
  :منابعفهرست 

  25 ص. نی نشر. اي نقره عصر و طالیی عصر روس، شعر). 1388.(رضا حمید آب، بر آتش

  91 شماره  خرداد یونسکو پیام)1356.(  خود فرهنگ برابر در آفریقا

  .سهرودي نشر و پژوهش دفتر. میثمی سایه ترجمه. اعترافات). 1381.(قدیس آگوستین. 

  .مرکز نشر. هستی تاریخ و هایدگر).1384. (بابک احمدي،

. بنیادي شناسی غرب. مدرن جهان تغییر براي روشی: مارسل خالق وفاي). 1392.(علی احمد حیدري،.  مریم کافشانی، احمدي
  .دوم شماره چهارم سال.  فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

  اختران نشر. شزاده منشی داود تلخیص و ترجمه. ها توده طغیان. خوزه) 1385(گاست، اي ارتگا

  فرهنگی و علمی انتشارات.  عنایت حمید ترجمه. سیاست)1384. (ارسطو

  حکمت نشر. خراسانی الدین شرف ترجمه. متافیزیک) 1384.(ارسطو

  تهران دانشگاه انتشارات.  حسینی ابوالقاسم سید ترجمه. نیکوماخس اخالق) 1381.(ارسطاطالیس

 1387 تیر همشهري خردنامه) سیاسی هنر( است متعهد خود ذات در هنر: سیاست و هنر پرونده)  1387(محمود عبادیان. محمدرضا ارشاد،
  27 شماره

  .سروش انتشارات عنایت حمید ترجمه.  هگل فلسفه) 1381. (ترنس والتر استیس،

 نشر. سعادت اسماعیل ترجمه. چیزها حقیقی شناخت به رسیدن براي راه بهترین و فاهمه اصالح در رساله). 1374(باروخ اسپینوزا
  .دانشگاهی

  22:  روایۀ 301:  صفحه 4 جلد کافى اصول

  .تا بی کتاب، ترجمه و نشر بنگاه. تهران. روحانی فواد ترجمه. جمهور. افالطون

  .هرمس نشر. صناعی محمود ترجمه. رساله پنج). 1382(افالطون

  .کویر انتشارات. وتر مریم ترجمه. صنعتی پیشرفته جامعه در فرهنگی  تحول). 1382.(رونالد اینگلهارت،

  نی نشر. مختاریان شیرین و باقی مهدي ترجمه. تامالت). 1386(مارکوس اورلیوس،

  241 شماره 1378 پیوند خالقیت ایجاد هاي روش و ها محدودیت توصیف؛: خالقیت) 1378(جلیل باباپورخیرالدین،

  هرمس. دقیقیان دخت شیرین ترجمه. نوشتار صفر درجه). 1378(روالن بارت،. 

  .آگاه نشر. پور آرین سیروس ترجمه. چیست؟ روشنگري)1386.(ارهارد بار،

  .نگار بازتاب  نشر. مقانلو شیوا ترجمه) داستان مجموعه. (شهري زندگی) 1386(بارتلمی،دونالد

  .توس انتشارات. ستاري جالل ترجمه. شمع شعله). 1377.(گاستون باشالر،



  .توس انتشارات. ستاري جالل ترجمه. آتش روانکاوي).1378.(گاستون. باشالر

  ماهی نشر. فوالدوند اهللا عزت ترجمه. بشر آزادي دشمن شش. آزادي به خیانت و آزادي). 1387.(آیزیا برلین،

  نو طرح فرهادپور، مراد ترجمه. مدرنیته تجربه) 1384(مارشال، برمن،

  .ایران فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه. بارکلی و الك اول جلد. انگلستان تجربی فالسفه( 1360.(منوچهر بزرگمهر،

  .نو طرح نشر. لطفی حسن محمد.  افالطون) 1387. (کارل بورمان،

  .جاوید فرهنگ نشر. فکوهی ناصر ترجمه. ژورنالیسم سلطه و تلویزیون درباره).1390. (پیر بوردیو،

  .ثالث نشر. دوم چاپ.  ایزدي پیروز ترجمه. ساختارها و ها اسطوره مصرفی، جامعه) 1389.(ژان بودریار،

  هرمس نشر. پارسایار رضا محمد ترجمه. رنج هاي گل) 1384.(شارل ، بودلر

  .سیزدهم و دوازدهم شماره چهارم سال. اندیشه. . کانت فلسفه بر نقدي و تحلیل. سعید بهشتی،

  هرمس نشر. کاشانی حنایی سعید محمد ترجمه. هرمنوتیک علم). 1384.(ا.ریچارد. پالمر

 و ادیان تحقیقات و مطالعات مرکز. اردستانی سلیمانی عبدالرحیم ترجمه. مند نظام الهیات بر درآمدي).1386. (ولفهارت برگ، پانن
  .مذاهب

  .هنر فرهنگستان انتشارات. مکان پدیدارشناسی). 1387.(پروین پرتوي،

  .ققنوس شرن. دستمالچی پرویز ترجمه. فلسفه و فیزیک سیاست، درباره گوهایی و گفت. نمیدانم هیچ که دانم می). 1390. (کارل پوپر،

  نی نشر.باقري عباس ترجمه. نادانی و دانایی هاي سرچشمه). 1386.(ریموند کارل پوپر،

  نو طرح نشر. پایا علی ترجمه. عقالنیت و علم از دفاع در چهارچوب، اسطوره) 184(کارل پوپر،

  .کتاب یادواره انتشارات. شورینی خلیلی سهراب ترجمه. استراتژیک مدیریت و ریزي برنامه). 1395. (ریچارد رابینسون، جان،. پیرس

  اندیش نو نسل. خیردست مریم گوهریان، محمدابراهیم ترجمه. مشتري با ارتباط مدیریت). 1393. (آدریان پین،

  

 امهفصلن دانشگاهی فرهنگ از دانشجویان آگاهی میزان با اجتماعی سرمایه و فرهنگی سرمایه رابطه) 1395( سمیه صمدي،. سعید تمنا،
  1 شماره 22 ، دوره عالی، ش آموز در ریزي برنامه و پژوهش

  .اگه نشر. نبوي محمد ترجمه. ساختارگرا بوطیقاي). 1382(تودورف،تزوتان

  .آگه نشر. احمدي عبدالوهاب ترجمه. روشنگري روح). 1387 تزوتان(تودوروف،

 فصلنامه دو. ”شلینگ فلسفه در ناخودآگاه مفهوم تطور و پیدایش) “1395.(منوچهر. بیدي دره صانعی. محسن. گورندانی ثابت داوطلب
  113-89  صص.   75/1 شماره. انسانی علوم پژوهشنامه. شناخت فلسفی

  .نو طرح. ویلیامز ریموند تا آرنولد ماتیو از. فرهنگ منتقدان) 1378(لزلی جانسون



  19-18 شماره. پارسه. مارکس فلسفی هاي اندیشه) 1391(رقیه، جوادي،

. ماسال غزالیتربیت دیدگاه از آن مبانی و تربیت و تعلیم بر درآمدي) 1386(رحمانپور محمد نوروزي رضاعلی نصرآبادي بختیار حسنعلی
  4 شماره دوم سال

  1380 شهریور. تجسمی هنرهاي مطالعات. مفهومی هنر: دیگران براي هنر) 1380.( عبدالمجید راد، حسینی

  22 شماره 1392 بهار منظر. طبیعت زیبایی فلسفه در تأمل زیباست؟ طبیعت) 1392(امین حبیبی،

 و 28 شماره 1391 تابستان و بهار ایران مردم فرهنگ. ایران شفاهی و مکتوب ادبیات در تالش و کار هاي آسیب).1391(محمد حنیف،
29  

 بر مبتنی شهروندي تربیت اصول تبیین)1394.(قمصري زاده صادق علیرضا منوچهري، عباس سجادي، مهدي سید ، محمد اقدم خضري
  4 شماره تربیت و تعلیم آرنتفصلنامه هانا فلسفه

  ققنوس نشر. پدیدارشناسی زمانه و زمینه) 1385.(سیاوش جمادي،

  .معاصر اندیشه و دانش فرهنگی موسسه. هیدگر اندیشه در جهان). 1387(محمود خاتمی،

 تحلیل ر،پورت رقابتی نیروهاي مدل بر مبتنی رقابتی استراتژي انتخاب.  جویی رقابت تحلیل) 1392. (صمد نوجوان،. صدیقه خورشید،
  97-61 صص 28٫ شماره. یازدهم سال صنعتی مدیریت مطالعات پژوهشی – علمی فصلنامه. داده پوششی تحلیل و فازي مراتبی سلسله

  .ثالث نشر. قانونی ایرج ترجمه. مساله این و هایدگر: روح درباره). 1388( ژاك دریدا،

  نو گام نشر. پارسا مهدي  ترجمه. کانت نقادي فلسفه) 1386.(ژیل دلوز،

  .مرکز نشر.پرهام باقر ترجمه. اجتماعی کار تقسیم درباره) 1384.(امیل دورکیم،

  ایران فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه. علیا مسعود ترجمه. لویناس اندیشه بر آمدي در) 1386.(کالین دیویس،

  4 و 3 شماره 1382 دي ییناب. حمید تینا ترجمه.  هنري اثر تماشاي). 1382(جانت وینترمن،

  6 شماره 1382 اندیشه سروش. طبیعت قوانین). 1382(امیر دیوانی،

  78 شماره 1394زمستان بیستم سال قبسات.  دین و فطرت با آن مناسبات و نسبت و هنر ماهیت)  1394(اکبر علی رشاد،

 علمی فصلنامه.  او-هاي-نامه-نمایش-در-مارسل-گابریل-اندیشۀ-بازتاب) .1394). (نوشید( محمودي،منصوره. محمدرضا گران، ریخته
  14٫ شماره چهارم سال. هنر کیمیاي پژوهشی

  نی نشر. آثارش متن در هوسرل) 1384.(عبدالکریم رشیدیان،

  آگه نشر. کالنتریان مرتضی ترجمه. اجتماعی قرارداد). 1385( ژاك ژان روسو،

 چشم. یکاستراتژ ریزي برنامه اثربخشی بر استراتژیک کنترل و مدیران اختیار اثر) 1398..(کرباسی جبارزاده بهرام ، حسین ،سرشت رحمان
  170- 153 صص 38،  شماره هجدهم، سال بازرگانی مدیریت انداز



 ینهزم در تعهدشغلی میانجیگري با سازمانی شهروندي رفتار بر سازمانی عدالت اثر) 1387(جعفري جنیدي مهدي. حسین سرشت، رحمان
  146- 127 صص 87،  شماره بیستوهفتم، سال ،(تحول و بهبود)مدیریت مطالعات پژوهشی – علمی فصلنامه پروژه مدیریت

  .الهام نشر. شوپنهاور فلسفه) . 1386. (ابوالقاسم ذاکرزاده،

  فکر لوح نشر. دیهیمی خشایار ترجمه. دین شناسی جامعه بر درآمدي) 1384.(فیل زاکرمن

  نیلوفر انتشارات. رحیمی مصطفی ترجمه. است بشر اصالت اگزیستانسیالیسم) 1384.(سارتر

 أفغان نوجوانان روزمره زندگی تجربۀ در دیگري و خود از تصور شکلگیري: افغانی بچه حامد نظري) 1395(سهیال فسائی صادقی
  3شماره 5 دوره. ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات

  88و87 شماره 1384 هنر ماه کتاب مدرن هنر و سنتی هنر).1384(شهرزاد پور صالحی

  3 شماره ، 16 سال جغرافیایی، تحقیقات. فصلنامه شهري،  روستا مهاجرت در موثر عوامل بر تحلیلی)  1380(  مهدي طاهرخانی،

  پایان نشر. معاصر فلسفی هاي اندیشه باب در جستاري.  آینده و حال میان فلسفه).1389. (محمد ضیمران،

  هرمس انشارات. قدرت و دانش فوکو، میشل). 1378. (محمد ضیمران،

  سمت نشر. تصوف و عرفان بر اي مقدمه) 1380( الدین ضیاء سجادي،

  فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه. مصنفات مجموعه).1388. (یحیی الدین شهاب سهرودي،

  نو طرح.  فوالدوند اهللا عزت ترجمه. هگل) 1387.( پیتر سینگر،

 و نقد) 1395.(پروتاگوراس و افالطون هاي آموزه  از سنتزي. ارسطو شناسی اخالق نظریه. اکبر علی آبادي، عبدل. فاطمه اللهی، سیف
  اول شماره 21٫ مجلد. الهیات و فلسفه پژوهشی علمی فصلنامه. نظر،

  .سوم چاپ.چشمه انتشارات. برگردان امروز تا آغاز از ژاپنی شعر) 1386( عسگري پاشایی،. احمد شاملو،

  2 شماره 1375 خرداد 15 فصلنامه.  ایران در ارضی اصالحات اجتماعی – سیاسی هاي زمینه). 1375( شهرام ،شاهوردي

  1٫ شماره 1363٫ فروردین. فرهنگی کیهان. حبیبی حسن ترجمه. هنري آفرینش راز). 1363(ژاك شوالیه،

  .مرکز نشر. یاري ولی رضا ترجمه. فیلسوف تامالت و جهان). 1386(آرتور شوپنهاور،

  نی نشر کتبی مرتضی ترجمه. بوردیو واژگان). 1385( اولیویه. فونتن. کریستین شویره،

  50 شماره 1384 مفید نامه. هایدگر تفکر و آزادي و حقیقت رابطه).   1384(بیژن عبدالکریمی،

  .نی نشر.لویناس با همراه دیگري کشف).1388. (مسعود علیا،

  ماه آبان ، بودجه و برنامه سازمان. ”ایران در شهرنشینی و مهاجرت) ” 1363(کاظم کازرونی، و محمد علیزاده،

. لمارس گابریل و طباطبایی عالمه دیدگاه مقایسه. ایمانی مسائل باب در اندیشیدن و تعقل) 1397(عسگر دیرباز،. حسین قمی، عصاران
  78 پیاپی شماره چهارم، شماره. بیستم سال. کالمی فلسفی پژوهش



  .شانزدهم چاپ. زوار انتشارات. استعالمی محمد بررسی و تصحیح. االولیا تذکره) 1386.(محمد الدین فرید نیشابوري، عطار

. تبریز اهدانشگ انسانی علوم و ادبیات دانشکده نشریه. فسلفی هاي پژوهش نشریه. واقعیات و ریاضیات باب در) 1389. ( حسن زاده، فتح
   52٫ سال

  .نو گام نشر.  گنجی جواد ترجمه. زیمل گئورگ). 1386. (دیوید فریزبی،

  .خوارزمی انتشارات. لطفی حسن محمد ترجمه. اول جلد. فلوطین آثار دوره). 1366(فلوطین

 حرو عبدالمحمد خاکباز، افشین جعفري، بهنام نورایی، مهرداد دیده، جهان افشین ترجمه. مارکس فروید، نیچه،). 1385(میشل فوکو،
  هرمس نشر. بخشان

  .چشمه نشر.مرتضوي حسن ترجمه. هگل فلسفه درباره گفتارهایی).1387(و جان. بربیج. ن. جان فیندلی،

  1387٫ بهار 57 شماره انسانی علوم پژوهشنامه.  ایران ادبیات در صنعتی سرمایه و کار فرهنگ) 1387.(محمد مبارکی. ابراهیم فیوضات،

  .ناهید انتشارات. راستی پدرام ترجمه. داوینچی روانکاوي). 1387. (زیگموند فروید،

 کاربرد :ابل تعبیر به سالمت به مرتبط فرهنگی سرمایه تا بوردیو فرهنگی سرمایه از) 1395( شیرین احمدنیا،. امیر ملکی،. مهدي قادر،
  62 شماره شانزدهم سال اجتماعی رفاه پژوهشی– علمی فصلنامه.  سالم زندگی سبک تبیین در نین هاي شاخص

: موردي مطالعهی فرهنگی نمادین ي سرمایه و فرهنگی ي سرمایه ي رابطه بررسی) 1395.(احسان جویمی نامدار یارمحمد، قاسمی
  45 و 44 شماره 15 دوره. ایالم فرهنگ. ایالم دولتی دانشگاه دانشجویان

 شرکت. بزرگمهر منوچهر و سعادت اسماعیل ترجمه. کانت تا ولف از. ششم جلد. فلسفه تاریخ). 1386(چارلز فردیک کاپلستون،
  .فرهنگی و علمی انتشارات

  حکمت نشر. دیباج موسی ترجمه. او فلسفه به آمدي در پیش. هایدگر مارتین) 1380.(جی جوزف،.کاکلمانس

  .نورالثقلین انتشارات. رحمتی اهللا انشاء ترجمه. عملی عقل نقد) 1385. (ایمانوئل. کانت

  .نی نشر. مترجم مقدمه. رشیدیان عبدالکریم ترجمه. حکم قوه حکم نقد) 1383.(ایمانوئل کانت،

  .نیلوفر انتشارات. رحیمی مصطفی ترجمه. قلم اهل تعهد). 1385(آلبر کامو،

  جامی انتشارات. سلطانیه محمود دکتر ترجمه. سیزیف افسانه).1385.(آلبر کامو،

  اختران نشر. چاووشیان حسن ترجمه. انتقادي شناسی جامعه)1385. (پل کانرتون،

 و تحکم پژوهشی موسسه. گلشن عبدالحمید فردید، احمد ترجمه. باستان ایران فلسفه و اشراق حکمت روابط) 1382(هانري کربن،
  .ایران فسلفه

 شهري طراحی در) آوانگارد زن پرسه( فالنور جایگاه تبیین). 1392.  (مجتبی منش، تیموري.  مهدي کیوانی،.  میالد دورهونی، کریمیان 
  گرا انسان شهرسازي و معماري ملی همایش.   پایدار

  15 شماره چهار جلد روزمره. هنر کیمیاي. زندگی از انتقادي خوانشی: دیداري وبحران دیدمان). 1394(مهدي حسینی،. مریم کهوند،



  حکمت انتشارات. نوالی محمود ترجمه.  هیدگر فلسفه) 1379.(موریس کوروز،
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