
گســترش  یكــرد نویــن جامعــه بــه مقولــۀ هنــر، همــراه با  مـــقــــــدمــــــه | امــروزه بــا توجــه بــه رو
گســتردگی زمینه های هنری،  ن عالقه مندان و هنرورزان، و  كز آموزشــی هنر  و نیز  افزایش روزافزو مرا
نیازهــای ایــن قشــر مهــم و تأثیرگــذار جامعــه افزایــش یافتــه و متنوع تر شــده اســت. بر این اســاس، 
یج هنر عهده دار است، سعی  كه در نشر و ترو مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر، در چارچوب رسالتی 
ی در زمینه های مختلف هنری پاســخگوی نیاز عالقه مندان و محققان باشــد. دارد با انتشــار آثار
كتابهای  انتشــارات فرهنگســتان هنر در اواســط ســال 1383 با اخذ پروانۀ نشــر به چاپ و نشر 
گســترش فعالیتهای انتشــارات فرهنگســتان هنر و با  تألیفی و ترجمه ای در حوزۀ هنر پرداخت. با 
كمبود ناشــران تخصصی در حوزۀ هنر، پس از موافقت شــورای عالی انقــالب فرهنگی با  توجــه بــه 
تأســیس مؤسســۀ تألیف، ترجمه و نشــر آثار هنری »متن«، در ســال 1387 اساســنامۀ این مؤسسه 
در شــورای هنــر تصویــب شــد و ایــن انتشــارات از اوایل مــرداد 1388 در قالب مؤسســۀ وابســته به 
كتاب، نشریه،   كنون بیش از 450 عنوان  فرهنگستان هنر فعالیت خود را ادامه داد. این مؤسسه تا

كرده است.  مجموعه مقاالت هنر و ســایر  آثار تحقیقی فرهنگســتان را چاپ و منتشــر 
گــون هنر، از  گونا كــه ایــن مؤسســه تألیــف، ترجمــه و منتشــر می كنــد در موضوعــات  كتابهایــی 
كلیات  ی، ادبیات،  ی و شهرســاز جمله فلســفۀ هنر و زیبایی شناســی، هنرهای تجســمی، معمار

یخ هنر، هنرهای صناعی، هنرهای نمایشــی، موســیقی و مجموعه مقاالت اســت. و تار
كهــن در راســتای شناســایی و تصحیح  یكــی دیگــر از اقدامات این مؤسســه بررســی رســاالت 
كنــون چندین  نســخه های هنــری، بــه منظــور انتشــار تعدادی از این نســخ اســت. بدیــن منظور تا
نســخۀ خطــی، از جملــه شــاهنامۀ شــاه طهماســبی، ســه مثنــوی همــای همایــون، روضةاالنــوار و 
كرمانی )به خط میرعلی تبریزی و نقاشــی های جنید بغدادی(،  قرآن به خط  كمال نامۀ خواجوی 
علیرضــا عباســی، مثنــوی معنــوی به خــط وصال، دیــوان حافظ به خــط وصــال، جامع االلحان، 
پندنامــۀ لقمــان حكیــم به خــط میرعماد، ترجمــۀ منظوم چهــل حدیث نبوی به خط شــاه محمود 
ی،  دعــای صباح به خط محمد شــفیع تبریزی، دعای احتجــاب به خط احمد نیریزی،  نیشــابور
پندنامــۀ جامــی بــه خــط میرعماد، مرقــع میــرزا غالمرضــا اصفهانی به خط نســتعلیق، شــرح ادوار 
گردیده  ی منتشر  موالنا مباركشــاه، مصحف روشــن و بخش موســیقی درة التاج قطب الدین شیراز
گنجانیده  كار مؤسســه  ی و چاپ چندین نســخۀ خطی دیگر در برنامۀ  كنــون نیز آماده ســاز و هــم ا
شــده اســت؛ از مهم ترین این نســخه ها می توان به نســخۀ خطی »خمســۀ شاه طهماســبی«   اشاره 

بهنامخدا



كتابخانۀ بریتانیا  كه جزو نفیس ترین و مهم ترین نســخه های خطی ایران اســت و اصــل آن در  كــرد 
ی می شود.  نگهدار

كشور نیز  ی و چاپ اشــیاء و آثار هنری موزه های داخل و خارج  توجه به شناســایی، آماده ســاز
گزیدۀ  ی از  كنون عكســبردار بخــش مهــم دیگــری از فعالیت های مؤسســه اســت. در این زمینــه تا
كشــور و آثــار ایرانی موجــود در مجموعه های لهســتان و  آثــار موزه هــای »مقــدم« و »ملی« در داخل 
كتــاب شــاهكارهای هنر ایــران در مجموعه های  كــه از آن میان  گرفته اســت  مجارســتان صــورت 
لهســتان در دو جلــد )یــک جلــد تصاویــر و یــک جلــد مجموعــه مقــاالت( بــه زبان های فارســی و 
كتاب جلوه هایی از هنر ایران دورۀ قاجار در مجموعه های مجارستان چاپ و منتشر  انگلیسی و 
یــدۀ آثــار مــوزۀ مقدم نیــز به صــورت نفیــس و دو  زبانه )فارســی و  گز كتــاب  شــده اســت. همچنیــن 

ی قرار دارد. انگلیســی( در مرحلۀ آماده ساز
كتاب درســی دانشــگاهی معرفی و  كتاب های این مؤسســه به عنوان  كنــون چندیــن جلــد از  تا
ی، به  ی و شهرساز ی نیز، به ویژه در حوزه های فلســفۀ هنر و زیبایی شناســی و معمار تعداد بســیار
گســترده خوانندگان، چندین نوبت تجدیدچاپ شــده اســت. همچنین چندین  دلیل اســتقبال 
كتــاب فصل و  كتاب ســال،  یافــت جایزه هــای مختلف  كتابهــای مؤسســه موفــق بــه در عنــوان از 
كتــاب فصل ۹  كتــاب تقدیری ســال 13عنوان،  كتــاب تقدیــری شــده اند )كتــاب ســال 4 عنوان، 
كتابهای مهم و ارزشــمند  كتــاب تقدیری فصل ۹ عنوان(. مؤسســۀ  متن به دلیل انتشــار  عنــوان و 
كتــاب تهران، به  یــخ هنــر ایران، در مراســم افتتاح بیســت و هفتمین  نمایشــگاه بین المللی  در تار
گردید. همچنین فرهنگســتان هنر در چهاردهمین آیین  عنوان ناشــر برگزیدۀ بخش ویژه انتخاب 
بزرگداشــت نســخ خطی، به دلیل چاپ نفیس »شــاهنامۀ شاه طهماســبی« به عنوان ناشر برگزیده 
كتابهــای »شــاهكارهای هنــر  انتخــاب شــد. در ایــن مراســم در بخش هــای ترجمــه و تألیــف نیــز  
كی در ایران«، شایســتۀ تقدیر شــناخته  ایــران در مجموعه هــای لهســتان« و »دانشــنامۀ مهر و حكا
شــدند. در ضمــن ایــن انتشــارات در ســال 13۹0 از ســوی خانــۀ موســیقی به عنــوان ناشــر برگزیدۀ 
كتابهای شــرح ادوار موالنا مباركشــاه،  شش مقام، موسیقی عصر  گردید و  حوزۀ موســیقی انتخاب 
كلیات  كرد، موســیقی ایالم، موســیقی قوم تالش، رسالۀ موســیقی موسوم به  صفوی، موســیقی قوم 
یوســفی منســوب بــه ضیاءالدیــن یوســف، پژوهشــی در زندگــی و آثار عبدالقــادر مراغی  و رســالۀ 

گون شــدند. گونا یافت جوایز  فنتن در موســیقی موفق به در
ی خود بر غنای  در پایان، از مؤلفان، مترجمان و ویراســتاران حوزۀ هنر دعوت می كنیم تا با یار

فعالیتهــای این مؤسســه بیفزایند. 
     

مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری 
فرهنگستان هنر

»متن« 
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دانشنامۀ زیبایی شناسی 
کتاب برگزیدۀ سال 1385

ویراستاران: بریس گات و دومینیک مک آیورلوپس
مترجمان: منوچهر صانعی دره بیدی، امیرعلی نجومیان، شیده 

احمدزاده، بابک محقق، مسعود قاسمیان، فرهاد ساسانی
ویراستار فارسی: مشیت عالیی

1395؛ چاپ هفتم
قیمت: 345,۰۰۰ ریال

کانت تا نیچه زیبایی شناسی و ذهنیت از 
کتاب برگزیدۀ سال 1386

نویسند: اندرو بووی
مترجم: فریبرز مجیدی

1394، چاپ پنجم
قیمت: 27۰,۰۰۰ ریال

فرهنگ نامه تاریخی زیبایی شناسی
نویسنده: دبنی تاونزند

مترجم: فریبرز مجیدی
1393؛ چاپ اول

قیمت: 255،۰۰۰ ریال

درآمدی بر فلسفۀ هنر 
کتاب تقدیری سال 1387 ؛ برگزیدۀ سومین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: نوئل کارول
مترجم: صالح طباطبایی

1392؛ چاپ سوم 
قیمت: 19۰,۰۰۰ ریال

حکمت و هنر در عرفان ابن عربی 
عشق، زیبایی و حیرت )ویراست جدید( 

کتاب تقدیری سال 1387 ؛ برگزیدۀ سومین دورۀ کتاب فصل
1393؛ چاپ چهارم

نویسنده: نصراهلل حکمت
قیمت: 14۰,۰۰۰ ریال

فلسفۀ هنر مسیحی و شرقی
کتاب تقدیری سال 1387 ؛ برگزیدۀ سومین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: آناندا کوماراسوامی
مترجم: امیرحسین ذکرگو

1393؛ چاپ سوم 
قیمت: 15۰,۰۰۰ ریال

درآمدی بر هنرهای زیبا
جستارهایی دربارۀ هنر و فلسفه

کتاب برگزیدۀ سومین دورۀ کتاب فصل
نویسنده: اتین ژیلسون

مترجم: بیتا شمسینی
13۸7؛ چاپ دوم

قیمت: 11۰,۰۰۰ ریال

گفتارهایی در پدیدارشناسی هنر
کتاب تقدیری ششمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: محمود خاتمی
1392؛ چاپ دوم

قیمت: 115,۰۰۰ ریال

غیاث الدین منصور دشتکی و فلسفه عرفان 
منازل السائرین و مقامات العارفین

کتاب تقدیری سال 1387 ؛  برگزیدۀ هفتمین دورۀ کتاب فصل
کایی ح: قاسم کا تصحیح، ترجمه و شر

 1387؛ چاپ اول 
قیمت: 56,۰۰۰ ریال

اقتصاد هنر معاصر؛ بازارها، راهبردها و نظام ستاره سازی
 نویسنده: السیا زرلونی

مترجمان: حمیدرضا شش جوانی، لیال میرصفیان
1395؛ چاپ اول

قیمت:  215,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی هنرها؛ 
 شرحی بر اشکال زیبا و مردم پسند هنر

نویسنده: ویکتوریا الکساندر
مترجم: دکتر اعظم راود راد

1396؛ چاپ سوم
قیمت:  4۰۰,۰۰۰ ریال
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     دلوز در قابی دیگر
آرای متفکران بزرگ قرن بیستم درباره هنر

نویسنده: دیمین ساتن
مترجم: مجید پروانه پور

 1395؛ چاپ اول 
قیمت: 115,۰۰۰ ریال

دریدا در قابی دیگر
آرای متفکران بزرگ قرن بیستم درباره هنر

نویسنده: ملکم ریچاردز
مترجم: فرزاد جابراالنصار

 1395؛ چاپ اول 
قیمت: 115,۰۰۰ ریال

بودریار در قابی دیگر
آرای متفکران بزرگ قرن بیستم درباره هنر

نویسنده: کیم توفوِلتی
مترجم: وحیداله موسوی

 1396؛ چاپ اول 
قیمت: 115,۰۰۰ ریال

گتاری در قابی دیگر
آرای متفکران بزرگ قرن بیستم درباره هنر

نویسنده: پال الیوت
مترجم: ابراهیم لطفی فروشانی

 1397؛ چاپ اول 
قیمت: 13۰,۰۰۰ ریال

هنر و عاملیت؛ به سوی نظریۀ جدید انسان شناختی
نویسنده: آلفردجل

مترجم: دکتر احمد صبوری
139۰، چاپ اول

قیمت: 11۰,۰۰۰ ریال

چشم اندازهای کالمی در باب خداوند و زیبایی
نویسندگان: جان میل بنك، گراهام وارد و ادیت ویشوگرود

مترجم: عذرا لوعلیان لنگرودی
139۰، چاپ اول

قیمت: 35,۰۰۰ ریال

انسان شناسی هنر
نویسنده: روبرت لیتون

مترجم: اصغر ایزدی جیران
1394، چاپ اول

قیمت: 145,۰۰۰ ریال

مبانی حکمی هنر و زیبایی  از دیدگاه شهاب الدین سهروردی
نویسنده: طاهره کمالی زاده

1392؛ چاپ دوم
قیمت: 95,۰۰۰ ریال

پیش درآمد فلسفه ای برای هنر ایرانی
نویسنده: محمود خاتمی

1393؛ چاپ دوم
قیمت: 17۰,۰۰۰ ریال

جستارهایی در چیستی هنر اسالمی
به کوشش: هادی ربیعی

1396؛ چاپ هفتم
قیمت: 23۰,۰۰۰ ریال

مبانی سنتی هنر و زندگی 
کوماراسوامی( کتاب »رقص شیوا«ی آناندا  )تأملی در 

ح: امیرحسین ذکرگو تحقیق، ترجمه و شر
   139۰؛ چاپ اول

قیمت: 22۰,۰۰۰ ریال

مقدمه ای بر هنر هند
نویسنده: آناندا کوماراسوامی

مترجم: امیرحسین ذکرگو
1382؛ چاپ اول 

قیمت: 95,۰۰۰ ریال

فلسفۀ هنر در عشق شناسی مالصدرا
نویسنده: سید مهدی امامی جمعه

 13۸۸؛ چاپ دوم 
قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

هندسۀ خیال و زیبایی 
)پژوهشی در آرای اخوان الصفا دربارۀ حکمت هنر و زیبایی(

نویسنده: حسن بلخاری قهی
1396؛ چاپ دوم 

قیمت: 16۰,۰۰۰ ریال

معنا و مفهوم »زیبایی«  در »المناظر و »تنقیح المناظر«
نویسنده: حسن بلخاری قهی

 13۸7؛ چاپ اول 
قیمت: 45,۰۰۰ ریال

زیبایی شناسی فلسفی و تاریخ زیبایی شناسی جدید
کسفورد )1( مجموعه مقاالت زیبایی شناسی آ

به کوشش: جرولد لوینسون، پل گایر
مترجم: فریبرز مجیدی

1392؛ چاپ دوم
قیمت: 55,۰۰۰ ریال

کلی زیبایی شناسی )قسمت اول( مسائل 
کسفورد )2( مجموعه مقاالت زیبایی شناسی آ

به کوشش: جرولد لوینسون
مترجم: فریبرز مجیدی 

1392؛ چاپ دوم 
قیمت: 135,۰۰۰ ریال
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کلی زیبایی شناسی)قسمت دوم( مسائل 
کسفورد )3( مجموعه مقاالت زیبایی شناسی آ

به کوشش: جرولد لوینسون
مترجم: فریبرز مجیدی

 139۰؛ چاپ اول
قیمت: 75,۰۰۰ ریال

زیبایی شناسی هنرها
کسفورد )4( مجموعه مقاالت زیبایی شناسی آ

به کوشش: جرولد لوینسون
مترجمان: نریمان افشاری، سید محمدمهدی ساعتچی

1396 ؛ چاپ دوم
قیمت: 19۰,۰۰۰ ریال

کلی زیبایی شناسی)قسمت سوم( مسائل 
کسفورد )5( مجموعه مقاالت زیبایی شناسی آ

به کوشش: جرولد لوینسون
مترجم: فریبرز مجیدی

1393 ؛ چاپ اول
قیمت: 125,۰۰۰ ریال

هنرو ارزش
ج دیکی نویسنده: جر

مترجم: مهدی مقیسه
1393 ؛ چاپ اول

قیمت: ۸5,۰۰۰ریال

مکتب فلسفی اصفهان
نویسنده: سید محمدعلی مدرس مطلق 

 13۸9؛ چاپ اول 
قیمت: 45,۰۰۰ ریال

هنر و نمادگرایی سنتی:  گفتارهایی از آناندا کوماراسوامی
به کوشش: راجر لیپسی

مترجم: صالح طباطبایی 
 13۸9؛ چاپ اول 

قیمت: 23۰,۰۰۰ ریال

استحالۀ طبیعت در هنر
نویسنده: آناندا کوماراسوامی

مترجم: صالح طباطبایی
 139۰ ؛ چاپ دوم

قیمت: 95,۰۰۰ ریال

نویسندگان برجستۀ قلمرو هنر از عهد کهن 
تا پایان سدۀ نوزدهم میالدی

نویسنده: کریس ماری
مترجمان: صالح طباطبایی، فائزه دینی

 1396؛ سوم
قیمت: 35۰,۰۰۰ ریال

هنر و معنویت؛ 
تی در زمینۀ حکمت هنر )ویراست جدید( مجموعه مقاال

نویسندگان: شوان، گنون، کوماراسوامی، نصر و . . .
تدوین گر و مترجم: انشاءاهلل رحمتی

1394؛ چاپ سوم 
قیمت: 17۰,۰۰۰ ریال

زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر
نویسنده: جنت ولف 

مترجم: بابک محقق 
1394؛  چاپ دوم 

قیمت: 95,۰۰۰ ریال

منظره و هنر غرب
نویسنده: ملکوم اندروز

مترجم: بابک محقق
 13۸۸؛ چاپ اول 

قیمت: ۸3,۰۰۰ ریال

هنر و شناخت
نویسنده: جیمز ُا. یانگ

مترجمان: هاشم بناء پور، ه آزاده سهی و ارشیا صدیق
 13۸۸؛ چاپ اول 

قیمت: 1۰۰,۰۰۰ ریال

هنر و اخالق
نویسنده: خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر

مترجم: مشیت عالیی
  13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: 14۰,۰۰۰ ریال

تاریخ زیبایی 
)نظریه های زیبایی در فرهنگ های غربی(

کو نویسنده: اومبرتو ِا
ترجمه و گزینش: هما بینا

 1396؛ چاپ چهارم
قیمت: 26۰,۰۰۰ ریال

تاریخ زشتی 
کو نویسنده: اومبرتو ِا

مترجمان: هما بینا، کیانوش تقی زاده انصاری
 1396؛ چاپ دوم

قیمت: 35۰,۰۰۰ ریال

زیبایی شناسی مدرن ژاپنی
نویسنده: مایکل مارا

مترجم: هاشم رجب زاده
  13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: ۸5,۰۰۰ ریال
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     تحوالت ذوق هنری در غرب  )گرایش به اصول هنرهای آغازین(
نویسنده: ارنست گامبریج

مترجم: محمدتقی فرامرزی
 13۸۸؛ چاپ دوم 

قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

ویتگنشتاین نظریه و هنر
به کوشش: ریچارد آلن و ملکم تروی

مترجم: فرزان سجودی
1395؛ چاپ سوم 

قیمت: 265,۰۰۰ ریال

ارتباط زیبایی شناختی )نظرگاه هندی(
نویسنده: رکا جانجی

مترجم: نریمان افشاری
  1388؛ چاپ اول

قیمت: 4۰,۰۰۰ ریال

گلشن راز شبستری  متافیزیک خیال در 
نویسنده: نصراهلل حکمت 

1396؛ چاپ سوم 
قیمت: 175,۰۰۰ ریال

اخالق عالیی
نویسنده: هبةاهلل بن عطاءاهلل حسینی شیرازی )معروف به شاه میر( 

کت گرد آورنده: محمد جعفر یاحّقی، سلمان سا
  13۸9؛ چاپ اول  

قیمت: 4۰,۰۰۰ ریال

میرحکمت؛ در بیان احوال، آثار و آراء حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی
نویسنده: حسین کلباسی اشتری

  13۸7؛ چاپ اول 
قیمت: 35,۰۰۰ ریال

گفت وگو )1(: افالطون زیبایی و فلسفۀ هنر در 
به کوشش: منیره پنج تنی 

 13۸۸؛ چاپ اول 
قیمت: 46,۰۰۰ ریال

گفت وگو )2(: ارسطو زیبایی و فلسفۀ هنر در 
به کوشش: منیره پنج تنی 

1393؛ چاپ اول 
قیمت: 13۰,۰۰۰ ریال

پدیدارشناسی مکان
نویسنده: پروین پرتوی
 1392؛ چاپ سوم 

قیمت: 15۰,۰۰۰ ریال

بازنمایی و صدق 
مجموعه مقاالت زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر )1(

نویسنده: رزالین هرست هاوس
مترجم: امیرحسین ذکرگو

  13۸۸، چاپ دوم
قیمت: 13,5۰۰ ریال

نقد هنر 
مجموعه مقاالت زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر )2(

نویسنده: کالین الیس
مترجمان: امیر مازیار، امیر نصری

 1396، چاپ سوم
قیمت: 5۰,۰۰۰ ریال

هنر، احساس و بیان 
مجموعه مقاالت زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر )3(

نویسنده: امیر مازیار
  13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: 13,5۰۰ ریال

دیالکتیک برون و درون پدیدارشناسی خیال 
مجموعه مقاالت زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر )4(

نویسنده: گاستون باشالر
مترجم: امیر مازیار
  13۸۸، چاپ دوم

قیمت: 5,5۰۰ ریال

در باب معیار ذوق و تراژدی 
مجموعه مقاالت زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر )5(

نویسنده: دیوید هیوم
مترجم: علی سلمانی 

 13۸۸، چاپ دوم
قیمت: 7,5۰۰ ریال

تجربۀ زیباشناختی
مجموعه مقاالت زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر )6(

نویسنده: دایانه کالینسون
مترجم: فریده فرنودفر 

 13۸۸، چاپ دوم 
قیمت: 2۰,۰۰۰ ریال

ساختارگرایی و پساساختارگرایی
مجموعه مقاالت زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر )7(

نویسنده: استوارت سیم
مترجم: بابک محقق

 1394، چاپ دوم
قیمت: 35,۰۰۰ ریال

ام
متــ

اپ 
چـ



7

مارکسیسم و زیبایی شناسی
مجموعه مقاالت زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر )8(

نویسنده: استوارت سیم
مترجم: مشیت عالیی 

1396، چاپ دوم 
قیمت: 4۰,۰۰۰ ریال

جامعه، هنر و اخالق 
مجموعه مقاالت زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر )9(

نویسنده: تام سارل
مترجم: مسعود قاسمیان 

139۰، چاپ اول
قیمت: 25,۰۰۰ ریال

عکاسی و بازنمایی
مجموعه مقاالت مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر )1(

نویسنده: راجر اسکروتون
مترجم: بابک محقق 

1394، چاپ دوم
قیمت: 35,۰۰۰ ریال

هنر عمومی 
مجموعه مقاالت مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر )2(

نویسنده: هیلده هاین
مترجم: شهریار وقفی پور

  1386، چاپ اول
قیمت: 11,۰۰۰ ریال

مطالعات فرهنگی و زیبایی شناسی
مجموعه مقاالت مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر )3(

نویسنده: ریتا فلکسی و دیوید شاموی
مترجم: نیما ملک محمدی 

 1388، چاپ اول
قیمت: 14,۰۰۰ ریال

آثار جعلی و تقلبی 
مجموعه مقاالت مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر )4(

نویسنده: الفرد لسینگ، دنیس داتون
مترجم: نیما ملک محمدی

  13۸9، چاپ اول
قیمت: 35,۰۰۰ ریال

اصالت اجرا در موسیقی
مجموعه مقاالت مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر )5(

نویسندگان:  استیون دیویس، جیمز ُا. یانگ
مترجم: مسعود قاسمیان

 1396 ؛ چاپ دوم
قیمت: 4۰,۰۰۰ ریال

فلسفه و حکمت )1-9(
درسگفتارهای زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر 

هنر در نظر افالطون )1( 
نویسنده: سعید بینای مطلق

1395؛  چاپ چهارم
قیمت: 3۸,۰۰۰ ریال

اشاره ای به زیبایی شناسی از منظر 
پدیدارشناسی )2(

نویسنده: محمود خاتمی
1395؛  چاپ چهارم

قیمت: 32,۰۰۰ ریال

گزیدۀ زیبایی شناسی هگل )3(
نویسنده: محمود عبادیان

1395؛  چاپ چهارم
قیمت: 55,۰۰۰ ریال

خیال، مثال و جمال در عرفان اسالمی )4(
نویسنده: علی شیخ االسالمی

1395؛  چاپ چهارم
قیمت: 3۸,۰۰۰ ریال 

فلسفۀ تحلیلی هنر )5( 
نویسنده:  علی رامین

1395؛  چاپ چهارم
قیمت: 3۰,۰۰۰ ریال

حکمت هنر و زیبایی در اسالم )6(
نویسنده: شهرام پازوکی

1396؛ چاپ پنجم
قیمت: 4۰,۰۰۰ ریال 

فلسفۀ هنر ارسطو )7(
نویسنده: محمد ضیمران

1392؛ چاپ سوم
قیمت: 36,۰۰۰ ریال 

هنر از دیدگاه مارتین هیدگر )8( 
نویسنده: محمدرضا ریخته گران

1392؛ چاپ سوم
قیمت: 2۸,۰۰۰ ریال

هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا )9(
نویسنده: دکتر محمدرضا ریخته گران

1392؛ چاپ سوم
قیمت: 25,۰۰۰ ریال
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خوشنویسی اسالمی
نویسنده: شیال بلر

مترجم: ولی اهلل کاووسی
1396؛ چاپ اول

قیمت: 1,5۰۰,۰۰۰ ریال

شاهنامۀ شاه طهماسبی
1392؛ چاپ اول

ح چرم، قاب و کیف: 9,۸۰۰,۰۰۰ ریال قیمت با جلد طر

شاهکارهای هنر ایران در مجموعه های لهستان
کتاب تقدیری سال 1393

جلد اول: تصاویر
جلد دوم: مقاالت

نویسنده:  تادئوش مایدا
مترجمان: مهدی مقیسه و سید داوود طبایی عقدایی

1392؛ چاپ اول
قیمت دورۀ دوجلدی با قاب: 2,7۰۰,۰۰۰ ریال

هنر ایران عصر قاجار در مجموعه های مجارستان
کلینی، ایوان سانتو نویسنده: بال

مترجم: طاهر رضازاده
1394؛ چاپ اول

قیمت: 1,5۰۰,۰۰۰ ریال

مصحف روشن 
معرفی برخی از نسخه های قرآن در موزه های شیراز 

قرن هفتم تا نهم هجری
کتاب تقدیری هفتمین دورۀ کتاب فصل

گرد       به کوشش: مهدی صحرا
                  13۸7؛ چاپ اول 

                   قیمت: 13۰,۰۰۰ریال

سه مثنوی همای و همایون، کمال نامه و روضةاالنوار 
کرمانی خواجوی 

1393؛ چاپ اول 
قیمت: 9۸۰,۰۰۰ ریال

دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان
کاخ چهلستون  

کتاب برگزیدۀ دومین دورۀ کتاب فصل
به کوشش: حسین آقاجانی اصفهانی و اصغرجوانی 

 13۸6؛ چاپ اول
قیمت: 5۰۰,۰۰۰ ریال

تیغ و تنبور؛  هنر دورۀ تیموریان به روایت متون
کتاب تقدیری چهارمین دورۀ کتاب فصل

به کوشش: ولی اهلل کاوسی
  13۸9؛ چاپ اول 

 قیمت: 9۰,۰۰۰ ریال

بحران واقعیت: در باب عکاسی معاصر
کتاب تقدیری سیزدهمین دورۀ کتاب فصل و تقدیری سال 1391

نویسنده: اندی گراندبرگ
مترجم: مسعود ابراهیمی مقدم، مریم لدنی

1396 ؛ چاپ سوم
قیمت: 27۰,۰۰۰ ریال

زبان تصویری شاهنامه
کتاب برگزیدۀ دوازدهمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: رابرت هیلن برند
مترجم: داود طبایی
  13۸۸؛ چاپ اول 

قیمت: 75,۰۰۰ ریال

فالنامۀ شاه طهماسبی
کبر مقدمه، تصحیح و تعلیقات: آرش پورا

1396؛ چاپ اول
قیمت: 62۰,۰۰۰ ریال

روش تحقیق در هنر و طراحی
نویسنده: کرول گری، جولی ین ملینز

مترجم: طاهر رضازاده
1395؛ چاپ اول

قیمت: 1۸5,۰۰۰ ریال

جهان دوگانۀ مینیاتور ایرانی
کاربردی نقاشی دورۀ صفوی  تفسیر 

نویسنده: مائیس نظرلی
مترجم: عباس علی عزتی

 139۰؛ چاپ اول
قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال
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کریم  هنرپژوهی در برگزیدۀ قرآن 
کتابت علیرضا عباسی به خط و 

کتاب تقدیری سال 1387
تحقیق و پژوهش: محمدمهدی هراتی

  13۸7؛ چاپ اول 
قیمت: 4۰۰,۰۰۰ ریال

هنر تاریخی پنجکنت )نقاشی و پیکرتراشی(
نویسنده: الکساندر بلنیتسکی

مترجم: عباس علی عزتی
 139۰ ؛ چاپ اول 

قیمت: 95,۰۰۰ ریال

هنرمندان معروف به دوست محمد
نویسنده: شهریار عدل

مترجم: اصغر کریمی
1396؛ چاپ اول 

قیمت: 13۰,۰۰۰ ریال

دعای روزهای هفته
به خط: میرزا محمد شفیع تبریزی

1396؛ چاپ اول 
قیمت:  ۸۰,۰۰۰ ریال

مناجات نامه حضرت امیر )ع(
به خط سلطان محمد خندان

1392؛ چاپ اول
قیمت: 15۰,۰۰۰ ریال

دعای صباح
به خط نسخ میرعلی بن شفیع تبریزی

139۰ ؛ چاپ اول
قیمت: 13۰,۰۰۰ ریال

دعای احتجاب
به خط میرزا احمد نیریزی

139۰؛  چاپ اول
قیمت: 15۰,۰۰۰ ریال

چهل حدیث نبوی
 به خط شاه محمود نیشابوری

ترجمه منظوم: عبدالرحمن جامی
13۸۸؛ چاپ اول

قیمت: 13۰,۰۰۰ ریال

پندنامۀ جامی
به خط میرعماد حسنی سیفی قزوینی  )961-1۰24ق(  

13۸۸؛ چاپ اول
قیمت: 15۰,۰۰۰ ریال

مرقع میرزا غالمرضا اصفهانی
 139۰؛ چاپ اول 

قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

یادگارهایی ماندگار از استاد فرهیختۀ روزگار 
سید مرتضی نجومی

 139۰؛ چاپ اول 
قیمت:  25۰,۰۰۰ ریال

رضا عباسی اصالح گر سرکش
نویسنده: شیال کنبی
مترجم: یعقوب آژند 
1393؛ چاپ سوم 

کالینگور: 45۰,۰۰۰ ریال قیمت شومیز: 3۰۰,۰۰۰ ریال    قیمت 

سیمای سلطان محمد نقاش
نویسنده: یعقوب آژند

  1384؛ چاپ اول 
قیمت: 75,۰۰۰ ریال

مکتب نگارگری تبریز و »قزوین - مشهد«
نویسنده: یعقوب آژند

1394؛ چاپ دوم 
قیمت: 165,۰۰۰ ریال

مکتب نگارگری اصفهان
نویسنده: یعقوب آژند

1393؛ چاپ دوم 
قیمت: 25۰,۰۰۰ ریال

مکتب نگارگری شیراز
نویسنده: یعقوب آژند

 1393؛ چاپ دوم 
قیمت: 195,۰۰۰ ریال

مکتب نگارگری هرات
نویسنده: یعقوب آژند

  13۸7؛ چاپ اول 

مجموعه مقاالت نگارگری مکتب اصفهان
یعقوب آژند، حبیب اهلل آیت الهی و . . . 

 13۸5؛ چاپ اول 
قیمت: 1۰۰,۰۰۰ ریال

نگاره های ایرانی 
)گنجینۀ ارمیتاژ( سدۀ پانزدهم تا نوزدهم میالدی

نویسنده: آ.ت. آدامووا
مترجم: زهره فیضی

13۸6؛ چاپ اول 
قیمت: 55۰,۰۰۰ ریال
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    سیر تحول نقاشی ایرانی )سدۀ شانزدهم میالدی(
نویسنده: م. م. اشرفی

مترجم: زهره فیضی 
 13۸4؛ چاپ اول 

از بهزاد تا رضا عباسی 
)سیر تکاملی مینیاتور در سدۀدهم و اوایل سدۀ یازدهم هجری(

نویسنده: م. م. اشرفی
مترجم: نسترن زندی 

1396؛ چاپ دوم 
قیمت: 1۸5,۰۰۰ ریال

بهزاد و شکل گیری مکتب مینیاتور بخارا 
در قرن 16 میالدی
نویسنده: م.م. اشرفی
مترجم: نسترن زندی 

 1386؛ چاپ دوم 
قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

نگارگری و حامیان صفوی 
بررسی تحوالت دورۀ گذار از مکتب قزوین به مکتب اصفهان

نویسنده: آنتونی ولش
مترجم: روح اهلل رجبی 

 1389؛ چاپ دوم
قیمت: 11۰,۰۰۰ ریال

نقاشی ایرانی، نسخه نگاره های عهد صفوی
نویسنده: استوارت کری ولش

مترجم: احمدرضا تقاء 
 1389؛ چاپ دوم 

قیمت: 149,۰۰۰ ریال

مروری بر نگارگری ایرانی
نویسنده: اولگ گرابار

مترجم: مهرداد وحدتی دانشمند 
1396؛ چاپ سوم 

قیمت: 3۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب آرایی آداب و فنون نقاشی و 
نویسنده: ایو پورتر 

مترجم: زینب رجبی 
139۲؛ چاپ دوم

قیمت: 13۰,۰۰۰ ریال

بنیان های مکتب نقاشی اصفهان
نویسنده: اصغر جوانی
  139۰ ؛ چاپ دوم

قیمت: 15۰,۰۰۰ ریال

ماه تابان اصفهان 
مروری بر زندگی و آثار حاج محمدحسین مصورالملکی

تحقیق و پژوهش: بدرالسادات قاری سیدفاطمه
  1387؛ چاپ اول 

قیمت:73,۰۰۰ ریال

شاهکارهای نگارگری ایران
1391 ؛ چاپ دوم

قیمت: 2,5۰۰,۰۰۰ ریال

سرمشق
 منتخبی از آثار همایش بین المللی خوشنویسی جهان اسالم

به کوشش: فرهنگستان هنر
1386؛ چاپ دوم

قیمت: 55۰,۰۰۰ ریال

آیینۀ نگاه 
دومین نمایشگاه دوساالنۀ نقاشی جهان اسالم

به کوشش: فرهنگستان هنر
مترجم: کلود کرباسی 

 138۲؛ چاپ اول 
قیمت: 35۰,۰۰۰ ریال

شمس فرهنگستان
دبیر مجموعه: مهدی حسینی 

 1386؛ چاپ اول 
قیمت: 3۰۰,۰۰۰ریال

سومین دوساالنۀ بین المللی گرافیک جهان  اسالم
سازمان دهنده: مؤسسه فرهنگی هنری صبا، موزۀ هنرهای معاصرفلسطین

ناشران: مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری »متن« و نشر آبان
  1388؛ چاپ اول

قیمت: 2۰۰,۰۰۰ریال

کتاب دوساالنۀبین المللی عکس جهان اسالم 
اولین دوساالنۀ بین المللی عکس جهان اسالم

دبیر دوساالنه: سیدعباس میرهاشمی
  1387؛ چاپ اول 

قیمت: 25۰,۰۰۰ ریال

نقاشی انقالب 
هنر متعهد اجتماعی دینی در ایران

نویسنده: مرتضی گودرزی دیباج 
1387؛ چاپ اول

قیمت: 37۰,۰۰۰ ریال
 

گرافیك انقالب
 هنر متعهد اجتماعی دینی در ایران

نویسنده: مرتضی گودرزی دیباج 
139۰؛  چاپ اول 

قیمت: 37۰,۰۰۰ ریال
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عمارت هزار نقش
کاشی های هفت رنگ  بررسی نقوش حیوانی در 

کاخ هشت بهشت اصفهان
به کوشش: غالمرضا نصراصفهانی
مترجم: مجتبی صفی پور رشوانلو 

 1389؛ چاپ اول 
قیمت: 6۰,۰۰۰ ریال

دائوی نقاشی 
پژوهشی در سرشت آیینی نقاشی چینی

نویسنده: مایـ  مای سه
مترجم: امیر مازیار
 1384؛ چاپ اول 

قیمت: 4۰,۰۰۰ ریال

تا شقایق هست 
گزیده ای از نقاشی های سهراب سپهری

نویسنده: جالل الدین سلطان کاشفی 
 1386؛ چاپ اول 

قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

نقاشان معاصر تبریز
به کوشش: مؤسسۀ فرهنگی هنری صبا 

 1388؛ چاپ اول 
قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت نگارگری ایرانی- اسالمی در نظر و عمل
ترجمه و تحقیق: صالح طباطبایی 

 1388؛ چاپ اول 
قیمت: 54,۰۰۰ ریال

تصاویر شاهنامۀ فردوسی 
به روایت میرزا علی قلی خویی

نویسنده: هاجر صمدی با همکاری نعمت الله یی
  1388؛ چاپ اول 

قیمت: 75,۰۰۰ ریال

نقاشی و ادبیات ایرانی
کووا نویسنده: ز. ی. رحیموا و آ. پولیا

مترجم: زهره فیضی 
 1381؛ چاپ اول 

قیمت: 21,5۰۰ ریال

نگاره های شاهنامه
نویسنده: ا.ت.آدامووا و ل.ت. گیوزالیان

مترجم: زهره فیضی
 1386؛ چاپ دوم 

قیمت: 3۰,۰۰۰ ریال

اصطالحات خوشنویسی
 در شعر شاعران بزرگ ایران

نویسنده: آزاد محمودی 
 13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

نقاشی های بقاع متبرکه در ایران
نویسنده: علی اصغر میرزایی مهر 

 1386؛ چاپ اول 
قیمت: 7۸,۰۰۰ ریال

در میان راز مشتاقان 
مروری بر زندگی و آثار استاد محمود جوادی پور

13۸3؛ چاپ اول 
قیمت: 7۰,۰۰۰ ریال

شیوه های رنگ سازی در قلمرو هنر و نقاشی
نویسنده: جلیل جوکار 

 1389؛ چاپ دوم 
قیمت: 46,۰۰۰ ریال

گلستان بهزاد در 
 13۸2؛ چاپ اول 

قیمت: 32,۰۰۰ ریال

کمال الدین بهزاد یادنامۀ 
به کوشش: عبدالمجید حسینی راد

 آذر 138۲؛ چاپ اول 
قیمت: 32,۰۰۰ ریال

گنجینه )8-1(
به اهتمام و سردبیری: دکتر محمدمهدی هراتی

قیمت )1-5(: 12۰,۰۰۰ ریال    

خیال شرقی )4-1(
سردبیر: مصطفی گودرزی
قیمت 1-3: 7۰,۰۰۰ ریال

قیمت 4: 4۰۰,۰۰۰ ریال

فراسوی ایمان: هنر مدرن و تخیل مذهبی
نویسنده: ُرزماری کراملین
مترجم: مصطفی اسالمیه 

 1386؛ چاپ اول 
قیمت: 16۰,۰۰۰ ریال

گوهر بی همتا آن 
نگاهی به آثار مصور فرصت الدوله شیرازی 

 نویسنده: محمدحسین صالحی ابرقویی
1392؛ چاپ اول

قیمت: 7۰,۰۰۰ ریال

جلد سازی ایرانیان
 از سلجوقیه تا پایان قاجاریه

نویسنده: مصطفی رستمی
1392 ؛ چاپ اول

قیمت: 35۰,۰۰۰ ریال 

ام
متــ

اپ 
چـ

ام
متــ

اپ 
چـ

ام
متــ

اپ 
چـ

ام
متــ

اپ 
چـ

ام
متــ

اپ 
چـ

ام
متــ

اپ 
چـ

ام
متــ

اپ 
چـ



12

 مروری بر آثار شجاع الدین شهابی
به کوشش: مسعود اصغرنژاد بلوچی

1392؛ چاپ اول
قیمت:25۰,۰۰۰ ریال

از الـفبا تا هـنر
کنون و  شناخت انواع خطوط از آغاز تا

قالب های خوشنویسی
نویسنده: غالمرضا راهپیما

1392؛ چاپ اول
قیمت: 1،2۰۰،۰۰۰ ریال

کتاب آرایی قرآن:جلوه ای از هنر عصر قاجار
شناخت صفحه آرایی و ارزش های تصویری قرآن های 

کتابخانۀ ملی چاپ سنگی 
نویسندگان: شبنم فراست و مریم الری

1393؛ چاپ اول 
قیمت: 115,۰۰۰ ریال

سبک شناسی خوشنویسی دوره قاجار
نویسنده: علیرضا هاشمی نژاد

1393؛ چاپ اول
قیمت: 45۰,۰۰۰ ریال

پیکر انسان در هنر اسالمی
گذشته و تحوالت پس از اسالم میراث 

نویسنده: ایوا بئر
مترجم: بهنام صدری

1394؛ چاپ اول
قیمت: 14۰,۰۰۰ ریال

محمد رسول اهلل: آثار منتخب نخستین 
کرم)ص( با موضوع طراحی  جشنواره پیامبر ا

نشانه نوشته محمد رسول اهلل)ص(
1393؛ چاپ اول

قیمت: 2۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب سازندگی هنر
نویسنده: حسین فخیمی

139۰،  چاپ اول
قیمت: ۸5,۰۰۰ ریال

کرمانی کاوی نسخۀ دیوان خواجوی  وا
نویسنده: شیال بلر

مترجم: مهدی حسینی
1394،  چاپ اول

قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

کرمان پنج قرن قالیبافی در 
نویسنده:  سیدطاهر صباحی
مترجم: شعبان آزادی کنانی

1396؛ چاپ اول
قیمت: 2،5۰۰،۰۰۰ ریال

شاهکارهای فرش بافی مشهد در عصر قاجار
نویسنده:  حسین کمندلو

1396؛ چاپ اول
قیمت: 55۰،۰۰۰ ریال

ابریشم دوزی های ایرانی 1
نویسنده:  شهین پزشکی

1396؛ چاپ اول
قیمت: 37۰,۰۰۰ ریال

خودآموز فنون قلم زنی
نویسنده:  محمد صحرانورد

1396؛ چاپ اول
قیمت: 3۸5,۰۰۰ ریال

فرهنگ مواد و تکنیک های مجسمه سازی
نویسنده: جان مایلز

مترجم: مرجان محمدی نژاد
1395، چاپ اول

قیمت: 24۰,۰۰۰ ریال

کی در ایران دانشنامۀ مهر و حکا
نویسنده:  محمدجواد جدی 

1392؛ چاپ اول
قیمت:  3,۰۰۰,۰۰۰ ریال

افشار؛ دستبافت های ایالت جنوب شرقی ایران
نویسنده: پرویز تناولی

  13۸9؛ چاپ اول
قیمت: 4۰۰,۰۰۰ ریال
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کرمان؛ گذشته،حال، آینده شال های ترمۀ 
نویسنده: ایمان زکریایی کرمانی

 1388؛ چاپ اول
قیمت: 7۰,۰۰۰ ریال

تصویرگری و رنگ گزینی  در هنرهای سنتی آذربایجان
نویسنده: رحمان احمدی ملکی 

 1388؛ چاپ اول 
قیمت: 62,۰۰۰ ریال

قلمکار اصفهان؛  از شروع درخشش در عصر صفوی تا به امروز
نویسندگان: حسین یاوری، علیرضا بطالنی یادگار و هاله هاللی اصفهانی

 13۸5؛ چاپ اول 

شاه عباس و هنرهای اصفهان
نویسنده: آنتونی ولش
مترجم: احمدرضا تقاء 

1394؛ چاپ دوم

ح و نقش فرش ایران طر
به کوشش: محمدعلی رجبی

13۸7؛ چاپ اول
قیمت: 9۰,۰۰۰ ریال

نمدهای ایران؛ پژوهشی در زمینۀ نمدهای منطقه گرگان و دشت
پژوهش: محمود جوادی پور

  13۸6؛ چاپ اول 
گالینگور: 45۰,۰۰۰ ریال قیمت شومیز: 4۰۰,۰۰۰ ریال           قیمت 

پژوهشی در زیلوی یزد
نویسنده: جواد علیمحمدی اردکانی

 13۸6؛ چاپ اول 
قیمت: 54,۰۰۰ ریال

دستبافته های سوادکوه
نویسنده: مصطفی رستمی 

 13۸6؛ چاپ اول 
قیمت: 44,۰۰۰ ریال

کشمیر ترمه های سلطنتی ایران و 
نویسندگان: رحیم عناویان و ژرژ عناویان 

 13۸6؛ چاپ اول 
قیمت: 55۰,۰۰۰ ریال

خلیل خیال؛ یادنامۀ استاد فقید خلیل درودچی
به کوشش: محمدعلی رجبی 

 13۸7؛ چاپ اول 
قیمت: 2۰,۰۰۰ ریال

نقشبند خیال؛  احوال و آثار استاد محسن محسنی
کرم عزیز طائمه  به کوشش: ا

 13۸7؛ چاپ اول 
قیمت: 52,۰۰۰ ریال

چوتاشی در مازندران
نویسنده: مصطفی رستمی

1392؛ چاپ اول
قیمت: ۸5,۰۰۰ ریال

هنر اسالمی و فرهنگ بصری
گلس نویسنده: فیرچایلد را

مترجم: بهنام صدری
1396؛ چاپ اول

قیمت: 19۰,۰۰۰ ریال

سه شتراِن روانه به اسمیرنا
نویسنده: آنتونی وین

مترجم: یداهلل آقاعباسی، زهرا آقاعباسی
1397؛ چاپ اول

قیمت: 3۸۰,۰۰۰ ریال

دانشنامۀ  هنر و معماری ایرانی؛ بر اساس فرهنگ گروو
ترجمه و پژوهش: صالح طباطبایی

1392؛ چاپ اول
قیمت:  69۰،۰۰۰ ریال

کارگاه تا دانشگاه از 
گردی و تبدیل آن  پژوهشی در نظام آموزشی استاد _ شا

به نظام دانشگاهی در نقاشی ایران
نویسنده: یعقوب آژند

1392؛ چاپ اول
قیمت: 95,۰۰۰ ریال

هنر معاصر آفریقا
کتاب برگزیدۀ چهارمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: سیدنی لیتل فیلد کاسفر
مترجم: علیرضا حسنی آبیز 

 13۸6؛ چاپ اول 
قیمت: 59,۰۰۰ ریال

نخستین فرهنگستان ایران
به روایت اسناد

به کوشش: جواد مهدویان
1392؛ چاپ اول

قیمت: 75,۰۰۰ ریال
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تین در قرن بیستم  هنر آمریکای ال
نویسنده: ادوارد لوسی اسمیت

مترجم:  امید نیک فرجام
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت: 11۰,۰۰۰ ریال

هنر جنوب شرقی آسیا
نویسنده: فیلیپ راوسن

مترجم: محمدتقی فرامرزی
1394؛ چاپ سوم 

قیمت: 19۰,۰۰۰ ریال

هنر چین
نویسنده: مری تریگیر

مترجم: فرزانه طاهری
1395؛ چاپ سوم 

قیمت: 15۰,۰۰۰ ریال

هنر ژاپن
نویسنده: جوان استنلی بیکر

مترجم: نسترن پاشایی
1394؛ چاپ  دوم 

قیمت: 17۰,۰۰۰ ریال

تاریخ مختصر هنر هند
نویسنده: روی. س. کریون

مترجمان: فرزان سجودی، کاوه سجودی
 13۸۸؛ چاپ اول

قیمت: 52,۰۰۰ ریال

نگارگری و معماری بودایی
نویسنده: رابرت ایی. فیشر

مترجم: ع. پاشایی
 139۰، چاپ دوم

 قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

تاریخ تاریخ هنر؛ سیری در تاریخ تکوین نظریۀ هند
نویسنده: ورنن هاید ماینر
مترجم: مسعود  قاسمیان

1393، چاپ چهارم
قیمت: 16۰,۰۰۰ ریال

فیل در شمایل های هندویی و بودایی
نمادشناسی هنر شرق )1( 

نویسنده: امیرحسین ذکرگو
 13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: 26,۰۰۰ ریال

مار در هنرهای بودایی  و هندویی
نمادشناسی هنر شرق )2( 

نویسنده: امیرحسین ذکرگو
 1391؛ چاپ اول

قیمت: 5۰,۰۰۰ ریال

پرنده های اساطیری در هنرهای بودایی  و هندویی
نمادشناسی هنر شرق )3( 

نویسنده: امیرحسین ذکرگو
1393؛ چاپ اول

قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

ایزدان آب و آبزیان
نمادشناسی هنر شرق )4( 

نویسنده: امیرحسین ذکرگو
1395؛ چاپ اول

قیمت: 15۰,۰۰۰ ریال

رمزشناسی حاالت دست و بدن در هنرهای بودایی و هندویی
نمادشناسی هنر شرق )5( 

نویسنده: امیرحسین ذکرگو
1396؛ چاپ اول

قیمت: 29۰,۰۰۰ ریال

اسطوره شناسی و هنر هند
نویسنده: امیرحسین ذکرگو

1394،  چاپ اول
قیمت: 45۰,۰۰۰ ریال

هنر ژاپن: نگاهی به جزئیات
نویسنده: جان ریو

مترجم: بابک محقق
13۸۸؛ چاپ اول

قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

هنرمندان ارمنی ایران
نویسنده: آندرانیك هویان

 13۸۸؛ چاپ اول 
قیمت: 4۰,۰۰۰ ریال

حضور طبیعت در مجموعه چینی های آبی و سفید 
به کوشش: نوشین دخت نفیسی 

 13۸4؛ چاپ اول 
قیمت: ۸,5۰۰ ریال

روح انسان در هنر آسیایی
نویسنده: الرنس بنیون

مترجم: محمدحسین آریا )لرستانی( 
1397؛ چاپ سوم

قیمت: 23۰,۰۰۰  ریال

چین و هنرهای اسالمی
نویسنده: زکی محمدحسن

مترجم: غالمرضا تهامی 
 13۸5؛ چاپ اول 

کتاب شناسی مکتب اصفهان
به کوشش: محمدرضا صافیان اصفهانی

1392؛ چاپ اول
قیمت: 24۰,۰۰۰ ریال

گریزان ژاپن روح 
نویسنده: نلی دله

مترجم: ع. پاشایی
13۸2؛ چاپ اول

قیمت: 125,۰۰۰ ریال
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معنا در معماری غرب
کتاب برگزیدۀ سال 1387 ؛ برگزیدۀ سومین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: کریستیان نوربرگـ  شولتس
مترجم: مهرداد قیومی بیدهندی

 1393؛چاپ پنجم 
قیمت: 25۰,۰۰۰ ریال

معماری اسالمی در اندلس
کتاب برگزیدۀ چهارمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: ماریانه باروکاند، آخیم بدنورتس
مترجم: فائزه دینی

 139۰؛  چاپ دوم
قیمت: 9۸,۰۰۰ ریال

گذری بر معماری متقدم مسلمانان
کتاب برگزیدۀ سال 1394

نویسنده: جان کرسول
بازنگری: جیمز آلن

مترجم: مهدی گلچین عارفی
1393؛ چاپ اول

قیمت جلد شومیز: 3۰۰،۰۰۰ ریال
قیمت جلد سخت: 45۰،۰۰۰ ریال

مسجد جامع اصفهان
کتاب تقدیری سال 1393

نویسنده: ائوجنیو گالدیری
مترجم: عبداهلل جبل عاملی

1392 ؛ چاپ اول
قیمت: 395,۰۰۰ ریال

معماری ایلخانی در نطنز 
مجموعه مزار شیخ عبدالصمد

کتاب تقدیری هفتمین دورۀ کتاب فصل
نویسنده: شیال بلر

مترجم: ولی اهلل کاوسی 
 13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: 45,۰۰۰ ریال

هنر و معماری صفویه 
کتاب تقدیری سال 1386 کتاب فصل

نویسنده: شیال کنبی
مترجم: مزدا موحد 
 13۸۸؛ چاپ دوم 

قیمت: 9۰,۰۰۰ ریال

رسالۀ معماریه
کتاب تقدیری  شانزدهمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: جعفر افندی
مترجم: مهرداد قیومی بیدهندی

1395؛ چاپ دوم
قیمت: 125,۰۰۰ ریال

سنت در معماری؛  آفریقا، امریکا، آسیا و اقیانوسیه
نویسنده: دوراپ. کراوچ. جون جانسون

مترجم: محمدتقی فرامرزی
 139۰؛ چاپ اول

قیمت: 19۰,۰۰۰ ریال

بناهای دورۀ اسالمی ایران
)از آغاز تا 1218 ش(

نویسنده: پاسکال کوست
مترجم: آتوسا مهرتاش

 139۰ ؛ چاپ اول
قیمت: 3۰۰,۰۰۰ ریال

بازآفرینی ربع رشیدی بر اساس متون تاریخی
نویسندگان: دکتر محمدعلی کی نژاد، آزیتا باللی اسکویی

 139۰؛ چاپ اول
قیمت: 11۰,۰۰۰ ریال

تاریخ معماری عثمانی
نویسنده: گادفری گودوین

مترجم: اردشیر اشراقی
 13۸۸؛ چاپ اول 

گالینگور: 32۰,۰۰۰ ریال
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    تذکرةالبنیان و تذکرةاالبنیه؛ خاطرات معمار سنان
نویسنده: ساعی مصطفی چلبی

مترجم: مهدی سلطانی
1396؛ چاپ اول  

قیمت: 145,۰۰۰ ریال

مکان، زمان و هستی در معماری ژاپنی 
نویسنده: کوین نیوت 
مترجم:  اردشیر اشراقی

1395؛ چاپ اول  
قیمت: 115,۰۰۰ ریال

خانۀ موسوی 
گیالن )1(؛ جلگه غرب میراث معماری روستایی 

زیر نظر: محمود طالقانی 
 13۸9؛ چاپ اول  

قیمت: 19۰,۰۰۰ ریال

خانۀ محتشم طلب 
گیالن )2(؛ جلگه غرب میراث معماری روستایی 

زیرنظر: محمود طالقانی 
 13۸9؛ چاپ اول

قیمت: 19۰,۰۰۰ ریال

خانۀ بهزادی
کوهپایۀ شرق  گیالن )3(؛  میراث معماری روستایی 

زیرنظر: محمود طالقانی 
 139۰ ؛ چاپ اول 

قیمت: 1۸۰,۰۰۰ ریال

خانۀ موسی زاده
گیالن )4(؛ جلگۀ غرب  میراث معماری روستایی 

زیرنظر: محمود طالقانی 
  139۰چاپ اول

قیمت: 22۰,۰۰۰ ریال

خانۀ طربی
کوهپایۀ غرب  گیالن )5(؛  میراث معماری روستایی 

زیرنظر: محمود طالقانی 
 139۰؛ چاپ اول

قیمت: 22۰,۰۰۰ ریال

خانۀ مرادی
گیالن )6(؛ جلگۀ مرکز  میراث معماری روستایی 

زیرنظر: محمود طالقانی
 139۰؛  چاپ اول

قیمت: 1۸۰,۰۰۰ ریال

خانۀ حاجت پور
گیالن )7(؛ جلگۀ مرکز  میراث معماری روستایی 

زیرنظر: محمود طالقانی
 1391؛  چاپ اول

قیمت: 2۰۰,۰۰۰ ریال

خانه های قدیمی تبریز
نویسندگان: دکتر محمد علی کی نژاد؛  مهندس محمدرضا شیرازی

1397؛ چاپ دوم
قیمت: 57۰,۰۰۰ ریال

نگاره های چوبی مساجد آذربایجان شرقی
نویسنده: ناهید دهقان 

 13۸9؛ چاپ اول 
قیمت: 19۰,۰۰۰ ریال

فرهنگ نامۀ معماری ایران در مراجع فارسی 
1. اصطالحات و مفاهیم

زیرنظر: سیدمحمد بهشتی و مهرداد قیومی بیدهندی
ناشران: مؤسسۀ تألیف، ترجمه و  نشر  آثار هنری »متن«، با همکاری  

دانشنامۀ تاریخ معماری ایرانشهر
 13۸۸؛ چاپ اول 

قیمت: 17۰,۰۰۰ ریال

فرهنگ نامۀ معماری ایران در مراجع فارسی  
2. اعالم

زیرنظر: سیدمحمد بهشتی و مهرداد قیومی بیدهندی
ناشران: مؤسسۀ تألیف ترجمه و نشر آثار هنری »متن« با همکاری 

دانشنامۀ تاریخ معماری ایرانشهر 
 13۸9؛ چاپ اول 

قیمت: 29۰,۰۰۰ ریال

اسناد معماری ایران )دفتر اول(
مصحح: عمادالدین شیخ الحکمایی

ناشران: مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری »متن« با همکاری 
دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی

 13۸۸؛ چاپ اول 
قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

اسناد معماری ایران )دفتر دوم(
ج افشار و عمادالدین شیخ الحکمایی مصححان: ایر

ناشران: مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری »متن« با همکاری 
دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی

 13۸9؛ چاپ اول 
قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

الگوهای معماری هند
ح و تصویر فضا و زمان در طر

به کوشش: جی. اچ. آر تیلوتسون
مترجم: رمضانعلی روح اللهی 

 13۸9؛ چاپ اول 
قیمت: 6۰,۰۰۰ ریال
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کاخوارۀ نایین
طلیعۀ دیوارنگاره های مکتب اصفهان

نویسنده: سعید خودداری نایینی
 13۸۸؛ چاپ اول 

قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

شاهکارهای معماری آسیای میانه 
سده های چهاردهم و پانزدهم میالدی

نویسنده: گالینا آناتولینا پو گاچنکووا
مترجم: سید داوود طبایی عقدایی

 13۸7؛ چاپ اول 
قیمت:  6۰,۰۰۰ ریال

کتیبه های یادمانی فارس
 بناهای قرن هفتم تا دهم هجری
 نویسنده: محمدصادق میرزا ابوالقاسمی 

 13۸7؛ چاپ اول 
قیمت: 65,۰۰۰ ریال

مسجد عتیق شیراز
نویسنده: دونالد ن. ویلبر

مترجم: افرا بانک 
 13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: 25,۰۰۰ ریال

تیشه داری
 )گذری بر آثار استاد محمدقاسم اخوی یان معمار سنتی خراسان(

نویسنده: محمدمهدی اخوی یان 
 13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: 42,۰۰۰ ریال

معماری و اندیشۀ نقادانه
نویسنده: وین اتو

مترجم: امینه انجم شعاع 
1393؛ چاپ سوم 

قیمت: 155,۰۰۰ ریال

شهر و مدرنیته
نویسنده: مرتضی هادی جابری مقدم 

13۸6، چاپ دوم 
قیمت: 52,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت اولین جشنوارۀ دانشجویی 
معماری و شهرسازی

مجموعه مقاالت دانشجویی؛ 1 
 13۸4؛ چاپ اول 

قیمت: 3۰۰۰۰ ریال

پویه شناسی صور معماری
نویسنده: رودولف آرنهایم

مترجم: مهرداد قیومی بیدهندی
13۸۸؛ چاپ سوم 

قیمت: 37,۰۰۰ ریال

کلیساهای ارامنۀ جلفای نو اصفهان
نویسنده: آرمن حق نظریان

مترجم: نارسیس سهرابی مالیوسف
 13۸5؛ چاپ اول 

قیمت: 57,۰۰۰ ریال

خانه های ارامنۀ جلفای نو اصفهان
نویسنده: کاراپت کاراپتیان

مترجم: مریم قاسمی سیچانی
 13۸5؛ چاپ اول 

معماری چین
نویسنده: هنری استرلین

مترجم: مرتضی هادی جابری مقدم 
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت: 53,۰۰۰ ریال

معماری مایا 
نویسنده: هنری استرلین

مترجم: علیرضا پالسّید
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت: 46,۰۰۰ ریالپ

معماری مکزیک باستان
نویسنده: هنری استرلین

مترجم: حمیده جابری انصاری 
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت: 5۰,۰۰۰ ریال

مکتب اصفهان در شهرسازی 
دستور زبان طراحی شالودۀ شهری

نویسنده: زهرا اهری
1393 ؛ چاپ دوم

قیمت: 15۰،۰۰۰ ریال

 اردبیل بقعۀ شیخ صفی
نویسنده: فردریش زاره

مترجم: صدیقه خوانساری موسوی
 13۸5؛ چاپ اول 
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گزیده آثار استاد اصغر شعرباف       
کاربندی گره و 

به کوشش: مهدی مکی نژاد
 13۸5؛ چاپ اول 

  معماری اسالمی در قاهره       
نویسنده: دوریس برنـ  ابوسیف

مترجم: اردشیر اشراقی
1392 ؛  چاپ اول

قیمت: 155,۰۰۰ ریال

رواق نظر )ده مقاله در معماری(
زیر نظر دکتر هادی ندیمی و دکتر محمدرضا علیا

1393؛  چاپ اول
قیمت: 135,۰۰۰ ریال

نخستین کتیبه ها
در معماری دوران اسالمی ایران زمین

نویسنده: شیال بلر
مترجم: مهدی گلچین عارفی

1394؛ چاپ اول
تیراژ 1۰۰۰ نسخه

قیمت: 42۰,۰۰۰ ریال

یادنامه معماران و معماری سنتی خراسان
نویسندگان: رجبعلی لباف خانیکی، هادی تقی زاده

1395؛ چاپ اول 
قیمت: 245,۰۰۰ ریال 

سنگ بست؛ مجموعه ای تاریخی از دورۀ غزنوی
نویسندگان:  احمد صالحی کاخکی، نجمه موسی تبار

1395؛ چاپ اول 
قیمت: 1۰5,۰۰۰ ریال

منار جام
کتیبه ها و نقوش تزیینی و مفاهیم نمادین

نویسنده: محمد خزایی
1395؛ چاپ اول 

قیمت: 125,۰۰۰ ریال

ح مبارکشاه بخاری بر ادوار ارموی شر
کتاب تقدیری سال 1393

نویسنده: مبارکشاه بخاری
تصحیح و ترجمه: استاد عبداهلل انوار

 1392؛ چاپ اول
  قیمت:  2۸۰,۰۰۰ ریال

کرد موسیقی قوم 
کتاب برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی
 13۸9؛ چاپ اول

)DVD قیمت: 2۰۰,۰۰۰ ریال )همراه با

موسیقی ایالم
کتاب برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی
 13۸9؛ چاپ اول

)DVD قیمت: 9۰,۰۰۰ ریال )همراه با

موسیقی قوم تالش
کتاب برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی
 13۸9؛ چاپ اول

)DVD قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال )همراه با

موسیقی قوم ترکمن 
پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی

 139۰؛ چاپ اول
)DVD قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال )همراه با

موسیقی قوم عرب
پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی

 139۰؛ چاپ اول
)DVD قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال )همراه با

ام
متــ

اپ 
چـ



19

گذشته موسیقی ایران در سدۀ 
نویسندگان: بهمن کاظمی، مهدی فراهانی، وهرز پوراحمد

1390؛ چاپ اول 
قیمت: 75۰,۰۰۰ریال

سلسلۀ موی دوست
مردم شناسی موسیقی اقوام ایرانی

پژوهش: بهمن کاظمی
 13۸9؛ چاپ اول

قیمت: 3۸۰,۰۰۰ ریال

 گلبانگ سربلندی
 )بررسی و تحلیل آواز ایرانی(

پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی
13۸9 ؛ چاپ اول

)DVD قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ ریال )همراه با قاب و ۸ عدد

تاریخ و نظریۀ شش مقام
نویسنده: اصل الدین نظامف

برگردان: عباس علی عزتی
139۰، چاپ اول

قیمت: 11۰,۰۰۰ ریال

مقدمةاالصول
نویسنده: علیشاه بن حاجی بوکه اوبهی

به کوشش: سید محمدتقی حسینی
139۰، چاپ اول

قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

 رسالة فی الموسیقی ابن منجم
به اهتمام: سید محمدتقی حسینی

1394؛ چاپ دوم 
قیمت: 5۰,۰۰۰ ریال

فالسفه و موسیقی
از یونان باستان تا نیچه

نویسنده:  آرین رحمانیان
 1392؛ چاپ دوم

قیمت: 7۰,۰۰۰ ریال

ماهور به قلم مخبرالسلطنه
نویسنده: سمن پورعیسی

 13۸9؛ چاپ اول
قیمت: 45,۰۰۰ ریال

رسالۀ موسیقی از درةالتاج لغّرةالدّباج 
)جلد اول و دوم(

نویسنده: عالمه قطب الدین محمود بن ضیاءالدین مسعود شیرازی
تصحیح: نصراهلل ناصح پور

 13۸7؛ چاپ اول 
قیمت )2جلدی(: ۸5,۰۰۰ ریال

موسیقی عصر صفوی )ویراست جدید(
کتاب برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

به کوشش: سید حسین میثمی
 1397؛ چاپ دوم  

قیمت: 19۰,۰۰۰ریال

کلیات یوسفی رسالۀ موسیقی موسوم به 
کتاب برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

منسوب به ضیاءالدین یوسف
تصحیح: بابک خضرائی

 139۰؛ چاپ اول

ترجمۀ فارسی الرسالة الشرفیة فی النسب التألیفیة
کتاب تقدیری سال 1386

نویسنده: صفی الدین ارموی
مترجم: بابک خضرائی

 13۸5؛ چاپ اول 

جامع االلحان؛  عبدالقادر بن غیبی حافظ مراغی
کتاب تقدیری کتاب فصل و برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

مصحح: بابك خضرائی
 13۸۸؛ چاپ اول 

رساله در بیان
 موسیقی شرقی و مقایسۀ آن با موسیقی اروپایی

کتاب برگزیدۀ بخش ترجمۀ خانۀ موسیقی
نویسنده: شارل فنتن

مترجم: ساسان فاطمی
1396؛ چاپ دوم 

قیمت: 17۰,۰۰۰ ریال

پژوهشی در زندگی و آثار 
عبدالقادر مراغی، نظریه پرداز و آهنگساز

کتاب برگزیدۀ بخش ترجمۀ خانۀ موسیقی
نویسنده: مراد بارداغچی

ترجمۀ توفیق هـ . سبحانی
 139۰؛ چاپ اول

قیمت: 1۰5,۰۰۰ ریال

گزیدۀ مقاالت همایش عبدالقادر مراغی
به کوشش: داریوش طالیی

 1391؛ چاپ اول 
قیمت: 7۰,۰۰۰ ریال

مالعبدالکریم جناب قزوینی
 و نقش وی در موسیقی قاجار

نویسنده: سید حسین میثمی
 139۰؛ چاپ اول 

قیمت: 53,۰۰۰ ریال
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     اندیشه های علمی فارابی دربارۀ موسیقی
نویسنده: مهدی برکشلی

1397؛ چاپ سوم
قیمت: 14۰,۰۰۰ ریال

رسالۀ شرفیه
نویسنده: صفی الدین ارموی

 13۸3؛ چاپ اول 
قیمت: 1۸,۰۰۰ ریال

صفی الدین از دیدگاه معاصر 
تی دربارۀ زندگی و آراء صفی الدین ارموی مجموعه مقاال

به کوشش: بابک خضرائی 
 13۸3؛ چاپ اول 

قیمت: 9,5۰۰ ریال

نسیم طرب
مؤلفی ناشناخته به نام نسیمی
مصحح: امیرحسین پورجوادی

 13۸5؛ چاپ اول 
قیمت: 17,۰۰۰ ریال

رساله در موسیقی قدیم
گفتار در فلسفۀ هنر  و چهار 

نویسنده: منوچهر صدوقی سها
1393؛ چاپ دوم

قیمت: 35,۰۰۰ ریال

موسیقی ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی
نویسنده: امیراشرف آریان پور

1396؛ چاپ دوم 
قیمت: 32۰,۰۰۰ ریال

پژوهشی در زندگی هنری سلیمان خان 
امیرقاسم خانی

نویسنده: تهمورس شاهرخی
1394؛ چاپ اول 

قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

تخیل در عصر سینمای دیجیتال
نویسنده: عبدالحسین الله

1396؛ چاپ اول
قیمت: 125,۰۰۰ ریال

کیوگن؛ نمایش های شاد ژاپنی
نویسنده: دان کنی

مترجم: آزاده سلحشور
1395؛ چاپ اول

قیمت: 195,۰۰۰ ریال

راهنمایی بر ادبیات و فیلم
زیر نظر رابرت استم و الساندرا رائنگو

ترجمۀ دکتر داوود طبائی عقدایی
1392؛ چاپ اول

قیمت: 29۰,۰۰۰ ریال

معناسازی؛ استنتاج و بالغت در تفسیر سینما
نویسنده: دیوید بردول

مترجم: شاپور عظیمی فریدن
1392؛ چاپ اول

قیمت: 159,۰۰۰ ریال

نمایش در دورۀ صفوی
کتاب تقدیری سال 1386

نویسنده: یعقوب آژند
 13۸۸؛ چاپ دوم 

قیمت: 1۰۰,۰۰۰ ریال

ترسا دختر مسیحی
نویسنده: محمود عزیزی

13۸۸؛ چاپ اول
قیمت: 22,۰۰۰ ریال
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دوداس
نویسنده: سورت چندرا چتوپادهی

مترجم: فاطمه هاشم نژاد
1396؛ چاپ اول

قیمت: 11۰,۰۰۰ ریال

گمشده مردی با پاهای 
نویسندگان اسپانیا و امریکای التین

مترجم: علی باغشاهی
1396؛ چاپ اول

قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

که می خواست پروانه باشد مگسی 
نویسندگان اسپانیا و امریکای التین

مترجم: علی باغشاهی
1396؛ چاپ اول

قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

کجاست فرشچیان کیست اهل 
به کوشش: بابک نبی

با مقدمۀ استاد محمدعلی معلم دامغانی 
1396؛ چاپ اول

قیمت: 115,۰۰۰ ریال

سوگ سیاوش
تصحیح و ترجمه: سیدفضل اله دکه ای، سید آرمان دکه ای

1396؛ چاپ اول
قیمت: 335,۰۰۰ ریال

مرشدان پرده خوان ایران )دفترهای 30-1(
کتاب تقدیری پنجمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: حمیدرضا اردالن
 13۸6؛ چاپ اول 

دوره سی جلدی همراه با CD :45۰,۰۰۰ ریال

هنر نقالی در ایران
کتاب تقدیری سال1391 و تقدیری هفدهمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: سهیال نجم
139۰، چاپ اول

قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

نامۀ تعزیه؛ 32 مجلس تعزیه های جدید
نویسنده: غالمعلی نادعلی زاده )نادی(

چاپ اول،  139۰
قیمت: 14۰,۰۰۰ ریال

روزشمار سینمای ایران؛  از آغاز تا انقراض قاجاریه
نویسنده: عباس لو

1391؛ چاپ اول
قیمت: 5۰,۰۰۰ ریال

تئاتر هند، تئاتر سرآغاز، تئاتر آزادی
نویسنده: رالف یارو

مترجم: نریمان افشاری
 13۸9؛ چاپ اول

قیمت: 72,۰۰۰ ریال

کبر و قاسم تعزیه از نگاه مستشرقان؛ تعزیۀ علی ا
ترجمه و تدوین: محمود عزیزی

 13۸7؛ چاپ اول 
قیمت: 22,۰۰۰ ریال

کشور اسالمی تعزیه در عراق و چند 
نویسنده: عباس خدوم جمیلی

مترجم: مجید سرسنگی
 13۸5؛ چاپ اول 
قیمت: 9,۰۰۰ ریال

نمایشنامه نویسی در ایران از آغاز  تا 1370
نویسنده: حسین فرخی

 13۸6؛ چاپ اول 
قیمت: 75,۰۰۰ ریال

علی نصیریان: زندگی و آثار
به کوشش: شهاب پازوکی

 13۸4؛ چاپ اول 
قیمت: 1۸,۰۰۰ ریال
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فرهنگ شاهنامه )دو جلدی(
کتاب برگزیدۀ هفدهمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: علی رواقی
 139۰؛ چاپ اول

دیوان حافظ
خوشنویس: وصال شیرازی

)چاپ نفیس، قاب دار( 
13۸7، چاپ اول

قیمت: 7۰۰,۰۰۰ ریال

کتابشناسی ادبیات دورۀ صفویه
نویسنده: ابوالقاسم رادفر 

 139۰؛ چاپ اول
قیمت: ۸5,۰۰۰ ریال

مثنوی موالنا جالل الدین محمد مولوی 
به خط نسخ وصال شیرازی

 13۸5؛ چاپ اول 

دیوان اشعار 
شیخ امین الدین محمد بلیانی

مقدمه و تصحیح: کاووس حسن لی، محمد برکت
 13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: 62,۰۰۰ ریال

گزیدۀ غزلیات حافظ 
نسخه 805 هجری قمری

ح: امر یزدان علیمردان و ظاهر احراری مقدمه و شر
 13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: 13,5۰۰ ریال

تعامل ادبیات و هنر در مکتب اصفهان
نویسنده: ابوالقاسم رادفر

 13۸5؛ چاپ اول 
قیمت: 3۰,۰۰۰ ریال

دستورالکاتب فی تعیین المراتب 
نویسنده: محمد هندوشاه النخجوانی )شمس منشی(

تصحیح و مقابله: محمود طاووسی
 139۰؛ چاپ اول 

قیمت: 93,۰۰۰ ریال

شیرازنامه 
به کوشش: محمدجواد جدی و احسان اهلل شکراللهی

1391؛ چاپ دوم
قیمت: 129,۰۰۰ ریال

تأثیرپذیری شاعران کرد ایران و عراق از حافظ شیرازی
نویسنده: سید احمد پارسا

 13۸۸؛ چاپ اول 
قیمت: 3۸,۰۰۰ ریال

جایگاه نثر شیراز و فارس در تحول نثر فارسی 
نویسنده: منوچهر دانش پژوه

 13۸7؛ چاپ اول 
قیمت: ۸7,۰۰۰ ریال

تصاویر خیال در شاهنامۀ فردوسی
نویسنده: جلیل تجلیل 

 13۸7؛ چاپ اول 
قیمت: 19,۰۰۰ ریال

صور خیال در شعر سبک اصفهانی
نویسنده: جلیل تجلیل

 13۸6؛ چاپ اول 
قیمت: 17,۰۰۰ ریال

دیگری
شاعر : بابک نبئی 

 1391؛ چاپ اول
قیمت: 5۰,۰۰۰ ریال

تفکر شیعه و شعر دورۀ صفوی
نویسنده: اسماعیل طغیانی

13۸5؛ چاپ اول
قیمت: 45,۰۰۰ ریال
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گردهمایی  مجموعه مقاالت دومین 
گنجینه های از یاد رفتۀ هنر ایران

جلدهای چهارم و پنجم
به کوشش: مهدی مکی نژاد

 139۰؛ چاپ اول 
قیمت دورۀ دو جلدی )4-5(: 4۰۰,۰۰۰ ریال

ایالت بختیاری و لرستان
مجموعه مقاالت نخستین همایش هنر و فرهنگ عشایر ایران

به کوشش: کیانوش کیانی هفت لنگ
 139۰؛ چاپ اول 

قیمت: 115,۰۰۰ ریال

باستا ن شنـــاسی  حوزۀ هلیــــل رود
جنـــوب  شـــرق ایران:جیرفت

مجموعه مقاله های دومین همایش بین المللی تمدن 
حوزۀ هلیل رود؛ جیرفت

به کوشش: یوسف مجیدزاده، محمدرضا میری
1392؛  چاپ اول

قیمت: 29۰,۰۰۰ریال

مجموعه مقاالت خوشنویسی مکتب شیراز
به کوشش: حمیدرضا قلیچ خانی

 139۰؛ چاپ اول 
قیمت: 11۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت نگارگری 
گردهمایی مکتب اصفهان

دبیر علمی: اصغر جوانی
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت: ۸5,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت حکمی هنری
گردهمایی مکتب اصفهان  

به کوشش: محمدجواد صافیان
 13۸۸؛ چاپ اول

قیمت: 53,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت خوشنویسی
گردهمایی مکتب اصفهان  
دبیر علمی: غالمحسین امیرخانی

 13۸6؛ چاپ اول 
قیمت: 4۸,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت نمایش 
گردهمایی مکتب اصفهان

دبیر علمی: تاجبخش فنائیان
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت: 63,5۰۰ ریال

مجموعه مقاالت اقتصاد هنر
به کوشش: محمدرضا مریدی

1395؛ چاپ اول 
قیمت: 225,۰۰۰ ریال

آجرستان؛ 
چکیده مقاالت همایش ملی آجر و آجرکاری در هنر و 

معماری ایران
به کوشش: مهدی مکی نژاد

1395؛ چاپ اول 
قیمت: 12۰,۰۰۰ ریال

گنجینه های از یاد رفتۀ هنر ایران 
کتاب آرایی و خوشنویسی جلد اول: تزیینات معماری، 

به کوشش: مهدی مکی نژاد
 13۸۸؛ چاپ اول 

قیمت: 75,۰۰۰  ریال

گنجینه های از یاد رفتۀ هنر ایران 
جلد دوم: هنرهای صناعی

به کوشش: مهدی مکی نژاد 
 13۸۸؛ چاپ اول 

قیمت: 1۰۰,۰۰۰ ریال

گنجینه های از یاد رفتۀ هنر ایران 
جلد سوم: دست بافته ها

به کوشش: مهدی مکی نژاد
 13۸۸؛ چاپ اول 

قیمت: 1۰۰,۰۰۰ ریال
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مجموعه مقاالت ادبیات )دو جلدی( 
گردهمایی مکتب اصفهان

دبیر علمی: احمد خاتمی
 13۸7؛ چاپ اول 

قیمت دوره دو جلدی: 135,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت معماری و شهرسازی
گردهمایی مکتب اصفهان  

دبیر علمی: زنده یاد باقر آیت اهلل زاده شیرازی
 13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: 135,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت هنرهای صناعی
گردهمایی مکتب اصفهان  

دبیر علمی: حسین یاوری
 13۸7؛ چاپ اول 

قیمت: 95,۰۰۰ ریال

نشانه شناسی هنر )1( 
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )1(

به کوشش: فرزان سجودی
1391، چاپ دوم

معنویت و آموزش هنر 
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )2(

 13۸4؛ چاپ اول 

تخیل هنری )1( 
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )3(

13۸4؛ چاپ اول 

ک، هوا و آتش(  هنر و عناصر طبیعت )آب، خا
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )4(

 13۸4؛ چاپ اول 

نشانه شناسی هنر )2( 
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )5(

دبیر هم اندیشی: حمیدرضا شعیری
 13۸5؛ چاپ اول 

نقد هنر )1(
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )6(

به کوشش: مهرداد احمدیان
 13۸5؛ چاپ اول 

قیمت: 1۸,۰۰۰ ریال

بارت و دریدا
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )7(

دبیر هم اندیشی: امیرعلی نجومیان
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت: 31,۰۰۰ ریال

مدیریت هنری 
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )8(

به کوشش: معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر
 13۸6؛ چاپ اول 

   قیمت: 52,۰۰۰ ریال

سینما و ادبیات 
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )9(

دبیر هم اندیشی: محمود اربابی
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت: 1۸,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی هنر 
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )10(

دبیر هم اندیشی: سیروس یگانه
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت: 33,۰۰۰ ریال

نقد هنر )2(
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )11(

دبیر هم اندیشی: نیر طهوری
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت: 1۸,۰۰۰ ریال

هنر فرش
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )12(

دبیر هم اندیشی: خلیل درودچی
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت:24,۰۰۰ ریال

نشانه شناسی هنر )3( 
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )13(

به کوشش: فرهاد ساسانی
 1391؛ چاپ دوم

قیمت: 36,۰۰۰ ریال
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تخیل هنری)2(
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )14(

به کوشش: منیژه کنگرانی
 13۸۸؛ چاپ اول

قیمت: 5۰,۰۰۰ ریال

هنر تطبیقی
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )15(

به کوشش: منیژه کنگرانی
 13۸۸؛ چاپ اول 

قیمت: 44,۰۰۰ ریال

جهانی شدن هنر
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )16(

به کوشش: معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر
 13۸6؛ چاپ اول 

 قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

زبان شناسی و مطالعات بینارشته ای: ادبیات و هنر 
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )17(

به کوشش: فرهاد ساسانی
 13۸9؛ چاپ اول 

قیمت: 55,۰۰۰ ریال

نشانه شناسی هنر؛ به انضمام مقاالت هم اندیشی سینما
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )18(

به کوشش: منیژه کنگرانی
 13۸۸؛ چاپ اول 

قیمت: 61,۰۰۰ ریال

انسان شناسی هنر
مجموعه مقاالت هم اندیشی ها )19(

به کوشش: ناصر فکوهی
 13۸9؛ چاپ اول

قیمت: 45,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت نقد نگاشت )1( 
مقاالت دومین هم اندیشی نقد بومی

دبیر هم اندیشی: فرشید ابراهیمیان
به کوشش: مهرداد احمدیان

 13۸7؛ چاپ اول 
قیمت: 45,۰۰۰ ریال

کمال الدین بهزاد 
مجموعه مقاالت همایش بین المللی

13۸6؛ چاپ دوم 
قیمت: 13۰,۰۰۰ ریال

صفی الدین ارموی 
مجموعه مقاالت همایش بین المللی

به کوشش: احمد صدری
  13۸4؛ چاپ اول 

قیمت: 7۰،۰۰۰ ریال

مطالعات صفوی؛ مجموعه مقاالت همایش پاریس 
به کوشش: ژان کالمار

مترجم: سید داوود طبایی
 13۸5؛ چاپ اول 

قیمت: 19,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت همایش  ایرانی
کعی به کوشش: فاطمه را

 13۸۸؛ چاپ اول
قیمت: 65,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت همایش طبیعت در هنر شرق
به کوشش: منیژه کنگرانی

 13۸۸؛ چاپ اول 
قیمت: 65,۰۰۰ ریال

اصفهان در مطالعات ایرانی )جلد اول(
به کوشش: رناتا هولود

مترجم: محمدتقی فرامرزی
 13۸5؛ چاپ اول 

اصفهان در مطالعات ایرانی )جلد دوم(
به کوشش: رناتا هولود

مترجم: محمدتقی فرامرزی
 13۸6؛ چاپ اول 

قیمت: 65,۰۰۰ ریال

گنجینه های هنر در آستان قدس رضوی 
به کوشش: مؤسسۀ آفرینش های هنری آستان قدس رضوی

  13۸6؛ چاپ اول 
قیمت: 2۰,۰۰۰ ریال

گردهمایی مکتب شیراز چکیده مقاالت 
به کوشش: منیژه کنگرانی

13۸7، چاپ اول
قیمت: 5۰,۰۰۰ ریال

گنجینه های  گردهمایی  خالصه مقاالت اولین 
از یادرفتۀ هنر ایران
به کوشش: مهدی مکی نژاد

قیمت: 1۰,۰۰۰ ریال 13۸6، چاپ اول   

گنجینه های  گردهمایی  خالصه مقاالت دومین 
از یادرفتۀ هنر ایران
به کوشش: مهدی مکی نژاد

قیمت: 26,۰۰۰ ریال 13۸۸، چاپ اول  
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    گلستان هنر )16-1(
در تاریخ هنر و معماری ایران زمین

قیمت: 1-14:  25,۰۰۰ ریال؛ 15-16: 35,۰۰۰ ریال

خیال )22-1(
 فصلنامۀ پژوهشی در زمینه هنر 

قیمت: 1- 16: 12,۰۰۰ ریال؛  17 - 2۰: 2۰,۰۰۰ ریال 

پژوهشنامه )15-1(
قیمت: 1-1۰: 25,۰۰۰ ریال؛ 11-15: 35,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاالت هنر نرم افزاری
به کوشش: محمدرضا مریدی

 1394؛ چاپ اول
قیمت: ۰۰۰ 22۰ ریال

ترجمه فارسی الرساله الشرفیه فی النسب التألیفیه )چاپ دوم(
صفی الدین ارموی

بابك خضرائی

شاه عباس و هنرهای اصفهان )چاپ دوم(
آنتونی ولش

احمدرضا تقاء

کان در قابی دیگر ال
استیون لی واین

کمالی سید مجید 

باختین در قابی دیگر
دبو راجی هاینس

ستاره نوتاج

هایدگر در قابی دیگر
باربارا بولت

مهدی شام روشن

کریستوا در قابی دیگر
استل برت

سید محمدمهدی ساعتچی

دیباچۀ مرقعات و اسناد تاریخ نقاشان و خوشنویسان ایران
ویلر تکستن

مهدی مقیسه

شمایل نگاری و اخترشناسی
کاربونی، هارتنر و ولس

طاهر رضازاده

مجموعه مقاالت هنر دیجیتال
کامران کوشش دکتر  به 

عناصر طراحی
گریت هانا گیل 

شعبانعلی قربانی
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چاپ سنگی و ویژگیهای تصویری آن در افغانستان
شهروز مهاجر

دیدگاه های ژیل دلوز درباره هنر
ژان خلفا

سید داوود طبایی عقدایی

قفل های دست ساز آذربایجان
رحمان احمدی ملکی

تصحیح جامع التواریخ حسنی
گودنلی بلنت اوزقوزو 

سفالگری ایزنیک
کارز ول جان 

مهسا حسن نسب

نقش و رنگ در قالی های مشرق
پی آرجی فورد

آرزو مودی

تذکره مجمع الخواص
صادقی بیک افشار

عبدالرسول خیام پور

مروارید و مروارید دوزی
سوسن بیانی

گیوۀ آباده منبت و 
کیش جمشید صداقت 

سنت و نوگرایی در آثار صنیع الملک و هم عصران او
گودرزی و افسانه مسائلی مصطفی 

کالم خشت و 
سعید طهرانی زاده

خانه حیاط مرکزی
گداسیبلی، محمد حکمی و پیتر لند برایان ادواردز، ما

پریسا شاه محمدی

ح قصاید خاقانی شر
به تصحیح خسرو شهابی

پیمایشی بر سقانفارهای مرکزی مازندران
مجید یوسف پاشا

رساله ابن زیله در موسیقی
به تصحیح محمدتقی حسینی

تاریخ موسیقی جهان اسالم )مجموعه مقاالت(
ج فارمر،نوی باور،اون رایت جور

امیرحسین پورجوادی

هنر ، اخالق و احساس
گات بریس 

----

راهنمای زیبایی شناسی بلک ول
کیوی پیتر 

دیوان رودکی
استاد محمدعلی معلم دامغانی

ح دیوان بیدل شر
استاد محمدعلی معلم دامغانی

دانشنامه زیبایی شناسی )با ویراست جدید(              
گات و مك آیورلوپس بریس 

جمعی از مترجمان

کاخ هشت بهشت
اینگبرد، لوشه اشمایسر

شورا منزوی                

اسطوره و افسانه؛ درآمدی بر اسطوره شناسی هند
فاطمه هاشم نژاد

کسفورد)6( مجموعه مقاالت زیبایی شناسی آ
جرالد لوینسون

بابک محقق

ج کامبو هنر و معماری 
هیلن ابیتسون

مجتبی عبداهلل نژاد

هنر اسالمی و موزه
گرهارد ولف کوشش بنویت جوند،جورجز خلیل ، اشتفان وبر و  به 

طاهر رضازاده

زیبایی شناسی و اخالق
جرالد لوینسون
گروه مترجمان

زمین ، زمان ، ظهور
گوچ بیلمز بیلیز 

عبدالحسین الله

ایزدان، دیوان و نمادهای بین النهرین باستان
گرین جرمی بلک و آنتونی 

کاظمی مرضیه 

بازنمایی فرهنگ مسلمانان در سینمای بمبئی
ایرا باسکار و ریچارد آلن

مصطفی پورمحمدی

مجموعه مقاالت بازنمایی قرآن در هنر و ادبیات
کوشش فاطمه بنویدی به 

فرشهای ترکمن
عسل خانجانی، نیاز جان نیازی

بررسی نقوش دست بافته های استان اردبیل
کیان خانم 
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     شاهنامه ابراهیم سلطان
چارلز ملویل و       فیروزه عبدل آوا

کرم احمدی توانا ا

مداومت در اصول موسیقی ایران،گامها و دستگاهها
مهدی برکشلی

سرامیک و سکه های لشکری بازار و ُبست
گاردن کلود  ژان 

محمود به فروزی

مجموعه آثار هنری موزه مقدم

خمسه شاه طهماسبی
نسخه خطی

جلدهای قاجار
مهدی عتیقی

مجموعه مقاالت شهر در جهان اسالم ) دو جلدی (
سلمی الخضراء جیوسی

اردشیر اشراقی

مجموعه مقاالت هنر و اخالق
جمعی از نویسندگان

فرهنگ نمادهای چین

مجموعه مقاالت شرق نگاشت

هنرهای زیبای چین

کم بر طراحی قرآن های دوره تیموری تبیین نظام بصری حا

کنکاشی در احوال مجالس، مضحکه سده سیزدهم

ایقاع

نظریه برای مطالعات اجرا

مجموعه سخنرانی های پژوهشکده هنر در سال 1396

فرهنگ حفاظت معماری
ارنست بوردن

فاطمه مهدی زاده

دائوی نقاشی )چاپ دوم(
مای ـــ مای سه

امیر مازیار

کارگاه تا دانشگاه )چاپ دوم(                   از 
                   یعقوب آژند

ــــــــــــــ
معنا در معماری غرب )چاپ ششم(

کریستیان نوربرگ ــ شولتس
مهرداد قیومی بیدهندی

کتابشناسی توصیفی فلسفه هنر
کبرزاده تقی ا

نوشتن با نور
ویتوریو استورارو

فضل اله تاری

هنر و زیبایی نزد روزبهان بقلی
سعید بینای مطلق

روضةاالنوار
کرمانی خواجوی 

جامع االلحان، عبدالقادر مراغی )چاپ دوم(
به تصحیح بابک خضرایی

ایون/ جمهور/ میهمانی
افالطون

بوطیقا/ انئاد
ارسطو

پلوتینوس

در باب موسیقی/ درباب فروکاست هنر به الهیات
گوستین قدیس آ
قدیس بوناونتورا

سرمنشاء  باب  در  پژوهشی  اعصار/  و  عقاید  اعمال،  افراد،  ویژگی 
تصورات ما از زیبایی و فضیلت

ارل سوم شافتسبری
فرانسیس هاچسون

تصورات  سرمنشاء  باب  در  فلسفی  پژوهشی  ذوق/  معیار  باب  در 
ما از امر واال و امر زیبا

دیوید هیوم
ادموند برک

الئوکون/ نقد قوه حکم
گوتهولد لسینگ

کانت ایمانوئل 

نامه ای در باب آموزش زیباشناختی انسان/ فلسفه هنر
فریدریش شیلر

فریدریش یوزف فون شلینگ

فلسفه هنرهای زیبا/ جهان به مثابه اراده و بازنمایی
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

آرتو شوپنهاور

امر زیبا در موسیقی/ پیدایی تراژدی
ادوارد هانسلیک
فریدریش نیچه

هنر چیست؟/ »فاصله روانی« به عنوان عاملی مؤثر در هنر و اصلی 
زیباشناختی
لئو تولستوی

ادوارد بالو
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هنر/ زیباشناسی
کالیو بل

کروچه بندتو 

اصول هنر/ هنر به مثابه تجربه
کالینگوود آر. جی. 

جان دیویی

احساس و فرم/ اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی
سوزان لنگر

والتر بنیامین

سرمنشاء اثر هنری/ نظریه زیباشناختی/ حقیقت و روش
مارتین هایدگر
تئودور آدورنو

گادامر گتورگ  هانس 

مسائل زیباشناختی فلسفه مدرن/ نقش نظریه در زیباشناسی
کاول استنلی 

موریس وایتس

جهان هنر/ تحلیلی نهادی درباب چیستی هنر
آرتور دانتو

ج دیکی جور

جایگاه زمانی هنر/ شناخت هنر
گودمن نلسون 

کارول نوئل 

اسطوره نگرش زیباشناختی/ هنر و ابژه های آن
ج دیکی جور

ریچارد وولهایم

اثر هنری موسیقایی چیست/ مفاهیم زیباشناختی
جرالد لوینسون

فرانک سیبلی

احیاء زیبایی/ مقوالت هنر
مری مادرسیل
کندال والتون

درک منزلت محیط طبیعی/ مغالطه قصدمندی
کارلسون الن 

ک. ویمست و مونرو بردسلی و. 

تنظیم گر/  ایدئالی  مثابه  به  انتقادی  یگانه انگاری  مفروض:  مؤلف 
گو گفت و  هنر، قصد و 

الکساندر نهاماس
کارول نوئل 

نقد اخالقیاتی هنر/ خصایص بیانگرانه هنر
گات بریس 

گای سیرچلو

سبک و شخصیت در اثر ادبی/ عواطف در موسیقی
جنیفر رابینسون

کیوی پیتر 

ترس از داستان تخیلی/ متون سرکوبگر، خوانندگان مقاوم، و ناظر 
جنسیتی شده: زیباشناسی »نوین«

کندال والتون
مری دورو



30



31

قرآن های دوره تیموری: در آمدی بر نظام بصری 
کم بر نسخ خطی ایرانی حا

نویسنده: طیبه بهشتی
چاپ اول 1396

قیمت 22۰۰۰۰ ریال )در دست چاپ(

گذر از تاریخ هنر به علم تصویر
نویسنده: امیر نصری

چاپ اول 1394
قیمت 12۰۰۰۰ ریال

یادگارنامه استاد جواد حمیدی
کوشش ناهید عبدی  به 

چاپ اول 1396
قیمت 1۸۰۰۰۰۰ ریال

بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسانه
نویسنده: ندا اخوان اقدم

چاپ اول 1396
قیمت 17۰۰۰۰ ریال

از  بهره جویی  برای  تالشی  نقش  و  گل  بازآرایی 
کهنی در سوزن دوزی سنت ایرانی 

کتایون مزداپور، شیرین مزداپور نویسندگان: 
چاپ اول 1396

قیمت  رنگی 3۸۰۰۰۰ ریال سیاه و سفید 1۸۰۰۰۰ ریال

فهرݣݣݣݣݣݣݣݣستݤݤݤݤݤ
کتاݣݣݣب ݣݣݣݣݣݣݣݣݣهاݤݤݤݤݤݣݣݣیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 

پژوݣݣݣݣݣݣݣݣهشکدݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣۀݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣهنرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 

نقاشی سنتی چین
نویسندگان: جوانگ جی آ ئی، نی چونگ جنگ

گانگ تائو برگردان از چینی به انگلیسی: چن 
مترجم: نسرین دستان 

چاپ اول 1394
قیمت 15۰۰۰۰ ریال

نظریه های زیبایی شناسی: از افالطون تا نیچه 
نویسنده: فرشید ابراهیمیان

چاپ اول1394
قیمت 12۰۰۰۰ ریال

کتابشناسی عیالم باستان 
نویسنده: میالد جهانگیرفر

چاپ اول 1394 

قیمت: 145/۰۰۰ ریال

ِگلکاری )فتوتنامۀ بّنایان(  رسالۀ 
نویسنده: حبیب اهلل بّنا وزیرابادی پنجابی

مقدمه، تصحیح و تعلیقات: عارف نوشاهی
چاپ اول 1393 

قیمت: 12۰/۰۰۰ ریال

بوستان خیال 
نویسنده: میرمحمدتقی جعفری حسینی احمدآبادی 

تصحیح و مقدمه: سیدکمال حاج سیدجوادی با همکاری پوران زینالی
چاپ اول 1392 

قیمت: 27۰/۰۰۰ ریال

تفسیر اثر هنری )مجموعه مقاالت( 
کوشش امیرنصری به 

چاپ اول 1393 
قیمت: 25۰/۰۰۰ ریال

از  فارسی:  نوین  نمایشنامه های  کتابشناسی 
مشروطه تا سال 1390

زیر نظر فریده رازی 
با همکاری فرانک پناهنده

چاپ اول 1391 
قیمت: 13۰/۰۰۰ ریال
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    باغ های چین 
نویسنده: لوچینگ شی

کالنتری مترجم: آرش 
چاپ اول 1392 

قیمت: 15۰/۰۰۰ ریال

تفسیر و ضد تفسیر 
)جستارهایی در فلسفۀ هنر معاصر( 

کوشش امیر نصری به 
چاپ اول 1393 

قیمت: 27۰/۰۰۰ ریال

چشم اندازهای اهل بیت بر ساحل نیل:
 زیارتگاه های تشیع در مصر 

گزارش تصویری از: دکتر هادی هزاوه ای
چاپ اول 1393 

قیمت: 1۰۰/۰۰۰ ریال

گفتار مبانی نظری معماری:  درس 
عینکمان را خودمان بسازیم 

نویسنده: سید غالمرضا اسالمی
چاپ اول 1392 

قیمت: 3۰۰/۰۰۰ ریال

فهرست نسخ خطی موسیقی ایرانی 
گردآوری محمدتقی مسعودیه و قدسیه مسعودیه 

چاپ اول 1391 
قیمت: 15۰/۰۰۰ ریال

کهن(  شبیه پژوهی )رویکردی نوین به هنری 
کوچک زاده کوشش رضا  به 

چاپ اول 1393 
قیمت: 15۰/۰۰۰ ریال

طرازاالخبار
نویسنده: عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی

مقدمه، تصحیح و تعلیقات: سیدکمال حاج سیدجوادی
با همکاری حسن یاسینی

چاپ اول 1392 
قیمت: 37۰/۰۰۰ ریال

تاریخ نقاشی چین 
نویسنده: ژانگ آنژی

مترجم: آرش جالل منش 
چاپ اول 1391 

قیمت: 15۰/۰۰۰ ریال

معماری چین 
نویسنده: سای یان شین و لوبینگ جیه

مترجم: هاله نبوی
چاپ اول 1391 

قیمت: 15۰/۰۰۰ ریال

کتیبه های فاطمیان بر ابنیه هایی در مصر 
ج الحسینی  ج حسینی فر نویسنده: فر

مترجم: دکتر سید محمد فدوی
چاپ اول 1393

قیمت: 39۰/۰۰۰ ریال

هنر و معمای اسالمی در آفریقای شمالی
نویسنده: بولوم جاناتان 

مترجم: محمدتقی فرامرزی
چاپ اول 1393 

قیمت: 2۸۰/۰۰۰ ریال

کره  هنر و باستان شناسی 
نویسنده: جین پورتال

مترجم: داوود طبایی عقدایی
چاپ اول 1391 

قیمت: 15۰/۰۰۰ ریال

نگاره های  توصیف  در  پژوهشی  نگارگری؛  اوج 
شاهنامه شاه طهماسب )نسخه هوتون(

نویسنده: استوارت کری ولش و همکاران 
به کوشش سیدکمال حاج سیدجوادی

چاپ اول 1391 
قیمت: 1/3۰۰/۰۰۰ ریال

مبانی و روش تدوین اصطالح نامه تاریخ معماری
نویسنده: آرین امیرخانی

چاپ اول 1392 
1۰۰/۰۰۰ ریال
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مطلع العلوم و مجمع الفنون 
نویسنده:  حکیم واجد علیخان

تصحیح و تعلیقات: سیدکمال حاج سیدجوادی
چاپ اول 1392 

قیمت: 12۰/۰۰۰ ریال

دو بیتی های عامیانه بیرجند 
نویسنده: محمدمهدی ناصح

چاپ اول 1392 
قیمت: 1۰۰/۰۰۰ ریال

پیوندهای جاودان:
در  ایرانی  مسلمانان  آرامگاه های  سنگ نوشته های  مستندنگاری  و  بررسی 

گوانگجو( چین )با نگاهی به سه مسجد شهر هانگجو، چوانجو، و 

نویسنده: نسرین دستان
چاپ اول 1393 

قیمت: 12۰/۰۰۰ ریال

مفهوم ذوق هنری 
در سنت زیباشناسی تجربه گرا در قرن هجدهم 

نویسنده: علی سلمانی
چاپ اول 1392 

قیمت: 16۰/۰۰۰ ریال

راز نگار )پژوهشی در تصویر زنان در سدة سیزدهم( 
نویسنده: مریم الری

چاپ اول  1391 
قیمت )رنگی(: 33۰/۰۰۰ ریال 

)سیاه و سفید(: 22۰۰۰۰ ریال
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