
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -: سرشناسه
آرای اخالقی و سیاسی مکاینتایر/ مصطفی ملکیان؛ [برگزارکننده] موسسه: عنوان و نام پديدآور

توسعه دانش و پژوھش ایران
تھران: بقعه ، ١٣٧٩.: مشخصات نشر

[٧٧] ص.: مشخصات ظاھری
جنگ اندیشه ؛٢٠.: فروست
۴٠٠٠ریال:0-09-6887-964: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

مکاینتایر،  السدر سی. ، ١٩٢٩ - م.: موضوع
MacIntyre, Alasdair C.: موضوع
اخالق -- فلسفه: موضوع

موسسه توسعه دانش و پژوھش ایران: شناسه افزوده
٧۴م/B١۶١٨ ١٣٧٩ ٧م : رده بندی کنگره
١٩٢: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢٠٠١٣-٧٨م :

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -: سرشناسه
اخالق باور/ مصطفی ملکیان.: عنوان و نام پديدآور
تھران: دفتر نشر فرھنگ اسالمی ، ١٣٧٩.: مشخصات نشر

١٨ص.: مشخصات ظاھری
جنگ اندیشه؛ ٢٢.: فروست
: 9-885-430-964: شابک ٣٠٠٠ ریال
اخالق -- فلسفه: موضوع

دفتر نشر فرھنگ اسالمی: شناسه افزوده
BJ٣٧ ١٣٧٩ ٣  الف٧م/ : رده بندی کنگره
١٧٠ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٣٨٨١-٧٩م :

اعترافات قدیس آگوستین / ترجمهی سایه میثمی ؛ ویراستهی مصطفی ملکیان.: عنوان و نام پديدآور
[ویراست ؟].: وضعیت ويراست
تھران: سھروردی ، ١٣٨٧.: مشخصات نشر

۴٨٨ ص.: مشخصات ظاھری
سیری در آثار کالسیک جھان؛ ١.: فروست
 : 9789646980174: شابک ۶٢۵٠٠ ریال

 عنوان اصلی:  .Confessiones: يادداشت
کتاب حاضر از روی ترجمه انگلیسی تحت عنوان«confessions» به فارسی: يادداشت

برگردانده شده است.
کتاب حاضر در سالھای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.: يادداشت
چاپ چھارم.: يادداشت
کتابنامه.: یادداشت



نمایه.: یادداشت
آوگوستین قدیس، ٣۵۴ - ۴٣٠م.: موضوع
Augustinus, Saint: موضوع
قدیسان مسیحی -- سرگذشتنامه: موضوع

میثمی، سایه، ١٣۵٠ -، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
١٣٨٧ ۶۵  الف٨آ/ BR۶۵ : رده بندی کنگره
٢۴٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١۵٩١٢۴٨

اکسلی، ھلن: سرشناسه
Exley, Helen

امید! رویا!= !Hope!dream /گردآورنده ھلن اکسلی؛ تصویرگر جوئنا کیدنی؛: عنوان و نام پديدآور
برگردان سیمین صالح؛ ویراستهی مصطفی ملکیان.

تھران:آسمان خیال،١٣٨٩.: مشخصات نشر
 ١ج.(بدون شمارهگذاری) :مصور (رنگی).؛۵/١١ × ۵/١۶ سم.: مشخصات ظاھری

٢٨٠٠٠ ریال:7-043-229-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

فارسی-انگلیسی: يادداشت
 عنوان اصلی: .Hope! dream!, 2003: يادداشت
امید -- کلمات قصار: موضوع
آرزوھا-- کلمات قصار: موضوع

کیدنی، جوآنا، تصویرگر: شناسه افزوده
Kidney, Joanna: شناسه افزوده
صالح، سیمین، ١٣٣٨ -، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
١٣٨٩ ٧  الف٨  الف/ PN۶٠٨۴ : رده بندی کنگره
٨٠٨/٨٨٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٩٧۶٢۵٧

کریمی، سودابه، ١٣۴٣-: سرشناسه
بانگ آب: دریچهای به جھاننگری موالنا/ سودابه کریمی؛ با گفتاری از مصطفی: عنوان و نام پديدآور

ملکیان.
تھران : نشر شور ، ١٣٨۴.: مشخصات نشر

٣٢٠ص.: مصور.: مشخصات ظاھری
۴٠٠٠٠ریال: 9649526528: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

کتابنامه به صورت زیرنویس.: یادداشت
مولوی، جاللالدینمحمدبنمحمد،۶٠۴- ۶٧٢ق.-- نقد و تفسیر.: موضوع
شعر فارسی -- قرن ٧ق. -- تاریخ و نقد.: موضوع



ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵- ، مقدمهنویس: شناسه افزوده
١٣٨۴ ٢ب۴ک/ PIR۵٣٠۵ : رده بندی کنگره
١/٣١  فا٨ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٩٠٧۶-٨۴م :

فنایی اشکوری، محمد ، ١٣۴٣ -: سرشناسه
بحران معرفت: نقد عقال نیت و معنویت تجددگرا/ محمد فناییاشکوری.: عنوان و نام پديدآور
 قم  : موسسه آموزشی و پژوھشی امام خمینی (ره)، انتشارات ، ١٣٨٧.: مشخصات نشر

١٩١ ص.: مشخصات ظاھری
موسسه آموزشی و پژوھشی امام خمینی(ره)؛ ٢۵٩. فلسفه؛ ٣۶.: فروست
: 9789644110887: شابک ١۵۵٠٠ ریال 

 وضعیت فھرست
نویسی

برونسپاری (فاپا):

 پشت جلد به انگلیسی: Mohammad fanaei eshkevari. crises of: يادداشت
knowledge....

کتاب حاضر نقد است بر کتاب "راھی بر رھایی: جستارھایی در باب عقالنیت و: يادداشت
معنویت" نوشته مصطفی ملکیان که توسط انتشارات موسسه نگاه معاصر در

سال ١٣٨١ منتشر شده است.
چاپ اول: ١٣٨۴ (فیپا).: يادداشت
چاپ دوم.: يادداشت
کتابنامه به صورت زیرنویس.: یادداشت
راھی به رھایی: جستارھایی در باب عقالنیت و معنویت. شرح.: عنوان دیگر
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - . راھی به رھایی: جستارھایی در باب عقالنیت و: موضوع

معنویت -- نقد و تفسیر
اسالم -- فلسفه [حذفی]: موضوع
عقل و ایمان: موضوع
فلسفه و دین: موضوع

ملکیان، مصطفی ، ١٣٣۵ - ، راھی به رھایی: جستارھایی در باب عقالنیت و: شناسه افزوده
معنویت. شرح

موسسه آموزشی و پژوھشی امام خمینی (ره). انتشارات: شناسه افزوده
١٣٨٧ ٢٠٢١٧ر٧٣م/ BL۴٨ : رده بندی کنگره
٢٠٠ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢٩١٩۴-٨۴م :

ناگل، تامس، ١٩٣٧ -م.: سرشناسه
Nagel, Thomas

پرسشھای کشنده/تامس نیگل ؛ ترجمهی مصطفی ملکیان ، جواد حیدری.: عنوان و نام پديدآور
تھران : نگاه معاصر ، ١٣٩۵.: مشخصات نشر

٣۵٠ص.: مشخصات ظاھری
7-39-9940-964-978: شابک

:



 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا

Mortal questions: يادداشت  عنوان اصلی: .2012,
زندگی: موضوع
Life: موضوع 
اخالق: موضوع
Ethics: موضوع

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، مترجم: شناسه افزوده
حیدری، جواد، ١٣۵٨مھر - ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٩۵ ۴پ٢ن/ BD۴٣١ : رده بندی کنگره
١٧٠ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴۶٣۶٩۵٠ 

بوئتیوس، ۵٢۴ -م.: سرشناسه
Boethius

تسالی فلسفه/ نوشتهی بوئتیوس؛ ترجمهی سایه میثمی؛ ویراستهی مصطفی: عنوان و نام پديدآور
ملکیان.

تھران : نگاه معاصر، ١٣٨۵.: مشخصات نشر
٣٣۶ص.: مشخصات ظاھری

بینش معنوی؛ ١١: فروست
x-28-7763-964: شابک ۴۵٠٠٠ریال:

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

.: يادداشت De coris olatione philosophiae, 1999 :عنوان اصلی
کتابنامه: یادداشت
نمایه: یادداشت
فلسفه و دین: موضوع
خوشبختی: موضوع

میثمی، سایه ، ١٣۵٠ - ، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵-: شناسه افزوده
١٣٨۵ ۵ت٩٣ب/ B۶۵٠ : رده بندی کنگره
١٠٠: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١۵٩٣۴-٨۴م :

توماس، اکمپیس، ١٣٨٠ - ١۴٧١م: سرشناسه
Thomas, akempis

تشبه به مسیح/ توماس آکمپیس؛ ترجمه سایه میثمی؛ ویراستار مصطفی: عنوان و نام پديدآور
ملکیان.

تھران: ھرمس ، ١٣٩٣.: مشخصات نشر
 نه، ٣٣٧ ص. ؛ ١٢×٢٠ سم.: مشخصات ظاھری

فلسفه و کالم؛٣٠.: فروست
١۵٠٠٠٠ ریال:6-223-363-964-978: شابک



 عنوان اصلی:The imitation of christ, c1999 : يادداشت
چاپ قبلی: شھرکتاب، ھرمس ، ١٣٨٣.: يادداشت
چاپ چھارم.: يادداشت
کتابنامه به صورت زیرنویس.: یادداشت
مدیتیشن: موضوع

میثمی، سایه، ١٣۵٠ -، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
١٣٩٣ ۵ت٩ت/ BV۴٨٢١ : رده بندی کنگره
٢۴٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣٧٨٣٨٨۶

حجاریان، سعید، ١٣٣٢ - : سرشناسه
تقدیر ما تدبیر ما/ مولف سعید حجاریان، مصطفی ملکیان.: عنوان و نام پديدآور
تھران: نگاه معاصر ، ١٣٨٩.: مشخصات نشر

١١۴ ص.: مشخصات ظاھری
اندیشه سیاسی؛ ٣٩.: فروست
٣٠٠٠٠ ریال: 8-05-5747-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

اصالح طلبی -- ایران: موضوع
اصالحات اجتماعی -- ایران: موضوع
مسائل اجتماعی -- ایران: موضوع

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -: شناسه افزوده
١٣٨٩ ٣ح ۶  الف/DSR١۵٩١ : رده بندی کنگره
٩۵۵/٠۴٠۴۴ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٩۵٠٨٠٧

تیلور، چارلز، ١٩٣١ -م: سرشناسه
Taylor, Charles

تنوع دین در روزگار ما: دیداری دوباره با ویلیام جیمز/ چارلز تیلور؛ برگردان مصطفی: عنوان و نام پديدآور
ملکیان.

ویراست ٢.: وضعیت ويراست
تھران: شور ، ١٣٨٨.: مشخصات نشر

١٩٢ ص.: مشخصات ظاھری
شور فلسفه؛ ١.: فروست
 : 4-0-90674-600-978 : شابک ۴٩۵٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

 عنوان اصلی: .Varieties of religion today : William James revisited , 2002 : يادداشت
چاپ دوم.: يادداشت
دین و روان.: عنوان دیگر



 جیمز، ویلیام، ١٨۴٢ - ١٩١٠ م  . دین و روان: موضوع
تجربه دینی: موضوع
روانشناسی مذھبی: موضوع
دین: موضوع

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٨٨ ٩٠٨٢د٩ج/ BL۵٣ : رده بندی کنگره
٢٠۴/٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٧١١٩٨۶

سابوتسکی، یوگنی واسیلیویچ: سرشناسه
(Subbotskiĭ, E. V. (Evgeniĭ Vasilevich

جادو و ذھن: سازوکارھا، کارکردھا، و رشد تفکر و رفتار جادویی/ تالیف اوژن: عنوان و نام پديدآور
سابوتسکی؛ ترجمه فرشید مرادیان، نگین ناصری تفتی؛ با مقدمه مصطفی

ملکیان.
رشت: درج عقیق؛ تھران: ارجمند ، ١٣٩۴.: مشخصات نشر

٢۶٢ ص. : نمودار؛ ١۴/۵×٢١/۵سم.: مشخصات ظاھری
ارجمند ؛ ٧٧٣.: فروست
: 8-4-93068-600-978: شابک ١۴٠٠٠٠ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 عنوان اصلی: Magic and the mind : mechanisms, functions, and: يادداشت
development of magical thinking and behavior,c2010 .

 کتابنامه: ص. ٢۴۶ -٢۶٢؛ ھمچنین به صورت زیرنویس.: یادداشت
تفکر جادویی: موضوع

مرادیان، فرشید، ١٣۵۵ - ، مترجم: شناسه افزوده
ناصری تفتی، نگین، ١٣۵٨ - ، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، مقدمهنویس: شناسه افزوده
١٣٩۴ ٢ج٢س/ BF١۶٢١ : رده بندی کنگره
١۵٣/۴٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣۵٣٢٢٠۶

البه، بریژیت: سرشناسه
Labbe, Brigitte

چگونه دنیا را متحدکنیم؟: اخالق برای کودکان و نوجوانان/ برژیت البه ، میشل: عنوان و نام پديدآور
پوش؛ برگردان پروانه عروجنیا؛ با مقدمهی مصطفی ملکیان.

تھران: آسمان خیال: نقد قلم ، ١٣٨۶.: مشخصات نشر
١١١ ص. :مصور(رنگی).: مشخصات ظاھری

آسمان فلسفه ؛ ٢ . فلسفه به زبان ساده ؛ ١.: فروست
:  4-55-9954-964-978: شابک ٣٩٠٠٠ ریال 

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:



 عنوان اصلی: .Was verbindet die welt? moral und: ethik fur kinder: يادداشت
چاپ دوم: ١١٣٩٠ (فیپا).: يادداشت
اخالق اجتماعی: موضوع
تربیت اخالقی: موضوع
کودکان -- راھنمای مھارتھای زندگی: موضوع

پوئش، میشل: شناسه افزوده
Puech, Michel: شناسه افزوده
عروجنیا، پروانه ، ١٣۴١ -، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، مقدمهنویس: شناسه افزوده
١٣٨۶ ٨چ٢ل/ HM۶۶۵ : رده بندی کنگره
١٧٠  [ج]: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

 ۴۴٢۴٠-٨۵م :

آرمسترانگ، دیوید ملیت، ١٩٢۶ -م.: سرشناسه
(Armstrong, D. M. (David Malet

چیستی قوانین طبیعت/ تالیف دیوید آرمسترانگ؛ مقدمه و ترجمه امیر دیوانی؛: عنوان و نام پديدآور
ویراسته مصطفی ملکیان.

قم: پژوھشگاه حوزه و دانشگاه ، ١٣٩٢.: مشخصات نشر
ھفت، ٢٢٨ ص.: مشخصات ظاھری

پژوھشگاه حوزه و دانشگاه؛ ٢۴٩.: فروست
۵٩٠٠٠ ریال: 2-018-298-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 عنوان اصلی: .What is a law of nature?, 1983: يادداشت
واژه نامه.: یادداشت
کتابنامه: ص.٢١٩- ٢٢١ .: یادداشت
نمایه.: یادداشت
فلسفه طبیعت: موضوع
حقوق -- فلسفه: موضوع

دیوانی، امیر، ١٣۴٢ - ، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
پژوھشگاه حوزه و دانشگاه: شناسه افزوده
١٣٩٢ ٩چ۴آ/ BD۵٨١ : رده بندی کنگره
١١٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣٢٨٣٩٢٠

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -: سرشناسه
حدیث آرزومندی: جستارھایی در عقالنیت و معنویت/مصطفی ملکیان.: عنوان و نام پديدآور
تھران: نگاه معاصر، ١٣٨٩ .: مشخصات نشر

٣۶٣ص.: مشخصات ظاھری
: 2-07-5747-600-978: شابک ٧۵٠٠٠ ریال

فاپا.: وضعیت فھرست



نویسی
چاپ اول : ١٣٨٨(فیپا).: يادداشت
اخالق -- فلسفه -- مقالهھا و خطابهھا: موضوع
دین و اخالق-- مقالهھا و خطابهھا.: موضوع
فلسفه -- مقالهھا و خطابهھا: موضوع

BJ٣٧ ١٣٨٩ ۴ح٧م/ : رده بندی کنگره
١٧٠ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٩۵٠٨٠٨

گنسلر، ھری، ١٩۴۵ -م: سرشناسه
.Gensler, Harry J

درآمدی جدید به فلسفه اخالق/ نوشتهی ھری جی گنسلر ؛ برگردان حمیده: عنوان و نام پديدآور
بحرینی ؛ ویراستهی مصطفی ملکیان.

[ویراست ٢]: وضعیت ويراست
تھران : آسمان خیال، ١٣٩۵.: مشخصات نشر

٣٩٢ ص.: مشخصات ظاھری
آسمان فلسفه ؛ ١.: فروست
:4-226-229-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

 عنوان اصلی: .Ethics: a contemporary introduction, 1998: يادداشت
چاپ پنجم.: يادداشت
واژهنامه. : یادداشت
کتابنامه: ص. ٣٧٩ - ٣٩٢.: یادداشت
نمایه.: یادداشت
اخالق: موضوع
Ethics: موضوع

بحرینی ، حمیده، ١٣۴١ - ، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
١٣٩۵ ۴د٩گ/ BJ١٠١٢ : رده بندی کنگره
١٧٠ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴٣٢٢٨٢٠

روزنبرگ، الگزاندر، ١٩۴۶ -م: سرشناسه
Rosenberg, Alexander

درآمدی جدید به فلسفه علم/ الکس روزنبرگ؛ برگردان علی حقی؛ ویراستار: عنوان و نام پديدآور
مصطفی ملکیان.

تھران : آسمان خیال ، ١٣٩٢.: مشخصات نشر
٣٣۶ ص.: مشخصات ظاھری

5-133-229-964-978: شابک
فیپا: وضعیت فھرست



نویسی
 عنوان اصلی:,Philosophy of Science: a contemporary introduction ,2nd : يادداشت

2005.
این کتاب تحت عنوان "فلسفه علم" با ترجمه مھدی دشت بزرگی و فاضل: يادداشت

اسدیامجد توسط انتشارات کتاب طه در سال ١٣٨۴ منتشر شده است.
فلسفه علم.: عنوان دیگر
علوم -- فلسفه: موضوع

حقی، علی، ١٣٣٨ - ، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
١٣٩٢ ٨ف٩ر/ Q١٧۵ : رده بندی کنگره
۵٠١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣٣۴٩٠٧٣

ناگل، تامس، ١٩٣٧ -م.: سرشناسه
Nagel, Thomas

در پی معنا/ تامس نیگل؛ ترجمه سعید ناجی ، مھدی معینزاده؛ ویراستار: عنوان و نام پديدآور
مصطفی ملکیان.

تھران: ھرمس ، ١٣٩٢.: مشخصات نشر
٩٨ ص.: مشخصات ظاھری

فلسفه و کالم ؛ ٣۶.: فروست
۴٠٠٠٠ ریال : 4-152-363-964-978: شابک

 عنوان اصلی:What does it all mean: a very short introduction to : يادداشت
philosophy .

چاپ قبلی: شھر کتاب، ھرمس ، ١٣٨١(٣۶٠ص).: يادداشت
چاپ سوم.: يادداشت
فلسفه -- مقدمات: موضوع

ناجی، محمد، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
 ال ف١٣٩٢ ۴د٢ن/ BD٢١ : رده بندی کنگره
١٠٠ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢٨١١٣٩٨

ملکیان، مصطفی، - ١٣٣۵: سرشناسه
در رھگذار باد و نگھبان الله/ مصطفی ملکیان: عنوان و نام پديدآور
تھران: نگاه معاصر، - ١٣٨٢.: مشخصات نشر

ج ٣: مشخصات ظاھری
بینش معنوی۴۴.: فروست
4۴٩٠٠٠-17-7763-964 ریال:(دوره) ؛ 2-18-7763-964 (ج.١) ؛ 0-19-7763-964 (ج.: شابک

(٢
 وضعیت فھرست

نویسی
فھرستنویسی قبلی:

فھرستنویسی براساس اطالعات فیپا.: يادداشت



دین -- فلسفه: موضوع
معنویت: موضوع

١٣٨٢ ۴د٧۴م/ BL۵١: رده بندی کنگره
٢١٠: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢١۵٢-٨٢م :

البه، بریژیت: سرشناسه
Labbe, Brigitte

دنیایی را تصور کن که ... : فلسفه به زبان ساده / برژیت البه، میشل پوش؛: عنوان و نام پديدآور
برگردان پروانه عروجنیا؛ با مقدمهی مصطفی ملکیان.

تھران: آسمان خیال: نقد قلم ، ١٣٨٨. : مشخصات نشر
[١١٢] ص. : مصور (رنگی).: مشخصات ظاھری 

آسمان فلسفه؛ ٢. فلسفه به زبان ساده؛ ٢.: فروست
 : 9-007-229-964-978: شابک ۴٩٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 عنوان اصلی: .Denk dir die welt, philosophie fur kinder: يادداشت
چاپ دوم:١٣٨٩(فیپا).: يادداشت
فلسفه -- ادبیات کودکان و نوجوانان: موضوع

پوئش، میشل: شناسه افزوده
Puech, Michel: شناسه افزوده
عروجنیا، پروانه ، ١٣۴١ -، مترجم.: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - مقدمه نويس: شناسه افزوده
١٣٨٨ ٩د٢ل/ BD٣٣ : رده بندی کنگره
١٠٠ [ج]: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٣٣٨٢۵٢

رابرتسون، ادوین ھانتن، ١٩١٢ - ٢٠٠٧م.: سرشناسه
Robertson, Edwin Hanton

دیتریش بونھوفر/ ای.ھ رابرتسن ؛ ترجمه منصور معتمدی ؛ ویراسته مصطفی: عنوان و نام پديدآور
ملکیان .

تھران : حقیقت  ، ١٣٨٩.: مشخصات نشر
 و، [١۶١] ص.: مشخصات ظاھری

مجموعه تفكر دينى در دوره معاصر ؛ ٢.: فروست
٣٠٠٠٠ ریال: 9-06-5231-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

Dietrich Bonhoeffer: يادداشت  عنوان اصلی : .
نمایه.: یادداشت
بونھوفر، دیتریش، ١٩٠۶ - ١٩۴۵م.: موضوع
Bonhoeffer, Dietrich: موضوع



معتمدی، منصور، ١٣۵٠ -، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
١٣٨٩ ٢ر ٩۴ب/ BX۴٨٢٧ : رده بندی کنگره
٢٣٠/٠٩٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٨۵١٩٨۶

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -: سرشناسه
دین، معنویت و روشنفکری دینی / سه گفتگو با مصطفی ملکیان.: عنوان و نام پديدآور
تھران: پایان ، ١٣٨٨.: مشخصات نشر

١٠۴ ص.: مشخصات ظاھری
٢٢٠٠٠ ریال: X-4-93332-964   ؛ ٢٠٠٠٠ ریال (چاپ اول): شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا (چاپ دوم):

چاپ اول: ١٣٨٧.: يادداشت
چاپ دوم.: يادداشت
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -  -- مصاحبهھا: موضوع
تفکر دینی -- ایران -- قرن ١۴: موضوع
معنویت: موضوع
فلسفه اسالمی: موضوع

١٣٨٨ ٨۵۶٢ی٧م/ BBR١۴٨٠ : رده بندی کنگره
١٨٩/١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١١٧١۴٨٠

استیس، والتر ترنس، ١٨٨۶ - ١٩۶٧م.: سرشناسه
Stace, Walter Terence

دین و نگرش نوین/والتر استیس ؛ [ ترجمه] احمدرضا جلیلی ؛ ویراستار مصطفی: عنوان و نام پديدآور
ملکیان.

 [ ویراست ٢].: وضعیت ويراست
تھران: حکمت، ١٣٩٠.: مشخصات نشر

٣٧۵ص.:  نمودار.: مشخصات ظاھری
مجموعه فلسفه دین؛ ٣.: فروست
٨۵٠٠٠ ریال:8-09-5616-964-978: شابک

 عنوان اصلی:.Religion and The modren mind ,c1952 : يادداشت
 واژهنامه.: یادداشت
 کتابنامه به صورت زیرنویس.: یادداشت
 نمایه.: یادداشت
دین -- فلسفه: موضوع
شکگرایی: موضوع

جلیلی، احمدرضا، ١٣٣٩ -  ، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
١٣٩٠ ٩د۵  الف/BL۵١ : رده بندی کنگره
٢٠١ : رده بندی دیویی



 شماره کتابشناسی
ملی

:٢۶۶۵۶٢۴

ملکیان، مصطفی، - ١٣٣۵: سرشناسه
راھی به رھایی: جستارھایی در باب عقالنیت و معنویت/ مصطفی ملکیان: عنوان و نام پديدآور
تھران: موسسه نگاه معاصر، ١٣٨١.: مشخصات نشر

[۵١٨] ص: مشخصات ظاھری
(بینش معنوی١): فروست
x۴٩٠٠٠-8-93579-964 ریال: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

چاپ دوم: ١٣٨١؛ ۴٩٠٠٠ ریال: يادداشت
کتابنامه: یادداشت
دین: موضوع
دین -- بررسی و شناخت: موضوع
دین -- فلسفه: موضوع
دین و اخالق: موضوع
اسالم -- بررسی و شناخت: موضوع
اسالم -- فلسفه: موضوع
کالم: موضوع

١٣٨١ ٢ر٧٣م/ BL۴٨: رده بندی کنگره
٢٠٠: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢۵٩٨٢-٨٠م :

ملکیان، مصطفی، - ١٣٣۵: سرشناسه
سیری در سپھر جان: مقاالت و مقوالتی در معنویت/ [گردآوری] و ترجمه: عنوان و نام پديدآور

مصطفی ملکیان
تھران: موسسه نگاه معاصر، ١٣٨١.: مشخصات نشر

ص ٢٣٨: مشخصات ظاھری
(بینش معنوی٨): فروست
4١٨٠٠٠-03-7763-964 ریال ؛ 4١٨٠٠٠-03-7763-964 ریال: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

کتابنامه بهصورت زیرنویس: یادداشت
مقاالت و مقوالتی در معنویت: عنوان دیگر
معنویت -- مقالهھا و خطابهھا: موضوع
زندگی معنوی -- مقالهھا و خطابهھا: موضوع

١٣٨١ ٩س٧م/ BL۶٢۴ : رده بندی کنگره
٢٩١/۴۴ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٢٢٩-٨١م :



لینگز، مارتین، م- ١٩٠٩: سرشناسه
Lings, Martin

عرفان اسالمی چیست؟/ مارتین لینگز؛ ترجمه فروزان راسخی: عنوان و نام پديدآور
ویراست ٢/ ویراستهی مصطفی ملکیان: وضعیت ويراست
تھران : دفتر پژوھش و نشر سھروردی ، ١٣٨٣.: مشخصات نشر

ص ٢٠٠: مشخصات ظاھری
(سیری در عرفان اسالمی١): فروست
٢٠٠٠٠ ریال: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

چاپ قبلی: دفتر پژوھش و نشر سھروردی، ١٣٧٨ (١۴٧ ص): يادداشت
چاپ دوم: يادداشت
عنوان اصلی: What is Sufism?.: يادداشت
کتابنامه: یادداشت
تصوف: موضوع

راسخی، فروزان، ١٣۴٣ - ، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی ، - ١٣٣۵: شناسه افزوده
١٣٨٣ ۴ع٩ل/ BP٢٨٨: رده بندی کنگره
٢٩٧/٨٢: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٣٢۴۶-٨۴م :

آبراھاموف، بنیامین: سرشناسه
Abrahamov, Binyamin

عشق الھی در عرفان اسالمی: تعالیم غزالی و دباغ/ نوشته بنیامین ابراھامف؛: عنوان و نام پديدآور
ترجمه حمیرا ارسنجانی ؛ ویراستار مصطفی ملکیان.

تھران: نگاه معاصر ، ١٣٨٨.: مشخصات نشر
٢۴٠ ص.: مشخصات ظاھری

بینش معنوی ؛ ٣۶.: فروست
۴٩٠٠٠ ریال: 9-92-7763-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا (برونسپاری):

 عنوان اصلی: Divine love in Islamic mysticism : the teachings of al-Ghazali: يادداشت
and al-Dabbâgh, 2003.

این اثر قبال توسط مرضیه شریعتی ترجمه و انتشارات حکمت فیپا گرفته است.: يادداشت
کتابنامه.: یادداشت
-۶٩۵ق.: موضوع ابن دباغ، عبدالرحمن بن محمد ، ۶٠۵
- ۵٠۵ق.: موضوع غزالی، محمدبن محمد ، ۴۵٠ 
 عشق -- جنبهھای مذھبی -- اسالم: موضوع

ارسنجانی، حمیرا، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
 الف١٣٨٨ ۵ع٢آ/ BP٢۵٠/٩ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۶٣٢ : رده بندی دیویی



 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٨٢٣۴١١

اسدی، محمدرضا، ١٣۴۵ - : سرشناسه
فقر تفکر و متفکران فقیر / محمدرضا اسدی.: عنوان و نام پديدآور
تھران: اندیشه امروز ، ١٣٨۴.: مشخصات نشر

١٩۴ص.: مشخصات ظاھری
١٨٠٠٠ ریال: شابک

 کتاب حاضر شامل مصاحبه نویسنده با محمدجواد الریجانی و مصطفی ملکیان: يادداشت
است.

 پشت جلد به انگلیسی:Mohammad Reza Asady: The poverty of thought: يادداشت
and poor thinkers

تفکر دینی -- ایران -- قرن ١۴: موضوع
تجدد -- دفاعیهھا و ردیهھا: موضوع
شرق و غرب: موضوع
اندیشه و تفکر: موضوع

الریجانی، محمدجواد، ١٣٢٩ -، مصاحبهشونده: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، مصاحبهشونده: شناسه افزوده
١٣٨۴ ۵  الف٣ت/B١٠۵ : رده بندی کنگره
١٠٧: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٣١۴١٩-٨٣م :

فلسفه اخالق/ نوشته ریچارد رورتی...[ و دیگران]؛ مترجمان مصطفی ملکیان...[: عنوان و نام پديدآور
و دیگران].

تھران: وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات ، ١٣٨٢.: مشخصات نشر
 ھشت، ۴٣٠ ص.: مشخصات ظاھری

ارغنون. فلسفه؛ ١۶.: فروست
:3-653-422-964-978: شابک 4-653-422-964  ؛  چاپ سوم

 پشت جلد به انگلیسی:Philosophy of ethic(a collection of articles) : يادداشت
نویسندگان ریچارد رورتی، کریستین کرسگارد، ادموند پینکافس، ر.م ھیر، دیوید: يادداشت

مکناوتون، پل تیلیش...
مترجمان مصطفی ملکیان، یوسف اباذری، محسن جوادی، مراد فرھادپور،: يادداشت

سیدحمیدرضا حسنی، امیر دیوانی، سعید عدالتنژاد...
چاپ سوم: بھار ١٣٩٠.: يادداشت
این کتاب بهصورت مقاالتی در فصلنامه ارغنون شماره ١۶، تابستان ١٣٧٩ منتشر: يادداشت

گردیده است.
اخالق -- فلسفه -- مقالهھا و خطابهھا: موضوع
اخالق: موضوع

ررتی، ریچارد، ١٩٣١ - ٢٠٠٧م: شناسه افزوده
Rorty, Richard: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، مترجم: شناسه افزوده
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی: شناسه افزوده
١٣٨٢ ٧۶ف/ BJ٣٧ : رده بندی کنگره



١٧٠ : رده بندی دیویی
 شماره کتابشناسی

ملی
٣١۵۵١-٨٢م :

کین، سام: سرشناسه
Keen, Sam

گابریل مارسل/سم کین ؛ ترجمه مصطفی ملکیان.: عنوان و نام پديدآور
تھران : ھرمس، ١٣٩٣.: مشخصات نشر

[٢]،[١٠۵] ص. ؛ ١٢×٢٠سم.: مشخصات ظاھری 
پدیدآورندگان الھیات جدید؛ ١.: فروست

مجموعه ادب فکر. فلسفه و کالم؛ ٩١.
۴٠٠٠٠ ریال: 6-830-363-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 عنوان اصلی:. Gabriel Marcel: يادداشت
کتاب حاضر در سالھای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.: يادداشت
چاپ دوم.: يادداشت
نمایه.: یادداشت
مارسل، گابریل، ١٨٨٩ - ١٩٧٣م.: موضوع
Marcel, Gabriel: موضوع

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٩٣ ٩ک ٢۴م/  B٢۴٣٠ : رده بندی کنگره
١٩۴ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢٨٣٨١٢۵

اکسلی، ھلن: سرشناسه
Exley, Helen

لبخند=smile / گردآورنده ھلن اکسلی؛تصویرگر جوئنا کیدنی؛ برگردان سیمین: عنوان و نام پديدآور
صالح؛ ویراستهی مصطفی ملكیان.

تھران: آسمان خیال ،١٣٨٩.: مشخصات نشر
١ ج. (بدون شمارهگذاری) : مصور (رنگی)؛۵/١١ × ۵/١۶ سم.: مشخصات ظاھری

٢٨٠٠٠ ریال: 3-038-229-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

فارسی- انگلیسی.: يادداشت
 عنوان اصلی: .Smile : a Helen Exley giftbook, 2003: يادداشت
لبخند -- کلمات قصار: موضوع

کیدنی، جوآنا، تصویرگر: شناسه افزوده
Kidney, Joanna: شناسه افزوده
صالح، سیمین، ١٣٣٨ -، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده



١٣٨٩ ٧  الف٢ل/  PN۶٠٨۴ : رده بندی کنگره
٨٠٨/٨٨٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٩٧۶١۵٨

ھادسن، ویلیام دونالد: سرشناسه
Hudson, William Donald

لودویگ ویتگنشتاین: ربط فلسفه او به باور دینی/ ویلیامدانالد ھادسون ؛ ترجمه: عنوان و نام پديدآور
مصطفی ملکیان.

تھران : ھرمس، ١٣٩٣.: مشخصات نشر
[٢]،[١۴٩] ص. ؛ ١٢×٢٠سم.: مشخصات ظاھری 

پدید آورندگان الھیات جدید؛ ۶.: فروست
مجموعه ادب فکر. فلسفه و کالم؛ ٩۶.

۶٠٠٠٠ ریال: 2-809-363-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

عنوان اصلی: Ludwig wittgenstein: the bearing of his philosophy upon: يادداشت
religious belief

 کتاب حاضر توسط ناشران متفاوت در سالھای مختلف منتشر شده است.: يادداشت
نمایه.: یادداشت
ویتگنشتاین، لودویگ ، ١٨٨٩ - ١٩۵١ م.: موضوع
Wittgenstein, Ludwig: موضوع

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٩٣ ٢ھ ٩۴و/  B٣٣٧۶ : رده بندی کنگره
١٩٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢۶٩٢۵٨٢

اکسلی، ھلن: سرشناسه
Exley, Helen

مادر=Mum / گردآورنده ھلن اکسلی ؛ تصویرگر جوئنا کیدنی ؛ برگردان سیمین: عنوان و نام پديدآور
صالح؛ ویراستهی مصطفی ملکیان.

تھران:آسمان خیال ،١٣٨٩.: مشخصات نشر
١ ج.(بدون شمارهگذاری) :مصور (رنگی).؛١٢ × ۵/١۶ سم.: مشخصات ظاھری

٢٨٠٠٠ ریال: 6-037-229-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

فارسی-انگلیسی.: يادداشت
 عنوان اصلی: .Mum, 2004: يادداشت
مادران -- کلمات قصار: موضوع

کیدنی، جوآنا، تصویرگر: شناسه افزوده
Kidney, Joanna: شناسه افزوده
صالح، سیمین، ١٣٣٨ -، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده



١٣٨٩ ٧۴  الف٢م/PN۶٠٨۴ : رده بندی کنگره
٨٠٨/٨٨٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٩٧۶١٨١

ژید، آندره پل گیوم، ١٨۶٩ - ١٩۵١م.: سرشناسه
Gide, Andre Paul Guillaume

مائدهھای زمینی و مائدهھای تازه/ آندره ژید؛ برگردان مھستی بحرینی؛ ھمراه با: عنوان و نام پديدآور
یادداشتی از مصطفی ملکیان.

تھران: نیلوفر ، ١٣٩۴.: مشخصات نشر
٣٠٧ ص. ؛ ۵/١۴×٢٠ سم.: مشخصات ظاھری

١٨۵٠٠٠ ریال: 0-184-448-964-978 : شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
 فاپا(چاپ ھفتم):

 عنوان اصلی: .Nourritures terrestres & The fruits of the earth: يادداشت
چاپ ھفتم.: يادداشت
داستانھای فرانسه -- قرن ٢٠م.: موضوع

بحرینی، مھستی، ١٣١٧ -، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -: شناسه افزوده
١٣٩۴ ٢م ۴ی/ PQ٢۶٢١ : رده بندی کنگره
٨۴٣/٩١۴ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣٨۶۶۴١٨

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -: سرشناسه
مشتاقی و مھجوری: گفت و گو در باب فرھنگ و سیاست/ مصطفی ملکیان.: عنوان و نام پديدآور
تھران : نگاه معاصر ، ١٣٨۵.: مشخصات نشر

۴٣١ ص. : جدول.: مشخصات ظاھری
بینش معنوی؛ ٢٣.: فروست
۴۵٠٠٠ ریال: 6-50-7763-964  ؛ ۵۵٠٠٠ ریال (چاپ دوم)  ؛ ٧٠٠٠٠ریال (چاپ: شابک

سوم)
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

چاپ دوم: ١٣٨۶.: يادداشت
چاپ سوم: ١٣٨٧.: يادداشت
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -  -- مصاحبهھا: موضوع
تفکر دینی -- قرن ١۶م.: موضوع
فلسفه اسالمي: موضوع
معنویت: موضوع

١٣٨۵ ٧م ٨۵ی/  BBR١۴٨٠ : رده بندی کنگره
١٨٩/١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

۴٩۶-٨۵م :



پویا، اعظم، ١٣٣٨ -: سرشناسه
معنای زندگی: مجموعه مقاالت/ گردآوری و ترجمه اعظم پویا؛ ویراسته مصطفی: عنوان و نام پديدآور

ملکیان.
قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاھب، نشر ادیان، ١٣٩٠.: مشخصات نشر

٢٣١ ص.: مشخصات ظاھری
نشر ادیان؛ ١٨.: فروست
 : x-6-96868-964: شابک ٣٨٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا(چاپ دوم):

چاپ دوم.: يادداشت
کتابنامه: یادداشت
نمایه .: یادداشت
زندگی: موضوع
معنویت: موضوع
غایتشناسی: موضوع

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
١٣٩٠ ۶م٩پ/ BD۴٣١ : رده بندی کنگره
١١٣/٨ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢۶۵٠۵-٨۴م :

البه، بریژیت: سرشناسه
Labbe, Brigitte

من و دنیای درونم فلسفه به زبان ساده/ بریژیت البه؛ [ترجمه] مرجان حجازیفر؛: عنوان و نام پديدآور
با مقدمهی مصطفی ملکیان.

تھران : آسمان خیال ، ١٣٩۶.: مشخصات نشر
١٣۶ص.: مصور(رنگی).: مشخصات ظاھری

1-227-229-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فیپا:

عنوان اصلی: Les goûters philo: يادداشت
فلسفه -- به زبان ساده: موضوع
Philosophy -- Popular works: موضوع

حجازیفر، مرجان، مترجم: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، ویراستار: شناسه افزوده
١٣٩۶ ٨م٢ل/ B٧٢ : رده بندی کنگره
١٩٠ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴۶۶٠٢۵٢

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -: سرشناسه



مھر ماندگار : مقاالتی در اخالقشناسی / مصطفی ملکیان.: عنوان و نام پديدآور
[ویراست ٢].: وضعیت ويراست
تھران : نگاه معاصر ، ١٣٨٩.: مشخصات نشر

٣۴٣ ص. : مصور، جدول.: مشخصات ظاھری
بینش معنوی ؛ ٢٢.: فروست
٧٠٠٠٠ ریال : 9789647763530: شابک

چاپ قبلی: نگاه معاصر ، ١٣٨۵ (۴۶۴ ص.).: يادداشت
چاپ دوم.: يادداشت
کتابنامه.: یادداشت
اخالق -- فلسفه: موضوع
عدالت: موضوع
دین و اخالق: موضوع

١٣٨٩ ٩م٧م/ BJ٣٧ : رده بندی کنگره
١٧٠ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ٢١١١٣٩٨

توکلیان، جالل: سرشناسه
نخبگات ایرانی دردوران گذار/نوشته جالل توکلیان.: عنوان و نام پديدآور
تھران: نگاه معاصر، ١٣٩٠.: مشخصات نشر

٢٣٩ص.: مشخصات ظاھری
اندیشه سیاسی؛ ١۵/ دبیر مجموعه مصطفی ملکیان.: فروست
2-23-5747-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

نخبگان -- ایران: موضوع
سیاستمداران ایرانی -- قرن ١٣ق.: موضوع
سیاستمداران ایرانی -- قرن ١۴: موضوع

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -: شناسه افزوده
١٣٩٠ ٣ن٩ت/ HM١٢۶٣ : رده بندی کنگره
٣۵۵/۵۵٢٠٩۵۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ٢٣٢٢٨٧۵

داروال،  استیون ال. ، ١٩۴۶ -م.: سرشناسه
.Darwall, Stephen L

نگاھی به فلسفه اخالق در سده بیستم/ استیون داروال، آلن گیبارد، پیتر ریلتن؛: عنوان و نام پديدآور
ترجمه مصطفی ملکیان.

تھران: دفتر پژوھش و نشر سھروردی ، ١٣٨١.: مشخصات نشر
١٨٣ص.: مشخصات ظاھری

آشنایی با فلسفهی اخالق؛ ١.: فروست
: 5-15-6980-964: شابک ١٣٠٠٠ریال

 عنوان اصلی: .Toward fin de siecle einies: Some trends: يادداشت
واژهنامه.: یادداشت



اخالق: موضوع
گیبارد، آلن: شناسه افزوده
Gibbard, Allan: شناسه افزوده
ریلتن، پیترآلبرت: شناسه افزوده
Railton, Peter Albert: شناسه افزوده
ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ - ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٨١ ٨ن٢د/ BJ١٠١٢ : رده بندی کنگره
١٧٠ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢٠٣۴٨-٨٠م :

ملکیان، مصطفی، ١٣٣۵ -: سرشناسه
 التدینالعقالنی / مصطفی ملکیان ؛ ترجمة عبدالجبار الرفاعی، حیدر نجف.: عنوان و نام پديدآور
= ١٣٩١.: مشخصات نشر  بغداد : مرکز دراسات فلسفهالدین ، ١۴٣٣ ق.= ٢٠١٢ م.

١٧٣ص.: مشخصات ظاھری
 ثقافةالتسامح.: فروست
 عربی.: يادداشت
عقل و ایمان -- اسالم: موضوع
فلسفه اسالمی: موضوع

رفاعی، عبدالجبار، ١٣٣٣-، مترجم: شناسه افزوده
نجف، حیدر ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٩١ ۴ت٧م/ ١۵/BP٢١۶ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۴٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣١٧٩٧٨۶

 بازگشت  چاپ


