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ااثرنامه  
 

لل ددرر ااوواایل سا بوکی ااست که به یک فرااخواانن فیس  گویی بیش اازز هشتادد نفر خواانید، حاصل پاسخ چه می آآنن
که  هایی اازز ااثرگذااررترین کتاببخوااسته شدهه بودد ددهه کتابب  وو اازز مخاطباننخوررشیدیی برگزاارر گرددید  ٩۹٣۳

  ااست. ددررجج شدههنیز ها  ددرر اانتهاءء نمودداارر پربسامدترین کتابب .معرفی کنند د رراااان خوااندهه
 

یاسر میرددااماددیی  
 

 
1- حامد قدووسی   

 
فردداایی ددیگر؛ (سید مرتضی آآووینی) یک/   

قصه اارربابب معرفت؛ (عبداالکریم سرووشش) ددوو/   
  نامه همشهریی کین سه/ فیلم
مرااقبه وو تنبیه؛ (میشل فوکو)چهارر/   
(علی شریعتی) ٬قاسطین ٬ماررقین ٬ناکثینپنج/   

(اایانن بارربورر) ٬علم وو ددینشش/   
)ت همینگویی(ااررنس ٬ووددااعع با ااسلحه هفت/   
خاطرااتت برترااند ررااسلهشت/   

(سوررنن کیرکگارردد) ٬ترسس وو لرززنه/   
(فونن هایک) ٬گذاارریی وو آآززااددیی قانونن ٬قانوننددهه/   

 
 

2- یاسر میرددااماددیی   
 

یی خرمشاهی ددرردد جاوودداانگی (میگل دد ااوونامونو)، ترجمه یک/   
خرمشاهی [خصوصا ددااستانن آآخر: قدیس مانوئل نیکوکارر شهید]یی  وو چند ددااستانن ددیگر (میگل دد ااوونامونو)، ترجمه هابیلددوو/   
یی دداارریوشش آآشورریی چنین گفت ززررتشت (نیچه)، ترجمهسه/   

نقی منزوویی یی ااسالمم (گلدززیهر) ترجمه وو تحشیه علی هایی ددرر باررهه ددررسس چهارر/   
یی آآررشش نرااقی وو اابرااهیم سلطانی پنج/  عقل وو ااعتقادد ددینی (مایکل پترسونن وو ددیگراانن)، ترجمه  

ش/  قبض وو بسط تئورریک شریعت (عبداالکریم سرووشش)ش  
االله منتظریی هفت/  خاطرااتت آآیت  

سنت وو سکوالرریسم، مصطفی ملکیانن، عبداالکریم سرووشش، محمد مجتهد شبستریی، محسن کدیوررهشت/   
نقی منزوویی) تمهیدااتت؛ عین االقضاتت همداانی (به تصحیح عفیف عسیراانن وو علینه/   
سین مدررسی طباطبایی)مکتب ددرر فراایند تکامل (سید حددهه/   

 
 

3- حسین غالمی   
 

یک/  بردداارراانن کاررااماززووفف، (ددااستایوفسکی)  
) آآلن ووااتسThe Wisdom of Insecurityددوو/  حکمت بیقراارریی (  
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) سیمونن ووِِییAttente de Dieuسه/ چشم اانتظارر خداا (  
) سیمونن ووِِییL'Enracinementچهارر/ رریشه ها (  

) نوشته: میشائیل توینینُ�ََننNegative Theologie der Zeitپنج/ االهیاتتِِ سلبی ززمانن (  
شش/ عشق، قدررتت، دداانش  

)Love, Power and Knowledge: Towards a Feminist Transformation of the Sciences(  
هیالرریی ررزز  

)، (جانن سرلل)The Construction of Social Realityهفت/ برساختنِ ووااقعیّت ااجتماعی (  
هشت/ تمهیدااتت، (عین االقضاتت همداانی)  

نه/ مقاالتت شمس تبریزیی، به تصحیح وو تحشیه: محمد علی موحد  
ددهه/ مثنویی معنویی  

 
4- بهمن ززکی پورر   

 
یک/ پدرر،ماددرر، ما متهمیم، علی شریعتی.  

ددوو/ شرقق شناسی، ااددوواارردد سعید، ترجمه عبداالرحیم گوااهی.  
سه/ صوفیسم وو تائویسم، توشیهیکو اایزووتسو، ترجمه محمد جواادد گوهریی.  

اازز اایراانن مزدداایی تا اایراانن شیعی، هانریی کربن، سید ضیا االدین ددهشیریی.چهارر/  ااررضض ملکوتت،   
پنج/ اافسونن ززددگی جدید، هویت چهل تکه وو تفکر سیارر، دداارریوشش شایگانن، ترجمه فاطمه وولیانی.  

شش/ تمدنن ددرر بوته آآززمایش، آآررنولد توین بی، ترجمه اابوطالب صاررمی  
ائی، ترجمه هاشم اایزدد پناهه.هفت/ مکتب ددرر فرآآیند تکامل، سید حسین مدررسی طباطب  

هشت/ حکمه ااالشرااقق، شهابب االدین سهرووررددیی.  
نه/ ززندهه به گورر، صاددقق هداایت.  

ددهه/ پژووهش هایی اایراانی باستانن وو میانه، ددکتر بدرراالزمانن قریب.  
 
 

5- فاطمه توفیقی    
 

)The Qur'anقرآآنن (یک/   
)The Bibleکتابب مقدسس (ددوو/   
)A Volume of Rumi's Poetryغزلیاتت شمس (سه/   

_)Shariati's _Fatima is Fatimaفاطمه فاطمه ااست (چهارر/   
_Judith Butler's _Gender Trouble. پنج/   

_Jacques Derrida's _Gift of Deathشش/    
_Saba Mahmood's _Politics of Pietyهفت/    
_Talal Asad's _The Formation of the Secularهشت/   

_Michel Foucault's _Ethics: Subjectivity and Truthنه/  
Richard King's _Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India, and 'The Mystic Eastددهه/   

 
 

6- االله محموددیی ررووحح   
 

یک/  گزااررشش به خاکک یونانن (نیکوسس کاززنتزااکیس)  
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ددوو/ مسیح بازز مصلوبب (نیکوسس کاززنتزااکیس)  
سه/  اامریکایی آآرراامم (گرااهامم گرین)  

ارر/ هابیل وو چند ددااستانن ددیگر (میگل دد ااوونامونو)چه  
پنج/ معنایی متن (نصر حامد اابوززید)  

بازز هم اازز وویلیامم جیمز» ااررااددهه به ااعتقادد«یی  شش/ پرااگماتیسم (وویلیامم جیمز) + مقاله  
هفت/ مکتب ددرر فرآآیند تکامل (سید حسین مدررسی طباطبایی)  

هشت/ مقاالتت شمس + غزلیاتت سعدیی  
وو جویی معنا (وویکتورر فراانکل) نه/ اانسانن ددرر جست  

ددهه/ آآیروونی، کانتینجنسی وو سولیداارریتی (رریچارردد ررووررتی)  
 
 

7- مهدیی خلجی   
 

.../ قبض وو بسط تئورریک شریعت (سرووشش)  
یک/ رریچارردد ررووررتی  

ددوو/ لوسین فورر  
سه/ هانس بلومنبرگگ  
چهارر/  باررووخخ ااسپینوززاا  

پنج/ پیر بوررددیو  
  شش/ ژژیل ددوولوزز

هفت/ محمد ااررکونن  
یدااهشت/ ژژااکک ددرر  
نه/ فراانسواا شاتله  
ددهه/ هانا آآررنت  

 
 

8- محمد طاهریی   
 

یک / منطق صورریی (خواانسارریی)  
ددوو / ااخالقق باوورر (مک ااینتایر)  

  سه / هرمنوتیک کتابب وو سنت (شبستریی)
چهارر/ عقل وو ااعتقادد ددینی (مایکل پترسونن)  

  پنج / ررهائی اازز کاررمندیی (کیوساکی)
شش / هنر شناخت مرددمم (ددیی تیگر ، بارروونن تیگ)  

فت / تارریخ تمدنن (وویل ددوورراانت)ه  
هشت / هوشش هیجانی (دداانیل گلمن)  

نه/ هوشش ااخالقی (میکله بورربب)  
ددهه / ددیواانن خیامم  
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9- ااکبر کرمی    
 

ررخخ دداادد مهم ددرر ززندهه گی اامم بسندهه کرددهه اامم: 10کتابب به  10به جایی نامم برددنن اازز   
 

سنت یک/ آآشنایی با ااشعارر ااحمد شاملو وو فرووغغ فرخزاادد وو کندهه شدنن اازز جهانن  
ددوو/ آآشنایی با مجله یی آآددینه وو ددنیایی سخن وو شوقق اایستاددنن ددرر آآستانه یی جهانن جدید  

سه/ ددست وو پنجه نرمم کرددنن با گفتمانن جبر وو ااختیارر که هم چونن فانوسس هایی ددرریایی همیشه ددستم رراا گرفته ااست  
ه باوورر من مهمترین ددست آآوورردد جهانن جدید ااستچهارر/ آآشنایی با گفتمانن آآززااددیی/براابریی وو برآآمد آآنن ها یعنی حقوقق بشر وو ددمکرااسی که ب  

پنج/ آآشنایی با گفتمانن اانحطاطط ددرر اایراانن وو نظریه یی پرددااززاانن بزررگگ آآنن؛ کسانی هم چونن آآخونزااددهه، ملکم خانن، کسروویی، تقی ززااددهه، 
سرووشش، ددووستداارر وو ...  

شش/ آآشنایی با پوپر وو آآثارر گراانن سنگ ااوو وو ددلل بسته گی به جامعه یی بازز  
که مثل کپرنیک جهانن مراا ززیر وو رروو کرددهفت/ کشف نیچه   

هشت/ آآشنایی با گفتمانن هایی پسامدررنن وو جهانن هایی ررنگاررنگ وو متکثر آآنن ها  
نه/ ززیستن ددرر هم سایه گی خدااوونداانن وو ددرر شکوهه خوددبسندهه گی وو آآددمیزااددهه گی  

ددهه/ وو ددررکک ااررجج شناسی جدید  
 
 

10- مالک عجم     
 

یک/ چنین گفت ززررتشت  -نیچه – دداارریوشش آآشورریی   
-کتددوو/ ب آآلوااررزز   ترجمه فرهادد پورر –  

-سه/ سه گانه ااستیوااررتت هیوزز ( آآگاهی وو جامعه ررااهه فروو بسته   هجرتت ااندیشه ااجتماعی)  – فوالددووند –  
-چهارر/ سه گانه عصر ااطالعاتت کاستلز   

پنج/ عقل وو ااعتقادد ددینی  مایکل پترسونن وو ددیگراانن –  
شش/ چهارر گانه مراادد فرهادد پورر  عقل اافسرددهه  – -باددهایی غربی – جلد پاررهه هایی فکر 2وو    

-هفت/ چهارر گانه حسین بشیریه : جامعه شناسی سیاسی جلد  2تارریخ ااندیشه هایی سیاسی ددرر قرنن بیستم   جامعه شناسی ددووررهه جمهورریی  –
-ااسالمی مواانع توسعه سیاسی ددرر اایراانن   

-هشت/ سه گانه ددااستایفسکی : جنایت وو مکافاتت اابله  برااددرراانن کاررااماززووفف –  
گلستانن سعدیی نه/ عبید ززااکانی وو  
-ددهه/  تجربه مدررنیته برمن   

 
 

11-   اامرااللهی ززفرحنا  
 

یک/ يك جلد وو نيم اازز ررمانن ددرر جست وو جوىى ززمانن اازز ددست ررفته  
ددوو/ كويرياتت وو ااسالمياتت شريعتى  

سه/ ماهى سياهه كوچولو  
چهارر/  مسافر كوچولو  

له ددااستايفسکىپنج/ ااب  
ماجرااجوىى جوااننشش/   
همه ااوورريانا فاالچى هاهفت/   
مسيح بازز مصلوببهشت/   
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يکى ددوو كتابب اازز رر. ااعتماددىىنه/   
تمامم كتابب هاىى عزيز نسينددهه/   

 
وو مزررعه حيوااناتت، جاذذبه وو دداافعه مطهرىى، كتابب ها وو كالسس هاىى ددلشادد تهراانى، ١۱٩۹٨۸٤  

مم رراا برااىى خوددمم نيمچه كتابب هايى كه سر تحليل كيفى خوااندمم، وو تاززگى كتابى كه ااستادد ملکيانن معرفى كردد وو جنبه هاىى تاززهه ااىى اازز خودد
مکشوفف كردد: ززندگى برااززندهه من  

 
12- صاددقق شمس    

 
)ددااستایوسکی(برااددرراانن کاررااماززووفف / یک  
)کیرکگورر(ترسس وولرزز / ددوو  
)ااسپینوززاا(ااخالقق / سه  

)جویس(سیمایی مردد هنر آآفرین ددرر جواانی / چهارر  
)کانت(تمهیدااتت / پنج  
)سرووشش(قبض وو بسط تئورریک شریعت / شش  
)پوپر(جامعه بازز وو ددشمنانش / هفت  
)نجاحح محسن(ااندیشه سیاسی معتزله / هشت  

)کنراادد(لردد جیم / نه  
)وویلیامم چیتیک(عواالم خیالل  /ددهه  

 
 

13- اامین بزررگیانن    
 

یک/ پدرر،ماددرر ما متهميم (على شريعتى)  
ددوو/ ددااستانن ررااستانن (مرتضى مطهرىى)  

يمرووزز (آآررتورركستلر)سه/ ظلمت ن  
چهارر/ قبض وو بسط تئورريك شريعت (عبداالکريم سرووشش)  

پنج/ فلسفه علم (چالمرزز)  
شش/ فرااسوىى نيك ووبد (نيچه)  

هفت/ جنايت وو مکافاتت (ددااستايوسکى)  
هشت/ مرااقبت ووتنبيه (فوكو)  

نه/ تجربه مدررنيته (ماررشالل برمن)  
ددهه/ سنگى برگوررىى (جاللل آآلل ااحمد)  

 
14- تایمازز عظیمی    

 
ررساله اایی ددرربابب ااصولل شناخت بشر (جوررجج باررکلی) یک/  

ددوو/ نامه یی ااوولل به کُُرینتیانن (پولس قدیس)  
سه/ نامه به رروومیانن (پولس قدیس)  

چهارر/  کتابب جامعه  (نویسندهه نامشخص/ منسوبب به سلیمانن نبی)  
پنج/ سیمپُسیومم (اافالطونن)  

شش/ شیاطین (فیوددوورر ددااستایوفسکی/ سرووشش حبیبی)  
(اایواانن گنچاررُفف/ سرووشش حبیبی)هفت/ ااُُبلوموفف   
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هشت/ مکبث (وویلیامم شکسپیر)  
نه/ ژژااکک قضا وو قدرریی وو اارربابش (ددنی ددیدرروو/ مینو مشیریی)  

ددهه/ شب یک، شب ددوو (بهمن فُُرسی)  
 

15- سید کوهزاادد ااسماعیلی    
 

یک/ ااخالقق نیکوماخوسس (ااررسطو)  
ددوو/ شهریارر (نیکولو ماکیاوولی)  

سه/ مفهومم اامر سیاسی (کاررلل ااشمیت)  
جمهورر (اافالطونن)چهارر/    

)پنج/ قواانین (اافالطونن  
شش/ شاهنامه فرددووسی  
هفت/ گلستانن سعدیی  

هشت/ ددیباچه نوین شاهنامه (بهراامم بیضایی)  
نه/ ددررآآمدیی بر تارریخ ااندیشه سیاسی ددرر اایراانن (ددکتر سید جواادد طباطبایی)  

تارریخ فلسفه سیاسی (لئو یاززددهه/            89تا بهمن  87ددهه/ چنین گفت میر حسین، مجموعه مکتوباتت میر حسین موسویی اازز بهمن 
ااشترااووسس)  

 
16- سید ااکبر موسویی    

 
یک/ لشوااهد االربوبیه (مالصدرراا)  

ددوو/ قصه االغربة االعربیة (سهرووررددیی)  
رر)سه/ ترسس وو لرزز (سوررنن کرکگو  

چهارر/  فضیلت هایی فرااموشش شدهه (حسینعلی ررااشد)  
ززاانی)پنج/ مختصر االمعانی فی شرحح تلخیص االمفتاحح (سعد االدین تفتا  

شش/ چیستی علم (چالمرزز ترجمه سعید ززیباکالمم)  
هفت/ عقل وو ااعتقادد ددینی  

هشت/ االموجز فی ااصولل االفقه  
برااددرراانن کاررااماززووفف وو مسخ نمونه عالی هستند. اازز ددیگر ررمانها باید ( نه/ ااددبیاتت فلسفی ااگزیستانسیالیسم خصوصا ددااستایوفسکی وو کافکا

یی ساررااماگو رراا خصوصا ددرر نشانن ددااددنن توحش ذذااتی بشر نامم بردد. پدرراانن وو پسراانن توررگنیف)مرشد وو ماررگریتا یی بولکاگوفف وو نیز کورر  
ددهه/  

 
 

17- ززینب صالحی    
 

یک/ قرآآنن مجید  
ددوو/ اانجیل (به وویژهه اانجیل یوحنا)  

سه/ ااخالقق نیکو (ماخوسس)  
چهارر/  ررساله منطقی (فلسفی وویتگنشتاین)  

پنج/ سیریی ددرر سپهر جانن (مصطفی ملکیانن)  
ایی (مصطفی ملکیانن)شش/ ررااهی به رره  

هفت/ سرگشته ررااهه حق (کاززاانتزااکیس)  
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شناسی کمالل (ددوواانن شولتس) هشت/ رروواانن  
نه/ ززمینه رروواانشناسی (هیلگارردد)  

ناووتن وو ااوواا گراارردد) (ددیوید مک  Forgiveness: the art of livingددهه/   
 

18- بهزاادد مهراانی    
 

پرستی (علی شریعتی) یک/ توتم  
داالکریم سرووشش)وو بسط تئورریک شریعت (عب  ددوو/ قبض  

سه/ مثنویی (موالنا)  
چهارر/ ددرردد جاوودداانگی (میگل ااوونامونو)  

پنج/ ددرریایی اایمانن ( دداانن کیوپیت)  
شش/ عقل وو ااعتقادد ددینی (مایکل پترسونن)  

گورر به همرااهه فیلم هاموننِِ مهرجویی) یرکه هفت/ ترسس وو لرزز (کی  
هشت/ کیمیایی سعاددتت (اامامم محمد غزاالی)  

ااررتت میل)گراایی (جانن ااستیو فایدههنه/   
هشت کتابب (سهراابب سپهریی)ددهه/   

 
19- علیرضا کیانی    

 
یک/ قبض وو بسط تئورریک شریعت (سرووشش)  

یت (مرتضی مرددیها)ددوو/ ددفاعع اازز عقالن  
خدااحافظ گریی کوپر (ددرر نیمه یی ااوولل ررمانن, رروومن گارریی شاهکارریی خلق می کند. باگگ موررنن بچه بازز. شخصیتی منحصربه فردد. ااین سه/ 

عدمم قطعیت ااست!) ررمانن چکیدهه یی ااددبی ااصل  
جهانن وو تامالتت فیلسوفف (شوپنهاوورر)چهارر/   
مادداامم بواارریی (گوستاوو فلوبر)پنج/   

مادداامم بواارریی اایی آآفریدشش/   
فلسفه یی تحلیلی ددرر قرنن بیستم (وویتگنشتاین ددوومم / ترجمه فریدوونن فاطمی)  هفت/   
مقاالتت محمدررضا نیکفرهشت/   

چیستی علمنه/   
کافه ناددرریی (ررضا قیصریه)ددهه/   

 
20- وشا ااقباللک    

 
یک/ نقد عقلِ محض (اامانوئل کانت)  

ددوو/ کاپیتالل (کاررلل ماکس)  
سه/ ااخالقق (باررووخخ ااسپینوززاا)  

چهارر/  ددیوااننِِ حافظ  
پنج/ ددرر اانتظارر گوددوو (ساموئل بکت)  
شش/ مجموعه شعرهایی ااحمد شاملو  

هفت/ تارریخ بیهقی (اابولفضل بیهقی)  
ها (کاررلل پاپر) ها وو اابطالل حدسسهشت/   

تس کافکا)مسخ (فرااننه/   
ززباننِِ فکر (جریی فوددوورر)ددهه/   
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21- میر محمد میرززاایی موسویی    
 

هاییِِ عین االقضاتت همداانی یک/ تمهیدااتتِِ عین االقضاتت وو نامه  
ددوو/ مثنویی، ددمّآپادداا (ررااههِ حق؛ با ترجمه یی عالیِ ررضا علویی) وو دداائو دد جینگ  

سه/ ددرر جست وو جوییِِ ززماننِِ اازز ددست ررفته (ماررسل پرووست)  
هه ااست (یاستین گاررددرر)چهارر/  ززندگیِ کوتا  

-پنج/ هر چه اازز توشیهیکو اایزووتسو خوااندمم، مخصوصا (مفاهیمِ ددینی ااخالقی ددرر قرآآنن) وو (خداا وو اانسانن ددرر قرآآنن)   
شش/ ددررددِِ جاوودداانگی وو هابیل وو چند ددااستاننِِ ددیگر هر ددوو اازز میگل ددِِ ااوونامونو (اازز مجموعه یی هابیل، به وویژهه ددااستاننِِ قدّّیس اامانوئل، 

هاییِِ ددیگر هم بودد) د که ددیدمم ددررفهرستِِ خیلینیکوکاررِِ شهی  
هفت/ آآثاررِِ هانریی کرین، به وویژهه ااررضضِ ملکوتت  

خانی تا ماررتین لینگز گراایانن، اازز بابکِِ عالی ها یا سنّّت خرددیی هشت/ آآثاررِِ جاوودداانن  
نگر) ددااننِِ جامع ییِِ آآخر (ااهمیّتِِ تارریخِ ااددیانن برااییِِ ااالهی نه/ آآیندهه یی ااددیانن اازز پل تیلیش، مخصوصا مقاله  

ییِِ ززباننِِ ددینیِ دداانن ااستیورر شناخت اازز آآررششِ نرااقی/ فلسفه ییِِ ددین ددهه/ ززباننِِ باززِِ اازز دداارریوششِ آآشورریی/  ررساله  
 

22- صدرراا ساددهه    
 

یک/ هزاارر فرسنگ ززیر ددرریا، ژژوولل ووررنن (کتابهایی ژژوولل ووررنن / آآسیموفف / تن تن وو میلو)  
پادد)ددوو/ من ااوو، ررضا اامیرخانی (ااررمیا / مجموعه شعر شب شعرهایی اانقالبب سم  

سه/ قرآآنن (صحیفه سجاددیه)  
چهارر/ تشیع علویی، تشیع صفویی، علی شریعتی (ااسالمم پژووهی / حسین ووااررثث آآددمم / گفتگوهایی تنهایی / پدرر ماددرر ما متهم اایم)   

پنج/ اایمانن وو آآززااددیی، مجتهد شبستریی (هرمنوتیک وو کتابب وو سنت / بسط تجربه نبویی وو قبض وو بسط تئورریک شریعت، عبداالکریم 
جزووااتت قرآآنن پژووهی محسن کدیورر / ررااهی به ررهایی، مصطفی ملکیانن)سرووشش /   

شش/ سیرهه اابن هشامم (خداا وو اانسانن ددرر قرآآنن، اایزووتسو / تارریخ ااددیانن، جانن ناسس)  
، ااوورروولل / خدااحافظ ١۱٩۹٨۸۴هفت/ برااددرراانن کاررااماززووفف، ددااستایوفسکی (اابله، .../ پدرراانن وو پسراانن، اایواانن توررگنیف / خرمگس، ووووینیچ/ 

رروومن گارریی ...) گریی کوپر،  
هشت/ ترسس وو لرزز، کیرکگورر (مسخ، کافکا / کالیگوال، کامو / تهوعع، ساررتر / بوفف کورر، هداایت)  

)نه/ فلسفه علم، کاررنپ (فلسفه علومم طبیعی، وو تبیین علمی، همپل / ررساله منطقی فلسفی، وو پژووهش هایی فلسفی، وویتگنشتاین  
یی)ددهه/ مقاالتت شمس (تذکرهه ااالوولیا، عطارر / سهروورردد  

یاززددهه/ گلستانن وو بوستانن سعدیی (غزلیاتت شمس / ااشعارر شاملو)  
 
 

23- ااکبر جبارریی    
 

یک/ فصوصص االحکم(به همرااهه شرحح جندیی وو قیصریی)  
ددوو/ ددیواانن بیدلل  

سه/ ووجودد وو ززمانن  
چهارر/ پدیدااررشناسی رروواانن  

پنج/ ررساله پرووتاگوررااسس وو هیپیاسس (اافالطونن)  
شش/ نامه هایی عین االقضاتت  
هفت/ سواانح ااحمد غزاالی  

هشت/ ااووپانیشادد  
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نه/ برااددرراانن کاررااماززووفف  
ددهه/ گرگگ بیابانن  

 
 

24- بابک برمایه    
 

هایی میرززاا آآقا خانن کرمانی (فریدوونن آآددمیّت وو همچنین مکتوباتت میرززاا فتحعلی آآخوندززااددهه) ااندیشهیک/   
-هایی خیامم  تراانهددوو/  هایی هداایت، مخصوصاًً نیرنگستانن) صاددقق هداایت/خیامم (وو ااکثر کتابب   
ناتت (جوررجج ااوورروولل)یی حیواا مزررعهسه/   

بیست وو سه سالل (علی ددشتی)چهارر/   
)ااکبر سعیدیی سیرجانی سیمایی ددوو ززنن (علیپنج/   

)تارریخ فلسفه (وویل ددوورراانتشش/   
هفت/ چراا اایراانن عقب ماند وو غربب پیش ررفت (کاظم علمداارریی)  

خاطرااتت آآیت االله منتظرییهشت/   
اازز پروویز تا چنگیز (حسن تقی ززااددهه)نه/   
(برترااند ررااسل) چراا مسیحی نیستمددهه/   

 
 

25-   چی مرتضی ااصالحح  
 

ددنیایی سوفی ااثر یوستین گرددرر (ااین کتابب رراا ددرر ددبیرستانن خوااندمم وو باعث شد علیرغم ااینکه ددیپلم رریاضی بوددمم کنکورر اانسانی بدهم یک/ 
وو ررشته فلسفه رراا به عنواانن گزینه ااوولل اانتخابب کنم)  

  بیگانه (آآلبر کامو)ددوو/ 
کویریاتت (علی شریعتی)سه/   
قبض وو بسط تئورریک شریعت (عبداالکریم سرووشش)رر/ چها  

مانیفست کمونیست (کاررلل ماررکس)پنج/   
چنین گفت ززررتشت (نیچه)شش/   
نظریه کنش ااررتباطی (یوررگن هابرماسس)هفت/   
-ددیالکتیک ررووشنگریی آآددووررنوهشت/  هوررکهایمر  

من ااوو (ررضا اامیرخانی)نه/   
ددهه/ جامعه بازز وو ددشمنانن آآنن (کاررلل پوپر)  

 
26- پورر ییمحمدررضا جال    

 
(با » عهد جدید«وو » عهد قدیم«ترین کتابب عمرمم بوددهه،  که مونس» قرآآنن«هایی معنویی، به وویژهه  متونن کانونیِ شکوفاترین سنتیک/ 
یی پیرووزز سیارر) ترجمه  

») مقاالتت شمس«وو » مثنویی معنویی«، »غزلیاتت شمس«ااشش (به وويژهه  محمد بلخی وو شمس االدین مجموعه آآثارر موالنا جالللددوو/   
یی موال علی  االبالغه جنهسه/   

شانن شهیداانن مدقق، چمراانن، باکریی،  هایی تاثیرگذاارر همسراانن چند شهید که اازز میانن (رروواایت» یی پنهانن ماهه  نیمه«هایی  کتابب  مجموعهچهارر/ 
(شرحح ااحواالل میرززاا جواادد ملکی تبریزیی) » بیقراارر«(شرحح ااحواالل سیدعلی قاضی)، » عطش«آآبشناسانن وو همت رراا بیشتر ددووست ددااشتم)، 

(متن منابر ااسماعیل ددووالبی) » طوبایی محبت« وو  
، سوررنن کیرکگورر »)االمنقذ من االضاللل«وو » االدین  ااحیاءء علومم«، »کیمیایی سعاددتت«مجموعه آآثارر اابوحامد محمد غزاالی (به وویژهه پنج/ 
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جنایت وو «، »ززووففبرااددرراانن کاررااما«، ددااستایوفسکی (به وویژهه »)نامه به یک کشیش«، سیمونن وویی (به وویژهه »)ترسس وو لرزز«(به وویژهه 
قدیس مانویل «، »ددرردد جاوودداانگی«، میگل دد ااوونامونو (به وویژهه »)جانن شیفته«، رروومن ررووالنن (به وویژهه »)هایی ررووشن شب«وو » مکافاتت

مسیح «وو » یی ررااهه حق سرگشته«، »ززوورربایی یونانی«، نیکوسس کاززاانتزااکیس (به وویژهه »)هابیل وو چند ددااستانن ددیگر«وو » نیکوکارر شهید
هایی  مائدهه«وو » هایی ززمینی مائدهه«، آآندررهه ژژید (به وویژهه »)جنگ وو صلح«وو » ررستاخیز«، »آآناکاررنینا«ولستویی (به وویژهه ، ت»)باززمصلوبب

تمرین نیروویی «وو » نیروویی حالل«، »یی حالل شکوهه ززندگی ددرر لحظه«، »لذتت حضورر یا ااقتداارر ااکنونن«وو ااکهاررتت تولل (به وویژهه ») تاززهه
  جابجا کرددند.اامم رراا  هایی ووجوددیی که مرززهایی تجربه») حالل

، آآررشش نرااقی (به وویژهه »)معنویت قدسی«وو » شناسی ااخالقق ددین«، »ددین ددرر ترااززوویی ااخالقق«مجموعه آآثارر اابواالقاسم فنایی (به وويژهه شش/ 
  کداامم به فاررسی ترجمه که متاسفانه هیچ» ااسالمم وو مدررنیته«وو » ااحیا وو ااصالحح ددرر ااسالمم«االرحمانن ملک (به وویژهه  وو فضل») یی جانن آآیینه«

االگوهایی باوورر ددینیِ ساززگارر با «ااند وو به نظرمم ددرر میانن  اامم گذااشته یی ااسالمی وو ااخالقی ااند) که بیشترین تاثیر رراا ددرر نظامم باوورر نوااندیشانه نشدهه
  ااند. شناسم خرددپسندترین یی که می»ااخالقق
») صورر اابتداایی حیاتت ددینی«به وویژهه ، اامیل ددووررکیم (»)مکتب ددرر فرآآیند تکامل«مجموعه آآثارر حسین مدررسی طباطبایی (به وویژهه هفت/ 

ها  که هنوزز ترجمه نشدهه) که نگرشم به تطورر تارریخی باووررهایی ددینی رراا بیشتر اازز ددیگر کتابب» یی اایمانن آآیندهه«وو هارروویی کاکس (به وویژهه 
تغییر ددااددند.  

هنر سیر وو «، »هایی فلسفه بخشی تسلی«، »توااند ززندگی شما رراا تغییر ددهد؟ پرووست چگونه می«مجموعه آآثارر آآلن ددووباتن (به وویژهه هشت/ 
که متاسفانه ددوو تایی آآخرشش هنوزز به » ددین براایی خدااناباوورراانن«وو » هنر ددررمانگر«، »ها وو مصائب کارر خوشی«، »معمارریی شاددمانی«، »سفر

، »یمامانن وو معنایی ززندگ«، »ددژژخیم عشق«، »گریی ددررمانن موهبت رروواانن«، »هنر ددررمانن«فاررسی ترجمه نشدهه)، ااررووین یالومم (به وویژهه 
حدیث «، »مهر ماندگارر«، »ررااهی به ررهایی«، مصطفی ملکیانن (به وویژهه »)خیرهه به خوررشید نگریستن«وو » ددررمانی ااگزیستانسیالل رروواانن«

بخورر، تحرکک «، »تانن پر ااست؟ چقدرر سطل«، »ددووستانن حیاتی«، »یابب قوتت«وو تامم ررَثث (به وویژهه ») مشتاقی وو مهجورریی«وو » آآررززوومندیی
هایشانن با ززبانی ررووشن وو ساددهه  ااند). هر چهارر نفر ددرر کتابب که متاسفانه هیچکداامم ترجمه نشدهه» متسال«وو » ددااشته باشش، بخواابب

ااند وو به نظرمم حکمت منعکس ددرر ااین آآثارر  پرشمارریی رراا ااستخرااجج، پرددااززشش، خالصه وو عرضه کرددهه هایی غنی  محتواایی حِکمیِ آآثارر وو ددااددهه
  شدند. هتر ترجمه میاامم به ززندگیِ ب هایی که خوااندهه بیشتر اازز ددیگر کتابب

اازز عبداالکریم سرووشش، » ااووصافف پاررسایانن«اامم)،  اایی اازز آآنن ندیدهه اازز وویلیامم ددیوید ررااسس (که ترجمه» ددررست وو خوبب«هایی  کتاببنه/ 
اازز مالااحمد نرااقی که تاثیر ااخالقی بیشتریی » معرااجج االسعاددهه«اازز آآندررهه کویل ااسپونویل وو » هایی بزررگگ اایی کوچک ددرر بابب فضیلت ررساله«

د. ددااشتن  
» ااشعارر سایه  مجموعه«وو » تارریخ بهیقی«، »کلیاتت سعدیی«ددهه/   

 
 

27- محسن ززمانی    
 

ها وو آآررززووها (شریعتی) یک/ ددرریغ  
ددوو/ قبض وو بسطِ تئورریکِِ شریعت (سرووشش)  

ییِِ آآشورریی) تباررشناسیِ ااخالقق (نیچه به ترجمهسه/   
ییِِ ااوو) ییِِ مدررنیته ترجمه بهییِِ مراادد فرهاددپورر وو تجر (وو عقل اافسرددهه نوشته 12وو  11ااررغنونن شماررهه چهارر/   
ییِِ علی حقی) ییِِ هاررتناکک وو ترجمه ییِِ شناختِِ کانت (نوشته نظریهپنج/   

یی سرووشش) ییِِ برتت وو ترجمه مباددییِِ مابعداالطبیعی علومم نوین (نوشتهشش/   
ییِِ شاپوررِِ ااعتمادد) ها (گزینش وو ترجمه ها وو برهانن ددیدگاهههفت/   
.Empiricist Criteria of Cognitive Significance: Problems and Changes, By Carl G. Hempelهشت/   

ها وو بداایعِ نیماییِِ ااوو وو عطا وو لقاییِِ نیماییِِ ااوو) ییِِ ددفترهاییِِ شعرِِ مهدییِِ ااخوااننِِ ثالث (وو بدعت همهنه/   
تتِِ سعدییکلیایاززددهه/                                   پیشاهنگاننِِ شعرِِ فاررسی (گزینش وو شرححِ ددبیرسیاقی) کلیاتتِِ سعدییددهه/   

 
28- ناشناسس!    

 
تن وو میلو ماجرااهایی تنیک/   
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هزاارر وو یک شبددوو/   
صحراایی محشر (محمدعلی جمالزااددهه(سه/   

کردد( هایی ملل (فکر کنم بنگاهه ترجمه وو نشر کتابب منتشر می مجموعه ددااستاننچهارر/   
نگاهی به فیزیک (تاررااسو، تاررااسواا(پنج/   
(توپولوژژیی اازز ددیدگاهه حسابب ددیفراانسیل (جانن میلنر شش/  

Bott & Tu, Differential Forms in Algebraic Topologyهفت/   
Oxford Advanced Learner's Dictionaryهشت/   

Rudolf Otto, The Idea of the Holyنه/   
Edmund Husserl, A collection of writings in Phenomenologyددهه/   

 
 

 
29- اامید همداانی   

 
1 .David Hume, An Essay Concerning Human understanding (1, 2(  
2 .Bertrand Russell, Marriage and Morals (1, 2(  
3 .Jean Paul Sartre, L’Être et Le Néant (1, 2(  
4 .Thomas Nagel, The View From Nowhere (1, 2(  
5 .John Rawls, A Theory of Justice (1, 2(  
6 .Gilbert Ryle, The Concept of Mind (1, 2(  
7 .Donald Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation (1, 2(  

)2،1هشت/ کاررلل پوپر، جامعۀ بازز وو ددشمنانن آآنن (  
) 2وو تا حدووددیی  3،1نه/ حافظ، غزلياتت حافظ (  
) 3وو تا حدووددیی  2،1ددهه/ خيامم، ررباعياتت خيامم (  

 
 

30- میثم بادداامچی    
 

ناسی یک/ مصطفی تقویی (ددرر ددوورراانن ددبیرستانن، معلم خصوصی فیزیک من وو نیز معلم ددووررهه هایی ددرر مسجد محلمانن ددرر تبریز ددرر رروواانش
، منطق وو فلسفه، مقاله خواانی(شرقی وو غربی، سیاست ددرر نهج االبالغه  

عبداالکریم سرووشش (ددرر ددوورراانن لیسانس فیزیک، خصوصا کتابهایی سیاست نامه وو آآیین شهریارریی وو ددینداارریی ااوو ددرر ااندیشه سیاسی، وو ددوو/ 
نیز کتابب قبض وو بسط تئورریک شریعت وو قسمت مهمی اازز سایر کتابهایش(  

ززمندیانن (سالل آآخر لیسانس، شاید خیلی ها تعجب کنند، وولی آآشنایی یا آآززمندیانن وو کالسهایی تکنولوژژیی فکر ااوو ددرر یک علیرضا آآسه/ 
ددووررهه تحولل فکریی به من براایی تغییر کرددنن بسیارر کمک کرددند(  

ید ددینی اامم کمک ، خصوصا کتابب "شجاعت" ااوو، خیلی به من براایی ااصالحح وو تغییر عقا3ااشو (سالل آآخر لیسانس، مانند مورردد چهارر/  
کردد(  
مصطفی ملکیانن (سالل آآخر لیسانس، اازز طریق جزووهه یک سخنراانی ااوو ددرر اانجمن ااسالمی دداانشگاهه تهراانن، وو بعداا کتابب سنت وو پنج/ 

سکوالرریسم با بخش هایی اازز نظریه عقالنیت وو معنویت ااوو آآشنا شدمم، براایم بسیارر جذاابب بودد، وو ددرر تحولل فکریی اامم موثر بودد(  
که با ااوو ددااشتم تاثیر عمیق بر من ددااشت. متعلق دداانستن خودد به  1(سالل ااوولل ددووررهه فوقق لیسانس، کالسس فلسفه علم  مهدیی نسرینشش/ 

فلسفه تحلیلی رراا مدیونن ااوو هستم(  
حسن میانداارریی (ددووررهه فوقق لیسانس، تاثیر میانداارریی بر من نه مستقیم، بلکه عمدتا اازز سر آآشنایی با نظریه تکامل ددااررووین ددرر هفت/ 
یی فلسفه ززیست شناسی ااوو بودد. بعد اازز آآنن ددووررهه رروواانشناسی ددااررووینی براایی همیشه جزوویی اازز نگاهه من به رروواانشناسی وو حتی کالسها

خوددشناسی شد. االبته شاید خودد ددکتر میانداارریی هم ااین تاثیر رراا ندااند(  
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ددیی سالل قبل اازز من ددرر ددووررهه ددکتریی ددئورریم کاباساکالل (ددووررهه ددکتراا. ددئورریم اامرووزز همسر من ااست. من اازز گقتگو یا ااوو که ووررووهشت/ 
فلسفه سیاسی ررمم بودد، همیشه بسیارریی نکاتت رراا آآموخته اامم. گفتگو با ااوو همیشه ااندیشه هایی فلسفی مراا صیقل ددااددهه ااست. ااوو همیشه 

شنوندهه وو منتقد خیلی خوبی براایی اافکارر من بوددهه ااست(  
ق ترین تاثیرااتت رراا ددرر فلسفه سیاسی من ددااشته ااند. من هرگز رراالز رراا اازز جانن رراالز (ددووررهه ددکتراا. آآثارر ااوو، خصوصا لیبراالیسم سیاسی، عمینه/ 

نزددیک ندیدمم، وولی اازز طریق ررئیس گرووهه برنامه ددکتراایی فلسفه سیاسی مانن ددرر ررمم، سباستیانو مفتتونه، شاگردد شاگردد ااوو شاید محسوبب 
شومم(.  

عاتی نزدد ااوو بوددمموویل کیملیکا (ددووررهه ددکتراا. ددرر شش ماهی که ددرر کانادداا براایی فرصت مطالددهه/  ااررتباطی که بعدها بصوررتت اایمیلی اادداامه  --
یافت وو اامرووزز با ترجمه کتابب فلسفه سیاسی ااوو به فاررسی توسط من وو به ااتفاقق ددووستم محمد میاشریی اادداامه دداارردد ااوو هم اازز نظر فلسفه  --

سیاسی، وو هم منش فرددیی، یکی اازز ماندگاررترین تاثیرااتت رراا ددرر من ددااشته ااست(  
 
 
 

31-   شتسارراا ززررت  
 

یک/ گلستانن )سعدیی(  
ددوو/ قصه هایی مجید )مرااددیی کرمانی(  

سه/ نوشته هایی پروویز قاضی سعید (کتابب هایی ممنوعع اانتشاررااتت آآسیا/ الووسونن وو ددووستاشش(  
چهارر/ جنایت وو مکافاتت )ددااستایوسکی(  

پنج/ بیگانه )کامو(  
  شش/ ددیواانن حافظ

هفت/ ددررآآمدیی به منطق جدید )ضیا موحد(  
تگنشتاین(هشت/ ترااکتاتوسس )ووی  
نه/ شبکه باوورر) کوااین(  

ددهه/ فلسفه منطق) سوززاانن هاکک(  
 
 

32- آآررشش نرااقی    
 

یک/ ااسراارر االتوحید فی مقاماتت شیخ اابوسعید اابواالخیر) محمد بن منورر(  
اابوحامد غزاالی، تصحیح حسین خدیوجم((ددوو/ کیمیایی سعاددتت   

سه/ مثنویی معنویی (جاللل االدین محمد بلخی)  
رر، ترجمه بهاءءاالدین خرمشاهی)چهارر/  علم وو ددین (اایانن بارربو  

پنج/ ااووصافف پاررسایانن (عبداالکریم سرووشش)  
شش/ سرگشته ررااهه حق (نیکوسس کاززاانتزااکیس، ترجمه منیر جزنی)  

هفت/ جنایت وو مکافاتت (ددااستایفسکی، ترجمه مهریی آآهی)  
هشت/ فراارر اازز مدررسه (عبداالحسین ززررین کوبب)  

ترجمه بهاءءاالدین خرمشاهی)نه/ قدیس مانویل نیکوکارر شهید (میگل دد ااوونامونو/   
-ددهه/ مالونن می میردد سامویل بکت (متأسفانه نامم مترجم رراا به یادد نمی آآووررمم)   
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33- عرفانن ثابتی    
 

یک/ ررساالتت (مونتنی)  
ددوو/ عشق/ترسس/ززندگی/نظاررتت/ززمانه/مدررنیتۀ سیالل (ززیگمنت باوومن)  

سه/ فلسفۀ پولل (گئوررگگ ززیمل)  
گگ (آآندررهه کنت ااسپونویل)چهارر/  ررساله اایی کوچک ددرر بابب فضایل بزرر  

پنج/ ددرر ستایش ددیواانگی (ااررااسموسس)  
شش/ ساخت ااجتماعی ووااقعیت (پیتربرگر وو تامس الکمن)  

هفت/ عصر سکوالرر (چاررلز تیلورر)  
هشت/ حقانیت عصر مدررنن (هانس بلومنبرگگ)  

نه/ االوهیت وو مظهریت/ مقاالتت وو ررسائل ددرر مباحث متنوعه (علی مراادد ددااووووددیی)  
هه ها وو قدررتت/ خاطرااتت (االیاسس کانتی)ددهه/ کیفر آآتش/تودد  

مسیح باززمصلوبب/آآخرین ووسوسۀ مسیح/گزااررشش به خاکک یونانن (نیکوسس کاززاانتزااکیس)  
ررفیق ااعلی (کریستین بوبن)  

 
34- علی معمورریی    

 
یک/ مقاتل االطالبیین (اابواالفرجج ااصفهانی)  

عین االیقین (فیض کاشانی)ددوو/   
تفسیر االمیزاانن (عالمه طباطبایی)سه/   

حکمت ددرر ااررووپا (محمدعلی فرووغی)سیر چهارر/    
نقد مصطفی ملکیانن بر وویراایش نخست قبض وو بسط تئورریک شریعت سرووششپنج/   

تارریخ جامع ااددیانن (جانن بی ناسس)شش/   
محمدعابد االجابریی به وویژهه ددوو جلد نخستش (تکوین االعقل االعربی وو بنیة االعقل االعربی)» نقد االعقل االعربی«مجموعه هفت/   
رریخ االعربب قبل ااالسالمم (جواادد علی)االمفصل فی تاهشت/   

االقراانن من االتفسیر االموررووثث االی نقد االخطابب االدینی (محمد ااررکونن) نه/   
)Man's Search for Meaning (Viktor Franklددهه/   

 
 

35- علیرضا آآززاادد    
 

یک/ ددیواانن حافظ  
ددوو/ نهج االبالغه  

سه/ ررووحح مجردد (سید محمد حسین حسینی تهراانی)  
رر تارریخ ااندیشه غربی (فراانکلین بومر)چهارر/  جریانن هایی بزررگگ دد  

پنج/ حقیقت وو ررووشش (هانس گئوررگگ گادداامر)  
شش/ مفاتیح االغیب (فخر ررااززیی)  

هفت/ معنایی متن (نصر حامد اابوززید)  
هشت/ مسؤوولیت شیعه بوددنن (علی شریعتی)  

نه/ تارریخ دداامپزشکی وو پزشکی اایراانن (حسن تاجبخش)  
ددهه/ اازز تو حرکت اازز خداا برکت  
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36- علی هنریی    

 
یک/ پیشرفت وو توسعه بر بنیادد هویت فرهنگی (پروویز ووررجاووند)  

ددوو/ فکر آآززااددیی وو مقدمۀ نهضت مشرووطیت (فریدوونن آآددمیت)  
سه/ نیرووهایی مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی (علی ررهنما)  

چهارر/  مجلدهایی (فصلنامه گفتگو)  
پنج/ ااخالقق ددرر حوززهه عمومی (علی میرسپاسی)  

شش/ خرووجج، ااعترااضض، ووفادداارریی  
هفت/ بنیاددهایی نظریه ااجتماعی (جیمز کلمن)  

هشت/ تئورریی هایی ااعترااضسیاسی وو جنبش هایی ااجتماعی (کاررلل ددیتر ااووپپ)  
نه/ رروواانن شناسی ااجتماعی ااعترااضض (برتت کالندررمانز)  

ددهه/  
 

 
37- محمد بابایی    

 
یک/ "گلستانن" شریف سعدیی  

ددوو/ طال ددرر مس (ددکتر ررضا برااهنی)  
دید)سه/ کتابب مقدسس (شامل عهد عتیق وو ج  

ها وو کتابهایی آآقایی محمد قائد چهارر/ مجموعه آآثارر وو نوشته  
پنج/ ددموکرااسی ددرر اامریکا (نوشته االکسی ددوو توکووویل)  

شش/ مقاالتت منتشر شدهه ددکتر عبداالکریم سرووشش  
االله میثمی هفت/ ددوو جلد خاطرااتت آآقایی مهندسس لطف  

سعیدیی سیرجانی)هشت/ تفسیر سوررآآباددیی  (اابوبکر عتیق نیشابورریی وو با تصحیح شاددرروواانن   
ها  (ساموئل هانتینگتونن) نه/ برخورردد تمدنن  

ددهه/ سلجوقیانن (محمد شکِر)  
 

38- نژاادد محمدعلی غالمی    
 

یک/ قرآآنن  
ددوو/ نهج االبالغه  
سه/ ددیواانن حافظ  

چهارر/ پدرر، ماددرر، ما متهمیم (ددکتر شریعتی)  
پنج/ عدلل االهی (مرتضا مطهریی)  

شش/ شهید جاووید صالحی نجف ااباددیی  
ناتت (جوررجج ااوورروولل)هفت/ قلعه حیواا  

هشت/ ررمانن بارر هستی(سبکی تحمل ناپذیر هستی)میالنن کوندرراا  
نه/ فیه ما فیه (مولویی)  

)11ددهه/ مجمع االبحرین ااثر محمد ددااررااشکوهه (فرززند شاهه جهانن گوررگانی .قرنن   
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39- اامیرعباسس رریاضی    

 
یک/ ددیواانن؛ حافظ (شعر کهن)  

مشق؛ سایه (شعر معاصر)  ددوو/ سیاهه  
(ااددبیاتت مقدسس) سه/ نهج االبالغه  

چهارر/ تمهیدااتت؛ عین االقضاتت (ااددبیاتت سرگشتگی)  
پنج/ پدرر ماددرر ما متهمیم؛ شریعتی (ااددبیاتت ااعترااضض)  

شش/ کلیدرر؛ ددوولت آآباددیی (ااددبیاتت ددااستانی اایراانی)  
هفت/ جاوودداانگی؛ کوندرراا (ااددبیاتت ددااستانی غیر اایراانی)  

)گراایانن یی کمیّت وو عالئم آآخراالزمانن؛ گنونن (سنت هشت/ سیطرهه  
نه/ مبانی رروواانکاوویی؛ فرووید (ااددبیاتت تحقیقی)  
ددهه/ مشتاقی وو مهجورریی؛ ملکیانن (وو ددیگر...)  

 
یی منظومم// //مجموعه  

شعر کهن•   
o بردد به ددنیایی خیالل بگذرریم... خوااند وو مراا می اایی که پدرربزررگگ ددرر خرددسالی براایم می ااگر اازز شاهنامه  
o ددیواانن حافظ  
o کلیاتت سعدیی  

 
شعر معاصر•   
o ق؛ سایهسیاهه مش  
o ددیواانن شهریارر  
o ززمستانن، ااررغنونن؛ ااخواانن  

 
یی منثورر// //مجموعه  

ااددبیاتت مقدسس•   
o نهج االبالغه؛ علی  
o عهدین؛  با تاکید بر اایوبب، سلیمانن، ززکریا، یوحنا  
o ااووپانیشادد  

 
ااددبیاتت سرگشتگی•   
o  تهمیدااتت- ها؛ عین االقضاتت نامه   
o سواانح االعشاقق؛ غزاالی  
o مقاالتت شمس تبریز  
o صادد االعبادد؛ ررااززییمر  
o االخیر؛ محمد اابن منورر سعید اابی ااسراارراالتوحید فی مقاماتت شیخ اابی  
o (پیر هرااتت) مناجاتت نامه؛ اانصارریی  

o The Confessions | Augustine  
 

ااددبیاتت ااعترااضض•   
o »کویر«ددرر » هبوطط «- -پدرر ماددرر ما متهمیم   -گفتگوهایی تنهایی   تشیع علویی، تشیع صفویی | شریعتی   
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یاتت ددااستانی اایراانیااددب•   
o سنگی بر گورریی؛ جاللل  
o سوووشونن؛ بهبهانی  
o  کلیدرر- هایی بیابانی  الیه  -سپنج  – جایی خالی سلوچچ   سلوکک؛ ددوولت آآباددیی –  
o ها  همسایه- ددااستانن یک شهر؛ محمودد   
o یی قرهه سو؛ اافغانی شاددکامانن ددررهه  
o  ثریا ددرر ااغما؛ فصیح – ۶٢۲ززمستانن  
o هایی اابریی؛ ددرروویشیانن سالل  
o رر وو گهوااررهه گو عزاادداارراانن بیل؛ ساعدیی –  
o آآتش بدوونن ددوودد؛ اابرااهیمی  
o  بوفف کورر سه قطرهه خونن؛ هداایت –  

 
ااددبیاتت ددااستانی غیر اایراانی•   
o مرشد وو ماررگریتا؛ بولگاکف  
o  مسیح بازز مصلوبب -یی مسیح  آآخرین ووسوسه – یی ررااهه حق؛ کاززاانتزااکیس سرگشته   
o  بارر هستی جاوودداانگی  – آآهستگی  – دداارر؛ کوندرراا ندهههایی خ عشق –  
o ووددااعع با ااسلحه؛ همینگویی  
o جانن شیفته؛ ررووالنن  
o یی حیوااناتت؛ ااوورروولل مزررعه  

 
گراایانن ااددبیاتت سنت•   
o یی کمیّت وو عالئم آآخراالزمانن؛ گنونن سیطرهه  
o ااصولل وو ررووشهایی هنر مقدسس؛ بوررکهاررتت  
o هنر خط وو تذهیب؛ لینگز  

 
ااددبیاتت تحقیقی•   
o مبانی رروواانکاوویی؛ فرووید  
o ط تئورریک شریعت؛ سرووششقبض وو بس  
o یی حجابب شرعی ددرر عصر پیامبر؛ ترکاشوند ررساله  
o ررحمت نبویی، خشونت جاهلی: رروویکرددیی نو به ررفتارر پیامبر با مخالفانن؛ ااددااکک  
o اایراانیانن؛ کاتوززیانن  
o معنایی متن؛ اابوززید  

o Faith and Reason | Helm  
o ددررآآمدیی به منطق جدید؛ موحد  

 
وو ددیگر...•   
o شید نگریستن؛  یالوممخیرهه به خورر  
o  ررااهی به ررهایی مشتاقی وو مهجورریی؛ ملکیانن –  
o ااووصافف پاررسایانن؛  سرووشش  
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40- علی سیدآآباددیی    

 
یک/ نهج االبالغه (ترجمه سیدجعفر شهیدیی)  

ددوو/ شاهنامه فرددووسی  
هایی علی شریعتی سه/ کویر وو ددیگر کتابب  

چهارر/  حماسه حسینی وو مسئله حجابب (مرتضی مطهریی)  
ثارر مهدیی ااخواانن ثالث (ااخواانن آآغازز آآشنایی من با شعرمعاصر اایراانن بودد. شعر شاملو رراا هم همین جا باید ااضافه کنم)پنج/ مجموعه آآ  

شش/ کلیدرر وو جایی خالی سلوچچ (محمودد ددوولت آآباددیی)  
هفت/ ددنیایی سوفی (یوستین گوررددرر)  

هایی اامبرتوااکو هشت/ نامم گل سرخخ وو همه کتابب  
  هایی یوسا اببگو ددرر کاتدرراالل وو بیشتر کت وو نه/ گفت

هایی جهانن وو اافسونن ززددگی جدید، هویت چهل تکه وو تفکر سیارر (دداارریوشش شایگانن) ددهه/ ززیر آآسمانن  
هایی عبداالکریم سرووشش . قبض وو بسط تئورریک شریعت وو بسیارریی اازز کتابب ١۱١۱  
-. چنین گفت ززررتشت ١۱٢۲ نیچه با ترجمه دداارریوشش آآشورریی   
-. پیامبر وو ددیواانه ١۱٣۳ جف ددرریابندررییخلیل جبراانن خلیل با ترجمه ن   
هایی محمدمجتهد شبستریی . هرمنوتیک، کتابب، سنت وو ددیگر کتابب١۱۴  
هایی محمدررضا شفیعی کدکنی . موسیقی شعر وو بسیارریی اازز کتابب١۱۵  
هایی بابک ااحمدیی . ساختارر تاوویل متن وو برخی ددیگر اازز کتابب١۱۶  
-. حدیث نفس١۱٧۷ حسن کامشادد   
-هایی خوبب  هایی خوبب براایی بچه . قصه١۱٨۸ شاید ااوولین کتابی ااست که خوااندنش رراا به یادد ددااررمم. یک ررووزز برفی که مهدیی آآذذرریزددیی ( 

  مدررسه تعطیل بودد، عمویم براایم آآوورردد وو ززیرکرسی خوااندیمش(
-هایی ددرردداارر  . آآینه١۱٩۹ هوشنگ گلشیریی (شاید براایتانن عجیب باشد، ااما ااین ااوولین کتابب اازز گلشیریی بودد که خوااندمم وو براایی همین  

  هایی ددیگرشش مهم ترند وو بعد خوااندمم وو لذتت برددمم( تاثیرگذاارر بودد، گرچه کتابب
  . باررهستی وو چندکتابب ددیگر اازز میالنن کوندرراا٢۲٠۰
-. ررووحح پرااگگ ٢۲١۱ اایواانن کلیما با ترجمه خشایارر ددیهیمی   
-. سنگی برگورریی ٢۲٢۲ جاللل آآلل ااحمد   
-. سوووشونن ٢۲٣۳ سیمین دداانشورر   
-. موسی وو یکتا پرستی٢۲۴ فرووید   
تر اازز ااین  هایی متاخر هایی شاملو، نجف ددرریابندرریی، ااخواانن وو... (ددرر مجموعه ریی به خصوصص کتاببگوهایی ناصرحری وو . مجموعه گفت٢۲۵

.(ددست هم کتابب لیلی گلستانن اازز تارریخ شفاهی نشرثالث رراا باید به ااین فهرست ااضافه کنم  
 
 

41- حامد عامریی    
 

یک/ تارریخ هخامنشیانن/ پیِِر بِِریانن  
سیرتت ررسولل االله/ اابن هشاممددوو/   
لستانن سعدییسه/ گ  

غزلیاتت حافظچهارر/   
تارریخِ بیهقیپنج/   

گفتاررها/ نیکولو ماکیاووللیشش/   
ررآآمدیی بر تارریخ ااندیشۀ سیاسی ددرر اایراانن/ ددکتر جواادد طباطباییهفت/ دد  
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نظریۀ جکومت قانونن/ ددکتر جواادد طباطباییهشت/   
ررسالۀ یک کلمه/ میرززاا یوسف خانن مستشارراالدوولهنه/   
سپهساالرر/ شاددرروواانن ددکتر فریدوونن آآددمیت ااندیشۀ ترقّّی وو حکومت قانونن ـ عصرددهه/   

 
 

42- سوددهه منصورریی    
 

یک/ نهج االبالغه؛ (علی بن اابی طالب)  
ددوو/ تذکرهه ااالوولیاءء؛ (عطارر نیشابورریی)  

سه/ شجاعت بوددنن؛ پل تلیش (ترجمه مراادد فرهاددپورر)  
چهارر/ چیستی علم؛ چالمرزز  
پنج/ مرااقبت وو تنبیه؛ فوکو  

ووشش حبیبی)شش/ اابلوموفف؛ اایواانن گنچاررووفف (ترجمه سر  
هفت/ اابله؛ ددااستایوفسکی (ترجمه سرووشش حبیبی)  

هشت/ بارر هستی؛ میالنن کوندرراا  
رااباللنه/ تنهایی پر هیاهو؛ بهومیل ه  

ددهه/ شب یک شب ددوو؛ بهمن فرسس  
 
 

43- فارریا باررلس    
 

یک/ بارر هستی ااثر میالنن کوندرراا  
ددوو/ جنایت وو مکافاتت ااثر فیوددوورر ددااستایوفسکی  

ننسه/ جانن شیفته ااثر رروومن ررووال  
چهارر/ اانسانی بسیارر اانسانی ااثر فریدرریش نیچه  

پنج/ ددررآآمدیی بر اانسانن شدنن کاررلل ررااجرزز  
سهراابب سپهریی. ٣۳شش/ شعر ززمانن ما   

هفت/ تعبیر رروویا ززیگموند فرووید  
هشت/ غزلیاتت شمس تبریز ااثر موالنا جاللل االدین محمد بلخی  

نه/ محاکمه کافکا  
ددهه/ کلیدرر ااثر محمودد ددوولت آآباددیی  

 
44- یحمید شهرآآب    

 
یک/ ززااددهه براایی عشق؛ لئو بوسکالیا  

ددوو/ تائوته جینگ؛ الئوتسه  
سه/ تعلیماتت ددوونن خواانن؛ کاستانداا  

چهارر/ نامه هایی عین االقضاتت  
پنج/ نفحاتت ااالنس؛ جامی  
شش/ نابب غزلیاتت سعدیی  

هفت/ عرفانن نظریی؛ یحیی یثربی .قبل اازز ااینکه با شیخ ااکبر ددررگیر بشومم ااین کتابب رراا خوااندمم  
ااسپینوززاا. ااین کتابب رراا خدمت ددکتر جهانگیریی خوااندممهشت/ ااخالقق؛   

نه/ قلندرر وو قلعه؛ یحیی یثربی  
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ددهه/ عشق ررقص ززندگی؛ ااشو  
 
 

45- شرووین نکویی    
 

سنت ااگزووپریی یک/ شاززددهه کوچولو؛ آآنتواانن ددوو  

آآررززووهایی بزررگگ؛ چاررلز ددیکنز  ددوو/  

سه/ جنگ وو صلح؛ لئو تولستویی   

چهارر/ برااددرراانن کاررااماززووفف؛ ددااستایوسکی   

بیگانه؛ آآلبر کامو  پنج/  

شش/ صد سالل تنهایی؛ ماررکز   

هفت/ مدیر مدررسه؛ االل ااحمد   

وو نینو؛ قربانن سعید   هشت/ علی  

ها؛ کوتزیی  نه/ ددرر اانتظارر بربر  

ددهه/ ژژررمینالل؛ اامیل ززووال  

 

46- حامد صابریی    
 

یک/ ددررباررهه حکمت ززندگی شوپنهاوورر   
ددوو/ جستاررهایی اازز تارریخ معاصر اایراانن عبداالله شهباززیی؛   

قرآآنن؛ سه/   
هایی جهانن حسن شهبازز؛  ترین کتابب چهارر/ مجموعه سیریی ددرر بزررگگ  

پنج/ منطق صورریی محمّد خواانسارریی؛   
شش/ مجموعه تارریخ تمدّّنن وویل ددوورراانت؛   

هفت/ فلسفه چیست ررضا ددااوورریی ااررددکانی؛   
هشت/ چنین گفت ززررتشت نیچه؛   
نه/ محاکمه سقرااطط، ااثر اافالطونن؛   

ددهه/ مقاصداالفالسفه غزّاالی.  
لبتّّه بیشتر آآثارر علی صفاییوو اا  

 
 

47- مژگانن اایالنلو    
 

یک/ ااوولدووزز وو کالغها   
ددوو/ کتابهایی مرحومم ددستغیب ددرر توصیف جهنم وو ااخرتت  
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سه/ کتابب ززندگی حسن سباحح وو ززندگی مالصدرراا اازز ذذبیح االه منصورریی که مراا شیفته عرفانن کردد. وو ددیگر ززندگی براایم نگذااشت تذکرهه االولیا 
جج وو عین االقضاتت وو بایزید وو ...وو ددرر جستجویی تصوفف وو حال  

چهارر/ کتابب جنایت وو مکافاتت ناتمامم   
پنج/ تمامم کتابهایی شریعتی که تمامم پاسخهایی عالم رراا براایی ذذهن پر پرسش ما ددااشت، اانقالبی وو پر شورر  

  شش/ سیر حکمت ددرر ااررووپا مرحومم فرووغی که مراا شیفته فلسفه کردد وو مجنونن عقالنیت ...
ه ررحیمی وو رر. ااعتماددییهفت/ بعضی کتابهایی فهیم  

هشت/ کتابهایی مرحومم صالحی نجف ااباددیی به وویژهه شهید جاووید.  
نه/ االمنقذ من االضاللل غزاالی، (صد االبته قیض وو بسط تئورریک شریعت)   

ددهه/ کتابب تارریخ ااددیانن جانن ناسس  
 

48- مصطفی نصیریی    
 

یک/ آآثارر سیدجواادد طباطبایی به عنواانن یک کل همبسته  
لئو ااشترااووسس فلسفه سیاسی چیست ــددوو/ حقوقق طبیعی وو تارریخ وو   

سه/ بداایه االحکمه وو نهایه االحکمه ــ عالمه طباطبایی  
چهارر/ ااسالمم اایراانی ــ هانریی کربن  
پنج/ ررساله فی االصحابه ــ اابن مقفع  

شش/ آآررااءء ااهل االمدینه االفاضله ـ فارراابی ـ به همرااهه فارراابی موسس فلسفه ااسالمی ــ ددااوورریی ااررددکانی  
ـ فوکوهفت/ نظم ااشیاءء ـ  

  هشت/ خداایگانی وو بندگی ــ هگل
نه/ شهریارر ــ ماکیاووللی  

ددهه/ نقد االخطابب االدینی ــ نصرحامد اابوززید  
 
 

49- بابک عباسی    
 

تذکرهه ااالوولیایی عطارر بودد (که ذذکر عبداالله مباررکک ددرر آآنن آآمدهه ااست)   
ووضعیت آآخر تامس هریس(وو جلد ددوومش ماندنن ددرر ووضعیت آآخر  

 
 

50- علی رراادد    
 

یی: فوأأدد ررووحانی / شرکت اانتشاررااتت علمی وو فرهنگی طونن / ترجمهجمهورر / اافالیک/   
االله فوالددووند / نشر ماهی یی: عزتت آآززااددیی وو خیانت به آآززااددیی / آآیزاایا برلین / ترجمهددوو/   

یی: حمید عنایت / اانتشاررااتت خوااررززمی سه/ تارریخ طبیعی ددین / ددیوید هیومم / ترجمه  
دیی / موسسه اانتشاررااتت نگاههحاالننِِ بیداارربخت / غالمحسین ساع چهارر/ آآشفته  

یی: دداارریوشش آآشورریی / اانتشاررااتت آآگاهه پنج/ چنین گفت ززررتشت / نیچه / ترجمه  
یی: پروویز سیارر / اانتشاررااتت آآگاهه شش/ کتابب بیهوددهه / کریستیانن بوبن / ترجمه   

بلیغاتت ااسالمییی: ددکتر سید محسن فاطمی / اانتشاررااتت حوززهه هنریی ساززمانن ت یرکگارردد / ترجمه ترسس وو لرزز / سوررنن کیهفت/   
یی: علی عبدااللهی / نشر مشکی فیل / برتولت برشت / ترجمههشت/   

یی: ددکتر سید جعفر سجاددیی / اانتشاررااتت دداانشگاهه تهراانن االدین یحیی سهرووررددیی / ترجمه حکمة ااالشرااقق / شهاببنه/   
شناسی) / بابک ااحمدیی / نشر مرکز ددهه/  آآفرینش وو آآززااددیی (جستاررهایی هرمنوتیک وو ززیبایی  
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- -هضمیم  
- یی: مهدیی سحابی / موسسه اانتشاررااتت نگاهه بارروونن ددررخت نشین / اایتالو کالوینو / ترجمه   
- -یی: نگین شیدووشش / اانتشاررااتت حرفه ددررباررهه عکاسی / سوززاانن سونتاگگ / ترجمه  نویسندهه  
- یی: شهرززاادد لوالچی وو خجسته کیهانن / نشر اافق یی نیویوررکک / پل ااُُستر / ترجمه گانه سه   
- فت وو گو با ددکتر غالمحسین اابرااهیمی ددینانی / کریم فیضی / اانتشاررااتت ااطالعاتتسرشت وو سرنوشت، گ   
- ددخت ددقیقیانن / نشر وویداا یی یهودد) / شیرین نرددبانی به آآسمانن (نیایشگاهه ددرر تارریخ وو فلسفه   
- یی: خشایارر ددیهیمی / نشر نی ررووحح پرااگگ / اایواانن کلیما / ترجمه   
- یی: مهشید نونهالی / نشر نی مهاازز کافکا تا کافکا / مورریس بالنشو / ترج   
- یی تارریخ (جستارریی ددرر هرمنوتیک تارریخ) / بابک ااحمدیی / نشر مرکز ررساله   
- یی: صالح حسینی / اانتشاررااتت نیلوفر مرگگ اایواانن اایلیچ / لئونن تالستویی / ترجمه   

 
 

51- یی ررنداانن ددرر کوچه    
 

یک/ هشت کتابب سپهریی   
ددوو/ شریعتی   

سه/ تولدیی ددیگر فرووغغ  
شاملو چهارر/ هواایی تاززهه  
پنج/ بیگانه کامو  

شش/ ترجمه فرقق االشیعه نوبختی با مقدمه اایی مفصل ددرر سیر کالمم شیعه به قلم محمد جواادد مشکورر  
هفت/ قبض وو بسط تئورریک شریعت  

هشت/ ااووصافف پاررسایانن  
نه/ علم وو ددین بارربورر. دداائرهه االمعاررفف دداانش  

من گذااشته باشد ددرر آآنن سالها به خاطر نمی آآووررمم .شاید بوفف کورر ددهه/ جایی کتابب ددهم خالی ااست .کتابب مهمی که تاثیریی ماندگارر بر 
هداایت ااما ترجیح میدهم ااسم کتابب ددیگریی رراا بنویسم:ددررخت ززیبایی من.کتابب ررااززها وو عاشقانه هایی من کتابی که با آآنن بسیارر گریستم  

 
 

52- االله شهسواارر ررووحح    
 

حکومت ددرر براابر جامعه ااثر پیِِر کالستریک/   
La Société contre l'Etat | Pierre Clastres  

ددوو/ پارریس، پایتخت قرنن نوززددهم؛  وواالتر بنیامین  
 Paris, capitale du XIX siècle | Walter Benjamin  

رربایی؛ گابریل گاررسیا ماررکز سه/ گزااررشش یک آآددمم  
هایی سیاست؛ ژژااکک رراانسیر چهارر/ ددرر کراانه  

پنج/  تارریخ اایراانن مدررنن؛  یرووااند آآبرااهامیانن  
خوااهه (توتالیتارریسم)؛  هانا آآررنت تمامیتهایی  شش/ سامانه  

) ددااررددThe Origins of Totalitarianismخوااهی ( هایی تمامیت آآررنت سه کتابب ززیر عنواانن سرچشمه  
١۱- خوااهی (که با نامم توتالیتارریسم به ززبانن فاررسی نشر یافته ااست.)  هایی تمامیت سامانه   
٢۲- اامپریالیسم   
٣۳- یهوددیی ستیزیی   

تونی گیدنزشناسی؛  آآن هفت/ جامعه  
هشت/ قبض وو بسط تئورریک شریعت؛  عبداالکریم سرووشش  
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یی باززگشت به خویشتن؛  علی شریعتی نه/ مجموعه  
ددهه/ منطق االطیر؛ فریداالدین عطارر نیشابورریی  

 
 

53- محمودد مقدسی    
 

د سالگی کتابب جیمز یک/  تنوعع تجربه ددینی؛ وویلیامم جیمز( وو کتابب خوااندنی تیلورر با نامم "تنوعع ددین ددرر ررووززگارر ما" که به مناسبت ص
نوشته شدهه ااست)  

ددوو/  شجاعت بوددنن؛ پل تیلیش  
سه/ پرااگماتیسم؛ وویلیامم جیمز  

چهارر/ مشتاقی وو مهجورریی؛ مصطفی ملکیانن  
پنج/ خلوصص قلب؛ کرکگورر   

شش/ سنجش قوهه حکم کانت ( به ااضافه یی تمهیدااتت اایشانن)  
هفت/ ررساله اایی ددرر بابب سرشت اانسانن؛ ددیوید هیومم  

مم جهانن؛ عبداالکریم سرووششهشت/ نهادد نا آآرراا  
نه/ کتابب هایی ااررووین یالومم خصوصاًً رروواانن ددررمانی ااگزیستانسیالل  

ددهه/ هابیل وو چند ددااستانن ددیگر نوشته ااوونامونو  
 
 

54- بابک طهماسبی     
 

ررووسو» اامیل«یک/   
تولستویی» آآناکاررنینا«ددوو/   
هداایت» گورر به  ززندهه«سه/   

ددااستایفسکی» قمارربازز«چهارر/   
عیدیی سیرجانیس» ددرر آآستین مرقع«پنج/   

کاتوززیانن» ااقتصادد سیاسی اایراانن«شش/   
ددیوید هیومم» تارریخ طبیعی ددین«هفت/   
وویلیامم جیمز» پرااگماتیسم«هشت/   

تامس کوهن» هایی علمی ساختارر اانقالبب«نه/   
  رریچارردد ررووررتی» فلسفه وو اامید ااجتماعی«ددهه/ 

 
 

55- محمد محموددپورر    
 

شخصی:  
ررباعیاتت خیامم؛ تأمالتت ددرر فلسفه ااوولی ددکاررتت؛ شاززددهه کوچولویی سنت ااگزوو پریی؛ هشت کتابب سهراابب  

سپهریی؛ کورریی ژژووززفف ساررااماگو وو اازز حالل بد به حالل خوبب ددیوید برنز  
 

حرفه اایی:  
  تفرجج صنع ددکتر سرووشش؛ مرووجج االذهب مسعوددیی؛ سیرهه ررسولل االله ددکتر ززرریابب وو تارریخ ددرر ترااززوویی ززررین کوبب

 
56- ورربخشاامیر ن    
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یک/ غرووبب بت ها: فرددرریش نیچه  

ددوو/ مثنویی معنویی: موالنا جالاالدین محمد بلخی  
سه/ صد سالل تنهایی: گابریل گاررسیا ماررکز  
چهارر/ جامعه شناسی سیاسی: حسین بشیریه  
پنج/ تارریخ فلسفه حقوقق: ژژررژژ ددلل ووکیو  

شش/ تهوعع: ژژاانن پل ساتر  
هفت/ شاهنامه: حکیم اابواالقاسم فرددووسی  

االطیر: شیخ فریداالدین عطارر نیشابورریی هشت/ منطق  
نه/ شهریارر: نیکولو ماکیاوولی   
ددهه/ تارریخ جنونن: میشل فوکو   

وو ددسته آآخر... ما رراا چه ررسید؟ جز کوززهه اایی لبریز سواالل؟  
 

57-   مهدیی ررعنایی  
 

یک/ آآنا کاررنینا، ااثر لف تولستویی  
ددوو/ مرگگ اایواانن اایلیچ، لف تولستویی  
اررسه/ خانوااددهه تیبو، ررووژژهه ماررتن ددووگ  

چهارر/ جنگ آآخراالزمانن، مارریو ووااررگاسس یوسا  
پنج/ پرووسلوگیونن، آآنسلم  

شش/ تجربه مدررنیته، ماررشالل برمن  
هفت/ تارریخ بیهقی  

هشت/ کلیاتت سعدیی  
  Logic and Theism, Jordan Howard Sobelنه/ 

ددهه/ ووضعیت پست مدررنن، لیوتارر  
-  )A Puzzle about Belief, Saul Kripkeی تکلیف مراا با ااینکه اازز فلسفه چه می خوااهم، وو قله یی کارر فلسفی : ااین مقاله اازز کریپک

چیست، ررووشن کردد)  
- کتابب مستطابب آآشپزیی، نجف ددرریابندرریی وو فهمیه ررااستکارر: ااحتماال تاثیریی که اازز کتابب ها می گیریم منحصر به حیاتت معنویی نیست وو  

آآشپزیی کمک کردد به آآشپزیی عالقمند شومم وو اازز آآنچه بوددمم آآشپز  بعضی کتابب ها ددرر ززندگی ررووززمرهه هم تاثیر عمیقی ددااررند. کتابب مستطابب
بهتریی بشومم؛ عالووهه بر ااینکه اازز ظراافت طبع نجف ددرریابندرریی لذتت فرااوواانن برددمم.  

 
 

58- علی اافشارریی     
 

یک/ قبض وو بسط تئورریک شریعت ، ددکتر سرووشش  
ددوو/ ررساله آآززااددیی ، جانن ااستوااررتت میل  

سه/ لویاتانن هابز  
  حسین بشیریه چهارر/ جامعه شناسی سیاسی

  پنج/ جامعه بازز وو ددشمنانش ،پوپر
  شش/ تارریخ ززنداانن شکنجه وو باززددااشتگاهه میشل فوکو

  هفت/ تذکرهه ااالوولیاءء شیخ عطارر
  هشت/ مثنویی موالنا



 2
4 

  نه/ برااددرراانن کاررااماززووفف ددااستایوفسکی
ددهه/ جنگ ووصلح تولستویی  

 
 

59- ااحمد لهرااسبی    
 

یی ااوورریانا فاالچی) یک/ جنس ضعیف (نوشته  
االمرااقباتت (میرززاا جواادد آآقا ملکی تبریزیی)ددوو/   

سه/ ددکتر جکلیل وو آآقایی هاید  
چهارر/ آآنن گاهه هداایت شدمم (تیجانی سماوویی)  
پنج/ ااووصافف پاررسیانن (عبداالکریم سرووشش)  

شش/ قبض وو بسط تئورریک شریعت (عبداالکریم سرووشش)  
هفت/ صرااطهایی مستقیم (عبداالکریم سرووشش)  
(ددکاررتت) هشت/ گفتارر ددرر ررووشش ددررست ررااهه برددنن عقل  
نه/ عقل وو ااعتقادد ددینی (مایکل پترسونن...)  

ددهه/ علم وو ددین (اایانن بارربورر)  
 

60- عبداالرحیم مرووددشتی    
 

یک/ ماجرااهایی شرلوکک هولمز. به من آآموخت که ددقت ددرر مشاهدهه وو ااستنتاجج به چه معناست.  
ددوو/ مثنویی مولویی.   

سه/ قبض وو بسط تئورریک شریعت (ووقتی مقاالتی بودد ددرر کیهانن فرهنگی)  
یی ااحمد آآرراامم، شرکت سهامی اانتشارر چهارر/ پوپر: حدسها وو اابطالها؛ ترجمه  

پنج/ عرووجج اانسانن؛ جیکوبب بروونوسکی (که نخست سریالی ددرر تلویزیونن بودد وو بعد کتابب شد)   
ه چاپپ ررسید. یی مرتضی مطهریی وو ززیر نظر ددکتر سرووشش ب اااللبابب؛ که نخستین بارر ددرر یاددنامه  شش/ ررساله لب االلبابب في سير وو سلوكك ااوولي

اایی ااست بی نظیر ددرر تقریر ددررووسس ااخالقی وو عرفانی مرحومم محمد حسین طباطبایی به سبک ااستاددشش سید علی قاضی. ررساله  
یی بهاءء االدین خرمشاهی هفت/ علم وو ددین؛ اایانن بارربورر، با ترجمه  

یی بهاءء االدین خرمشاهی هشت/ عرفانن وو فلسفه، وواالتر ترنس ااستیس، با ترجمه  
پیر؛ وو ددکتر فاستوسس، کریستوفر ماررلو.نه/ هملت، شکس  

ددهه/ منطق اایمانیانن ددرر ماررکسیسم؛ علیقلی بیانی، شرکت سهامی اانتشارر  
 

-      The Golden Bough: A Study in Magic and Religionجیمز فریزرر  
 -   The Foreign Vocabulary of The Quranآآررتورر جفریی، 
 - ر ررووحانی.  یی منوچه خواابگرددها؛ آآررتورر کوستلر، ترجمه  
 - یی ماررمولک وو پیشابب ددررااززگوشش جوشاندهه  
 cognitive science -  

 
 
 

61- سلورر مالیریی    
 

بارر سه قطرهه خونن هداایت رراا ددست گرفتم وو ذذهن من آآنن موقع نسبت به نوعی مدررنیسم ااددبی گشوددهه شد، وو هم به  ااوولل اازز هرچیز، نخستین
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. وو ااین ززمینه اایی شد تا به کافکا برسم وو با قصر وو محاکمه یی ااوو، ااین شوکک نوعی معرفت شناسی اانسانن مدررنن، وو بسیارر برمن تأثیر گذااشت
تکمیل شد. جلو تر که آآمدمم، مقاالتت شمس وو ددیواانن کبیر مولویی، به ووِِیژهه چند غزلل بسیارر تاثیر گذاارر بر من، تجربه یی به یاددماندنی رراا اازز 

ه ااتفاقی ددرر کتابب خانه پیداا شد، بخش یونانش ددرر ررووززگارر ددبیرستانن، ززبانن ددرر ااددبیاتت فاررسی به من ددااددند. ااما بعد، تارریخ فلسفه ررااسل، ک
 بسیارر تاثیر گذااشت وو مبتال کردد. وو ااما بعد، ددااستانن بلند خرووسس، وو آآذذرر ماهه آآخر پاییز اازز گلستانن بودد که به نوعی سحر ززبانن بودد وو تصویر

پیتر » هگل«بعدشش باید به کتابب خیلی کوچک وو اابتداایی شعریی براایم. عقل سرخخ سهرووررددیی رراا به یادد ددااررمم که چقدرر من رراا مشغولل کردد. 
لوددوویگ «سینگر ااشاررهه کنم که یکی اازز مهم ترین رروویدااددهایی ززندگی فکریی من رراا ررقم ززدد: آآشنایی با هگل. بعد مقاله اانگلس با عنواانن 

ااددهایی ززندگی اامم بوددند. قطعا ماررکس، یکی اازز مهمترین ررووید» اایدئولوژژیی آآلمانی«، وو بعد »فویرباخخ وو پایانن فلسفه کالسیک آآلمانی
کاررهایی اایگلتونن خیلی براایم ااهمیت ددااررند وو به کتابب هایی بالینی من تبدیل شدند. مقاالتش هم همین طورر. به وویژهه ددررآآمدیی بر نظریه 

مین طورر ااددبی که ترمم ددوومم کاررشناسی به ددستم ررسید وو من رراا نجاتت دداادد وو ااالنن کتابب اازز شدتت ااررجاعع هایی متناووبب اازز هم وواا ررفته!! وو ه
فرووید وو » تعبیر خواابب«ااشش، که بازز چشم هایم رراا ددرر خواانش مجددد پست مدررنیسم بازز کردد. تآثیر » پیش ددررآآمدیی بر اایدئولوژژِِیی«

همچنین نظریه غریزهه مرگگ ااوو براایم ااجتنابب ناپذیرااند. کتابب گراامشی با ترجمه محسن حکیمی، که نشر چشمه آآنن رراا بیروونن دداادد، خیلی 
اازز لویی آآلتوسر هداایت کردد. ااین شوکک هایی پی ددرر » لنین ووفلسفه«وو من رراا به کتابب مهم تر ددیگر ددرر ززندگی اامم یعنی  برمن تأثیر گذاارر بودد

ددررباررهه یی معرفت شناسی نیچه، ترجمه مراادد فرهادد پورر، به وویژهه مقدمه خودد اایشانن برکتابب، » فلسفه، معرفت وو حقیفت«پی با کتابب 
  تکمیل شد.

فوکو بسیارر براایم مهم هستند وو » نظم ااشیا«) وو نیز acts of literatureایش وو جهانن ووطنی وو نیز قطعا ددرریداا (به خصوصص ددرر بخش
بخش ااعظمی اازز ددررگیریی هایی فکریی من رراا ساختند.  

 
 

62- معزّررضا بهشتی    
 

نوررهه كمشکوةة  سوررهه نورر: االله نورر االسموااتت وو ااالررضض مثل 35یک/ همه آآثارر ووحیانی وو ددرر صدرر آآنها قرآآنن وو ددرر صدرر آآیاتت آآنن اایه ززیبایی 
فيها مصباحح االمصباحح في ززجاجة االزجاجة كانها كوكب ددرريي يوقد من شجرةة مبارركة ززيتونة ال شرقيه وو ال غربية يکادد ززيتها يضيءء وو لولم 

  تمسسه نارر نورر علي نورر يهديي االله لنوررهه من يشاءء
 

چنانن مورردد غفلت وو جفایی ززمانه. ددوو/ نهج االبالغه وو صحیفه سجاددیه، هرددوو هم  
 

ااالوولیاءء، سواانح، مرصادداالعبادد وو  االعلومم، تذکرهه ااالسراارر، ااحیاءء همه آآثارر عرفانی اازز عرفایی کالسیک چونن فصوصص، مثنویی، کشفسه/ 
ددالنن  نامه" حسن ززااددهه (که ددرر ووقت اانتشارر خودد بمن لطف کرددند) وو ااحواالل مستند حکما وو صاحب مناجاتت نامه تا معاصرین چونن "االهی

، عباسس قوچانی، نخوددکی، مالیی تربتی، ررجبعلی خیاطط، ... تا میرززاا جعفرمجتهدیی وو "تارریخ عرفا"یی ااشرااقی معتبر اازز سیدعلی قاضی
صدووقی سها.  

 
چهارر/ گلستانن وو بوستانن سعدیی که پدرر ددرر طفولیت براایی ما ززمزمه کردد، حافظ که شادداابی همیشه دداارردد وو متونن ااددبی وو منشاتت قاجارریی 

اامم. خاصه ااثر فرهادد میرززاا که چندبارر مروورر کرددهه  
 

هایی نسل نو وو پیامم  هایی خوبب" (رروواانن مهدیی آآذذرریزددیی شادد که کوددکی ما متاثر اازز ااووست)، مجله هایی خوبب براایی بچه پنج/  "ددااستانن
شاددیی، "ماهی سیاهه کوچولو" که یاددگارر ددووررهه ددبستانن ااست وو ددوو جلد "ددااستانن ررااستانن" مرحومم مطهریی. کتابب ااخیر رراا پدرر با کسب نمرهه 

شش خوااهد بردد. آآنن ددووست قدیم،  آآوواازز ددووست قدیم ازز ددهه پنجاهه براایم جایزهه خرید با ووعدهه ددیگریی که مراا به نمازز خوششممتازز ددبستانن ددرر آآغ
شودد ! ااید) فرااموشم نمی ررووزز (که همه بعدها شنیدهه اامامم مسجد کراامت مشهد بودد وو آآوواازز آآنن  

 
وژژیی" ددرر ااین میانه ماندگاررتر ااست وو سیاست وو ااخالقق شش/ همه ررسایل اافالطونن، برخی بیشتر برخی کمتر وو مستغنی اازز توصیف. "آآپول

ااررسطو.  
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-هفت/ مجموعه آآثارر ددکتر شریعتی، ددکتر سرووشش، محمدررضا حکیمی وو عین صادد  

شش ددرر بن ددنداانن ااست. "خاطرااتت کاررلل  کرددیم، هنوزز لذتت وو ررقت خوااند وو ما گوشش می ها" اازز االکس هیلی که یکی ددرر خانه می هشت/ "رریشه
اامم) وو ترااجم ااحواالل بزررگانن  رراا خوااندهه فلسفه هگل که آآووااررهه ررژژیم هیتلریی بودد (متن ااصلی آآلمانی ااست وو من فراانسه آآنن لویت" شاررحح آآلمانی

همت ااستادد فوالددووند. ااندیشه به  
 

یم نه/ آآثارر ددووررهه جواانی هگل وو همه آآثارر وو شرووحح نگاشته بر ااندیشه هگل جواانن وو موثر بر ااوو اازز ااسپینوززاا، کانت، فیشت، شلینگ، ااووررشل
  مندلسونن وو شرووحح ددیلتایی گرفته تا لوکاچچ وو ماررکوززهه وو سایر متاخرین.

 
  ددهه/ ااندیشه ااصالحی معاصر عربب بویژهه آآثارر ااررکونن، جابریی، طراابیشی، عظمه، غلیونن

 
- وو  االدین آآشنا ددرر ددهه شصت به من هدیه دداادد. نثر جراارر، هزاالل دداانشگاهی عزیز ددکتر حسامم "حاجی ااقا"یی صاددقق هداایت که ددووست هم 

آآشفت تکانن ددهندهه بودد. ددرر خانه ما هداایت منطقه ممنوعه بودد. صریح هداایت که خواابب متدینین رراا می  
 

- مجموعه آآثارر ااندیشه سیاسی/االهیاتی معاصر اازز جمله آآثارر ووبر، ااشمیت، ماررسل گوشه، هانس بلومنبرگگ، ژژااکوبب توبب، مونودد وو بوررددیو.   
 

- ددرر ززمانن دداانشجویی فرااوواانن گشتم وو سراانجامم غنیمتی شد به مددد عزیزیی اازز پستویی اانبارر  شش "طبقه جدید" میلواانن جیالسس که براایی یافتن 
اایی فاسد اازز ددلل همانن آآررمانن، اازز مرااجع  اانتشاررااتت دداانشگاهه تهراانن. ااین کتابب ددرر نشانن ددااددنن مسیر فسادد یک آآررمانن سیاسی وو ظهورر طبقه

  نظریی عصر خودد (ددهه پنجاهه تا هفتادد میالددیی قرنن پیش) بوددهه ااست.
 

65- عباسس شهرآآبی    
 

نوشته ااندرروو هیووودد پرتابب شدمم تو ااندیشه » هایی سیاسی اازز لیبراالیسم تا بنیاددگراایی ددینی ددررآآمدیی بر اایدئولوژژیی«با  87یک/ تابستانن 
بینم کتابب خوبی نیست. کنم می سیاسی وو ددنیایی سیاست. هرچند ااالنن که نگاهه می  

مند شدمم وو تصمیم گرفتم فلسفه بخونم. هبه فلسفه عالق» ددنیایی سوفی«ددوو/ سومم ددبیرستانن با   
مندمم کردد وو نهایتاًً تصمیم  شناسی عالقه نوشته لوییس کوززرر به جامعه» شناسی ززندگی وو ااندیشه بزررگانن جامعه«دداانشگاهی  سه/ سالل پیش

گرفتم علومم ااجتماعی بخونم.  
تر شدمم. بشیریه تو علومم ااجتماعی خوندنن مصمم» شناسی سیاسی جامعه«چهارر/   
...وو ااما  

آآررنت شیفته نظریه سیاسی وو فهم سیاسی شدمم. با توتالیتارریسم، گامم » توتالیتارریسم«ها آآشنایم کردد، با  پنج/ ااگر کتابب هیووودد صرفاًً با اایسم
به گامم با آآررنت، ووحشت توتالیتارریسم رراا اازز نظر گذررااندمم.  

دداارر بودد... سفر با آآررنت ااما سفریی ددنباله  
نن بودد. با ووضع بشر بودد که فهمیدمم باید به ددنبالل تعریفی غیرلیبراالل اازز آآززااددیی بگرددمم.همچونن عینکی ددیگرگو» ووضع بشر«شش/   

آآررنت.» فهم وو سیاست«هفت/ مقاله   
دداانست، کمی  کافکا هیوالیی بوررووکرااسی رراا، که ووبر نگراانش بودد، نشانم دداادد. شاید آآنچه ووبر آآیندهه بوررووکرااسی می» محاکمه«هشت/ 

-سوتر، ددرر ااتریش آآنن هایی متنوعع رراا تحت سلطه بوررووکرااسی ااتریشی ددررآآووررددهه بودد. نن ددااشت وو قومیتمجاررستانن جریا  
توااند محقق کند. شهریی بودد که تکنولوژژیی اافساررگسیخته می گر وویراانن ترسیم» ددنیایی قشنگ نو«نه/   

یتر رراا ددرر کرگدنن اایی وو تحت ررژژیمی توتال اایی توددهه ساززیی وو ووحشت ززیستن ددرر جامعه یونسکو. میل توتالیتارریسم به همسانن» کرگدنن«ددهه/  
لمس کرددمم  

 
66-   میالدد پشتیواانن 

 
یک/ مائدهه هایی ززمینی آآندررهه ژژید   
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ددوو/ ددرر جستجویی ززمانن اازز ددست ررفته یی ماررسل پرووست.  
سه/ برااددرراانن کاررااماززووفف وو جن ززددگانن ددااستایفسکی.   

چهارر/ نقد عقل محض کانت  
پنج/  هستی وو ززمانن هایدگر  

شش/ ااخالقق نیکوماخوسی ااررسطو  
دسس( عهد عتیق وو عهد جدید) االبته یک کتابب نیست؛ مجموعه اایی اازز کتابب هاست ددرر طولل قرنهاهفت/ کتابب مق  

هشت/  حقیقت وو ررووشش گادداامر  
نه/ غرووبب بتها، تباررشناسی ااخالقق وو اانک اانسانن نیچه  

ددهه/  ووضع بشر هانا آآررنت  
 

67-   نژاادد سعید عداالت 
 

موسوعة ااساطیر االعربب | محمد عجینه؛یک/   
تکامل | محمد حسین مدررسی طباطبائی؛ ددوو/ مکتب ددرر فراایند  

سه/ جانشینی حضرتت محمد/ وویلفردد ماددلونگ؛   
چهارر/ تارریخ چیست؟ اا ااچچ کارر، ترجمه حسن کامشادد؛  

پنج/ ااندیشه سیاسی ددرر ااسالمم معاصر | حمید عنایت، ترجمه بهاءء االدین خرمشاهی؛  
شش/ حاجی بابا ااصفهانی | جیمز مورریه، ترجمه میرززاا حبیب ااصفهانی؛  

هفت/ ززیر آآسمانهایی جهانن/ دداارریوشش شایگانن؛  
هشت/ ااقتداا به مسیح/ توماسس اا کمپیس؛  
نه/ مشرووطه اایراانی، ماشاءء االله آآجودداانی؛  

ددهه/ اایدئولوژژیی نهضت مشرووطیت اایراانن/ فریدوونن آآددمیت؛  
وو ااین ددوو کتابب اازز یوززفف شاخت که ااوولی سه ترجمه دداارردد وو ددوومی رراا من بنایی ترجمه ددااررمم:   

A Introduction to Islamic Law  
The Origins of Muhammadn Jurisprudence  

 
68- علی مختارریی   

 
-پدرر یک/  ماددرر ما متهمیم/ددکتر شریعتی   

-ددوو/ فلسفه ااخالقق ددرر قرنن بیستم /ااستیونن دداارروواالل آآلن گیبارردد وو پیتر رریلتن (ترجمه ااستادد ملکیانن)   
-سه/ ددررسگفتاررهایی سنت  االبته ااین ااثر کتابب نیست ااما به ووااقع براایی من بسیارر مفید بودد وو نمی مدررنیته وو پست مدررنیته /ااستادد ملکیانن(

تونم جز ددهه گانه هامم نذااررمش)  
چهارر/ حقوقق بشر ددرر جهانن معاصر (ددوو جلدیی) /ددکتر قارریی سید فاطمی  
پنج/ ااصولل حقوقق اادداارریی ددرر پرتو آآررااءء ددیواانن عداالت اادداارریی/ددکتر هدااووند  

شش/ آآیندهه آآززااددیی/فرید ززکریا  
-کوالرریسم/(ملکیاننهفت/ سنت وو س -سرووشش -مجتهد شبستریی کدیورر)  

هشت/ حدیث آآررززوومندیی/ملکیانن  
نه/ مبانی ااخالقق/جوررجج ااددوواارردد مورر  

ددهه/ قوااعد عمومی قرااررددااددها /ددکتر کاتوززیانن  
 

69- سرووشش ددباغغ   
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کوشش ، به »گزیدهه غزلیاتت شمس تبریزیی«، جاللل االدین رروومی، تصحیح وو پیشگفتارر عبداالکریم سرووشش؛ »مثنویی معنویی«یک/ 
محمدررضا شفیعی کدکنی  

، نسخۀ محمد قزووینی وو قاسم غنی»ددیواانن حافظ«ددوو/   
، عبداالحسین ززررین کوبب»پله پله تا مالقاتت خداا«وو » سرّ نی« ، »فراارر اازز مدررسه«سه/   

، عبداالکریم سرووشش»صرااطط هایی مستقیم« وو »بسط تجربه نبویی« ، »قبض وو بسط تئورریک شریعت« چهارر/   
، علی شریعتی»گفتگوهایی تنهایی« وو » هبوطط ددرر کویر« پنج/   

، سهراابب سپهریی»ااطاقق آآبی« وو » هشت کتابب« شش/   
-ررساله منطقی«هفت/  ، لوددوویگ وویتگنشتاین»فرهنگ وو ااررززشش« وو » کاووشش هایی فلسفی« ، »فلسفی   

، جانن هیک Fifth Dimensionوو  An Interpretation of Religionهشت/    
، ددیوید ررااسسFoundations of Ethicsوو  The Right and the Goodنه/    

ددهه/ جامعۀ بازز وو ددشمنانن آآنن، کاررلل پوپر، ترجمه عزتت االله فوالددووند  
، دداارریوشش شایگانن»اافسونن ززددگی جدید« وو » آآسیا ددرر براابر غربب« یاززددهه/   

، محمد مجتهد شبستریی»اایمانن وو آآززااددیی«ددووااززددهه/   
حسینی ، تئوددوورر ددااستایفسکی، ترجمۀ صالح»برااددرراانن کاررااماززووفف« سیزددهه/   

، نیکوسس کاززنتزااکیس، به ترتیب ترجمۀ محمد قاضی وو منیر جزنی »سرگشته ررااهه حق« وو » مسیح بازز مصلوبب« چهاررددهه/   
، میگل ااوونامونو، ترجمۀ بهاءء االدین خرمشاهی»هابیل وو چند ددااستانن ددیگر« وو » ددرردد جاوودداانگی«پانزددهه/   
تیس، به ترتیب ترجمۀ بهاءء االدین خرمشاهی وو ااحمدررضا جلیلی، وواالتر ااس»ددین وو نگرشش نوین« وو » عرفانن وو فلسفه«شانزددهه/   
، ررووژژهه ماررتن ددووگارر، ترجمۀ منوچهر بدیعی»ژژاانن بارروواا« هفدهه/   

، میالنن کوندرراا، ترجمۀ پروویز همایونن پورر»باررهستی«هجدهه/   
، سیمین دداانشورر»جزیرۀۀ سرگردداانی«وو » سو ووشونن« نوززددهه/   
، فرووغغ فرخزاادد»یاوورریم به آآغازز فصل سردداایمانن ب« وو » تولدیی ددیگر«،»عصیانن« بیست/   

 
70- سعید فرااهانی   

 
یک/ غزلیاتت سعدیی  

ددوو/ هشت کتابب سهراابب سپهریی  
سه/ سه کتابب ااخواانن ثالث(ددرر حیاطط کوچک پاییز ددرر ززنداانن، ززندگی می گوید ااما بازز باید ززیست، ددووززخخ ااما سردد)  

چهارر/ تک شعر آآررشش کمانگیر آآقا کسراایی  
اججپنج/ یاددگارر خونن سروو اابته  

شش/ مجموعه یی ددااستانن هایی جمالزااددهه  
هفت/ مجموعه یی ددااستانن هایی صاددقق هداایت  

هشت/ سوووشونن سیمین دداانشورر  
نه/ چرااغغ ها رراا من خاموشش می کنم ززوویا پیرززاادد  
ددهه/ شما که غریبه نیستید هوشنگ مرااددیی کرمانی  

 
71- علی مصلحی   

 
پدرر وو ماددرر ما متهمیم (علی شریعتی) یک/  
(سعیدیی سیرجانی) اایی کوته آآستیناننددوو/   
آآیین شهریارریی وو ددینداارریی (عبداالکریم سرووشش)سه/   

  ددرر فاصله ددوونقطه (اایراانن ددررووددیی)چهارر/ 
ها ( ااحمد کسروویی) پندااررپنج/   
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قلعه حیوااناتت (جرجج ااوورروولل)شش/   
  نامه مقصد (بهراامم بیضایی) فیلمهفت/ 
  کشی (علی ررضا قلی) شناسی نخبه جامعههشت/ 

لله آآجودداانی)مشرووطه اایراانی (ماشااانه/   
ددهه/ ااین سه ززنن (مسعودد بهنودد)  

 
72- سیدعباسس سیدمحمدیی    

 
یک/ قرآآنن کریم ترجمه یی فاررسی اازز ددکتر غالمعلی حداادد عاددلل.  

ددوو/  کتابب مستطابب آآشپزیی، نوشته یی نجف ددرریابندرریی (با همکارریی یی مرحومم خانم فهیمه ررااستکارر).   
شهورر به پرووفسورر فاطمی). سه/  کتابب مکانیک ااستداللی، نوشته یی مرحومم تقی فاطمی (م  

. کتابب رراا خانم ددکتر یاسمن فرززاانن 1391چهارر/  کتابب فیزیک یک ددررسنامۀ مکانیک، تألیف ددکتر فیرووزز آآررشش، اانتشاررااتت نوپرددااززاانن، 
ابب ددرر ووبالگش معرفی کرددهه بودد. بنا بر کتابشناسی اامم وو فیزیک دداانی اامم (که یکیشانن اازز آآنن ددیگریی ضعیفتر ااست)، گمانن می کنم ااین کت

نوآآوورریها وو نقاطط مثبت (وو االبته نقاطط ضعف) دداارردد.  
پنج/  آآندررهه ماررتینه، مبانی ززبانشناسی عمومی: ااصولل وو ررووشهایی ززبانشناسی نقشگراا، ترجمه یی ددکتر هرمز میالنیانن، چاپپ ددوومم، هرمس، 

1387.  
.1380شش/ آآندررهه ماررتینه، تراازز ددگرگونیهایی آآوواایی، ترجمه یی ددکتر هرمز میالنیانن، هرمس،   

هفت/ ددکتر سیدیحیی یثربی، عیارر نقد   
هشت/ ددکتر سیدیحیی یثربی، اازز یقین تا یقین (ررااهه نو ددرر معرفت شناسی وو متافیزیک).  

نه/ ددکتر سیدیحیی یثربی، فلسفه چیست؟.  
ددهه/ ددکتر سیدیحیی یثربی، تارریخ تحلیلی ـ اانتقاددیی فلسفۀ ااسالمی.  

.1357حیاتت وو تکامل، تهراانن، اانتشاررااتت فجر، ددیی یاززددهه/ ددکتر محمودد ااحمدززااددهه هروویی، برررسی نظریاتت   
ررددّ مدعیاتت نظریه یی تکامل ددااررووین.  

مردداادد. 28ددووااززددهه/ فرجج االله میزاانی، تجربۀ   
. حدوودد هشتصد صفحه.1369سیزددهه/ جلیل بزررگمهر، مصدّّقق ددرر محکمۀ نظامی، تهراانن، نیلوفر،   

. حدوودد ششصد صفحه. 1365نظامی، تهراانن، شرکت سهامی اانتشارر، چهاررددهه/ جلیل بزررگمهر، ددکتر محمد مصدقق ددرر ددااددگاهه تجدید نظر   
پانزددهه/ ددکتر عبداالحسین ززررین کوبب، ددوو قرنن سکوتت.  

هستند. ااین سه کتابب The Oxford Guide to Styleشانزددهه/ سه جلد کتابب به قطع کوچک، که ظاهرااًً ددرر کنارر هم، معاددلل   
New Hart’s Rules: The Handbook of Style for Writers and Editors  

Oxford University Press  
2005  

New Oxford Dictionary for Writers and Editors: The Essential A-Z Guide to the Written World  
Oxford University Press  

2005  
The Oxford Spelling Dictionary: The Writers’ and Editors’ Guide to Spelling and Word Division  

Oxford University Press  
2005  

.1387هفدهه/  سرشت وو سرنوشت: گفتگو با ددکتر غالمحسین اابرااهیمی ددینانی. گفت وو گو کنندهه کریم فیضی. اانتشاررااتت ااطالعاتت،   
.1390هجدهه/ جویا جهانبخش، سه گفتارر ددرر غُُلُُوپژووهی، اانتشاررااتت ااساطیر،   

گفت وو گوهایی با ددکتر مهدیی حائریی یزددیی، به کوشش مسعودد ررضویی، تهراانن، فرززاانن نوززددهه/ آآفاقق فلسفه اازز عقل نابب تا حکمت ااحکامم: 
.1379ررووزز،   

بیست/ ااحمد کسروویی، ووررجاووند.  
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.1389بیست وو یک/ مرتضی کریمی نیا، ساختهایی ززبانن فاررسی وو مسئلۀ ترجمۀ قرآآنن، تهراانن، هرمس،   
رر تعریفاتت، ااصطالحاتت وو طرحح قوااعد، تهراانن، نشر کاررنامه، بیست وو ددوو/ فتح االله مجتبائی، نحو هندیی وو نحو عربی: همانندیها دد

1383.  
.1387بیست وو سه/ نگارر ددااوورریی ااررددکانی، سرهه گراایی ززبانی، اانتشاررااتت هرمس،   

بیست وو چهارر/ ددکتر یداالله منصورریی، برررسی رریشه شناختی فعلهایی ززبانن پهلویی (فاررسی میانۀ ززررتشتی)، فرهنگستانن ززبانن وو ااددبب فاررسی، 
1384.  

ت وو پنج/ ددکتر یداالله منصورریی وو جمیله حسن ززااددهه، برررسی رریشه شناختی اافعالل ددرر ززبانن فاررسی، ززیر نظر ددکتر بهمن سرکاررااتی، بیس
.1387فرهنگستانن ززبانن وو ااددبب فاررسی،   

.1390بیست وو شش/ محسن باغبانی، مصائب آآقایی وویرااستارر، تهراانن، نشر قطرهه،   
1389فت وو گو کنندهه مهدیی مظفریی ساووجی، تهراانن، مرووااررید، بیست وو هفت/ گفت وو گو با نجف ددرریابندرریی، گ  

  
 

73-   شهریی  بهمن  
 

یک/ اایزااکک آآسیموفف، جهانن چگونه ززااددهه شد؟  
ددوو/ خیامم، ررباعیاتت  

سه/ صاددقق هداایت، بوفف کورر  
چهارر/ جوررجج ااوورروولل، مزررعه حیوااناتت  

پنج/ ژژاانن پل ساررتر، تهوعع  
شش/ جانن هاسپرسس، تحلیل فلسفی  

Geoffrey Sampson, Schools of Linguisticsهفت/   
Teun van Dijk, Ideology: A Multidisciplinary Approachهشت/   

George Lakoff & Mark Johnson, Metaphors We Live byنه/   
Teun van Dijk, Discourse and Powerددهه/   

 
74- جعفر محمدیی    

 
ا ااین مفهومم یه تحولی ددرر من اایجادد کردد وو به من یادد دداادد که ددوونم ااسم کتابب ددررسته یا نه، وولی کتابی ب نمی»: هنر نه گفتن (؟)«یک/ 
هم گفت.» نه«هایی ددیگراانن  شه ددرر مقابل خوااسته می  

 
رراازز «، »ددختر پرتقالی«، »ددنیایی سوفی«هایی یوستین گرووددرر رروو ددووست ددااررمم. شاهکاررهایی مثل  ااکثر کتابب»: ززندگی کوتاهه ااست«ددوو/ 
وو ...» فرووشش مردد ددااستانن«، »تولد  

 
»سانن ددرر جستجویی معنااان«سه/   

 
ددنن. ااوولی رروو جرجج ااوورروولل (نویسندهه  شونن رروو نشونن می به نظر من ااین ددووتا کتابب ددرر کنارر هم ااررززشش»: ددنیایی قشنگ نو«وو » ١۱٩۹٨۸۴«چهارر/ 

نوشته وو ددوومی رروو آآلدووسس هاکسلی») قلعه حیوااناتت«کتابب محبوبب   
 

کتابی بسیارر پر فرووشش اازز ااستفن هاووکینگ»: تارریخچه ززمانن«پنج/   
 

یکی اازز آآررززووهامم ااینه که یه ررووززیی بتونم اازز ااین کتابب جک لندنن یه فیلم بساززمم.»: کشی بنگاهه آآددمم«یا » تروورر«ش/ ش  
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مسکو)» میر«هایی خوااندنی پرلمانن (اازز اانتشاررااتت  ااین کتابب»: فیزیک براایی سرگرمی«وو » هایی جبر سرگرمی«، »رریاضیاتت ززندهه«شش/   
  

ساحتیِ هربرتت ماررکوززهه وو تریلوژژیی صاددقق طباطبایی   نوپولیِ نیل پستمن، اانسانن تکتک»: اانسانن تک ساحتی«وو » تکنوپولی«هفت/ 
(ززندگی ددرر عیش مرددنن ددرر خوشی، ززوواالل ددوورراانن کوددکی، وو طلوعع ماهوااررهه وو اافولل فرهنگ)   

 
هی به سویی رراا«وو » هایی ذذهن سایه«ااوولین کتابب اازز تریلوژژیی ررااجر پنرووززهه (ددوو کتابب ددیگه ااین مجموعه »: ذذهن تاززهه اامپرااطورر«هشت/ 
»)حقیقت  

 
هایی اازز جنس جنگ وو صلح تولستویی یا کورریی ساررااماگو قدررتت ااددبیاتت وو ررمز ماندگارریی رروو به  کتابب»: کورریی«، »جنگ وو صلح«نه/ 

من نشونن ددااددنن.  
 
 

75- صاددقق بهراامی    
 

اازز مدررسی طباطبایی؛» یک/ مکتب ددرر فرآآیند تکامل  
اازز بالشر؛ » ددوو/ ددرر آآستانه یی قرآآنن  
ررسولل جعفریانن؛» اشوررااسه/ تاملی بر نهضت ع  
»آآنتواانن چخوفف«وو » کتابهایی عزیز نسین«چهارر/ تقریبا همه یی   

پنج/ کتابهایی محمودد حکیمی؛  
سالگی خوااندمم وو چقدرر حسرتت خوررددمم. چونن من به ااقتضایی موقعیت ززمانی وو مکانی،  40؛ ااین کتابب رراا ددرر »شش/ شاززددهه کوچولو

(ددوورراانن ررااهنمایی) خوااندمم ررمانهایی مثل ددنن آآرراامم، بینواایانن، بر بادد ررفته وو پاپیونن. کتابهایی که باید ددرر جواانی بخواانم رراا ددرر نوجواانی  
ددیل کاررنگی؛» هفت/ آآیین ددووست یابی  

؛ »هشت/ ددیواانن حافظ  
؛ »نه/ کلیاتت سعدیی  

غواا میکند.ددهه/ ددرر خدمت وو خیانت ررووشنفکراانن رراا هم ددرر نوجواانی خوااندمم. اازز آآنن هیچ نفهمیدمم ااما سبک نوشتارریی جاللل هنوزز هم مراا اا  
، ساررااماگو؛ »یاززددهه/ کورریی  

، کوندرراا؛»ددووااززددهه/ باررهستی  
، ااررووین یالومم؛»سیزددهه/ ووقتی نیچه گریست  
؛ با طنز ماررکزیی ااشش مراا اازز جاوودداانگی منصرفف کردد.»چهاررددهه/ صدسالل تنهایی  

تی می آآموخت ددرر ااختیاررمم گذااشت. گانه وو بخشهایی اازز االمیزاانن، فضایی باززتر اازز آآنچه ددین سن 4پانزددهه/ سفر آآفرینش وو خرووجج، ااناجیل 
ددیدگاهی ووسیعتر.  

شانزددهه/ مقاالتت ااسالمم شناسانن معاصر خصوصا مقاالتت ترجمه شدهه اازز ااتانن کالبرگگ وو ماددلونگ بینشی تاززهه اازز ددین تارریخی به من ددااددند. 
همچنین ددررسگفتاررهایی محمد شبستریی ددرر حسینیه ااررشادد.  

تامس هریس؛» هفدهه/ ووضعیت آآخر  
 
 

76-   ززااددههمسعودد معمارر  
 

اایمانن وو «، »کتابب، سنت وو هرمنوتیک«اامم. به ترتیب نشر:  هایی محمد مجتهد شبستریی. چهارر کتابب اازز مجتهد خوااندهه کتاببیک/ 
». قراائتی اانسانی اازز ددین«وو » نقدیی بر قراائت ررسمی اازز ددین«، »آآززااددیی  

ااثر وویل ددوورراانت» ددین ددرر تارریخ تمدنن«ددوو/   
ایی مدررسی طباطب» مکتب ددرر فراایند تکامل«سه/   
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وو سعی کرددمم بخواانم! طبعا موفقیتی ندااشتم ااما اازز همانن ررووزز آآتش ااشتیاقق به رریاضیاتت » ددیدمم«هرشتاین رراا » مباحثی ددرر جبر مجردد«چهارر/ 
وورر شد. تا همین اامرووزز. مدررنن ددرر جانم شعله  

هایی  عشق«ستین کتابی که اازز کوندرراا خوااندمم اامم. نخ یی کوندرراا ددرر مورردد اانسانن نیاموخته کس به ااندااززهه یی آآثارر. اازز هیچ میالنن کوندرراا: همهپنج/ 
اامم.  ست که خوااندهه ررمانی» بهترین«؛ جاوودداانگی »دداارر خندهه  

یی آآثارر. رروویا وو خلسه.  بوررخس: همهشش/   
»سازز نابینا ساعت«وو » تارریخچه تقریبا همه چیز« هفت/  

ددیواانن شمس هشت/   
 
 

77- حامد صابریی    
 

یک/ ددررباررهه حکمت ززندگی شوپنهاوورر؛  
اازز تارریخ معاصر اایراانن عبداالله شهباززیی؛ ددوو/ جستاررهایی   

سه/  قرآآنن؛  
هایی جهانن حسن شهبازز؛ ترین کتابب چهارر/ مجموعه سیریی ددرر بزررگگ  

پنج/ منطق صورریی محمّد خواانسارریی؛   
شش/ مجموعه تارریخ تمدّّنن وویل ددوورراانت؛  
هفت/ فلسفه چیست ررضا ددااوورریی ااررددکانی؛  

هشت/ چنین گفت ززررتشت نیچه؛   
اافالطونن؛ نه/ محاکمه سقرااطط، ااثر   

ددهه/ مقاصداالفالسفه غزّاالی؛  
 
 

78- مسعودد ززنجانی    
 
 

»:ددهه کتابب تأثیر گذاارر (معنویی) ددرر تارریخ جهانن اازز نظرگاههِ ااستادد وو ددووستِِ عزیزمانن مصطفی ملکیانن«  
یک/ بودداا: ددمّا پادداا [=ررااهه حق، ترجمۀ ررضا علویی]  

ددوو/ کنفوسیوسس: تعالیم [=مکالماتت، ترجمۀ حسین کاظم ززااددهه اایراانشهر]  
-سه یک/ الئوتسه: تائو تتِِ چینگ [= دداائو ددِِ جینگ، ترجمۀ عع. پاشایی (اانتشاررااتت نگاهه معاصر) + ترجمۀ بهزاادد برکت وو هرمز رریاحی] + 
-سه ددوو/ چوآآنگ تسه: فصلهایی ددرروونن [ترجمۀ مریم کمالی وو مسعودد شیر بچه + (= چوآآنگ ددززوو) ترجمۀ بهزاادد برکت وو هرمز رریاحی]  

گزیدهه)، [ترجمۀ ااحمد سمیعی گیالنی]چهارر/ مونتنی: [=تتبّعاتت (  
-پنج/ آآندررهه ژژید: پنج -یک/ مائدهه هایی ززمینی + پنج ددوو/ مائدهه هایی تاززهه [ترجمۀ مهستی بحرینی]  

-فلسفۀ نظریی«شش/ آآکویناسس: کلیاتتِِ ااالهیاتت [= ددرر تدبیر وو حکومت االهی (گزیدۀۀ بسیارر کوتاهه) ددرر کتابب  ، ترجمۀ منوچهر »جلد ااوولل 
بزررگمهر]  

یوفسکی: برااددرراانن کاررااماززووفف [ترجمۀ صالح حسینی]هفت/ ددااستا  
هشت/ توماسس آآکمپیس: تشبّه به مسیح [ترجمۀ سایه میثمی + (= ااقتداا به مسیح) ترجمۀ سعید عداالت نژاادد]  

نه/ مولویی: مثنویی معنویی  
یِِن: سیر وو سلوکک ززاائر [ترجمۀ گلنازز حامدیی] ددهه/ جانن بانی  

 
 

79 اامیرحسین آآززاادد  -  
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-یک/  نهج االبالغه  اامامم علی بن اابیطالب   
ددرر کنارر قرآآنن ااما بیش اازز قرآآنن مهمترین متن ددینی مورردد مطالعه من که نگاهم به جهانن رراا خط کشی می کنه.  

-ددوو/ موسیقی شعر  شفیعی کدکنی   
  تصویر من اازز شعر رراا ااین کتابب ساخت وو ساختارر دداادد.

-سه/  ززوورربایی یونانی  کاززاانتزااکیس   
گی جدید رروو بروو شدممااوولین بارریی که با یک معنایی ززند  

-چهارر/  تنهایی پر هیاهو  بهومیل هراابالل   
 

-پنج/  اامید محروومانن  ددررباررهه اامامم موسی صدرر   
پیشواایی ززندگی اامم رراا ااوولین بارر ددرر ااین کتابب به ددقت خوااندمم  

-شش/  ااخالقق ددین شناسی  اابواالقاسم فنایی   
 

-چنین بودد برااددرر  هفت/  آآرریی ااین علی شریعتی   
بارر خوااندمش. حس عجیبی ددااشت ١۱٠۰٠۰که خوااندمش. مبهوتم کرددهه بودد. ددرر آآنن ددوورراانن وو بعد ها بیش اازز ددوومم ررااهنمایی بوددمم   

هشت/  هنر شناخت مرددمم  
کتابی ددرر بابب سنخ هایی رروواانی وو تیپ هایی شخصیتی که عمیقن نگاهه من رراا به شناخت اانسانن ها تغییر دداادد. حتی شناخت خوددمم  

-نه/ ااووصافف پاررسایانن  عبداالکریم سرووشش   
شمه یی همه یی اانحراافاتت من اازز قراائت ررسمی ددینسرچ  

ها وو مکتوباتت ماررتین لوتر کینگ ددهه/  سخنراانی  
بخش قابل توجهی اازز تغییر نگاهه سیاسی اامم رراا مدیونن شناخت ااین مردد بزررگم  

یاززددهه/ ررووحح پرااگگ  
�ِِ سیاسی نجاتم دداادد. عیسا ددمم بودد ااین کتابب براایی من اازز مرگگ مغزیی ٨۸٩۹نوررووزز   

مم آآمد. هرکارریی کرددمم ددیدمم نمی شودد اازز خیرشش گذشتااین آآخریی رراا ددیر یادد  
 
 

براایی ااددبیاتت فاررسی الجرمم لیست جدااگانه اایی می باید نوشت. چونن من عمرمم با ااددبیاتت فاررسی قدیم وو جدید سخت گرهه خوررددهه.  
 

  ااحتمالن ااین کتابب ها هم می تواانست ددرر لیست قراارر بگیردد ااگر ددهه عددد ددیگریی بودد:
-من ااوو  ررضا اامیرخانی   
-دیی چه گفت؟ گان نوررمن فینکلستاین   

-تارریخ چیست؟  اایی. ااچچ . کارر   
-رریشه هایی رروومانتیسم  آآیزاایا برلین   

کتابب مقدسس (عهد عتیق وو جدید)  
هایی بزررگگ اایی کوچک ددرر بابب فضیلت ررساله  

-پیامبر وو ددیواانه  خلیل جبراانن   
مرشد وو ماررگریتا  بولگاکف –  

 
80- محمد خیرخوااهه   

 
یی خوببیک/ قصه هایی خوبب براایی بچه ها  

ززحمت ددست مهدیی آآذذرریزددیی، که تشنه اامم کردد به خوااندنن، قبل اازز ااینکه ررسما بیاموززمش. کنجکاوویی براایی فهم ااسراارر ااین نقوشش سیاهه رروویی 
�صفحاتت سفید رراا مدیونن ااین کتابهایم.  
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ددوو/ شاززددهه کوچولو   
خوددمم قولل ددااددهه بوددمم بزررگگ شومم برمم ددرر آآفریقا محل  ااوولین کتابی که به خاطر ددااررمم با خوااندنش گریستم. هنوزز هر بارر میخواانمش میگریم. به�

�عکس آآخر کتابب رراا پیداا کنم. همانجا بنشینم تا شاززددهه بیاید.  
سه/ شاهنامه فرددووسی  

چقدرر غرقق ددااستانن هفت خواانن بوددمم، سیاووشش رراا می ستوددمم، بیژنن رراا سرززنش میکرددمم، وو با مرگگ سهراابب آآنقدرر گریستم که مجبورر شدند به ددررووغغ �
ااین ااشتباهه نوشته، ددرر کتابب ااصلی به مددد سیمرغغ ززندهه میماند! مرگگ ررستم که به کمایی عاطفیم بردد تا مدتها، عصرها می آآمدمم خانه،  بگویندمم که

�ددووباررهه آآنن بخش رراا میخوااندمم، اانگارر هر بارر میخوااستم ررستم به چاهه نیفتد...  
ساعت ددرر خواابب وو بیداارریی  ٢۲۴چهارر/   

الیه هایی ووجوددمم نفوذذ کردد. توصیف برهنه فقر. توصیف ااحساساتت بچه اایی که ااسبابب باززیی ااین کتابب صمد بهرنگی، به عمیق ترین 
میخوااست، وولی پولل ندااشت. ااسبابب باززیی هم ااوو رراا میخوااست، نمیخوااست ددست کسی بیفتد که یک بارر بیشتر با ااوو باززیی نخوااهد کردد. چقدرر 

�طعم فقر تلخ بودد.  
�پنج/  مسیح کرددستانن  

دگی که اازز شهداایی جنگ خوااندمم. گویا ددرر سیر ززندگیش با ااوو همرااهه شدمم. چقدرر ددووست ددااشتم فصلی که سالحح ها رراا ددررخشانن ترین ددااستانن ززن
به مرددمم دداادد وو به آآنها ااعتمادد کردد.  

شش/  مزررعه حیوااناتت  
�ااوولین برخورردد بی مالحظاتم با عالم سیاست. بدبینی به سیاستمداارراانن رراا مدیونن ااین کتابم.�  

�هفت/  کنت منت کریستو  
�ااوولین ررمانن مدررنن که مراا محو خوددشش کردد. چقدرر ددرر ااین کتابب، صبر وو عزمم وو ااررااددهه میشد ددید.  

�هشت/  تذکرةة ااالوولیاءء  
�ددرر کوددکی به من آآموخت که ددینداارریی به ززبانن نیست. ددرروونن مایه حِکمی ااین کتابب بی نظیر ااست.  

�نه/  آآرریی ااینچنین بودد برااددرر  
�ه وو مشتعل شدهه بوددمم اازز خوااندنش.کتابی کوچک اازز شریعتی. چنانن براافرووخت  

�On the Origin of Speciesددهه/   
چقدرر ساددهه وو آآسانن، ددااررووین چیزهایی که سالها فکر میکرددمم غیرممکن ااست رراا ممکن کردد. وو چقدرر ززیبا وو شکوهمند. یاددمم نمیروودد، ددررااززکش 

�خیرهه شدهه بوددمم! ددااشتم میخوااندمم. ووقتی اایدهه رراا فهمیدمم چنانن متحیر شدمم که غلت ززددمم وو رروو به سقف  
یاززددهه/  نیایش  

کتابی بودد که گویا شریعتی اازز کاررلل ترجمه ااشش کرددهه بودد. به من یادد دداادد که خداایی که چگونگی هایی طبیعت رراا توضیح میدهد، خداایی که �
پس اازز مرااسم نشسته ددااررووین محو کرددهه بودد، اازز ااوولل خداایی من نبوددهه. ددااستانن کوتاهی ددااشت که با خوااندنش مشتعل شدمم. پیرمرددیی ددرر کلیسا 

�بودد وو نمیرفت. کشیش ااززشش پرسید پدرر ددعا میخواانی؟ گفت من ااوورراا مینگرمم وو ااوو مراا. اامانن اازز ااین ااین توصیف حضورر...  
ددووااززددهه/ قرآآنن  

ا ددرر فضایی که تنفس میکرددمم خوااندنن قرآآنن (خوااندنن، نه ررووخواانی) نهی میشد که مایه اانحراافف بودد. وو ررااست هم بودد ااین حرفف. قرآآنن عمیق�
�منحرفم کردد اازز ددینداارریی مرسومم. ااالنن ووقتی خیلی حس خطر میکنم که چقدرر تند میروومم، پناهم وو مشوقم قرآآنن ااست یا نهج االبالغه.  

سیزددهه/  رروویی ماهه خدااووند رراا ببوسس  
تابب رراا خوااندمم چقدرر ززیبا وو ساددهه بودد ااین کتابب کوچک. چقدرر مکالمه رراانندهه تاکسی عمیق بودد. چقدرر گریه ددااشت. پیش دداانشگاهی بودد. ک�

�ررفتم تویی حیاطط ساعتی گریستم.  
�Tractatus Logico-Philosophicusچهاررددهه/   

سالل سومم پزشکی بوددمم. کتابب رراا به ددست گرفتم به خوااندنن با ااین تصورر که غلط بوددنش رراا ااثباتت خوااهم کردد. چنانن تمامم مرززهایی فکریم رراا 
میانن سطوررشش گشودد که هنوزز تلوتلو میخوررمم. به من یادد دداادد که بفهمم ددررباررهه آآنچه شکافت. چنانن ددقیق وو موشکافانه ددرر معنویت رراا براایم اازز 

�نمیتواانن سخن گفت، باید سکوتت کردد، وو ااین پایانن ررااهه نیست، تاززهه آآغازز ررااهه ااست.  
�Captain Corelli's Mandolinپانزددهه/   

توصیف ززیستن یک ززنن وو تجربه فاشیسم ددرر یک جزیرهه ددررمم آآوورردد. چقدرر لطیف وو حساسس نوشته شدهه بودد.  ٨۸٨۸ااین کتابب اازز کمایی پس اازز سالل 
کوچک.  
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جواادد حیدرریی   81  

 
یک/ گزااررشش به خاکک یونانن، نیکوسس کاززاانتزااکیس  

ددوو/ مرگگ اایواانن اایلیچ، تالستویی  
Mortal Questions, Thomas Nagelسه/   

The View From Nowhere, Thomas Nagelچهارر/   
On What Matters, Derek Parfitپنج/   

A Theory of Justice, John Rawlsشش/   
Equality and Partiality, Thomas Nagelهفت/   
What We Owe to Each Other, T. M. Scanlonهشت/   

Justice For Hedgehogs, Ronald Dworkinنه/   
ددهه/  ررااهی به ررهایی، مصطفی ملکیانن  

 
اابرااهیم نبویی  82  

 
 

ااست که دداائم می خواانم وو هر بارر چیزیی تاززهه می فهمم، دداارردد آآنچه هیچکس نداارردد وو گوید خداایی من ااست. سی سالل » غزلیاتت حافظ« یک/  
هیچکس نگفته ااست. غزلیاتت حافظ کتابب همیشگی ززندگی من ااست. کسی نخوااهد فهمید ااستادد به ااین منزلت چگونه ررسید تا ااین رراا 

  نخوااند. هر گاهه کتابخانه اایی بساززمم ااوولین ااشش همین ااست.
باررگاسس یوسا رراا نمی گویم که ددرر بافت » جنگ آآخراالزمانن« رراا نمی گویم که ززیبایی ااشش همچنانن شگفت اانگیز ااست وو » سورر بز« ددوو/  

  ددررااماتیک ددااستانن مراا شگفت ززددهه کردد. شخصیت پرددااززیی بی نظیر ااوو مراا همیشه بر سر ذذووقق می آآوورردد وو حالی ددووباررهه می کنم.
« که هزاارر سالل تنهایی ااشش گفته ااند چیزیی ددیگر ااست. ااین ددوو رراا کنارر هم بگذاارریی وو » االررپائیز پدررس« عشق ااست وو » صد سالل تنهایی« سه/  

که ددرر حقیقت شکل مستند صد سالل تنهایی ااست که بگذرریی آآنن ووقت می شودد ددست یافت به یک ماررکز » ززندهه اامم براایی ااینکه رروواایت کنم
  عظیم وو غریب. 

رروو یک شاهکارر ااددبی بی نظیر ااست، حتی ددرر مقایسه با ددیکنز وو بالزااکک وو ااستانداالل، ااوو اازز ااثر کاززووئو اایشی گو» باززماندهه ررووزز« چهارر/ کتابب  
آآنهایی ااست که اانگلیسی رراا به عنواانن ززبانن ددوومم فرااگرفته وو حاال ااستادد ااست. جلویش باید ددست ها بر رروویی هم گذااشت وو سر خم کردد. کاررهایی 

  » بوددیمووقتی یتیم « وو » تسلی ناپذیر« ددیگرشش هم مهم ااند، مثل 
شیخ عطارر حالم رراا خوبب می کند. شخصیت پرددااززیی ااوو، رریتم نوشتن ااشش وو شخصیت پرددااززیی وو فضاساززیی ااوو » تذکرهه االولیاءء« پنج/ کتابب  

انن یگانه وو منحصر بفردد ااست، مگر قراارر ااست ما به ااززاایی خاررجی ددرر تقابل ااوو ددااشته باشیم؟ من تذکرهه ااالوولیاءء رراا صدها بارر خوااندهه اامم وو همچن
  تش ددااررمم.ددووس

جروومم ددیوید سلینجر حالم رراا حسابی جامی آآوورردد، ددااستانن هایی تدیی، عمو وویگیلی ددرر » ددلتنگیهایی نقاشش خیابانن چهل وو هشتم« شش/ کتابب  
  کانتیکت وو یک ررووزز مخصوصص ااشش رراا خیلی ددووست ددااررمم، ددلتنگیها ددید من رراا به جهانن تغییر دداادد.

ددااررمم، ااوو کارریی کرددهه که هیچ نویسندهه ررووسس جرااتت نداارردد بکند، ااوو ماهیت کهنگی وو تکراارر  ااثر گنچاررووفف رراا بسیارر ددووست» ااووبلوموفف« هفت/  
  رراا گفته وو تواانسته تارریخ ررووسیه رراا تبدیل به ااددبیاتت کند.

فاررغغ اازز محتواایی کتابب عبید، تواانایی ااوو براایی خلق فرمم هایی گوناگونن چه تضمین، چه حکایت نویسی، چه » کلیاتت عبید ززااکانی« هشت/  
  ه ااووصافف ااالشراافف، چه ووااژژهه شناسی ااشش، براایی من بسیارر مهم بودد.ررسال

  ااثر مانس ااشپربر ززندگی مراا اازز ااین رروو به آآنن رروو کردد وو فهمیدمم اایدئولوژژیی چقدرر بیهوددهه ااست. » قطرهه ااشکی ددرر ااقیانوسس« نه/ کتابب  
» اانسانن کامل« خوااندنش همیشه الززمم ااست، االبته ااحمد غزاالی اازز آآثارر بی نظیر ااددبیاتت عاررفانه ماست که » سواانح االعشاقق« ددهه/ کتابب  

  عزیزاالدین نسفی رراا هم ددووست ددااررمم.
یک ااثر تخمی ددرر ااددبیاتت اایتالیاست اازز پیتی گریلی که ااسم مستعارر ااست، ااین کتابب رراا سه بارر خریدمم وو بیش اازز » کوکائین« یاززددهه/ کتابب  

  واانست بیهوددگی ااین جهانن رراا بر من آآشکارر کند.ددوویست بارر می خوااندمم. به نظر من هیچ کتابی به آآنن ااندااززهه نت
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مراا ززیر وو رروو کردد، تا مدتها نمی تواانستم با کسی حرفف بزنم، مدتها شنیر بوددمم، بوها رراا اازز گوشی تلفن حس » عقاید یک ددلقک« ددووااززددهه/ کتابب  
  صرفف نظر کنم.» سیمایی ززنی ددرر میانن جمع« می کرددمم. بی نظیر بودد. نمی تواانم اازز گفتن تاثیر 

ااوونامونو با ترجمه بهاءء االدین خرمشاهی » قدیس مانوئل« وو اازز آآنن مهم تر ددااستانن کوتاهه » ددرردد جاوودداانگی« سیزددهه/ ااصوال ااوونا مونو، بخصوصص  
  براایم ددررکک جدیدیی اازز ددین وو رراابطه اانسانن وو خداا اایجادد کردد، خداایی ددیگرگونه آآفریدمم.

ااوو وو پس وو پیش آآنن هیچ اازز ااوو، تکانن ددهندهه بودد، حیرتت اانگیز » شرمم« یش اازز آآنن اازز سلمانن ررشدیی وو پ» بچه هایی نیمه شب« چهاررددهه/ کتابب  
بودد. تواانایی ااوو ددرر خلق جهانن ررمانش به نظرمم مهم ترین ااتفاقق پس اازز صد سالل تنهایی بودد که خوددشش مهم ترین ااتفاقق پس اازز ددوونن کیشوتت بودد 

  که یک شاهکارر بی بدیل ااست چشم بپوشم.» پذیر هستیسبکی تحمل نا« وو پس اازز بچه هایی نیمه شب شاید مهم ترین ااتفاقق با 
به نظرمم کامل ترین ااثر طنز ززمانن خوددشش وو یحتمل بعد اازز عبید مهم ترین ااثر طنز ددهه قرنن ااخیر اایراانن » نوااددرر ررااغب ااصفهانی« پانزددهه/ کتابب  

  یدمم.ااست. با ااین کتابب به یک ددررکک نسبتا قویی وو ررووشن نسبت به ااسالمم تارریخی وو ااسالمم ووااقعی ررس
ااثر سیمونن ددووبووواارر ااثریی کم نظیر ااست، هر چه سیمونن ددووبووواارر ددرر جنس ددوومم مبتذلل وو سطحی وو ساددهه لوحح » همه می میرند« شانزددهه/ کتابب  

« عالی، ددرر » خونن ددیگراانن« بی نظیر وو ددرر » همه می میرند« ااست، یا ساررتر ددرر همه آآثاررشش هر چقدرر سطحی ااست، سیمونن ددووبووواارر ددرر 
تایش براانگیز ااست. همه می میرند، مراا تکانن دداادد وو ووحشت مراا اازز مرددنن اازز میانن بردد، تاززهه فهمیدمم مرددنن چقدرر خوبب وو مفید س» ماندااررنن ها

  ااست.
ااثر اایرجج پزشکزاادد مراا تکانن دداادد، تکانن که چه عرضض کنم، مراا وو جامعه اایراانن رراا به من نشانن دداادد. من یک بارر » دداائی جانن ناپلئونن« هفدهه/ کتابب  

تت پاووررقی ددرر مجله عهد بوقق خوااندمم، بعداا بیش اازز پانزددهه بارر کتابب رراا خوااندمم، سریالل رراا ددرر تلویزیونن ددیدمم، حذفی هایش رراا اازز آآنن رراا بصورر
  طریق ددووستانم به ددست آآووررددمم وو ددیدمم وو بیش اازز پنجاهه بارر کل سریالل رراا ددیدمم. شاید اایراانی ترین کتابب پس اازز مشرووطه باشد. 

میالنی براایی من که تارریخ اایراانن رراا حرفه خوددمم می دداانم وو مدعی هستم، ددرر موضوعی که تمامم ااسنادد وو مدااررکش » نگاهی به شاهه« هجدهه/ کتابب  
خوااندنن رراا خوااندمم یعنی حکومت پهلویی وو شاهه کتابی بودد که نگاهم رراا به پنجاهه سالل تارریخ تغییر دداادد. معتقدمم باوورر کل جامعه کتابخواانن اایراانی با 

براایی » نگاهی به شاهه« شکل نگاهه به تارریخ رراا براایی ااوولین بارر به اایراانیانن نشانن دداادد وو کتابب » معمایی هویداا« ه ااین کتابب تغییر می کند. االبت
  ااوولین بارر تارریخ نویسی آآکاددمیک رراا به صوررتی ددااستانی ددرر کشورر ما ددرر آآوورردد، کتابب حافظه پنجاهه ساله مراا تا حد ززیاددیی ددگرگونن کردد.

شاید تنها ااثر فاررسی ااست که فاصله عظیم میانن ااندرروونی قدررتت وو بیروونی ااشش رراا گذررااند وو شاید اازز معدوودد » خاطرااتت ااسداالله علم« نوززددهه/ کتابب  
یا تنها خاطرهه نویسی نسبتا معتبریی ااست که به نظرمم براایی هر کسی که نیازز به مروورر تارریخ معاصر اایراانن دداارردد، ضروورریی ااست. همین کارر توسط 

ااگرچه کتابب ددوومم به ددلیل حضورر همزمانن ررااوویی حذفف هایی لطمه ززنندهه دداارردد، ااما ددرر حقیقت ااین ددوو خاطرااتت هاشمی ررفسنجانی ااتفاقق اافتادد. 
  باشد.  1370تا  1340کتابب می توااند ررااوویی پشت پرددهه قدررتت اایراانن اازز 

به من خیلی  وو همانطورر که شاززددهه کوچولو.» ددشمن عزیز« براایم تکانن ددهندهه وو عجیب بودد، همانطورر که » بابا لنگ ددرراازز« بیست/ کتابب  
  چیزها رراا یادد دداادد. 

قراارر ااست هر کس ددهه کتابب رراا بنویسد، اانتخابب بسیارر سختی ااست. من نمی تواانم حتی ددرر صد کتابب هم فهرست کتابهایی تکانن ددهندهه ززندگی  
ن ااست که مراا به ووااقع اامم رراا بنویسم، کما ااینکه ااینجا هم به بیست کتابب وو ددرر حقیقت به سی کتابب ررسید وو هنوزز کتابهایی ددیگریی ددرر ززندگی م

، »آآقا نجفی قوچانی» سیاحت شرقق« آآمبرووزز پیرسس، » دداائرهه االمعاررفف شیطانن« چاررلز بوکوفسکی، » عامه پسند« وو » هزاارر پیشه« تکانن ددااددند؛ 
رریی ااسنادد یکی گرددآآوو» نگاهی به تارریخ مجاهدین خلق اایراانن« ، »همنواایی شبانه ااررکستر چوبها« یی اابواالفضل ززررووئی نصرآآبادد، »با معرفت ها« 

فکر ددموکرااسی ااجتماعی ددرر نهضت مشرووطیت « ماشاءء االله آآجودداانی، » مشرووطه اایراانی« اازز موسساتت پژووهشی وواابسته به ووززااررتت ااطالعاتت، 
اایمانن بیاوورریم به آآغازز فصل « ااخواانن ثالث، » آآخر شاهنامه« ااحمد شاملو، » کاشفانن فرووتن شوکراانن« فریدوونن آآددمیت، مجموعه ااشعارر » اایراانن
« االوین تافلر، » موجج سومم« میخائیل بولگاکف، » مرشد وو ماررگریتا« یاررووسالوو هاشک، » شواایک سربازز پاکدلل« فرووغغ فرخخ ززاادد، » رددس

که ددرر » خاطرااتت بیل کلینتونن« ماررکس، » هجدهم بروومر لوئی بناپاررتت« گونتر گرااسس، » طبل حلبی« جروومم ددیوید سلینجر، » ناطورر ددشت
» گفتگوهایی تنهایی« ااتابک فتح االله ززااددهه وو » خانه دداائی یوسف« ااثر ااددوواارردد ررااژژینسکی، » ااستالین« کاست، حقیقت یک تارریخ خوبب آآمری

د که ددکتر علی شریعتی هم تکانم دداادد وو هم مراا اازز ددست شریعتی نجاتت دداادد. به نظرمم، همه ااین کتابها مهم ااند وو مطمئنم کتابهایی بسیارریی هستن
نامم شانن رراا فرااموشش کرددهه اامم.  

 
83- اامین بدااغی   

 
بودد.» ماجرااهایی تامم سایر«هایی ددوورراانن کوددکیم  یکی اازز تاثیر گذااررترین کتابب  
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مانن، آآنطورر که آآنن ررووززها مُد  یی کوچک ززیر ددکورر چوبی مابین هالل وو پذیرااییِ خانه یکی اازز ددوو ررمانن موجودد ددرر قفسه» پیر مردد وو ددرریا«به همرااهه 
ند.هایی کاهی وو بویی خوشش آآی بودد، کتابی ضخیم با برگگ  

ماجرااهایی تامم سایر ددوو خرددهه رروواایتِِ شورر اانگیز دداارردد که براایی یک پسر بچه بسیارر جذاابب ااست بخصوصص ااگر بخوااهد تاززهه پایی به نوجواانی 
بگذاارردد.   

آآووررمم(می بل؟ آآمی بل؟) نامش رراا بیادد نمی آآووررمم وو ظاهراا ددرر  رروواایت ااوولل عشق تامم به ددختر همکالسیش ااست که من هرچه به ذذهنم فشارر می
 26یی بوسه ززددنن تامم بر لبهایش ااما هنوزز مثلِ  تر اازز آآنن تشخیص ددااددهه شدهه که نامم برددهه شودد. صحنه هاییِِ ووبب بی ااهمیت پدیا وو ددیگر لینکوویکی

سالل پیش ررووشن وو جانداارر ااست.  
ی آآززاادد وو یی یک ززندگ اایی ددرر ووسط می سی سی پی ااست. توصیف تجربه رروواایت ددوومم ماجراایی فراارر تامم وو هاکلبریی فین وو ددووستانش به جزیرهه

اایی که ددرر یک محیط بسته وو منزوویی ددرر شهرستانی خموددهه وو به ددوورر اازز  ووحشی همرااهه با پیداا کرددنن تخمِ الکپشت وو کشیدننِِ چپق براایی پسربچه
تر اازز ددااستانهایی هریی پاتر وو جنگ ستاررگانن بودد. وو هیجانن اانگیز جنگی وویراانن گر پا گرفته چه بسا عجیب   

کند وو ددرر نبودد توتونن اازز برگگ خشک ددررخت اانگورر باغچه ااستفاددهه کرددهه، با لذتت حس ددلل به  سر هم میپسر بچه چپقی رراا اازز توضیحاتت کتابب 
خردد. هم خوررددگی توصیف شدهه ددرر کتابب رراا به جانن می  

ددهد ددرر محیطِ محدوودد وو تربیت خشکِِ کاررمندیی چطورر  اانجامم کاررهایی ممنوعه وو شیطنت وو شرااررتت آآنطورر که ماررکک توااین با ستایش شرحح می
نمودد منجر نشودد؟ پسر بچه به ناچارر اازز خانه به  نست االگو بردداارریی وو تقلید شودد تا به پسِ گرددنی وو کتکی که بیشتر اازز ددررددشش ددهشتناکک میتواا می

یی میانن می  اایی اازز جزیرهه تواانست چونن ااستعاررهه یی همسایه می ییِِ جلوییِِ خانه  کشد؛ ددرر خیابانن خلوتت وو خاکک آآلودد، لوددررِِ پاررکک شدهه بیروونن سرکک می
تواانست خوددشش رراا ددرر صدمه ززددنن به چیزهایی بی ااهمیتِِ کابین رراانندهه متبلورر  پی ااوو رراا ددووباررهه ددرر جهانن تخیل فروو بردد وو شرااررتت هم می سی سی
کند.  

کنند.  مانن رراا غنی می شودد اازز کتابب لذتت بردد وو کتابها چگونه به ززندگی یکنوااخت ررووززاانه متصل شدهه، تجربه تامم سایر به من آآموخت که می
سالها پیش اازز آآنن، حتی قبل اازز آآنن که وواالدینم بدنیا بیایند چنین چیزیی رراا براایم فرااهم کرددهه بودد.» نماررکک تواای«  
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کتابب تأثیرگذاارر به ترتیب بسامد وو هفتبیست   

 
 

 


