
استعمارزدایی از روش: تحقیق علمی و مردمان بومی

نویسنده: لیندا توهیوای اسمیت 

مترجمان: احمد نادری و الهام اکبری 

چاپ دوم

 ١٨٥٠٠ �شابک:۹۷۸۶۰۰۹۴۷۹۴۹۸ 

چاپ دومِعلم ناممکن: تحلیلی نهادی از جامعهشناسی آمریکایی
نویسندگان: استیون پی. ترنر و جاناتان اچ. ترنر 

مترجم: سیدرضا مرزانی 

 ۲۳۰٠٠ �شابک:۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۰۴۲ 

بیراه  ههای نظریۀ جامعهشناختی

نویسنده: نیکوس موزلیس 

مترجم: حمید پورنگ 

چاپ دوم

 ۲۵۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۷۹۴۲۹ 

چاپ دومجامعهشناسی و الهیات: پیوند و تعارض
نویسندگان: دیوید مارتین، جان ارم میلز، ویلیام اس.اف. پیکرینگ ُ

مترجم: علی مرشدی زاد

 ۲۶۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۰۰۴ 

چاپ دومجامعهشناسی از چه معضلی رنج میبرد؟
نویسنده: استیون کول 

مترجم: عبدالحسین کالنتری

 ۴۶۰٠٠ �شابک:۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۰۲۸ 

چاپ دومآشوب جهانی عشق: ٨ مقاله دربارۀ جامعهشناسی خانواده
نویسندگان: جودیت تریس، ژاکلین اسکات، مارتین ریچاردز 

مترجم: محمد معماریان 

 ۳۵۰٠٠ �شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١١٦٥ 

در جستوجوی روش: سردرگمی در پژوهش علوم اجتماعی

نویسنده: جان لو 

مترجم: سید مجتبی عزیزی 

چاپ دوم

 ۲۱۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۰۵ 

چاپ دومالهیات و نظریۀ اجتماعی
نویسنده: جان میلبنک 

مترجمان: شهناز مسمیپرست، شهرزاد قانونی 

 ۶۶۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۱۲۷

چاپ اولپیامبران جدید سرمایه
نویسنده: نیکول اشاف 

مترجم: رسول قنبری

 ۱۷۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۳۰۱ 

ِفلسفۀ علم شناختی
نویسندگان: مارک جی. کین

مترجم: مصطفی تقوی 

چاپ اول

 ۲۷۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۱۹۶ 

چاپ دومجستارهایی دربارۀ عقالنیت
نویسندگان: جورجیو تونلی، جوزف پی فل، یوانا کوچوردی، دانلد هچر، 

مریلین گای پیتی، کارسون چنگ، سیسیر کومار مایترا، رنه گنون

مترجم: سید احمد موسوی خوئینی  

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۱۹۶  
� ۱۴۰٠٠ 

فلسفه به وقت سۀ صبح
نویسندگان: تیموتی ویلیامسن، رابرت سی. استالنیکر، اسکات سومز، کیت فاین، جیسن استنلی،

 سوزانا سیگل، تری پینکارد، دالیا نسر، برایان الیتر، دیوید جیمز، فلیکس امارچاداُ

مترجم: مهدی رعنایی

چاپ دوم

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۱۳۴ 
� ۳۰۰٠٠ 

چاپ اولدرآمدی بر متافلسفه
نویسندگان: سورن اورگارد، پل گیلبرت، استیون بروودُ

مترجم: مهدی رعنایی

 ۳۳۰٠٠ �شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٣٨٧ 

چاپ سوملیبرالیسم و مسئلۀ عدالت
نویسندگان: فردریش فون هایک، رابرت نوزیک،جان راولز، آمارتیا سن، مارتا نوسبام، 

سوزان مولر اوکین، مایکل والزر، السدیر مکینتایر، یون الستر، جرالد کوهن،جان ای رومر

گزینش و ویرایش: محمد مالعباسی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۷۹۴۷۴ 
� ۳۶۰٠٠ 

حقوق بشر و امپراتوری؛ فلسفۀ سیاسی جهان وطنگرایی

نویسنده: کوستاس دوزیناس

مترجم: علی صابری توالیی

چاپ اول

 ۴۱۰٠٠ �شابک:۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۳۴۹ 

چاپ دومتصور عصر پساتوسعه
نویسندگان: گونار میردال، آندره گوندر فرانک، ایمانوئل والرشتاین،

 پل استریتن، داگالس نورث، دنیس گولت و آرتورو اسکوبار

گزینش و ویرایش: محمد مالعباسی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۰۳۵ 
� ۲۵۰٠٠ 

چاپ سومزبان پدری
نویسندگان: شانتال موف، ریچارد رورتی، جان میلبنک، السدیر مکینتایر، 

َریموند پانیکار، جوزف رز
گزینش و ویرایش: محمد مهدی ذوالقدری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۷۹۴۴۳
� ۱۶۰٠٠ 

چاپ دوممکاتب معاصر فلسفۀ حقوق
نویسنده: دنیس َپترسون

گزینش و ویرایش: محمد مهدی ذوالقدری

 ۳۰۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۰۶۶ 

چاپ اولگف توگوهایی دربارۀ خشونت
نویسندگان: سایمون کریچلی، جورج یانسی، گایاتری اسپیواک،

 زیگمونت باومن، ریچارد برنستین و ...

گروه مترجمان

شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٢٦٤ 
� ۱۶۰٠٠ 

گراندهتل پرتگاه؛ زندگی اصحاب مکتب فرانکفورت

نویسنده: استوارت جفریز

مترجم: محمد معماریان

چاپ اول

 ۵۴۰٠٠ �شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٣٩٤ 

چاپ دومفلسفه در سرزمین نبوت
نویسنده: سید حسین نصر

مترجم: بیت اهللا ندرلو

 ۳۵۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۱۵۸ 

ویراست دوم، چاپ اولفلسفۀ تحلیلی چیست؟
نویسنده: هانس یوهان گلوک 

مترجم: یاسر خوشنویس 

 ۳۵۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۷۹۴۵۰ 

چاپ دومعلوم اجتماعی نیندیشیدنی
نویسنده: امانوئل والرشتاین 

مترجم: احمد نادری  

 ۳۸۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۰۱۱ 

بحران در جامعهشناسی؛ نیاز به داروین

نویسندگان: جوزف لوپریاتو و تیموتی کریپن 

مترجم: حسین حسنی 

چاپ دوم

 ۴۳۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۰۹۷ 

چاپ دومجامعهشناسی در محکمۀ جامعهشناسان
نویسندگان: موریس استین و آرتور ویدیچ 

مترجم: لطیف عیوضی 

 ۲٥۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۰۸۰ 

انتشارات ترجمان علوم انسانی

فهرست کتا بهای انتشارات ترجمان علوم انسانی

 در نمایشگاه کتاب ١٣٩٨

چاپ دومپایان جهان آنگونه که آن را میشناسیم
نویسنده: امانوئل والرشتاین

مترجم: حسین حسنی

 ۳۰۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۷۹۴۳۶ 

مطالعۀ بخشی از هر کتاب و خرید اینترنتی آثار:

Tarjomaan.com

publication@tarjomaan.com

tarjoman.nashr@gmail.com

info@tarjomaan.com

چاپ دومراه ناهموار تمدن
نویسندگان: برت باودن، ادوارد تیریاکیان، حمید دباشی و ... 

مترجم: محمد مالعباسی 

 ١٨۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۱۱۰ 

فقر احمق م یکند

نویسنده: سندهیل موالینیتن و الدار شفیر

مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی

چاپ اول

 ۳۸۰٠٠ �شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٥٠٩ 

جامعهشناسی تمدن: مسائل تاریخی و سنتهای نظری

نویسنده: یوهان پی. آرناسون 

مترجم: ساالر کاشانی 

چاپ اول

 ۶۰۰٠٠ �شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٤٢٤ 

tarjomaan.shop 

مصالی تهران، سالن شبستان، راهروی ۲۵، غرفۀ ۳۰



روشنفکران جهان عرب: معرفی آراء و آثار یکصد چهرۀ
 فکریفرهنگی جهان عرب

پژوهش: دکتر مسعود فکری و همکاران

نگارش: مریم صالحی

چاپ اول

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۲۱۹ 
� ۱۱۹۰٠٠ 

چاپ اولپرسش از روش: حرکت به سوی الگوی نوینی از اندیشه
نویسنده: طاها عبدالرحمان

مترجم: نرگس خسروی سوادجانی

 ۲۶۰٠٠ �شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٣١٨ 

قدرت خواندن؛ از سقراط تا تو�تر

نویسنده: فرانک فوردی

مترجم: محمد معماریان

چاپ دوم

 ۳۵۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۲۷۱ 

چاپ دوملذت خواندن در عصر حواس پرتی
نویسنده: آلن جیکوبز

مترجم: علی امیری

شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٢٨٨ ۲۴۰٠٠ �

چاپ دوم اعترافات یک کتاب خوان معمولی
نویسنده: آنه فدیمن

مترجم: محمد معماریان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۱۷۲  ۲۲۰٠٠ �

پاداش: منطق پنهانی که انگیزههای ما را شکل میدهد

نویسنده: دن آریلی

مترجم: سید امیرحسین میر ابوطالبی

چاپ دوم

 ۱۵۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۲۲۶ 

چاپ اولراهنمای خواندن 'قرارداد اجتماعی' روسو

� ۲۰۰٠٠ 

چاپ اولِراهنمای خواندن 'نظری های در باب عدالت' رالز

� ۲۳۰٠٠ 

چاپ اولراهنمای خواندن 'بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخالق' کانت
نویسنده: پل گایر

مترجم: سید علی تقوی نسب

 ۲۸۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۳۲۵ 

چاپ اولراهنمای خواندن 'عناصر فلسفۀ حق' هگل

� ۲۵۰٠٠ 

چاپ سومفصلنامۀ ترجمان علوم انسانی، شمارۀ ١

� ۲۰۰٠٠ 

چاپ اولفصلنامۀ ترجمان علوم انسانی، شمارۀ ٢

� ۱۵۰٠٠ 

چاپ اولفصلنامۀ ترجمان علوم انسانی، شمارۀ ٣

� ۱۵۰٠٠ 

چاپ اولفصلنامۀ ترجمان علوم انسانی، شمارۀ ٤

� ۱۵۰٠٠ 

چاپ اولفصلنامۀ ترجمان علوم انسانی، شمارۀ ٥

� ۱۵۰٠٠ 

چاپ اولراهنمای خواندن 'شهریار' ماکیاوللی

مترجم: محمد مالعباسی

 ۲۵۰٠٠ �شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٣٥٦ 

چاپ سومحواسپرتی مرگبار

� ۱۲۰٠٠ 

چاپ دومچگونه مرور کتاب بنویسیم؟

مترجم: علیرضا شفیعی نسب

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۰۹۱۱۴۱ 
� ۲۰۰٠٠ 

چگونه درباره کتابهایی که نخواندهایم حرف بزنیم؟

نویسنده: پ ییر بایار

مترجمان: محمد معماریان، مینا مزرعه فراهانی

چاپ سوم

 ۲۲۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۰۷۳ 

چاپ دومچرا کار م یکنیم؟
نویسنده: بری شوارتز

مترجم: شمس الدین میرابوطالبی

 ۱۵۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۲۳۳

چاپ دوممدیریت، فراسوی اعداد
نویسنده: مارگارت هفرنان

مترجم: سید امیرحسین میر ابوطالبی

 ۱۵۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۲۴۰ 

شکلگیری علم اسالمی

نویسنده: مظفر اقبال

مترجم: محمدرضا قائمی نیک

چاپ دوم

 ۲۵۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۷۹۴۱۲ 

چاپ اولکنش دینی و نوسازی عقل
نویسنده: طاها عبدالرحمان

مترجم: هادی بیگی 

 ۲۳۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۱۸۱۹ 

چاپ اولخصوصیگرایی و جهانیگرایی در اندیشۀ اسالمی معاصر
نویسنده: طاها جابر العلوانی

مترجم: سید محمد حسین میر فخرایی

 ۲۷۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۲۵۷ 

نویسنده: برد هویر

نویسنده:: کریستوفر ریت

مترجم: محمد مهدی ذوالقدری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۳۶۳ 

نویسنده: فرانک الوت

مترجم: محمد مالعباسی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۳۳۲ 

نویسنده: دیوید رز

مترجم: سید احمد موسوی خوئینی

شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٣٧٠ 

نویسنده: میگل وتر

نویسنده: جین واینگارتن

مترجم: مجتبی هاتف

شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٤٠٠ 

چاپ اولفصلنامۀ ترجمان علوم انسانی، شمارۀ ۶

� ۱۵۰٠٠ 

چاپ اولفصلنامۀ ترجمان علوم انسانی، شمارۀ ۷

� ۲۰۰٠٠ 

چاپ اولفصلنامۀ ترجمان علوم انسانی، شمارۀ ۸

� ۲۰۰٠٠ 

چاپ اولفصلنامۀ ترجمان علوم انسانی، شمارۀ ۹

� ۲۰۰٠٠ 

چاپ دومفصلنامۀ ترجمان علوم انسانی، شمارۀ ۱۰

� ۳۵۰٠٠ 

بازداشتگاه صورتی: نیروهای پنهانی که طرز فکر،

 احساس و رفتار آدمی را شکل میدهند
چاپ اول

نویسنده: آدام آلتر

مترجم: هوشمند دهقان

شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٤٧٩ 
� ۴۲۰٠٠ 

چاپ اولفوکو در ایران
نویسنده: بهروز قمری تبریزی

مترجم: سارا زمانی

 ۳۸۰٠٠ �شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٤٩٣ 

انقالب تصورناپذیر در ایران

نویسنده: چارلز کورزمن

مترجم: محمد مال عباسی

چاپ اول

 ۴۷۰٠٠ �شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٤٦٢ 

چاپ اولشکست هژمونی
نویسنده: ادوارد سعید

مترجم: حسین نظری

 ۱۵۰٠٠ �شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٤٣١ 

چاپ اولروزهای انقالب: چطور زنان یک روستا در ایران انقالبی شدند؟
نویسنده: مری هگلند

مترجم: میترا دانشور

 ۵۰۰٠٠ �شابک: ٩٧٨٦٠٠٨٠٩١٤٤٨ 

چاپ اولمرگ با تشریفات پزشکی: آنچه پزشکی دربارۀ مردن نمیداند
نویسنده: آتول گاواندی

مترجم: حامد قدیری

 ۴۴۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۵۲۳ 

راهنمای خواندن 'اخالق نیکوماخوسی' ارسطو

نویسنده: کریستوفر وارن

مترجم: ایمان خدافرد

چاپ اول

 ۲۷۰٠٠ �شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۴۸۶ 
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