ۱۲8 صفحه

۱۱۰۰۰ تومان
کد: 666۰

ا یر با
از 550 پیش از میالد 
تا 650 پس از میالد

یوزف ویسهوفر
ترجمة مرتضی ثاقب فر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۳۰-۴ 
چاپ سیزدهم ۹6، جلد اعال
۳۹۲ صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۱۰78

حر  ا  ایه 
ایران باستان در جنگ

دکتر کاوه فرخ
ترجمة شهربانو صارمی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۰۰-۳
چاپ اول ۹۰، جلد اعال، 55۲ صفحه
۱7۰۰۰ تومان
کد: 7۳۰۰

انی  ا یر  ت 
دیوید نیکول
ترجمة محمد آقاجری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۴۰-۳
چاپ اول ۹5، جلد اعال، ۱۱۲ صفحه
۱5۰۰۰ تومان
کد: ۹۰66

انی ا ر  ی و  تا
تورج دریایی
ترجمة مهرداد قدرت دیزجی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۰8-۴ 
چاپ پنجم ۹6، جلد اعال، ۱76 صفحه
۱۹۰۰۰ تومان، کد: ۴8۲۰

ی خ تا
از پیدایش تا انقراض
د. م. دانلپ
ترجمة محسن خادم

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳66-7 
چاپ اول 8۲ ، جلد اعال 
)نایاب(
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ا  و 
زرتشتیان مغلوب و مسلمانان 

غالب در جامعة ایران
 نخستین سده های اسالمی

جمشید کرشاسب چوکسی
ترجمة نادر میرسعیدی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۱۲-۴ 
چاپ هفتم ۹۳، جلد اعال

۲۴8 صفحه، ۱۴۰۰۰ تومان
کد: ۳58۰

نی یر ا  و  ا   نا
دکتر سوزان گویری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۲۴-8 
چاپ پنجم ۹5، ۱76 صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: ۲۲6۰

ا انه با م خاو
گهواره تمدن
استیون برک

ترجمة شهربانو صارمی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱5۲-۹

چاپ اول ۹۴ ، جلد اعال
5۴۴ صفحه، ۳8۰۰۰ تومان

کد: ۱5۱8

وس  ب ی  تا
بر پایة ترجمة آر. دبلیو. تامسون
مقابله با نسخة رابرت پتروسیان
ترجمة محمود فاضلی بیرجندی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲58-8
چاپ اول ۹6، جلد اعال، ۳۱۲ صفحه

۲8۰۰۰ تومان، کد : 6۱۱۱

ی ما ا ا
اقرار علی یف
ترجمة کامبیز میربهاء
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۹۹-۳
چاپ دوم ۹۲، جلد اعال، ۲۰7 صفحه
۳5۰۰۰ تومان، کد: 8۳6۰

ی ام ی  ا ا
جان مانوئل کوک
ترجمة مرتضی ثاقب فر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۱7-۳ 
چاپ ششم ۹۴، جلد اعال، ۴6۴ صفحه
۳۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۳۰

انی ی  ا ا
یوزف ولسکی
ترجمة مرتضی ثاقب فر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴5۲-7 
چاپ ششم ۹۳، جلد اعال، ۲۴8 صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: 87۴۰

انی ا ی  ا ا
تورج دریایی
ترجمة مرتضی ثاقب فر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۳6-7 
چاپ هفتم ۹۴، جلد اعال، ۲۴8 صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: 875۰
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یر  ی  تا
و ممالک همجوار آن 

از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان

آلفرد فن گوتشمید
ترجمه و حواشی از: کیکاووس جهانداری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۴5-5 
چاپ پنجم 88 ، جلد اعال
۲۱6 صفحه، کد: ۱۲۹۰

ا یر با ا تا   ه  یا
)تقدیرشده در بیست و پنجمین دورة 

کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
بهمن 86(

پروفسور والتر هینتس 
ترجمة دکتر پرویز رجبی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۳8-5 
چاپ چهارم ۹۲، جلد اعال، ۳6۰ صفحه

۱۹۰۰۰ تومان، کد: ۲۱۲۰

ه ی ن تو  ر م
تاریخ ایران 

مایکل آکسورتی 
ترجمة شهربانو صارمی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۰7-6
چاپ اول ۹5، ۱76 صفحه
۱۹۰۰۰ تومان، کد: 7۰88

ا ه  ن برج
انی ا ة  نویا
میرزا محمد حسنی 

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۲۱-5
چاپ اول ۹۳ ، جلد اعال، ۲۰8 صفحه

۱8۰۰۰ تومان، کد: ۱۴55

س ا ی خ  تا
از قدیم ترین دوران تاکنون
ویراستار: الرنس جی. پاتر
ترجمة محمد آقاجری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۰۴-8
چاپ اول ۹۳ ، جلد اعال، ۴۹6 صفحه
۳۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۳8۹

ما ی و  مو   
اجا و  ی   ر  

مونیکا ام. رینگر
ترجمة مهدی حقیقت خواه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۳8-۴ 
چاپ چهارم ۹6 
جلد اعال، ۳۲۰ صفحه 
۲5۰۰۰ تومان، کد: ۳8۹۰

باس ا 
پادشاه سنگدلی که
 به افسانه بدل شد
دیوید بلو
ترجمة شهربانو صارمی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۴۴-7
چاپ سوم ۹7، جلد اعال، ۳۲8 صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: 76۰۰

ویه ی  تا
نسیم خلیلی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۹۳-۴ 
چاپ اول 87 ، جلد اعال، ۱۳۴ صفحه
کد: ۹76۰
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ن یر و ب
در سده های ششم و هفتم میالدی

)تقدیرشده در جایزه کتاب فصلـ  پاییز 91(
نینا پیگولفسکایا
ترجمة کامبیز میربهاء
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۰8-۹
چاپ دوم ۹۴، جلد اعال، ۲۰۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: 567۰

ی ی خ م تا
کریستوفر واکر
ترجمة نادر میرسعیدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۳۴-۴
چاپ سوم ۹۲، ۹6 صفحه
5۰۰۰ تومان، کد: ۳66۰

خو و ن 
خاطرات یک شاهزادة ایرانی
منوچهر و رخسان فرمانفرمائیان
ترجمة مهدی حقیقت خواه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۱۰-۳ 
چاپ چهاردهم ۹6، جلد اعال، 576 
صفحه
۳8۰۰۰ تومان، کد: ۱۹۰۰

ی   ر   ه 
تاریخ ایران در فاصلة دو کودتا
پژوهشی از جامی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۳5-۹ 
چاپ یازدهم ۹۳، جلد اعال، 6۹6 
صفحه
۳۲۰۰۰ تومان، کد: ۲۴۱۰

و مانا
سولماز قاشقای
ترجمة پرویز زارع شاهمرسی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰5۳-5
چاپ اول ۹۲، جلد اعال، ۱۳6 صفحه
کد: 6۲۳۰

ر ر   
انه ا م یر    

منوچهر پزشک 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۳۴-7 
چاپ اول 87 ،۱76 صفحه
۲5۰۰ تومان، کد: ۳۳۳۰

ات ترو ی  تا
آذربایجان باستان

اقرار علی یف
ترجمة مهناز صدری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۴5-۴
چاپ اول ۹۱، جلد اعال، ۱8۴ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: 5۱5۰

یر ر   ا ا و 
از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر

سیف اهلل کامبخش فرد
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱5۴-۰ 

چاپ پنجم ۹۲، جلد اعال
۳۲۰۰۰ تومان، کد: ۲75۰

یر ر  ا ی  تا
عسکر بهرامی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-77۴-۰
چاپ دوم ۹5 ، جلد اعال، ۱۲۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۹۱6۰

ا ان ا و  وک
نادر میرسعیدی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۰5-7 
چاپ دوم ۹6 ، ۱6۰ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: 7۰۱۰

نویا ا و  امان
محمدرضا ناجی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-77۱-۹ 
چاپ اول 87 ، ۱68 صفحه

کد: ۹8۳۰ 

ا  ما ن 
بی ا  ج 

دکتر عبداهلل ناصری طاهری 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-767-۲ 

چاپ اول 87 ، ۳۱۲ صفحه
کد: ۹8۲۰
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ا  رو و و 
 فراز و فرود تجدد آمرانه

در ترکیه و ایران

گردآوری و تألیف: تورج اتابکی
ترجمة آرش عزیزی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۰۰-6
چاپ سوم ۹6، ۳76 صفحه

۲۲۰۰۰ تومان
کد: 7۴7۰

نه مر تج 
جامعه و دولت در عصر رضا شاه

گردآوری و تألیف: تورج اتابکی
ترجمة مهدی حقیقت خواه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۱7-۰ 
چاپ پنجم ۹6، ۲86 صفحه

۱8۰۰۰ تومان
کد: ۱7۴۰

و انی  یر و ج ج
میدان نبرد قدرت های بزرگ

گردآوری و تألیف: تورج اتابکی
ترجمة مهدی حقیقت خواه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-765-8 
چاپ دوم ۹5 ، ۳۰8 صفحه

۱8۰۰۰ تومان
کد: ۹۹6۰

اجا  و  یر 
اخا م  و بر

نیکی آر. کدی
ترجمة مهدی حقیقت خواه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۴7-۹ 
چاپ پنجم ۹6، ۲۰8 صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱57۳

یر ن  ای  ن
نیکی آر. کدی

ترجمة مهدی حقیقت خواه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۱۲-8 

چاپ پنجم ۹۳، ۱76 صفحه
کد: 8۹۹۰

و مان ا  و
ناکامی چپ در ایران

مازیار بهروز
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲6۳-۹ 
چاپ چهاردهم ۹5، ۳68 صفحه

۱۹۰۰۰ تومان، کد: ۲8۴۰

یر ح و  یا م
و تأثیر مصدق بر روابط دوجانبه

جیمز اف. گود
ترجمة مهدی حقیقت خواه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۱۰-7 
چاپ دوم 8۹ ، ۳۰۴ صفحه

5۲۰۰ تومان
کد: ۴7۹۰

یر ر  ویی  ویا
ن با م

فرزین وحدت
ترجمة مهدی حقیقت خواه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴5۹-6 
چاپ پنجم ۹5، ۳68 صفحه

۲۲۰۰۰ تومان، کد: 87۲۰

ر ما  ا تی   ر خا
یر  تو 
مرتضی زربخت

در گفتگو با حمید احمدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴6۱-۹ 

چاپ سوم ۹۴، ۳۴۴ صفحه
۱6۰۰۰ تومان

کد: 786۰

ا نی  یر
ایران، اسالم و روح یک ملت

ساندرا مک کی
ترجمة شیوا رویگریان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲66-۰ 
چاپ دوم 85 ، جلد اعال، ۴۳8 صفحه

کد: ۱88۰

و تأثیر مصدق بر روابط دوجانبه
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ا ی ج تا
فیلیپه فرناندس آرمستو
ترجمة شهربانو صارمی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰6۲-۱
چاپ دوم ۹6 ، جلد اعال، ۱۰۰6 صفحه

85۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۹6

ل ی م تا
چگونه هویّت ملت ها شکل گرفت

پیتر فورتادو
ترجمة مهدی حقیقت خواه

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۱۹-۹
چاپ دوم ۹6 ، جلد اعال، ۳۲8 صفحه

۳۳۰۰۰ تومان، کد: 5۰55

ا ا با ه  بر ج یبا
لوکاس دوبلویس 

روبارتوس وان دراسپک
ترجمة مرتضی ثاقب فر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۳۴-۹ 
چاپ ششم ۹7 ، جلد اعال، ۴۴8 صفحه

۳5۰۰۰ تومان، کد: ۱۰75

ی ا تا ا 
ایگور ام. دیاکونف

ترجمة مهدی حقیقت خواه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۰8-7 

چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال، 5۰۴ صفحه
کد: ۱۰۳۰

ن ی  تا
در عصر قاجار و پهلوی

ناصر ربیعیـ  احمد راهرو خواجه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹6۴-5

چاپ اول ۹۰، جلد اعال، ۲6۴ صفحه
کد: 6۹7۰

ا 
 تاریخ شیروان و داغستان

از آغاز تا جنگ های ایران و روس

عباسقلی آقا باکیخانوف
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۳۲-۹ 

چاپ اول 8۳ ، جلد اعال، )نایاب(

ی ا ا  ب  ج
بحران نظام لیبرالی
و تکامل فاشیسم
ارنست نولته
ترجمة مهدی تدینی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۹۳-5
چاپ دوم ۹۴، ۴۹6 صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۱۴6۲

ن ر  ا  ت ن ایی که  ج 
چارلز مسنجر
ترجمة منوچهر پزشک
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰7۲-۰
چاپ دوم ۹5، جلد اعال، ۳۲۰ صفحه
۲۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۰88

ر ب ا   ج
کارتر و. فیندلی ـ جان الکساندر م. 
راثنی
ترجمة بهرام معلمی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۲5-7 
چاپ پنجم ۹۳، جلد اعال، 865 صفحه
کد: ۲۳۴۰

ا ا با ر ج ه  بر  یبا
ایران و بین النهرین
وحیده حسینی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۱۴-۰
چاپ اول ۹۱، ۱۲۰ صفحه
5۰۰۰ تومان، کد: 55۲۰

ی ر  ت
م. حسن بیگی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴7۰-۱ 
چاپ هفتم 88 ، جلد اعال، ۴8۰ صفحه
کد: ۲۰7۰

ا مر نامی
پلوتارک
ترجمة رضا مشایخی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۴۲-۴ 
دورة چهار جلدی، جلد اعال، )نایاب(
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و  م
نگاهی به مشروطة ژاپنی

اجیان   ترجمة شهریار خواّ
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۱5-۴
چاپ سوم ۹7، ۴۰8 صفحه
۲7۰۰۰ تومان، کد: ۱۴75

ا مام و 
تاریخ ُخلفاء
ابن قتیبه دینوری
ترجمة سیدناصر طباطبایی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲5۹-۳ 
چاپ چهارم ۹۴، جلد اعال، ۴۱5 صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۳۲۴۰

ی ا تا س 
ویل و اریل دورانت 
ترجمة محسن خادم

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۰۴-۲ 
چاپ هفتم ۹6، ۱68 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۲۹5۰

ی نو ی  ی  تا و
متیو واترز
ترجمة نادر میرسعیدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹75-۱
چاپ اول ۹۱، جلد اعال، ۲۳8 صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: 5۳5۰

و رنامة ما
شگفتی های راه ابریشم 
از چین تا ایران

جی. وی. جی. میلز
ترجمة سعید کریم پور
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰7۰-6
چاپ اول ۹۳ ، جلد اعال، ۳۱۲ صفحه
کد: ۱۲۴۱

ی  ر  تا ن 
فریدریش انگلس
ترجمة دکتر ناصر طهماسبی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۳۰-۱ 
ویراست جدید 8۴ ، )نایاب(

ه و
کتاب راهنمای جنگجوی قرون وسطی

مایکل پرستویچ
ترجمة حسین بحری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰66-۹
چاپ اول ۹۴ ، جلد اعال، ۲88 صفحه

۲۰۰۰۰ تومان، کد: ۱۳78

یاتو
کتاب راهنمای مبارز رومی

فیلیپ ماتیشاک
ترجمة حسین بحری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۲۰-8
چاپ اول ۹۴ ، جلد اعال، ۲7۲ صفحه

۱۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۳77

یی امو
کتاب راهنمای جنگجوی ژاپنی

استیون ترنبول
ترجمة فرید جواهرکالم

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰76-8
چاپ اول ۹۴ ، جلد اعال، ۲88 صفحه

 ۲۰۰۰۰ تومان، کد: ۱۳76

یونر
کتاب راهنمای سرباز رومی

فیلیپ ماتیشاک
ترجمة فرید جواهرکالم

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰8۱-۲
چاپ اول ۹۴ ، جلد اعال، ۲۹6 صفحه

۲۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۳75

مجموعة 
جنگاوران

دورة چهارجلدی همراه با قاب
کد: ۱۳۳7، 8۰,۰۰۰ تومان
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مجموعة تاریخ جهان
چشم اندازی گسترده  از سیر تاریخ

»مجموعة تاریخ جهان« می کوشد چشم اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با بیان زمینه های فرهنگِی رخدادهای 
تاریخی خواننده را مجذوب خود می کند. »مجموعة تاریخ جهان« اندیشه های سیاسی،  فرهنگی و فلسفی ت أثیرگذار را  در گذر مشعل تمدن 
از بین النهرین و مصر باستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن های جهان تا روزگار ما پی می گیرد. این مجموعه نه تنها برای 
آشنایِی خوانندگان با مبانی تاریخ تدوین شده است، بلکه در پی آگاه ساختن آن ها از این واقعیت است که زندگی شان بخشی از سرگذشت کلی 

انسان هاست. هر جلد این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دورة مهم تاریخی مقابل دیدگان خواننده قرار می دهد.
برخی از عناوین  این مجموعه در سال های مختلف برندة کتاب برتر جشنوارة کتاب های آموزشی رشد شده و همچنین در شورای کتاب 

کودک از آن ها تقدیر شده است.

8 7 6 5

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۱۳-۱
چاپ نهم ۹6، جلد اعال، ۱66 صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۴۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۴۳-8 
چاپ ششم ۹۳، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

۹8۰۰ تومان، کد: ۳75۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۴۰-7 
چاپ هشتم ۹5، جلد اعال، ۱۲8 صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۳7۴۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۱۹-۳ 
چاپ هفتم ۹۲، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۳۹۰۰

4 3 2 1

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲57-8
چاپ پانزدهم ۹6، جلد اعال، ۱5۲ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۲۳۳۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۹۹-8
چاپ دهم ۹۴، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۰7

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۲۳-۰
چاپ دهم ۹6، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱۴7۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۱۱-7
چاپ هشتم ۹۳، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۰6
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12 11 10 9

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳8۲-۳ 
چاپ هشتم ۹5، جلد اعال، ۱۲8 صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۳۹۱۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۴5-۲ 
چاپ هشتم ۹5، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۴۰۲۰  

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳6۴-۳ 
چاپ ششم ۹۴، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۴۰۱۰ 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۰7-7 
چاپ هشتم ۹۴، جلد اعال، ۱۲۰ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۴5۴۰ 

16 15 14 13

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴8۹-۳ 
چاپ ششم ۹۳، جلد اعال، ۱5۲ صفحه

۹8۰۰ تومان، کد: ۹۱۹۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴78-7 
چاپ هفتم ۹6، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۱۳۰۰۰ تومان، کد: ۹۰۳۰   

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴5۱-۰ 
چاپ ششم ۹۳، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

کد: ۴8۱۰   

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۱۲-۱ 
چاپ هفتم ۹۳، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

کد: ۴55۰

20 19 18 17

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۱۰-۴ 
چاپ هفتم ۹5، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۴۳۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۰۹-8 
چاپ ششم ۹7، جلد اعال، ۱68 صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: 67۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۹۳-۰ 
چاپ ششم ۹6، جلد اعال، ۱68 صفحه

۱5۰۰۰ تومان، کد: 6655

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۰5-۰ 
چاپ هفتم ۹۴، جلد اعال، ۱5۲ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: 56۰۰
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شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-58۴-5 
چاپ چهارم ۹۴ ، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۲۳5۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۹8-۲
چاپ چهارم ۹۴ ، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: ۱۱5۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۰۱-۹ 
چاپ پنجم ۹5 ، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۴۴

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۱5-6
چاپ چهارم ۹۴ ، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱6۱5

28 27 26 25

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-55۹-۳ 
چاپ هشتم ۹۴، جلد اعال، ۱76 صفحه

۱5۰۰۰ تومان، کد: 7۰5۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-555-5 
چاپ ششم ۹5، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱6۴۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-576-۰ 
چاپ چهارم ۹۲، جلد اعال

۱5۲ صفحه، کد: ۱۲7۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-57۹-۱ 
چاپ هفتم ۹5، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۴5

24 23 22 21

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۴۹-۴ 
چاپ هفتم ۹۴، جلد اعال، ۱5۲ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: 5۹۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۲6-5 
چاپ ششم ۹۴، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: 5۳۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۴7-۳ 
چاپ پنجم ۹7، جلد اعال، ۱58 صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: 5۰۲۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۲8-۹ 
چاپ ششم ۹6 ، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: 5۲۰۰
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36 35 34 33

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۲5-5
چاپ هشتم ۹7، جلد اعال، ۱68 صفحه

۱۴۰۰۰ تومان کد: ۱۲65

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۳۱-6
چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: ۲6۱۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۴۰-8 
چاپ پنجم ۹۴، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۲75

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۳7-8 
چاپ ششم ۹6، جلد اعال، ۱76 صفحه

۱5۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۹5

42 41

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-67۳-6 
چاپ سوم ۹۴ ، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۹۴۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-676-7
چاپ سوم ۹۲، جلد اعال
۱۳643 صفحه، کد: ۲8۹۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-68۱-۱ 
چاپ چهارم ۹6 ، جلد اعال، ۱۲6 صفحه

۱۲۰۰۰44 تومان، کد: ۲88۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-67۴-۳
چاپ هفتم ۹6، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۱۳۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۲۰

40 39 38 37

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۴۳-۹ 
چاپ چهارم ۹۴، جلد اعال، ۱68 صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۳5

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۴6-۰ 
چاپ چهارم ۹۴، جلد اعال، ۱۲۰ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۱85

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-66۳-7 
چاپ سوم ۹۴ ، جلد اعال، ۱۲۰ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۴۹

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۱7-7
چاپ سوم ۹۳، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

کد: ۱۱۰5
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شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-75۱-۱ 
چاپ سوم ۹۲، جلد اعال، ۱۲8 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۳5۹۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-76۹-6
چاپ چهارم ۹6، جلد اعال، ۱۳۴ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۹88۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-77۹-5
چاپ سوم ۹۲، جلد اعال، ۱5۲ صفحه

کد: ۹۹۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-76۴-۱
چاپ سوم ۹۴، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۹۳8۰

52 51 50 49

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۰۹-۲ 
چاپ چهارم ۹۴، جلد اعال، ۱۲8 صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۲78۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۲5-۲
چاپ چهارم ۹6، جلد اعال، ۱۲۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۱5۹

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۲۹-۰ 
چاپ دوم 87 ، جلد اعال، ۱۱۲ صفحه

کد: ۳6۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۳۱-۳
چاپ چهارم ۹۴، جلد اعال، ۱۱۲ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۳6۱۰

48 47 46 45

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-675-۰ 
چاپ دوم 88 ، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

کد: ۲86۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-68۴-۲ 
چاپ چهارم ۹۳، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۹۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۰۳-۰ 
چاپ سوم ۹6 ، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۲8۲۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۰۲-۳ 
چاپ چهارم ۹6 ، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

 ۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۲8۱۰
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شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۰۰-۹
چاپ اول ۹۴، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۳55

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۰۹-6
چاپ دوم ۹5، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: 6۲6۰

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰55-۳
چاپ دوم ۹۴، جلد اعال، ۱۲۰ صفحه

۱۰۰۰۰ تومان، کد: 6۲7۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۰۹-۹
چاپ اول ۹۳، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

کد: ۱۴67

64 63 62 61

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۳۲-7
چاپ پنجم ۹6، جلد اعال، ۱۲8 صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: 8۹۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-856-۳
چاپ دوم ۹۴ ، جلد اعال، ۱۲8 صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: 86۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-86۲-۴
چاپ سوم ۹6، جلد اعال، ۱68 صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: 8۰۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-667-5
چاپ سوم ۹۴، جلد اعال، ۱5۲ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: 7۰۹۰

60 59 58 57

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-78۲-5
چاپ دوم ۹۲، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

کد: ۹۴۴۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۰8-۲
چاپ سوم ۹۴، جلد اعال، ۱۲8 صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۹۱5۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-788-7
چاپ دوم ۹۳، جلد اعال، ۱5۲ صفحه

۹8۰۰ تومان، کد: ۹۱۱۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-76۱-۰
چاپ دوم ۹۳ ، جلد اعال
۱۲8 صفحه، کد: ۹۱۰۰
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مجموعة اول )1ـ 25)
کد: 5۱۱۰، ۲۹۰,۰۰۰ تومان

ـ 50) مجموعة دوم )26
کد: 5۱۲۰، ۲8۰,۰۰۰ تومان

ـ 73) مجموعة سوم )51 
کد: 5۱۳۰، ۲6۰,۰۰۰ تومان

 تومان

(
 تومان

(73
 تومان

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۹5-۳
چاپ اول ۹5، جلد اعال، ۱۲8 صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: 8۴۴۴

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲86-۱
چاپ اول ۹5، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: 8666

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲75-5
چاپ اول ۹5،  جلد اعال، ۱۲۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد 8۳۳۳

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۲۰-۲
چاپ اول ۹5، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه 

۱۴۰۰۰ تومان، کد: 6۹۹۹

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۱۴-۱
چاپ اول ۹5، جلد اعال، ۱۲۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: 8555

7071

73 72

69
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مجموعة شخصیت هاي تأثیرگذار
 )معاصر، رنسانس، باستان( 

رو    کا
رهبر کمونیست کوبا

فران ریس
ترجمة شهربانو صارمی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-88۰-8
چاپ سوم ۹5، ۱۱۲ صفحه
65۰۰ تومان، کد: ۹۰۱۰    

ر بوتو   بی ن
نخست وزیر پاکستان و فعال سیاسی

مری انگلر
ترجمة مهسا ملک مرزبان

شابک: ۹6۴-۳۱۱-887-7- ۹78
چاپ سوم ۹7، ۱۱۲ صفحه
75۰۰ تومان، کد: ۹۰۲۰   

ان یر  ی
از رهبران سیاسی هند

باربارا ای. سامرویل
ترجمة مهسا ملک مرزبان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹85-۰
چاپ اول ۹۰، ۱۱۲ صفحه

کد: 677۰    

و ی توماس 
مخترع بزرگ آمریکایی

مایکل برگن
ترجمة  فرید جواهرکالم

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۲5-6
چاپ دوم ۹5، ۱۱۲ صفحه

65۰۰ تومان، کد: 6۲۱۰

ا   و 
دیکتاتور اتحاد شوروی

برندا هاوگن
ترجمة رضا علیزاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-875-۴
چاپ سوم ۹۳، ۱۱۲ صفحه
55۰۰ تومان، کد: ۹۰۴۰   

ر ف  و
دیکتاتور آلمان نازی

برندا هاوگن
ترجمة رضا علیزاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-86۳-۱
چاپ دوم ۹7 ، ۱۱۲ صفحه

75۰۰ تومان، کد: ۱۳87

ل   ر و  وی
نظامی و نویسنده و دولتمرد بریتانیایی

برندا هاوگن
ترجمة مهسا ملک مرزبان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-888-۳
چاپ چهارم ۹5، ۱۱۲ صفحه 

65۰۰ تومان، کد: ۹۰7۰   

ی   و و مو ب
دیکتاتور فاشیست ایتالیا

برندا هاوگن
ترجمة رضا علیزاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-885-۳
چاپ سوم ۹5، ۱۱۲ صفحه 
65۰۰ تومان، کد: ۹۰5۰   
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م  ف ک کری
کاشف دنیای جدید

رابین اس. داک 
ترجمة مهسا ملک مرزبان 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۴۲-۳
چاپ اول ۹۰، ۱۱۲ صفحه

کد: 7۱8۰   

ر ا  وی
نمایشنامه نویس و شاعر

پامال هیل نتلتون
ترجمة شعله آذر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۹5-۲
چاپ سوم ۹7، ۱۱۲ صفحه
75۰۰ تومان، کد: 78۰۰   

وت حا ن
ریاضیدان و دانشمند برجسته

ناتالی ام. روزینسکی
ترجمة رضا علیزاده 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۰6-5
چاپ دوم ۹۳، ۱۱۲ صفحه
55۰۰ تومان، کد: 75۱۰   

وتر ت  ما
پدر جنبش اصالح دیني

باربارا اي. سامرویل
ترجمة رضا علیزاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۳۰-۳
چاپ سوم ۹7، ۱۱۲ صفحه
75۰۰ تومان، کد: 776۰   

ن ر جام  ب
دانشمند و دولتمرد

برندا هاوگنـ  اندرو سانتال
ترجمة حسین بحری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹8۴-۳
چاپ اول ۹۱، ۱۱۲ صفحه

کد: 5۳۳۰   

ن ل  م
پیکرتراش و نقاش
باربارا اي. سامرویل
ترجمة شیوا مقانلو

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۳8-۹
چاپ سوم ۹5، ۱۱۲ صفحه
65۰۰ تومان، کد: 77۳۰   

ا  بر
رئیس جمهوری آمریکا در جنگ داخلی

برندا هاوگن
ترجمة فرید جواهرکالم

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹8۹-8
چاپ دوم ۹5، ۱۱۲ صفحه، 65۰۰ تومان

کد: 5۳۴۰   

و  و ن   ر
رئیس جمهور دوران جنگ

برندا هاوگن
ترجمة محمدرضا دوست طلب

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹7۱-۳
چاپ دوم ۹7، ۱۱۲ صفحه
75۰۰ تومان، کد: 67۹۰   
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و بر 
فیلسوف علوم طبیعی و محقق علمی
مایکل برگن

ترجمة شهربانو صارمی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹5۱-5
چاپ اول ۹۰، ۱۱۲ صفحه، ۲8۰۰ تومان

کد: 7۱7۰   

ه و بر ت
پیشگام ستاره شناسی
دان ناردو

ترجمة شهربانو صارمی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹5۴-6
چاپ اول ۹۰، ۱۱۲ صفحه، ۲8۰۰ تومان

   کد: 7۱۰۰  

رن وس کو ن
پدر علم ستاره شناسي جدید
باربارا اي. سامرویل
ترجمة نرگس مساوات
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-86۴-8
چاپ دوم ۹۲، ۱۱۲ صفحه، ۴8۰۰ تومان

   کد: 775۰  

موس یوس 
نویسنده و اومانیست مسیحی
فران ریس
ترجمة پرستو رادمهر
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۳۲-۴
چاپ اول ۹۲، ۱۱۲ صفحه، 5۲۰۰ تومان
کد: ۱۰77

وس  و
فرمانده و سیاستمدار رومي
دان ناردو
ترجمة شهربانو صارمي
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۰۲-7
چاپ دوم ۹۲، ۱۱۲ صفحه، ۴8۰۰ تومان

کد: 785۰   

و ب 
ملکه انگلستان از خاندان تودور

مایرا ودرلي
ترجمة حسین بحري

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-87۰-۹
چاپ دوم ۹۳، ۱۱۲ صفحه، 55۰۰ تومان

کد: 77۱۰   

ن رو ل   م
رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس

دان ناردو
ترجمة شیوا مقانلو 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹7۹-۹
چاپ اول ۹۰، ۱۱۲ صفحه، ۳۲۰۰ تومان

کد: 6۹۳۰  

وس مرکاتو ر
پدر علم نقشه کشی نوین

آن هاینریش
ترجمة شیوا مقانلو

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۴۱-6
چاپ اول ۹۲، ۱۱۲ صفحه، 5۲۰۰ تومان

کد: 6۳۲۰

بر وت ان  یو
مخترع دستگاه چاپ

فران ریس
ترجمة سارا هاشمي

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۰۴-۱
چاپ دوم ۹۲، ۱۱۲ صفحه، ۴8۰۰ تومان

کد: 777۰

و ا و  ن ر
فاتح امپراتوری اینکا

باربارا ای. سامرویل
ترجمة نیر عالیی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۱7-۱
چاپ اول ۹۰، ۱۱۲ صفحه، ۲8۰۰ تومان

کد: 75۲۰  
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و م 
معمار، جنگجو و فرعون مصر

استفانی فیتز جرالد
ترجمة شهربانو صارمی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۳7-۹
چاپ اول ۹۰، ۱۱۲ صفحه،۲8۰۰ تومان

کد: 7۴8۰   

ن  و م ر ن 
حتشپسوت

پامال دل
ترجمة فاطمه شاداب

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۳6-۲
چاپ اول ۹۲، ۱۱۲ صفحه،5۲۰۰ تومان

کد: ۱۰7۱

ا ات و
ریاضیدان، مخترع و فیلسوف

سندی دونوان
ترجمة فاطمه شاداب

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰6۱-۴
چاپ اول ۹۲، ۱۱۲ صفحه، 5۲۰۰ تومان

کد: ۱۰۹8

ونی  م
فاتح جهان

مایکل برگن
ترجمة شیوا مقانلو

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۴۰-۹
چاپ دوم  ۹5، ۱۱۲ صفحه، 65۰۰ تومان

کد: 7۴۹۰

ی تو
مورخ یونان باستان

رابین اس. داک
ترجمة منوچهر پزشک

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-88۹-۱
چاپ اول 8۹ ، ۱۱۲ صفحه

کد: 77۲۰

و
فیلسوف، معلم و دانشمند

شارون کاتز کوپر
ترجمة منوچهر پزشک

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۳6-5
چاپ سوم ۹۳، ۱۱۲ صفحه،55۰۰ تومان

کد: 8۱۱۰   

ر 
یوناني اي جویاي حقیقت در عهد باستان

پامال دل
ترجمة جهان افروز معماریان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۹8-۳
چاپ سوم ۹۳، ۱۱۲ صفحه، 55۰۰ تومان

کد: 787۰   

وس و ک
فیلسوف و معلم چیني

مایکل برگن
ترجمة فرید جواهرکالم

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-866-۲
چاپ سوم ۹5، ۱۱۲ صفحه،65۰۰ تومان

کد: 788۰   
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ر و کب کو
ساموئل ویالرد کرامپتون

ترجمة سارا هاشمی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۰7-۲

چاپ سوم ۹7، ۱۰۴ صفحه
8۰۰۰ تومان، کد: 7۰8۰

یو ب
جمی پولس

ترجمة سمانه اصفهانیان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۳8-6

چاپ اول ۹۱، ۱۲۴ صفحه
۴5۰۰ تومان، کد: 5۹۱۰

ا ایا خ
دنیس ایبرمز

ترجمة سارا هاشمی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۱5-7

چاپ دوم ۹۴، ۱۳6 صفحه
8۰۰۰ تومان، کد: 686۰

ونی  م
ساموئل ویالرد کرامپتون
ترجمة مجتبا پورمحسن 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۲۹-۴
چاپ اول ۹۰، ۱۲۰ صفحه

۳۰۰۰ تومان، کد: 6۹8۰

مانی ا
دیل اوا گلفند

ترجمة رضا علیزاده 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹5۳-۹

چاپ اول ۹۰، ۱۱۲ صفحه
۳5۰۰ تومان، کد: 687۰

مجموعة رهبران جهان باستان

ا و  بر  ت 
بانی کارمن هاروی

ترجمة رضا علیزاده 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۳۹-۳

چاپ اول ۹۰، ۱۱۲ صفحه
۳5۰۰ تومان، کد: 7۰6۰ 

بی مو
جودیت لوین

ترجمة رضا علیزاده
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۰۱-۰

چاپ اول ۹۰، ۱۲8 صفحه
۳5۰۰ تومان، کد: 6۹۹۰

ی   
جان دونپورت

ترجمة لیال علی مددی زنوزی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۹۳-8

چاپ دوم ۹7، ۱۳6 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: 6۹6۰

با  ان
کلیفورد دابلیو. میلز

ترجمة مریم تقدیسی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۳6-۲

چاپ اول ۹۰، ۱۲8 صفحه
۳5۰۰ تومان، کد: 7۰۲۰

رتی تی  ن
برندا لنج

ترجمة نرگس مساوات
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۲۴-۹

چاپ اول ۹۰، ۱۱۲ صفحه
۳5۰۰ تومان، کد: 7۰۴۰



4. مصریان باستان

و همسایگانشان

ماریان بروایدا

ترجمة مینا عالء

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-86۰-۰

چاپ اول ۹۰، ۱88 صفحه

55۰۰ تومان

کد: 7۴6۰

1.  باستان شناسی

کشف رازهای گذشته

ریچارد پنچیک

ترجمة ساقی نخعی زاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-85۹-۴

چاپ اول ۹۰، ۱56 صفحه

کد: 7۴۲۰

5.  شکسپیر

زندگی و دوران او

کالین اوگسنـ  مارجی بلومبرگ

ترجمة مهسا ملک مرزبان 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۹۰-7

چاپ اول ۹۰، ۱۴۴ صفحه

۴5۰۰ تومان

کد: 7۴۱۰

2. داروین و نظریة تکامل 

زندگی و اندیشه های او

کریستن لوسن

ترجمة سارا هاشمی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-865-5

پ دوم ۹۳، ۱8۰ صفحه
چا

۱۲۰۰۰ تومان

کد: 7۴۴۰ 

6. گالیله

زندگی و اندیشه های او

ریچارد پنچیک

ترجمة مینا عالء

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۹6-۹

پ دوم ۹۳، ۱8۰ صفحه
چا

۱۲۰۰۰ تومان

کد: 7۴۳۰

3. مارکو پولو

و سفر شگفت انگیزش به چین

جانیس هربرت 

ترجمة مینا عالء

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۲6-6

پ دوم ۹۳، ۱۴۴ صفحه
چا

۱۱۰۰۰ تومان

کد: 7۴5۰
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مجموعة علم و ماجراهای علمی
7. توماس ادیسون

زندگی و نظریه هایش

الری کارلسون

شیوا مقانلو
ترجمة 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۰۳-۴

پ دوم ۹۳، ۱68 صفحه
چا

۱۲۰۰۰ تومان

کد: 7۴۰۰

8 . بزرگ ترین ناگفته های 

شگفت انگیز  علمی 

صد داستان خواندنی 

دربارة اختراعات و اکتشافات

ریک بیر

ترجمة مینا عالء

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۲۰-۱

پ دوم ۹۳، ۲۱6 صفحه
چا

۱۴۰۰۰ تومان

کد: 7۱۱۰

90



9. اسحاق نیوتن 

و فیزیک برای کودکان

زندگی و اندیشه های او

کری لوگن هولیهان

شیوا مقانلو
ترجمة 

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰67-6

چاپ اول ۹۲، ۱56 صفحه

۹5۰۰ تومان 

کد: ۱۰87

7. توماس ادیسون

زندگی و نظریه هایش

الری کارلسون

شیوا مقانلو
ترجمة 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۰۳-۴

پ دوم ۹۳، ۱68 صفحه
چا

۱۲۰۰۰ تومان

کد: 7۴۰۰

10. جهان در نقشه ها

از نقاشی غارها تا جی پی اس

ریچارد پنچیک

ترجمة ساقی نخعی زاده

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰57-7

چاپ اول ۹۲، ۱56 صفحه

۱5۰۰۰ تومان 

کد: ۱۰8۳

8 . بزرگ ترین ناگفته های 

شگفت انگیز  علمی 

صد داستان خواندنی 

دربارة اختراعات و اکتشافات

ریک بیر

ترجمة مینا عالء

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۲۰-۱

پ دوم ۹۳، ۲۱6 صفحه
چا

۱۴۰۰۰ تومان

کد: 7۱۱۰

دورة دهجلدی همراه با قابدورة ده جلدی همراه با قاب

کد: 68۳۰ 
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5. به دنبال خدایان مصر
اولیویه تیانو

ترجمة شورا منزوی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۰۰-5 

چاپ سوم ۹۴ ، جلد اعال، ۱۲8 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۳۰

6. به دنبال بنیانگذاران رم
فیلیپ کاستژون

ترجمة شورا منزوی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-568-5 

چاپ سوم ۹۴ ، جلد اعال، ۱۲8 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۴7

7. به دنبال کریستف کلمب
ژان ـ پل دوویول

ترجمة بیتا شمسینی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-55۲-۴ 

چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال، ۱۲8 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۴6

8 . به دنبال فردوسی
)اثر برگزیدة هفتمین 

ـ آبان 87( جشنوارة آموزشی رشد 
محمد حسینی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-575-۳ 
چاپ چهارم ۹۳، جلد اعال، ۱۲۰ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۴5

9. به دنبال محّمد )ص(
محمد حسینی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۱8-7 
چاپ سوم ۹۳، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۳۲

1. به دنبال عالء الدین
تیری آپریل

ترجمة شورا منزوی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۹۱-6 

چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال، ۱۲۰ صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۹5۰۰

2. به دنبال اسکندر
ماری ترز دیویدسن

ترجمة شورا منزوی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۹۲-۳ 

چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال، ۱۲8 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۹۴۰۰

3. به دنبال ژولیوس سزار
استفانی موریون

ترجمة شورا منزوی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۱۹-7 

چاپ سوم ۹۴ ، جلد اعال، ۱۲8 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۱87۰

4. به دنبال مارکوپولو
ساندرین میرزا

ترجمة بیتا شمسینی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۴۴-۹ 

چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال، ۱۲8 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۱85۰

مجموعة به دنبال...
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14. به دنبال ژاندارک
ژان میشل ُد ِکِکر ِفرگون
ترجمة بیتا شمسینی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۰۰-۲ 
چاپ سوم ۹۳
جلد اعال، ۱۲8 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۱8۳۰

15. به دنبال داروین
ژان باپتیست دوپانافیو
ترجمة بیتا شمسینی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-67۹-8 
چاپ سوم ۹۳
جلد اعال، ۱۲8 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۱5۱۰

16. به دنبال کاغذ اخبار
لیلی فرهادپور
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۴5-۰
چاپ دوم ۹۳
جلد اعال، ۱۰۴ صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: 7۲5۰

17. به دنبال موالنا
ماهرخ دبیری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۴۹-5
چاپ دوم ۹7
جلد اعال، ۱۲8 صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۰5

10. به دنبال امیرکبیر
محمد حسینی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۲۰-۰ 
چاپ چهارم ۹۳

جلد اعال، ۱۲۰ صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۰8

11. به دنبال حسن صباح 
یوسف علیخانی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۳۱-۹ 
چاپ سوم ۹۳

جلد اعال، ۱۳6 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۲۲8۰

12. به دنبال 
لئوناردو داوینچی

پاتریک ژوسو
ترجمة بیتا شمسینی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-567-8 
چاپ سوم ۹۴ 

جلد اعال، ۱۲8 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۲5۹۰

13. به دنبال دزدان دریایی
تیئری آپریل

ترجمة بیتا شمسینی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۰۱-۲ 

چاپ سوم ۹۴
جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۱6۲
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شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۳5-7 
چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: 65۳۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-55۱-7
چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: 6۹۲۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۱8-۰
چاپ پنجم ۹۳، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۳۱۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۹۹-۹
چاپ چهارم ۹۳، جلد اعال، ۱5۲ صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: ۱۰85

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۴6-6 
چاپ دوم 8۹ ، جلد اعال
۱۴6 صفحه، کد: 65۱۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴5۳-۴ 
چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: 65۲۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۴۴-۲ 
چاپ چهارم ۹5، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: 65۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۲۹-6
چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: ۲5۰۰

مجموعة  ملل  امروز

مجموعة »ملل امروز« در پی دست دادن دیدگاهی کلی دربارة هر یک از کشورهای جهان است و خوانندگان با 
مطالعة هر یک از جلدهای آن با تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشوری خاص 
و  جامعه شناختی،  و  اقتصادی  آمارهای  جدیدترین  گاهشمار،  دربردارندة  مجموعه  این  می شوند. کتاب های  آشنا 
همچنین نمایه ای جامع است. این مجموعه برای خوانندگانی که می خواهند در کوتاه ترین زمان بیشترین اطالعات 

را دربارة ملت های مختلف با زبانی ساده و شفاف به دست آورند بهترین گزینه است. 

بهترین ترجمة پنجمین 
ـ 1384 جشنوارة کتاب های آموزشی رشد 
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شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۹۳-5
چاپ اول ۹۱، جلد اعال، ۱۲۰ صفحه

کد: 5۱8۰

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۰7-۲
چاپ اول ۹۱، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

75۰۰ تومان، کد: 5۴6۰

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۴۹-۲
چاپ اول ۹۲، جلد اعال، ۱۲8 صفحه

کد: 6۲5۰

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۲۹-8 
چاپ اول ۹۴، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۳۰۹۹

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۱۴-۳
چاپ دوم ۹۲، جلد اعال، ۱6۰ صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: 8۱6۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۴8-5
چاپ اول ۹۰، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۴5۰۰ تومان، کد: 676۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۴۳-۰
چاپ اول ۹۰، جلد اعال، ۱۲8 صفحه

۴5۰۰ تومان، کد: 68۱۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۴6-۱
چاپ اول ۹۰، جلد اعال، ۱۲۰ صفحه

۴5۰۰ تومان، کد: 7۰۳۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۱۱-8
چاپ سوم ۹۲، جلد اعال، ۱5۲ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱7۹۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۲6-۲
چاپ دوم 87 ، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

کد: ۲58۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۰5-۴ 
چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال، ۱8۴ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۲۹۰۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۳5-۱ 
چاپ سوم ۹۳، جلد اعال، ۱68 صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: ۹8۴۰
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ا ا
جیمز بارتر

ترجمة مهدی حقیقت خواه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-78۱-8 
چاپ دوم ۹۴ ، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۹68۰

مجموعة  تمدن های  گمشده

ا ا با یونان
دان ناردو

ترجمة مهدی حقیقت خواه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۹6-۲
چاپ اول 88 ، جلد اعال، ۱5۲ صفحه

کد: ۹۳7۰

ا ا با وم
دان ناردو

ترجمة مهدی حقیقت خواه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-776-۴ 
چاپ دوم ۹۴ ، جلد اعال، ۱5۲ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۹66۰

خا تو  ر م
تامس استریسگاث

ترجمة منوچهر پزشک
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۹۲-۴

چاپ اول 88 ، جلد اعال، ۱۲8 صفحه
کد: ۹۳6۰

ا ترو 
دان ناردو

ترجمة نادر میرسعیدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-76۰-۳ 
چاپ اول 87 ، جلد اعال، ۱۴۰ صفحه

۳8۰۰ تومان، کد: ۹5۲۰ 

ا ی  و م
دان ناردو

ترجمة نادر میرسعیدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-778-8 
چاپ اول 87 ، جلد اعال، ۱۴۴ صفحه

۳8۰۰ تومان، کد: ۹۹8۰

ا ریا با م
آلیسون السیور

ترجمة نادر میرسعیدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-78۰-۱ 
چاپ دوم ۹۴ ، جلد اعال، ۱۳۲ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۹5۱۰

دین 
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دین  
م بر

ا ا با ن ا  ی 
سرویراستار سارا ابلز جانستون

ترجمة جواد فیروزی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱67-۳ 

چاپ اول ۹۴، جلد اعال، ۳6۰ صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۲8

انی یا با یر و 
)تقدیرشده در جایزة 

کتاب فصلـ  پاییز 90(
ادوین ام. یامااوچی

ترجمة منوچهر پزشک
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۹۱-۴

چاپ دوم ۹۳، جلد اعال، 67۲ صفحه
۳8۰۰۰ تومان، کد: 7۳6۰ 

ر ا  ه  ی  ا ی 
)رتبة دوم پژوهش قصه های 

قرآنی در آثار منتشرشده 
پس از انقالبـ  1384(

محمد حسینی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴66-۴ 

چاپ چهارم ۹5، ۳5۲ صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: 8۳۳۰

ی  ن یبا  ر  ی و ت با تر
ک

نگاهی بودایی به زندگی
پما ُچدُرن 

ترجمة مهین خالصی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۴۲-۰

چاپ اول ۹۳، ۱6۰ صفحه
8۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۹8   

ی بو
بردلی هاوکینز

ترجمة علی حاجی بابایی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۹۱-۹ 

چاپ دوم 87 ، ۱5۲ صفحه
کد: ۴۰8۰

ا 
باورها و آداب دینی آن ها
مری بویس
ترجمة عسکر بهرامی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۲۹-۲ 
چاپ چهاردهم ۹5، جلد اعال
۲88 صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: ۳8۰۰

ی تا  یر   
 مطالعاتی در بارة تاریخ دین

و تماس های میان فرهنگی
شائول شاکد
ترجمة مرتضی ثاقب فر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳58-۲ 
چاپ پنجم ۹۳، جلد اعال
۳68 صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: ۴5۲۰

ر  ا ت ی  ر
مانا ا م  م

)ویراست جدید(
ایگناس گلدزیهر
ترجمة سیدناصر طباطبایی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۹۴-۰ 
چاپ چهارم ۹۳ ، جلد اعال
۳6۰ صفحه
۱8۰۰۰تومان، کد: ۹۲۱۰

ت  ی  و  
عرفان زرتشتی
پژوهش و برگردان: شیوا کاویانی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱5۹-5 
چاپ دوم 7۹، )نایاب(

ی و ة  ر
مانی و آموزه های او
مهشید میرفخرایی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴8۰-۰ 
چاپ دوم 87، ۱۴۴ صفحه
۲۱۰۰ تومان، کد: ۹۲7۰



  

ا ر ک ت
محمودبن عمربن محمد زمخشري

ترجمة مسعود انصاري
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-85۳-۲

چاپ دوم ۹۱، جلد اعال، ۳7۳۰ صفحه
دورة چهارجلدی، ۳5۰,۰۰۰ تومان

کد: ۹۰۹۰

ت   ا که   
اصالح فرهنگ و دین در دوران نوسنگی

مری ستگاست
ترجمة شهربانو صارمی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۱۳-۳
چاپ دوم ۹۲، جلد اعال، ۲۰8 صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: 7۲6۰ 

ا یا ج ر  
سرویراستار: کریستوفر پارتریج

ترجمة عبدالعلی براتی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-86۹-۳

چاپ دوم ۹۲، رنگی، جلد اعال، 5۴۴ صفحه
75,۰۰۰ تومان، کد: 5۳۲۰

ت ا  ا ی به  ا
ایی و ا نو  و م  

هانس رایشلت
گزارش دکتر جلیل دوستخواه

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴7۳-۲ 
چاپ سوم ۹6 ، جلد اعال، 8۴۰ صفحه

65,۰۰۰ تومان، کد: ۹۲۲۰

ا ن   ا و  و ا  ی 
فصل های 70، 71 و 72

آوانویسی، برگرداِن فارسی واژه نامه و یادداشت ها
دکتر سوزان گویری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۳۹-8 
چاپ اول 8۳ ، جلد اعال، ۳۱۲ صفحه

کد: 88۴۰
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فلسفه و علوم اجتماعی  
ا  ل ب

مارتین هایدگر
ترجمة طالب جابری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳57-8
چاپ اول ۹7، ۲۴۰ صفحه

۱7۰۰۰ تومان
کد: ۱۱۹۲

با  ی و 
ر ای ة  ی ن  

چرا چیزی وجود دارد به جای این که 
هیچ چیزی وجود نداشته باشد؟

طالب جابری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۴۰۴-۹

چاپ اول ۹7، ۱۲۰ صفحه
۹5۰۰ تومان

کد: ۱58۲

 
ی ر ج ه  

جان سرل
ترجمة محمد یوسفی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۴۴-8
چاپ اول ۹6، ۳۱۲ صفحه

۲۱۰۰۰ تومان
کد: ۱۴7۲

ر ب 
ایدئولوژی های خشونت

ارنست نولته
ترجمة مهدی تدینی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳65-۳
چاپ اول ۹6، ۲۰8 صفحه

۱5۰۰۰ تومان
کد: ۱۴۰۳

ه  ی ن و  ا
آموزش کاربردی منطق کالسیک

برپایة داستان های کوتاه
سیدمحمد حسینی نژاد

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۹5-۳
چاپ اول ۹7، ۳۹۲ صفحه

۳5۰۰۰ تومان
کد: ۱۱۰۱

م و 
بشر و بشریت در باب پنجم رساله 

به رومیان
کارل بارت

ترجمة محمد صبائی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۴۰7-۰

چاپ اول ۹7، ۹۴ صفحه
8۰۰۰ تومان

کد: ۱۲۹6

حی  ا م ر با 
مقاالتی در باب مراقبه، شهود 

عمل و نظر و...
مقاالتی از برنارد مک گین و دیگران

ترجمة محمد صبائی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۹6-7

چاپ اول ۹7، ۲۱6 صفحه
۱5۰۰۰ تومان

کد: ۱۲۹5

ة  
وت  رم ی  ا ی

محمدحسین مالیری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۹8-۴

چاپ اول ۹6، ۴۰8 صفحه
۲۹۰۰۰ تومان

کد: ۱۲57
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وتو  م ک
آشنایی با فلسفه ژاپن

محمد اصغری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۴7-۹

چاپ اول ۹6، ۲۴۰ صفحه
۱7۰۰۰ تومان

کد: ۱5۲۱

ی ا م
استیون مامفورد

ترجمة محمد یوسفی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۹۲-۹

چاپ اول ۹7، ۱7۴ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان

کد: ۱5۹8

ی  ة 
فضا و زمان
تیم مادلین

ترجمة رعنا سلیمی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۳۲-5

چاپ اول ۹6، ۲6۱ صفحه
۱7۰۰۰ تومان

کد: ۲۴۴۴

ریه  ب ن به  ج
مفاهیم اساسی در علوم انسانی، 

علوم اجتماعی و هنر
جفری نیلون/ سوزان. سرلزژیرو

ترجمة عباس لطفی زاده
مرتضی خوش آمدی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۲8-8
چاپ اول ۹6، ۳5۲ صفحه
۲۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۰6

ا  و 
هگل، کانت و ساختار ابژه

رابرت استرن
ترجمة محمدمهدی اردبیلی 

مهدی محمدی اصل
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۴۲5-۴

چاپ اول ۹7، ۲۳8 صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۴۹

ی  ب تجربة 
تاریخی ناپیوسته از نبرد برای آزادی

مارتین براو
ترجمة فؤاد حبیبی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۲۱-۹
چاپ اول ۹6، ۴7۲ صفحه
۳5۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۴5

و  ه  ی  موکر
مارکس و لحظة ماکیاولین

میگل ابنسور
ـ امین کرمی ترجمة فؤاد حبیبی 

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۹۱-۲
چاپ اول ۹7، ۲۹6 صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۹۲

ر   ای ت  ما
فلسفه برای نوآموزان

راینر روفینگ
طالب جابری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۱7-۲
چاپ اول ۹6، ۱6۰ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان
کد: ۱۱8۹
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رو  ت 
وندی واسراشتاین
ترجمة نسترن ظهیری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۳6-6
چاپ اول ۹6، ۱۳6 صفحه
8۰۰۰ تومان
کد: ۱5۰۴

ی  مبا
فرانسیس پروز
ترجمة نسترن ظهیری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲57-۱
چاپ اول ۹6، ۱۲8 صفحه
8۰۰۰ تومان
کد: ۱5۰5

 
رابرت ای. اف. تورمن
ترجمة مهین خالصی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲5۴-۰
چاپ اول ۹6، ۱۴۴ صفحه
۹۰۰۰ تومان
کد: ۱5۰6

 
جوزف اپستاین

ترجمة نسترن ظهیری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۹6-۰

چاپ اول ۹6، ۱۳6 صفحه
8۰۰۰ تومان

کد: ۱5۰۱

رو 
مایکل اریک دایسون
ترجمة مهین خالصی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۳5-۹
چاپ اول ۹6، ۱5۲ صفحه

۹۰۰۰ تومان
کد: ۱5۰۲

م 
فیلیس ای. تیکل

ترجمة نسترن ظهیری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۳8-7

چاپ اول ۹6، ۹6 صفحه
7۰۰۰ تومان

کد: ۱5۰۳

Sin
Sin

6

Sin
6۰۰

Sin
۰۰-

Sin
-۲

Sin
۲78

Sin
78-

Sin
-۲

Sin
۲5

Sin
5۴

Sin
۴-

Sin
-۰

Sin
شابک: ۰

Sin
شابک: 

 صفحه

Sin
۱۴۴ صفحه

Sin
۱۴۴ ،

Sin
 ،۹

Sin
۹6

Sin
چاپ اول 6

Sin
چاپ اول 

 تومان

Sin۹۰۰۰ تومان

Sin۹۰۰۰
۱Sin۱5Sin5۰Sin۰6Sin6 :کدSin :کد

Sin

Sin
Sin

Sin

Sin
شابک: 

Sin
شابک: 

 صفحه

Sin
۱ صفحه

Sin
۱5

Sin
5۲

Sin
۲ ،

Sin
 ،۹

Sin
۹6

Sin
چاپ اول 6

Sin
چاپ اول 

 تومان

Sin۹۰۰۰ تومان

Sin۹۰۰۰
۱Sin۱5Sin5۰۲Sin۰۲ :کدSin :کد

SinSin
Sin

شابک: 

Sin
شابک: 

۱۳

Sin
۱۳6

Sin
6 ،

Sin
 ،۹

Sin
۹6

Sin
چاپ اول 6

Sin
چاپ اول 

 تومان

Sin8 تومان

Sin8۰۰۰

Sin۰۰۰
۰۴Sin۰۴ :کدSin :کد

Sin
۲

Sin
۲57

Sin
57-

Sin
-۱

Sin
شابک: ۱

Sin
شابک: 

 صفحه

Sin
۱۲ صفحه

Sin
۱۲8

Sin
8 ،

Sin
 ،۹

Sin
۹6

Sin
چاپ اول 6

Sin
چاپ اول 

 تومان

Sin
8 تومان

Sin
8۰۰۰

Sin
۰۰۰

۱

Sin۱5

Sin5۰

Sin۰5

Sin5 :کد

Sin :کد

این  است.  شده  منتشر  آکسفورد  دانشگاه  انتشارات  و  نیویورک  عمومی  کتابخانة  همت  به  کبیره«  هفت گناه  »مجموعة 
مجموعه تالش می کند از دریچة سنت فرهنگی مغرب زمین و بی شک سنت مسیحی به مطالعه و بررسی این گناهان در 
گذشته و امروز بپردازد. نویسندگان این مجموعه در به تصویر کشیدن زوایای مختلف این گناهان از زبان جد و طنز در کنار 

هم استفاده کرده اند و با نگاه و رویکردی متفاوت به این موضوع پرداخته اند.
هفت گناه کبیره در سنت مسیحی از این قرار است: غرور، طمع، بی بندوباری، حسد، شکمبارگی، غضب و تن پروری.
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ر ر  ه   ا 
گفتگوی حامد زارع با
رضا داوری اردکانی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۱6-8
چاپ اول ۹۴، ۲7۲ صفحه
۱6۰۰۰ تومان، کد: 6۰77

ه ی ن ا 

ر  ا م
وی  ر م  

گفتگوی حامد زارع با
غالمحسین ابراهیمی دینانی 

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۴۲-۴
چاپ اول ۹6، ۲۰۰ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۰8

ر  م   ا 
گفتگوی حامد زارع با

سید حسین نصر
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۴8-۲

چاپ دوم ۹۴، ۳6۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: ۱۳88 

نا  و  
پیتر سینگر

ترجمة بهنام خداپناه
شابک:۹78-6۰۰-۲78-۳۲۴-۰

چاپ اول ۹6، ۴88 صفحه
۳5۰۰۰ تومان

کد: ۱۴۳7

ی  تجا  
محافظه کاری از ادموند برک 

تا سارا پالین
ُکری رابین

ترجمة شهریار خواجیان
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۳7-۰

چاپ اول ۹6، ۳۳6 صفحه
۲5۰۰۰ تومان

کد: ۱۴57

ر  ا ر و تح م ا و تح م
انی       ن و   

مباحثی در سیاست های روش
احمد محمدپور

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۹۴-6
چاپ اول ۹6، 5۲8 صفحه

۳۹۰۰۰ تومان
کد: ۱۲6۲

ا و ج 
روسو، هیوم و حدود فهم انسان
ـ جان  تی اسکات رابرت زارتسکی 

ترجمة هدی زمانی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹6۲-۱

چاپ دوم ۹۴، ۴۳۲ صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: 6۰۲۰
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خ خ 
درآمدی بر اخالق

نظری و عملی

دان مک نیون
ترجمة ادیب فروتن

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲6۹-۴
چاپ اول ۹5، ۳76 صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: 7755 

خ ی  م ما 
چگونه در باب مسائل عملی اخالق

خالقانه و نقادانه بیندیشیم
آنتونی وستن 

ترجمة راضیه سلیم زاده
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۰۰-۰

چاپ دوم ۹6، ۱۳6 صفحه
۹5۰۰ تومان، کد: ۱۲۳۱ 

تم بر 
خ ی  ا ی

مقاالتی دربارة  پدیدارشناسی

 اخالق در فلسفة تحلیلی معاصر
ترجمة مریم خدادادی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰5۱-5
چاپ اول ۹۲، ۲6۴ صفحه
۱۳۰۰۰ تومان، کد: 668۰

ا  
ه ر و  ا  م

مهدی رفیع
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۳۰-۴

چاپ اول ۹5، ۱۳۲ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: 8877

خ  مرو  ر و 
نوئل کرول

ترجمة محسن کرمی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰7۳-7

چاپ اول ۹۲، ۲۴8 صفحه
کد: ۱۰7۹

ی  ا زیبایی 
ر ب   

پل گایر
ترجمة پدرام حیدری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲6۳-۲
چاپ اول ۹5، ۱۲8 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: 7۱7۱

با  تی  ا م
ر ی  ا یبا

ژان ُژنه
ترجمة مهتاب بلوکی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۴8-۹
چاپ اول ۹5، ۱۱۲ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: 55۴5

ی ی مو ا ی
بداهه ی گفت و شنود موسیقایی

)برندة بهترین کتاب در بخش
ترجمه، خانة موسیقیـ  95( 

بروس اِلیس بِنِسن
ترجمة حسین یاسینی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۳8-۰
چاپ اول ۹۴، ۲۴۰ صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: ۴۰۲۲

ر ی  مبانی تا
ـ داینا نیوئل گرانت پوک 

ترجمة مجید پروانه پور
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۳۱-7

چاپ دوم ۹5، ۳۳6 صفحه
۲۲۰۰۰ تومان، کد: 6۰5۰

ن انا 
آخرین مصاحبه ها و دیگر گفتگوها

هانا آرنت
هوشنگ جیرانی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱76-5
چاپ اول ۹۴، ۱۳6 صفحه
85۰۰ تومان، کد: ۱۳۳8
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ل مح ن 
ایمانوئل کانت 

ترجمة بهروز نظری
ویراست جدید: محمد مهدی اردبیلی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱8۳-۳
چاپ سوم ۹6، جلد اعال

65۰۰۰ تومان، کد: 5۰۲۲

مانی ة 
ـ 1860 میراث ایدئالیسم  1760

)برگزیدة بیست و سومین
دورة جشنوارة کتاب سال 

دانشجوییـ  آبان 95(
تری پینکارد

ترجمة ندا قطرویی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۲6-۰

چاپ دوم ۹5، جلد اعال، 576 صفحه
۴5۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۳۲

با  ه   ا
می ب 

کتاب اول: در باب فهم

دیوید هیوم
ترجمة جالل پیکانی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۳۱-۱
چاپ دوم ۹6

جلد اعال، ۳6۰ صفحه
۳۲۰۰۰ تومان، کد: 7555 

ی ک  ن و 
زندگی مونتنی 

در یک سئوال و بیست جواب

سارا بیکِول
ترجمة مریم تقدیسی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲8۹-۲
ویراست دوم

چاپ اول ۹5، ۴۳۲ صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: 55۱5

ی ن ر ن تا   
 گفتارها و گفتگوهایی

پیرامون فلسفه و ادبیات

خسرو ناقد
شابک : ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹58-۴

چاپ اول ۹۰ )نایاب(

انی  ن و  مه  بر  م
گزیده آثار ـ جلد اول

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-75۹-7
چاپ سوم ۹۴، جلد اعال، 75۲ صفحه

۴8۰۰۰ تومان، کد: ۹۲۳۰ 

و  به  
انی ا ن ج

گزیده آثار ـ جلد دوم
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۴5-۴
چاپ اول ۹۲، جلد اعال، ۴7۲ صفحه

۲8۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۳۹

ی  ا تا ل ج ت
ان ن و   

گزیده آثار ـ جلد سوم 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-87۱-6
چاپ دوم ۹۴، جلد اعال، 5۴۴ صفحه

۴۲۰۰۰ تومان، کد: 85۲۰

وت  رم ن 
ی ه تا ا و م

گزیده آثار ـ جلد چهارم
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹78-۲

چاپ دوم ۹۴، جلد اعال، 5۹۲ صفحه
۳۹۰۰۰ تومان، کد: 57۹۰

ر و تجربه
نقادی هنر

ـ جلد پنجم گزیدة آثار
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱56-7

چاپ اول ۹۴، جلد اعال، 6۰۰ صفحه
۴5۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۲۹

گزیده آثار ویلهلم دیلتاي
ترجمة منوچهر صانعي دره بیدي
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ی ا ی مانة  ه و  م
 )برندة جایزة بیست و پنجمین

دورة کتاب سال جمهوری
اسالمی ایرانـ  بهمن 86(

سیاوش جمادی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-55۰-۰ 

چاپ پنجم ۹5، جلد اعال، ۱۰۱6 صفحه
7۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۳8

ر ن ت ه خو ن ه با 
مارتین هایدگر

ترجمة سیاوش جمادی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-77۲-6

چاپ چهارم ۹6، جلد اعال، ۴56 صفحه
۳5۰۰۰ تومان، کد: ۹55۰

ما  ی و 
مارتین هایدگر

ترجمة سیاوش جمادی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۲۳-8 

چاپ هفتم ۹6، جلد اعال، ۹۴۴ صفحه
65۰۰۰ تومان، کد: ۳۱۳۰

ی  ا م
)تقدیرشده در بیست و سومین دورة 

)84 کتاب سال جمهوری اسالمی ایرانـ 
مارتین هایدگر

ترجمة سیاوش جمادی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۳۲-6 

چاپ نهم ۹5، ۲۲۴ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۹۴۱۰

ی خ ی تجربة  ا ی
)تقدیرشده در جایزة 
کتاب فصلـ  بهار 92(

موریس ماندلباوم
ترجمة مریم خدادادی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۳7-۹
چاپ اول ۹۲، جلد اعال، ۴6۴ صفحه

کد: 58۰۰ 

ا مر  ر و  ای
میگل د بیستگي

ترجمة سیاوش جمادي
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۹۹-۰

چاپ دوم ۹۳، ۳6۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: 767۰

ه ن
درآمدی به فهم فلسفه ورزی او 

کارل یاسپرس
ترجمة سیاوش جمادی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۴۹-7 
چاپ پنجم ۹۴، جلد اعال، 75۲ صفحه

۴8۰۰۰ تومان، کد: 8۹۴۰

ا  با 
تئودور آدرنو

ترجمة سیاوش جمادی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۴8-۴ 

چاپ سوم ۹۴، ۴۴8 صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۳۴

ر ی و  ا  ن
درآمد به تبارشناسی رمان و نقد ادبی

سیاوش جمادی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۴۱-۳

چاپ دوم ۹6، ۳۰۴ صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۱7

ا ا کا ر  ج
)برندة بیست و دومین دوره 
کتاب سال ادبیات جمهوری
اسالمی ایرانـ  بهمن 83(

سیاوش جمادی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۱8-۳ 

چاپ چهارم ۹6، ۳۳6 صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: ۴8۳۰
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یبایی ا   
چرا خوشبختی در نگاه

تماشاگر نهفته است؟
جان آرمسترانگ

ی ترجمة  سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-65۱-۴

چاپ دوم ۹5، ۲۱6 صفحه
۱۳۰۰۰ تومان

کد: ۱۴5۱

ه خ مبانی 
رابرت ال. هولمز

ترجمة مسعود علیا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۹۹-6

ویراست سوم، چاپ پنجم ۹6
۴88 صفحه، ۳۲۰۰۰ تومان

کد: ۴۹8۰

ا  
ـ اراده متن کامل تفکر 

هانا آرنت 
ترجمة مسعود علیا

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱55-۰
چاپ دوم ۹5، جلد اعال، 6۲۴ صفحه

۴5۰۰۰ تومان
کد: ۱5۴8

ر و ب
هانا آرنت

ترجمة مسعود علیا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۱۲-6

چاپ پنجم ۹6، جلد اعال، ۴88 صفحه 
۳۹۰۰۰ تومان

کد: 7۲۴۰

ا 
جلد دوم: اراده

هانا آرنت
ترجمة مسعود علیا

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۰5-5
چاپ اول ۹۳، جلد اعال، ۳۱۲ صفحه 

۱8۰۰۰ تومان
کد: ۱۴۴6 

وی  ا می  ر 
ماهیت و فرآیند 

عشق رمانتیک

هلن فیشر
ی ترجمة سهیل ُسماّ

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۲6-۹
چاپ دوم ۹6، ۳5۲ صفحه
۲۲۰۰۰ تومان، کد: 5666

ای   
آلَن بدیو

ترجمة مریم عبدالرحیم کاشي
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۹5-۹

چاپ پنجم ۹6، ۹6 صفحه
65۰۰ تومان، کد: ۱۰۰۱

ا  
زیگمونت باومن

ترجمة عرفان ثابتی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-57۱-5 

چاپ پنجم ۹6، ۲۴۰ صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۲۰

ی  ر
فلسفة صمیمیت

جان آرمسترانگ
ترجمة مسعود علیا 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۹7-۲
چاپ دوم ۹۴، ۱۹۲ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان
کد: ۱۴58

بی ریه  ی و ن وت  رم
جوئل واینسهایمر

ترجمة مسعود علیا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳7۳-5 

چاپ سوم ۹۳
۲۴8 صفحه 

کد: ۳87۰
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رو ج م
فلسفه به روایت فیلسوفان

چارلز جی. بونتمپو ـ اس. جک اودل
ترجمة مسعود علیا

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۱۲-5 
چاپ دوم ۹۳ ، ۳8۴ صفحه

۱5۰۰۰ تومان
کد: ۱۴۱5

 وجو به موجو
امانوئل لویناس

ترجمة مسعود علیا
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰6۹-۰

چاپ دوم ۹۳، ۱6۰ صفحه
۹۰۰۰ تومان

کد: ۱۰۳5

ه  بر  یبا
ی رو و ه 

فردریک کاپلستون
ترجمة مسعود علیا

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۴۲-5 
چاپ سوم ۹6، ۲۰۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: 66۳۰

ه ا ک 
نایجل واربرتون

ترجمة مسعود علیا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴5۰-۳ 

چاپ هفتم ۹6، ۳۲۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان

کد: 8۳۰۰

خ ا و  ان ی
مری وارنوک

ترجمة مسعود علیا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۴۲-۹ 

چاپ چهارم ۹۴، ۱۲۰ صفحه
7۰۰۰ تومان

کد: ۲۲7۰

ه با 
نایجل واربرتون

ترجمة مسعود علیا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۰۳-6

ویراست دوم، چاپ یازدهم ۹6
۲۴۰ صفحه، ۱6۰۰۰ تومان

کد: ۱۳۳۳

ا ر ة 
درآمدی بر زیبایی شناسی

گوردن گراهام
ترجمة مسعود علیا

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۳7-۱ 
ویراست دوم، چاپ ششم ۹۴

۲۴۰۰۰ تومان
کد: 7۱۲۰

ة تجربه ر به م
جان دیویی

ترجمة مسعود علیا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹65-۲

چاپ دوم ۹۳، جلد اعال، 5۲۰ صفحه
۳۲۰۰۰ تومان

کد: 5۲۳۰

ر ر  
نایجل واربرتون

ترجمة مرتضی عابدینی فرد
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-766-5 

چاپ سوم ۹5، ۱6۴ صفحه
۹5۰۰ تومان

کد: ۹56۰

ی ون و   مر
تیلور کارمن

ترجمة مسعود علیا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۲۲-5

چاپ دوم ۹۴، ۳6۰ صفحه
۲۲۰۰۰ تومان

کد: 757۰
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ی ن ه  بر 
روش های کهن رواقی

برای زندگی امروز
ویلیام بی. اروین

ترجمة محمد یوسفی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱6۱-۱

چاپ چهارم ۹7
۲5۰۰۰ تومان، کد: ۱۳57

ه ی   ة کوتا ی تا
نایجل واربرتون

ترجمة مریم تقدیسی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰65-۲

چاپ چهارم ۹6، ۲8۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان

کد: ۱۰۰6 

ر ة  ی  تا
ر. ج. هالینگ دیل

ترجمة عبدالحسین آذرنگ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۹۳-۳ 

ویراست سوم، چاپ یازدهم ۹5
۳۲۲ صفحه، ۱۴۰۰۰ تومان

کد: ۳۹۲۰

ه ا جاو   ماجر
هنری توماس ـ دانالی توماس

ترجمة دکتر احمد شهسا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰66-6 

چاپ سیزدهم ۹6، ۴۲۴ صفحه
۲۳۰۰۰ تومان

کد: ۲6۱۱

ام
سایمون مالپاس

ترجمة بهرام بهین
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۳5-8

چاپ دوم ۹5، ۲۰۰ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۹۳۳۰

ی ی  مبو
جورجو آگامبن

ترجمة فؤاد جراح باشی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-85۴-۹

چاپ اول 88
کد: 8۱8۰

ه  م
راهنمای درست اندیشیدن

جمی وایت
ترجمة مریم تقدیسی

شابک:  ۹78-6۰۰-۲78-۰5۹-۱
چاپ چهارم ۹7،  ۱76 صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۴۴۴۴

ویا خر
تاریخ فلسفة غرب 

از یونان باستان تا ُرنسانس
آنتونی گاتلیب

ترجمة لی ال سازگار
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۹۱-۳ 

چاپ سوم ۹6، ۳5۰۰۰ تومان
کد: 5۱۰ 

 
داستان تحول روحی مهاتما گاندی

اکنات ایسواران
ترجمة شهرام نقش تبریزی

شابک: 6- ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲5۱ 
چاپ یازدهم ۹6، ۱۹۲ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۱6۳

ر ترس  مر و مویه بر 
مهاتما گاندی 

ترجمة شهرام نقش تبریزی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۲7-6 

چاپ چهارم ۹5، ۱8۴ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۲76۰

م ما  ن 
96 تعبیر تازه از سخنان و 

نقل قول های آشنا 
جولیان بگینی

ترجمة نسترن ظهیری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰56-۰

چاپ دوم ۹۴، ۲۴8 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: 6۱6۰



109109

یما  ا  و  م
گفتگوهایی دربارة دین و عقل

جان هیک
ترجمة ادیب فروتن

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۹۲-۲
چاپ اول ۹6، ۲۰8 صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: 5777

ن ن که  نمی  می 
گفتگویی در باب:

سیاست، فیزیک، فلسفه

کارل پوپر
ترجمة پرویز دستمالچی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-58۰-7 
چاپ هفتم ۹6، ۱5۲ صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: ۱۱۳7

ا مری
ژان بودریار

ترجمة عرفان ثابتی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۰۲-6 

چاپ پنجم۹5، ۱6۰ صفحه
۹5۰۰ تومان، کد: ۱۱۴۳ 

و  ونه 
 سفر من به جهان فلسفة

قرن بیستم

کالین مک گین
ترجمة عرفان ثابتی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۴7-۰
چاپ سوم ۹۴، ۲۱6 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۹7۲۰

ج ی  موکر
رابرت ای. گودوین
ترجمة لی ال سازگار

شابک: ۹6۴-۳۱۱-7۹۳-۱- ۹78
چاپ اول 88 ، ۴۳۰ صفحه

85۰۰ تومان، کد: ۹۱7۰

ه بر  بو م ر 
 38 راه برای پیروزی در

 هنگامی که شکست خورده اید

آرتور شوپنهاور
ترجمة عرفان ثابتی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۳5-۴ 
ویراست جدید چاپ یازدهم ۹6

۱۳6 صفحه،۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۱۱

ه ا  ی  ی ب ت
آلن دوباتن

ترجمة عرفان ثابتی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴7۹-۴ 

ویراست جدید چاپ پانزدهم ۹6
۳۰۴ صفحه، ۱۹۰۰۰ تومان 

کد: ۹۳۰۰

م ت
مارکوس اورلیوس

ترجمة عرفان ثابتی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۱۰-۱ 

چاپ هشتم ۹7، ۱6۰ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۳6

یا  م  رن
 سوءاستفادة روشنفکران

پست مدرن از علم
آلن سو کال ـ ژان بریکمون

ترجمة عرفان ثابتی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۱۴-۹ 

چاپ پنجم ۹6، ۴۰۰ صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۱8۱۰

ا و خ ن
یا معنای زندگی

لوک فری
ترجمة عرفان ثابتی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۲5-8 
چاپ چهارم ۹5، ۲۲۴ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱5۲۰ 
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ا  تبا ة 
ـ جان پوالکاس کنستانتین بودوریس 
ـ حسین کیانی ترجمة غالمرضا آذری 

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱6۹-7
چاپ اول ۹۴، ۴۴۰ صفحه 
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۳۱

ر ب و   
استوارت براون ـ دایان کالینسون

رابرت ویلکینسون
ترجمة عبدالرضا ساالربهزادی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۴6-۹ 
چاپ چهارم ۹۲، جلد اعال، ۴7۲ صفحه

۲5۰۰۰ تومان، کد: 7۰۰۰

ة کان ی ن ا   ن ا  جای
منوچهر صانعی دره بیدی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۰۳-۳ 
چاپ دوم ۹۴، ۱5۲ صفحه
7۰۰۰ تومان، کد:  ۱۱7۴

ن تب  م
 شک گرایی و سوسیالیسم 

از روسو تا فوکو
استیون آر. سی. هیکس

ترجمة حسن پورسفیر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۹۴-۲

چاپ دوم ۹۴، ۲8۰ صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: 5۴8۰

خ ر  و
ی

حسن فتح زاده
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۳5-۲

چاپ اول ۹۳، ۱5۲ صفحه
8۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۴8

ا ه     
ه  ان  و 
ویتولد گومبروویچ

ترجمة مجید پروانه پور
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۳۱-7

چاپ دوم ۹۲، ۱۳6 صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: 7۲7۰

ا جو   ج
چارلز گیان

ترجمة آرش محمداولی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰68-۳

چاپ دوم ۹6، ۲۱6 صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: 6۰۳۰

مبانی 
ـ رانلد مانسون دیوید ا. کانوی 

ترجمة تورج قانونی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۰۲-7

چاپ دوم ۹۴، ۳۴۴ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: 56۲۰

ا  ج
ـ پونتی موریس مرلو

ترجمة فرزاد جابراالنصار
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۱5-7

چاپ دوم ۹۴، 6۰۰ صفحه
55۰۰ تومان، کد: 565۰

و  ه  ا م ن
گابریل مارسل 

ترجمة بیتا شمسینی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۴8-۱ 

چاپ دوم ۹5، ۱6۰ صفحه
کد: ۹۴6۰

ی بر ن خر نا  ر
ی  ون  و 

ـ آلن وود پل گایر 
ترجمة کسرا حاتم پوری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۴7-8
چاپ اول ۹۲، ۱67 صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: 55۹۰
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ر ت
سایمون بلک برن

ترجمة مریم تقدیسی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۹۰-۴

چاپ دوم ۹6، ۳۳6 صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: ۱۲8۳ 

ه ی  ا ا  ر 
واقعًا چه می دانیم؟

سایمون بلک برن
ترجمة مریم تقدیسی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۰6-۲
چاپ دوم ۹5، ۲7۲ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: ۱۳7۴

ا ن ی 
کارل یاسپرس

ـ مهرداد پارسا ترجمة مهدی پارسا 
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۲۲-۲

چاپ دوم ۹5، ۱76 صفحه
۱۱۰۰۰تومان، کد: ۱۳56

ا مبانی 
ـ ناجیل جکسون استیون دی. تنسیـ 

ترجمة جعفر محسنی دره بیدی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۱۳-۳

چاپ دوم ۹6، ۴۰8 صفحه
۲5۰۰۰، کد: 6۰8۰

کا م  تی  با ت م ت
سید مصطفی شهرآیینی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-855-6
چاپ اول 8۹ ، ۳۳6 صفحه

65۰۰ تومان، کد: 8۰۴۰

 خ
اکنات ایسواران

ترجمة شهرام نقش تبریزی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۱5-۳

چاپ اول ۹۳، ۲۰۰ صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۴6۹    

وت  رم م بر  
الرنس کی. اشمیت
ترجمة بهنام خداپناه

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۹7-7
چاپ اول ۹5، ۳۱۲ صفحه
۱۹۰۰۰ تومان، کد: 6777

ه تر 
از افالطون تا ژیژک

جولیان یانگ
ترجمة حسن امیری آرا

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۲8-۱
چاپ اول ۹5، ۴۴۰ صفحه
۲۹۰۰۰ تومان، کد: ۱8۱8

ن ونی  ن ا   
فیلیپ َکسل

ترجمة حسن چاوشیان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۲۳-۴ 

چاپ چهارم ۹5، ۴88 صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: 5۰7۰

ر ب ه   ن ر ة 
اریک ماتیوز

ترجمة محسن حکیمی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۲8-8 

چاپ سوم۹5، ۳۲8 صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۱6۴
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و ی  ا ی ل و 
تقدیرشده در بیست و دومین

ـ  دورةجشنوارة کتاب سال دانشجویی 
آبان 94

رابرت استرن
ترجمة محمد مهدی اردبیلی

سید محمدجواد سیدی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۱۲-۳

چاپ سوم ۹6، ۳68 صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: ۱۴5۴ 

ل
)تقدیرشده در جایزة 

کتاب فصلـ  زمستان 91(
فردریک بیزر

ترجمة سیدمسعود حسینی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۱۰-۲

چاپ سوم ۹7، 5۲8 صفحه
۳5۰۰۰ تومان، کد: 55۴۰

ه  وی ک وب ریة  ن
ه ة   

فردریک نویهاوزر
ترجمة سیدمسعود حسینی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۳۹-۳
چاپ اول ۹۲، ۲۹6 صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: 576۰

ه تو ن  
الن وایت

ترجمة  سیدمسعود حسینی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۱6-۱

چاپ اول ۹۳، ۳۴۴ صفحه
۱6۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۱6 

ی ن
نیکوالس جالی

ترجمة سیدمسعود حسینی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹67-6

چاپ اول ۹۱، ۳8۲ صفحه
کد: 5۳۱۰

ی ن ة 
منوچهر صانعی دره  بیدی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴8۲-۴ 
چاپ دوم 8۹

کد: 8۹۳۰

او  و
جولیان یانگ

ترجمة حسن امیری آرا
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰8۴-۳

چاپ دوم ۹6، ۳۴۴ صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۰7 

او و
دیدیه رمون

ترجمة بیتا شمسینی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۳7-۲

چاپ دوم ۹۲، ۱8۴ صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: 8۳8۰

ر ر ت ب
جستارهایی در تاریخ اندیشه ها

آیزایا برلین
ترجمة لی ال سازگار

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-65۰-7 
چاپ پنجم ۹5، ۳76 صفحه
۲۲۰۰۰ تومان، کد: ۱76۰

ر  ای و با  یا
فلسفة یونانی

ژان بوفره
ترجمة شروین اولیایی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲88-5
چاپ اول ۹5، ۲۴۰ صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: 6888

کا 
ساموئل دو ساسي 

ترجمة بیتا شمسیني
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-876-۱

چاپ اول 8۹ ، ۱8۴ صفحه
5۲۰۰ تومان، کد:78۳۰

ه و و ن مو تا ر   خ
لف شیستوف

ترجمة سیاوش فراهانی 
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۴۲-۳

چاپ اول ۹۲
۲۲۴ صفحه، کد: 58۴۰
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ر و  ای
شرحی بر تفسیر هایدگر از کانت

بیژن عبدالکریمی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۲۴-۹

چاپ دوم ۹6، 55۲ صفحه
۳5۰۰۰ تومان، کد: 5۴5۰

ی  ا ة 
آدام سویفت

ترجمة پویا موحد
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-657-6 

چاپ دوم ۹7، ۲8۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: ۲6۳۰ 

و  ا  روی  م
فراروان شناسی پس از الکان

ریچارد بوتبی
ی  ترجمة سهیل ُسماّ

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۰6-7 
چاپ پنجم ۹5، ۴7۲ صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۲۲۲5

با و   ما  م
ای ة وی  

آنتونی کنی مکس
ترجمة محمدرضا اسمخانی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰5۳-۹
چاپ دوم ۹6، ۳۴۴ صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: 6۰۹۰

ی و با  وس  ی
مارکوس تولیوس سیسرو

ترجمة بهنام اکبري
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-88۱-5

چاپ اول 8۹ ، ۱۲8 صفحه
۲8۰۰ تومان، کد: 8۰۱۰

و ی با 
معنای نقاط عطف زندگی 

رابرت روالند اسمیت
ترجمة هدی زمانی سرزنده

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۰5-8
چاپ اول ۹۲، ۲6۴ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: 6۴۱۰

مات  ر
پرسشی گشوده

هیالری پاتنم
ترجمة محمد اصغری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲7۳-۱
چاپ اول ۹5، ۱۲۰ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: 66۳۳

ه ر  ای ی  ون و   مر
)تقدیرشده در جایزة کتاب

فصلـ  زمستان 91(
ـ مارک بی.ان.هنسن تیلر کارمن 

ترجمة هانیه یاسری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹55-۳

چاپ دوم ۹۴، 6۰۰ صفحه
۳8۰۰۰ تومان، کد: 5۱6۰

ای  تب وی
جیمز سی. کالگ

احسان سنایی اردکانی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱5۱-۲

چاپ اول ۹۴، ۴۲۴ صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: ۱۳5۴

مه  بر  م
ای ا وی یبای 

مرتضي عابدیني فرد
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۰۹-6

چاپ اول 8۹ ، ۱۲8 صفحه
۲5۰۰ تومان، کد: 8۴۴۰
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ی  موکر
آشنایی با دموکراسی

دیوید بیتهام ـ کوین بویل
ترجمة شهرام نقش تبریزی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۲۱-۲ 
چاپ هشتم ۹5، ۱68 صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۴۲7۰

یمل و 
دیوید فریزبی

ی پرست ترجمة شهناز مُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۱۳-۹ 

چاپ دوم ۹۳، ۲7۲ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۲۳۲۰

ی  ی کرب موکر
نفت و قدرت سیاسی 

در جهان امروز
تیموتی میچل

اجیان  ترجمة شهریار خواّ
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۳۹-7 

چاپ اول ۹5، ۴۴8 صفحه
۲۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۳۳

یی ر ا  ما   ب
تیم کاسر

ـ مصطفی  ترجمة میالد سبزه آرا
محمدی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۱7-5 
چاپ اول ۹5، ۲۲۴ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۹۰۳۳

ی ا ه  ه  بر جام یبا
استفن مور

ترجمة مرتضی ثاقب فر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰8۲-6 

چاپ چهارم 8۹ ، ۴۳۲ صفحه
کد: ۴5۳۰

ی  ا  و
رابرت  ام. مارتین

ترجمة راضیه سلیم زاده
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۴7-۲

چاپ دوم ۹6، ۴۹6 صفحه
۳5۰۰۰ تومان، کد: 8585

ی و  ا   و خ
ا وجو  ی ک

مرجع معماها، مسئله ها،

و پارادوکس های فلسفی
رابرت ام. مارتین 

ترجمة راضیه سلیم زاده
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱8۲-6

چاپ دوم ۹7، 5۴۴ صفحه
۴۲۰۰۰ تومان،کد: 8۰۲۲

ی ا ر  م
رابرت ام. مارتین

ترجمة نسترن ظهیری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱88-8

چاپ اول ۹۴، ۲۳۲ صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۲5

ه ن ا  م ا 
زیگمونت باومن

ترجمة حسن چاوشیان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-56۲-۳ 

چاپ چهارم ۹6، ۳8۴ صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۳۹

بانی  ن 
دیوید کریستال

ترجمة شهرام نقش تبریزی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۴۱-5 

چاپ اول 85 ، ۱۹۲ صفحه
کد: ۱5۴5
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ک کا ما
آلن و. وود

ی پرست ترجمة شهناز مُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۳8-۲ 

چاپ چهارم ۹6، 5۲۰ صفحه
۳۱۰۰۰ تومان، کد: ۹6۳۰ 

ک  کا ما
 فرانسیس وین

ترجمة شیوا رویگریان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۰۰-۱

چاپ دوم ۹۲، جلد اعال، ۳76 صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: ۳۱8۰

ماک وبر
فرانک پارکین

ی پرست ترجمة شهناز مُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-586-۹ 

چاپ سوم ۹5، ۱76 صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۴۲ 

ک ماک وبر و کا ما
کارل لوویت

ی پرست ترجمة شهناز مُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-67۰-5 

چاپ چهارم ۹5، ۱8۴ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۲۲۳۰

با ا مر وی 
امین معلوف 

ترجمة مرتضی ثاقب فر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۰6-۰ 
چاپ اول 8۲ ، ۱76 صفحه )نایاب(

ا  ریة  ماک وبر و ن
م

دیوید  بیتهام
ترجمة هادی نوري

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰6۰-7
چاپ اول ۹۲، ۴۴۰ صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: 6۳۳۰

ا مر  و  م
کارل اشمیت

ـ رسول نمازي ترجمة یاشار جیراني 
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰77-5

چاپ دوم ۹5، ۲۰۰ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۱6

ی ا مر  کا و   
 یانیس استاور اکاکیس

ترجمة محمدعلی جعفری
شابک: ۹78-6۰۰-۲7۱-۰5۲-۲

چاپ دوم ۹۴، ۲88 صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: 667۰

ن ی  م ا ه  جام
)برندة کتاب سال دانشجویی

جهاد دانشگاهی، در زمینه ترجمة
علوم اجتماعی ـ آذر 83 (

اسکات لش 
ترجمة شاپور بهیان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۹6-۱ 
چاپ چهارم ۹۴، ۴۱6 صفحه

۲۲۰۰۰ تومان، کد: 8۹7۰

ی ا ی  ا و   خ
تأمالتی دربارة ارادة آزاد، 

زبان و قدرت سیاسی
جان سرل

ترجمة محمد یوسفی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰7۴-۴

چاپ اول ۹۲، ۱۲۰ صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۱7
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رم و و 
اومبرتو اکو

ترجمة خجسته کیهان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۹5-۱ 

چاپ دوم ۹۴، ۱6۰ صفحه
8۰۰۰ تومان

کد: ۱۲۱۹

ی ا ا م  و  و ی
اندرو وینسنت

ترجمة مرتضی ثاقب فر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱7۹-۳ 

چاپ سوم ۹۲، ۴6۴ صفحه
کد: 55۰

ی ا ا  مبانی ن
پیتر متکاف

ترجمة بنفشه عطرسائی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰6۳-8

چاپ اول ۹۲، ۳۲۰ صفحه
۱5۰۰۰ تومان

کد: ۱۰۳7

نی   ا  خ 
یر م و   

مجید ادیب زاده
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰78-۲

چاپ اول ۹۲، ۲۱6 صفحه 
کد: ۱۰۹۲

ی ر ی م موکر
دربارة دموکراتیک شدن دانش

مجید ادیب زاده
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۰۲-۰

چاپ اول 88 ، ۱76 صفحه
۳۲۰۰ تومان

کد: ۹۴7۰

ا و  تو  ر م
ر  ویر  و ت

)تقدیرشده در جایزة 
کتاب فصل ـ تابستان 91(

روانکاوی گفتمان ادبی ایران
مجید ادیب زاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۹۱-۱
چاپ اول ۹۱، ۲۳۲ صفحه

کد: 566۰

ر ا بر و و ت 
ر ی ر با  تبا م

قادر باستانی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۱۲-۲ 

چاپ چهارم ۹۴، ۴۱6 صفحه
۲5۰۰۰ تومان

کد: ۲۹7۰

تبا ر  ر بر
تیچ نات هان

ترجمة مهین خالصی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۱۳-۰

چاپ دوم ۹۴، ۱6۰ صفحه
85۰۰ تومان

کد: ۱۲۴5

ا ن ابه   به م
جان راولز

ترجمة عرفان ثابتی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۴۰-۱

چاپ پنجم ۹۴، ۳۴۴ صفحه
۱8۰۰۰ تومان

کد: 66۱۰

ما انو مر
جان راولز

ترجمة جعفر محسنی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۲7-۰

چاپ اول ۹۰، ۲7۲ صفحه
کد: 75۳۰

و ی   و کا   
یوگنیا آلباتس

ترجمة مهدی پرتوی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۳7-۰ 

چاپ اول 7۹، )نایاب(

ر  یا و ت ه  ن م
چالش تاریخی دولت مدرن

 و باروری علوم انسانی در ایران
مجید ادیب زاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۱۱-۹ 
چاپ اول 8۹ ، ۲۰8 صفحه

کد: 77۰۰
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دانشنامة   فلسفة   استنفورد

97

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۹8-۱

چاپ اول ۹6، ۹6 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱5۲۳
100

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۴۰6-۳

چاپ اول ۹6، 8۳ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱5۲8

96

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳78-۳

چاپ اول ۹6، ۱۴۱ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱556

99

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳8۳-7

چاپ اول ۹6، ۱۴۴ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱55۴

98

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳8۲-۲

چاپ اول ۹7، ۱۳۲صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱568

95

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳77-6

چاپ اول ۹6، 6۹ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱5۱۹
93

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۹۰-5

چاپ اول ۹6، ۱۳۱ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱5۱۳

94

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۹7-۴

چاپ اول ۹6، ۱۰5 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱5۱۴

92

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳85-۱

چاپ اول ۹6، ۲۰۴ صفحه

۱۳۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۹۹
91

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳7۴-5

چاپ اول ۹6، ۱۳۲ صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۹7
90

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳7۰-7

چاپ اول ۹6، ۱۰8 صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۹6
89

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳68-۴

چاپ اول ۹6، 66 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۹۴
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شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۱6-5

چاپ اول ۹5، ۱۹۴ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: 8۱۱۱

77

87

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳85-5

چاپ اول ۹6، ۱۲۰ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۲۳۳۳

86

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳56-۱

چاپ اول ۹6، ۱۲۰ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۲۱۱۱
85

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳5۴-7

چاپ اول ۹6، ۱۱۴ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱888

84

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳5۳-۰

چاپ اول ۹6، ۱۱۴ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱777
83

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۴۳-۱

چاپ اول ۹6، ۹6 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۰۲
82

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۳۹-۴

چاپ اول ۹6، 8۴ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۰۳
81

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۳6-۳

چاپ اول ۹6، 8۴ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۱87

80

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۳۱-8

چاپ اول ۹6، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱65۰
79

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۳۰-۱

چاپ اول ۹6، ۱۰8 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۱7۹
78

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۲۹-5

چاپ اول ۹6، 8۴ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۱76

88

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳67-7

چاپ اول ۹6، ۱۲۰ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۹5
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76

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۱5-8

چاپ اول ۹5، 8۴ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 88۱8

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۳6-۳

چاپ اول ۹6، 8۴ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۱87

75

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۰۹-7

چاپ اول ۹5، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 8777

74

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۰8-۰

چاپ اول ۹5، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 6۴۴۴

73

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۰6-6

چاپ اول ۹5، ۱۳۲ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۹۹88

72

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۰5-۹

چاپ اول ۹5، 7۲ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۹۹77

70

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۹۰-8

چاپ اول ۹5، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 6677 شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۹۳-۹

چاپ اول ۹5، 7۲ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: 6688

7169

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲85-۴

چاپ اول ۹5، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 66۴۴

68

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲8۳-۰

چاپ اول ۹5، 8۴ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 77۱۱

66

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲7۹-۳

چاپ اول ۹5، ۱۲۰ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: 8855 شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲78-۹

چاپ اول ۹5، ۱۲۰ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: 8866

67

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲7۴-8

چاپ اول ۹5، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 88۴۴

65



120120

62

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲67-۰

چاپ اول ۹5، ۱۳۲ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: 6565 شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲7۱-7

چاپ اول ۹5، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 88۲۲

6361

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲65-6

چاپ اول ۹5، 8۴ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۲۲۲۲

60

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲6۴-۹

چاپ اول ۹5، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 7575

58

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲6۰-۱

چاپ اول ۹5، 8۴ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۴۴66

59

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲6۱-8

چاپ اول ۹5، ۱۲۰ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۳5۳5

57

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲55-7

چاپ اول ۹5، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۲5۲5

56

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲5۳-۳

چاپ اول ۹۴، ۱۰8 صفحه

65۰۰ تومان، کد: 8۰77

55

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲5۱-۹

چاپ اول ۹5، ۱۰8 صفحه

65۰۰ تومان، کد: ۹555

54

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۴5-8

چاپ اول ۹۴، ۹6 صفحه

شابک: ۱-۲۴۴-۲78-6۰۰-6۰۰۰۹78 تومان، کد: 55۱۱

چاپ اول ۹۴، ۲۱6 صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: 8۰55

53

64

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲7۲-۴

چاپ اول ۹5، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 88۳۳
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52

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۲5-۰

چاپ اول ۹۴، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۴۰۱۱

51

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۲۳-6

چاپ اول ۹۴، 8۴ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۳۰77

50

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۲۲-۹

چاپ اول ۹۴، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۲۰55

49

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۲۱-۲

چاپ اول ۹۴، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۳۰66

48

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۱۳-7

چاپ اول ۹۴، ۱۰8 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۲۰۴۴

44

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۱۰-6

چاپ اول ۹۴، 8۴ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۲۰88

46

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۱۱-۳

چاپ اول ۹۴، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان،  کد: ۲۰۲۳ شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۱۲-۰

چاپ اول ۹۴، 8۴ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۳۰55

4745

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۰۳-8

چاپ اول ۹۴، 8۴ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۲۰۹۹

42

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۰۱-۴

چاپ دوم ۹6، ۹6 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۲۰77 شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۰۲-۱

چاپ اول ۹5، ۱۳۲ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: 6555

43

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۰۰-7

چاپ اول ۹۴، ۱۳۲ صفحه

75۰۰ تومان، کد: ۲۰66

41
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36

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱87-۱

چاپ دوم ۹6، ۱۰8 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۱8

38

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۹۱-8

چاپ اول ۹۴، ۱۲۰ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۱۳ شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۹۳-۲

چاپ اول ۹۴، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۱۴

3937

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱8۹-5

چاپ دوم ۹6، 7۲ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۱۱

35

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱86-۴

چاپ اول ۹۴، ۱۰8 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۳5۲

34

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱8۱-۹

چاپ اول ۹۴، ۱۴۴ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۱6

33

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱8۰-۲

چاپ اول ۹۴، ۱۰8 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۱6

32

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱75-8

چاپ دوم ۹۴، 8۴ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۲۱

31

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱7۲-7

چاپ اول ۹۴، ۱۲۰ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۲۲

30

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱7۱-۰

چاپ اول ۹۴، ۲88 صفحه

شابک: ۳-۱7۰-۲78-6۰۰-۱5۰۰۰۹78 تومان، کد: ۱۳۲۳

چاپ اول ۹۴، ۱68 صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: ۱۳66

29

40

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۹۴-۹

چاپ اول ۹۴، ۱56 صفحه

۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۳5۳
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28

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱68-۰

چاپ اول ۹۴، 8۴ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱5۴6

27

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱65-۹

چاپ اول ۹۴، ۱56 صفحه

85۰۰ تومان، کد: ۱5۴۴

26

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱6۴-۲

چاپ اول ۹۴، ۱۲۰ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱5۴۳

25

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱66-6

چاپ اول ۹۴، ۱۳۲ صفحه

75۰۰ تومان، کد: ۱5۴۱

24

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱6۰-۴

چاپ دوم ۹6، 8۴ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱5۳۹

20

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۴6-8

چاپ اول ۹۳، ۱۳۲ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱5۲5

22

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱58-۱

چاپ اول ۹۴، 8۴ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱5۳6 شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱5۹-8

چاپ اول ۹۴، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱5۳7

2321

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱57-۴

چاپ اول ۹۴، 8۴ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱5۳۲

18

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱5۰-5

چاپ دوم ۹6، ۱۰8 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱5۲6 شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۴۴-۴

چاپ اول ۹۳، 8۴ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱5۲7

1917

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۴7-5

چاپ دوم ۹5، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱5۲۹
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14

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۳7-6

چاپ دوم ۹6، ۱۰8 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۴8۹ شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۳۹-۰

چاپ دوم ۹6، 8۴ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱5۲۲

1513

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۳6-۹

چاپ دوم ۹5، ۱۰8 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۴87

12

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۲۹-۱

چاپ اول ۹۳، 8۴ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱۴86

11

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۲8-۴

چاپ دوم ۹5، ۱۰8 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۴8۳ 

10

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۲7-7

چاپ دوم ۹5، ۱۰8 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۴8۲

9

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۱8-5

چاپ سوم ۹6، 7۲ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۴8۱

8

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۱۱-6

چاپ دوم ۹5، ۹6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۹۹

7

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۱۰-۹

چاپ دوم ۹۴، ۹6 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۲6۴

6

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۰۹-۳

چاپ سوم ۹6، ۹6 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۹۳

5

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۰8-6

چاپ دوم ۹۴، 8۴ صفحه

55۰۰ تومان، کد: ۱۲۹8 

16

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۴۰-6

چاپ دوم ۹6، ۱۴۴ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱5۲۴



4

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۰۲-۴

چاپ دوم ۹7، ۱۲۰ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱۲6۳

3

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۰۱-7

چاپ سوم ۹6، ۱۲۰ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱۲5۹ 

2

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۹۹-7

چاپ دوم ۹6، ۹6 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۹7

1

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۹6-6

چاپ چهارم ۹6، ۹6 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۲87

دانشگاه استنفورد یکی از معتبرترین دانشگاه های جهان است که در استنفورد، در نزدیکی شهر سانفرانسیسکو، در ایالت کالیفرنیای آمریکا قرار 
دارد. این دانشگاه بر اساس آخرین رتبه بندی تایمز، در هر دو زمینة علوم انسانی و مهندسی، برترین دانشگاه جهان است.

»دانشنامة فلسفة استنفورد« )به سرپرستی دکتر ادوارد ن. زالتا( حاصل طرح نیکویی است که اجرای آن در سال ۱۹۹5 در دانشگاه استنفورد آغاز 
شد و همچنان ادامه دارد. مجموعة پیش رو با کسب اجازه از گردانندگان »دانشنامة فلسفة استنفورد« )SEP( منتشر می شود. کتاب های این مجموعه 
حاصل طرحی برای ترجمه و انتشار گزیده ای از مدخل های این دانشنامه است، به منظور گسترش دامنة تأثیر آن و فراهم کردن امکان دسترسی 

هرچه بیشتر خوانندگان فارسی زبان به مقاالِت راهگشایی که در این مجموعه آمده است. 

مجموعة اول )1ـ20 همراه با قاب(
کد: ۱۳7۲، ۱۲5,۰۰۰ تومان

ـ 40 همراه با قاب( مجموعة دوم )21
کد: ۱۱77، ۱۴۱,۰۰۰ تومان

ـ 60 همراه با قاب( مجموعة سوم )41 
کد: ۹۹55، ۱۲6,۰۰۰ تومان

80 همراه با قاب( مجموعة چهارم )61ـ 
کد: ۱۴۰8، ۱۳۱,۰۰۰ تومان

100 همراه با قاب( مجموعة پنجم )81ـ 
کد: ۱567، ۱56,۰۰۰ تومان

مجموعة اول )1ـ20 همراه با قاب(
۱۲5,۰۰۰ تومان

مجموعة دوم )21ـ40 همراه با قاب(
۱۴۱,۰۰۰ تومان

60 همراه با قاب( مجموعة سوم )41ـ 
۱۲6,۰۰۰ تومان

80 همراه با قاب( مجموعة چهارم )61ـ 
۱۳۱,۰۰۰ تومان

100 همراه با قاب( مجموعة پنجم )81ـ 
۱56,۰۰۰ تومان
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ی ر ی  ا  و برنامه  مبانی 

سیدرضا صالحی امیری 
امیر عظیمی دولت آبادی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۲6-7
چاپ دوم ۹6، ۲8۰ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: ۹۰88

ی ر ا  ریه  ا و ن م
سیدرضا صالحی امیری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۳۰-6 
چاپ هشتم ۹6، ۲6۴ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: ۲۹۴۰

مجموعة فرهنگ و مدیریت

ی ر ی  ما ی
سیدرضا صالحی امیری
سعید محمدی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۳۹-6 
چاپ سوم ۹5، ۴۲8 صفحه
۲5۰۰۰ تومان، کد: 858۰

یر ی   ر ی  ا  
دکتر سیدرضا صالحی امیری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۲۲-5
چاپ دوم ۹۳، ۳۴۴ صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: 58۳۰

ی  یر ر رمایة  ا  ت و 
دکتر سیدرضا صالحی امیری

رزیتا سپهرنیا
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۰7-۹

چاپ اول ۹۴، ۲8۰ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: ۱۳5۹

ا  ل   یه و تح  تج
می ر  ت

 با رویکرد تصمیم گیری
و حل مسائل سازمانی

 داود محمدیـ  مجید رمضان
محمدرضا  ابراهیمی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-87۹-۲ 
چاپ اول 8۹ ، ۲7۲ صفحه

کد: 77۹۰

ر ا ی م ر ریه  م بر ن
)برندة جایزة برتر کتاب سال دانشجویی
جهاد دانشگاهیـ  آبان 86(
آندرو میلنرـ  جف براویت
ترجمة جمال محمدی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۲۹-۳ 
چاپ پنجم ۹۴، ۳76 صفحه
۲۲۰۰۰ تومان، کد: ۲۲۹۰ 

ر ی   ر یری  م
با رویکرد کارآفرینی

گیپ هاگورت 
ی ترجمة سهیل ُسماّ
زهره حسین زادگان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-88۴-6
چاپ اول ۹۰، ۴۴6 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: 7۳۱۰

ا ر و 
 در باب ارزش ها، علم اقتصاد
و کسب و کار بین المللی
الکه د یونگ
ی ترجمة سهیل ُسماّ
زهره حسین زادگان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۲5-6
چاپ اول ۹۰، ۴۲۲ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: 7۳۲۰

می ر ا  ی و  ه ن ا
چالش ها و پیامدها

سیدرضا صالحی امیریـ  زهرا خدائی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۴8-8

چاپ دوم ۹6، ۴56 صفحه
۲7۰۰۰ تومان، کد: 7۳۴۰
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 روان شناسي 
ی ک  وبا  ک رتا   م

به زندگی بهتر بیندیشید
جان بی . آردن

ترجمة ابراهیم شایان
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۳۲۳-۳

چاپ اول ۹6، ۳۲۰ صفحه
۲5۰۰۰ تومان

کد: ۱۴5۹

ی  ا وبا ب تا   خو
چگونه به کسی تبدیل شوید که 

همیشه می خواستید باشید
استیو چندلر

ترجمة اسماعیل نوری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۹۹-۱

چاپ اول )توزیع( ۹7، ۳۰۲ صفحه
۱۹۰۰۰ تومان

کد: ۱56۴

ف برتر خ
تبدیل اقدامات منظم ساده

به موفقیت و خوشبختی نامحدود
جف اولسون 

ترجمة لطیف احمدپور 
میالد حیدری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۳۴-۲
چاپ ششم ۹7، ۳۹6 صفحه

۲7۰۰۰ تومان
کد: 6666

ر ر م ک ت  
ـ مایکل استاربرد  ادوارد برگر

ترجمة محمدعلی جعفری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲6۲-5

چاپ دوم ۹6، ۱۳6 صفحه
۹۰۰۰ تومان

کد: 5555

و ه تا  ه 
زیگ زیگالر

ترجمة مهناز فاتحی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۹5-6 

چاپ هفتم ۹6، ۲88 صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: ۴۲۰۰

وی ر ن ی ة   ی با
ژاک ریگارد

ترجمة پیمان حسینی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱6۲-8

چاپ سوم ۹6، ۲۳۲ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱۳6۴

به  ج و  ر 
چگونه هفت روز هفته را شاد باشید

جوئل اوستین 
ترجمة شبنم سمیعیان

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۱۹-۲
چاپ سوم ۹6، ۴۱6 صفحه
۲۹۰۰۰ تومان، کد: ۱۴76

یما رتو  م  
31 کالم معجزه گر برای 

کامیابی در زندگی
جوئل اوستین

ترجمة شبنم سمیعیان
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰7۱-۳

چاپ دوم ۹6، ۲۰8 صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۱5
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ی ن یابی  با
نحوة ترغیب مؤثر مشتریان بالقوه

تا هم اکنون خرید کنند، بیش تر 
 بخرند و به دوستانشان نیز بگویند

رابرت ایمبرایل
ترجمة لطیف احمدپور

اسماعیل نوری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰7۹-۹

چاپ دوم ۹۴، ۲88 صفحه 
۱5۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۲7

کا  
شون هومر

ترجمة محمدعلی جعفری
سیدمحمدابراهیم طاهائی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۴5-7
چاپ پنجم ۹6، ۲۰۰ صفحه
۱۳۰۰۰ تومان، کد: 8۱7۰  

ما یری  م
چگونه هر هفته 10 ساعت به وقت

خود بیفزایید
دیوید لوئیس 

ترجمة کامران روح شهباز
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۳۳-5 

چاپ سیزدهم ۹5، ۲88 صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: ۱۳5۰

م رو  ن
 بر مشکالت دلهره آور زندگیتان

غلبه کنید ـ هرچه باشند
دکتر آنتونی سیولی

دکتر هنری بی. بیلر
ترجمة مریم تقدیسی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹5۲-۲
چاپ دوم ۹6، ۴۳8 صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: 6۹۰۰

ر رو بر 
پیتر اشتاین کرون

ترجمة حسین بنی احمد
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۹۳-۲ 
چاپ اول 76، ۲6۲ صفحه )نایاب(

رو ا موجو ی ن
و قصه های دیگری از روان درمانی

اروین یالوم 
ترجمة نازی اکبری

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۳۲-8
چاپ چهارم ۹6، ۲7۲ صفحه

۱8۰۰۰ تومان، کد: ۹۰۲۲

ر مان و  ب  مو
نامه سرگشاده ای به نسل امروز 

روان درمانگران و بیماران  آن ها
اروین یالوم

ترجمة مهشید یاسایی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۳6-8 

چاپ پنجم ۹6، ۲6۴ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: ۳۲5۰

ونی م    مو و 
دکتر وین دایر

ترجمة شقایق قندهاری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۹۰-۹ 

چاپ هشتم ۹6، ۱5۲ صفحه
۹5۰۰ تومان، کد: 8۹۲۰

ون ر
انتقال زندگي از جاه طلبي 

به سوي معنا
دکتر وین دایر

ترجمة مریم تقدیسي
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۱۰-۲

چاپ دوم ۹۳ ، ۱۲۰ صفحه
55۰۰ تومان، کد: 76۹۰

ل ب  ما 
با شریک زندگی خود 

چگونه رفتار کنیم
دانیل ب. وایل

ترجمة فریبا ارشد
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۹۰-۱ 
چاپ سوم 8۲ ، ۳68 صفحه )نایاب(
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ریا  با 
 تفسیر 52 ایدة طالیی

از نیکولو ماکیاولی
تیم فیلیپس

ترجمة مریم تقدیسی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹۴7-8

چاپ سوم ۹6، ۱76 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: 685۰   

وی روتم  ی و  ب
تفسیر 52 ایده طالیی

از کارن مکریدی
ناپلئون هیل

ترجمة مریم تقدیسی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹7۰-6

چاپ سوم ۹6، ۲۰۰ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۳58

یا خو
 تفسیر 52 ایدة طالیی

از ساموئل اسمایلز

استیو شیپ ساید
ترجمة مریم تقدیسی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹5۹-۱
چاپ اول ۹۰، ۱76 صفحه

۴5۰۰ تومان، کد: 68۴۰

نما ما ما یا ب ب
مارک فلدمنـ  چارلز فورد

ترجمة فرزانة طاهری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰75-8 
چاپ اول 76، ۳۴۴ صفحه )نایاب(

ی و کا ا و 
کریستین هادسن

ترجمة شهرام نقش تبریزی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۰7-۱ 

چاپ اول 85 ، ۲۴۰ صفحه
۲۲۰۰ تومان، کد: ۱۲85

 ج
سوزان گولومبوکـ  رابین فی وش

ترجمة مهرناز شهرآرای
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱8۱-6 

چاپ چهارم، ۲88 صفحه
کد: ۱۲۰۰

ر ا ت ک
50 الگو برای توصیف رخدادها

مایکل کروِگروس
رومن چپلر

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۳۲-۱
چاپ دوم ۹5، جلد اعال

۱76 صفحه، ۱۴۰۰۰ تومان
کد: ۱۳۴۳

م ا ت ک
50 الگو برای تفکر راهبردی

مایکل کروِگروس
رومن چپلر

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۳8-۳
چاپ سوم ۹6، جلد اعال

۱76 صفحه، ۱5۰۰۰ تومان
کد: ۱۳۴۱

ا  ک
چه چیز باعث می شود 

پاسخ بدهید؟
مایکل کروِگروس

رومن چپلر
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۱7-8

چاپ دوم ۹5، جلد اعال
۱68 صفحه، ۱۴۰۰۰ تومان

کد: ۱۳۴۲

ی و و  نا ج
دنیز راسل

ترجمة فرزانه طاهری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰57-۴ 

چاپ اول 75
۳۲۰ صفحه )نایاب(

مه  ک   
ام. اسکات پک

ترجمة علی کیهان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲5۱-6 

چاپ اول 7۹، ۳۰5 صفحه
کد: ۲6۴۰
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ی مو ا   م تری  
او ن و ی   تا

زیگموند فروید
ترجمة دکتر سعید شجاع شفتی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۱6-5 
چاپ ششم ۹5، ۳۰۴ صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۹6        

ی  او با ن و و 
زیگموند فروید
ترجمة دکتر سعید شجاع شفتی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۳۴-۲ 
چاپ هشتم ۹5، ۲۰۰ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۲۰     

ی    بر ت کا
او ک ن و

زیگموند فروید
ترجمة دکتر سعید شجاع شفتی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۳7-۴ 
چاپ هشتم ۹5، ۳68 صفحه
۲۱۰۰۰ تومان، کد: 8۰7۰     

ی  و با و وب و ایی با 
سعید شجاع شفتی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲5۰-۲
چاپ اول ۹5، ۱۳۲ صفحه
85۰۰ تومان
کد: ۱7۱7

ونه  ری  یا ب
وی بر خو م 

ار. اسپرینگر
ترجمة ساعد زمان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۹8-۱ 
چاپ پنجم ۹۳، 6۴ صفحه
۴۰۰۰ تومان، کد: ۳۲6۰

مایکل کوردا
ترجمة قاسم کبیری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۰۲-۴ 
چاپ سوم 76، )نایاب(

نا ی  ا و 
کارن هورنای

ی ترجمة سهیل ُسماّ
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۰۹-۱ 

چاپ هفتم ۹5، ۱7۰۰۰ تومان
کد: ۴78۰

ه با ة برتر  ا ونه 
روبرت توکه

ترجمة ساعد زمان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۲۰-8 

چاپ نهم ۹۳، ۲۹6 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: 56۴8

ا
مشکالت خود را به 
فرصت تبدیل کنید

ـ بری میشلز فیل اشتوتس 
ترجمة سحر امین

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۰۳-۱
چاپ اول ۹۳، ۲۳۲ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۰۲

و ی      
هری آلدرـ  بریل هیتر

ترجمة علی شادروح
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲7۲-۱ 

چاپ نهم ۹6، ۴56 صفحه
۲7۰۰۰ تومان، کد: ۲7۳۰

ا 
کندوکاوی در اپیدمی افکار بد 

و وسواس گونه 
دکتر لی بئر

ترجمة مریم تقدیسی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۴8-5

چاپ دوم ۹7، ۲۰8 صفحه
۱5۰۰۰ تومان، کد: 5۹۹۰

وی ونه مو 
ام. آر. کوپ مایر

ترجمة سیدمرتضی میرهاشمی
شابک: ۹78-۹6۴-6۱66-۰۹-7 
چاپ دوم 77، ۲۴۰ صفحه )نایاب(
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به بر کمرویی
پل ژاگو

ترجمة حسین بنی احمد
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۱۹-۹ 

چاپ چهاردهم ۹5، ۱۲8 صفحه
7۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۰5

ا مو 
پل ژاگو 

ترجمة نیلوفر خوانساری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۳۲-8 

چاپ شانزدهم ۹6، ۱۲8 صفحه
8۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۰۴

وی ونه بر خو م 
پل ژاگو 

ترجمة ایرج مهربان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۱۴-۴ 

چاپ دوازدهم ۹5، ۱۲8 صفحه
65۰۰ تومان، کد: ۱۲۰۱   

  
پل ژاگو 

ترجمة ایرج مهربان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۹۹-۴ 

چاپ پانزدهم ۹6، ۱76 صفحه
۹8۰۰ تومان، کد: ۱۲۰۳  

ایی و  ترس تا خو
سوزان جفرز

ترجمة شیرین رایکا
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۱5-۲ 
چاپ اول 8۲ ، ۲۱6 صفحه )نایاب(

ا تای
باب بوفورد

ترجمة سوسن ملکی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۳۹-7 
چاپ اول 77، ۱7۴ صفحه )نایاب(

ی مان 
پل ژاگو
ترجمة سهیال زمانی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۲۳-۳ 
چاپ نهم ۹5، ۲۳۲ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۰7

ی  خو ت
پل ژاگو
ترجمة نیلوفر خوانساری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۰8-۳ 
چاپ یازدهم ۹5، ۱5۲ صفحه
8۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۰6

ه ا ر   ت
پل ژاگو 
ترجمة ساعد زمان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۴۱-۳ 
چاپ چهاردهم ۹5، ۲5۰ صفحه
۱۴۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۰۲

ی مان  م ا  و   
وت و ت

پل ژاگو 
ترجمة بیتا شمسینی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴86-۲ 
چاپ سوم ۹۴، ۴۰8 صفحه
۲۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۰8

ب و ر ب ونه ب
پیر فلوشر
ترجمة ساعد زمان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۳۴-5 
چاپ دوم 7۹، ۳۰8 صفحه )نایاب(

ا خ ل  م
دین فرانسیس جونیپر
ترجمة اشرف اعزازی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰88-8 
چاپ دوم 8۴ ، ۲۴۰ صفحه )نایاب(



 

132132

ویایی  ه ک تا  
جام ی ن  به 
علت ها و راه  حل ها

آیاال ماالچ پاینز
ترجمة فاطمه شاداب

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳6۹-8 
چاپ دوم ۹۴، ۳8۴ صفحه، کد: ۳8۲۰

ر ی اخ  مو بر   
میشل و فرانسواز گوکلن

ترجمة ساعد زمان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱5۱-۹ 

چاپ نهم ۹۳، 85۰۰ تومان
کد: ۱58۰

اخ خو مو بر   
میشل و فرانسواز گوکلن

ترجمة ساعد زمان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱5۰-۲ 

چاپ دهم ۹۳، ۲۱۲ صفحه
۹8۰۰ تومان، کد: ۱۱۹۱

ی ر به بر 
سیما هینگورانی

ترجمة رؤیا وکیلی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱۹۲-5

چاپ اول ۹۴، ۲۱6 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۳۰۳۳

ی  ر ی  ب ما 
سید بائومل

ترجمة دکتر فاطمه شاداب
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۲۲-۳ 

چاپ ششم ۹5، ۲۱6 صفحه
۱6۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۹۹

ون بر  می  بر  یا 
رن ر می  بر   یا 

کندوکاوی در زندگی اسکندر مقدونی
مانفرد ف. رکتس دی وریس ـ  الیزابت انگل الو

ترجمة مینا عالء
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-68۰-۴ 

چاپ اول 86 ، ۱76 صفحه
۲۲۰۰ تومان، کد: ۲۹۹۰

ویی  
سالم زیستن با تعلیمات هارمونیک چینی
گئورگیا شوارتس
ترجمة ملیندا اسکندری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۱5-۹ 
چاپ پنجم ۹۴، جلد اعال، ۹۲ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱5۴۰ 

ا یو
جیمز هویت
ترجمة امید اقتداری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۲8-۱ 
چاپ ششم ۹۴، ۲۴۰ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۱۱8۱

 
کریسمس همفریز
ترجمة منوچهر شادان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۳8-۰ 
چاپ پنجم ۹۴، ۲۴8 صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۱8۳

م
جیمز هویت
ترجمة منوچهر شادان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۲7-8 
چاپ پنجم ۹۳، ۲8۰ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۱۱8۲

به مر
جیمز هویت 
ترجمة منوچهر شادان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۲۹-8 
چاپ هشتم ۹7، ۲8۰ صفحه، ۱8۰۰۰ تومان
کد: ۱57۳

ا مو
یوگا با انگشتان
گرترود هیرشی
ترجمة فاطمه شاداب

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۰۹-۴ 
چاپ سوم ۹۳، ۲۴8 صفحه
۹8۰۰ تومان، کد: ۳5۴۰

  تا  
ایریس بارو
ترجمة امید اقتداری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۹7-۰ 
۲6۴ صفحه )نایاب(

علوم  تربیتی 



 

نه  وی  ا می  ک ی کو و

و  با خو ونه 

مر ک  

جری وایکافـ  باربارا سی. یونل

ترجمة فرناز ثقفی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-66۴-۴ 

چاپ پنجم ۹6، ۳76 صفحه

۲۲۰۰۰ تومان

کد: ۱66۰

ه  ا  ا با  ک کو

وی می 
آندرئا کلیفورد پوستون

ترجمة مهسا فتوحی

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰8۲-۹

چاپ اول ۹۳، ۳76 صفحه

۱6۰۰۰ تومان

کد: ۱۰۰۳

وی خ  ت

کا ل  کو و ت

برنادت دافی

ترجمة مهشید یاسائی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۳۰-8 

چاپ ششم ۹5، ۲۲۴ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان 

کد: ۳۴۳۰

مانی نوجو و خانو 

شکستن چرخه 

اختالف و کنترل

)برندة جایزة رتبة نخست 

اولین  جشنواره کتاب 

خانواده ـ آبان 86(

جوزف میکوچی

ترجمة مهشید یاسائی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۱۴-۲ 

چاپ دوم 88 ، ۳8۲ صفحه

کد: 57۰۰

رو با 

روشی نو در آموزش

شینیچی سوزوکی

ترجمة فؤاد نیک زاد

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۴6-۱

چاپ دوم ۹6، ۱76 صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

کد: 578۰

کا ی کو ما ا ج ا
نانسی آیزنبرگ

ترجمة بهار ملکی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۲۴-۰ 

چاپ دوم 8۴ ، ۱85 صفحه
کد: ۳۰۰۰

ر  ه و یا ا
 روش های نوین در آموزش 

بزرگساالن
برنارد الول

ترجمة دکتر غالمرضا احمدی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰7۹-6 

چاپ ششم 85 ، ۲۲۴ صفحه
کد: ۲5۹۱

ی رخو و 
تیفانی فیلد

ترجمة مهشید یاسائی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۱8-۹ 

چاپ سوم 8۴ ، ۱۹۰ صفحه
۱5۰۰ تومان

کد: ۳۲۳۰

ة  ب ن 
نو با ما
دانیل اشترن

ترجمة مقصود خدایاری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۲۱-۹ 

چاپ دوم 8۴ ، ۱۹۲ صفحه
کد: ۳۲۱۰

علوم  تربیتی 
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 علوم خالص
ا ن  

انقالب های علم در 
قرن بیست و یکم 

میچیو کاکو
ترجمة یوسف اردبیلی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۴7-6 
چاپ دوم ۹۴، 5۳6 صفحه
۲8۰۰۰ تومان، کد: ۴۱7۰

ه ه    ن 
حکایت خلقت عالم

ت. پادمانابان
ترجمة محسن شادمهری

فاضله خواجه نبی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴8۴-8 

چاپ هفتم ۹۴، ۲7۲ صفحه
۱۲۰۰۰ تومان، کد: 55۰۰

ا ن ه  ی
مانفرد بائور ـ گودرون سیگلر

ترجمة سالمت رنجبر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۹۱-۰

چاپ دوم ۹۴، ۴۰8 صفحه
۲۲۰۰۰ تومان، کد: ۲7۲۰

ا  مبانی  
پژوهشی منطقی ـ ریاضیاتی 
دربارة مفهوم عدد
)برگزیده کتاب سال 
دانشجویی ـ96(
گوتلوب ِفِرگه
ترجمة طالب جابری
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۲۴۹-6
چاپ اول ۹5، ۱68 صفحه
۱۱۰۰۰ تومان
کد: 6665

ک و و
خواجه نصیرالدین طوسی
تصحیح بهروز مشیری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۴۹-۰
چاپ چهارم ۹۳ ، جلد اعال
۲8۰ صفحه، ۱7۰۰۰ تومان
کد: ۴۱6۰

ی 
جستجوی علمی برای شناخت،
افزایش توانایی و پیشرفت ذهن
میچیو کاکو

ترجمة محمداسماعیل فلزی 
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۱78-۹
چاپ دوم ۹5، ۴7۲ صفحه
۲6۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۳۴
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ومی ن ان کو ل م ا م
س. باالسوبرامانیان
ترجمة محمد نیایی فر

دکتر محمود قرآن نویس
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱6۳-۲ 
چاپ اول 77، ۴۰8 صفحه )نایاب(

ل  ن ر ی ا 
ی ه تح ر و  ن

جرج بی. توماس ـ راس ال. فینی 
ترجمة دکتر علی اکبر عالم زاده

داریوش بهمردی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۱6-۱ 
جلد دوم: چاپ دهم 87 ، )نایاب(
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۰۴-8

جلد سوم: چاپ هشتم 87 ، 8۴6 صفحه
کد: 5۳۰۴

ل    ه   م
ی ا ن ا   یا

الیوت مندلسون
ترجمة دکتر علی اکبر عالم زاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۱۱-6 
چاپ اول 7۴، 6۰۰ صفحه )نایاب(

ه جبر
مصطفی شاهزمانیان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۴۲-۲ 
چاپ اول 85 ، )نایاب(

ه و  ا  یا
وتر بر   کام کا

جی. پی. ترمبلی ـ آر. مانوهر
 ترجمة دکتر مصطفی شاهزمانیان

محمدعلی اسالمی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱87-8 

چاپ سوم ۹۰، )نایاب(

 Calculus
 With Analytic Geometry

Richard A. Silverman

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴6۲-6 
چاپ اول 8۲ ، جلد اعال، )نایاب(

نا 
ریچارد ال. بوردن و همکاران
 ترجمة دکتر علی اکبر عالم زاده

ـ محمدرضا امیدوار اسماعیل بابلیان 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲6۱-5 

چاپ یازدهم ۹۲، 786 صفحه

بر  جی و کا ا
دکتر کامبیز هژبر کیانی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱5۳-۳ 
چاپ اول 77، )نایاب(

تمی ی  ایی با 
دکتر محمود قرآن نویس ـ حسین جوادی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰5۱-۲ 
چاپ اول 7۴، )نایاب(

ی   ریه تح ن
آپوستل

ترجمة علی اکبر عالم زاده
شابک: ۹78-۹6۴-6۱66-۰6-6 

جلد اول، چاپ اول 76 )نایاب(
شابک: ۹78-۹6۴-6۱66-۰5-۹

جلد دوم، چاپ اول 76، )نایاب(

مومی  و  و تو
سیمور لیپ شوتس

ترجمة دکتر علی اکبر عالم زاده
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۴8-۲ 

چاپ دوم 7۴، )نایاب(

ا یا مبانی 
دکتر محمدمهدی ابراهیمی

مژگان محمودی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۲۲-6 

چاپ اول 78، )نایاب(

ماتی  مومی م می 
محمد بهروز

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۰۹-۳ 
چاپ اول 7۳، )نایاب(

ل ن ر ی ا  ل  ا ل م  
ة تح ر با  ن و 

کتاب عام
دکتر علی اکبر عالم زاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-658-۳ 
و چاپ ششم ۹۳ ج 

۲8۰۰۰ تومان، 777 صفحه، کد: ۱۲۰۹
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۰7-8 

و چاپ ششم ۹۴ ج 
۲8۰۰۰ تومان، 576 صفحه، کد: ۳۰۲۰

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۴۴-۰
و چاپ چهارم ۹۴ ج 

۲۱۰۰۰ تومان، ۴۱6 صفحه، کد: ۹۳5۰

ی ا ن ی  
دکتر محمود قرآن نویسـ  حسین جوادی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰5۰-5 
چاپ هفدهم ۹۲، ۳6۰ صفحه

۱5۰۰۰ تومان، کد: ۱6۰۰

ی ا ن ا   یا
دکتر محمود قرآن  نویس

ابراهیم اسرافیلیانـ  حسین جوادی 
مصطفی حافظی نسب

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰5۴-۳ 
چاپ بیستم ۹۲، ۳8۴ صفحه

۱5۰۰۰ تومان، کد: ۱67۰

ر  ن ل و  ن ر ی ا 
ا ا  ک ی  ه تح با 

ریچارد ا. سیلورمن
ترجمة دکتر علی اکبر عالم  زاده

و چاپ سی  و هشتم ۹۴ ج 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۰۴-۴ 

۲7۰۰۰ تومان، 5۳۴ صفحه، کد: ۱۱5۱
و چاپ سی ام ۹۴ ج 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۰6-۲ 
۲8۰۰۰ تومان، 57۴ صفحه، کد: ۱۱5۲

و چاپ بیست و سوم ۹۴ ج 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۰6-8

۲۴۰۰۰ تومان، ۴87 صفحه، کد: ۱۱5۳

 علوم خالص
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 پزشکی و سالمت 
ا ام  ما با وی

نوشتة ویراستاران کتاب های بهداشتی
مجلة پیشگیری

ویراستة آلیس فاینشتاین
ترجمة دکتر حسین حقیر

شابک: ۹78-۹6۴-۹۰۲۱7-۰-6 
چاپ ششم ۹۲، جلد اعال 

7۱۲ صفحه، ۳۲۰۰۰ تومان
ناشر: آفرینگان

کد: ۱۲۱۴

ما خانو  
ی  ب ا  ما  بر 

نانسی بکهام
ترجمة دکتر حسین حقیر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۱7-۹ 
چاپ چهارم ۹۰، جلد اعال، 5۲۰ صفحه

۱۲5۰۰ تومان، کد: ۳۹۹۰

ی خانو او  م
جان سی. هاربرت

ترجمة دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۹۱-8 

چاپ هشتم ۹۴، جلد اعال، 6۲۴ صفحه
۳8۰۰۰ تومان، کد: ۴۲6۰

اتی خانو و وم
پل کالینان

ترجمة دکتر شهروز فرهنگ بیگوند
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۲7-8 

چاپ سوم ۹۰، جلد اعال، ۳۹۲ صفحه
85۰۰ تومان، کد: ۳8۴۰

اتی  و وم
روشی نوین در درمان بیماری ها

ساالر فرهمندپور 
چاپ اول 75، )نایاب(

اتی  و وم
بت مک اوئن

ترجمة امید اقتداری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱67-۰ 

چاپ دوم 8۱ ، )نایاب(

تری
الن مویر

ترجمة امید اقتداری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰55-۰ 

چاپ اول 75، )نایاب(

ویی  ا  ا

)ویراست دوم(

ژان والگ ـ ژیری استودوال

ترجمة ساعد زمان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۳۱-۴ 

چاپ هشتم ۹۲، رنگی، جلد اعال

۳68 صفحه، ۲8۰۰۰ تومان

کد: 6۰8۲

کی  ا کو ن  

لورانس پرنو

ترجمة ساعد زمان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۹۲-5 

چاپ شانزدهم ۹۲، ۴56 صفحه

۱7۰۰۰ تومان، کد: ۳77۰

ب ی و مر ما 

یبایی و     

 دکتر آوی شای ـ دکتر هوارد مایباخ

دکتر رابرت باران

 ترجمة دکتر ماندانا عطارزاده

دکتر بهرنگ عجم حسنی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۳۴-۳ 

چاپ سوم ۹۳ ، جلد اعال

۳۴۴ صفحه، ۲۱۰۰۰ تومان

کد: ۴۹۰۰

ن  ا با  ما
پدرو چان

ترجمة سیدمرتضی میرهاشمی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۲۳-۹ 

چاپ دوم 77، )نایاب(
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رکه   ی با  ب ما 
مارگوت هلمیس

ترجمة ملیندا اسکندری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲56-۱ 

چاپ دوازدهم ۹۳، جلد اعال، ۱6۰ صفحه
۹5۰۰ تومان، کد: ۲65۰

ی  ر و ت ی  و ج
ل. استوارت، دکتر م. بتی

دکتر س. اندرو ـ دکتر ل. باالرت
ترجمة حسن بشارت

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۳۹-۱ 
چاپ ششم ۹۴، جلد اعال، ۱۹۲ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان، کد: ۳55۰

ا  و کمر 
جان تانر

ترجمة بابک حق پناه
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱76-۲ 

چاپ هفتم ۹۳، ۴۰8 صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۰۰

ا ما
دنیس ویچلو براون

ترجمة فاطمه خواجوی فر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۲۴-۳ 

چاپ هفتم ۹۲، ۲۴۰ صفحه
۹5۰۰ تومان، کد: ۱۲۱5

ی ا ک ا و تمری  ن ب
باب اندرسون

ترجمة تهمینه میرهاشمیان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۲7-۱ 

چاپ پنجم ۹۲، ۲۴۰ صفحه
8۰۰۰ تومان، کد: ۱۲۳7

وبا  ف  ک
دکتر هلگابوختر وایزبروت 

اولریکه شوبر
ترجمة ملیندا اسکندری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴7۱-8 
چاپ دوم 88 ، جلد اعال، ۱۳6 صفحه

۴8۰۰ تومان، کد: ۱57۰        

ی وخانه خان
مانفرد پالوف

ترجمة ملیندا اسکندری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۴8-7 

چاپ پنجم ۹5، جلد اعال، ۲۴۰ صفحه
۱8۰۰۰ تومان، کد: ۱7۱۰

و یبایی  ب و 
جی. سی. مارشینا
ترجمة ساعد زمان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۲7-7 
چاپ نهم 87 ، ۲۱5 صفحه

کد: 585۹

یبایی مو ب و 
ژان لوک داریگل

ترجمة ساعد زمان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۲6-۰ 

چاپ هشتم 87 ، ۲۴۲ صفحه
کد: 586۰

ا  ما  ی  ب ب ما 
آندره پاسبک

ترجمة ساعد زمان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰67-۳ 

چاپ ششم 8۴ ، )نایاب(

ا  ما  ی  ب ب ما 
ی و

آندره پاسبک
ترجمة ساعد زمان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۳7-6 
چاپ پنجم 8۴ ، )نایاب(

ا ما   ی ب ب ما 
ا رو انه  ه م  ک

آندره پاسبک
ترجمة ساعد زمان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰6۰-۴ 
چاپ پنجم 8۴ ، )نایاب(

ی ا ن ما  ی ب ب ما 
آندره پاسبک

ترجمة ساعد زمان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۳8-۳ 

چاپ چهارم 8۴ ، )نایاب(

ی ب یبایی 
لیز ارل

ترجمة مینا عالء
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۱۱-۳ 

چاپ اول 76، )نایاب(

و   ر ب ی ب
هری بنجامین

ترجمة دکتر فاطمه شاداب
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲67-7 

چاپ سوم ۹۰، ۱۰۴ صفحه
۲5۰۰ تومان، کد: ۲۴5۰

مانی یه  ت
ایو ج. شارل ـ ژان لوک داریگل

ترجمة ساعد زمان
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-75۲-8 

چاپ پنجم ۹۰، ۳۲۰ صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: ۱8۰۰ 

ا ا  تومو
 مایکل باوم ـ کریستوبل ساندرز

شینا مردیث 
ترجمة دکتر رضا یاسایی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۳7-۳ 
چاپ اول 77، ۱8۴ صفحه

65۰ تومان، کد: ۱۲8۰

ی ی و ج ب ا  ی  جای
مانی بانو مو  و
دکتر مریلن گلن ویل

ترجمة مینا عالء
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۰8-5 

چاپ اول 86 ، ۴8۰۰ تومان
کد: ۲68۰

ی  ی  ب ا  ی  جای
یی 

مریلن ِگلن ویل
ترجمة مینا عالء

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-66۲-۰ 
چاپ اول 85 ، ۳۰۴ صفحه

۲8۰۰ تومان، کد: ۱۹8۰

ی م ا ما ن ر به ب
شارون معالم

ترجمة نسرین حسام شریعتی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-8۱۹-8

چاپ اول 88 ، ۲۲۴ صفحه
۴5۰۰ تومان، کد: 86۲۰

و و  ی ب یا
لیندا اوجدا

ترجمة پریوش اخوان 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰8۰-۲ 

چاپ اول 76، ۳76 صفحه
کد: ۳5۲۰

 پزشکی و سالمت
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ی  ا و ت ت
یی با برنامة 

هاروی و مریلین دیاموند
ترجمة سیدمرتضی میرهاشمی

شابک: ۳- ۹78-۹6۴-۳۱۱-56۴ 
چاپ چهارم ۹۰، ۲7۲ صفحه

کد: ۲۲5۰

یاب
دکتر ُروان هیلسون
ترجمة مهناز فاتحی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۱5-۱ 
چاپ هشتم ۹۴، ۲۴۰ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: ۴6۴۰

ا  رو
ساندرا سالمانز

ترجمة جواد ابراهیمی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰6۳-5 

چاپ ششم ۹۴، ۱۹8 صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۲۱8۰

ا  کومبو
قارچ معجزه گر

هرالد و. تیتز
ترجمة سوسن ملکی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۲5-۰ 
چاپ یازدهم ۹۳، ۱۲8 صفحه

55۰۰ تومان، کد: ۴۴۲۰

ی یم و  ه و  و ا  کم 
صلیب سرخ آمریکا

کتلین ا. هندل
ترجمة دکتر ونداد شریفی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱8۹-۲ 
چاپ چهارم ۹۰، ۴۳۲ صفحه

75۰۰ تومان، کد: ۱۲55

و  ک
از جالیز تا قابلمه

هایدی اشتروبل
ترجمة ملیندا اسکندری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۹5-7 
چاپ اول 8۱ ، جلد اعال 

کد: ۴۹۱۰

ا
تاریخچه، شیوه های تولید  مصرف و انواع آن

آرند فولرز
ترجمة ملیندا اسکندری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۴8-۳ 
چاپ اول 8۱ ، جلد اعال، )نایاب(

مانی  ا 
درمان هاي خانگي به روش هندي 

دکتر گیریجا خانا
ترجمة دکتر فاطمه شاداب

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۱۱-۰ 
چاپ سوم ۹۰، ۱68 صفحه

۳۰۰۰ تومان، کد: ۳۰۰

یمی  یه  ت
سلطان احمد ترمذی

ترجمة بهار ملکی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۴۹-۹ 

چاپ اول 75، )نایاب(

ی یبو ب ما 
ژان - لوک داریگل
ترجمة ساعد زمان 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰6۱-۱ 
چاپ ششم 8۴ ، )نایاب(

یبایی  و و  
ریتا میثاقیان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-556-۲ 
چاپ اول 8۴ ، )نایاب(

ونه جو بمان
روش های مبارزه با فرایند پیری

دکتر داریل سی ـ دکتر فرشته 
اکبرپور

ترجمة دکتر فرزانه توانایی  پور
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۲۴-۴ 

چاپ اول 8۲ ، )نایاب(

مانی  نرم 
به روش سنتی چین

زنگ کینگ نان
ترجمة سیدمرتضی میرهاشمی 

شابک: ۰۴۰-6- ۹78-۹6۴-۳۱۱
چاپ سوم 8۴ ، )نایاب(

ب  کو مر
برنارد والمن

ترجمة دکتر فاطمه شاداب
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۹۱-5 

چاپ اول 7۹، رنگی، جلد اعال 
)نایاب(

ا  ون  مانی  خو
نا  ی  ا

نائومی بامسالگ ـ دیال. میشلز
ترجمة بهزاد رحمتی

شابک: ۹78-۹6۴-۹۱5۹8-8-۱ 
چاپ سوم 8۴ ، )نایاب(

ه بای کر ما  ا ب
تونی اسمیت
ترجمة دکتر ونداد شریفی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۹۰-8 
چاپ اول 7۹، رنگی، جلد اعال، )نایاب(

می ت 
ترجمة تهمینه میرهاشمیان 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۲6-7 
چاپ اول 77، )نایاب( 

بی ا  ما  ب
چاندرا پاتل 
ترجمة دکتر کامیار داهی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰6۴-۲ 
چاپ اول 75، )نایاب(

ان و  مو  خو
ریچارد کریز
ترجمة مینا عالء

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۲۳-6 
چاپ اول 76، )نایاب(

م  یابی  با
دین اورنیش
ترجمة منوچهر شادان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۴۴-۴ 
چاپ اول 76، )نایاب(

کا  ا کو ما  ب
پاتریشیا گیلبرت 
ترجمة فاطمه خواجوی فر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰7۴-۱ 
چاپ اول 75، )نایاب(

ی ا و ی  ی  
ویویان گریسو گونو
ترجمة دکتر کامیار داهی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰7۲-7 
چاپ اول 75، )نایاب(

کو
آندره پاسبک

ترجمة ساعد زمان 
چاپ دوم 7۲، )نایاب(

حقوق 
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حقوق  

انو  ر  ر م
می مجا 

و ج 
)مصوب 1392(

دکتر عباس زراعت
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۱7-۱

چاپ چهارم ۹۴، جلد اعال
7۰۴ صفحه، ۳۹۰۰۰ تومان

کد: 6۲8۰

انو  ر  ر م
و ج  می  مجا 

مصوب 1375 )اصالحی 1392(
دکتر عباس زراعت

شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۱8-8
چاپ دوم ۹۴، جلد اعال

7۱۲ صفحه، ۳۹۰۰۰ تومان
کد: ۱۰۴۳

ا مح
نی  ی م ی  انو 

دکتر عباس زراعت 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۴۹-8 

چاپ چهارم ۹۱، جلد اعال
۱۰88 صفحه، ۳5۰۰۰ تومان

کد: ۳۱7۰

و  م بر 
ی تبا جم
ـ اینترنت ـ ماهواره  مطبوعات 
دکتر محمدحسین بردبار

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳7۲-8 
چاپ ششم ۹۴
7۰۰۰ تومان

کد: ۳7۳۰ 

ر مو م  و ک
با اصالحات 1389
دکتر عباس زراعت
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۹8-۰
ویراست دوم
چاپ اول ۹۲، ۳۴۴ صفحه
۱5۰۰۰ تومان
کد: ۳68۰

ی و بان
روش های وصول 
مطالبات معوق بانک
علی نجفی
ویراست جدید
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴58-۹
چاپ دوم ۹۲، ۱68 صفحه
85۰۰ تومان، کد: 865۰
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م ب  مو  
 با استناد به مواد قانون و آیین نامه قانون ثبت

علی رستمی بوکانی
شابک: ۹78-6۰۰-۲78-۰۲۳-۲

چاپ دوم ۹۳، ۲۰۰ صفحه، ۱۱۰۰۰ تومان
کد: 556۰

م ا و  ی  ب ل  ا م
با پاسخ آن ها

علی رستمی بوکانی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-5۹۲-۰ 

چاپ چهارم ۹5، ۲6۴ صفحه، ۱5۰۰۰ تومان
کد: ۲۰۹۰

م ی  ب ل م 
علی رستمی بوکانی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳7۰-۴ 
چاپ هشتم ۹۳، ۲۰۰ صفحه، ۹5۰۰ تومان

کد: ۲۴8۰

و و مح رک با م
حشمت اهلل سماواتی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۹68-۳
چاپ اول ۹۰، ۲6۲ صفحه، 75۰۰ تومان

کد: 7۱۳۰

ی م ام ب  و م
نظری و کاربردی

دکتر حشمت اهلل سماواتی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۳۱-۱ 

چاپ چهارم 8۹ ، ۳۱۲ صفحه، 5۰۰۰ تومان
کد: 7۱۰

ر ریة   ن
علی پیرعطایی 

شابک: 7- ۹78-۹6۴-۳۱۱-86۱
چاپ اول 88 ، ۱۴۴ صفحه، ۲5۰۰ تومان

کد: 8۴8۰ 

ی و ا  ا ج
محمدعلی نوری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۱8-6 
چاپ سوم 8۰ ، ۱76 صفحه، ۱۱۰۰ تومان

کد: ۳۳8۰

ا یو     
ی م و ب 
محمدحسین بردبار

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-58۱-۴ 
چاپ اول 8۴ ، ۴55 صفحه، ۳8۰۰ تومان

کد: ۱6۹۰

مومی  و ج 
دکتر عباس زراعت 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۹۲-7 
چاپ سوم 86 ، ۲88 صفحه )نایاب(

مومی  و ج 
دکتر عباس زراعت 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-7۰۱-6 
چاپ اول 85 ، ۳8۴ صفحه )نایاب(

و مو
محمدرضا ادریسیان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۹6-7 
چاپ سوم 8۴ ، ۱5۲ صفحه )نایاب(

ه  ا و  ما  م وبا و ت  م
ایی ی  ا و  و 

حمیدرضا حاجی زاده
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-56۱-6 

چاپ اول 8۴ ، جلد اعال، ۱۰۴۰ صفحه 
)نایاب(

ی  ب ی ت ا خ و ج 
جرایم علیه اشخاص

دکتر عباس زراعت 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-65۳-8 
چاپ اول 85 ، ۲56 صفحه )نایاب(

ی  ب ی ت ا خ و ج 
جرایم علیه اموال و مالکیت

دکتر عباس زراعت 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-6۴7-7 
چاپ اول 85 ، ۲6۴ صفحه )نایاب(

ی  ب ی ت ا خ و ج 
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

دکتر عباس زراعت 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-656-۹ 
چاپ اول 85 ، ۲8۰ صفحه )نایاب(
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یر  ب ت
دکتر عباس زراعت 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴8۳-۱ 
چاپ دوم 88، )نایاب(

یر  ب ت
دکتر عباس زراعت 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۹8-5 
چاپ دوم 88، )نایاب(

یر  ب ت
دکتر عباس زراعت 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۴۹۹-۲ 
چاپ دوم 88، )نایاب(

و  ب 
جرائم منافی عفت
دکتر عباس زراعت 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۱۰-۰ 
چاپ سوم ۹۰، )نایاب(

و  ب 
شرب خمر، محاربه، سرقت

دکتر عباس زراعت 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۳۴-6 

چاپ سوم ۹۰، )نایاب(

یا  ب 
دکتر عباس زراعت 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱6۲-5 
چاپ چهارم 87، )نایاب(

یا  ب 
دکتر عباس زراعت 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱8۲-۳ 
چاپ چهارم 87، )نایاب(

مومی و ج  ا  ب ک
دکتر عباس زراعت 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲5۲-۳ 
چاپ چهارم 87، )نایاب(

ا ب 
جرائم عمدی علیه
 تمامیت جسمانی
دکتر عباس زراعت 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲7۰-7 
چاپ سوم 87، )نایاب(

او تجا   ا و 
و  ی ک ا یو 

تاریخچة تأسیس و تشکیل دیوان عالی کشور سیر 
ـ شخصیت  تاریخی  و اهمیت وریه قضایی تاجر 

ـ شرکت ها ـ  ـ قائم  مقام قانونی ثبت عالیم  حقوقی 
ورشکستگی 

توفیق عرفانی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۹۱-۲ 

چاپ اول 8۰ ، )نایاب(

او تجا    ا و 
و  ی ک ا یو 

ـ عملیات ـ سفته ـ چک   برات 
ـ ضمانتنامه بانکی  تجاری 

توفیق عرفانی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۹۲-۹ 

چاپ اول 8۰ ، )نایاب(

او تجا   ا و 
و  ی ک ا یو 

ـ  بررسی  ـ  دفاتر بازرگانی  صالحیت محاکم 
دالئل تأمین خواسته ضرر و زیان مدعی خصوصی 

ـ   تأمین کیفری  خسارت تأخیر تأدیه هزینه دادرسی 
مرور زمان 

توفیق عرفانی 
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۹۳-6 

چاپ اول 8۰ ، )نایاب(

ی و و خ ا   ر ر  ت
مهدی صاحبی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰۹8-7 
چاپ اول 76، )نایاب(

ر و ای م بی  مو 
دکتر سید مرتضی قاسم زاده

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۲7-۲ 
چاپ اول 8۰ ، )نایاب(

و تجا  
اشخاص و تکالیف آن ها

دکتر جواد افتخاری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۴۴-8 

چاپ اول 7۹
کد: ۱۱۴۰

و تجا 
شرکت های تجاری

دکتر جواد افتخاری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲7۴-5 

چاپ سوم 86، ۴۲۰۰ تومان
کد: ۳۳7۰            

و تجا 
اسناد تجاری- بانکی- خزانه و حمل و نقل 

دکتر جواد افتخاری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۹۰-5 

چاپ دوم 8۴، ۳5۰۰ تومان
کد: ۳۳6۰            

و تجا  
ورشکستگی و تصفیة امور ورشکستگی

دکتر جواد افتخاری
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۳6-۳ 

چاپ اول 7۹، )نایاب(

یر و  و   ا م خ
دکتر فرهاد پروین

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲7۹-۰ 
چاپ دوم 8۲، )نایاب(

ه  یو  ی  
ـ آمریکا دیوان داوری دعاوی ایران 

احمد مظفری، مهدی نیکفر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۴۳-۴ 

چاپ اول 78، )نایاب(

ه  یو  ی  
ـ آمریکا دیوان داوری دعاوی ایران 

احمد مظفری، مهدی نیکفر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۱7-۲ 

چاپ اول 7۹، ۲۰۰۰ تومان
کد: ۴۳۰

 شرح قانون مجازات اسالمی
یر  ب ت
دکتر عباس زراعت 

8۳-۳-۳ شابک: ۱
88چاپ دوم 88چاپ دوم 88، )نایاب(

یر  ب ت
دکتر عباس زراعت 

۴۹8-8-8 5شابک: 5شابک: 5
88چاپ دوم 88چاپ دوم 88، )نایاب(

یر  ب ت
دکتر عباس زراعت 

۲شابک: ۲شابک: ۴۹۹-۲
88چاپ دوم 88چاپ دوم 88، )نایاب(

و  ب 
جرائم منافی عفت
دکتر عباس زراعت 

شابک: ۳۱۰-۰
چاپ سوم ۹۰

و  ب 
شرب خمر، محاربه، سرقت

دکتر عباس زراعت 
۳۳۴-۳۳۴-۳۳۴ 6شابک: 6شابک: 6
چاپ سوم ۹۰

یا  ب 
دکتر عباس زراعت 

5شابک: 5شابک: 6۲-5
87چاپ چهارم 87چاپ چهارم 87

یا  ب 
دکتر عباس زراعت 

۳شابک: ۳شابک: 8۲-۳
87چاپ چهارم 87چاپ چهارم 87

مومی و ج  ا  ب ک
دکتر عباس زراعت 

۳شابک: ۳شابک: 5۲-۳
87چاپ چهارم 87چاپ چهارم 87

 شرح قانون مجازات اسالمی



142142

و ه و  با  مبانی 
 اصول فقه 1

الشیخ محمدرضا المظفر
ترجمة عباس زراعتـ  حمید مسجد سرائی 

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۹5-۰ 
چاپ اول 8۰ ، )نایاب( 

و ه و  با  مبانی 
اصول فقه 2

الشیخ محمدرضا المظفر
ترجمة عباس زراعتـ  حمید مسجد سرائی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۳۴۲-۱ 
چاپ اول 8۰ ، )نایاب( 

ه و 
ترجمه و تبیین جزء دوم 

الفقه علی المذاهب الخمسه

تألیف محمدجواد مغنیه
ترجمة دکتر مصطفی جباریـ  حمید مسجد سرائی

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲8۰-6 
چاپ اول 7۹، )نایاب(

یر و  ر  و ک ر   جر 
نورمحمد صبری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱6۹-۴ 
چاپ اول 78، )نایاب(

ا ی اکم  مو 
یر نی  و م  

محمدباقر قربان وند
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۹۲-۲ 

چاپ اول 78، )نایاب(

ا  ی  و ل   تح
ه مام  م 
عباس قاسمی حامد

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۲۲-۹ 
چاپ اول 8۰ ، )نایاب(

یر و  و  
حیدر محمدزاده اصل

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۱5-8 
چاپ اول 7۹، )نایاب(

ر    ل و ت رو با
میرحسین عابدیان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۳۳-۲ 
چاپ اول 7۹، )نایاب(

ی  و مو  و   ی ک ا یو   
صالحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، 

معامله فضولی، تهاتر و غصب

یداهلل بازیگر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۴5-8 

چاپ اول 77، )نایاب(

و ی ک ا یو   
ی  و مو   

بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، 
هبه و اخذ به شفعه

یداهلل بازیگر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۴6-5 

چاپ اول 77، )نایاب(

ی  و مو  و   ی ک ا یو   
قانون تجارت، احوال شخصیه، شناسنامه، ادله 

اثبات دعوی، احکام حکومتی، توقیف عملیات 
اجرایی و ابطال اجراییه

یداهلل بازیگر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۴7-۲ 

چاپ اول 77، )نایاب(

م ی مو ایی  جر ر  ن
احمد مظفری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۲۲۰-۲ 
چاپ دوم 8۲، )نایاب(

یر  نا   ر مربو به  ن و م و
غالمرضا معتمدی ـ عباس بشیري ـ سعید باقری

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۴۴-۱ 
چاپ اول 77، )نایاب(

ه ی می   انو مجا 
و  ی ک ا یو   

قتل عمد

یداهلل بازیگر
شابک: ۲-۱۰5-۳۱۱-۹6۴-۹78 )جلد اول(
شابک: 6-۱۰7-۳۱۱-۹6۴-۹78 )جلد دوم(

چاپ اول 76، )نایاب(

ه ی می   انو مجا 
و  ی ک ا یو   

قتل شبیه عمد و خطای محض

یداهلل بازیگر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۱۲-۰ 

چاپ اول 76، )نایاب(

ه ی می   انو مجا 
و  ی ک ا یو   

قصاص عضو و دیه اعضاء

یداهلل بازیگر
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱7۰-۰ 

چاپ اول 78، )نایاب(

ا  و ر  ریة ت ی ن ب ی ت بر
ا ر و   و 

محمدرضا شفائی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰85-7 

چاپ اول 76، )نایاب(

بل و ب  ر  ما بای و م
ه ام  ت مو م

دکتر عبداهلل کیانی
شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۰۲-۱ 

چاپ اول 76، )نایاب(

ی ا جر 
دکتر عباس زراعت

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۴۳-۴ 
چاپ اول 77، )نایاب(

یر نی  و م و  
دکتر ناصر کاتوزیان

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۱۰6-۹ 
چاپ اول 76، )نایاب(

ل ن  محاک 
یداهلل بازیگر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰86-۴ 
چاپ اول 76، )نایاب(

ی و ل ن  
یداهلل بازیگر

شابک: ۹78-۹6۴-۳۱۱-۰8۳-۳ 
چاپ اول 76، )نایاب(

قیمت  )تومان(پدیدآورندهنوبت چاپنام کتابکد

ک                                                                                 وور و  با مر 

ی                                              ویر ج ا ترو  ه  مور بروب ی  مرت

ا                                      و ترو و ترون ه   مجر ی  مرت

انم ووب بر ا  محم

م و  ر  خ یوم خ تری  ی یا 

ر ووبای  ج ب ا مو ری

ل ک و ب مر  ن ب می تون  اوه  اجی  ل  ما محم

ر روم و محم  م 

ا می  ی ک  اوو ر مری 

رن ر می م ا محر وبر  ناتا

ا  ه  و  ا و  ی با  باوا م 

و ا با  ر  کرمانیوم ی ن مرت

و   وومی خو نوی  مه  ا

ا    انة ما اییوا ا  مر

ه   ج  یوبا  و  کام

مجا می خری  ا کاویانیوما  کجا با ی

ه با ل  ک اب ل  اب و  ر می  اییوم ه  ا

باییوا خو ن  با ا 
جدید نه  یو وومر  محم 

جدید ن  ونه  ا و ییوکا  اما نو
جدید ه وجمجمه جو 

جدید و  میوخا   حی کا
جدید یبا  ا  ر تیوکاتا   م 

جدید ا  م  ب و  نجم نو ایی   یوت ون ج
جدید اومه مانی  خ م 

جدید و  ی یوبا با ریا 
جدید ریف ن محمو  ی خانه ت ای    لوخو  ن می  باس 

جدید ا خو  یوک   ا ر 

رمی                                                   ا  و ی  موه مر ما 

تر ر ا م  مانیوتو    ه  ب

بر ی نام ن رخووو  م خ

ن  و  و نمی   نوریو 

انه ا ا  ا ی  یو ن ا انی خان ر ر  م

ا خامو ر  یووس  ا  ا

ر اوم  ی ن حه مرت ا

ر نور  م ک ا م

ة تا ووی ی  ر به  و

ی  ا ل  ب اور مر  اجی  ل  ما محم

ا ج اون اجی  ل  ما محم

ی وو خو و  ا م

ی و می نو خ ا  ر

و و  ه  ا  ا  و  یوا  ی یا 

ی ایی  اوی ت و بر

نی و و ب  روی  ی 

ا ا  بوبو ا  ر

و ن ا مم وبیوت  ی

انتشارات هیال
بخش ادبیات، داستان و رمان گروه انتشاراتی ققنوس



قیمت  )تومان(پدیدآورندهنوبت چاپنام کتابکد

ک                                                                                 وور و  با مر 

ی                                              ویر ج ا ترو  ه  مور بروب ی  مرت

ا                                      و ترو و ترون ه   مجر ی  مرت

انم ووب بر ا  محم

م و  ر  خ یوم خ تری  ی یا 

ر ووبای  ج ب ا مو ری

ل ک و ب مر  ن ب می تون  اوه  اجی  ل  ما محم

ر روم و محم  م 

ا می  ی ک  اوو ر مری 

رن ر می م ا محر وبر  ناتا

ا  ه  و  ا و  ی با  باوا م 

و ا با  ر  کرمانیوم ی ن مرت

و   وومی خو نوی  مه  ا

ا    انة ما اییوا ا  مر

ه   ج  یوبا  و  کام

مجا می خری  ا کاویانیوما  کجا با ی

ه با ل  ک اب ل  اب و  ر می  اییوم ه  ا

باییوا خو ن  با ا 
جدید نه  یو وومر  محم 

جدید ن  ونه  ا و ییوکا  اما نو
جدید ه وجمجمه جو 

جدید و  میوخا   حی کا
جدید یبا  ا  ر تیوکاتا   م 

جدید ا  م  ب و  نجم نو ایی   یوت ون ج
جدید اومه مانی  خ م 

جدید و  ی یوبا با ریا 
جدید ریف ن محمو  ی خانه ت ای    لوخو  ن می  باس 

جدید ا خو  یوک   ا ر 

رمی                                                   ا  و ی  موه مر ما 

تر ر ا م  مانیوتو    ه  ب

بر ی نام ن رخووو  م خ

ن  و  و نمی   نوریو 

انه ا ا  ا ی  یو ن ا انی خان ر ر  م

ا خامو ر  یووس  ا  ا

ر اوم  ی ن حه مرت ا

ر نور  م ک ا م

ة تا ووی ی  ر به  و

ی  ا ل  ب اور مر  اجی  ل  ما محم

ا ج اون اجی  ل  ما محم

ی وو خو و  ا م

ی و می نو خ ا  ر

و و  ه  ا  ا  و  یوا  ی یا 

ی ایی  اوی ت و بر

نی و و ب  روی  ی 

ا ا  بوبو ا  ر

و ن ا مم وبیوت  ی

انتشارات هیال
بخش ادبیات، داستان و رمان گروه انتشاراتی ققنوس



ا  جیو کا  ی 

و ووم می  ر خ م

یب میوب ب  ا ر م ن

به ج ی  ی جا خ ی  نیوم  ن و ر ا ت ری 

ا یور  اج م 

ی ا کو  باو  ر م  ما

و ه  اونبای  روی م

ا ا کاتوبا  محم

ن ر نا ا کاتوا  محم

خانه                                                                       ما نووو ی م محم

مومر که  بو                                                           ی  مرت

ر جو ما وخ   م ب

نی                                             رو یر  ا  تا  ووم و ر  ا

ا اومر ی ک ا م 

میوی  ج                                                                   ا ر  ن

ن ی ا بر می  رو ی  اوو  

ی                                                                  ا خا اوا   

ر جموا  

ی     مه  مو یوی جا  ت تو

ی می ک ن ا  یوما    ر نا 

ا کمی مر بو    ی ون خ  م 

ی ی  ی م یون و  ک

ری خرمیوو یا                                                                        

ی                                                          ی  بمب ری خرمیوا 

ی ر ی  ا ب ابا  ا خ وون ر ما ن

ل                                                    مر با تح ا کوتا    روج  ما  ا و   ک   و  ما و ی  ی

ل                                              مر با تح ا کوتا    روو  ما  ا جر   ا   و  کا

ل                                                    مر با تح ا کوتا    رو  و  ما  ا کامی   ک    ی    مو جا 

ل مر با تح ا کوتا     رو و  ما  ا و    ر    ی و مو    مو



145145

انتشارات آفرینگان )بخش کودک و نوجوان گروه انتشاراتی ققنوس(  

ا  ن  بی 
استر هوتزیگ

ترجمة شهال طهماسبی
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۳۱-7

چاپ اول ۹6، ۲8۰ صفحه
۱7۰۰۰ تومان

کد: ۱۴۱۲

تمی با 
تاد استراسر
ترجمة مژگان بدریان
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۳۴-8
چاپ اول ۹7، ۳۱۲ صفحه
۱۹۰۰۰ تومان
کد: ۱58۹

ا  ت  ی  و
و  ر می  و 

کاترینا نانِستاد
ترجمة رقیه بهشتی

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۴۱-6
چاپ اول ۹7، ۱۹8 صفحه

۱۳۰۰۰ تومان
کد: ۱۲78

بی  ا  ماجر
ربات کوچولو فرار می کند
توماس کریستوس
ترجمة الهه رمضانی
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۴۲-۳
چاپ اول ۹7، ۱۱۲ صفحه
7۰۰۰ تومان
کد: ۱۱7۲

ا خان 
و کر      

استیسی گِرگ
ترجمة معصومه رستم زاد

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۳۲-۴
چاپ اول )توزیع( ۹7

۳۰۴ صفحه، ۱8۰۰۰ تومان
کد: ۱566

خو  
ا  ا  تو ب
سودابه فرضی پور
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۳8-6
چاپ اول ۹6، ۱68 صفحه
۱۱۰۰۰ تومان
کد: ۱۳۰5

و  و ۱۳۰۰۰ تومان، کد: 55۳5چاپ دوم ۹6، ۱۳6 صفحهشابک: 7-۰۱5-۳۹۱-6۰۰-۹78ترجمة مدیا کاشیگرآنتوان دوسنت اگزوپری)اتودهای اولیه(و تولد شازده کوچولو ا کو



و ن ی که 

ـ خرداد 94( )برندة 3 الک پشت پرنده 

آنجال مک آلیستر

ترجمة  شیما شریفی

شابک: ۲ - 65 -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، ۲8 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۲8۱
ر  خ و با 

ه با 
روژه ـ پل درووا

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-5۴-۴
چاپ سوم ۹5، ۹6 صفحه
5۰۰۰ تومان، کد: 8۰5۰

مجموعة گفتگو با...
ترجمة مهدي ضرغاميان

ای  و با نو 
ا با 

ـ تابستان 95(  )برندة 4 الک پشت پرنده 
اوبر ریو

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۰۰-۳
چاپ اول ۹5، ۱۴۴ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۲555

و با مر
ر با 

ـ پل درووا روژه 
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۴۰-۹

چاپ اول ۹6، 7۲ صفحه، 6۰۰۰ تومان
کد: ۱557

ر  خ و با 
با مر

ـ تابستان 95(  )برندة 4 الک پشت پرنده 
امانوئل هوییزمان پِرین

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۱۰-۲
چاپ دوم ۹5، 7۲ صفحه
5۰۰۰ تومان، کد: ۴555

ای  ر خ و با 
ون با  خ

ژاک ِسُملَن
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۳۳-۱

چاپ اول ۹6، 6۰ صفحه، 6۰۰۰ تومان
کد: ۱56۱

و با مر 
خ با 

ـ تابستان 95( )برندة 4 الک پشت پرنده 
ـ پل درووا  روژه 

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۰8-۹
چاپ اول ۹5، ۹6 صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: ۳۳۳۳

ن ن ر و با 
ا ی  م ر با 

روالن لوئوک
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۳۹-۳

چاپ اول ۹6، 8۴ صفحه، 6۰۰۰ تومان
کد: ۱56۳

مجموعة
ترجمة مهدي ضرغاميان
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ر  و با 
ا با بربر
برونو دو مزیل

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۹۳-۳
چاپ اول ۹۱، ۱۰8 صفحه

۳۲۰۰ تومان، کد: 6۰۱۰

ای  و با نو 
ی با   تا

ژان کلوت
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-5۰-6

چاپ دوم ۹۳، 8۴ صفحه
۴5۰۰ تومان، کد: 8۰۹۰

ا  ه  و با ب
ا رو و با 

ژاک لوگوف
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-6۰-5

چاپ اول ۹۰، ۱۳۲ صفحه
۲5۰۰ تومان، کد: 7۱۴۰

و با نو  
و انی  با ج ج

آنتوآن پروست
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-5۹-۹

چاپ سوم ۹6، 8۴ صفحه
5۰۰۰ تومان، کد: 8۰8۰

ر  و با 
ا ی  ج ر با 

ژان زیگلر
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۹۴-۰

چاپ چهارم ۹5، 8۴ صفحه
5۰۰۰ تومان، کد: 8۰6۰

ا  ر ا ب  ماجر

دنیل کرک

ترجمة محبوبه نجف خانی

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۳7-۹

چاپ اول ۹6، ۳8 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۰۹

و ن ی که 

ـ خرداد 94( )برندة 3 الک پشت پرنده 

آنجال مک آلیستر

ترجمة  شیما شریفی

شابک: ۲ - 65 -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، ۲8 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۲8۱

و خ ا تو  خرس 

ا انی و تر و و  

ـ خرداد 94( )برندة 3 الک پشت پرنده 

پاول برایت

ترجمة  شیما شریفی

شابک: 5 - 6۴ -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، ۲8 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۲7۴
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موش كتابخانه )1)

ـ مهر93( )برندة 3 الک پشت پرنده 

دنیل کرک
ترجمة محبوبه نجف خانی

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۱8-8

چاپ دوم ۹6، ۳۲ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: 5۰۳۰

موش كتابخانه )2)

داستان یک دوستي

ـ مهر93( )برندة 3 الک پشت پرنده 

دنیل کرک
ترجمة محبوبه نجف خانی

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۲۳-۲

چاپ دوم ۹6، ۳۰ صفحه 

5۰۰۰ تومان، کد: 5۰۴۰

موش كتابخانه )3)

کشف کردن دنیا

ـ مهر93( )برندة 3 الک پشت پرنده 

دنیل کرک
ترجمة محبوبه نجف خانی

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۲۴-۹

چاپ دوم ۹6، ۳۲ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: 5۰5۰

موش كتابخانه )4)

دیدار از موزه

ـ مهر93( )برندة 3 الک پشت پرنده 

دنیل کرک
ترجمة محبوبه نجف خانی

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۲5-6

چاپ دوم ۹6، ۳6 صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: 5۰6۰

انه   اب مو ک

خانة جدید

دنیل کرک

ترجمة محبوبه نجف خانی

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۳7-۹

چاپ اول ۹6، ۳8 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۰۹

انه اب ر ک

ـ مهر93( )برندة 5 الک پشت پرنده 

میشل نودسن

ترجمة محبوبه نجف خانی

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۲6-۳

چاپ چهارم ۹6، ۲8 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: 5۰۹۰

و مو با و کو ا

پرندة کتابخوان عینکی می شود

ـ  زمستان94( )برندة 4 الک پشت پرنده 

جنیفر بِرن
ترجمة محبوبه نجف خانی

شابک: ۲ -۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۲۳

چاپ دوم ۹6، ۳6 صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: 6۰88

ن  ا خو رم و ک کاکل 

ر  م 
ـ مهر93( )برندة 5 الک پشت پرنده 

دیوید ازرا استاین

ترجمة محبوبه نجف خانی

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۱۲-6

چاپ سوم ۹6، ۴۲ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: 6۴8۰

رو ک ن  و نم تو و کو ا

داستان پرندة کتابخوان

ـ مهر93( )برندة 4 الک پشت پرنده 

جنیفر بِرن
ترجمة محبوبه نجف خانی

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۱۱-۹

چاپ چهارم ۹6، ۳6 صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: 6۳8۰
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سنجاب ترسو به ساحل می رود )3)
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-86-5

چاپ اول ۹۱، ۳۲ صفحه، ۳۰۰۰ تومان، کد: 655۰

سنجاب ترسو )1)
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-8۴-۱

چاپ اول ۹۱، ۴۴ صفحه، ۳۰۰۰ تومان، کد: 656۰

سنجاب ترسو دوست پیدا می کند )2)
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-85-8

چاپ اول ۹۱، ۳۲ صفحه، کد: 658۰

سنجاب ترسو جشن تولد می گیرد )5)
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-88-۹

چاپ اول ۹۱، ۳۲ صفحه، ۳۰۰۰ تومان، کد: 657۰

سنجاب ترسو از تاریکی می ترسد )4)
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-87-۲

چاپ اول ۹۱، ۳۲ صفحه، ۳۰۰۰ تومان، کد: 65۴۰

سنجاب ترسو به اردو می رود  )6)
شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۴۳-۰

چاپ اول ۹۳، ۳۲ صفحه، 55۰۰ تومان، کد:  ۱۴۳۲

ماجراهاي سنجاب ترسو
مالني وات / ترجمة محبوبه نجف خاني

ماجراهاي سنجاب ترسو
مالني وات / 

ر ی  ه خا ر  
ه ن نوی  

ـ خرداد 94( )برندة 4 الک پشت پرنده 
سیدنوید سیدعلی اکبر

شابک: 6 - 7۰ -۹78-6۰۰-675۳
چاپ اول ۹۳، ۲۴ صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: ۱۲68

یر
ـ خرداد 94( )برندة 4 الک پشت پرنده 

سیدنوید سیدعلی اکبر
شابک: ۳ - 7۱ -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، ۲۴ صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: ۱۲67

و ی  ب و  و خر کو
)برندة  4 الک پشت پرندهـ  پاییز 94(

ریندرت کرومات و آنِماری فن هرینگن 
می ترجمة فریده خراّ

شابک: ۲ - 78 -۹78-6۰۰-675۳
چاپ اول ۹۴، ۲۴ صفحه
5۰۰۰ تومان، کد: ۱۴۴۲
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ی
)کتاب برگزیده شورای کتاب 

ـ اسفند94( کودک 

شان تن 
ترجمة مسعود ملک یاری

شابک: 8 - ۴7 -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، 5۰ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۰8 

خانه   

)کتاب برگزیده شورای کتاب 

ـ اسفند 93( کودک 

سوزان َمري اِسوانسون

ترجمة رضي هیرمندي

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۱۹-5

چاپ دوم ۹6، ۴۰ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: 6۳7۰

ا تا ت ی 

ـ مهر93( )برندة 6 الک پشت پرنده 

آنتوني براون

ترجمة رضي هیرمندي

شابک: ۰- ۲7- ۹78-6۰۰-675۳

چاپ دوم ۹6، ۳6 صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: 65۹۰ 

ت ت ما   
ایی که تای می ک او

دورین کرونین

ترجمة اکرم حسن

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۰۴-۱

چاپ دوم ۹6، ۳6 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: 56۴۰

ا  ت و ت
ی ی ب ا به  ن تو 

)کتاب برگزیدة شوراي کتاب 

کودکـ  اسفند 92(

اولف نلسون

می ترجمة فریده خراّ

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۰۱-۰

چاپ سوم ۹6، ۳۲ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: 6۴5۰

ویی او جا ای مو با 

ـ خرداد 94( )برندة 3 الک پشت پرنده 

الِی َسندل
می ترجمة  فریده خراّ

شابک: ۴ - 58 -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، ۲8 صفحه

7۰۰۰ تومان

کد: ۱۲7۳

ا ة  ک  ب

ـ خرداد 94( )برندة 4 الک پشت پرنده 

یان فرنلی
می ترجمة  فریده خراّ

شابک: ۴ - 6۱ -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، ۳۲ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱۲7۲

رن خرس و 

گوئن میلوارد

می ترجمة فریده خراّ

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-8۰-5

چاپ اول ۹۴، ۲8 صفحه 

8۰۰۰ تومان 

کد: ۱۴۳۴

ه با و رن و  خرس و 

گوئن میلوارد

می ترجمة فریده خراّ

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-7۹-۹

چاپ اول ۹۴، ۲8 صفحه

8۰۰۰ تومان 

کد: ۱۴۳6

ا و  خر
جان مارزدن و شان تن 

ترجمة مسعود ملک یاری

شابک: ۲ - ۴۹ -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، ۳۲ صفحه

7۰۰۰ تومان

کد: ۱۱۱۲ 
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ة خ ب
)برندة 4 الک پشت پرندهـ  تابستان 94(

استفانی بلیک

می ترجمة فریده خراّ

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-7۴-۴

چاپ اول ۹۴، ۳6 صفحه

75۰۰ تومان، کد: ۱۴۳۹

ه  ام م
ه  ام م

)برندة 4 الک پشت پرندهـ  تابستان 94(

استفانی بلیک

می ترجمة فریده خراّ

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-7۳-7

چاپ اول ۹۴، ۳۲ صفحه

7۰۰۰ تومان

کد: ۱۴۴۱

 کر نی نی جو

مین فانگ هو

می ترجمة فریده خراّ

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۰۲-7

چاپ اول ۹۱، ۳۲ صفحه

۴۰۰۰ تومان

کد: 6۴6۰

یایی ب   ما

و و 
ـ خرداد 94( )برندة 5 الک پشت پرنده 

جرالدین دیورنت

می ترجمة  فریده خراّ

شابک: ۱ - 5۹ -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، ۳۴ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱۲6۹

ه تا خرس ه  

)برندة 5 الک پشت پرندهـ  زمستان 94(

چه جور خرسی؟

ایوان موریسون

می ترجمة فریده خراّ

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۲۲-5

چاپ اول ۹۴، ۳۴ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: 7۰۲۲

ر و بر و خو مو

نوشته های بچه ها

به کوشش اشرف قدیری

شابک: ۴ -۹78-6۰۰-675۳-87

چاپ اول ۹۴، 7۲ صفحه

7۰۰۰ تومان

کد: ۱۳۴8

ل ما ی ج

کاوه منادي طبري

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۱7-۱

چاپ اول ۹۲، ۲6 صفحه

۳5۰۰ تومان 

کد: 5۰8۰

ة  و مح م

ا ن  ه 

زهرا فردشاد

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۱۴-۰

چاپ اول ۹۲، 6۴ صفحه

۴۰۰۰ تومان

کد: ۱۰۴8

رنجا
ـ خرداد 94( )برندة 3 الک پشت پرنده 

دنی پارکر
می ترجمة  فریده خراّ

شابک: 7 - 57 -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، ۳۲ صفحه

8۰۰۰ تومان

کد: ۱۲7۹

ی بر به  م 

سایمن جیمز

ترجمة محبوبه نجف خانی

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۹۰-۲

چاپ سوم ۹6، ۲8 صفحه

6۰۰۰ تومان

کد: 6۴۳۰
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5. کتاب برای خرس

شابك: 978-600-391-024-9

چاپ اول 94، 40 صفحه

8000 تومان

كد: 6099

2. روز تولد خرس

شابك: 978-600-6753-32-4

چاپ سوم 96، 48 صفحه

8000 تومان

كد: 1032               

4. وقت خواب خرس

شابك: 978-600-6753-33-1

چاپ سوم 96، 48 صفحه

8000 تومان

كد: 1033               

3. سرماخوردگي خرس

شابك: 978-600-6753-34-8

چاپ سوم 96، 32 صفحه

8000 تومان، كد: 1034               

1. مهمان براي خرس

شابك: 978-600-6753-31-7

چاپ سوم 96، 56 صفحه

9500 تومان

كد: 1031               

ل  ا م نا
شابک: 5 -۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۱۹

چاپ اول ۹۴، ۳۲ صفحه
5۰۰۰ تومان، کد: 6۰۴۴

ه  خو ت  م
شابک: ۹ -۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۱۱

چاپ اول ۹۴، ۳۲ صفحه
5۰۰۰ تومان، کد: 6۰۱۱

ل  ا   
شابک: 8 -۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۱8

چاپ اول ۹۴، ۳۲ صفحه
5۰۰۰ تومان، کد: 6۰۳۳

رم بر  ی  ی ما
شابک: ۱ -۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۱7

چاپ اول ۹۴، ۳۲ صفحه
5۰۰۰ تومان، کد: 6۰۲۲

ل  ا رم بر    ی  ی ما ل  ا م ل نا ا م ل نا ا م ل نا ا ل    ا رم بر    ی  ی ما ه ت  م رم بر  خو ی  رم بر ی ما ی  ی ما  خو

پیت گربه هه
جيمز دین

ترجمة بهروز پارسا

هههه
مز دین

ترجمة بهروز پارساترجمة بهروز پارساترجمة بهروز پارسا
        )برندة 3 الک پشت پرندهـ  زمستان 94(

باني بكر / ترجمة محبوبه نجف خاني
ماجراهاي خرس و موش
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1. کیف بنفش لی لی
شابك: 5 -978-600-6753-51

چاپ اول 93، 32 صفحه
7000 تومان، كد: 1217

2. یک اسم بی نظیر
شابك: 5 -978-600-6753-48

چاپ اول 93، 32 صفحه
7000 تومان، كد: 1218

3. ِومبرلی نگران
شابك: 2 -978-600-6753-52

چاپ اول 93، 32 صفحه
7000 تومان، كد: 1221

4. جولیوس، بهترین بچة دنیا
شابك: 8 -978-600-6753-50

چاپ اول 93، 32 صفحه
7000 تومان، كد: 1222

5. پتوی دلبند اوِئن
شابك: 6 -978-600-6753-54

چاپ اول 93، 32 صفحه
6000 تومان، كد: 1223

6. روش های چستری
شابك: 9 -978-600-6753-53

چاپ اول 93، 32 صفحه
7000 تومان، 32 صفحه

كد: 1224

7. شیالی شجاع
شابك: 9 -978-600-6753-82

چاپ اول 93، 28 صفحه
7000 تومان، كد: 1226

8. مهم ترین روز زندگی لی لی
شابك: 6 -978-600-6753-83

چاپ اول 93، 32 صفحه
7000 تومان، كد: 1213

9. تعطیالت آخر هفته با ِوندل
شابك: 3 -978-600-6753-84

چاپ اول 93، 32 صفحه
7000 تومان، كد: 1244

کوین هنکس

ترجمة
محبوبه نجف خانی

مجموعه 9 جلدی همراه با جعبه، کد: 1437
)برندة 4 الک پشت پرندهـ  پاییز 93(

مجموعة 9 جلدی

ی

 جلدی همراه با جعبه، کد: 1437

 جلدی همراه با جعبه، کد: 1437

1437

مجموعه 9
مجموعه 9
9
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ی
ا  ای 

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۹6-۴

چاپ چهارم ۹۴، ۱۴۴ صفحه

65۰۰ تومان

کد: 857۰

ی 
ا  ای 

اسطوره های یونان باستان

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-8۹-6

چاپ دوم ۹۳، ۱۳۲ صفحه

6۰۰۰ تومان

کد: 55۳۰

ی
ا  ای 

برای باهم بودن

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۹۹-5

چاپ چهارم ۹5، ۱۴۴ صفحه

7۰۰۰ تومان 

کد: 7۲۳۰

ا  ای 

اسطوره هاي یونان باستان

عشق، نیرنگ و حسادت

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۲۱-8

چاپ دوم ۹5، ۱۲۰ صفحه

6۰۰۰ تومان

کد: 6۰7۰

ا  ای 

براي حفظ زمین

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۳۰-۰

چاپ دوم ۹5، ۱۳۲ صفحه

7۰۰۰ تومان

کد: ۱۰۴۱

10
99

د:
، ک

ب
 قا

 با
راه

هم
ی 

لد
6ج

عه 
مو

مج

مجموعة حكایت های فلسفی
ميشل پيكمال / ترجمة مهدي ضرغاميان

و ا  ه 

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-8۱-۰

چاپ سوم ۹6، ۱۳۲ صفحه

8۰۰۰ تومان

کد: 5۲۱۰
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مو  ه بر نو

کتاب دوم: پرسش دربارة واقعیت و معرفت 

ـ ُپل تامسون  شارون ام. کای 

ترجمة حوریه هوشیدری فراهانی

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۱۳-۳

چاپ دوم ۹6، ۲۱6 صفحه

۱5۰۰۰ تومان، کد: ۱۱55

ه  ن  ا   ن

شناخت فیلسوفان و ایده هایشان

ـ مارکوس ویکس سارا  تاملی ـ

ـ سرور صیادی ترجمة پریسا صیادی ـ

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۲7-۰

چاپ اول ۹5، جلد اعال، رنگی، گالسه، 8۴ صفحه

۲۲۰۰۰ تومان، کد: 8۲۲۲

ا ی ج امة تا ن

برای نوجوانان

)برندة 4 الک پشت پرندهـ  پاییز 94(

ـ برایان ویلیامز ـ هیزل مری مارتل  آنیتا گنری 

تر نادر میرسعیدی
ترجمة دک

شابک: ۴ -۹78-6۰۰-675۳-۹۰

چاپ اول ۹۴، جلد اعال، رنگی، گالسه، ۲۲8 صفحه

۲8۰۰۰ تومان، کد: ۱۳۲۴

مو  ه بر نو

کتاب اول: تردید در باورهای رایج

ـ ُپل تامسون  شارون ام. کای 

ترجمة حوریه هوشیدری فراهانی 

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۰7-۲

چاپ دوم ۹6، ۱76 صفحه

۱۳۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۴۴
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علي اصفر سيدآبادي
مجموعة  تاریخ با غرغرهاي اضافه

یر  ونه  یر 
کتاب اول: از آغاز تاریخ تا نخستین 

حکومت سراسری در ایران
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-76-6

چاپ سوم ۹6، 8۰ صفحه
7۰۰۰ تومان، کد: 67۱۰

یر ربی   ما  ن تجربه 
کتاب سوم: از آغاز سلوکیان

تا پایان اشکانیان
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-8۲-7

چاپ اول ۹۲، 7۲ صفحه
۳5۰۰ تومان، کد: 67۲۰

ر کو  ه ب  ی ن
کتاب دوم: از ظهور تا سقوط هخامنشیان

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-7۹-7
چاپ دوم ۹5، ۹6 صفحه
75۰۰ تومان، کد: 67۳۰

مو  ی ما و ما و
ـ تابستان 95(  )برندة 4 الک پشت پرنده 

جوي کاولي
ترجمة اکرم حسن

 شابک : ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۱6-۴
چاپ اول ۹5، ۱۳6 صفحه

7۰۰۰ تومان
کد: 8۰۳۳

مو ما و ما
جوي کاولي

ترجمة فریده ُخراّمي
شابک : ۹78-۹6۴-76۹۴-7۳-5

چاپ دوم ۹۴، ۹6 صفحه
5۰۰۰ تومان

کد: 5۲6۰

ر نو
)برندة 5 الک پشت پرنده

زمستان 94(
جوی کاولی

 ترجمة آنیتا یارمحمدی
۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۱۲- شابک: 6

چاپ اول ۹۴، ۲۰۰ صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۴۰88

ه ر بو ت با 
)برندة 4 الک پشت پرندهـ  زمستان 94(

نامزد دریافت جایزة بخش ترجمه 
هفتمین جایزة ادبی پروین اعتصامی

جوی کاولی
ترجمة معصومه رستم زاد

شابک: 7 -۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۰۲
چاپ اول ۹۴، ۲۱۴ صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: ۴۰۹۹

علياصفر سيدآبادي
مجموعة 
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و   
گایل کارِسن لیواین

ترجمة محبوبه نجف خاني
شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۲۲-5

چاپ دوم ۹5، ۳۳6 صفحه
۱7۰۰۰ تومان 

کد: ۱۰۳8

ا ی ما  و 
)برندة 4 الک پشت پرنده 

خرداد 93(
دان گیلمور

ترجمة نسترن ظهیري
شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۱6-۴

چاپ دوم ۹5، ۱۹۲ صفحه
۱۱۰۰۰ تومان 

کد: 5۴۴۰

ر  ه بر  ب  ا
م ه  با و

)برندة 4 الک پشت پرنده
خرداد 93(
پِتِر ِهرتلینگ
ترجمة گیتا رسولي
شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۰6-5
چاپ اول۹۲، ۱6۰ صفحه
65۰۰ تومان
کد: 57۴۰

ا  ماجر
)برندة 4 الک پشت پرنده
خرداد 93(
پِتِر ِهرتلینگ
ترجمة گیتا رسولي
شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۱۰-۲
چاپ دوم ۹6، 6۴ صفحه
۴5۰۰ تومان
کد: 5۴۲۰

ی بابا کو بو   و
ـ خرداد 93( )برندة 3 الک پشت پرنده 

علی احمدی
تصویرگر: رودابه خائف

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۹5-7
چاپ سوم ۹5، ۱۱8 صفحه، 5۰۰۰ تومان

کد: 85۱۰

ی بابا کو بو     و
ـ خرداد 93( )برندة 3 الک پشت پرنده 

علی احمدی
تصویرگر: رودابه خائف

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-8۳-۴
چاپ دوم ۹5، ۱۱۲ صفحه، 5۰۰۰ تومان

کد: 57۳۰

ی بابا کو بو    و
علی احمدی

تصویرگر: رودابه خائف
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۳۰-۰

چاپ اول ۹6، ۱۱۲ صفحه، 6۰۰۰ تومان
کد: 5۱۱۱
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ری   ری یا ب رن   ونه 

ریموند کین ـ نانسی ک. استوارت

ترجمة مینا عالء

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-58-۲

چاپ سوم ۹۳، 7۲ صفحه، 75۰۰ تومان

 کد: 7۹۹۰

ا  ه   تری 

کا بر کو

)برندة 4 الک پشت پرنده-خرداد 93(

کورنلیا فونکه

ترجمة کتایون سلطانی

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۰۹-6

چاپ سوم ۹6، ۱5۲ صفحه

75۰۰ تومان

کد: 6۳5۰

ه   ا   ا 

به انتخاب فیونا واترز

ترجمة محبوبه نجف خاني 

شابک : ۹78-۹6۴-76۹۴-7۱-۱

چاپ چهارم ۹5، ۱76 صفحه

۹5۰۰ تومان

کد: 5۲۹۰

یاکو
بی    

ـ خرداد 94( )برندة 3 الک پشت پرنده 

پتر هرتلینگ 

ترجمة گیتا رسولی

شابک: ۴ - ۴5 -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، ۱۳6 صفحه

6۰۰۰ تومان

کد: 6۰6۰

ا بام  ا 

به انتخاب اندرو ماتیوز 

ترجمة محبوبه نجف خاني

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-7۲-8

چاپ پنجم ۹6، ۱6۰ صفحه

۹۰۰۰ تومان

کد: 5۲7۰

ا بام  ا 

به انتخاب هلن پایبا

ترجمة محبوبه نجف خاني

شابک :  ۹78-۹6۴-76۹۴-7۴-۲

چاپ چهارم ۹5، ۱۲۰ صفحه

6۰۰۰ تومان 

کد: 5۲8۰

و ة جا ا مو و  ت

شاهرخ گیوا

شابک: ۳ - ۴۲ -۹78-6۰۰-675۳

چاپ اول ۹۳، ۱۴۴ صفحه

7۰۰۰ تومان

کد: ۱۲۴7

ه م ب
)برندة 4 الک پشت پرندهـ  بهار 94(

فرانسیسکو خیمنس

ترجمة مریم مفتاحی

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-7۲-۰

چاپ دوم ۹5، ۱5۲ صفحه

75۰۰ تومان

کد: ۱۴۲۳

ا و و و  ک

)برندة 4 الک پشت پرندهـ  پاییز 93(

جانی روداری

ترجمة مهناز صدری

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-8۱-۲

چاپ دوم 6۹، ۲۰۰ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان

کد: ۱۴۲۹
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ا ه   و ب
دیوید آلموند

ترجمة نسرین وکیلی
)برندة جایزة 

شورای کتاب کودک(
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۰5-6

چاپ سوم ۹۳، ۲۴۰ صفحه
۹5۰۰ تومان

کد: ۴۹5۰

ی  ب
دیوید آلموند

ترجمة نسرین وکیلی
)اثر برگزیدة چهارمین دورة 

جشنوارة کتاب های برتر 
انجمن فرهنگی ناشران 
کتاب کودک و نوجوان( 

)i.B.b.Y - 2012( اثر برگزیده جایزة(

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۳۳-8۹ 
چاپ سوم ۹5، ۲6۴ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان
کد: ۹۹۱۰

ل
دیوید آلموند

)کتاب برگزیده شورای
ـ اسفند94( کتاب کودک 
)برندة 5 الک پشت پرنده

پاییز 93(
ترجمة شهال انتظاریان

شابک: 6 - ۴7 -۹78-۹6۴-76۹۴
چاپ اول ۹۳، ۳۱۲ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان
کد: ۱۴۴۹

ی  و
دیوید آلموند

)برندة 5 الک پشت پرنده
زمستان 94(

)کتاب برگزیده شورای 
کتاب کودکـ  اسفند 95(

ترجمة نسرین وکیلی
شابک: 5 -۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۰6

چاپ اول ۹۴، 8۰ صفحه
۹۰۰۰ تومان، کد: ۴۰66

 
دیوید آلموند

)برندة نشان طالیی
الک پشت پرنده-اسفند93(

ترجمة نسرین وکیلی
شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۳8-6

چاپ دوم ۹6، 6۴ صفحه
8۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۲۹

ر رخا  
او و و 

)برندة 4 الک پشت پرنده ـ خرداد 94(
کریستینه نوستلینگر
ترجمة  گیتا رسولی

شابک: 7 - ۴۴ -۹78-6۰۰-675۳
چاپ اول ۹۳، ۱۳6 صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 6۰6۱

رما ا 
جودي بلوم

ترجمة عطیه تهراني فر
شابک : ۹78-۹6۴-76۹۴-7۰-۴

چاپ اول ۹۱، ۲۰۰ صفحه
۴۹۰۰ تومان، کد:  5۳۹۰

ری   ری یا ب رن   ونه 

ریموند کین ـ نانسی ک. استوارت

ترجمة مینا عالء

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-58-۲

چاپ سوم ۹۳، 7۲ صفحه، 75۰۰ تومان

 کد: 7۹۹۰
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و  ی  و  ن

تاینها الی

ترجمة بهزاد صادقیان

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۲5-6

چاپ اول ۹5، ۳۲۰ صفحه، ۱8۰۰۰ تومان

کد: 66۹۹

ه  ایا خ

علی گلستانی

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۲8-7

چاپ اول ۹5، ۱8۴ صفحه، ۱۱۰۰۰ تومان

کد: 55۹۹

1. بیست هزار فرسنگ 
زیر دریا
ژول ورن

 ترجمة رضا مرتضوی
شابک: 8 -۹78-6۰۰-675۳-۹۲

چاپ اول ۹۴، جلد اعال
۴۴ صفحه، ۱6۰۰۰ تومان

کد: ۴۳

2 . مرد نامرئی
اچ. جی ولز

 ترجمة رضا مرتضوی
شابک: 8 -۹78-6۰۰-675۳-8۹

چاپ دوم ۹6، جلد اعال
۴8 صفحه، ۲۰۰۰۰ تومان

کد: ۴5

3. سپید دندان
جک لندن

 ترجمة رضا مرتضوی
شابک: ۱ -۹78-6۰۰-675۳-88

چاپ دوم ۹6، جلد اعال
6۴ صفحه، ۲۲۰۰۰ تومان

کد: ۴6

4. جنگ دنیاها
اچ. جی ولز

 ترجمة رضا مرتضوی
شابک: 5 -۹78-6۰۰-675۳-۹۳

چاپ اول ۹۴، جلد اعال
6۴ صفحه، ۱8۰۰۰ تومان

کد: ۴7

5. موبی دیک
هرمان ملویل

 ترجمة رضا مرتضوی
شابک: ۹ -۹78-6۰۰-675۳-۹5

چاپ دوم ۹6، جلد اعال
۳۲ صفحه، ۱8۰۰۰ تومان

کد: 5۱

9. هدیه سال نو 
او. هنری

 ترجمة رضا مرتضوی
شابک: 7 -۹78-6۰۰-675۳-۹۹

چاپ اول ۹۴، جلد اعال
۴8 صفحه، ۱6۰۰۰ تومان

کد: 58

10. شاهزاده ی خوشبخت
اسکار وایلد

 ترجمة رضا مرتضوی
شابک: ۰ -۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۰۱

چاپ دوم ۹6، جلد اعال
۳۲ صفحه، ۱8۰۰۰ تومان

کد: 6۱

8. ماجراهای تام سایر
مارک تواین

 ترجمة رضا مرتضوی
شابک: ۰ -۹78-6۰۰-675۳-۹8

چاپ دوم ۹6، جلد اعال
۴8 صفحه، ۲۰۰۰۰ تومان

کد: 57

7. سفر به مرکز زمین
ژول ورن

 ترجمة رضا مرتضوی
شابک: ۳ -۹78-6۰۰-675۳-۹7

چاپ دوم ۹6، جلد اعال
۴8 صفحه، ۲۰۰۰۰ تومان

کد: 55

6. الیور توئیست
چارلز دیکنز

 ترجمة رضا مرتضوی
شابک: 6 -۹78-6۰۰-675۳-۹6

چاپ دوم ۹6، جلد اعال
۴8 صفحه، ۲۰۰۰۰ تومان

کد: 5۲

)کمیک استریپ(



و  ی  و  ن

تاینها الی

ترجمة بهزاد صادقیان

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۲5-6

چاپ اول ۹5، ۳۲۰ صفحه، ۱8۰۰۰ تومان

کد: 66۹۹

و بر  ا  

ی ی مم ما م

ـ خرداد 93( )برندة 3 الک پشت پرنده 

شهربانو بهجت

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۰5-8

چاپ سوم۹5 ، ۱۴۴ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: 57۲۰

نی رو و  ا 

)برندة 3 الک پشت پرنده-خرداد 93(

پیتر ِهرتلینگ

ترجمة گیتا رسولی

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۰8-۹

چاپ دوم ۹۴، ۱6۰ صفحه

65۰۰ تومان

کد: 6۳6۰

و و ا کو انو و 

ایرینا کورشونف

ترجمة کتایون سلطانی

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۹۱-۹

چاپ دوم ۹5، 7۲ صفحه

5۰۰۰ تومان

کد: 57۱۰

ا ر 

مصَطفی کوتلو

ترجمة ارسالن فصیحی

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-68-۱

چاپ اول ۹۱، 6۰ صفحه

کد: 58۹۰

ا با و 

ماهان ولی زاده 

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۹8-8

چاپ دوم ۹۴، ۱۰8 صفحه

5۰۰۰ تومان

کد: 688۰

ه ا مامی جو ک 

)اثر برگزیده چهارمین دوره جشنواره 

 کتاب های برتر انجمن فرهنگی ناشران

کتاب کودک و نوجوان(

هروه ژوان
ترجمة فرزانه مهری

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۲8-8 

چاپ دوم ۹۳، ۲۲8 صفحه

۹۰۰۰ تومان

کد: ۹۹۲۰

ه  ایا خ

علی گلستانی

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۲8-7

چاپ اول ۹5، ۱8۴ صفحه، ۱۱۰۰۰ تومان

کد: 55۹۹

و و و کو
کتابی که باید بچه ها 

برای بزرگ ترها بخوانند
روزبه گیالسیان

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-78-۰
چاپ اول ۹۱

7۲ صفحه، کد: 56۹۰

ا  ا ک ک
)برندة 4 الک پشت پرنده بهار 94(

جنی بورن هولت
می ترجمة فریده خراّ

شابک: ۹87-6۰۰-675۳-77-5
چاپ اول ۹۴، ۴۰ صفحه
6۰۰۰161 تومان، کد: ۱۴۳۱
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بی ا   
یا دروغ بگو... یا بمیر

شابک: 7 -۹78-6۰۰-675۳-86
چاپ اول ۹۴، ۴۳۲ صفحه

۱۹۰۰۰ تومان
کد: 5۰66

ر ا  ا  
از پادشاهی فرار کن... تا سلطنت را حفظ کنی

شابک: ۱ -۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۰۴
چاپ اول ۹۴، ۴۱6 صفحه

۱8۰۰۰ تومان
کد: 5۰77

ا    
برای آینده بجنگ... برای سلطنت بمیر

شابک: 6 -۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۰۹
چاپ اول ۹۴، ۴۰8 صفحه

۱8۰۰۰ تومان
کد: 5۰۴۴

برای آینده بجنگ... برای سلطنت بمیر

از پادشاهی فرار کن... تا سلطنت را حفظ کنی

)برندة 4 الک پشت پرنده ـ زمستان 94)

سه گانه صعود
جنيفر اِی. نيلسين/ ترجمة رقيه بهشتی

 ک
ج ه  مجمو

سه
ِفر اِفر اِی. ن فر ايفر اي يجنيجن



بدترین سال های 
زندگی من )1)

ـ کریس تبتس جیمز پترسن ـ
ترجمة فریده خرمی 

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۰۳-۴
چاپ اول ۹5، ۳۱6 صفحه

۱8۰۰۰ تومان
کد: 55۳۳

یکی به دادم 
برسه! )2)

ـ کریس تبتس جیمز پترسن ـ
ترجمة فریده خرمی 

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۲۰-۱
چاپ اول ۹5، ۲5۴ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان
کد: 55۴۴

برادر چاق 
و دروغگوی من )3)

ـ لیزا پاپادیمیتریوس جیمز پترسن ـ
ترجمة فریده خرمی 

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۰5-8
چاپ اول ۹5، ۲86 صفحه

۱6۰۰۰ تومان
کد: 5566

چطور از دست قلدرها، 
کلم بروکلی و تپة مارها 

جان سالم به در بردم! )4)
ـ کریس تبتس جیمز پترسن ـ

ترجمة فریده خرمی 
شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۱۴-۰

چاپ اول ۹5، ۳۰8 صفحه
۱7۰۰۰ تومان، کد: 5588

ا ج  ه  مجمو
ا مر با  ه  ا م ماجر

چاپ اول ۹5، 65۰۰۰ تومان
کد: 66۱۱
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ا  ماجر

و و ن کو ر

)برندة 4 الک پشت پرنده-خرداد 93(

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۰۰-۳

چاپ چهارم ۹6، ۱۱۲ صفحه

6۰۰۰ تومان

کد: 6۱5۰

ا  ماجر

ه ن  م ر

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۹۲-6

چاپ دوم ۹۳، ۱68 صفحه

7۰۰۰ تومان

کد: 66۹۰ 

ماجر
ن ر و   

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۳6-۲

چاپ دوم ۹7، ۱۲8 صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۹۴

ا ک مر با  ه  ج  مجمو

ماجراهاي فرانتس
كریستينه  نوستلينگر /  ترجمة كتایون سلطاني

ا  ماجر
ن ر ی  ج

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۱۳-۳

چاپ دوم ۹5، ۱6۰ صفحه

8۰۰۰ تومان

کد: 6۴۲۰

ماجر 
ن ر م  ر 

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۴6-۱

چاپ دوم ۹5، ۱۲۰ صفحه

6۰۰۰ تومان

کد: ۱۰8۹

ماجر
ن ر ا   کا

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۳۹-۳

چاپ دوم ۹7، ۱۲۰ صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۹5

ماجر 
ن ر وتبا  

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۲۹-۴

چاپ دوم ۹5، ۱۳6 صفحه

7۰۰۰ تومان

کد: ۱۰۹۳

ا  ماجر
ن و باباب ر

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۳5-5

چاپ دوم ۹7، ۱۲8 صفحه

8۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۹6
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الویرا ليندو/ ترجمة فرزانه مهري
ماجراهاي مانوليتو

 
 ک

ا  
 با

مر
 

ج
ه 

مو
مج

و مانو
)تقدیرشده به عنوان بهترین ترجمة آثار

ویژه در شورای کتاب کودک ـ بهمن 86(

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۲۰-۹ 
چاپ هشتم ۹۴، ۱68 صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۲۳5

و ر مانو و
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۲۲-۳ 

چاپ هشتم ۹۳، ۱8۰ صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: ۴۲۰

م و جونو
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۲6-۱ 

چاپ ششم ۹5، ۲6۴ صفحه
۱۳۰۰۰ تومان، کد: ۲77۰

و ر می  و به  مانو
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۲5-۴ 

چاپ هشتم ۹۳، ۱68 صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: 6۰

و ت خو ب مانو
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۲۴-7 

چاپ هشتم ۹۳، ۱۳۲ صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: ۴۰

و ا مانو
)تقدیرشده به عنوان بهترین ترجمة 

آثار ویژه در شورای کتاب کودک ـ بهمن 86(

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۲۳-۰ 
چاپ هشتم ۹۳، ۱۹۲ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: ۳۴۰

و م مانو کری
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۲7-8 

چاپ هفتم ۹۴، ۱۴۴ صفحه
 6۰۰۰ تومان، کد: ۲66۰

 ک
ا  

 با
مر

 
ج

ه 
مو

مج

را ليندو/ یرا ليندو/ یرا ليندو/  الو
ماجراهاي مانوليتو
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ا مر با  ه  ج  مجمو

ک 

كيت مك موالن / ترجمة فرزانه مهري

مجموعة 

مدرسة نابودکنندگان اژدها

ا مر با  ه  ج  مجمو

ک 

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-65-۰
چاپ دوم ۹۲، ۱۳۲ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: 76۴۰

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-6۲-۹
چاپ سوم ۹۴، ۱۲۰ صفحه

55۰۰ تومان، کد: 76۱۰ 

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-6۴-۳
چاپ سوم ۹۴، ۱۲۰ صفحه

55۰۰ تومان، کد: 76۳۰

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-6۱-۲
چاپ سوم ۹۴، ۱۲۰ صفحه

55۰۰ تومان، کد: 76۲۰

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۴6-7
چاپ دوم ۹۲، ۱۳۲ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: 766۰

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-67-۴
چاپ دوم ۹۲، ۱۳۲ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: 765۰

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-8۰-۳
چاپ دوم ۹۴، ۱۴۴ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 587۰

شابک: ۳ـ۳5ـ76۹۴ـ۹6۴ـ۹78
چاپ دوم ۹۴، ۱۲۰ صفحه

55۰۰ تومان، کد: 588۰ 166



شابک: 8ـ۰۰۱ـ76۹۴ـ۹6۴ـ۹78
چاپ دوم ۹۴، ۱۳۲ صفحه

55۰۰ تومان، کد: 585۰

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۰۳-۴
چاپ دوم ۹۴، ۱۳۲ صفحه

55۰۰ تومان، کد: 6۳۹۰

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۰7-۲
چاپ دوم ۹5، ۱۳۲ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 66۴۰

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۱5-7
چاپ دوم ۹5، ۱۲۰ صفحه

6۰۰۰ تومان، کد: 665۰

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۲۰-۱
چاپ اول ۹۲، ۱۲۰ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۲6

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۲8-7
چاپ اول ۹۲، ۱۲۰ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۲7

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۳7-۹
چاپ اول ۹۲، ۱۲۰ صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱۰۲8

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۴۰-۹
چاپ اول ۹۲، ۱۰8 صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۲۲

شابک: ۹ -۹78-6۰۰-675۳-66
چاپ اول ۹۳، ۱۰8 صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱۰8

شابک: 8 -۹78-6۰۰-675۳-6۳
چاپ اول ۹۳، ۱۰8 صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱۰7

شابک: ۹78-6۰۰-675۳-55-۳
چاپ اول ۹۳، ۱۹۰ صفحه

7۰۰۰ تومان، کد: ۱۱۲۳

شابک: 7 -۹78-6۰۰-675۳-6۰
چاپ اول ۹۳، ۱۰8 صفحه

5۰۰۰ تومان، کد: ۱۰6

78ـ78ـ۹78 ۴ـ۴ـ۹6۴ ـ76ـ76 ۹۴ـ۹۴ـ۹۴ ـ8ـ8ـ۰۰۱ 8شابک: 8شابک: 
چاپ دوم ۹۴، ۱۳۲ صفحه

55۰۰ تومان، کد: 585۰

۴شابک: ۴شابک: ۹78-6۰۰-675۳-۰۳-۴
چاپ دوم ۹۴، ۱۳۲ صفحه

6۳۹۰6۳۹۰6 55۰۰ تومان، کد: 

۹78-6۰۰-675۳-۰7-۲ :۲ :۲ کشابکشابک
چاپ دوم ۹5، ۱۳۲ صفحه

د: کد: کد: 66۴۰ ک تومان، ک تومان،  6۰۰۰

۹78-6۰۰-675۳-۱5-7 :7 :7 کشابکشابک
چاپ دوم ۹5، ۱۲۰ صفحه

د: کد: کد: 665۰ ک تومان، ک تومان،  6۰۰۰

کشابکشابک: ۹78-6۰۰-675۳-۲۰-۱
چاپ اول ۹۲، ۱۲۰ صفحه

د: کد: کد: ۱۰۲6 ک تومان، ک تومان،  5۰۰۰

کشابکشابک: ۹78-6۰۰-675۳-۲8-7
چاپ اول ۹۲، ۱۲۰ صفحه

د: کد: کد: ۱۰۲7 ک تومان، ک تومان،  5۰۰۰

کشابکشابک: ۹78-6۰۰-675۳-۳7-۹
چاپ اول ۹۲، ۱۲۰ صفحه

د: کد: کد: ۱۰۲8 ک تومان، ک تومان،  5۰۰۰

کشابکشابک: ۹78-6۰۰-675۳-۴۰-۹
چاپ اول ۹۲، ۱۰8 صفحه

د: کد: کد: ۱۱۲۲ ک تومان، ک تومان،  5۰۰۰

۹78-6۰۰-675۳-66- کشابکشابک: ۹
چاپ اول ۹۳، ۱۰8 صفحه

د: کد: کد: ۱۰8 ک تومان، ک تومان،  5۰۰۰

۹78-6۰۰-675۳-6۳- 8 :8 :8 کشابکشابک
چاپ اول ۹۳، ۱۰8 صفحه

د: کد: کد: ۱۰7 ک تومان، ک تومان،  5۰۰۰

کشابکشابک: ۹78-6۰۰-675۳-55-۳
چاپ اول ۹۳، ۱۹۰ صفحه

د: کد: کد: ۱۱۲۳ ک تومان، ک تومان،  7۰۰۰

۹78-6۰۰-675۳-6۰- کشابکشابک: 7
چاپ اول ۹۳، ۱۰8 صفحه

د: کد: کد: ۱۰6 ک تومان، ک تومان،  5۰۰۰
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1. حلقة هیوال
شابک: 978-964-7694-45-2

چاپ چهارم 95، 144 صفحه
7500 تومان، کد: 8270 

2. جریمی و جوجه اژدها 
شابک: 978-964-7694-49-0

چاپ سوم 93، 192 صفحه
8000 تومان، کد: 8250

3. وزغ جنیفر 
شابک: 978-964-7694-46-9

چاپ سوم 93، 204 صفحه
8000 تومان، کد: 8240

مجموعه 5جلدی همراه با قاب، کد 1391مجموعه 5جلدی همراه با قاب، کد 1391

ها
ب
قل
که

مل
ت،

ولی
ژ

یل
وو

س ک
رو

ب
نی

خا
ف 

نج
به 

حبو
ة م

جم
تر

ژولیت
ملکهقلبها

کوویل بروس 
ترجمة محبوبه نجف خانی

ISBN  978-964-7694-55-1

موشغّرشمیکند!

ژولیتهیچدلشنمیخواستتوجهبچههایمدرسه
رابهخودجلبکند.

به خجالتی دختر این میشود باعث اتفاقی چه اما
هر چرا شود؟ تبدیل مدرسهشان دختر مشهورترین
و میافتد؟ راه دنبالش آدم دوجین یک میرود جا
بهخاطر آیا مهربانشدهاند؟ او با یکدفعههمه چرا
فروشگاه در مرموز زنی که است عجیبی گردنبند

جادوییبهاوداده؟
ازروزیکهژولیتگردنبندرابهگردنانداخته،زندگیاش
زیروروشده.هرکهاورامیبیندبهطرفشجذبمیشود.
اماژولیتمتوجهمیشودکهدیگرنمیتواندگردنبند
باید او بازکند.گردنبندجادوییاستو ازگردنش را
برایخالصشدنازایندردسر،معماییراحلکند.

4. جمجمة حقیقت
شابک: 978-964-7694-44-5

چاپ سوم 93، 252 صفحه
10000 تومان، کد: 8230

5. ژولیت ملکه قلب ها
)برندة 4 الک پشت پرندهـ  تابستان 93(

شابک:978-964-7694-55-1
چاپ اول 93، 252 صفحه

11000 تومان
کد: 1468

ماجراهاي فروشگاه جادویي
بروس كوویل/ ترجمة محبوبه نجف خاني

و
دختري که دوست نداشت  

جادوگر شود

)برندة نشان نقره اي 

الک پشت پرندهـ  اسفند 92(

ماري دپلوشن
ترجمة الهه هاشمي 

شابک : ۹78-۹6۴-76۹۴-6۹-8

چاپ دوم ۹6، ۱6۰ صفحه

۹5۰۰ تومان، کد: 5۲۴۰

بهترین اتفاق زندگي 

)کتاب برگزیدة شوراي 

کتاب کودکـ  اسفند 92 (

)برندة نشان نقره اي 

الک پشت پرندهـ  اسفند 92(

ماري دپلوشن

ترجمة الهه هاشمي

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-77-۳

چاپ سوم ۹6، ۱۳6 صفحه

75۰۰ تومان، کد: 5۲5۰            

168

ماجراهاي ف
بروس كوو

ا  ر و م جا موو 

ماری دپلوشن

ترجمة الهه هاشمی

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۲۱-8

چاپ اول ۹5، ۱۹۲ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: 55۲۲
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)برگزيدة چهاردهمين جشنوارة كتاب كانون پرورش فكري كودك و نوجوانـ  آذر 89(
)تقدير شده در اولين دورة انتخاب كتاب برتر كودك و نوجوان در حوزة  آموزش های شهروندیـ  اسفند 90(

7. شناخت دندان ها
ناتالی ٌترجمان

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-5۱-۳
چاپ اول 88 ، ۴6 صفحه، کد: 7۹6۰       

6. شناخت خورشید
میشل میراپون

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۴8-۳
چاپ اول 88 ، ۴۴ صفحه، کد: 7۹5۰        

5 . شناخت آب
فرانسوا میشل

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۴۰-7
چاپ اول 88 ، 6۴ صفحه، کد: 7۹۲۰         

8 . شناخت آتشفشان ها
فرانسوا میشل

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-5۳-7
چاپ اول 88 ، 76 صفحه، کد: 7۹۱۰       

1. شناخت زندگی
ژان- بنوآ دوران

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۳۹-۱
چاپ اول 88 ، ۲7 صفحه، کد: 7۹7۰        

2. شناخت شهر 
میشل لودوک ـ ناتالی ٌترجمان

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۴۱-۴
چاپ اول 88 ، 8۰ صفحه، کد: 7۹۴۰        

3. شناخت زباله و بازیافت
ژرارد برتولینی ـ کلر دوالالند

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-5۲-۰
چاپ اول 88، ۲7 صفحه، کد: 7۹8۰        

4. شناخت انرژی
فرانسوا میشل

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۴۲-۱
چاپ اول 88 ، ۰8 صفحه، کد: 7۹۳۰        

مجموعة  شناخت با گام هاي کوچک
ترجمة مهناز عسگري

ی ر ن ا م ماجر
محمد گلدیز
ترجمة تهمینه میرهاشمیان
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۰۰-۱
چاپ دوم ۹۲، ۴7 صفحه
7۰۰۰ تومان
کد: ۳۹8۰

مجموعة 
ترجمة مهناز عسگري

ا  ر و م جا موو 

ماری دپلوشن

ترجمة الهه هاشمی

شابک: ۹78-6۰۰-۳۹۱-۰۲۱-8

چاپ اول ۹5، ۱۹۲ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان، کد: 55۲۲



محب 
ادموندو ِد آمیچیس
ترجمة بهمن فرزانه

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۱۳-۱ 
چاپ دوم 87 ، ۳8۴ صفحه

کد: 878۰

ا خان 
لوئیجی کاپوآنا

ترجمة بهمن فرزانه
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۳6-۰

چاپ اول 88 ، ۲88 صفحه
کد: ۹۴۳۰

مو و
ناتالی لو ژاندر

ترجمة فرزانه مهری
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-57-5

چاپ اول ۹۰، ۴۰۰۰ تومان
کد: 7۲۲۰

ا   و ی 
)برندة جایزة مهرگان ادب 

کودک و نوجوانـ  مهر 83(
)تقدیرشده توسط شورای کتاب کودک 
به عنوان بهترین اثر تألیفیـ  دی 84(

شهریار مندنی پور
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۱۲-۴ 

چاپ سوم ۹۳، ۱۴۴ صفحه
6۰۰۰ تومان، کد: 86۹۰

و  ا جا
لئونید ساالویف

ترجمة حبیب اهلل فروغیان 
شابک: ۳- ۹78-۹6۴-76۹۴-۱۹ 

چاپ اول 8۳ ، ۴56 صفحه
کد: 7۱5۰

و م و ا کو
محمدرضا یوسفی

تصویرگر: مرتضی فرج آبادی
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۰۲-5 

چاپ اول 8۱ ، ۲۴ صفحه
کد: ۴۳8۰

ل ا  ک ه 
نورهان آیدینکال

ترجمة ارسالن فصیحی
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۱۰-۰ 

چاپ چهارم ۹۱، ۱۴۴ صفحه
۳5۰۰ تومان، کد: ۴۹۳۰

ا خان  ا  ه 
آنا ویلسون

می ترجمة فریده ُخراّ
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۳۴-6 

چاپ دوم ۹۱، ۱56 صفحه
کد: ۹58۰

بر و  م
اریک امانوئل اشمیت

ترجمة عباس معروفیـ  وحید مقدم
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۲۱-6 

چاپ دوم ۹۳، 7۲ صفحه، ۴۰۰۰ تومان
کد: ۱۴۲۰

رخه و ه ترکه بر 
مو و   م م

)برندة جایزة گام اول خانه کتاب، آبانـ  89(
ندا کاوسی فر

تصویرگر: رودابه خائف
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۴۳-8

چاپ دوم ۹۳ ، 7۲ صفحه، ۴۰۰۰ تومان
کد: ۹۴۲۰

نر   بم و 
اومبرتو اکو ـ ائوجنیوکارمی

ترجمة منیژه مغیثی
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-56-8

چاپ اول 88 ، ۳6 صفحه، ۲۲۰۰ تومان
کد: 8۲۲۰

 کجا و  و
ایرینا تاکما کوا

ترجمة فرشته ساری
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۱7-۹ 

چاپ اول 8۳ ، )نایاب(
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م و یا 
مایکل مورپورگو

ترجمة محبوبه نجف خانی
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۰۴-۹ 

چاپ دوم 8۴ ، )نایاب(

ر ا  خ
ُرزماری مانینگ

ترجمة مهدی پرتوی
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۰6-۳ 

چاپ اول 8۲، )نایاب(

ر س  و ر  و جا
یوگنی شوارتس

ترجمة فرشته ساری
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۱8-6 

چاپ اول 8۳ ، )نایاب(

و و  و ب ب
لطیفه های مالنصرالدین به شعر

داود لطف اهلل
تصویرگر: کورای کورانل

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۰7-۰ 
چاپ اول 8۱ ، )نایاب(

حا بو ر  و 
لطیفه های مالنصرالدین به شعر

داود لطف اهلل
تصویرگر: کورای کورانل

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۰۹-۴ 
چاپ اول 8۱ ، )نایاب(

ه ی  م
لطیفه های مالنصرالدین به شعر

داود لطف اهلل
تصویرگر: کورای کورانل

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۰8-7 
چاپ اول 8۱ ، )نایاب(

یو  ویر  ت
پائوال فاکس

ترجمة شهال طهماسبی
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۱۴-8 

چاپ اول 8۳، )نایاب(

نی یر  
شرلی کلیمو

ترجمة زهره حسین  زادگان
شابک: ۹78-۹6۴-۹۰۲۱7-8-۲ 

چاپ اول 8۱ ، )نایاب(

ر  م
شرلی کلیمو

ترجمة زهره حسین  زادگان
شابک: ۹78-۹6۴-۹۰۲۱7-۹-۹ 

چاپ اول 8۱ ، )نایاب(

 کر 
شرلی کلیمو

ترجمة زهره حسین زادگان
شابک: ۹78-۹6۴-۹۰۲۱7-6-8 

چاپ اول 8۱ ، )نایاب(

ی و  
الیزابت وینتروپ

ترجمة نسرین وکیلی
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۰۳-۲ 

چاپ اول 8۱ ، )نایاب(

ر ه  ا مر  ه  ب
ماریا گریپه

ترجمة آزاده رجحان
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۱6-۲ 

چاپ اول 8۳، )نایاب(

رو ن  ا   
گودول

ترجمة لیال سبحانی
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۱۱-7 

چاپ اول 8۲ ، )نایاب(

ن  ه  که  می کر ب
و و

دیو پلزر
ترجمة امیر ابراهیم جاللیان

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۱5-5 
چاپ دوم ۹۳، ۱۴۴ صفحه 

کد: 7۱۹۰

ی ی   
جکولین ویلسون

می ترجمة فریده ُخراّ
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۳۱-5 

چاپ اول 87 ، 7۲ صفحه، ۱۱۰۰ تومان
کد: ۹۹۴۰

ی ب جو خو  ج
شارلوت برونته 

ترجمة مهدی پرتوی
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۳۰-8 

چاپ اول 87 
کد: ۳۳5۰

نی و  ا  ا 
اسکار مندل

ترجمة ابوذر کرمی 
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-6۳-6

چاپ دوم ۹۳، ۱56 صفحه، 6۰۰۰ تومان
کد: 68۹۰

ایی  ربة موم
جکلین ویلسون 

می راّ ترجمة فریده خاّ
شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۳8-۴

چاپ اول 88 ، ۱۰8 صفحه
کد: 86۳۰

ب  ا  ر و 
داستان هایی شگفت انگیز از سراسر دنیا

مارگریت مایو
ترجمة مریم حاجی قدیری

شابک: ۹78-۹6۴-76۹۴-۳۲-6 
چاپ اول 87 ، ۱6۳ صفحه، ۲۰۰۰ تومان

کد: ۹۹۳۰
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کتاب الکترونیک و گویا
کتاب های الکترونیک گروه انتشاراتی ققنوس به طور قانونی در اپلیکیشن کتابخوان این انتشارات در قالب E.PUB و PDF موجود است. شما 

می توانید این نرم افزار را به  طور رایگان از طریق اسکن بارکد صفحة روبه رو، سایت انتشارات یا راه های ذکرشدة دیگر نصب کنید. 

مزیت های کتاب الکترونیک:
قابلیت اجرا در موبایل، تبلت، لپ تاپ؛

وزن و حجم کم، چنان که کل کتابخانة شخصی تان را همه جا می توانید همراه خود داشته باشید؛ 
دوام، کتاب هایتان بر اثر استفاده فرسوده نمی شوند و آسیب نمی بینند؛

سازگاری با محیط زیست، نیازی به کاغذ ندارد و از قطع شدن درخت ها جلوگیری می کند؛
خرید مطمئن و آگاهانه، پیش از خرید می توان نظر کاربران و بخشی از کتاب ها را خواند؛

قابلیت جستجو، نشانه گذاری متن و حاشیه نویسی؛
امکان مطالعه در تاریکی؛

امکان تغییر اندازه و نوع حروف؛
و امکان مطالعة آفالین.

فرصتی دیگر برای مطالعه ...

افزون بر مزیت های حمل آسان، در دسترس بودن و نیاز نداشتن به نور، از کتاب گویا می توان هنگام رانندگی، رفت وآمد، ورزش، فعالیت های 
روزانه و پیش از خواب استفاده کرد و از اوقاتی که ناخواسته هدر می روند نهایت بهره را برد.

همچنین، کتاب های گویا به کسانی که مشکل بینایی دارند با قابلیت اجرا در همة دستگاه ها از جمله موبایل، تبلت، ضبط خودرو، کامپیوتر، 
تلویزیون و غیره کمک شایانی کرده است. 

شما می توانید نسخة فیزیکی کتاب های گویا را از کتابفروشی های معتبر و نسخة الکترونیک آن ها را به زودی از اپلیکیشن و سایت 
انتشارات ققنوس دریافت کنید.

www.avanameh.comwww.navaar.ir www.taaghche.irwww.novinketab.com www.fidibo.com

گفتنی است انتشارات ققنوس، عالوه بر اپلیکیشن اختصاصی خود، با شرکت های تولید کتاب الکترونیک و گویا نظیر فیدیبو، طاقچه، نوین کتاب 
گویا، آوانامه و نوار همکاری می کند:

توان هنگام رانندگی، رفتوآمد، ورزش، فعالیت

ها از جمله موبایل، تبلت، ضبط خودرو، کامپیوتر، 

انونی ر و  ن ه به  ن



لطفًا کتاب های گروه انتشاراتی ققنوس را از کتابفروشی های سراسر کشور تهیه کنید. 
 66408640 شمارة  به  ققنوس  انتشاراتی  گروه  پخش  مرکز  با  خود  محلة  و  شهر  به  کتابفروشی  نزدیک ترین  با  آشنایی   برای 

داخلی 117 )شهرستان ها( و داخلی 126 )تهران( تماس بگیرید تا همکاران ما نزدیک ترین کتابفروشی به شما را معرفی کنند. 
 www.qoqnoos.ir اگر امکان تهیة کتاب از کتابفروشی را نداشتید، برای خرید اینترنتی و پرداخت آنالین می توانید به سایت انتشارات به آدرس

مراجعه کنید. 
شما می توانید با عضویت در سایت انتشارات از مزایای آن از جمله اطالع از جدیدترین آثار منتشرشده و کتاب های پرفروش ، دریافت 
اطالعات کتاب ها و نقدهای مربوط به آن ها، آگاهی از جلسات رونمایی، نقد و بررسی، اطالع از جشنواره های فروش، خرید اینترنتی، کسب 

امتیاز و پیگیری خرید انجام شده بهره مند شوید. 

راه های دریافت اپلیکیشن کتابخوان ققنوس

راه های تهیة کتاب های چاپی گروه انتشاراتی ققنوس
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 دربارة ما  
فروشگاه انتشارات ققنوس در بهمن سال 1356 آغاز به کار کرد، اما این 
آغاِز راه نبود؛ امیر حسین زادگان, مؤسس انتشارات، پیش تر، یعنی در سال 
1350، در مهرآباد جنوبی, یکی از محالت جنوب غربی تهران، کارش را 
با کتابفروشی »امیر« آغاز کرده بود. کتابفروشی، چهار سال بعد، به بازار 
به  کتابفروشی  دیگر  زمان  آن  در  البته،  شد.  منتقل  تهران  بین الحرمین 

انتشارات تبدیل شده بود: انتشارات »امیر«.
مدیر انتشارات بعد از دو سال فعالیت در بازار در اوایل سال 1356 با 
تغییر نام انتشارات از »امیر« به »ققنوس« و انتشار نخستین کتاب با عنوان 
توراندخت و برنامه ریزی برای انتشار دیگر کتاب ها, که عرضه شان در آن جا 
یعنی  ایران،  نشر و عرضة کتاب  بازار  به مرکز  انتقال  برای  نبود،  ممکن 

خیابان شاهرضای آن روز و اصطالحًا »روبه روی دانشگاه« تالش کرد.
با مساعدِت زنده یاد  از تالش ها و پیگیری های فراوان، سرانجام  بعد 
شد,  میسر  فروشگاه  خرید  گوتنبرگ،  انتشارات  مدیر  کاشیچی،  محمود 
کتاب های  تکفروشی  مرکز  که  کتاب  بازارچة  در  دوطبقه  فروشگاهی 
مجموعة نشر و پخش است. چهل سال است که این فروشگاه محل آمد و 

رفت عالقه مندان و اهالِی ادبیات و فرهنگ این سر زمین است.
از:  عبارت اند  کرد  منتشر  ققنوس  انتشارات  که  کتاب هایی  اولین 
زنده یاد رضا کرم رضایی, منظومة  ترجمة  با  برشت  برتولت  اثر  توراندخت 
زنده یاد  اثر  احتجاب  شازده  و  سپانلو  محمدعلی  زند ه یاد  سرودة  خاک 

هوشنگ گلشیری.
کمی بعد، همزمان با اوج گیری مبارزات مردمی علیه رژیم شاهنشاهی، 
انتشارات ققنوس در نیمة دوم سال 1357 دست  به  انتشار آثاری زد که هر 
یک به طریقی در پیشرفت حرکت های اجتماعی آن روزگار مؤثر بودند. این 
کتاب ها، که در روزهای سلطة ساواک و رژیم پهلوی امکان نشر نداشتند، 
از  است  آینده  راه  چراغ  گذشته  می شدند.  نامیده  »جلدسفید«  اصطالحًا 
جامی, بچه های دیروز که به میدان آمده اید به میدان آمدنتان مبارک باد از 
مرتضی رضوان, پیشاهنگ و توده از بیژن جزنی, مصاحبة اوریانا فاالچی با 
شاه و سخن در حلقة زنجیر )اسنادی از سانسور مطبوعات در ایران( نوشتة 

جواد مجابی شماری از این آثار بودند.

از  نوجوان  و  کودک  حوزة  در  متفاوت  آثاری  نشر  به  توجه  ویژه 
تولد »نشر سرود« شد که  باعث  ققنوس  انتشارات  فعالیت  ابتدای  همان 
آثاِر  جمله  از  می کرد؛  و عرضه  چاپ  گروه سنی  این  برای  باکیفیتی  آثار 
نسیم خاکسار، قدسی قاضی نور، داریوش عبادالهی، جواد مجابی و دیگر 
را  خود  جای  بعدها  ققنوس،  زیرمجموعه های  از  نشر سرود،  نویسندگان. 
به انتشارات آفرینگان داد. انتشارات آفرینگان هم اکنون به مدیریت زهره 
حسین زادگان مشغول به فعالیت است و اختصاصًا در حوزة آثار کودک و 

نوجوان فعالیت می کند.
عنوان  دوهزار  حدود  ققنوس  انتشاراتی  گروه  تاکنون،  روزگار  آن  از 
کتاب در حوزه های گوناگونی چون ادبیات، تاریخ، فلسفه، روان شناسی و 

غیره منتشر کرده است.
گفتنی است گرچه ایران عضو کنوانسیون برن نیست و، به تبع آن، 
ناشران ایرانی ملزم به رعایت قوانین کپی رایت نیستند، انتشارات ققنوس 
آثار  حتی االمکان،  کوشیده،  حال  به  تا   1380 سال  از  داوطلبانه  طور  به 
نویسندگان خارجی را با کسب رضایت و مجوز از ایشان یا ناشران آثارشان 

منتشر کند.



  
انتشارات ققنوس در سال 1380، در میانة سومین دهة فعالیتش، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ناشر برگزیده شد. این افتخار، به  نحوی 

دیگر، در دوازدهمین، چهاردهمین و سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تکرار و ققنوس ناشر برگزیدة این سه دوره شد.

امیر حسین زادگان، در سال 1367، مرکز پخش ققنوس 
در  ممکن  شکل  بهترین  به  کتاب ها  تا  کرد  تأسیس  را 
قرار  مخاطبان  اختیار  در  و  شوند  توزیع  کشور  سراسر 
گیرند. این مرکز با مدیریت فرزند ایشان، محمد )هادی( 
توزیع  بر  عالوه  و،  است  فعالیت  حال  در  حسین زادگان، 
و  فروش  نمایندگی  ققنوس،  انتشاراتی  گروه  کتاب های 
با  توزیع انحصاری حدود یکصد ناشر را به عهده دارد و 

اکثر کتابفروشان کشور همکاری می کند.
دویست  که  مترمربع،  هزار  مساحت  با  پخش،  مرکز 
مترمربع آن به کتاب های کودک و نوجوان اختصاص دارد، 

در همسایگی دفتر انتشارات واقع شده است.
توسعة  آفرینگان،  انتشارات  و  پخش  مرکز  بر  عالوه 
فعالیت های مجموعة ققنوس به تأسیس مؤسسة انتشاراتی 

دیگری هم منجر شده است: انتشارات هیال، به مدیریت محمد )هادی( حسین زادگان، که در زمینة انتشار آثار ادبی، رمان و داستان کوتاه فعالیت دارد. 
مراحل آماده سازی کتاب های گروه انتشاراتی ققنوس )شامل انتشارات ققنوس و آفرینگان و هیال( در تحریریة انتشارات ققنوس صورت می گیرد.
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چنانچه شما در زمینه های فروش، بازاریابی، تبلیغات، ویرایش،  نمونه خوانی، تایپ، صفحه آرایی، 
گرافیک،  خدمات سایت و فعالیت در شبکه های اجتماعی مهارت دارید، رزومة خود را به ایمیل 

انتشارات ارسال فرمایید.

وس ا  ن ا با  م
اگر نویسنده یا مترجم هستید و اثرتان در حوزة فعالیت گروه انتشاراتی ققنوس 
قرار دارد، می توانید پس از هماهنگی های الزم آن را تحویل مسئول روابط 

عمومی و پذیرش اثر دهید. 

ه  ن
گروه انتشاراتی ققنوس با هزینة مؤلف یا مترجم کتاب چاپ نمی کند. 

انتشارات  در  باشد  بررسی  حال  در  دیگری  انتشاراتی  مؤسسة  در  که  اثری 
ققنوس برای بررسی پذیرفته نمی شود.

اثر  از  یا بخشی  تحویل گرفته می شود؛ قسمت  پرینت کامل  به صورت  اثر 
قابل قبول نیست.

فقط آثار تایپ شده برای بررسی پذیرفته می شود.
زمان تقریبی بررسی اثر ۲۰ الی ۴۰ روز کاری است.

اساس  بر  پیشنهادی  اثر  نپذیرفتن  یا  پذیرفتن  برای  ققنوس  انتشاراتی  گروه 
نظر  انتقال  به  ملزم  را  خود  و  می گیرد  تصمیم  خود  مالحظات  و  معیارها 
کارشناسان به مؤلف یا مترجم نمی داند. بدیهی است پذیرفته نشدن اثر لزومًا 

به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست. 
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