
 

 

  
 

 الهی به کتابخانه ملی ملکوقف شده زنده یاد بیژن  کتابهایفهرست 
   

      

سال  ناشر نشر محل عنوان تنالگان/ پدیدآور ردیف
 نشر

۱۶۱۱ دانشگاه شيراز شيراز تاريخ ادبيات انگليس ابجديان، امراهلل ۱  

۲ 
 ۱۶۲۶آيوازيان، ماريا )ترزيان(، 

- 
 

 يراني ميانه غربي در زبان ارمنيهاي اوام واژه
 تهران

مؤسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۳۱ 

۶ 
 - ۱۲۲۱رجايي، احمدعلي، 

۱۶۱۳. 
 ۱۶۳۶ دانشگاه مشهد مشهد يادداشتي درباره لهجه بخارائي

 تهران حافظ را هم از حافظ بشناسيم ـ۱۲۲۱معيري، محمدعلي،  ۳
انتشارات 

 کتابفروشي دهخدا
۱۶۱۳ 

۱ 
 - ۱۲۲۲ر، احسان،  يارشاط

۱۶۲۳. 
شعر فارسي در عهد شاهرخ )نيمه اول قرن نهم(، يا، آغاز 

 انحطاط در شعر فارسي
 تهران

دانشگاه تهران، 
موسسه انتشارات و 

 چاپ
۱۶۶۳ 

 .۱۶۱۱ - ۱۶۳۱دواني، علي،  ۱
الدين دواني: فيلسوف و متکلم شهير شرح زندگاني جالل

 ايه بقلم ويقرن نهم هجري بانضمام کتاب نورالهد
  چاپخانه حکمت قم

۳ 
ن، الدياديب سلطاني، مير شمس

۱۶۱۳ - 

 
رساله وين: باز نمود و سنجش مکتب فلسفي تحصل 

 گري منطقي حلقه وينگروي منطقي يا آروين
 تهران

مرکز ايراني مطالعه 
 فرهنگها

۱۶۱۲ 

 ۱۶۶۱  تهران شمع ميسوخت - ۱۲۲۳اهلل، همايونفر، عزت ۱

 تبريز کتاب شمس الحقيقه در چهارده باب ي، عبدالکريمذهبي زنجان ۲
شمس الدين 

 پرويزي
۱۶۳۱ 

۱۳ 
 - ۱۱۱۳مارلو، کريستوفر، 

 م.۱۱۲۶
 تهران دکتر فاستوس

بنگاه ترجمه و 
 نشرکتاب

۱۶۱۲ 

۱۱ 
چخوف، آنتون پاولوويچ،   

 م.۱۲۳۳ - ۱۱۱۳
 ۱۶۱۳ سهروردي تهران زندگي من و پنج داستان ديگر

۱۲ 
کاشاني، محمد بن بابا افضل 

 ق.۳حسين، قرن 
 دانشگاه تهران طهران مصنفات

۱۶۶۳

۱۶۶۱ 

۱۶ 
الدين محمد، نيريزي، قطب

 ق.۱۱۳۶ - ۱۱۳۳
 شيراز رساله روحيه و منهج التحرير

کتابخانه احمدي 
 شيراز

 

 تهران بررسي هادخت نسک  ۱۳
موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي) 

 پژوهشگاه(
۱۶۳۱ 

۱۱ 
 - ۱۲۳۱صبوحي، شاطر عباس 

 ق.۱۶۱۱
 ۱۶۱۲ انتشارات پاسارگاد تهران ديوان شاطر عباس صبوحي قمي

۱۱ 
راغب اصفهاني، حسين بن 

 ق.۳محمد، قرن 
نوادر، ترجمه کتاب محاضرات االدباء و محاورات الشعرا 

 البلغاء
 تهران

سروش )انتشارات 
 صدا و سيما(

۱۶۳۱ 

۱۳ 
غالب دهلوي، اسداهلل بن 

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۱۲عبداهلل، 
ميخانه آرزو: شرح احوال، بررسي آثار و گزيده اشعار غالب 

 دهلوي
 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران

 تهران گويش افتري - ۱۶۲۲همايون، همادخت،  ۱۱
موسسه مطالعات 
 وتحقيقات فرهنگي

۱۶۳۱ 



 

 تهران فرهنگ مشتقات مصادر فارسي - ۱۶۱۳خليلي، کامياب،  ۱۲
موسسه مطالعات و 

 گيتحقيقات فرهن
۱۶۳۱ 

۱۶۳۲ روشنگران  فرهنگ هنر و هنرمندان م.      - ۱۲۲۳موري، پيتر،  ۲۳  

۲۱ 
 ۶۲۱سلمي، محمد بن حسين، 

 ق.۳۱۲ -
مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلمي بخشهايي از حقايق 

 التفسير و رسائل ديگر
 تهران

مرکز نشر 
 ۱۶۱۲ دانشگاهي

۱۶۳۳ ققنوس تهران اتيمولوژي(شناسي )ريشه - ۱۶۱۱ابوالقاسمي، محسن،  ۲۲

 ۱۶۱۳ توس تهران هفتاد سخن .۱۶۱۲ - ۱۲۲۲خانلري، پرويز،  ۲۶

۲۳ 
 -جندي، مؤيدالدين محمود، 

 ؟ق.۳۳۳
 ۱۶۱۲ مولي تهران نفخة الروح و تحفة الفتوح

۲۱ 
الدين داعي شيرازي، نظام

 ق.۲محمود، قرن 
 الهور نسايم گلشن: شرح گلشن راز

مرکز تحقيقات 
ي ايران و فارس

 پاکستان
۱۶۱۲ 

 - ۱۶۱۱آريا، غالمعلي،  ۲۱
طريقه چشتيه در هند و پاکستان و خدمات پيروان اين 

 طريقه به فرهنگ اسالمي و ايراني
 ۱۶۱۱ زوار تهران

۲۳ 
 ۱۲۱۳اواروف، يوجين باريس، 

 م.     -
 ۱۶۳۲ مازيار تهران فرهنگ علم

۲۱ 
تاج الحالوي، علي بن محمد، 

 ق.۱قرن 
ق الشعر: علم بديع و صنايع شعري در زبان پارسي دقاي

 دري
 ۱۶۳۱ دانشگاه تهران تهران

 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران اسم جنس و معرفه، نکره .۱۶۱۳ - ۱۲۲۱معين، محمد،  ۲۲
 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران اضافه: بخش اول و دوم .۱۶۱۳ - ۱۲۲۱معين، محمد،  ۶۳
 ۱۶۲۱ انجمن ايرانشناسي طهران هاي کرديدر لهجهنامهاي پرندگان  - ۱۲۲۱مکري، محمد،  ۶۱
 ۱۶۱۳ زمان تهران وظيفه ادبيات  ۶۲

۶۶ 
ن، الدياديب سلطاني، مير شمس

۱۶۱۳ - 
 ۱۶۳۱ اميرکبير تهران ي خط فارسيدرآمدي بر چگونگي شيوه

۶۳ 
پيگولفسکايا، نينا ويکتوروونا، 

 م.۱۲۳۳ - ۱۱۲۳
هاي در سده اعراب: حدود مرزهاي روم شرقي و ايران

 چهارم ـ ششم ميالدي
 تهران

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۳۲ 

 ۱۶۳۳ شناسيمرکز کرمان کرمان نامه گويش بردسيرواژه - ۱۶۱۱برومند سعيد، جواد،  ۶۱

 تهران حديث عشق در شرق) از سده اول تا سده پنجم هجري( م.      - ۱۲۶۱واده، ژان کلود،  ۶۱
ر مرکز نش

 دانشگاهي
۱۶۳۲ 

۶۳ 
 - ۱۶۳۳مسکوب، شاهرخ، 

۱۶۱۳. 
 ۱۶۳۱ باغ آينه تهران وگو در باغگفت

۶۱ 
 - ۱۲۳۱گلستاني، نوراهلل، 

۱۶۱۶. 
فرهنگ فرانسه بفارسي: با متمم شامل واژهاي مصوبه 

 فرهنگستان و اضافات  و اصطالحات
 ۱۶۳۱ طبع کتاب تهران

۶۲ 
 - ۱۲۲۳عنقا، محمدصادق، 

۱۶۱۳. 
 ۱۶۳۲ زوار تهران ر حق گلزار اميدمزامي

 ۱۶۳۳ انتشارات مرواريد تهران فرهنگ اصطالحات و تعبيرات زبان فرانسه - ۱۶۱۱غياثي، محمدتقي،  ۳۳

 زاهدي، اسمعيل ۳۱
 -سهفران -نامه گياهي: نام علمي گياهان به انگليسيواژه

 ...-سمي -فارسي شامل گياهان پزشکي -عربي -آلماني
 ۱۶۶۳ تهران دانشگاه تهران

 ۱۶۶۳ دانشگاه تهران تهران راهنماي سنسکريت شيکهر، ايندو ۳۲
 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران بحثي درباره زندگي ماني و پيام او .۱۶۱۳ - ۱۲۱۳ناطق، ناصح،  ۳۶



 

۳۳ 
 ۱۱۱۳ - ۱۳۳۱اوستين، جين، 

 م.
 تهران غرور و تعصب

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۶۱ 

۳۱ 
-۱۳۱۲بدوي، عبدالرحمن،  

 م.۲۳۳۲
 بيدار قم افلوطين عند العرب

۱۳۱ق
۶

۱۶۳۱ 

۳۱ 
 - ۱۱۳۲دوما، آلکساندر، 

 م.۱۱۳۳
 گوتنبرگ تهران ژوزف بالسامو

۱۶۳۱ 

۳۳ 
عزالدين کاشاني، محمود بن 

 علي
شروح سوانح )سه شرح بر سوانح احمد غزالي عارف  

 ه( ۱۲۳متوفاي 
۱۶۳۲ سروش تهران

۳۱ 
د، بي سعابو روح، لطف اهلل بن ا

 ق.۱قرن 
 ۱۶۱۱ آگاه تهران حاالت و سخنان ابوسعيد ابوالخير

 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران دين و مذهب در عصر صفوي - ۱۶۲۲ميراحمدي، مريم،  ۳۲

۱۳ 
 -؟ ۳۶۱مسعود سعد سلمان، 

 ق.۱۱۱
 ۱۶۱۳ کمال اصفهان ديوان اشعار مسعود سعد

۱۱ 
 - ۱۲۳خاقاني، بديل بن علي، 

 ق.۱۲۱
 ۱۶۱۳ زوار تهران شروانيعلي نجار خاقانيبنالدين بديلضلديوان اف

 ۱۶۱۱ خوارزمي تهران "تاسوعات "دوره آثار فلوطين  ؟م.۲۳۳ -؟ ۲۳۳فلوطين،  ۱۲

۱۶ 
 ۱۶۳۶محجوب، محمدجعفر،  

- ۱۶۳۳. 
ي ي ايران: مجموعه مقاالت دربارهادبيات عاميانه
 ها و آداب و رسوم مردم ايرانافسانه

 ۱۶۱۲ شمهچ تهران

 ۱۶۱۱ نشر تاريخ ايران تهران السلطنهخاطرات تاج .۱۶۱۱ - ۱۲۱۲السلطنه،  تاج ۱۳

۱۱ 
 -کليني، محمد بن يعقوب، 

 ق.۶۲۲
  دارالکتب االسالميه تهران الروضه من الکافي

 ۱۶۱۱ نشر کتاب ترجمه و تهران خانم پارتي: تراژدي در پنج پردهردگونه: شاهزاده م.۱۱۱۳ - ۱۱۳۱کورني، پير،  ۱۱
 ۱۶۱۳ نقره تهران گزيده ريگ ودا: قديميترين سرودهاي آريايي هند  ۱۳

۱۱ 
محمد، بنصبا، فتحعلي
 ق.۱۲۶۱

 ۱۶۱۲ بهمن )چاپخانه( تهران مدرسه ابراهيميه کرمان

۱۲ 
ابن سينا، حسين بن عبداهلل، 

 ق.۳۲۱ - ۶۳۳
 ۱۶۱۳ کتابخانه مرکزي تهران رسائل ابن سينا

۱۳ 
ين شيرازي، محمد بن صدرالد

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 مکتبه المصطفوي قم الحکمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعه

۱۶۱ق
۱ ۱۶۳

۳ 

۱۱ 
 -بحراني، هاشم بن سليمان، 

 ؟ق.۱۱۳۳
 قم السالمحليه االبرار في احوال محمد و آله االطهار عليهم

موسسه المعارف 
 االسالميه

۱۳۱ق
-۱

۱۳۱۱
۱۶۱۲
۱۶۳۶

۱۲ 
القضاه، عبداهلل بن محمد، عين

 ق.۱۲۱ - ۳۲۲
 ۱۶۱۳ کتابخانه منوچهري تهران دفاعيات عين القضاه همداني

۱۶ 
 -کاشاني، عبداهلل بن علي، 

 ق.۱۶۱
 تهران ۳۳۳زبدة التواريخ: بخش فاطميان و نزاريان ساخته 

وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي، 

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۱ 

 تهران درآمدي بر زبانشناسي - ۱۶۶۱صفوي، کورش،  ۱۳
بنگاه ترجمه و نشر 

 کتاب
۱۶۱۳ 



 

 درآمدي تاريخي به فلسفه علم الزي، جان ۱۱

 تهران
 
 
 

ستاد انقالب 
فرهنگي: مرکز نشر 

 دانشگاهي
۱۶۱۲ 

۱۱ 
 - ۶۲۲فردوسي، ابوالقاسم، 

 ؟ق.۳۱۱
 تهران داستان سياووش از شاهنامه فردوسي

العات موسسه مط
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۲

۱۶۱۶ 
 ۱۶۱۱ نشر نو تهران ذهن و زبان حافظ - ۱۶۲۳خرمشاهي، بهاءالدين،  ۱۳
 ۱۶۱۲ دانشگاه تهران تهران ذهبيه، تصوف علمي، آثار ادبي خاوري، اسداهلل ۱۱

۱۲ 
الرضي، محمد بن شريف

 ق.۳۳۱ - ۶۱۲حسين، 
 منينالسالم: خصائص اميرالموخصائص االئمه عليهم

 السالمعليه
 مشهد

آستانه الرضويه 
المقدسه، مجمع 
 البحوث االسالميه

۱۳۳ق
۱ ۱۶۱

۳
 ۱۶۶۳ دانشگاه تهران تهران مقطعات -هزار غزل  -ديوان قصائد  .۱۶۲۱ -؟ ۱۲۱۳دانش، تقي،  ۳۳

 تهران درباره زبان آسي - ۱۶۱۱ابوالقاسمي، محسن،  ۳۱
انتشارات بنياد 
 فرهنگ ايران

۱۶۳۱ 

۳۲ 
 -؟ ۳۶۱مسعود سعد سلمان، 

 ق.۱۱۱
 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران ۱۱۱ - ۳۶۱ديوان مسعود سعد سلمان 

۳۶ 
 -؟ ۳۳۳الدين، عمعق، شهاب

 ق.۱۳۲
  کتابفروشي فروغي تهران ديوان عمعق بخاري

۳۳ 
بيدل دهلوي، عبدالقادر بن 

 ق.۱۱۶۶ - ۱۳۱۳عبدالخالق، 
 ۱۶۱۶ المللنشر بين تهران ديوان موالنا عبدالقادر بيدل دهلوي

۳۱ 
؟ ۲۲۳طبري، محمد بن جرير، 

 ق.۶۱۳ -
 نجف دالئل االمامه

المطبعه الحيدريه و 
 مکتبتها

۱۶۱۶ 

۳۱ 
 -عنصري، حسن بن احمد، 

 ق.۳۶۱
 ۱۶۱۶ کتابخانه سنائي تهران ديوان عنصري بلخي

۳۳ 
فضولي بغدادي، محمد بن 

 ؟ق.۲۳۱ -؟ ۲۱۶سليمان، 
  تاندوس تهران ديوان فضولي

۳۱ 
 - ۱۲۱۱افسر، محمد هاشم، 

۱۶۱۲. 
 ۱۶۱۲  تهران ديوان شيخ الرئيس افسر

۳۲ 
ابوالفرج روني، ابوالفرج بن 

 ق.۱مسعود، قرن 
 ۱۶۳۳ کتابفروشي باستان مشهد ديوان ابوالفرج روني شاعر قرن پنجم هجري

۱۳ 
 - ۱۲۳۲کشاورز، کريم،  
۱۶۱۱. 

 ۱۶۳۳ سينا: فرانکلينابن تهران حسن صباح

 ۱۶۱۶ انتشارات طاهري تهران ديوان ابوالحسن فراهاني ق.۱۳۳۳ -فراهاني، ابوالحسن،  ۱۱
 ۱۶۶۱ کتابخانه طهوري تهران ديوان مهستي گنجوي با شرح حال و آثار شاعره ق.۱مهستي گنجوي، قرن  ۱۲

۱۶ 
 - ۱۲۳۱اقبال آشتياني، عباس، 

۱۶۶۳. 
 ۱۶۱۱ کتابخانه طهوري تهران خاندان نوبختي

۱۳ 
بن محمد،  انصاري، عبداهلل

 ق.۳۱۱ - ۶۲۱
 تهران سخنان پير هرات

امير کبير، کتابهاي 
جيبي: موسسه 

 انتشارات فرانکلين
۱۶۱۱ 

۱۱ 
ابن عربشاه، احمد بن محمد، 

 ق.۱۱۳ - ۳۲۱
 ] تهران[ آور تيمورزندگي شگفت

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۱ 
ابن طفيل، محمد بن 

 ق.۱۱۱ -، عبدالملک
 تهران زنده بيدار، حي بن يقظان

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۱۳ 

 ۱۶۶۲ دانشگاه تهران تهران زندگاني شاه عباس اول ۱۶۱۳ـ ۱۲۱۳فلسفي، نصراهلل،  ۱۳

۱۱ 
     - ۱۲۳۲باالئي، کريستف، 

 م.
 ۱۶۱۱ پاپيروس تهران هاي داستان کوتاه فارسيسرچشمه

 ۱۶۳۱ سيناابن تهران جنگلهاي ايران - ۲۲۶۱ثابتي، حبيب اهلل،  ۱۲



 

۲۳ 
 - ۱۶۳۱بهبهاني، سيمين، 

۱۶۲۶. 
 ۱۶۱۳ زوار تهران خطي ز سرعت و از آتش

 تهران شناسيحشره - ۱۶۳۱شجاعي، محمود،  ۲۱
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۳۱ 

۲۲ 
 - ۱۱۲۳ابوالحسن ايلچي، 

 ق.۱۲۱۲
۱۶۱۶ دنياي کتاب تهران ن شيرازي )ايلچي( به روسيهسفرنامه ميرزا ابوالحسن خا

۲۶ 
د الدين محماوحدي بلياني، تقي

 ؟ق.۱۳۱۳ - ۲۶۳بن محمد، 
 تهران سرمه سليماني

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۳ 

۲۳ 
 -؟ ۱۳۱۱صائب، محمدعلي، 

 ؟ق.۱۳۱۱
 ] تهران[ ديوان صائب تبريزي

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳ 

 تهران سيطره کميت و عالئم آخر زمان م.۱۲۱۱ - ۱۱۱۱ه، گنون، رن ۲۱
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

  هاي خطي پاکستانسعدي بر مبناي نسخه - ۱۶۳۶منزوي، احمد،  ۲۱
مرکز تحقيقات 
فارسي ايران و 

 پاکستان
۱۶۱۶ 

 - ۱۶۱۶حقيقت، عبدالرفيع،  ۲۳
سلطان العارفين: بايزيد بسطامي عارف بزرگ قرن دوم و 

 سوم هجري
 ۱۶۱۱ آفتاب تهران

۲۱ 
 - ۱۲۲۳چهاردهي، نورالدين، 

 م.۱۶۳۱
 ۱۶۱۳ بتونک ] تهران[ هاي صوفيه ايرانسلسله

 ۱۶۱۳ جاويدان تهران هاساالري .۱۶۳۱ - ۱۲۱۶علوي، بزرگ،  ۲۲
 ۱۶۱۱ نيلوفر تهران سرخ و سياه م.۱۱۳۲ - ۱۳۱۶استاندال،  ۱۳۳

۱۳۱ 
 - ۱۲۲۳چهاردهي، نورالدين، 

 م.۱۶۳۱
سيري در تصوف شرح حال هفتاد تن از مشايخ و اقطاب 

 صوفيه، توصيف...
 ۱۶۱۲ انتشارات اشراقي تهران

 کتابفروشي دهخدا تهران شرح کبير انقروي بر مثنوي معنوي مولوي ق.۱۳۳۱ -انقروي، اسماعيل،  ۱۳۲
۱۶۳۱
 ۱۲ـ

 ۱۶۱۱ نشر مرکز تهران سرگذشت فيثاغورث گورمن، پيتر ۱۳۶

۱۳۳ 
الدين محمد بن مولوي، جالل

 ق.۱۳۲ - ۱۳۳محمد، 
 علمي تهران سرني نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي

۱۶۱۳
 

۱۳۱ 
آقاجمال خوانساري، محمدبن 

 ق.، شارح ۱۱۲۱ -حسين،   
محمد خوانساري بر الدينشرح محقق بارع جمال

 غررالحکم و دررالکلم
 دانشگاه تهران تهران

۱۶۶۲ 

۱۳۱ 
 ۱۱۲۶هرولد جوزف،  السکي،

 م.۱۲۱۳ -
 تهران سير آزادي در اروپا

شرکت سهامي 
کتابهاي جيبي؛ 

موسسه انتشارات 
 فرانکلين

۱۶۳۳

 ۱۶۳۳ پرنيان تهران سيذارتا م.۱۲۱۲ - ۱۱۳۳هسه، هرمان،  ۱۳۳

۱۳۱ 
انصاري، عبداهلل بن محمد، 

 ق.۳۱۱ - ۶۲۱
  کابل طبقات الصوفيه

۱۶۳۱
؟  

۱۳۲ 
 - ۱۱۲۲ويد، الگود، سيريل ل

 م.۱۲۳۳
 تهران طب در دوره صفويه

دانشگاه تهران، 
موسسه انتشارات و 

 چاپ
۱۶۱۳

۱۱۳ 
 - ۱۲۳۳شوئون، فريتيوف، 

 م.۱۲۲۱
 تهران شناخت اسالم

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۲ 

۱۱۱ 
 - ۱۱۱۱استيس، والتر ترنس، 

 م.۱۲۱۳
 ۱۶۱۳ سروش تهران عرفان و فلسفه

۱۱۲ 
 - ۱۲۲۶صادق، گوهرين، 

۱۶۳۳ 
 ۱۶۱۱ زوار تهران شرح اصطالحات تصوف



 

۱۱۶ 
ابراهيمي ديناني، غالمحسين، 

۱۶۱۶ - 
 ۱۶۱۱ حکمت تهران شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي

 - ۱۶۱۱آريا، غالمعلي،  ۱۱۳
شرح احوال و آثار و مجموعه اشعار بدست آمده شيخ 

 شطاح روزبهان فسايي )بقلي شيرازي(
 ۱۶۱۶ انتشارات روزبهان نتهرا

۱۱۱ 
مستملي، اسماعيل بن محمد، 

 ق.، شارح۳۶۳ -
۱۶۱۶ اساطير تهران شرح التعرف لمذهب التصوف  

 ۱۶۱۳ گيتاشناسي تهران شناخت مقدماتي ستارگان - ۱۶۶۲حيدرزاده، توفيق،  ۱۱۱

۱۱۳ 
 - ۱۲۲۱گلچين معاني، احمد، 

۱۶۳۲. 
 ۱۶۳۱ بيراميرک تهران شهر آشوب در شعر فارسي

 -۱۶۶۱رئيسي، سوسن،  ۱۱۱
هاي مترجمان واژگان فلسفه و علوم اجتماعي )برابر نهاده

 و مولفان ايراني(
 ۱۶۱۱ آگاه تهران

۱۱۲ 
 - ۱۲۳۱آربري، آرتور جان، 

 م.۱۲۱۲
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران عقل و وحي در اسالم

۱۲۳ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 ۱۶۳۱ دانشگاه مشهد مشهد د الربوبيهالشواه

۱۲۱ 
 ۶۱۱ابن بابويه، محمد بن علي، 

 ق.۶۱۱ -
 المکتبه الحيدريه نجف علل الشرايع و االحکام

۱۶۱ق
۱ ۱۲م
۱۱ ۱۶

۳۱ 

۱۲۲ 
بخاري، محمدبن اسماعيل،  

 ق.۲۱۱ - ۱۲۳
 بيروت صحيح البخاري

دار احياء التراث 
 العربي

 

۱۲۶ 
ن ب عبدالرزاق کاشي، عبدالرزاق

 ق.، شارح۳۶۱ -الدين، جالل
 کتابخانه حامدي ]تهران[ شرح منازل السائرين

۱۶۱۳
 

۱۲۳ 
 - ۱۱۲۲همينگوي، ارنست، 

 م.۱۲۱۱
۱۶۳۱ صفي عليشاه تهران آيدزنگها براي  که بصدا در مي

 ۱۶۳۳ توس تهران دانش اساطير م.۱۲۳۳ - ۱۱۲۱باستيد، روژه،  ۱۲۱

۱۲۱ 
 - ۱۱۲۶شريف، ميان محمد، 

 م.۱۲۱۱
 تهران تاريخ فلسفه در اسالم

مرکز نشر 
 ۱۶۱۲ دانشگاهي

۱۲۳ 
خراساني فدائي، محمد بن 

 العابدينزين
۱۶۱۲ اساطير تهران تاريخ اسماعيليه يا هدايته المومنين الطالبين

۱۲۱ 
 - ۱۲۱۳عصار، محمدکاظم، 

۱۶۱۶. 
 تهران علم الحديث

دانشگاه تهران، 
موسسه انتشارات و 

 چاپ
۱۶۱۲ 

۱۲۲ 
فيض کاشاني، محمد بن شاه 

 ق.۱۳۲۱ - ۱۳۳۱مرتضي، 
 ۱۶۱۱ بيدار قم علم اليقين في اصول الدين

 - ۱۲۲۳معيني، اسداهلل،  ۱۶۳
جغرافيا و جغرافياي تاريخي گرگان و دشت ، طبيعي 

 تاريخي ...
 

شرکت سهامي طبع 
 کتاب

۱۶۳۳ 

۱۶۱ 
 - ۱۶۳۱بهبهاني، سيمين، 

۱۶۲۶. 
 ۱۶۱۲ ارزو تهران دشت ارژن

۱۶۲ 
 - ۱۶۳۱بهبهاني، سيمين، 

۱۶۲۶. 
 ۱۶۳۳ زوار تهران ۱۶۶۱ - ۱۶۶۱چلچراغ: مجموعه شعر 

۱۶۶ 
الدين کبري، احمد بن نجم

 ؟ق.۱۱۱ - ۱۳۳عمر، 
 ۱۶۱۶ مولي تهران رساله در بيان طريقت شطار االصول العشره

۱۶۳ 
شاشي، مومل بن مسرور، قرن 

 ق.۱
 ۱۶۱۲ تهران دانشگاه تهران روضه الفريقين

۱۶۱ 
 - ۱۲۱۲کسروي، احمد، 
۱۶۲۳. 

 شهرياران گمنام
 

 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران



 

۱۶۱  
شايست ناشايست: متني به زبان پارسي ميانه )پهلوي 

 ساساني(
 تهران

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۲ 

۱۶۳ 
 - ۱۶۳۶آريانپور، امير حسين، 

۱۶۱۳. 
 تهران رفانفرويديسم با اشاراتي به ادبيات و ع

امير کبير، کتابهاي 
 ۱۶۱۳ جيبي

۱۶۳۳ دانشگاه تهران تهران عباد: شرح احوال و آثاربنصاحب .۱۶۶۳ - ۱۲۱۲بهمنيار، احمد،  ۱۶۱

۱۶۲ 
؟ ۲۱۳فارابي، محمد بن محمد، 

 ق.۶۶۲ -
 ۱۶۱۱ انجمن فلسفه ايران تهران سياست مدينه

۱۳۳ 
 - ۱۱۳۲دوما، آلکساندر، 

 م.۱۱۳۳
  گوتنبرگ تهران وفانغرش ط

۱۳۱ 
 - ۱۱۱۳باشالر، گاستون، 

 م.۱۲۱۲
 ۱۶۳۱ توس تهران روانکاوي آتش

 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران سير اختران در ديوان حافظ - ۱۶۳۱سرفراز غزني، محمد،  ۱۳۲

 طباطبائي، محمد ۱۳۶
 ـ فارسي وفرهنگ اصطالحات صناعات ادبي، انگليسي

 ـ انگليسيفارسي
 مشهد

هنگي بنياد فر
 رضوي

۱۶۱۳ 

۱۳۳ 
 - ۱۲۱۲گلچين معاني، احمد، 

۱۶۳۲. 
 تهران فرهنگ اشعار صائب

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۱

۱۶۱۳ 

 - ۱۶۶۱مدبري، محمود،  ۱۳۱
 ۳و ۶شرح احوال و اشعار شاعران بي ديوان در قرنهاي 

 هجري قمري ۱و
 ۱۶۳۳ نشر پانوس تهران

۱۳۱ 
ا، شفيعي کدکني، محمدرض

۱۶۱۱ - 
 ۱۶۱۱ آگاه تهران ها )بررسي سبک هندي و شعر بيدل(شاعر آينه

۱۳۳ 
 - ۱۲۱۳ايزوتسو، توشيهيکو، 

 م.۱۲۲۶
 تهران خدا و انسان در قرآن: معنيشناسي جهانبيني قرآني

شرکت سهامي 
 انتشار

۱۶۱۱ 

۱۳۱  

فرهنگ اصطالحات علمي، رياضي، نجوم، فيزيک، 
عريف شناسي. با تي، گياهشناسي، جانورشناسشيمي، زمين

دقيق علمي و معادل هر اصطالح به دو زبان فرانسوي و 
 انگليسي

 ]تهران[
بنياد فرهنگ ايران: 
موسسه انتشارات 

 فرانکلين

۱۶۳۲
 

۱۳۲ 
تويسرکاني، محمد مقيم، قرن 

 ق.۱۱
 تهران فرهنگ جعفري

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۲

 .۱۶۳۱ - ۱۲۱۱حييم، سليمان،  ۱۱۳
کوچک حييم انگليسي ـ فارسي: داراي مهمترين فرهنگ 

 و متداولترين لغات...
 تهران

کتابفروشي يهودا 
 بروخيم

۱۶۳۱ 

۱۱۱ 
حافظ اوبهي، سلطانعلي، قرن 

 ق.۱۳
 مشهد فرهنگ تحفة االحباب

آستان قدس 
رضوي، موسسه 
 چاپ و انتشارات

۱۶۱۱ 

 - ۱۶۱۳آشوري، داريوش،  ۱۱۲
طالحها، مهمترين فرهنگ سياسي: شامل مکتبها و اص

 المللي، حزبها، مهمترين پيمانهااي بينسازمانه
 ۱۶۳۱ مرواريد تهران

۱۱۶ 
بن حاجي سروري، محمد قاسم

 ق.۱۱محمد، قرن 
 نشر علمي تهران فرهنگ مجمع الفرس

۱۶۶۱ 

 ـ۱۶۳۳شعار، جعفر،  ۱۱۳
فرهنگ امالئي: مشتمل بر همه ترکيبات و مشتقات 

 اي درباره روش و قواعد امالمهپيوندپذير فارسي با مقد
 تهران

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۱۳

 تهران ـ فارسيفرهنگ عبري .۱۶۳۱ - ۱۲۱۱حييم، سليمان،  ۱۱۱
انجمن کليميان 

 تهران
بيتا  

 مظاهري کلهرودي، اصغر ۱۱۱
فرهنگ لغات و اصطالحات نظامي انگليسي به فارسي 

 ويژه نيروي دريايي، هوايي، زميني
۱۶۱۳ اميرکبير انتهر

 تهران غلط ننويسيم فرهنگ دشواريهاي زبان فارسي - ۱۶۳۳نجفي، ابوالحسن،  ۱۱۳
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

۱۱۱ 
کاساگوفسکي، والديمير 

 م.    - ۱۱۱۳يويچ، آندري
 تهران خاطرات کلنل کاسا کوفسکي

اميرکبير، کتابهاي 
 سيمرغ

۱۶۱۱ 



 

۱۱۲ 
 -ورام، مسعود بن عيسي، 

 ق.۱۱۳
 تنبيه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعه ورام

مکتبه قم
الفقيه؛ ] 

 تهران
 ۱۶۱۱ دارالکتب االسالميه

 تهران فرهنگ اعالم کتاب مقدس - ۱۶۲۳الدين، اعلم، امير جالل ۱۱۳
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۳ 

 ق.۱ابن بلخي، قرن  ۱۱۱
 نامهفارس

 
 ۱۶۱۶ دنياي کتاب تهران

۱۱۲ 
 ۶۱۱بابويه، محمد بن علي، ابن 

 ق.۶۱۱ -
 ۱۶۳۲ دارالکتب االسالميه تهران متن و ترجمه معاني االخبار

 ۱۶۱۶ نشر ناشر تهران غمنامه رستم و سهراب از شاهنامه فردوسي .۱۶۱۳-۱۶۳۳شعار، جعفر،  ۱۱۶

۱۱۳ 
 - ۱۱۳۱پروست، مارسل،  

 م.۱۲۲۲
 نشر مرکز تهران در جستجوي زمان از دست رفته

۱۶۳۳ 

 - ۱۶۱۱مويد شيرازي، جعفر،  ۱۱۱
شناختي تازه از سعدي همراه با متن مصحح و معرب 

 اشعار عربي و ترجمه فارسي
۱۶۱۲ انتشارات لوکس شيراز

  تهران عيسي مصلوب نشد - ۱۶۱۱دعوتي، ميرابوالفتح،  ۱۱۱
۱۶۱۳

 

 نشگاه پهلويدا شيراز در جستجوي حافظ صحيح .۱۶۱۳ - ۱۲۱۳فرزاد، مسعود،  ۱۱۳
۱۶۳۳

۱۱۱ 
 - ۱۶۳۱قزويني، محمد کاظم، 

۱۶۳۶. 
 آفاق تهران فاطمه زهرا )ع( از والدت تا شهادت

۱۳ق
۳۳

۱۶۱۲

۱۱۲ 
 - ۱۲۲۲ستوده، منوچهر، 

 ، گردآورنده۱۶۲۱
 تهران فرهنگ نائيني

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۱

 - ۱۶۲۶فاني، کامران،  ۱۳۳
قرآن مجيد )الفهرس الموضوعي للقرآن فرهنگ موضوعي 

 الکريم(
 ۱۶۱۳ فرهنگ معاصر تهران

۱۳۱ 
 -کليني، محمد بن يعقوب، 

 ق.۶۲۲
 ۱۶۱۶ دارالکتب االسالميه طهران الفروع من الکافي

 تهران فرهنگ نوربخش: اصطالحات تصوف - ۱۶۳۱نوربخش، جواد،  ۱۳۲
جواد نوربخش: 

 ۱۶۳۲ يلداقلم

۱۳۶ 
     - ۱۱۲۱رمود، گريسهايمر، است
 م.

۱۶۱۲ پيام تهران فيزيولوژي انسان

۱۳۳ 
ريزي، اسمعيل بن محمد، قرن 

 ق.۳
 ] تهران[ فلسفه اشراق به زبان فارسي ) حيات النفوس (

موقوفات دکتر 
 محمود افشار يزدي

۱۶۱۲ 

۱۳۱ 
 - ۱۱۳۲شرتوني، سعيد، 

 م.۱۲۱۲
 قم اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد

اهلل آيهمکتبه 
 المرعشي النجفي

۱۳۳ق
۶

۱۶۱۱ 

۱۳۱ 
 -مراغي، عبدالقادر بن غيبي، 

 ق.۱۶۱
 تهران شرح ادوار )با متن ادوار و زوائد الفوائد(

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۳ 

۱۳۳ 
 - ۱۱۳۳جينز، جيمز هاپوود، 

 م.۱۲۳۱
 تهران فيزيک و فلسفه

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۳۱  
هاي هاي خطي کتابخانهت نسخهمجموعه فهرس

 شهرستانهاي ايران
 ۱۶۱۱ فرهنگ ايران زمين تهران

 - ۱۶۳۳افشار، ايرج،  ۱۳۲
آراي شاه طهماسب زندگي داستاني دومين پادشاه عالم

 دوره صفوي از روي يگانه نسخه خطي
 ۱۶۳۳ دنياي کتاب تهران

 صحرائيان، محمدجعفر ۱۱۳
 ـ سوئديفرهنگ فارسي
 

 ۱۶۳۱ قياشرا تهران

۱۱۱ 
 - ۱۲۳۱الدين، همائي، جالل

۱۶۱۲. 
 تهران فنون بالغت و صناعات ادبي

دانشگاه سپاهيان 
 انقالب ايران

۱۶۱۳ 



 

 ۱۶۱۱ توس تهران موريانه .۱۶۳۱ - ۱۲۱۶علوي، بزرگ،  ۱۱۲

۱۱۶ 
عبدالرزاق کاشي، عبدالرزاق بن 

 ق.۳۶۱ -الدين، جالل
 تهران تحفه االخوان في خصائص الفتيان

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۲ 

۱۱۳ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 

 تفسير سوره جمعه
 
 

 ۱۶۱۲ مولي تهران

 م.     - ۱۲۱۱بعلبکي، منير،  ۱۱۱
 عربي –المورد: قاموس انکليزي 

 
 

 دارالعلم للماليين بيروت
۲۳۳۱م
۱۶۱۳ 

۱۱۱ 
 - ۱۶۳۳اکبر، مظاهري، علي

۱۲۲۶. 
 تهران جاده ابريشم

موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي 

 )پژوهشگاه(
۱۶۳۲ 

۱۱۳ 
؟ ۱۶۳نظامي، الياس بن يوسف، 

 ؟ق.۱۱۳ -
 ] تهران[ هفت پيکر

سازمان کتابهاي 
 جيبي

۱۶۳۳

۱۱۱ 
ابو نصرفراهي، مسعود بن 

 ق.۱۳۳ -بکر، ابي
 تهران نصاب الصبيان

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۲ 

۱۱۲ 
 - ۱۲۳۱تياني، عباس، اقبال آش

۱۶۶۳. 
 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران تاريخ مغول از حمله چنگيز تا تشکيل دولت تيموري

 ۱۶۳۲ توس تهران هاي دخيل در قرآن مجيدواژه م.۱۲۱۲ - ۱۱۲۲جفري، آرتور،  ۱۲۳

 - ۱۶۱۱خالقي مطلق، جالل،  ۱۲۱
گل رنجهاي کهن: )برگزيده مقاالت درباره شاهنامه 

 فردوسي(
 ۱۶۳۲ نشر مرکز انتهر

 ۱۶۱۳ فرهنگ معاصر تهران فارسي -فرهنگ معاصر فرانسه  - ۱۶۳۱پارسايار، محمدرضا،  ۱۲۲

۱۲۶ 
 ۶۱۱بابويه، محمدبن علي، ابن

 ق.۶۱۱ -
 صدوق قم السالمترجمه و متن عيون اخبار الرضا عليه

۱۶۳۶

۱۶۳۲ 

۱۲۳ 
 -بحراني، هاشم بن سليمان، 

 ؟ق.۱۱۳۳
الئمه االثني عشر و دالئل الحجج علي مدينة معاجز: ا

 البشر
 قم

المعارف موسسه
 االسالميه

۱۳۱ق
۶ ۱۶۳

۱ 

 کتابخانه احمدي ]شيراز[ مدارج الفتوة في شرح مهر النبوة خواجوي، محمد ۱۲۱

۱۶۲۱
ق
۱۶۱۳

۱۶۱۲ هفته ] تهران[ ايخاطرات دکتر انور خامه - ۱۲۲۱اي، انور، خامه ۱۲۱

 کميسيون معارف تهران تاريخ قرن نوزدهم )معاصر( م۱۲۱۱ - ۱۱۱۳آلبر، ماله،  ۱۲۳
۱۶۳۲

۱۲۱ 
 - ۱۲۱۲اصفهاني، محمدتقي، 

۱۶۳۱. 
 ] تهران[ مکيال المکارم في فوائد الدعاء للقائم

دفتر تحقيقات و 
 انتشارات بدر

۱۶۱۱

 هرانت نامه زبانشناسي و علوم وابستهواژه - ۱۶۲۲همايون، همادخت،  ۱۲۲
مؤسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي 

 پژوهشگاه
۱۶۳۱ 

۲۳۳ 
راغب اصفهاني، حسين بن 

 ق.۳محمد، قرن 
ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن )راغب اصفهاني( با 

 تفسير لغوي و ادبي قرآن
  مرتضوي تهران

۲۳۱ 
 - ۱۶۳۲حائري يزدي، مهدي، 

۱۶۳۱ 
  حکمت تهران علم کلي

 ۱۶۱۱ مرواريد تهران ها: مجموعه شعراتاقي در حومه - ۱۶۶۱شاپور، کاميار،  ۲۳۲
 ۱۶۳۶ معين تهران زبان پهلوي، ادبيات و دستور آن - ۱۶۱۱آموزگار يگانه، ژاله،  ۲۳۶



 

۲۳۳ 
، - ۱۶۱۲جوادي آملي، عبداهلل، 

 شارح
  انتشارات الزهرا ]تهران؟[ تحرير تمهيد القواعد

۲۳۱  
الکتب اربعه احاديث المعجم: المعجم المفهرس اللفاظ

 الفقيه، التهذيب، االستبصار()الکافي، من اليحضره
 ۱۶۳۶ احياءکتاب تهران

۲۳۱ 
     - ۱۲۱۶راسل، پيتر ادوارد، 

 م.
 ۱۶۳۲ طرح نو تهران سروانتس

۲۳۳ 
حايري يزدي، علي بن زين 

 ق.۱۶۶۶ -العابدين، 
 علميه )چاپخانه( قم چهره درخشان امام زمان )ع(

۱۶۲ق
۲ ۱۶۱

۳ 

 تهران دانشنامه ايران و اسالم  ۲۳۱
بنگاه ترجمه و نشر 

۱۶۱۱ کتاب

 م. ۱۲۱۳ - ۱۱۱۲متس، آدام،   ۲۳۲
تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري، يا، )رنسانس 

 اسالمي(
۱۶۱۲ اميرکبير تهران

۲۱۳ 
 - ۱۲۲۱ميرحيدر، سيدحسين،  

۱۶۲۲. 

ن معارف گياهي: کاربرد گياهان در پيشگيري و درما
ها با ارائه آخرين تحقيقات علمي محققان و بيماري

 دانشمندان جهان
 تهران

دفتر نشر فرهنگ 
 ۱۶۳۶ اسالمي

 ق.۱۶۳۳ -اکبر، حکمي، علي ۲۱۱
دو رساله حکميه معرفت النفس و معرفت الرب: ماهيت 

 وجود
 قم

نمايشگاه و نشر 
 کتاب

۱۶۱۱

 کميسيون ملي يونسکو ۲۱۲
مقاالت و اشعار بمناسبت ذکر جميل سعدي: مجموعه 

بزرگداشت هشتصدمين سالگرد تولد شيخ اجل سعدي 
 الرحمهعليه

 تهران

سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد 

 اسالمي

۱۶۱  

۲۱۶ 
نجم رازي، عبداهلل بن محمد، 

 ق.۱۱۳ -؟ ۱۳۳
  العشق(رساله عشق و عقل )معيارالصدق في مصداق

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۳۱ 

۲۱۳ 
 -کليني، محمدبن يعقوب، 

 ۶۲۲ق
 مکتبه االسالميه تهران الروضه من الکافي، يا، گلستان آل محمد

۱۶۱ق
۲

۱۶۳۳ 

۲۱۱  
فرهنگنامه قرآني: فرهنگ برابرهاي فارسي قرآن براساس 

نسخه خطي کهن محفوظ در کتابخانه مرکزي  ۱۳۲
 آستان قدس رضوي

 مشهد
آستان قدس 
رضوي، بنياد 

 اسالمي پژوهشهاي
۱۶۳۳ 

۲۱۱ 
 -ازرقي، ابوبکر بن اسمعيل،  

 ؟ق.۳۱۱
 ۱۶۶۱ دانشگاه تهران تهران ديوان حکيم ازرقي هروي

۲۱۳ 
 - ۳۲۳آملي، حيدر بن علي، 

 ؟ق.۳۱۲
 تهران اسرار الشريعه و اطوار الطريقه و انوار الحقيقه

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

م۱۲۱۲

۱۶۱۱ 

۲۱۱  
ستانهاي ايراني در ادبيات انگليسي ) در ها و داافسانه
 (۱۱۱۲هاي هجدهم و نوزدهم ميالدي تا سال سده

 ۱۶۱۳ دانشگاه تهران تهران

 تهران زندگي و آثار شيخ ابوالحسن بستي - ۱۶۲۲پورجوادي، نصراهلل،  ۲۱۲

موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي: 

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۳ 

۲۲۳ 
حمد، انصاري، عبداهلل بن م

 ق.۳۱۱ - ۶۲۱

رسائل جامع عارف قرن چهارم هجري خواجه عبداهلل 
 انصاري

 
 ۱۶۳۳ کتابفروشي فروغي ] تهران[

۲۲۱ 
 - ۱۲۳۱الزمان، فروزانفر، بديع

۱۶۳۲. 
 ۱۶۱۳ خوارزمي تهران سخن و سخنوران



 

۲۲۲ 
فاضل توني، محمدحسين، 

۱۲۱۲ - ۱۶۶۲. 
 ۱۶۶۳ نا[بي جا]بي حکمت قديم تقريرات

    تصوير عدد در آيينه عرفان - ۱۶۳۲اکبر، دلفي، علي ۶۲۲

۲۲۳ 
ابن بزاز، توکل بن اسماعيل، 

 ق.۱قرن 
صفوة الصفا در ترجمه احوال و اقوال و کرامات شيخ 

 الدين اسحق اردبيليصفي
 اردبيل

غالمرضا 
 مجدطباطبائي

۱۶۳۶ 

۲۲۱ 
شهرستاني، محمد بن 

 ؟ق.۱۳۱ -؟ ۳۳۲عبدالکريم، 
 ]تهران[ وبمجلس مکت

محمدرضا جاللي 
 نائيني

۱۶۱۲ 

 تهران شناخت نور )دانش پرتوهاي ديدني و ناديدني( تانن باوم، بواله ۲۲۱
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

۲۲۳ 
الدين محمد بن مولوي، جالل

 ق.۱۳۲ - ۱۳۳محمد، 
 ۱۶۳۶ علمي و فرهنگي تهران شرح مثنوي

۲۲۱ 
شمس مغربي، محمد شيرين 

 ق.۱۳۲ -؟ ۳۱۳الدين، بن عز
 تهران ديوان محمدشيرين مغربي

مطالعات اسالمي 
 دانشگاه تهران

۱۶۳۲ 

۲۲۲ 
 -اشکوري، محمدبن علي، 

 ؟ق.۱۳۲۳
 تهران محبوب القلوب: تاريخ حکماي پيش از اسالم

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، 
سازمان چاپ و 

 انتشارات

۱۶۱۳ 

 فکر روز تهران النهريناطير بينبهشت و دوزخ در اس ساندرز، نانسي ۲۶۳
۱۶۳۶

 

۲۶۱ 
؟ ۱۳۱قزويني، زکريا بن محمد، 

 ق.۱۱۲ -
 تهران ترجمه آثار البالد و اخبار العباد

دانشگاه تهران، 
موسسه انتشارات و 

 چاپ
۱۶۳۱

 .۱۶۳۱ - ۱۲۱۱حييم، سليمان،  ۲۶۲
فرهنگ جامع فارسي انگليسي، داراي متن از پنجاه هزار 

 مرکب و... لغت مفرد و
۱۶۱۳ فرهنگ معاصر تهران

 ۱۶۳۶ ققنوس تهران هاي فعلهاي فارسي دريماده - ۱۶۱۱ابوالقاسمي، محسن،  ۲۶۶

۲۶۳ 
 - ۱۲۳۱الدين، همائي، جالل

۱۶۱۲. 
دو رساله در فلسفه اسالمي: تجدد امثال و حرکت 

 جوهري، جبر و اختيار از ديدگاه مولوي
 تهران

انجمن شاهنشاهي 
 انفلسفه اير

۱۶۱۱ 

 تهران ـ فرانسهفرهنگ فارسي م.     - ۱۲۲۳الزار، ژيلبر،  ۲۶۱
شرکت کتاب براي 

 همه
۱۶۳۳ 

 ۱۶۱۲ دانشگاه مشهد مشهد فرخنده پيام: يادگارنامه استاد دکتر غالمحسين يوسفي  ۲۶۱
 ۱۶۱۲ـ   قرآن مجيد  ۲۶۳

۲۶۱ 
تفليسي، حبيش بن ابراهيم، ـ 

 ؟ق۱۲۲
 ۱۶۱۳ د فرهنگ ايرانبنيا تهران قانون ادب

۲۶۲ 
 ۳۳۱ابن عنبه، احمد بن علي، 

 ق.۱۲۱ -
 ]تهران[ الفصول الفخريه

وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي، 

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۶ 

۲۳۳ 
ابراهيمي ديناني، غالمحسين، 

۱۶۱۶ - 
 تهران قواعد کلي فلسفي در فلسفه اسالمي

وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي: 

عات و مؤسسه مطال
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۳ 

 ۱۶۳۳ چاپ گلشن همدان؟ فرهنگ لغات قافيه مقدم، و.م ۲۳۱

۲۳۲ 
اکبري شالچي، اميرحسين، 

۱۶۳۱ - 
 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران فرهنگ گويشي خراسان بزرگ

 ۱۶۱۱ بزرگمهر تهران کتاب آدمهاي غايب .۱۶۳۱ - ۱۶۱۱مدرسي، تقي،  ۲۳۶

۲۳۳ 
 - ۱۶۳۳خوانساري، محمد،  

۱۶۱۲ 
 ۱۶۱۲ آگاه تهران منطق صوري



 

۲۳۱ 
 -؟ ۱۲۶۳شيرازي، حسن، 
 م.۱۲۱۳

 
 
 

 کلمه اهلل
 
 

 

 دارالصادق بيروت
۱۶۱ق
۲

۱۶۳۱ 

۲۳۱ 
 - ۱۶۳۱مصطفوي، جواد، 

۱۶۱۱. 

 
 القاري يرشد شروحه في البالغهنهج الفاظ عن الکاشف
 شرح او متن اي في النهج من اراد لفظ اي الي

 
 
 

 السالميهدارالکتب ا طهران
۱۶۲ق

۱
۱۶۱۳ 

۲۳۳ 
شيخ بهائي، محمد بن حسين، 

 ق.۱۳۶۱ - ۲۱۶

کليات اشعار و آثار فارسي شيخ بهاء الدين محمد العاملي 
 -شير و شکر  -مشهور به شيخ بهائي : شامل نان و حلوا 
 نان و پنير ... موش و گربه

 ] تهران[
کتابفروشي 
 محمودي

 

۲۳۱ 
قاضي سعيد قمي، محمد سعيد 

 - ۱۳۳۲حمد مفيد، بن م
 ؟ق.۱۱۳۶

 ۱۶۱۱ چاپخانه مجلس  کتاب کليد بهشت

۲۳۲ 
 -زوزني، حسين بن احمد، 

 ق.۳۱۱
هـ. قمري و با ۱۳۳کتاب المصادر: براساس نسخه مورخ 

 مقابله سه نسخه ديگر
 ۱۶۳۳ کتابفروشي باستان مشهد

۱۶۱۳ توس تهران اوکسائي مروزي: زندگي، انديشه و شعر  - ۱۶۳۲رياحي، محمد امين،  ۲۱۳

۲۱۱ 
قانعي طوسي، احمد بن محمود، 

 ق.۳قرن 
 ۱۶۱۱ بنياد فرهنگ ايران ]تهران[ کليله و دمنه منظوم

۲۱۲ 
 - ۱۲۲۶باف، جعفر، شهري

۱۶۳۱. 
 ۱۶۳۲ معين تهران گزنه

۲۱۶ 
حسني داعي االسالم، 

 محمدعلي
 ۱۶۱۱ دانش تهران خودآموز زبان سنسکريت

 ق.۱۳۶۱ -؟ ۲۱۳طالب آملي،  ۲۱۳
کليات اشعار ملک الشعراء طالب آملي، شامل قصايدـ 

ـ ـ غزلياتبندهاـ مثنويات جهانگيرنامهـ ترکيبقطعات
 رباعيات

  کتابخانه سنائي ] تهران[

۲۱۱ 
فيض کاشاني، محمد بن شاه 

 ق.۱۳۲۱ - ۱۳۳۱مرتضي، 
  فراهاني تهران کلمات مکنونة من علوم اهل الحکمة و المعرفة

 هور، پرويزا ۲۱۱

کلک خيال انگيز يا فرهنگ جامع ديوان حافظ شامل 
معاني و شرح يکهزار و ششصد حرف، واژه، ترک، تعبير 

هاي خاص و بعضي ابيات اصطالحهاي عرفاني و اسم
 دشوار

۱۶۱۶ کتابفروشي زوار تهران  

۲۱۳ 
-۱۶۱۲شعراني، ابوالحسن، 

۱۲۱۱. 
 ميهاسال تهران کشف المراد شرح تجريد االعتقاد

۱۶۲ق
۱ ۱۶۱

۱ 

۲۱۱ 
کردي نيشابوري، يعقوب بن 

 ق.۳۳۳ -احمد، 
 ۱۶۱۱ بنياد فرهنگ ايران ] تهران[ کتاب البلغه: فرهنگ عربي و فارسي

۲۱۲ 
موسسه جغرافيايي و 
 کارتوگرافي گيتاشناسي

گيتاشناسي کشورها: جغرافياي طبيعي، سياسي، اقتصادي 
 و تاريخي

 تهران
موسسه جغرافيايي 

رافي و کارتوگ
 گيتاشناسي

۱۶۱۲ 

۲۱۳ 
 - ۱۱۱۲هامسون، کنوت، 

 م.۱۲۱۲
 تهران گرسنه

انتشارات بنگاه 
 ترجمه و نشر کتاب

۱۶۶۱ 



 

۲۱۱ 
 ۳۱۳غزالي، محمد بن محمد، 

 ق.۱۳۱ -
 کتابخانه مرکزي تهران کيمياي سعادت

۱۶۳۱
 

۲۱۲ 
اهلي شيرازي، محمدبن يوسف، 

 ق.۲۳۲ - ۱۱۱
ي شامل غزليات، قصايد، کليات اشعار موالنا اهلي شيراز

 ترکيبات...
 ۱۶۳۳ سنائي تهران

۲۱۶ 
 - ۱۲۳۶يانوش، گوستاو، 

 م.۱۲۱۱

 گفتگو با کافکا
 
 

 ۱۶۱۳ خوارزمي تهران

 .۱۶۱۱ - ۱۲۱۱بيرشک، احمد،  ۲۱۳
هزار ساله: تطبيق تاريخهاي ايراني و گاهنامه تطبيقي سه

 ۶۲۳هـ/  ۲۳۳۳ -هـ پ ۱۳۳۳هجري قمري و ميالدي 
 م ۲۱۲۱ - مپ

 تهران
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳ 

۲۱۱ 
باستاني پاريزي، محمدابراهيم،  

۱۶۳۳ - ۱۶۲۶. 
 ۱۶۱۲ اساطير تهران گنجعليخان

۲۱۱ 
 ۱۲۳ابن رشد، محمد بن احمد، 

 ق.۱۲۱ -
 ۱۶۱۱ انجمن فلسفه ايران تهران فصل المقال، في مابين الحکمه و الشريعه في االتصال

۲۱۳ 
 - ۱۲۳۶، هانري، کوربن

 م.۱۲۳۲
 ۱۶۱۲ توس تهران فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي

۲۱۱ 
زنوزي، عبداهلل بن بيرمقلي 

 ق.۱۲۳۱ -باباخان، 
 ۱۶۱۱ مولي تهران منتخب الخاقاني في کشف حقايق عرفاني

 ]تهران[ اي از فرهنگ و اصطالحات جغرافيائيگزيده - ۱۶۶۳عاشوري، اسماعيل،  ۲۱۲

هي جهاد دانشگا
)دفتر مرکزي(   ، 
بخش فرهنگي، 
 واحد فوق برنامه

۱۶۱۳ 

۲۳۳ 
عوفي، محمد بن محمد، قرن 

 ق.۳
 ]تهران[ گزيده جوامع الحکايات و لوامع الروايات

انتشارت و آموزش 
 انقالب اسالمي

۱۶۱۶ 

 ۱۶۳۳ دانشگاه تهران تهران قلب در زبان عربي - ۱۲۲۲کيا، محمدصادق،  ۲۳۱

۲۳۲ 
 -بن علي، کراجکي، محمد 

 ق.۳۳۲
گنجينه معارف شيعه اماميه در راه جهاد سازندگي: ترجمه 

 کنز الفوائد
 چاپخانه فردوسي تهران

۱۶۱۱
 

۲۳۶ 
 ۱۱۲۱ذر، نراقي، مهدي بن ابي

 ق.۱۲۳۲ -
۱۶۱۳ انجمن فلسفه مشهد اللمعه االلهيه و الکلمات الوجيزه

 ۱۶۱۱ نشر گفتار تهران عه(متافيزيک )مابعدالطبي ؟ق. م.۶۲۲ - ۶۱۳ارسطو،  ۲۳۳

 معين تهران مجموعه مقاالت دکتر محمد معين .۱۶۱۳ - ۱۲۲۱معين، محمد،  ۲۳۱
۱۶۱۳

 

۲۳۱ 
 - ۱۲۱۳پورداود، ابراهيم، 
۱۶۳۳. 

 چاپخانه هور بمبئي سوشيانس) موعود مزدسينا(
۱۲۲۳
۱۶۳۱ 

۲۳۳ 
 -بخارائي، محمد بن نصر، 

 ق.۳۱۱
 رانته المستخلص، يا، جواهرالقرآن

دانشگاه تهران، 
موسسه انتشارات و 

 چاپ
۱۶۱۱ 

۲۳۱ 
عطاردي قوچاني، عزيزاهلل،  

۱۶۳۳ - ۱۶۲۶. 
مسند االمام الکاظم ابي الحسن موسي بن جعفر 

 عليهماالسالم
 مشهد

الموتمر العالمي 
لالمام الرضا 

 السالمعليه

۱۳۳ق
۲ ۱۶۱

۳ 

۲۳۲ 
قايني، کافي بن محتشم، قرن 

 ق، .۳، ۱
 تهران ني و فلسفي حکيم قاينيرسائل عرفا

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳

 ق.۱۶۲۱ - ۱۲۳۲ملکم،  ۲۱۳
 خانمجموعه آثار ميرزا ملکم

 
  علمي تهران

۲۱۱ 
الدين محمد بن مولوي، جالل

 ق.۱۳۲ - ۱۳۳محمد، 
 کتابفروشي زوار تهران مثنوي

۱۶۱۲
 



 

۲۱۲ 
ابن فارس، احمد بن فارس، 

 ق.۶۲۱ - ۶۲۲
 قم م مقاييس اللغهمعج

مکتب االعالم 
 االسالمي

۱۳۳ق
۳

۱۶۱۲ 

 تهران المعجم المفهرس اللفاظ االصول من الکافي - ۱۶۶۳برازش، عليرضا،  ۲۱۶
منظمه االعالم 

االسالمي، معاونيه 
 الثقافه و النشر

۱۲۱۱م

۱۳۳ق
۱

۱۶۱۳ 

 - ۱۶۲۲مايل هروي، نجيب،  ۲۱۳
حمد محمود بن خداداد بن مجموعه آثار فارسي شيخ ابو م

 الدين اشنوييوسف مشهور به تاج
 ۱۶۱۱ کتابخانه طهوري تهران

۲۱۱ 
سلطان ولد، محمد بن محمد، 

 ق.۳۱۲ - ۱۲۶
 ۱۶۱۳ مولي تهران معارف

 - ۱۶۳۱جهانگيري، محسن،  ۲۱۱

عربي: چهره برجسته عرفان اسالمي الدين ابنمحيي
فکار ارتباط با )گزارش احوال، مشايخ و آثار، عقايد و ا

اسالف، نظر اعالم درباره وي و تاثير در اخالف و تابعان و 
 شارحان

 ۱۶۱۱ دانشگاه تهران تهران

۲۱۳ 
 - ۲۱۱رازي، محمد بن زکريا، 

 ق.۶۱۶
المدخل التعليمي يا راهنماي آموزش صنعت کيميا 

 اي درباره کتابهاي کيميائي رازيبامقدمه
 ۱۶۳۱ دانشگاه تهران تهران

۲۱۱ 
 - ۱۱۱۲سينک، آرنت يان، ون

 م.۱۲۶۲

المعجم المفهرس اللفاظ الحديث النبوي: عن الکتب 
السنه وعن مسند الدارمي و موطامالک و مسند احمد بن 

 حنبل
 بريل ليدن

۱۲۱۲
-

۱۲۶۱
۱۶۳۱

-
۱۶۱۱ 

 رجاء ]تهران[ مفتاح الميزان -۱۶۲۱ميرزا محمد، عليرضا،  ۲۱۲
۱۶۱۳ 

۲۲۳ 
خطيب کرماني، حسن،  قرن 

 ق.۱۳
 تهران ملخص اللغات

مرکز انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۲

۲۲۱ 
بن ابن شهيد ثاني، حسن

 ق.۱۳۱۱ - ۲۱۲الدين، زين
الدين و مالذالمجتهدين: قسمت اصول فقه معروف معالم

 االصولبه معالم
 تهران

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
مک گيل: وزارت 
فرهنگ و آموزش 

، مرکز عالي
انتشارات علمي و 

 فرهنگي

۱۶۱۲ 

۲۲۲ 
منظور، محمدبن مکرم، ابن

 ق.۳۱۱ - ۱۶۳
 نشر ادب الحوزه قم لسان العرب

۱۳۳ق
۱

۱۶۱۶ 

۲۲۶ 
؟ ۳۳۶سنايي، مجدود بن آدم، 

 ؟ق.۱۲۱ -
 ۱۶۱۲ کتاب فرزان تهران مکاتيب سنائي

۲۲۳ 
پيل، احمدبن ابوالحسن، ژنده

 ق.۱۶۱ - ۳۳۱
 مشهد ائرينمنتخب سراج الس

آستان قدس 
رضوي، موسسه 
 چاپ و انتشارات

۱۶۱۱ 

۲۲۱ 
 ۶۳۳بن عبداهلل، سينا، حسينابن

 ق.۳۲۱ -
 مشهد معراج نامه ابوعلي سينا بانضمام تحرير آن

آستان قدس 
رضوي، بنياد 

 پژوهشهاي اسالمي
۱۶۱۱ 



 

۲۲۱ 
 -مراغي، عبدالقادر بن غيبي، 

 ق.۱۶۱
 تهران مقاصد االلحان

 ه و نشربنگاه ترجم
 کتاب

۱۶۱۱ 

۲۲۳ 
علوي عاملي، احمد بن 

 ق.۱۱العابدين، قرن زين
 چاپخانه حيدري  لطائف غيبيه )آيات العقائد(

۱۶۲ق
۱ ۱۶۱

۳ 

۲۲۱ 
 - ۱۱۲۲گولپينارلي، عبدالباقي، 

 م.۱۲۱۲
 ۱۶۱۱ کيهان تهران مولويه بعد از موالنا

۲۲۲ 
 - ۱۲۳۲بوخنسکي، يوسف، 

 م.۱۲۲۱
 ۱۶۱۱ نشر نو هرانت اي بر فلسفهمقدمه

۶۳۳ 
 ۳۱۳غزالي، محمد بن محمد، 

 ق.۱۳۱ -
 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران مشکاة االنوار

۶۳۱ 
 - ۱۲۱۱اهلل، منصوري، ذبيح

 .، گردآورنده و مترجم۱۶۱۱
 ۱۶۱۱ جاويدان تهران مغز متفکر جهان شيعه: امام جعفر صادق )ع(

  يکتابفروشي بصيرت قم ي حل مشکالت االخبارمصابيح االنوار ف م.۱۱۲۱ - ۱۳۳۳شبر، عبداهلل،  ۶۳۲

 حوراني، جورج فضلو ۶۳۶
دريانوردي عرب در درياي هند در روزگار باستان  و در 

 هاي ميانهنخستين سده
 ۱۶۶۱ ابن سينا، فرانکلين تهران

۶۳۳ 
اهلل، رهبر انقالب و خميني، روح

بنيانگذار جمهوري اسالمي 
 .۱۶۱۱ - ۱۲۳۲ايران، 

 ۱۶۱۳ پيام آزادي تهران اية الي الخالفة و الواليةمصباح الهد

 تهران معارف اسالمي در جهان معاصر - ۱۶۱۲نصر، حسين،  ۶۳۱
اميرکبير، کتابهاي 

 جيبي: فرانکلين
۱۶۳۱ 

۶۳۱ 
 -قيصري، داود بن محمود، 

 ق.۳۱۱
  مقدمه قيصري بر شرح فصوص الحکم ابن عربي

مؤسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۶ 

۶۳۳ 
 - ۱۲۱۳زاده، حسن، تقي

۱۶۳۱. 
  شکوفان تهران زادهمقاالت تقي

۶۳۱ 
 - ۱۱۳۳اقبال الهوري، محمد، 

 م.۱۲۶۱

کليات اشعار فارسي موالنا اقبال الهوري: شامل مجلدات: 
ـ مثنوي ـ پيام مشرقـ جاويدنامهاسرار و رموزـ زبور عجم

 چه بايد کردـ ارمغان حجاز
 ۱۶۳۶ کتابخانه سنايي 

۶۳۲ 
ابن خلدون، عبدالرحمان بن 

 ق.۱۳۱ - ۳۶۲محمد، 
 تهران مقدمه ابن خلدون

مرکز انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۶۱ 

۶۱۳ 
ابن سينا، حسين بن عبداهلل، 

 ق.۳۲۱ - ۶۳۳
 ۱۶۳۳ انتشارات فکر روز ] تهران[ الهيات نجات

۶۱۱ 
 - ۱۱۳۲دوما، آلکساندر، 

 م.۱۱۳۳
 مير(گوتنبرگ ) تهران قبل از طوفان

۱۶۱۶ 

۶۱۲ 
 -، اهلل بن شکراهللکاشاني، فتح

 ق.۲۱۱
۱۶۳۱ کتابفروشي اسالميه تهران تفسير کبير منهج الصادقين في الزام المخالفين

۶۱۶ 
ناصرالدين منشي کرماني، قرن 

 ق.۱
سمط العلي للحضره العليا در تاريخ قراختائيان کرمان که 

 قمري نوشته شده ۳۱۱ - ۳۲۳در فاصله 
 ۱۶۱۲ اساطي انتهر

 ۱۶۱۳ کيهان تهران تفسير و تفاسير جديد - ۱۶۲۳خرمشاهي، بهاءالدين،  ۶۱۳

۶۱۱ 
 ۱۱۲۱ذر، نراقي، مهدي بن ابي

 ق.۱۲۳۲ -

 
 
 

 العلوم شکالتم
 
 

 تهران

مؤسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي 
وابسته به وزارت 
فرهنگ و آموزش 

 عالي

۱۶۱۳ 

۶۱۱ 
 -اشعري، سعدبن عبداهلل،   

 ق.۳۱۶
 المطبعة الحيدرية النجف مختصر بصائر الدرجات

۱۲۱۳م

۱۶۳ق



 

۳ ۱۶۲
۲ 

 ۱۶۱۱ گيتاشناسي تهران نجوم به زبان ساده دگاني، ماير ۶۱۳

۶۱۱  
فرهنگ اصطالحات علوم و تمدن اسالمي )فارسي ـ 

 انگليسي(
 مشهد

آستان قدس 
رضوي، بنياد 

 پژوهشهاي اسالمي
۱۶۳۳ 

 ۱۶۳۱ کتابخانه طهوري ]تهران[ معرفت الروح .۱۶۱۶ - ۱۲۳۳الهي، نورعلي،  ۶۱۲
 ۱۶۱۳ مولي تهران مجمع البحرين ابرقوهي، ابراهيم ۶۲۳

۶۲۱ 
بخاري اصفهاني، محمد بن 

 ق.۱سعداهلل، قرن 
 ۱۶۱۳ مولي تهران مناهج الطالبين و مسالک الصادقين

 ۱۶۱۳ انتشارات مولي هرانت برهان گودل و حقيقت و برهان م.      - ۱۲۳۱ناگل، ارنست،  ۶۲۲

۶۲۶ 
 - ۱۱۱۶ياسپرس، کارل، 

 م.۱۲۱۲
 ۱۶۱۱ خوارزمي تهران سقراط

۶۲۳ 
 -نعماني، محمد بن ابراهيم، 

 ؟ق.۶۱۳
  مکتبه الصدوق تهران کتاب الغيبة

۶۲۱ 
 -کليني، محمد بن يعقوب، 

 ق.۶۲۲
 المکتبه االسالميه تهران االصول من الکافي

۱۶۱ق
۲

۱۶۳۱
 

 تهران جغرافياي تاريخي شميران - ۱۲۲۲ده، منوچهر، ستو ۶۲۱
پژوهشگاه موسسه 

مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۳۱  

۶۲۳ 
 -؟ ۱۳۱اهلل، رشيدالدين فضل
 ق.۳۱۱

 تهران آثار و احياء )متن فارسي درباره فن کشاورزي(

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
مک گيل: دانشگاه 

 تهران

۱۶۱۱ 

۶۲۱ 
 - ۱۳۲۲بالزاک، اونوره دو، 

 م.۱۱۱۳
 ۱۶۶۳ امير کبير ] تهران[ آرزوهاي بر باد رفته

۶۲۲ 
مجلسي، محمدباقر بن 

 ق.۱۱۱۱ - ۱۳۶۳محمدتقي، 
آسمان و جهان: ترجمه کتاب السماء و العالم؛ جلد 

 چهاردهم بحاراالنوار
 اسالميه تهران

۱۶۱۱
ـ

۱۶۱۶ 
  افشاري تهران ول آشيانه عقاب: داستان تاريخيدوره ا العابدينموتمن، زين ۶۶۳

 تهران آفرينش در اديان - ۱۶۲۳ميرفخرايي، مهشيد،  ۶۶۱
موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۱ 

۶۶۲ 
 ۱۱۲۲آستورياس، ميگل آنخل، 

 م.۱۲۳۳ -
 ۱۶۳۱ خوارزمي تهران جمهورآقاي رئيس

۶۶۶ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۳۱۳۱ - ۲۳۲ابراهيم، 

 
 

آگاهي و گواهي ترجمه و شرح انتقادي رساله تصور و 
 تصديق صدر المتالهين شيرازي

 
 

 تهران

موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي، 

انجمن اسالمي 
حکمت و فلسفه 

 ايران

۱۶۱۳ 

۶۶۳ 
 - ۱۲۲۲فقيهي، علي اصغر،  

۱۶۱۲. 
بويه و اوضاع زمان ايشان با نموداري از زندگي مردم آل

 ردر آن عص
 ۱۶۱۳ صبا تهران

۶۶۱ 
 ۱۲۱۱محيط طباطبائي، محمد، 

- ۱۶۳۱. 
اي از گفتارها و آنچه درباره حافظ بايد دانست: مجموعه

 ۱۶۱۳تا  ۱۶۲۱ها... نوشته
 ۱۶۱۳ بعثت ]تهران[

 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران سينا: به روايت اشکوري و اردکانيابن - ۱۶۱۱ديباجي، ابراهيم،  ۶۶۱



 

۶۶۳  
الحالج: و هو من اقدم الحالج او مناجيات کتاب اخبار

االصول الباقيه في سيره الحسين بن منصور الحالج 
 البيضاوي البغدادي

 مکتبه الروز پاريس
۱۲۶۱م
۱۶۱۱ 

۶۶۱ 
 -ازرقي، محمد بن عبداهلل، 

 ؟ق.۲۱۳
 ۱۶۱۲ شريف الرضي قم اخبار مکه و ما جاء فيها من االثار

 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران فرانسه در قرون وسطي و رنسانسادبيات  سولنيه،  وردن ال. ۶۶۲
 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران اديان و مکتبهاي فلسفي هند -۱۶۱۶شايگان، داريوش،  ۶۳۳

۶۳۱ 
سقازاده واعظ تبريزي، 

 محمدرضا
 ۱۶۳۶ کتابفروشي اسالميه تهران ادعيه و ادويه

۶۳۲ 
الدين محمد بن مولوي، جالل

 ق.۱۳۲ - ۱۳۳محمد، 
الدين محمد بلخي با المثل در مثنوي موالنا جاللارسال 

 شرح و توضيح مختصر و بيان ريشه بعضي از آنها
 ۱۶۱۱ سروش تهران

۶۳۶ 
سعيدقمي، محمدسعيدبن قاضي

 ؟ق.۱۱۳۶ - ۱۳۳۲محمدمفيد، 
 تهران اسرار العبادات و حقيقة الصلوة

دانشگاه تهران، 
 انتشارت

۱۶۶۲ 

 ۱۶۱۶ هفته تهران اي.انشعاب تا کودتا خاطرات دکتر انور خامهاز  - ۱۲۲۱اي، انور، خامه ۶۳۳

۶۳۱ 
نصيرالدين طوسي، محمد بن 

 ق.۱۳۲ - ۱۲۳محمد، 
 تهران اساس االقتباس

دانشگاه تهران  
موسسه انتشارات و 

 چاپ
۱۶۱۳ 

۶۳۱ 
 -؟ ۱۲۱۱آشتياني، مهدي، 
۱۶۶۱. 

 ۱۶۶۳ گاه تهراندانش تهران اساس التوحيد مبحث قاعده الواحد و وحدت وجود

 ۱۶۱۱ بهجت تهران )اسپيريتيزم(: جاودانگي حيات م.۱۲۳۲ - ۱۲۱۲النتيه، ژاک،  ۶۳۳

۶۳۱ 
 - ۱۶۳۳مشکور، محمدجواد، 

۱۲۲۳ 

اي مبسوط و مستقل در اخبار سالجقه روم:حاوي مقدمه
بي: يبپنج فصل.... با متن کامل مختصر سلجوقنامه ابن

مر العالئيه في االمور جامع مطالب تاريخي کتاب اال و ا
العالئيه/ تصنيف امير ناصرالدين حسيني )يحيي(بن 

بي بيمحمدبن علي الجعفري الرغدي مشهور به ابن
المنجمه؛ باهتمام م. ه. هوتسما. بانضمام تعليقات و 
 اضافات مشتمل بر بعضي از اخبار سالجقه روم.../

 ۱۶۱۳ کتابفروشي تهران تهران

۶۳۲ 
 - ۳۱۲۲درخشان، مهدي، 

۱۶۳۲. 
اشعار حکيم کسائي مروزي و تحقيقي در زندگاني و آثار 

 او
 ۱۶۱۳ دانشگاه تهران تهران

 تهران اسالم، دين و امت گارده، لوئي ۶۱۳
شرکت سهامي 

 انتشار
۱۶۱۲ 

 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران اسم مصدر ـ حاصل مصدر .۱۶۱۳ - ۱۲۲۱معين، محمد،  ۶۱۱

۶۱۲ 
 - ۱۱۱۱نيکلسون، رينولد الين، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۳۱ کتابفروشي زوار تهران اسالم و تصوف

۶۱۶ 
 ۱۶۲۳ميرزا صالح، غالمحسين، 

- 
اسناد رسمي در روابط سياسي ايران با انگليس و روس و 

 عثماني
 ۱۶۱۱ نشر تاريخ ايران تهران

۶۱۳ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 تهران اسرارااليات

موسسه مطالعات و 
 حقيقات فرهنگيت

۱۶۱۶ 

۶۱۱ 
ابن خلدون، عبدالرحمان بن 

 ق.۱۳۱ - ۳۶۲محمد، 
 تهران العبر تاريخ ابن خلدون

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۶ 

۱۶۱۱ دانشگاه شيراز شيراز اعجاز قرآن: تحليل آماري حروف مقطعه خليفه، رشاد ۶۱۱
 ۱۶۱۳ انتشارات آگاه تهران لسفهاصول ف م.۱۱۱۳ - ۱۱۲۱دکارت، رنه،  ۶۱۳
 ۱۶۱۶ نشر نو تهران شناسيانسان به روايت زيست م.     - ۱۲۱۱بارنت، آنتوني،  ۶۱۱

 ماکينو، شينيا ۶۱۲
آفرينش و رستاخيز : پژوهشي معني شناختي در ساخت 

 بيني قرآنيجهان
 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران

۶۱۳ 
ملکي تبريزي، جواد بن شفيع، 

 ق.۱۶۳۶ -
 ۱۶۳۶ پيام آزادي تهران ر الصلوهاسرا



 

 تهران ايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي ق.۱۳خواندمير، محمود، قرن  ۶۱۱
بنياد موقوفات دکتر 

 محمود افشار
۱۶۳۳ 

 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران ايران و تمدن ايراني م.۱۲۲۱ - ۱۱۱۳هوار، کلمان،  ۶۱۲
 ۱۶۳۳ خوارزمي تهران انقالب م.۱۲۳۱ - ۱۲۳۱آرنت، هانا،  ۶۱۶

۶۱۳ 
ابوحاتم رازي، احمد بن حمدان، 

 ق.۶۲۲ -
 تهران اعالم النبوه

انجمن شاهنشاهي 
 فلسفه ايران

۱۶۲ق
۳ ۱۶۱

۱ 

۶۱۱ 
پيل، احمد بن ابوالحسن، ژنده

 ق.۱۶۱ - ۳۳۱
 ۱۶۱۱ توس تهران انس التائبين: متني عرفاني و کهن به پارسي روان و شيوا

۶۱۱ 
ويلهلم  هگل، گئورگ

 م.۱۱۶۱ - ۱۳۳۳فريدريش، 
 ۱۶۱۳ آگاه تهران استقرار شريعت در مذهب مسيح

۶۱۳ 
برهان، محمدحسين بن خلف، 

 ق.۱۱قرن 

برهان قاطع: با مقابله نسخ متعدد خطي و چاپي و 
تصحيح، و توضيح وجه اشتقاق، و ذکر شواهد، و افزودن 

 لغات بسيار و تصاوير و نقشه ها
 سيناابن تهران

۱۶۳۲ 

۶۱۱ 
مجلسي، محمدباقر بن 

 ق.۱۱۱۱ - ۱۳۶۳محمدتقي، 
 ]تهران[ بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار

وزاره الثقافه و 
االرشاد االسالمي، 
موسسه الطباعه و 

 النشر

 تهران امپراطوري صحرانوردان م.۱۲۱۲ - ۱۱۱۱گروسه، رنه،  ۶۱۲
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱

۶۳۳ 
 ۱۶۳۱کوب، عبدالحسين، زرين

- ۱۶۳۱ 
 ۱۶۱۱ علمي تهران بحر در کوزه، نقد و تفسير تمثيالت مثنوي

۶۳۱ 
 - ۱۲۳۳خيامپور، عبدالرسول، 

۱۶۱۱. 
 ۱۶۱۱ طاليه تهران فرهنگ سخنوران

۶۳۲ 
سلطانعليشاه، سلطانمحمد بن 

 ق.۱۶۲۳ - ۱۲۱۱حيدر، 
 ه دانشگاهمطبع طهران بيان السعاده في مقامات العباده

۱۶۱ق
۱ ۱۶۳

۳ 

۶۳۶ 
اکبر، نگار کردستاني، عليوقايع

 ق.۱۶قرن 
 ۱۶۱۲ محمدرئوف توکلي  ـ فارسيبدايع اللغه: فرهنگ کردي

۶۳۳ 
 ۳۱۳غزالي، محمد بن محمد، 

 ق.۱۳۱ -
 تهران اعترافات غزالي: ترجمه کتاب المنقذ من الضالل

موسسه مطبوعاتي 
 عطائي

۱۶۳۲ 

 .۱۶۳۱ - ۳۳۱۲نفيسي، سعيد،  ۶۳۱
تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي تا پايان قرن 

 دهم
 فروغي تهران

۱۶۱۶

۱۶۳۳ 
 ۱۶۱۱ ترجمه و نشر کتاب تهران پمپه: تراژدي در پنج پرده م.۱۱۱۳ - ۱۱۳۱کورني، پير،  ۶۳۱

 داگالس، آلفرد ۶۳۳
 ترين کتاب حکمت ويي چينگ، يا، کتاب تقديرات، کهن

 نيفالنامه چي
 ۱۶۱۲ نشر نقره ]تهران[

۶۳۱ 
 -؟ ۳۳۳بيهقي، احمد بن علي، 

 ق.۱۳۳

 
 تاج المصادر

 
 

 تهران
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۳۱ 

۶۳۲ 
 - ۱۳۱۳بريجز، هارفورد جونز، 

 م.۱۱۳۳
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران آخرين روزهاي لطفعلي خان زند

۶۱۳ 
 ۱۲۲۳ملک زاده، ملکه )بياني(، 

- ۶۳۱۱ 
۱۶۳۳ دانشگاه تهران تهران تاريخ سکه  

۶۱۱ 
 - ۱۲۱۱وزيري، علينقي، 
۱۶۱۱. 

 ۱۶۱۶ هيرمند تهران تاريخ عمومي هنرهاي مصور

 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران تاريخ تاريخ درايران عبداللهي، رضا ۶۱۲



 

۶۱۶ 
ايرانشاه بن ابي الخير، قرن 

 ق.۱
 ] تهران[ نامهبهمن

شرکت انتشارات 
 گيعلمي و فرهن

۱۶۳۳ 

 ۱۶۱۲ دانشگاه تهران تهران تحليل اشعار ناصرخسرو بانضمام چهار پيوست ـ۱۶۳۱محقق، مهدي،  ۶۱۳

۶۱۱ 
 ۱۶۳۱کوب، عبدالحسين، زرين

- ۱۶۳۱. 
پله پله تا مالقات خدا: درباره زندگي، انديشه و سلوک 

 الدين روميموالنا جالل
 ۱۶۱۲ انتشارات علمي تهران

 ام هالزيهال، لوئيس ويلي ۶۱۱
 تاريخ  و فلسفه علم

 
 ۱۶۱۶ سروش تهران

۶۱۳ 
پطروشفسکي، ايليا پاولوويچ، 

 م.۱۲۳۳ - ۱۱۲۱
 ۱۶۱۳ پيام تهران اسالم در ايران: )از هجرت تا پايان قرن نهم هجري(

۶۱۱ 
 ۱۲۲۱دبيرسياقي، سيدمحمد،  

- ۱۶۲۳. 
هاي سوم و چهارم و آغاز پيشاهنگان شعر پارسي )سده

 ي(سده پنجم هجر
 تهران

کتابهاي جيبي: 
موسسه انتشارات 

 فرانکلين
۱۶۱۱ 

۶۱۲ 
ابن سهالن ساوي، عمر بن 

 ق.۳۱۳ -سهالن، 
 ۱۶۶۳ دانشگاه تهران تهران تبصره و دو رساله ديگر در منطق

 ۱۶۱۲ ]مجله يغما[ تهران مالسالطالب عليهابيبنقصيده در ستايش موال علي  ۶۲۳
 ۱۶۱۲ توس تهران تاريخ اسماعيليان م.      - ۱۲۱۱لوئيس، برنارد،  ۶۲۱

۶۲۲ 
 ۲۳۱۱ - ۱۲۱۳فاخوري، حنا،  

 م.
 توس تهران تاريخ ادبيات زبان عربي

۱۶۱۱
 

۶۲۶ 
معين الفقراء ، احمدبن محمود، 

 ق۱قرن 
۱۶۶۲ ابن سينا تهران تاريخ مالزاده در ذکر مزارات بخارا

۶۲۳ 
ابن فهد حلي، احمد بن محمد، 

 ق.۱۳۱ - ۳۱۳
الداعي بضميمه رساله ترجمه فارسي کتاب نفيس عده

 شوق الحبيب؛ ] ترجمه حسين فشاهي[
 کتابفروشي جعفري مشهد

۱۶ق
۳۲
۱۶۶۳

 

۶۲۱ 
سيوطي، عبدالرحمن بن 

 ق.۲۱۱ - ۳۲بکر، ابي
۱۶۱۶ اميرکبير تهران ترجمه االتقان في علوم القرآن

۶۲۱ 
حمداهلل مستوفي، حمداهلل بن 

 ق.۱ابي بکر، قرن 
 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران تاريخ گزيده

۶۲۳ 
 - ۱۲۱۱اشپولر، برتولد، 
 م.۱۲۲۳

تاريخ مغول در ايران: سياست، حکومت و فرهنگ دوره 
 ايلخانان

 تهران

شرکت انتشارات 
علمي و فرهنگي. 
وزارت فرهنگ و 

 آموزش عالي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۳۱ علمي تهران هانگ فن گوتنامه يوهان ولفگتراژدي فاوست و زندگاني - ۱۲۲۲شهباز، حسن،  ۶۲۱

۶۲۲ 
 - ۱۱۳۲نالينو، کارلو آلفونسو، 

 م.۱۲۶۱
تاريخ نجوم اسالمي: ترجمه کتاب علم الفلک تاريخه 

 عندالعرب في القرون الوسطي
 ۱۶۳۲ چاپخانه بهمن تهران

۳۳۳ 
الدين بن خواندمير، غياث

 ق.۲۳۲ - ۱۱۳الدين، همام
 خيام ] تهران[ رتاريخ حبيب السير في اخبار افراد بش

۱۶۱۲
 

۳۳۱ 
 ۶۱۳بن علي، قتنوخي محسن
- ۶۲۳ 

 تهران فرج بعد از شدت
موسسه مطالعات و 
 ۱۶۱۶ تحقيقات فرهنگي

 قم المعارفي اسالمي، علمي، پژوهشي، ...ترجمه الحياة: دايره - ۱۶۱۳حکيمي، محمدرضا،  ۳۳۲

حوزه علميه قم، 
دفتر تبليغات 

اسالمي، مرکز 
 انتشارات

۱۶۱۶

 تهران تاريخ حکماء و عرفاء متاخرين صدرالمتالهين صدوقي سها، منوچهر ۳۳۶
انجمن اسالمي 
حکمت و فلسفه 

 ايران
۱۶۱۲

۳۳۳ 
     - ۱۱۲۳کيندرمان، هاينتس، 

 م.
 تهران تاريخ تئاتر اروپا

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۱
 



 

۳۳۱ 
پالنک، ماکس کارل ارنست 

 م.۱۲۳۳ - ۱۱۱۱لودويگ، 
 ۱۶۱۲ کتابهاي جيبي[ ] تهران تصوير جهان در فيزيک جديد

بيتا صفيعليشاه تهران تفسير موسيقي، دوره کامل حسني، سعدي ۳۳۱  

۳۳۳ 
نيشابوري، محمد بن محمود، 

 ق.۱قرن 

 تفسير بصائر يميني
 
 

۱۶۱۲ بنياد فرهنگ ايران تهران

۳۳۱ 
- ۱۶۳۳ملکشاهي، حسن، 

 .، مترجم۱۶۱۳
۱۶۱۶ سروش تهران سيناه و شرح اشارات و تنبيهات ابنترجم

۳۳۲ 
 - ۱۱۱۱نيکلسون، رينولد الين، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۱۱ توس تهران تصوف اسالمي و رابطه انسان و خدا

۳۱۳ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 مولي تهران تفسير آيه مبارکه نور

۱۳۳ق
۶

۱۶۱۲ 

۳۱۱ 
ن حسن، قرن جرجاني، حسين ب

 ق.۱
   تفسير گازر،جالء االذهان و جالء االحزان

۱۶۳ق
۱ ۱۶۶

۳ 

۳۱۲ 
جنيد شيرازي، جنيد بن محمود، 

 ق.۱قرن 
  تذکره هزار مزار

کتابخانه احمدي 
 شيراز

۱۶۱۳ 

۳۱۶ 
الدين بن محمد، فراهي، معين

 ؟ق.۲۳۲ -
 ۱۶۱۳ دانشگاه تهران تهران تفسير حدائق الحقائق )قسمت سوره يوسف(

۳۱۳ 
ابوالفتوح رازي، حسين بن علي، 

 ق.۱قرن 
 کتابفروشي اسالميه تهران تفسير روح الجنان و روح الجنان

۱۶۱ق
۲ ۱۶۳

۳ 

 - ۱۶۳۲توکلي، محمد رئوف،  ۳۱۱
تاريخ تصوف در کردستان شامل اديان باستاني کردها 

ها( نظرهائي پيرامون يياهل حق يا کاکه -ها )داسني
 کلمه تصوف ...

۱۶۱۳ انتشارات اشراقي رانته

۳۱۱ 
 - ۱۳۲۳کانت، ايمانوئل، 

 م.۱۱۳۳
نوان بعاي براي هر مابعد الطبيعه آينده کهتمهيدات: مقدمه

 يک علم عرضه شود
 تهران

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۳ 

۳۱۳ 
باستاني پاريزي، محمد ابراهيم، 

۱۶۳۳ - 
 ۱۶۱۳ دانش تهران تن آدمي شريف است

۳۱۱ 
زي، محمد بن صدرالدين شيرا

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 بيدار قم تفسير القرآن الکريم

۱۶۱۱ 
۱۶۱۱ کتابفروشي فروغي ] تهران[ تاريخ بيهق ق.۱۱۱ -بيهقي، علي بن زيد،  ۳۱۲

۳۲۳ 
صدرالدين شيرازي، محمدبن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 ۱۶۱۶ مولي تهران ترجمه مفاتيح الغيب

۳۲۱ 
دي، سبزواري، هادي بن مه

 ق.۱۲۱۲ - ۱۲۱۲
 تهران تعليقه بر شرح منظومه حکمت سبزواري

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه مک  -تهران 

 تهرانگيل: دانشگاه 

۱۶۱۲ 

۳۲۲ 
 - ۱۲۲۲مطهري، مرتضي، 

۱۶۱۱. 
 تهران تماشاگه راز: مباحثي پيرامون شناخت واقعي خواجه حافظ

صدرا، دفتر 
 انتشارات اسالمي

۱۶۱۲ 

۶۳۲ 
 ۲۳۳بن محمد،  ثقفي، ابراهيم

 ق. ۲۱۶ -
 ۱۶۱۱ فرهنگ اسالم تهران ترجمه الغارات

۳۲۳ 
 ۶۱۱طوسي، محمد بن حسن، 

 ق.۳۱۳ -
اهلل المفيد رضواناالحکام في شرح المقنعه للشيختهذيب

 عليه
 دارالکتب االسالميه تهران

۱۶۲ق
۳ ۱۶۳

۱ 



 

۳۲۱ 
 -کرماني، احمد بن عبداهلل، 

 ؟ق.۳۱۲

 
 وال الذهبيهاالق

 
 

 انجمن فلسفه ايران تهران
۱۶۲ق
۳ ۱۶۱

۱

۳۲۱ 
مکي، محمد بن مظفرالدين 

 ق.۲۲۱ -محمد، 
الجانب الغربي في حل مشکالت الشيخ محي الدين ابن 

 عربي
 ۱۶۱۳ مولي تهران

 تهران جانورشناسي عمومي - ۱۶۳۱حبيبي، طلعت،  ۳۲۳
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۳۶ 

۳۲۱ 
 - ۱۱۳۲راسل، برتراند راسل، 

 م.۱۲۳۳
تاريخ فلسفه غرب: و روابط آن با اوضاع سياسي و 

 اجتماعي از قديم تا امروز
 سخن 

۱۶۳۳

۳۲۲ 
کاپلستون، فردريک چارلز، 

 م.    - ۱۲۳۳
 تهران تاريخ  فلسفه

شرکت انتشارات 
علمي و فرهنگي؛ 

صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي 
ايران، انتشارات 

 سروش

۱۶۱۱

۳۶۳ 
محقق حلي، جعفر بن حسن، 

 ق.۱۳۱ - ۱۳۲
 ۱۶۱۳ دانشگاه تهران تهران ترجمه فارسي شرايع االسالم

۳۶۱ 
کمال خوارزمي، حسين بن 

 ق.۲حسن، قرن 
 مشعل اصفهان جواهر االسرار و زواهر االنوار: شرح مثنوي مولوي

۱۶۱۳
 

۳۶۲ 
 - ۱۲۳۲پوپر، کارل ريموند، 

 م.۱۲۲۳
 تهران الها، رشد شناخت علميحدسها و ابط

شرکت سهامي 
 انتشار

۱۶۱۱

 - ۱۶۲۳خرمشاهي، بهاءالدين،  ۳۶۶
حافظ نامه، شرح الفاظ، اعالم، مفاهيم کليدي و ابيات 

 دشوار حافظ
 تهران

انتشارات علمي و 
 فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۶۱۱ پاژنگ تهران حافظ شناسي - ۱۶۱۱نياز کرماني،  ۳۶۳  

۳۶۱ 
  ۱۶۳۳سپهري، سهراب، 

۱۶۱۲. 

ها، آوار آفتاب، هشت کتاب: مرگ رنگ، زندگي خواب
شرق اندوه، صداي پاي آب، مسافر، حجم سبز، ما هيچ، 

 نگاه
 ۱۶۱۱ طهوريکتابخانه تهران

۳۶۱ 
لمتون، آن کاترين سواين فورد، 

 م.      - ۱۲۱۲
 ۱۶۱۲ کتاب آزاد تهران نظريه دولت در ايران

۳۶۳ 
 - ۱۲۲۳بديع، امير مهدي، 

۶۳۶۱. 
 ۱۶۱۶ خوارزمي تهران هگل و مبادي انديشه معاصر

۳۶۱ 
 ۱۲۱۱آريانپور کاشاني، عباس، 

- 
 اميرکبير تهران فرهنگ کامل جديد انگليسي فارسي

۱۶۳۲ 

۳۶۲ 
 ۱۶۳۶مقدادي اصفهاني، علي، 

- 

نشانها: شرح حال و کرامات و مقاالت و طريقه نشان از بي
 اصفهاني قدس سير و سلوک عرفاني ... شيخ حسنعلي

 سره
۱۶۳۱ زوار تهران

۳۳۳ 
 - ۱۲۳۱اشپربر، مانس، 
 م.۱۲۱۳

 ۱۶۱۶ دماوند تهران نقد و تحليل جباريت

 تهران نامه دريانوردي انگليسي ـ فارسيواژه حسيني، ابراهيمشاه ۳۳۱
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۳ 

۳۳۲ 
کرماني، محمد بن محمد کريم، 

 ق.۱۶۲۳ - ۱۲۱۶
 سعادت )چاپخانه( مانکر ينابيع الحکمة

۱۶۱ق
۶ ۱۶۳

۱ 

۳۳۶ 
، - ۱۶۲۱وجداني، بهروز، 

 گردآورنده
واژه  ۳۳۳۳فرهنگ تفسيري موسيقي شامل بيش از 

 موسيقي از زبانهاي انگليسي، فرانسه، ...
 ۱۶۳۱ بهروز وجداني تهران



 

۳۳۳ 
 - ۱۱۳۲دوما، آلکساندر، 

 م.۱۱۳۳
 تهران سه تفنگدار

سازمان کتابهاي 
 جيبي

۱۶۳۳
 

۳۳۱ 
 ۱۲۶۱معير الممالک، دوستعلي، 

 ق.۱۲۲۳ -
 ۱۶۱۱ نشر تاريخ ايران تهران هائي از زندگاني خصوصي ناصرالدين شاهيادداشت

 م.۱۱۱۳ - ۱۱۳۱کورني، پير،  ۳۳۱
 هراس: تراژدي در پنج پرده

 
 

 تهران
بنگاه ترجمه و نشر 

 کتاب
۱۶۳۲ 

۳۳۳ 
 - ۱۲۱۲شهابي، محمود، 
۱۶۱۱. 

 تهران في قاعده بسيط الحقيقةالنظرة الدقيقة 
انجمن شاهنشاهي 

 فلسفه ايران
۱۶۱۱ 

۳۳۱ 
 - ۱۲۳۱بورکهارت، تيتوس، 

 م.۱۲۱۳
 تهران هنر مقدس )اصول و روشها(

سروش )انتشارات 
 صدا و سيما(

۱۶۱۲ 

۳۳۲ 
 - ۱۶۳۲حائري يزدي، مهدي، 

۱۶۳۱ 
 تهران شناسي تطبيقيهرم هستي، تحليلي از مبادي هستي

مطالعه  مرکز ايراني
 فرهنگها

۱۶۱۳
 

 تهران هزار سال نثر پارسي ۱۶۱۱ـ ۱۲۳۲کشاورز، کريم،  ۳۱۳
سازمان کتابهاي 

 جيبي
۱۶۳۱

 - ۱۶۱۲نصر، حسين،  ۳۱۱
اي از آراء نظر متفکران اسالمي درباره طبيعت: خالصه

 سينا راجع به جهاناخوان صفا و بيروني و ابن
 ۱۶۳۲ دانشگاه تهران تهران

۳۱۲ 
اهلل، رهبر انقالب و ي، روحخمين

بنيانگذار جمهوري اسالمي 
 ۱۶۱۱ - ۱۲۳۲ايران، 

    ائي از: امام کاشف الغطاءنامه

 - ۱۲۲۳بينا، محسن،  ۳۱۶
النحو الجامع: شامل کليه مباحث نحو توام با ترکيب و 

 توضيح
 ۱۶۱۳ ] محسن بينا[ قم

۳۱۳ 
شوشتري، نوراهلل بن 

 ق.۱۳۱۲ - ۲۱۱الدين، شريف
 ۱۶۱۳ کتابفروشي اسالميه تهران ...مجالس المومنين

۳۱۱ 
ابن اثير، مبارک بن محمد، 

 ق.۱۳۱ - ۱۳۳
 قم النهاية في غريب الحديث و االثر

موسسه مطبوعاتي 
 اسماعيليان

۱۶۱۳ 

۳۱۱ 
 ۱۶محمد )ص(، پيامبر اسالم، 

 ق.۱۱ -قبل از هجرت 
الفصاحه: مجموعه کلمات قصار حضرت رسول )ص( نهج

 ترجمه فارسي بانضمام فهرست موضوعيبا 
 ۱۶۳۱ جاويدان تهران

۳۱۳ 
شهري، محمد، محمدي ري

۱۶۲۱ - 
ميزان الحکمة: اخالقي، عقيدتي، اجتماعي، سياسي، 

 اقتصادي، ادبي
 قم

مکتب االعالم 
االسالمي، مرکز 

 نشر

۱۶۱۶

۱۶۱۲ 
  ربنياد نيشابو تهران نامه فرهنگ ايران - ۱۶۱۱جنيدي، فريدون،  ۳۱۱

۳۱۲ 
عراقي، ابراهيم بن بزرگمهر، 

 ؟ق.۱۱۱ - ۱۱۳
 ۱۶۱۶ مولي تهران لمعات: بانضمام سه شرح از شروح قرن هشتم هجري

 ۱۶۳۶ مرواريد تهران انقراض سلسله صفويه و ايام استيالي افاغنه در ايران م. - ۱۱۲۳الکهارت، الرنس،  ۳۱۳

۳۱۱ 
 -عزلتي خلخالي، ادهم، 

 ق.۱۳۱۲
 تهران ندريکدو مطبخ قل

سروش )انتشارات 
 صدا و سيما(

۱۶۳۳ 

۳۱۲ 
ـ، ۱۶۳۱محقق، مهدي، 
 گردآورنده

 
 

 منطق و مباحث الفاظ )مجموعه متون و مقاالت تحقيقي(
 

 

 تهران

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
 مک گيل

۱۶۱۶ 

۳۱۶ 
 -غزالي، احمد بن محمد، 

 ق.۱۲۳
ه.  ۱۲۳ي )عارف متوفاي مجموعه آثار فارسي احمد غزال
 ق.(

 ۱۶۱۱ دانشگاه تهران تهران

۳۱۳ 
قمي مشهدي، محمد بن 

 ق.۱۲محمدرضا، قرن 
 تهران تفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب

وزارة الثقافه و 
االرشاد االسالمي، 
موسسه الطبع و 

 النشر
۱۶۱۱ 



 

۳۱۱ 
ابن بابويه، محمد بن علي،، 

 ق.۶۱۱ - ۶۱۱
 تهران الرحمهعلل الشرايع صدوق عليهحکم االوامر ترجمه 

بوذر جمهري 
 )مصطفوي(

۱۶۱ق
۱
۱۶۶۲

۳۱۱ 
سبزواري، اسماعيل بن 

 ق.۱۶۱۲ - ۱۲۲۳محمدجعفر، 
 ۱۶۱۲ کتابفروشي اسالميه تهران مجمع النورين

۳۱۳ 
 - ۱۱۱۱نيکلسون، رينولد الين، 

 م.۱۲۳۱
 تهران يادداشتهاي درباب فصوص الحکم ابن عربي

ان دانشگاه تهر
 )چاپخانه(

۱۶۱۶ 

 وسل، ژيوا ۳۱۱
شناسي و هاي فارسي: پژوهشي درباره نوعالمعارفدائره

 بندي علومطبقه
 ۱۶۱۱ توس تهران

۳۱۲ 
 - ۱۲۳۱بورکهارت، تيتوس، 

 م.۱۲۱۳
 تهران هنر اسالمي: زبان و بيان

سروش )انتشارات 
 صدا و سيما(

۱۶۱۱ 

 ـ۱۲۲۳عفيفي، رحيم،  ۳۳۳
آثار شاعران قرن سوم تا يازدهم مثلها و حکمتها در 

 هجري
 تهران

سروش )انتشارات 
 صدا و سيما(

۱۶۳۱ 

۳۳۱ 
ابن سينا، حسين بن عبداهلل، 

 ق.۳۲۱ - ۶۳۳
 ۱۶۱۳ اطالعات تهران ترجمه رساله اضحويه

۳۳۲ 
شيخ بهائي، محمدبن حسين، 

 ق.۱۳۶۱ - ۲۱۶
 ۱۶۱۱ حکمت تهران مفتاح الفالح

۳۳۶ 
بن الدين محمد مولوي، جالل

 ق.۱۳۲ - ۱۳۳محمد، 
 ۱۶۳۱ نشر دانشگاهي تهران الدين روميمکتوبات موالنا جالل

۳۳۳ 
جنيد شيرازي، جنيد بن محمود، 

 ق.۱قرن 
 ۱۶۲۱ مجلس )چاپخانه( تهران شداالزار في حط االوزار عن زوار المزار

۳۳۱ 
 - ۱۲۲۳بديع، امير مهدي، 

۱۶۳۶. 
 ۱۶۱۳ نشر پرواز رانته يونانيان و بربرها ]روي ديگر تاريخ[

 ] تهران[ نسبيت براي همگان م.     - ۱۲۱۳گاردنر، مارتين،  ۳۳۱
مرکز انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۶ 

۳۳۳ 
امين الدوله، علي بن محمد، 

 ق.۱۶۲۲ - ۱۲۱۳
 ۱۶۳۱ کتابهاي ايران تهران خاطرات سياسي ميرزا علي خان امين الدوله

 تهران اي از گويش شوشترينامهواژه نيرومند، محمدباقر ۳۳۱
فرهنگستان زبان 

 ايران
۱۶۱۱ 

۳۳۲ 
 ۶۱۱ابن بابويه، محمد بن علي، 

 ق.۶۱۱ -
 تهران امالي شيخ صدوق با مقدمه و ترجمـــه شيوا و ساده

کتابفروشي و 
 چاپخانه اسالميه

۱۶۶۲ 

۳۱۳ 
الدين بديع، علي بن منتجب

 ق.۱احمد، قرن 
ت ديوان سلطان کتاب عتبه الکتبه: مجموعه مراسال

 سنجر
 تهران

شرکت سهامي 
 چاپ

۱۶۲۲ 

۳۱۱ 
اهري، عبدالقادربن حمزه،  قرن 

 ق. ۳
 ۱۶۱۱ انجمن فلسفه ايران تهران االقطاب القطبيه او البلغه في الحکمة

۳۱۲ 
،  يويچتورگنيف، ايوان سرگي

 م.۱۱۱۶ - ۱۱۱۱
 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران خاک بکر

۳۱۶ 
نصيرالدين طوسي، محمدبن 

 ق.۱۳۲- ۱۲۳د،   محم
 تهران االشارات و التنبيهات: نمط نهم مقامات العارفين

انتشارات خانقاه 
 الهينعمت

۱۶۳۳ 

۳۱۳ 
؟ ۱۶۳نظامي، الياس بن يوسف، 

 ؟ق.۱۱۳ -
 ۱۶۳۶ دانشگاه تهران تهران هفت پيکر نظامي گنجوي )متن علمي و انتقادي(

 تهران فاظ احاديث بحار االنوارالمعجم المفهرس الل - ۱۶۶۳برازش، عليرضا،  ۳۱۱

وزاره الثقافه و 
االرشاد االسالمي، 
موسسه الطباعه و 

 النشر

۱۳۱ق
۱

۱۶۳۲ 

۳۱۱ 
حسيني استرآبادي، حسن بن 

 مرتضي
 ۱۶۱۳ علمي تهران تاريخ سلطاني از شيخ صفي تا شاه صفي



 

 حائري تهراني، احمد ۳۱۳
مکاتبات عرفاني بين احمد حائري و شيخ محمدحسين 

 روي در شرح دو بيت عطارغ
 تهران

وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي، مرکز 
انتشارات علمي و 

 فرهنگي

۱۶۱۱ 

۳۱۱ 
 - ۱۱۱۳کنراد، جوزف، 
 م.۱۲۲۳

 ۱۶۱۶ زمان تهران از چشم غربي

 - ۱۶۲۲مايل هروي، نجيب،  ۳۱۲
هاي اندر غزل خويش نهان خواهم گشتن: سماع نامه

 فارسي
 ۱۶۳۲ نشر ني تهران

۳۲۳  
همراه با متن پهلوي آوانويسي و  "درز اوشنر دانا ان

 "نامهواژه
 ۱۶۳۶ هيرمند تهران

۳۲۱ 
 ۶۱۱ابن بابويه، محمد بن علي، 

 ق.۶۱۱ -
 علميه اسالميه ]تهران[ اسرار توحيد، يا، ترجمه کتاب توحيد

۱۶۱۶
؟  

۳۲۲ 
در، وردن، بارتل ليندرت وان

 م.۱۲۱۱ - ۱۲۳۶
 تهران پيدايش دانش نجوم

سسه مطالعات و مو
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۳۲

 ۱۶۳۳ نيلوفر تهران برخيز اي موسي م.۱۲۱۲ - ۱۱۲۳فاکنر، ويليام،  ۳۲۶

 - ۱۶۶۱زاده، مهناز، رئيس ۳۲۳
احياي هنرهاي از ياد رفته: مباني معماري سنتي در ايران 

 به روايت استاد حسين لرزاده
 ۱۶۳۳ مولي تهران

 ۱۶۳۶ حسين صفري ]تهران[ نامه راجي: گويش دليجانهواژ - ۱۶۳۲صفري، حسين،  ۳۲۱
 ۱۶۳۳ فکر روز تهران اسطوره، رويا، راز م.۱۲۱۱ - ۱۲۳۳الياده، ميرچا،  ۳۲۱
 ۱۶۳۶ نشر مرکز تهران النهرينيهاي بيناسطوره مکال، هنريتا ۳۲۳
 ۱۶۳۶ اساطير ]تهران[ شناخت اساطير چين کريستي، آنتوني ۳۲۱

 تهران فرهنگ کوچک زبان پهلوي نيل مکنزي، ديويد ۳۲۲
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۳۶ 

۱۳۳ 
 - ۱۱۳۳کاسيرر، ارنست، 

 م.۱۲۳۱
 تهران اي در باب انسان: درآمدي بر فلسفه فرهنگرساله

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۳۶ 

 تهران برجسته در زبان عطارمصطلحات عرفاني و مفاهيم  - ۱۶۶۶صارمي، سهيال،  ۱۳۱
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۳۶ 

 ۱۶۳۶ـ اساطير تهران ياب: فرهنگ برابرهاي پارسي واژگان بيگانهواژه پرتو، ابوالقاسم، گردآورنده ۱۳۲

۱۳۶ 
 - ۱۶۳۳مسکوب، شاهرخ، 

۱۶۱۳. 
 ۱۶۳۶ فرزان تهران داستان ادبيات و سرگذشت اجتماع

 ۱۶۳۶ طرح نو تهران ديدرو م. -۱۲۶۱، پيتر، فرانس ۱۳۳

۱۳۱ 
صدرالدين قونيوي، محمد بن 

 ق.۱۳۶ - ۱۳۳اسحاق، 
ترجمه و متن کتاب الفکوک، يا، کليد اسرار فصوص 

 الحکم
 ۱۶۳۱ مولي تهران

۱۳۱ 
 - ۳۱۱فناري، محمد بن حمزه، 

 ق.، شارح۱۶۳
ترجمه مصباح االنس: پيوند استدالل و شهود در کشف 

 وجود اسرار
 ۱۶۳۳ مولي تهران

۱۳۳ 
حزين، محمدعلي بن ابي 

 ق.۱۱۱۳ - ۱۱۳۶طالب، 

 ديوان محمدعلي حزين الهيجي
 
 
 

 ۱۶۳۱ نشر سايه تهران

۱۳۱ 
بن استرآبادي، محمدمهدي

 ؟ق.۱۱۱۳ -محمدنصير،   

سنگالخ: فرهنگ ترکي به فارسي از سده دوازدهم 
. هـ.ق ۱۱۱۱و  ۱۱۳۶هجري بر پايه نسخ خطي مورخ 

 موجود در کتابخانه ملي و کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران
 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران

۱۳۲ 
      - ۱۲۱۳پاريندر، ادوارد جفري، 

 م.
 ۱۶۳۳ اساطير تهران شناخت اساطير آفريقا



 

۱۱۳ 
سهروردي، عمر بن محمد، 

 ق.۱۶۲ - ۱۶۲
 تهران عوارف المعارف

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۳ 

 ]تهران[ شرح حال و آراء فلسفي مالصدرا - ۱۶۳۱تياني، جالل الدين، آش ۱۱۱
نهضت زنان 

 مسلمان
۱۶۱۳ 

۱۱۲ 
بن الرئيس قاجار، ابوالحسنشيخ

 ق.۱۶۶۱ - ۱۲۱۳محمدتقي،  
 ۱۶۱۲ نشر مرکز تهران الرئيس قاجارهاي شيخاي از سرودهگزيده

۱۱۶ 
مقدس اردبيلي، احمدبن محمد، 

 ق.۲۲۶ -
 تهران نزبده البيا

موسسه مطبوعاتي 
 عطائي

۱۶۱۲ 

۱۱۳ 
 ۶۱۱ابن بابويه، محمد بن علي، 

 ق.۶۱۱ -
 تهران الخصال

انتشارات علميه 
 اسالميه

 

 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران فارسي -فرهنگ علوم انساني: انگليسي  - ۱۶۱۳آشوري، داريوش،  ۱۱۱

 تهران فرهنگ ازبکي به فارسي يارقين، محمدحليم ۱۱۱

ن سخن: سازما
فرهنگ و ارتباطات 

اسالمي، مرکز 
گسترش زبان و 

 ادبيات فارسي

۱۶۱۱ 

۱۱۳ 
ابونصر سراج، عبداهلل بن علي، 

 ق.۶۳۱ -
 مطبعه بريل ليدن کتاب اللمع في التصوف

۱۲۱۳م
۱۲۲۶ 

 - ۱۶۲۲مزداپور، کتايون،  ۱۱۱
نامه گويش بهدينان شهر يزد: فارسي به گويش واژه

 همراه با مثال
 تهران

گاه علوم پژوهش
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۳۳ 

۱۱۲ 
زمخشري، محمود بن عمر، 

 ق.۱۶۱ - ۳۱۳
ترين فقه اللغه و سالپيشرو ادب، يا، مقدمة االدب: کهن

 فرهنگ تازي بپارسي دري
 دانشگاه تهران تهران

۱۶۳۶

۱۶۳۲

۱۲۳ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 ران[]ته مفاتيح الغيب

موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي: 

انجمن اسالمي 
حکمت و فلسفه 

 ايران

۱۶۱۶ 

۱۲۱ 
ابن سينا، حسين بن عبداهلل، 

 ق.۳۲۱ - ۶۳۳
 تهران المبدا و المعاد

مؤسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 
مک گيل، شعبه 
تهران، دانشگاه 

 تهران

۱۶۱۶ 

۱۲۲  
رگردان (، يا، پنج داستان: بپنچاکيانه)

 مستقيم از متن سنسکريت به زبان فارسي
 ۱۶۱۶ اقبال تهران

۱۲۶ 
مصطفوي تبريزي، حسن، 

 ـ، شارح۱۲۲۶
مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه، در تزکيه نفس و حقايق 

 و معارف الهي
 تهران

انجمن اسالمي 
حکمت و فلسفه 

 ايران
۱۶۱۳ 

۱۲۳ 
الهدي، مرتضي بن داعي، علم

 ق.۱قرن 

 ام في معرفه مقاالت االنامتبصره العو
 
 

 ۱۶۱۳ انتشارات اساطير تهران

۱۲۱ 
 -ابن متوج، احمد بن عبداهلل، 

 ق.۱۲۳
 ۱۶۱۳ بنياد علوم اسالمي تهران شرح کتاب الناسخ و المنسوخ

 ۱۶۳۱ فکر روز تهران اساطير آشور و بابل ژيران، فليکس ۱۲۱

۱۲۳ 
 - ۱۲۲۲مطهري، مرتضي، 

 ، شارح۱۶۱۱
 ۱۶۱۳ حکمت تهران شرح منظومه



 

۱۲۱ 
فخرالزماني، عبدالنبي بن خلف، 

 ق.۱۱قرن 
۱۶۱۶ اقبال تهران تذکره ميخانه

 مکتبة الخانجي قاهره مختار رسائل جابربن حيان ق. ۱۲۱ - ۱۲۳جابربن حيان،   ۱۲۲
۱۶۱ق
۳

۱۶۱۲ 

۱۶۳ 
 - ۱۶۳۱مصطفوي، جواد، 

 .، گردآورنده۱۶۱۱
 مشهد الطبعه الجديدهالتطبيق بين السفينه و البحار ب

آستان قدس 
 رضوي

۱۶۱۱ 

 - ۱۶۲۳حريري، ناصر،  ۱۶۱
هنر و ادبيات امروز: گفت و شنودي با دکتر پرويز ناتل 

 خانلري، دکتر سيمين دانشور
 ۱۶۱۱ کتابسراي بابل بابل

 ۱۶۳۱ فکر روز تهران اساطير مصر ويو ۱۶۲

۱۶۶ 
 -زهراوي، خلف بن عباس، 

 ؟ق.۳۳۳
ام از اي آن: ترجمه فارسي بخش سيجراحي و ابزاره

 کتاب التصريف لمن عجز عن التاليف
تهران: 

 کواالالمپور

دانشگاه تهران، 
موسسه مطالعات 
اسالمي: موسسه 
بين المللي انديشه 

 و تمدن اسالمي

۱۶۳۳ 

۱۶۳ 
بدايع نگار، محمد ابراهيم بن 

 - ۱۲۳۱محمد مهدي، 
 ق.۱۲۲۲

 ۱۶۱۶ يساولي تهران فيض الدموع

۱۶۱ 
کرماني، محمد کريم بن 

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱ابراهيم، 
 مطبعة سعاده کرمان ...التبصره في علم التصريف

۱۶ق
۱۳ ۱۶
۳۲  

۱۶۱ 
سهروردي، يحيي بن حبش، 

 ق.۱۱۳ -؟ ۱۳۲
۱۶۱۶ اميرکبير تهران انواريه: ترجمه و شرح حکمه االشراق سهروردي

۱۶۳ 
حزين، محمدعلي بن ابي 

 ق.۱۱۱۳ - ۱۱۳۶طالب، 
 تهران کره المعاصرينتذ

نشر سايه: دفتر نشر 
 ميراث مکتوب

۱۶۳۱ 

۱۶۱ 
حزين، محمدعلي بن ابي 

 ق.۱۱۱۳ - ۱۱۳۶طالب، 
 قم فتح السبل

دفتر نشر ميراث 
مکتوب؛ مرکز 

 فرهنگي نشر قبله
۱۶۳۱ 

۱۶۲ 
 ۱۶۳۱کوب، عبدالحسين، زرين

- ۱۶۳۱. 
 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران ارسطو و فن شعر

 تهران هاي کالمي شيخ مفيدانديشه تينمکدرموت، مار ۱۳۳

دانشگاه تهران، 
موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 
مک گيل شعبه 

 تهران

۱۶۱۶ 

۱۳۱  
ونديداد: ترجمه از متن اوستايي، مقدمه، تطبيق با ترجمه 

 ينامه تطبيقپهلوي، آوانويسي،پژوهشهاي گسترده و واژه
۱۶۳۱ فکر روز تهران  

۱۳۲ 
حمد بن صدرالدين شيرازي، م

 ق.۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتالهين مشتمل بر آثار 

 ناشناخته و چاپ نشده
 ۱۶۳۱ حکمت تهران

۱۳۶ 
؟ ۲۱۳فارابي، محمد بن محمد، 

 ق.۶۶۲ -
 تهران کتاب موسيقي کبير

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۳۱ 

۱۳۳ 
سهروردي، عمر بن محمد، 

 .ق۱۶۲ - ۱۶۲
 دارالکتاب العربي بيروت ... عوارف المعارف

۱۲۱۱م

۱۶۳۱ 

۱۳۱ 
ابوريحان بيروني، محمد بن 

 ق.۳۳۳ - ۶۱۲احمد، 
 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران آثار الباقيه

 ۱۶۱۶ توس ]تهران[ ايران باستان م.۱۲۱۶ -موله، ماريژان،  ۱۳۱



 

۱۳۳ 
کرماني، محمد کريم بن 

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱ابراهيم، 
 کرمان شياطينرجوم ال

المدرسه المبارکه 
 االبراهيميه

۱۶۱۲ 

۱۳۱ 
قدسي مشهدي، حاج 

 ق.۱۳۱۱ -محمدجان، 
 مشهد ديوان حاجي محمدجان قدسي مشهدي

دانشگاه فردوسي 
 مشهد

۱۶۳۱ 

۱۳۲ 
 - ۳۲۳آملي، حيدر بن علي، 

 ؟ق.، شارح۳۱۲
مقدمه کتاب نص النصوص در شرح فصوص الحکم 

 الدين بن عربيمحي
 ۱۶۳۱ زنهرو تهران

۱۱۳ 
ابن سينا، حسين بن عبداهلل، 

 ق.۳۲۱ - ۶۳۳

 
 المنطق: الشفاء

 
 

 قم
اهلل مکتبه آيه

المرعشي النجفي 
 الکبري قدس سره

۱۳۳ق
۱ ۱۶۱

۲  

۱۱۱ 
 - ۱۶۱۳صديقيان، مهيندخت، 

۱۶۳۱. 
حماسي ايران به روايت منابع بعد از  -فرهنگ اساطيري 

 اسالم
 تهران

پژوهشگاه علوم 
طالعات انساني و م

 فرهنگي
۱۶۱۱ 

۱۱۲ 
رشيد وطواط، محمد بن محمد، 

 ؟ق.۱۳۶ -؟ ۳۱۳
مثل  ۲۱۱االقوال: )شرح فارسي االمثال و طرايفلطايف

 عربي(
 تهران

اهل قلم: ميراث 
 مکتوب

۱۶۳۱

 تهران فارسي اصفهاني - ۱۶۱۱کلباسي، ايران،  ۱۱۶
موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۳۳ 

 تهران نامه بهمنياريداستان .۱۶۶۳ - ۱۲۱۲حمد، بهمنيار، ا ۱۱۳
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۱۲ 

۱۱۱ 
احسائي، احمد بن زين الدين، 

 ق.۱۲۳۱ - ۱۱۱۱
بيتا مطبعة السعادة کرمان مختصر الرسالة الحيدرية في فقه الصلوة اليومية  

۱۶۳۱ مولي تهران هنر پارتي و ساساني بوسالي، ماريو ۱۱۱

۱۱۳ 
 - ۱۲۲۱فوکو، ميشل، 

 م.، اهتمام کننده۱۲۱۳
 ۱۶۳۲ آگه ] تهران[ بررسي يک پرونده قتل

۱۱۱ 
 - ۱۱۲۱گيرشمن، رومن، 

 م.۱۲۳۲
فرهنگهاي هنري ايران: ما قبل تاريخ، هنر هخامنشي، 

 هنر پارتي
 ۱۶۳۱ مولي تهران

 ۱۶۳۱ مولي تهران هنر مانوي و زردشتي هامبي، لوئي ۱۱۲

۱۱۳ 
فظ ابرو، عبداهلل بن لطف حا

 ؟ق.۱۶۳ -؟ ۳۱۶اهلل، 
 ۱۶۳۳ اطالعات تهران جغرافياي تاريخي خراسان در تاريخ حافظابرو

۱۱۱ 
 -قضاعي، محمد بن سالمه، 

 ق.۳۱۳
 تهران شرح فارسي شهاب االخبار )کلمات قصار پيغمبر خاتم(

وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي، مرکز 
انتشارات علمي و 

 فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۱۲ 
الدين، همداني، علي بن شهاب

 ق.۳۱۱ - ۳۱۳
 ۱۶۳۱ مولي تهران ترجمه و متن اسرار النقطه، يا، توحيد مکاشفان

۱۱۶ 
کاتب يزدي، احمد بن حسين، 

 ق.۲قرن 
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران تاريخ جديد يزد

 ۱۶۳۱ مولي ] تهران[ هنر سلجوقي و خوارزمي کاتلي، مارگريتا ۱۱۳

۱۱۱ 
 - ۱۲۳۱ريچارد، اتينگهاوزن، 

 م.۱۲۳۲
 ۱۶۳۱ مولي تهران هنر ساماني و هنر غزنوي

 ۱۶۳۱ مولي ]تهران[ هنر ايلخاني و تيموري م.     - ۱۲۲۱شراتو، اومبرتو،  ۱۱۱

۱۱۳ 
طهماسب صفوي اول، 

 ق.۲۱۳ - ۲۱۲ايران، شاه
 ۱۶۱۶ شرق تهران تذکره شاه طهماسب

۱۱۱ 
مرعشي صفوي، محمدخليل 

 ق.۳۱۲۲ -بن داود، 
مجمع التواريخ در تاريخ انقراض صفويه و وقايع بعد تا 

 هجري قمري ۱۲۳۳سال 
 تهران

کتابخانه سنائي ؛ 
 کتابخانه طهوري

۱۶۱۱ 

 - ۱۶۲۳هاجري، ضياءالدين،  ۱۱۲
فرهنگ وندهاي زبان فارسي شامل )پيشوندها، پسوندها، 

 ميانوندها(
 ۱۶۳۳ آواي نور تهران



 

۱۳۳ 
 ۱۲۳ ابن رشد، محمد بن احمد،

 ق.، ]فيلسوف[۱۲۱ -
 ۱۶۳۳ حکمت تهران تلخيص ما بعدالطبيعه

۱۳۱ 
 ۱۲۳ابن رشد، محمد بن احمد، 

 ق.، ]فيلسوف[۱۲۱ -
 ۱۶۳۳ حکمت تهران تفسير ما بعدالطبيعه ارسطو

۱۳۲ 
فيض کاشاني، محمد بن شاه 

 ق.۱۳۲۱ - ۱۳۳۱مرتضي، 
راهي روشن در جهاني تاريک: ترجمه اسرار الصلوة از 

 محجة البيضاء کتاب
 اسدهلل ناصح 

۱۶۳۱
 

 ق.۳۱۱ - ۶۲۳ناصر خسرو،  ۱۳۶
 جامع الحکمتين

 
 

۱۶۱۶ طهوري تهران

۱۳۳ 
لعلي بدخشي، لعل بيگ بن 

 - ۲۱۱قلي سلطان، شاه
 ق.۱۳۲۲

 تهران ثمرات القدس من شجرات االنس
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۳۱ 

۱۳۱ 
بن  الدين محمدمولوي، جالل

 ق.۱۳۲ - ۱۳۳محمد، 
 ۱۶۱۲ چابخانه خاور تهران مثنوي معنوي با هفت کتاب نفيس ديگر

 ۱۶۳۳ـ نشر مرکز تهران شناسيجهان اسطوره  ۱۳۱

۱۳۳ 
مجلسي، محمدباقر بن 

 ق.۱۱۱۱ - ۱۳۶۳محمدتقي، 
  دار الرضا بيروت بحاراالنوار: الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار

 ]تهران[ ابوسعيد ابوالخير: حقيقت و افسانه م.۱۲۲۱ - ۱۲۱۲ ماير، فريتس، ۱۳۱
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۱ 

۱۳۲ 
نصيرالدين طوسي، محمد بن 

 ق.، شارح۱۳۲ - ۱۲۳محمد، 
 تهران شرح ثمره بطلميوس در احکام نجوم

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي: 

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب، آينه ميراث

۱۶۳۱ 

 - ۱۶۳۲ ناصري، فريدون، ۱۱۳
 -فرهنگ جامع اصطالحات موسيقي: اصطالحات آلماني 

 التين -فرانسه  -انگليسي  -اسپانيايي 
 ۱۶۳۱ روزنه تهران

۱۱۱ 
ن بعبدالرزاق کاشي، عبدالرزاق

 ق.۳۶۱ -الدين، جالل
انيس العارفين: تحرير فارسي شرح عبدالرزاق کاشاني بر 

 منازل السائرين خواجه عبداهلل انصاري
 ۱۶۳۳ روزنه تهران

۱۱۲ 
؟ ۳۲۱عبادي، مظفر بن اردشير، 

 ق.۱۳۳ -
 تهران مناقب الصوفيه

کتابفروشي 
 منوچهري

م۱۲۱۳

۱۶۱۶ 

 تهران بخشي از تفسيري کهن به پارسي  ۱۱۶
نشر قبله؛ مرکز 
پژوهشي ميراث 

 مکتوب
۱۶۳۱ 

 تهران کتابشناسي حافظ - ۱۶۲۱نيکنام، مهرداد،  ۱۱۳
شرکت انتشارات 

 و فرهنگيعلمي 
۱۶۱۳ 

۱۱۱ 
 - ۱۶۳۲رياحي، محمدامين،  

۱۶۱۱. 

هاي کهن هاي فردوسي شناسي: مجموعه نوشتهسرچشمه
 درباره فردوسي و شاهنامه و نقد آنها

 
 
 

 تهران
موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي 

 )پژوهشگاه(
۱۶۳۲ 

۱۱۱ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي،  ابن

 ق. ۱۶۱ -
 دردارصا بيروت ترجمان االشواق

۱۲۱۱م
۱۶ق

۱۱ ۱۶
۳۱ 

۱۱۳ 
قاضي سعيد قمي، محمد سعيد 

 - ۱۳۳۲بن محمد مفيد، 
 ؟ق.۱۱۳۶

 تهران شرح توحيد الصدوق

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، 
سازمان چاپ و 

 انتشارات

۱۳۱ق
۱ ۱۶۳

۶ 



 

۱۱۱ 
فخر رازي، محمد بن عمر، 

 ق.۱۳۱ -؟ ۱۳۳
مسمي شرح اسماء اهلل الحسني للرازي: وهو الکتاب ال

 لوامع البينات شرح اسماء اهلل تعالي و الصفات
۱۶۱۳  تهران

۱۱۲ 
شعراني، عبدالوهاب بن احمد، 

 ق.۲۳۶ - ۱۲۱
  دارالمعرفة بيروت اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد االکابر

۱۲۳ 
 -ميداني، احمد بن محمد، 

 ق.۱۱۱
 ۱۶۳۱ بنياد فرهنگ ايران تهران السامي في االسامي

۱۲۱ 
اني، محمد کريم بن کرم

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱ابراهيم، 
 مطبعه السعاده کرمان کتاب الجامع الحکام الشرايع

۱۶۱ق
۳

۱۶۲۱ 
 ۱۶۳۱ اميرکبير تهران بلوهر و بوذاسف  ۱۲۲

 همداني، علي ۱۲۶
فارض مصري در مشارب االذواق: شرح قصيده حمزيه ابن

 بيان شراب محبت
 ۱۶۱۲ مولي تهران

۱۲۳ 
 - ۱۲۱۳ان ميرزا، سالور، قهرم

۱۶۲۳. 
 اساطير تهران السلطنهروزنامه خاطرات عين

۱۶۳۳ 

 اطالعات تهران نامه موسيقي ايران زمينواژه - ۱۶۲۳ستايشگر، مهدي،  ۱۲۱
۱۶۱۱

-
۱۶۳۳

 م.۱۲۳۱ - ۱۱۲۲ريتر، هلموت،  ۱۲۱
درياي جان، سيري در آراء و احوال شيخ فريدالدين عطار 

 نيشابوري
 تهران

لي الملات بينانتشار
 الهدي

۱۶۳۳
 

 قم دليل معجم رجال الحديث طريحي، محمد سعيد ۱۲۳
مرکز نشر آثار 

 الشيعه

۱۳ق
۳۱ ۱۶
۱۳  

۱۲۱ 
مجمع علمي بحث درباره 

: ۱۶۱۱شاهنامه)نخستين: 
 بندرعباس(

: مجموعه گفتارهاي نخستين مجمع ۱شاهنامه شناسي 
 ۲۳تا  ۲۶علمي بحث درباره شاهنامه در استان هرمزگان )

 ۱۶۱۱آبان( 
 

بنياد شاهنامه 
 شناسي

۱۶۱۳

۱۲۲ 
معصوم عليشاه، محمد معصوم 

 - ۱۲۳۳بن زين العابدين، 
 ق.۱۶۳۳

 کتابفروشي باراني تهران طرائق الحقائق
۱۶۶۲

 

۱۳۳ 
،   اهللقطب راوندي، سعيدبن هبه

 ق.۱۳۶ -
 قم الخرائج و الجرائح

موسسه االمام 
 المهدي )عج(

۱۳۳ق
۲ ۱۶۱

۳ 

۱۳۱ 
اهلل، رهبر انقالب و خميني، روح

بنيانگذار جمهوري اسالمي 
 .۱۶۱۱ - ۱۲۳۲ايران، 

 پاسدار اسالم ]قم[ تعليقات علي شرح فصوص الحکم و مصباح االنس
۱۳۳ق
۱

۱۶۱۳ 

۱۳۲ 
 - ۱۲۱۶زينر، رابرت چارلز، 

 م.۱۲۳۳
 ۱۶۳۳ فکر روز تهران زروان يا معماي زرتشتي گري

۱۳۶ 
 - ۱۱۳۱دين، عيني، صدرال

 م.۱۲۱۳
 ۱۶۱۲ آگاه تهران هايادداشت

۱۳۳ 
 - ۱۶۳۳اخوان ثالث، مهدي، 

۱۶۱۲. 
 ۱۶۳۳ بهار تهران سازاننقيضه و نقيضه

۱۳۱ 
الول ـ ساتن، الرنس پل، 

 م.، گردآورنده۱۲۱۳ - ۱۲۱۲
 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران هاي مشدي گلين خانمقصه

۱۳۱ 
ختمي الهوري، عبدالرحمان بن 

 ق.۱۱قرن  سليمان،
۱۶۳۳ قطره تهران شرح عرفاني غزلهاي حافظ  

۱۳۳ 
بن قزويني، محمدصالح

 ق.، شارح۱۱محمدباقر، قرن 
 ۱۶۳۳ روزنه تهران کنوز العرفان و رموز االيقان: شرح اشعار مشکله مثنوي



 

۱۳۱ 
صدرالدين قونيوي، محمد بن 

 ق.۱۳۶ - ۱۳۳اسحاق، 
 مولي تهران النفحات االلهية

۱۳۱ق
۳ ۱۶۳

۱ 

۱۳۲ 
کريستنسن، آرتور امانوئل، 

 م.۱۲۳۱ - ۱۱۳۱
 ۱۶۳۳ کتابخانه طهوري تهران سلطنت قباد و ظهور مزدک

۱۱۳ 
 - ۱۲۲۱سجادي، ضياءالدين، 

۱۶۳۱. 
فرهنگ لغات و تعبيرات با شرح اعالم و مشکالت ديوان 

 ۱۲۱ - ۱۲۳نجار بنبديلالدينشرواني افضلخاقاني
 ۱۶۳۳ زوار تهران

۱۱۱ 
 - ۱۳۱۲ژاک، و، ژانروس

 م.۱۳۳۱

 اعترافات
 
 

  کانون معرفت تهران

۱۱۲ 
استرآبادي، احمد بن حسن، 

 ق.۱۳قرن 
اطهار آثار احمدي )تاريخ زندگاني پيامبر اسالم و ائمه

 السالم(عليهم
 تهران

قبله: دفتر نشر 
 ميراث مکتوب

۱۶۳۳ 

۱۱۶ 
 - ۱۱۱۱نيکلسون، رنلد الين،  

 م.، شارح۱۲۳۱
 تهران معنوي مولوي شرح مثنوي

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۳ 

۱۱۳ 
ميرداماد، محمدباقر بن محمد، 

 ؟ق.۱۳۳۱ -
نبراس الضياء و تسواء السواء في شرح باب البداء و اثبات 

 جدوي الدعاء
 تهران؛ قم

دفتر نشر ميراث 
 مکتوب: هجرت

۱۶۳۳ 

۱۱۱ 
شهرزوري، محمد بن محمود، 

 ق.، شارح۳قرن 
 تهران االشراقشرح حکمه

موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي 

 )پژوهشگاه(
۱۶۳۲ 

۱۱۱ 
فيض کاشاني، محمد بن شاه 

 ق.۱۳۲۱ - ۱۳۳۱مرتضي، 
 تهران نوادر االخبار: فيما يتعلق باصول الدين

مؤسسة مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۳۳ 

۱۱۳ 
-۳۱۱فناري، محمد بن حمزه، 

 ق.۱۶۳
 مولي تهران مفتاح الغيب

۱۳۱ق
۱ ۱۶۳

۳ 
 ۱۶۳۳ توس تهران هاي پهلوياساطير و فرهنگ ايراني در نوشته ـ۱۲۲۳عفيفي، رحيم،  ۱۱۱

۱۱۲ 
 -اسکافي، محمد بن عبداهلل، 

 ق.۲۳۳
 ۱۶۳۳ نشر ني تهران لسالماالمعيار و الموزانه در برتري اميرالمومنين علي عليه

 رانته ايرانيان و انديشه تجدد - ۱۶۳۳بهنام، جمشيد،  ۱۲۳
نشر و پژوهش 

 فرزان روز
۱۶۱۱ 

 ۱۶۳۳ نشر علم تهران فيروزه در غبار - ۱۶۱۲سپانلو، محمدعلي،  ۱۲۱

   کوير ۱۶۱۱ - ۱۶۱۲شريعتي، علي،  ۱۲۲
۱۶۳۱

 

۱۲۶ 
 - ۳۲۳آملي، حيدر بن علي، 

 ؟ق.۳۱۲
۱۶۱۳ اطالعات تهران رساله نقد النقود في معرفه الوجود

 تهران نقاالن( از کيومرث تا بهمن هفت لشکر) طومار جامع  ۱۲۳
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۳۳ 

۱۲۱ 
گيالني، عبدالرزاق بن محمد 

 ق.، شارح۱۱هاشم، قرن 
 دانشگاه تهران تهران شرح فارسي مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه

۱۶۳۶ 
۱۶۳۱ نشر همراه تهران يمنسخه ملکي کلکليات طالب کليم کاشاني براساس  ق.۱۳۱۱ -کليم، ابوطالب،  ۱۲۱

 تهران گويش کالردشت )رودبارک( - ۱۶۱۱کلباسي، ايران،  ۱۲۳
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۳۱ 

۱۲۱ 
مجلسي، محمدباقر بن 

 ق.۱۱۱۱ - ۱۳۶۳محمدتقي، 
ترجمه جلد دهم بحاراالنوار در زندگاني حضرت امام 

 حسين )ع(
 ۱۶۱۳ ميهاسالکتابفروشي  تهران

۱۲۲ 
 - ۱۱۱۳معلوف، لويس، 
 م.۱۲۳۱

 دارالمشرق بيروت المنجد في اللغة و االعالم
۱۲۳۶م

۱۶۱۲ 



 

۱۶۳ 
ابن ميمون، موسي بن ميمون، 

 ق.۱۳۱ - ۱۲۲
شرح بيست و پنج مقدمه در اثبات باري تعالي از کتاب 

 داللة الحائرين ابن ميمون
 تهران

دانشگاه تهران، 
موسسه مطالعات 

المي دانشگاه اس
 مک گيل

۱۶۱۳ 

۱۶۱ 
-۱۲۶۲تودوروف، تزوتان،  

 م.۲۳۱۳
 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران منطق گفتگويي ميخائيل باختين

۱۶۲ 
 ۱۱۱۱آخماتووا، آنا آندري يونا، 

 م.۱۲۱۱ -

 اي در درونم است: گزينه شعرهاي عاشقانهخاطره
 
 

 ۱۶۳۳ نشر چشمه تهران

۱۶۶ 
مجلسي، محمدباقر بن 

 ق.۱۱۱۱ - ۶۳۱۳محمدتقي، 
  نشر موالنا ]تهران؟[ السالمتذکره االئمه )ع(، يا، ائمه معصومين عليهم

۱۶۳ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
 مطبعة السعادة کرمان فصل الخطاب

۱۶۲ق
۲ ۱۶۱

۳ 

۱۶۱ 
حزين، محمدعلي بن ابي 

 ق.۱۱۱۳ - ۱۱۳۶طالب، 
 تهران رسائل حزين الهيجي

راث دفتر نشر مي
 مکتوب، آينه ميراث

۱۶۳۳ 

۱۶۱ 
ابن سينا، حسين بن عبداهلل، 

 ق.۳۲۱ - ۶۳۳
 تهران شرح االلهيات: من کتاب الشفاء

دانشگاه مک 
 گيل؛دانشگاه تهران

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۱ نشر علم تهران الدين ابن عربيکليدهاي فهم فصوص الحکم محي مفتاح، عبدالباقي، شارح ۱۶۳

 ق.۱۱قرن الزمان، قهپائي، بديع ۱۶۱
رياض العابدين في شرح صحيفه موالنا و مولي المومنين 

عليه و علي اهللالعابدين سالمعلي بن الحسين زين
 الطاهرينآبائه

 تهران

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، 
سازمان چاپ و 

 انتشارات

۱۶۳۳ 

 هرانت الدين کبري اويسيتحقيق در احوال و آثار نجم - ۱۶۲۱محسني، منوچهر،  ۱۶۲
شرکت سهامي 
چاپ و انتشارات 

 کتب ايران
۱۶۳۱ 

۱۳۳ 
 - ۱۲۳۱هايزنبرگ، ورنر، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۱۶ نقره تهران گفتگوهاي مقدماتي درباره رابطه علم و دين

۱۳۱ 
جامي، عبدالرحمن بن احمد، 

 ق.۱۲۱ - ۱۱۳
 تهران مثنوي هفت اورنگ

دفتر نشر ميراث 
مکتوب: مرکز 
 مطالعات ايراني

۱۶۳۱ 

۱۳۲ 
      - ۱۲۳۱ستاني، فواد افرام، ب

 م.
 ۱۶۱۱ انتشارات اسالمي تهران فارسي: ترجمه منجدالطالب -فرهنگ عربي 

 ۱۶۳۳ نشر کارنامه تهران هاي مهيار دمشقيترانه م.     - ۱۲۶۳ادونيس،  ۱۳۶

۱۳۳ 
گرينستون، جوليوس هيلل، 

 م.۱۲۱۱ - ۱۱۳۶

 
 انتظار مسيحا در آيين يهود

 
 

 قم
عات و مرکز مطال

تحقيقات اديان و 
 مذاهب

۱۶۳۳ 

۱۳۱ 
 - ۱۲۱۳گيمن، ژاک،  -دوشن

 م.
 تهران باوري در عهد باستاناورمزد و اهريمن: ماجراي دوگانه

نشر و پژوهش 
 فرزان روز

۱۶۳۱ 

 تهران در کون و فساد ؟ق. م.۶۲۲ - ۶۱۳ارسطو،  ۱۳۱
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۳ 

۱۳۳ 
زنجي سجزي، محمود بن عمر، 

 ق؟.۱قرن 
 تهران مهذب االسماء في مرتب الحروف و االشياء

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

 ۱۶۱۳ـ

 ۱۶۱۳ فرهنگ معاصر تهران فرهنگ معاصر انگليسي ـ فارسي - ۱۶۱۶باطني، محمدرضا،  ۱۳۱

۱۳۲ 
 -کوفي، فرات بن ابراهيم، 

 ؟ق.۶۳۳
۱۶۱ق المطبعة الحيدرية نجف تفسير فرات الکوفي

۳



 

۱۶۱۲
 

۱۱۳ 
 ۱۱۳۳نيچه، فريدريش ويلهلم، 

 م.۱۲۳۳ -
۱۶۳۳ـ جامي تهران اراده قدرت

۱۱۱ 
جمهور، محمدبن ابن ابي
 ق.۲۳۱ -الدين، زين

 مطبعة سيدالشهدا قم عوالي اللئالي العزيزيه في االحاديث الدينيه
۱۲۱۶م

۱۳ق
۳۶ ۱۶

۱۲ 

۱۱۲ 
الهيجي، عبدالرزاق بن علي، 

 ق.۱۱قرن 
۱۶۱۳ طهوري تهران رادگزيده گوهرم

 تهران ماهيان خليج فارس م.      - ۱۱۱۱بلگواد، هارالد،  ۱۱۶
دانشگاه تهران، 

مؤسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۱۲ 

 ق.۳۱۱ - ۶۲۳ناصر خسرو،  ۱۱۳
ديوان اشعار حکيم ابومعين حميدالدين ناصر بن خسرو 

 نامه، سعادتنامه، رسالهقبادياني بانضمام روشنائي
 ۱۶۶۲ ميرکبيرا ]تهران[

 تهران هاي فارسي در زبان اويغوري چينفرهنگ واژه - ۱۶۲۲بديعي، نادره،  ۱۱۱
بنياد نيشابور؛ نشر 

 بلخ
۱۶۳۳ 

۱۱۱ 
ابوريحان بيروني، محمد بن 

 ق.۳۳۳ - ۶۱۲احمد، 
 ۱۶۳۳ مرکز دانشگاهي تهران کتاب الصيدنة في الطب

۱۱۳ 
 -اشکوري، محمد بن علي، 

 ؟ق.۱۳۲۳
 تهران لوبمحبوب الق

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب

۱۶۳۱ 

۱۱۱ 
 - ۱۱۱۳سوسور، فردنيان دو، 

 م.۱۲۱۶
 ۱۶۳۱ هرمس تهران شناسي عموميدوره زبان

 تهران زند بهمن يسن  ۱۱۲
مؤسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۳۳ 

 ۱۶۳۲ ارگفت تهران روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقالب اسالمي - ۱۶۳۳عاقلي، باقر،  ۱۱۳

۱۱۱ 
عمادالدين طبري آملي، محمد 

 ق.۱بن علي، قرن 
اهلل عليه و آله لشيعة المرتضي بشارة المصطفي صلي

 السالمعليه
 قم

جماعه المدرسين 
في الحوزه العلميه 
بقم،موسسه النشر 

 االسالمي

۱۳۲ق
۳ ۱۶۳

۱ 

۱۱۲ 
 - ۱۶۱۳دخت، صديقيان، مهين

 .، گردآورنده۱۶۳۱

انضمام فرهنگ ليات سعدي بهنماي غزفرهنگ واژه
بسامدي )براساس متن غزليات سعدي، تصحيح حبيب 

 يغمائي(
 تهران

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۳۱ 

۱۱۶ 
بهلول مجنون، بهلول بن عمر،   

 ؟ق. ۱۲۳ -

عمليات هاديه شيطان از همدستان ارسن لوپن شرق 
 )جين گوز(

 
 تهران

بنگاه نشريات 
 ريبرياني شبست

 

 ؟ق. م۶۱۳ - ۶۲۲ارسطو،  ۱۱۳
ها، در (: مقولهمنطق ارسطو )ارگانون 

پيرامون گزارش، آناکاويک نخست، آناکاويک دوم، 
 هاي بحث، در پيرامون ابطالهاي سوفيستيجايگاه

 نگاه تهران

۱۶۳۱

۲۳۳م
۳ 

۱۱۱ 
جامي، عبدالرحمن بن احمد، 

 ق.۱۲۱ - ۱۱۳
 رانته ها و منشات جامينامه

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب

۱۶۳۱ 

۱۱۱ 
 ۱۳۳کفعمي، ابراهيم بن علي، 

 ق.۲۳۱ -
 بيروت المصباح

موسسة االعلمي 
 للمطبوعات

۱۲۲۳م

۱۳۱ق
۳ ۱۶۳

۶ 



 

۱۱۳ 
قاضي سعيد قمي، محمد سعيد 

 - ۱۳۳۲بن محمد مفيد، 
 ؟ق.۱۱۳۶

 تهران شرح االربعين
مرکز نشر ميراث 

 مکتوب

۲۳۳۳م
۱۳ق

۲۱ ۱۶
۳۲ 

 تهران فارسي -فرهنگ فلسفه و علوم اجتماعي: انگليسي   ۱۱۱
پژوهشگاه علوم 

 انساني
 

۱۱۲ 
جامي، عبدالرحمن بن احمد، 

 ق.۱۲۱ - ۱۱۳
 تهران ديوان جامي

مرکز مطالعات 
ايراني: دفتر نشر 

 ميراث مکتوب
۱۶۳۱ 

۱۳۳ 
ميرداماد، محمدباقر بن محمد، 

 ؟ق.۱۳۳۱ -
 تهران تقويم االيمان

ن، دانشگاه تهرا
موسسه مطالعات 
اسالمي: دفتر نشر 

 ميراث مکتوب

۱۶۳۱ 

۱۳۱ 
علوي عاملي، احمد بن 

 ق.، شارح۱۱العابدين، قرن زين
 تهران شرح کتاب القبسات ميرداماد

موسسه مطالعات 
اسالمي، دانشگاه 
تهران و موسسه 

 المللي انديشه وبين
تمدن اسالمي 
 مالزي) ايستاک(

۱۶۳۱ 

۱۳۲ 
 - ۱۱۱۱  پوپ، آرتور آپهام،
 م.۱۲۱۲

 ۱۶۳۱ مولي تهران سير و صور نقاشي ايران

۱۳۶ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 ۱۶۳۱ مولي ]تهران[ ترجمه اسفار

۱۳۳ 
عبدالرزاق کاشي، عبدالرزاق بن 

 ق.۳۶۱ -الدين، جالل
 تهران مجموعه رسائل و مصنفات

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب

۱۶۳۲ 

۱۳۱ 
ي نائيني، محمدرضا، جالل

۱۲۲۱ - 
 تهران فرهنگ سنسکريت ـ فارسي

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۳۱  

 ۱۶۳۱ فرهنگ معاصر تهران فرهنگ نامهاي گياهان ايران: التيني، انگليسي، فارسي - ۱۶۶۲اهلل، مظفريان، ولي ۱۳۱

۱۳۳  

 
 فهارس شواهد التنزيل

 
 
 
 

 

 تهران

و وزارة الثقافة 
االرشاد االسالمي 
مؤسسة الطبع و 

 النشر

م۱۳۱۳
 = 

۱۲۲ق
۳
۱۶۱۲ 

 تهران هاي خطي فارسيفهرست نسخه - ۱۶۳۶منزوي، احمد،  ۱۳۱

سازمان همکاري 
ئي، عمران منطقه

موسسه فرهنگي 
 ئيمنطقه

۱۶۳۱ 

 اشيدري، گيتا، گردآورنده ۱۳۲
کشف االبيات خمسه نظامي گنجوي )مخزن االسرار، 

 و مجنون ...(ليلي 
 تهران

وزارت فرهنگ 
وارشاد اسالمي، 

دفترمجامع 
وفعاليتهاي 
فرهنگي؛ 

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي

۱۶۳۳ 



 

۱۱۳ 
سراج شيرازي، يعقوب بن 

 ق.۲حسن، قرن 
 تهران تحفة المحبين )در آئين خوشنويسي و لطايف معنوي آن(

نشر نقطه: دفتر 
 نشر ميراث مکتوب

۱۶۳۱ 

۱۱۱ 
الدين، زينحسائي، احمدبنا

 ق.، شارح۱۲۳۱ -۱۱۱۱
 مطبعة السعادة کرمان شرح العرشيه

۱۶۱۳

۱۶۱۱ 

۱۱۲ 
طبرسي، احمد بن علي، قرن 

 ق۱
 کتابخانه سنائي تهران ترجمه احتجاج طبرسي

ق ۱۶
۳۱
۱۶۶۶

 

۱۱۶ 
 - ۱۱۱۱يگر، ورنر ويلهم، 

 م.۱۲۱۱
۱۶۳۱ خوارزمي تهران پايديا  

۱۱۳ 
 - ۱۲۲۶ف، جعفر، باشهري

۱۶۳۱. 
 ۱۶۳۳ اسماعيليان تهران قند و نمک، ضرب المثلهاي تهراني بزبان محاوره

۱۱۱ 
الدين، قرن يوسف اهل، جالل

 ؟ق.۲
 بنياد فرهنگ ايران تهران فرائد غياثي

۱۶۱۱
 

۱۱۱ 
مازندراني، محمد هادي بن 

 ق.۱۱۲۳ -محمد صالح، 
 تهران بديع(انوار البالغه )در فنون معاني، بيان و 

مرکز فرهنگي نشر 
قبله؛ دفتر نشر 
 ميراث مکتوب

۱۶۳۱ 

۱۱۳ 
شهرستاني، محمد بن 

 ؟ق.۱۳۱ -؟ ۳۳۲عبدالکريم، 
تفسير الشهرستاني المسمي مفاتيح االسرار و مصابيح 

 االبرار
 تهران

مرکزالبحوث 
والدراسات 

المخطوط: للتراث
موسسه الدراسات 

االسماعيليه : جامعه 
ن شوو -الطهران

 البحث العلمي

۱۶۱۱ 

۱۱۱ 
تهانوي، محمد اعلي بن علي، 

 ؟ق.۱۱۱۱ -
 خيام تهران کشاف اصطالحات الفنون

۱۲۱۳م
۱۶۳۱ 

۱۱۲ 
صدرالدين شيرازي، محمدبن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 چابخانه خراسان مشهد المظاهر االلهيه

۱۶ق
۱۳ ۱۶
۶۱  

۱۶۱۶  ] تهران[ في اصول العقائدلوامع الحقائق  .۱۶۱۶ - ۱۲۱۱آشتياني، احمد،  ۱۲۳

۱۲۱ 
تلمساني، سليمان بن علي، 

 ق.۱۲۳ - ۱۱۳
۱۶۳۱ بيدار قم منازل السائرين الي الحق المبين  

 ق.۲بن محيي،  قرن قطب ۱۲۲
 مکاتيب

 
  خانقاه احمدي تهران

۱۲۶ 
حاجي خليفه، مصطفي بن 

 ق.۱۳۱۳ - ۱۳۱۳عبداهلل، 
وقايع مهم جهان از آغاز ترجمه تقويم التواريخ: )سالشمار 

 هـ. ق( ۱۳۱۱آفرينش تا سال 
 تهران

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب

۱۶۱۳ 

۱۲۳ 
، - ۱۶۲۳پورنامداريان، تقي، 

 شارح
داستان پيامبران در کليات شمس، شرح و تفسير عرفاني 

 داستانها در غزلهاي مولوي
 تهران

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۶ 

 ۱۶۳۱ سخن تهران تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم .۱۶۳۱ - ۱۶۱۱حمد، تفضلي، ا ۱۲۱
 ۱۶۱۱ ابن سينا ] تهران[ ها و رساالت از روي متن لئون بروشويکپاسکال: انديشه برونسويک، لئون ۱۲۱

۱۲۳ 
صاعد اندلسي، صاعد بن احمد، 

 ق۳۱۲ـ  ۳۲۳
ا تالتعريف بطبقات االمم: تاريخ جهاني علوم و دانشمندان 

 قرن پنجم هجري
 تهران

هجرت: دفتر نشر 
 ميراث مکتوب

۱۶۳۱ 

۱۲۱ 
صدرالدين شيرازي، محمدبن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 مولي تهران رساله الحشر

۱۶۱۲
 

۱۶۱۱ علمي تهران هاي نقد ادبيشيوه م.     - ۱۲۱۲ديچز، ديويد،  ۱۲۲



 

 تهران ء فيلسوف معره درباره: سياست ...عقايد فلسفي ابوالعال م.۱۲۱۳ - ۱۲۳۱فروخ، عمر،  ۳۳۳
اميرکبير ،کتابهاي 

 جيبي
۱۶۳۲ 

۳۳۱ 
مشکوةالديني، عبدالمحسن، 

۱۲۲۲ - 
 ۱۶۳۱ بنياد فرهنگ ايران تهران "مالصدرا"نظري به فلسفه صدرالدين شيرازي 

۳۳۲ 
 -اسدي، علي بن احمد، 

 ق.۳۱۱

: براساس نسخه دانشگاه پنجاب "لغت دري"لغت فرس 
( و مقابله با يازده نسخه ديگر و فرهنگهاي معتبر )الهور

 قديم فارسي
 ۱۶۱۱ خوارزمي تهران

۳۳۶ 
 - ۱۲۲۳عنقا، محمدصادق، 

۱۶۱۳. 

 الرسائل
 
 

 تهران
مکتب اويس شاه 

 مقصودي
۱۶۱۳ 

 تهران کتاب المسائل ، شارح- ۱۶۲۳دامادي، محمد،  ۳۳۳
موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۳۳ 

 ۱۶۳۱ مولي تهران هنر هندوايراني ـ هندواسالمي ادلينهااليد، م ۳۳۱
 ۱۶۳۱ مولي تهران هنر اموي و عباسي م.    - ۱۲۲۲گرابار، آلگ،  ۳۳۱

۳۳۳ 
 ۱۱۱۱مورگان، لوئيس هنري، 

 م.۱۱۱۱ -
 تهران جامعه باستان

موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي) 

 پژوهشگاه(
۱۶۳۱ 

۳۳۱ 
 - ۱۱۱۲کونل، ارنست، 
 م.۱۲۱۳

 ۱۶۳۱ مولي تهران ر اسالميهن

۳۳۲ 
ابن شعبه، حسن بن علي، قرن 

 ق.۳
 کتابفروشي اسالميه تهران تحف العقول عن آل الرسول صلي اهلل عليهم

۱۶۲ق
۱ ۱۶۱

۱ 
 ۱۶۳۶ اساطير تهران هاي فلسفي ايرانيانديشه پرتو، ابوالقاسم ۳۱۳

۳۱۱ 
     - ۱۲۶۶اسکارچا، جان روبرتو، 

 م.
 ۱۶۳۱ مولي تهران اجارهنر صفوي، زند، ق

 ۱۶۳۱ مولي تهران (۱۶۱۳ـ  ۱۱۲۱/ ۳۱۱ـ  ۱۶۱۶هنر نگارگري ايران ) رابينسون، بزيل ويليام ۳۱۲

۳۱۶ 
     - ۱۲۶۶اسکارچا، جان روبرتو، 

 م.
 ۱۶۳۱ مولي تهران اماکن هنري ايران

۳۱۳ 
، - ۱۶۳۶اوجبي، علي، 

 گردآورنده
 تهران گنجينه بهارستان: حکمت

ه، موزه و کتابخان
مرکز اسناد مجلس 

 شوراي اسالمي
۱۶۳۲ 

۱۶۱۶ آفتاب تهران سيانگلي -فارسي، فارسي  -فرهنگ مترجم: انگليسي   ۳۱۱

۳۱۱ 
کرماني، محمد کريم بن 

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱ابراهيم، 
 مطبعة السعادة کرمان طريق النجاة

۱۶۲ق
۳

۱۶۱۱ 
 ۱۶۳۲ نگاه تهران هايي براي سيلويا پالتقانههاي ميالد: عاشنامه م. - ۱۲۶۳هيوز، تد،  ۳۱۳

۳۱۱ 
جشمي، محسن بن محمد، 

 ق.۳۲۳ - ۳۱۶
 تهران تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، 
سازمان چاپ و 

انتشارات: کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد 

مجلس شوراي 
 اسالمي

۱۶۳۱ 

۳۱۲ 
طباطبائي، محمد حسين، 

۱۲۱۱- ۶۱۳۱ 
 ]تهران[ تفسير الميزان

بنياد علمي و فکري 
عالمه طباطبائي: 

 رجاء: اميرکبير
۱۶۳۱ 

 ۱۶۳۲ نشر مرکز تهران اديسه ق. م. ۲هومر،  قرن  ۳۲۳



 

۳۲۱ 
 -کاشفي، حسين بن علي، 

 ق.۲۱۳
جواهر التفسير: تفسيري ادبي، عرفاني، حروفي، شامل 

 اي در علوم قرآني و تفسير سوره حمدمقدمه
 انتهر

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب

۱۶۳۲ 

 تهران گويش ساري )مازندراني( - ۱۶۲۱شکري، گيتي،  ۳۲۲
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۳۳ 

۳۲۶ 
قبل  ۲سليم بن قيس هاللي، 

 ؟ق.۳۱از هجرت ـ 
اسرار آل محمد )ص(: ترجمه اولين کتاب شيعه در زمان 

 اميرالمومنين )ع(
 نا[]بي ]قم[

۱۳ق
۳۳ ۱۶
۱۱  

۳۲۳ 
شيخ بهائي، محمد بن حسين، 

 ق.۱۳۶۱ - ۲۱۶
ترجمه و متن کامل اربعين شيخ بهايي: همراه با تقديم، 

 تعليق و شناسايي رجال حديث
 قم

دفتر نشر نويد 
 اسالم

۱۶۳۶

۳۲۱ 
 -مخلص کاشاني، محمد،  

 ق.۱۱۱۳
 تهران ديوان مخلص کاشاني

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب

۱۶۳۲ 

 ۱۶۳۲ نشر مرکز تهران مارکس و سياست مدرن - ۱۶۲۳بابک، احمدي،  ۳۲۱

۳۲۳ 
     - ۱۲۳۲ريتسوس، يانيس، 

 م.
 ۱۶۳۲ نشر چشمه تهران همه چيز راز است

۳۲۱ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 طهران الحکمة المتعالية في االسفار العقلية االربعة

دارالمعارف 
 االسالميه

 

۳۲۲ 
وريحان بيروني، محمد بن اب

 ق.۳۳۳ - ۶۱۲احمد، 
 تهران پاتانجلي

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۳۲ 

 - ۱۶۱۱آذرنوش، آذرتاش،  ۳۶۳
 -فارسي براساس فرهنگ عربي  -فرهنگ معاصر عربي 

 ورانگليسي هانس
 ۱۶۳۲ نشر ني تهران

۳۶۱ 
عبدالرزاق کاشي، عبدالرزاق بن 

 ق.۳۶۱ -الدين، جالل
 تهران لطائف االعالم في اشارات اهل االلهام

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب

۱۶۳۲ 

۳۶۲ 
عطاردي قوچاني، عزيزاهلل، 

۱۶۳۳ - ۱۶۲۶. 
 ۱۶۳۱ چاپخانه حيدري ] تهران[ مفتاح جالء االذهان و جالء االحزان، يا، ذيل تفسير گازر

۳۶۶ 
مجلسي، محمدباقر بن 

 ق.۱۱۱۱ - ۱۳۶۳محمدتقي، 
لد يازدهم بحاراالنوار: زندگاني حضرت امام ترجمه ج

 موسي کاظم عليه السالم
 ۱۶۱۳ کتابفروشي اسالميه تهران

۳۶۳ 
سيوطي، عبدالرحمن بن 

 ق.۲۱۱ - ۱۳۲بکر، ابي
 قم الدر المنثور في التفسير بالماثور

مکتبه آيه اهلل 
العظمي المرعشي 

 النجفي

۱۳۳ق
۳ ۱۶۱

۲ 

۳۶۱ 
 - ؟۱۳۱اهلل، رشيدالدين فضل
 ق.۳۱۱

 جامع التواريخ
 
 

۱۶۱۳ اقبال تهران

۳۶۱ 
فاضل توني، محمدحسين، 

۱۲۱۲ - ۱۶۶۲. 
 ۱۶۱۳ مولي تهران الهيات

۳۶۳ 
داستايوسکي، فئودور 

 م.۱۱۱۱ - ۱۱۲۱ميخائيلوويچ، 
 تهران جنايت و مکافات

بنگاه مطبوعاتي 
 ۱۶۳۱ صفيعليشاه

۱۶۱۶ کعبه تهران لفاظ اصول الکافيالمعجم المفهرس ال - ۱۶۶۳کالنتري، الياس،  ۳۶۱

 تهران هستي از نظر فلسفه و عرفان - ۱۶۳۱آشتياني، جالل الدين،  ۳۶۲
نهضت زنان 

 مسلمان
 

 ۱۶۳۱ چشمه تهران گزينه شعرها م.۱۲۱۳ - ۱۲۳۱پاوزه، چزاره،  ۳۳۳

۳۳۱ 
طوسي، احمد بن محمد، قرن 

 ق.۳
در  ي به فارسياالهدية السعدية في معان الوجدية، يا،رساله

 سماع و فتوت
 انتشارات منوچهري تهران

۱۶۱۳
 

۳۳۲ 
، - ۱۶۱۱داهي، محمدرضا، 
 گردآورنده

 تهران ليسيانگ -فارسي، فارسي  -واژگان کشاورزي: انگليسي 
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۱



 

۳۳۶ 
 - ۳۲۳آملي، حيدر بن علي، 

 ؟ق.۳۱۲
ب اتفسير المحيط االعظم و البحر الخضم في تاويل کت

 اهلل العزيز المحکم
 تهران

وزاره الثقافه 
 واالرشاد االسالمي

۱۳۱ق
۳ ۱۶۳

۶  

۳۳۳ 
 - ۱۶۳۳تفضلي، ابوالقاسم، 

۱۶۱۶. 
 ۱۶۱۶ کتابسرا تهران روستاي امامه و انيس الدوله

۳۳۱ 
، - ۱۶۳۳ميرانصاري، علي، 
 گردآورنده

 اسنادي درباره نيما يوشيج
 

 تهران
سازمان اسناد ملي 

 ايران
۱۶۳۱ 

 تهران بزرگان فلسفه م.     - ۱۱۱۱توماس، هنري،  ۳۳۱

کيهان: وزارت 
فرهنگ و آموزش 

شرکت عالي، 

انتشارات علمي و 

 فرهنگي

۱۶۱۲ 

۳۳۳ 
 - ۱۲۳۱مرلو ـ پونتي، موريس، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران در ستايش فلسفه

۳۳۱ 
 - ۱۲۳۲هدايت، مهديقلي، 

۱۶۶۳. 
 ۱۶۱۶ نقره تهران طيتگزارش ايران: قاجاريه و مشرو

 ۱۶۱۱ نشر چشمه تهران روايت زادبوم  ۳۳۲

۳۱۳ 
؟ ۲۱۳فارابي، محمد بن محمد، 

 ق.۶۶۲ -
 ۱۶۱۱ طهوري تهران هاي اهل مدينه فاضله؛ آراء اهل المدينه الفاضلهانديشه

۳۱۱ 
سپهر، محمدتقي بن محمد 

 ق.۱۲۲۳ - ۱۲۱۱علي، 
 تهران براهين العجم

موئسسه انتشارات 
 شگاه تهراندان

۱۶۱۱ 

 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران تعليقه بر اساس االقتباس خواجه نصير طوسي - ۱۶۳۶انوار، سيدعبداهلل،   ۳۱۲

۳۱۶ 
 - ۱۱۱۳ژيلسون، اتين، 
 م.۱۲۳۱

 قم مباني فلسفه مسيحيت

حوزه علميه قم، 
دفتر تبليغات 

اسالمي، مرکز 
 انتشارات

۱۶۳۱ 

۳۱۳ 
ابن قيم جوزيه، محمد بن ابي 

 ق.۳۱۱ - ۱۲۱ بکر،
 کتاب الروح: في الکالم علي ارواح االموات و االحياء ...

حيدرآباد 
 الدکن

مطبعة مجلس 
المعارف دائره

 العثمانيه

۱۲۱۶م
۱۶ق

۱۶ ۱۶
۳۲ 

 کرمر، جوئل ۳۱۱
احياي فرهنگي در عهد آل بويه: انسان گرايي در عصر 

 رنسانس اسالمي
 تهران

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۱ 

 ، داعي احمد حميدالدينکرماني ۳۱۱
 راحه العقل

 
 دار االندس بيروت

۱۲۱۳م
۱۶۳۱ 

۳۱۳ 
ابن سينا، حسين بن عبداهلل، 

 ق.۳۲۱ - ۶۳۳
 المکتبة السلفية قاهره منطق المشرقيين، و القصيدة المزدوجة في المنطق

۱۶۲۱ق

۱۲۱۲ 

 ـ۱۶۶۲زاده، صديق، صفي ۳۱۱
هاي چهره آوران يارسان شامل مشاهير ودانشنامه نام

 ادبي، احوال و آثار آنان...
 ۱۶۳۱ هيرمند تهران

 ۱۶۳۱ ما تهران ديوان مجد همگر ق.۱۱۱ - ۱۳۳مجد همگر،  ۳۱۲

۳۱۳ 
قائم مقامي، عالمتاج )فراهاني(، 

۱۲۱۲ - ۱۶۲۱. 
 ۱۶۳۳ ما تهران مقامي )ژاله(ديوان عالمتاج قائم

۳۱۱ 
 - ۶۲۲فردوسي، ابوالقاسم، 

 ؟ق.۳۱۱
د از شاهنامه فردوسي: براساس تصحيح بنياد داستان فرو

 شاهنامه فردوسي
 ]تهران[

راديو تلويزيون ملي 
ايران، دفتر 

 انتشارات

۱۶۱۳
 

۳۱۲ 
صدرالدين قونيوي، محمد بن 

 ق.۱۳۶ - ۱۳۳اسحاق، 
۱۶۳۱ مولي تهران ترجمه نفحات الهيه، يا، مکاشفات الهي



 

 اخوان الصفا ۳۱۶
هن از رسائل اخوان اي کمجمل الحکمه ترجمه گونه

 الصفا
 تهران

پژوهشگاه 
انساني و علوم

 مطالعات فرهنگي
۱۶۳۱ 

 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران هاي آزتکي و مايايياسطوره توب، کارل ۳۱۳

۳۱۱ 
 -ابن شاذان، فضل بن شاذان، 

 ق.۲۱۳
 ۱۶۱۱ دانشگاه تهران تهران االيضاح

۳۱۱ 
زنگي بخاري، محمدبن محمود، 

 ؟ق.۳قرن
 تهران ول في ترجمان المنقولبستان العق

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۳۳ 

۳۱۳ 
 -صفار، محمد بن حسن، 

 ق.۲۲۳
    ... بصائر الدرجات الکبري  في فضائل ال محمد )ع(

۳۱۱ 
 -عامري، محمد بن يوسف، 

 ق.۶۱۱
 تهران رسائل ابوالحسن عامري

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۱ 

۳۱۲ 
 - ۱۱۶۲ر، گمپرتس، تئودو
 م.۱۲۱۲

 ۱۶۳۱ خوارزمي تهران متفکران يوناني

۳۳۳ 
 ۱۱۳۱حسيني، احمد بن محمد، 

 ؟ق.۱۲۳۱ -
 تهران مرآت االکوان )تحرير شرح هدايه مالصدرا شيرازي(

شرکت انتشارات 
علمي و فرهنگي؛ 
دفتر نشر ميراث 

 مکتوب

۱۶۳۱ 

۳۳۱ 
اسفرايني، شهفور بن طاهر، 

 -ق.۳۳۱
 تهران سير القرآن لالعاجمتاج التراجم في تف

شرکت انتشارات 
علمي و فرهنگي: 
مرکز پژوهشي 
 ميراث فرهنگي

۱۶۳۱ 

۳۳۲ 
 - ۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 تهران رابعه

بنگاه مطبوعاتي 
 گوتنبرگ

 

 تهران تاريخ تفکر مسيحي لين، توني ۳۳۶
نشر و پژوهش 

 روزفرزان
۱۶۱۳ 

۳۳۳ 
 - ۶۱۳آوگوستين، قديس، 

 م.۳۶۳
 ۱۶۱۱ سهروردي تهران عتراف آگوستين قديسا

۳۳۱ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 تهران المظاهر االلهية في اسرارالعلوم الکمالية

بنياد حکمت 
 اسالمي صدرا

۱۶۳۱ 

 غفاري، محمدخالد ۳۳۱
الدين يحيي اشراق شهابفرهنگ اصطالحات آثار شيخ

 سهروردي
 تهران

و مفاخر  انجمن آثار
 فرهنگي

۱۶۱۳ 

۳۳۳ 
 - ۱۱۱۲ويتگنشتاين، لودويگ، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۱۳ نشر مرکز تهران پژوهشهاي فلسفي

۳۳۱ 
الدين محمد بن مولوي، جالل

 ق.۱۳۲ - ۱۳۳محمد، 

 باران پنهان
 
 

 ۱۶۳۲ سالي تهران

 - ۱۶۱۱سفيدآبيان، حميد،   ۳۳۲
 اي از ملکوت: سيري در زندگي عارف باهلل و عاشقالله

السالم آقاي حاج شيخ جعفر دل سوخته اهل بيت عليهم
 مجتهدي

 الملککمال قم
۱۳۲ق
۶ ۱۶۱

۱ 

۳۱۳ 
، - ۱۶۱۶رضانژاد، غالمحسين، 

 شارح

حکمت نامه، يا شرح کبير بر متن و شرح و حواشي 
منظومه حکمت حکيم و فيلسوف قرن سيزدهم هجري 

 حاج مال هادي سبزواري )اسرار(
 ۱۶۱۳ الزهراء تهران

۱۱۳ 
 - ۱۱۲۱الفونتن، ژان دو، 

 م.۱۱۲۱
 ۱۶۱۳ نشر مرکز تهران هاي الفونتنافسانه

۳۱۲ 
الدين شيرازي، محمود بن قطب

 ق، شارح۳۳۳ـ ۱۶۳مسعود، 
 تهران شرح حکمة االشراق سهروردي

دانشگاه تهران: 
مؤسسه مطالعات 

۱۶۱۳ 



 

دانشگاه  -اسالمي
 گيلمک

۳۱۶ 
  ۱۶۳۳سپهري، سهراب، 

۱۶۱۲. 

هاي منتشر نشده از در سفرم : شعرها و يادداشتهنوز 
تر در ها و تصاوير تازهسهراب سپهري همراه با نوشته
 چاپ جديد

 تهران
نشر و پژوهش 

 فروزان روز
۱۶۱۳ 

 - ۱۶۲۳پورنامداريان، تقي،  ۳۱۳
در سايه آفتاب: شعر فارسي و ساخت شکني در شعر 

 مولوي
 ۱۶۱۳ نشر سخن تهران

۳۱۱ 
اهلل بن عثمان، اسفزاري، فضل

 ق.، شارح۳قرن 
 تهران شرح اخبار و ابيات و امثال عربي کليله و دمنه

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب

۱۶۱۳ 

۳۱۱ 
، - ۱۶۱۶رضانژاد، غالمحسين، 

 شارح

هداية االمم، يا، شرح کبير بر فصوص الحکم  محيي 
 الدين ابن عربي

 
 ۱۶۱۳ الزهرا )س( تهران

۳۱۳ 
.، م۱۲۳۲ - ۱۱۲۲تيت، آلن، 

 گردآورنده و ويراستار
 ۱۶۱۳ درانجامعه تهران تي. اس. اليوت بزرگترين شاعر سده بيستم، زندگي و آثار

۳۱۱ 
 - ۱۶۱۱طاهباز، سيروس، 

۱۶۳۳. 
 تهران خروس جنگي بي مانند: زندگي و هنر هوشنگ ايراني

نشر و پژوهش 
 فرزان روز

۱۶۱۳ 

۳۱۲ 
 - ۱۱۱بنداري، فتح بن علي، 

 ق.۱۳۶
 تهران فردوسيشاهنامه 

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۱۳ 

۳۲۳ 
، - ۱۶۱۲دوستخواه، جليل، 

 شارح

ها: بيست و ي ايران يادماني از فراسوي هزارهحماسه
هشت گفتار، نقد و گفت و شنود شاهنامه شناختي همراه 

 با هشت پيوست
 تهران

آگاه: مرکز بين 
 وگويالمللي گفت
 هاتمدن

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران المظاهر االلهيه ، شارح- ۱۶۲۳يد، طبيبيان، حم ۳۲۱

۳۲۲ 
بسحاق اطعمه، احمد بن حالج، 

 ق.۲قرن 
 تهران کليات بسحق اطعمه شيرازي

مرکز نشر ميراث 
مکتوب: بنياد فارس 

 شناسي
۱۶۱۲ 

 تهران برزونامه ق۱عطاء بن يعقوب، قرن  ۳۲۶
انجمن آثار و مفاخر 

 فرهنگي
۱۶۱۲ 

۳۲۳ 
؟ ۳۳۶جدود بن آدم، سنايي، م

 ؟ق.۱۲۱ -
 تهران حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه )فخري نامه(

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۲ 

 ۱۶۳۳ فرهنگان تهران انگليسي -فارسي  -فرهنگ سغدي: سغدي  - ۱۶۳۱قريب، بدرالزمان،  ۳۲۱

۳۲۱ 
طرطوسي، ابوطاهر بن حسن، 

 ق.۱قرن 
 تهران نامهابومسلم

 معين: نشر قطره:
انجمن ايرانشناسي 

 فرانسه در ايران
۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۳ نشر مرکز تهران کنمها را من خاموش ميچراغ - ۱۶۶۱پيرزاد، زويا،  ۳۲۳

۳۲۱  
 فرهنگ فارسي مدرسه سپهساالر منسوب به قطران

 
 ۱۶۱۳ سخن تهران

 .۱۶۶۱ - ۱۲۳۳غني، قاسم،  ۳۲۲
 بحث در آثار و افکار و احوال حافظ: بانضمام مقدمه و

 گانهحواشي و فهارس سه
 زوار تهران

۱۶۲۲
۱۶۲۱ 

۱۳۳ 
الدين ارموي، عبدالمومن صفي

 ق.۱۲۶-؟ ۱۱۶بن يوسف، 
کتاب االدوار في الموسيقي )ترجمه فارسي به انضمام متن 

 عربي آن(
 تهران

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب

۱۶۱۳ 

 تهران جهانگيرنامه ؟ق.۲هراتي، ابوالقاسم، قرن  ۱۳۱

، دانشگاه تهران
مؤسسه مطالعات 
اسالمي، دانشگاه 

 مک گيل

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۳ آگاه ] تهران[ بر مزار صادق هدايت - ۱۶۱۱پور، يوسف، اسحاق ۱۳۲

 تهران يابپند و دستان شکيبي گيالني، جامي ۱۳۶
جامي شکيبي 

 محمدگيالني، علي
 حقشناس الري

۱۶۱۱
۱۶۱۶ 



 

 ۱۶۱۳ شر سالين تهران زنگوله تنبل - ۱۶۲۳چالنگي، هوشنگ،  ۱۳۳

۱۳۱ 
مجلسي، محمدباقر بن 

 ق.۱۱۱۱ - ۱۳۶۳محمدتقي، 
ترجمه جلد يازدهم بحاراالنوار: در زندگاني حضرت امام 

 الحسين السجاد و امام محمدباقر عليهماالسالمبنعلي
 کتابفروشي اسالميه تهران

۱۳۳ق
۱ ۱۶۱

۳ 

۱۳۱ 
 - ۱۶۳۱رحماني، نصرت، 

۱۶۳۲. 
 تهران بيوه سياه

شارات موسسه انت
 نگاه

۱۶۱۱ 

 بازورث، کليفورد ادموند ۱۳۳
هاي اسالمي جديد: راهنماي گاهشماري و سلسله

 تبارشناسي
 تهران

مرکز بازشناسي 
 اسالم و ايران

۱۶۱۱ 

۱۳۱ 
 -بحراني، هاشم بن سليمان، 

 ؟ق.۱۱۳۳
 قم ينابيع المعاجز و اصول الدالئل

موسسه المعارف 
 االسالميه

۱۳۱ق
۱ ۱۶۳

۳ 

۱۳۲ 
حمدتقي بن محمد سپهر، م
 ق.۱۲۲۳ - ۱۲۱۱علي، 

 ۱۶۱۱ اساطير تهران ناسخ التواريخ: زندگاني پيامبر

 - ۱۶۳۱کرباسي، علي،  ۱۱۳
حکيم متاله بيدآبادي: احياگر حکمت شيعي در قرن 

 دوازدهم هجري
 تهران

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۱ 

۱۱۱ 
 ۱۶۲۶آيوازيان، ماريا )ترزيان(، 

- 
 تهران يابي نامهاي خاص ارمني برگرفته از زبانهاي ايرانييشهر

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۱ 

 تهران رساله در علوم قرآني( ۱۱گنجينه بهارستان )مجموعه  - ۱۶۱۳مرعشي، سيدحسين،  ۱۱۲
کتابخانه، موزه و 

مرکز اسناد مجلس 
 شوراي اسالمي

۱۶۱۱ 

۱۱۶ 
محسين، صدري افشار، غال

۱۶۱۶ - 
 ۱۶۱۱ فرهنگ معاصر تهران فرهنگ معاصر فارسي امروز

 ۱۶۳۲ نويد شيراز شيراز تعزيه در استان بوشهر - ۱۶۱۳عرفان، حيدر،   ۱۱۳

 تهران مفاتيح االرزاق، يا، کليد در گنجهاي گهر ق.۱۶۳۲ -نوري، محمديوسف،  ۱۱۱
انجمن آثار و مفاخر 

 فرهنگي

۱۶۱۶

۱۶۱۱ 

 تهران دستور زبان پارتي ) پهلوي اشکاني( - ۱۶۳۱، حسن، رضائي ۱۱۱
فرهنگستان زبان و 

ادبيات فارسي، 
 گروه نشرآثار

۱۶۱۱ 

۱۱۳ 
 - ۱۶۳دواني، محمد بن اسعد، 

 ؟ق.۲۳۱

 سبع رسائل
 
 

 تهران
مرکز نشر ميراث 

 مکتوب
۱۶۱۱ 

۱۱۱ 
ميرداماد، محمدباقر بن محمد، 

 ؟ق.۱۳۳۱ -
 تهران الحادث بالقديم(الصراط المستقيم ) في ربط 

دفتر نشر ميراث 
مکتوب؛ کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد 

مجلس شوراي 
 اسالمي

۱۶۱۱ 

۱۱۲ 
قاضي سعيد قمي، محمد سعيد 

 - ۱۳۳۲بن محمد مفيد، 
 ؟ق۱۱۳۶

 تهران االربعينيات لکشف انوار القدسيات

مرکز پژوهشي 
ميراث مکتوب: 
کتابخانه، موزه و 

مرکز اسناد مجلس 
 اسالميشوراي 

۱۶۱۱ 

 يلداقلم تهران پيران خراسان - ۱۶۳۱نوربخش، جواد،  ۱۲۳
۱۶۱۲

۱۶۱۱ 



 

۱۲۱ 
ميرزاباباشيرازي، 

 -عبدالنبي، بنابوالقاسم
 ق، شارح۱۲۱۱

 خانقاه احمدي تهران مناهج انوار المعرفة
۱۶۱۶

 

 تهران ي(ها و اصطالحات لهجه سيرجاننامه سيرجان ) واژه - ۱۶۱۱سريزدي، محمود،  ۱۲۲
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، نشر 

 آثار
۱۶۱۳ 

 تهران فرهنگ گويش دواني - ۱۶۲۲سالمي، عبدالنبي،  ۱۲۶
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، نشر 

 آثار
۱۶۱۱ 

 تهران نامه گويش بختياري چهارلنگواژه - ۱۶۱۶سرلک، رضا،  ۱۲۳
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، گروه 

 نشر آثار
۱۶۱۱ 

۲۱۱ 
حسني واعظ، محمودبن محمد، 

 ق.۳قرن 
 تهران دقائق التاويل و حقايق التنزيل

مرکز نشر ميراث 
مکتوب: سازمان 
 اوقاف و امور خيريه

۱۶۱۱ 

۱۲۱ 
 - ۱۱۲۱منتاليه، اوجينيو، 

 م.۱۲۱۱
ترين اشعار اوژنيو منتاله برنده جايزه اي از معروفگزيده

 ۱۲۳۱نوبل 
 ۱۶۱۱ تير تهران

۱۲۳ 
، احمد بن زين الدين، احسائي
 ق.، شارح۱۲۳۱ - ۱۱۱۱

 کرمان شرح الزيارة الجامعة الکبيرة
چاپخانه 

سعادت)مطبعه 
 السعاده(

۱۶۱۱ 

 - ۱۶۱۲مجيدي، فريبرز،  ۱۲۱
فرهنگ تلفظ نامهاي خاص) تاريخي و جغرافيايي( همراه 

 با راهنماي تلفظ حروف التيني در بيش از سي زبان
۱۶۱۱ فرهنگ معاصر تهران

 - ۱۶۳۶رضي، هاشم،  ۱۲۲
ها و مراسم و باورهاي بنيادي: پژوهشي آيين مغان آموزه

 هاي ايران باستان به موجب متون باستاني ...درباره دين
 ۱۶۱۲ سخن تهران

۱۶۳ 
 - ۱۲۳۱الزمان، فروزانفر، بديع

۱۶۳۲. 
 ۱۶۱۲ اساطير تهران طريق عشق: شرح غزلياتي چند از حافظ

 ۱۶۱۳ گالب تهران زيج ملک )استخراج و تطبيق تقويمها( - ۱۶۱۲، رحيم، رضازاده ملک ۱۶۱

۱۶۲ 
دشتکي، منصور بن محمد، 

 ؟ق.۲۳۱ - ۱۱۱
 تهران اشراق هياکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب

۱۶۱۲ 

۱۶۶ 
     - ۱۲۳۶ابوزيد، نصر حامد، 

 م.
 ۱۶۱۳ طرح نو تهران معناي متن: پژوهشي در علوم قرآن

 ۱۶۱۳ يلدا قلم تهران جنيد - ۱۶۳۱نوربخش، جواد،  ۱۶۳

 تهران مادام دوال شانتري) روي ديگر تاريخ معاصر( ۱۱۱۳ـ۱۳۲۲بالزاک، انوره دو،  ۱۶۱
موسسه انتشارات 

 نگاه
۱۶۱۳ 

 تهران نامهبانو گشسپ  ۱۶۱
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۱۲ 

۱۶۳ 
 - ۱۱۳۳س، هاردي، تام

 م۱۲۲۱
 ۱۶۱۱ فرهنگ نشر نو تهران بازگشت بومي

 تهران مقاالت عارف - ۱۶۶۳نوشاهي، عارف،  ۱۶۱
بنياد موقوفات دکتر 

 محمود افشار

۱۶۱۱

۱۶۱۱ 

۱۶۲ 
      - ۱۲۶۲اشميت، روديگر، 

 م.
 ۱۶۱۲ـ ققنوس تهران هاي ايرانيراهنماي زبان

 تهران حات دوره قاجار: قشون و نظميهفرهنگ اصطال -۱۶۲۳مدرسي، يحيي،  ۱۳۳
دفتر پژوهشهاي 

 فرهنگي
۱۶۱۳ 

۱۳۱ 
هويسمانس، يوريس کارل، 

 م.۱۲۳۳ - ۱۱۳۱
 ۱۶۱۱ نشر ني تهران بيراه



 

 ۱۶۱۳ نشر سالي تهران پابرهنه تا صبح - ۱۶۱۲موسوي، گراناز،  ۱۳۲

۱۳۶ 
 - ۱۱۳۳هاردي، تامس،  

 م.۱۲۲۳
 ۱۶۱۱ نشر ني تهران يک جفت چشم آبي

 تهران مفاتيح الجنان .۱۶۱۲ - ۱۲۱۳قمي، عباس،  ۱۳۳
محمدحسن علمي 

 و شرکاء
۱۶۱۱

 

۱۳۱ 
 -يحيي سيبک نيشابوري، 

 ق.۱۱۲
ديوان غزليات و رباعيات فتاحي نيشابوري )سيبک( از 

 شاعران قرن نهم هجري
 تهران

دانشگاه تهران، 
موسسه مطالعات 

 اسالمي
۱۶۱۱

۱۳۱ 
ن صدرالدين شيرازي، محمد ب

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 تهران مبدا و معاد

ستاد انقالب 
فرهنگي، مرکز نشر 

 دانشگاهي
۱۶۱۲ 

 ۱۶۱۱ نشر مرکز تهران مون بزرگ م.۱۲۱۳ - ۱۱۱۱فورنيه، آلن،  ۱۳۳

۱۳۱ 
 ۱۲۱۶بروجردي، سيدحسين،  

-  ۱۶۳۳. 
رساله توضيح المسائل که متن آن مطابق است با فتاواي 

 حسين طباطبايي بروجرديفقيد سعيد حضرت ... 
  جاويدان: فراهاني تهران

۱۳۲ 
 - ۱۱۲۲بنيامين، والتر، 
 م.۱۲۳۳

 ۱۶۱۳ نشر مرکز تهران ي بنيامين"خيابان يک طرفه"خيابان يک طرفه 

۱۱۳ 
 -سورآبادي، عتيق بن محمد، 

 ق.۳۲۳
 ۱۶۱۱ فرهنگ نشر نو تهران تفسير سورآبادي: تفسير التفاسير

 - ۶۱۶۳رضي، هاشم،  ۱۱۱
دانشنامه ايران باستان: عصر اوستايي تا پايان دوران 

 ساساني
 ۱۶۱۱ سخن تهران

۱۱۲ 
خواجه جهان، محمود بن 

 ق.۱۱۱ - ۱۳۱محمد، 
 تهران مناظر االنشاء

فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، نشر 

 آثار
۱۶۱۱ 

۱۱۶ 
 - ۱۲۲۶کالوينو، ايتالو، 
 م.۱۲۱۱

 ۱۶۱۳ روانکا تهران ها را خواندچرا بايد کالسيک

 تهران هاي شيعي: تعاليم امام محمدباقر )ع(نخستين انديشه الالني، ارزينا ۱۱۳
نشر و پژوهش 

 فرزان روز
۱۶۱۱ 

۱۱۱ 
 ۱۱۱۳چخوف، آنتون پاولوويچ، 

 م.۱۲۳۳ -
 ۱۶۱۱ توس تهران مجموعه آثار آنتون پاولويچ چخوف

۱۱۱ 
الدين رازي، محمد بن قطب

 ق.، شارح۳۳۱ -محمد، 
 تهران ات من المحاکمات بين شرحي االشاراتااللهي

مرکز نشر ميراث 
مکتوب، کتابخانه 
مجلس شوراي 
اسالمي، مرکز 

 پژوهش و آموزش

۱۶۱۱ 

۱۱۳ 
 ۳۲۳آملي، سيدحيدربن علي،  

 ؟ ق.۳۱۲ -
 ۱۶۱۱ رسانش تهران جلوه دلدار: ترجمه جامع االسرار و منبع االنوار

۱۱۱ 
امام الحرمين، عبدالملک بن 

 ق.۳۳۱ - ۳۱۲، عبداهلل
 تهران الشامل في اصول الدين

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

مک گيل؛ دانشگاه 
 تهران

۱۶۱۳ 

 تهران ي موسيقي آکسفوردتاريخ فشرده م.     - ۱۲۳۳آبراهام، جرالد،  ۱۱۲
موسسه فرهنگي و 

 هنري ماهور
۱۶۱۳

 

۱۱۳ 
ميرداماد، محمدباقر بن محمد، 

 ؟ق.۱۳۳۱ -
ها و رداماد مشتمل بر ده عنوان از کتابمصنفات مي

 هاها نامهها و اجازهرساله
 تهران

انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگي: مرکز 

ي المللي گفتگوبين
تمدنها: دانشگاه 

 تهران

۱۶۱۱ 



 

۱۱۱ 
دشتکي، منصور بن محمد، 

 ؟ق.۲۳۱ - ۱۱۱
 تهران تحفة الفتي في تفسير سوره هل اتي

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب: سازمان

 اوقاف و امور خيريه
۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۲ مس تهران رافائل آلبرتي شاعر دريا، مردم و آزادي م.     - ۱۲۳۲آلبرتي، رافائل،  ۱۱۲

۱۱۶ 
نظام تبريزي، علي بن محمد، 

 ؟ق.۱۳۱ - ۳۳۳
 تهران بلوهر و بيوذسف

ميراث مکتوب: 
المللي مرکز بين

 گفتگوي تمدنها
۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۲ کاروان تهران من گذشته: امضا - ۱۶۱۱رويايي، يداهلل،  ۱۱۳
 ۱۶۱۳ کوير تهران مکالمه سياح ايراني با شخص هندي کاشاني، حسن ۱۱۱

 تهران گنجينه بهارستان: ادبيات فارسي - ۱۶۳۶ايماني، بهروز،  ۱۱۱
کتابخانه، موزه و 

مرکز اسناد مجلس 
 شوراي اسالمي

۱۶۱۳ 

 تهران سازيصيفي خاتمنامه توواژه - ۱۶۲۲طباطبايي، نسرين،  ۱۱۳
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۱۲

۱۱۱ 
بصري، احمد بن عبدالرضا، 

 .۱۱قرن 
 تهران فائق المقال في الحديث و الرجال

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، 
سازمان چاپ و 

انتشارات: کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد 

مجلس شوراي 
 اسالمي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۱ دانشگاه شيراز شيراز نامه شايست نشايستواژه - ۱۶۱۱مود،  طاووسي، مح ۱۱۲

۱۳۳ 
 ۱۱۲۲برگس، خورخه لوئيس، 

 م.۱۲۱۱ -
 ۱۶۱۱ تير تهران کتاب شني

 تهران ديوان فريد اصفهاني )اسفرايني( ق.۳فريد احول، قرن  ۱۳۱
انجمن آثار و مفاخر 

 فرهنگي
۱۶۱۱ 

 نگاه تهران ي آثارمجموعه .۱۶۳۲ - ۱۶۳۳شاملو، احمد،  ۱۳۲
۱۶۱۱ 

۱۳۶ 
 - ۱۱۲۲بنيامين، والتر، 
 م.۱۲۳۳

۱۶۱۱ فرهنگ کاوش تهران زبان و تاريخ: گزيده مقاالت فلسفي

۱۳۳ 
فتال نيشابوري، محمد بن 

 ق.۱۳۱ -احمد، 
 دليل ما قم روضة الواعظين

۱۳۲ق
۶ ۱۶۱

۱ 

۱۳۱ 
 -جندي، مؤيدالدين محمود، 

 ؟ق.، شارح۳۳۳
 شهدم شرح فصوص الحکم

دانشگاه مشهد، 
موسسه چاپ و 

 انتشارات
۱۶۱۱ 

 تهران هاي کتابخانه ملکنامهشعاع: تعزيهجنگ کتابخانه و موزه ملي ملک ۱۳۱

گسترش هنر: 
وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي  ، 
مرکز مطالعات و 
 تحقيقات هنري

۱۶۱۱ 

۱۳۳ 
فرهنگستان زبان و ادب 

 گزينيفارسي. گروه واژه
 تهران مصوب فرهنگستان هايفرهنگ واژه

فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، گروه 

 نشر آثار
۱۶۱۱

۱۳۱ 
عطار، محمد بن ابراهيم، 

 ؟ق.۱۲۳-؟۱۶۳
۱۶۱۶ سخن تهران الطير عطار )فريدالدين محمد بن ابراهيم نيشابوري(منطق



 

 - ۱۶۶۲محبي، پرويز،  ۱۳۲
 وفنون و منابع در ايران: مقدمه اي بر تاريخ تکنولوژي 
 کاربرد مواد در ايران از قرن اول تا سيزدهم هجري

 ۱۶۱۶ اختران تهران

۱۱۳ 
 - ۱۱۱۳باشالر، گاستون، 

 م.۱۲۱۲
 تهران شناسيمعرفت

دفتر پژوهشهاي 
فرهنگي: مرکز 

ي المللي گفتگوبين
 تمدنها

۱۶۱۶ 

۱۱۱ 
هاوکينگ، استيون ويليام، 

 م.     - ۱۲۳۲
 تهران يخچه زمانجهان در پوست گردو: دنباله کتاب تار

نشر حرير؛ شرکت 
 سهامي انتشار

۱۶۱۶ 

۱۱۲ 
 - ۱۱۱۲هايدگر، مارتين، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۱۶ ققنوس تهران متافيزيک چيست؟

 ۱۶۱۶ ميراث مکتوب تهران اسناد پادريان کرملي: بازمانده از عصر شاه عباس صفوي  ۱۱۶

۱۱۳ 
ابوالفتوح رازي، حسين بن علي، 

 ق.۱قرن 
 مشهد الجنان في تفسير القرآنالجنان و روحروض

آستان قدس 
رضوي، بنياد 

هاي پژوهش
 اسالمي

۱۶۳۱ 

۱۱۱ 
ميرداماد، محمدباقر بن محمد، 

 ق. -۱۳۱۳
 تهران ديوان اشراق

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۱

 ۱۶۱۶ نيلوفر تهران پرواز ايکار م.۱۲۳۱-۱۲۳۶کنو، رمون،  ۱۱۱

۱۱۳ 
قاضي سعيد قمي، محمد سعيد 

 - ۱۳۳۲محمد مفيد،  بن
 ؟ق.۱۱۳۶

 تهران ديوان اشعار قاضي سعيد قمي
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۱۶ 

 - ۱۶۶۱فريد الدين، رادمهر،  ۱۱۱
اي بر اعتقاد باور خردمندان: شرح و ترجمه و مقدمه

 الحکماء از سهروردي
 تهران

نشر و پژوهش 
 فرزان روز

۱۶۱۳ 

۱۱۲ 
م، ، ابوالقاسامين الشريعه خويي

 .، شارح۱۶۳۱ - ۱۲۶۲
ميزان الصواب در شرح فصل الخطاب سيد قطب الدين 
 محمد نيريزي قدس سره از عرفاي قرن دوازدهم هجري

 مولي تهران
۱۶۱۶ 

۱۲۳ 
 ۱۱۳ابن عربي، محمد بن علي، 

 ق۱۶۱ -
۱۶۱۶ مولي تهران ۱۲و  ۱۱ترجمه فتوحات مکيه: معارف باب 

 ۱۶۱۶ مولي تهران شناسي و هنر معماري...بيهوده سخن: ده مقاله در زيبايي - ۱۶۶۱از، زاده، مهنرئيس ۱۲۱

۱۲۲ 
 - ۱۶۱۶همايوني، صادق،  

۱۶۲۲. 
 ۱۶۱۳ نويد شيراز شيراز تعزيه در ايران

۱۲۶ 
الدين محمد، نيريزي، قطب

 ق.۱۱۳۶ - ۱۱۳۳

کوة مش"منظومة مصباح الوالية و بحر المناقب الملقب ب 
مشکوة "و منظومة انوار الوالية الملقب ب  "الهداية

 "الوالية
 مولي تهران

۱۳۲ق
۱ ۱۶۱

۶ 

۱۲۳ 
 ۱۱۳۳نيچه، فريدريش ويلهلم، 

 م.۱۲۳۳ -
 تهران تامالت نابهنگام

دايرة المعارف ايران 
 شناسي

۱۶۱۶ 

 - ۱۶۳۱زاد، ايرج، پزشک ۱۲۱
 حافظ ناشنيده پند

 
 ۱۶۱۶ قطره تهران

۱۲۱ 
؟ ۶۱۱سهلگي، محمد بن علي، 

 ؟ق.۳۳۳-
 ۱۶۱۳ سخن تهران دفتر روشنايي: از ميراث عرفاني بايزيد بسطامي

 ۱۶۱۶ نشر مرکز تهران سخن عاشق: گزيده گويه ها م.۱۲۱۳ - ۱۲۱۱بارت، روالن،  ۱۲۳

۱۲۱ 
 - ۱۱۲۳سلين، لويي فردينان، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۱۳ نشر مرکز تهران مرگ قسطي

۱۲۲ 
 - ۱۱۳۲دوما، آلکساندر، 

 م.۱۱۳۳
 انتشارات گوتنبرگ تهران ه تفنگدارس

۱۶۳۳ 

۲۳۳ 
عراقي، ابراهيم بن بزرگمهر، 

 ؟ق.۱۱۱ -۱۱۳
کليات ديوان شيخ فخرالدين ابراهيم همداني متخلص به 

 عراقي، شامل قصايد ...
۱۶۶۱ سنايي تهران

۲۳۱ 
داستايوسکي، فئودور 

 م.۱۱۱۱ - ۱۱۲۱ميخائيلوويچ، 
 ۱۶۱۶ چشمه تهران ابله



 

۲۳۲ 
 - ۱۱۲۱، گوستاو، فلوبر

 م.۱۱۱۳
 ۱۶۱۳ کاروان تهران بووار و پکوشه

 تهران روشنفکران ايران در قرن بيستم - ۱۶۶۶قيصري، علي،  ۲۳۶
موسسه شهر کتاب، 

 هرمس
۱۶۱۶ 

۲۳۳ 
تنکابني، محمد بن سليمان، 

 ق.۱۶۳۲ - ۱۲۶۳
 تهران قصص العلماء

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۶ 

 ۱۶۱۳ اختران تهران نوشتن با دوربين: رو در رو با ابراهيم گلستان - ۱۶۳۱هيم، گلستان، ابرا ۲۳۱

۲۳۱ 
 - ۱۶۳۳مسکوب، شاهرخ، 

۱۶۱۳. 
 ۱۶۱۳ ني تهران ارمغان مور: جستاري در شاهنامه

۲۳۳ 
 - ۱۱۱۱بارتولومه، کريستيان، 

 م.۱۲۲۱
 تهران تاريخچه واجهاي ايراني

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 گيفرهن
۱۶۱۳ 

 - ۱۶۳۶درايتي، محمدحسين،  ۲۳۱

رساله در علوم قرآني و ۳گنجينه بهارستان )مجموعه 
 روايي(
 
 

 تهران
کتابخانه، موزه و 

مرکز اسناد مجلس 
 شوراي اسالمي

۱۶۱۶ 

۲۳۲ 
 - ۱۲۱۱اميني، عبدالحسين، 

۱۶۳۲. 
 ]تهران[ الغدير

بنياد بعثت، 
کتابخانه بزرگ 

 اسالمي
۱۶۱۶ 

 تهران زادالمسافر ق.۳۱۱ - ۶۲۳و، ناصر خسر ۲۱۳
مرکز نشر ميراث 

 مکتوب
۱۶۱۳ 

۲۱۱ 
ترکه اصفهاني، علي بن محمد، 

 ق.۱۶۱ - ۳۳۳
 تهران فارض(شرح نظم الدر )شرح قصيده تائيه کبراي ابن

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۳ سخن تهران فرهنگ نام سخن انصاري، مرجان ۲۱۲

۲۱۶ 
حمد سپهر، محمدتقي بن م

 ق.۱۲۲۳ - ۱۲۱۱علي، 
 ۱۶۱۳ اساطير تهران ناسخ التواريخ: اصحاب

۲۱۳ 
کاشي، عبدالرزاق

الدين، جاللبنعبدالرزاق
 ق.۳۶۱

 تهران تحليه االرواح بحقائق االنجاح
مرکز نشر ميراث 

 مکتوب
۱۶۱۳ 

 تهران فرهنگ واژگان اکدي م. - ۱۲۱۳سلوم، داود،  ۲۱۱

سازمان ميراث 
فرهنگي کشور 

ژوهشگاه(، )پ
پژوهشکده زبان و 

 گويش

۱۶۱۳ 

۲۱۱ 
، - ۱۶۶۶مفيد، حسين، 

 گردآورنده
ماجراي معماري سنتي ايران در خاطرات استاد حسين 

 لرزاده از انقالب تا انقالب به انضمام منتخب اشعار
 ۱۶۱۱ مولي تهران

۲۱۳ 
سپهر، محمدتقي بن محمد 

 ق.۱۲۲۳ - ۱۲۱۱علي، 

 
 ابي قحافهناسخ التواريخ: ابوبکر بن 

 
 ۱۶۱۳ اساطير تهران

 - ۱۶۳۲روستايي، محسن،  ۲۱۱
تاريخ نخستين فرهنگستان ايران به روايت اسناد، همراه با 

 - ۱۶۱۳هاي مصوب و گمشده فرهنگستان )واژه
 ش.(۱۶۲۳

 ۱۶۱۱ ني تهران

 ۱۶۱۱ فرهنگ معاصر تهران فرهنگ فارسي تاجيکي  ۲۱۲

۲۲۳ 
سپهر، محمدتقي بن محمد 

 ق.۱۲۲۳ - ۱۱۱۲علي، 
 ۱۶۱۳ اساطير تهران ناسخ التواريخ: عثمان بن عفان

۲۲۱ 
سپهر، محمدتقي بن محمد 

 ق.۱۲۲۳ - ۱۲۱۱علي، 
 ۱۶۱۳ اساطير تهران ناسخ التواريخ: عمر بن خطاب



 

۲۲۲ 
 ۱۱۳۱اسين پاالثيوس، ميگل، 

 م.۱۲۳۳ -
 ۱۶۱۱ اساطير تهران زندگي و مکتب ابن عربي

 - ۱۶۲۳صادقي، علي اشرف،  ۲۲۶
فرهنگ اماليي خط فارسي براساس دستور خط فارسي 

 مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 تهران

فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، نشر 

 آثار
۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۱ مرواريد تهران ها در دستور زبان فارسيها و نشانهنام .۱۶۳۲ - ۱۶۳۳شاملو، احمد،  ۲۲۳

 تهران شرفنامه منيري، يا، فرهنگ ابراهيمي ق.۲قوام فاروقي، ابراهيم، قرن  ۲۲۱
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۱۱
 

۲۲۱ 
بن علي،  حسن دهلوي، حسن

 ؟ق.۳۶۱ -؟ ۱۳۲
 ۱۶۱۱ زوار تهران فوايد الفواد

 ۱۶۱۱ هرمس تهران زبان حال در عرفان و ادبيات پارسي - ۱۶۲۲پورجوادي، نصراهلل،  ۲۲۳

 تهران تاريخ زبان فارسي - ۱۶۱۱محسن،  ابوالقاسمي، ۲۲۱

سازمان مطالعه و 
تدوين کتب علوم 
انساني دانشگاهها 

 )سمت(

۱۶۱۳ 

 - ۱۶۱۱آموزگار يگانه، ژاله،  ۲۲۲
نامه، کتاب پنجم دينکرد: آوانويسي، ترجمه، تعليقات، واژه

 متن پهلوي
 

 ۱۶۱۱ معين تهران

۲۶۳ 
 - ۱۱۳۳کاسيرر، ارنست، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران ن ژاک روسومساله ژا

۲۶۱ 
، - ۱۶۱۱رهنما، تورج، 

 گردآورنده و مترجم
 ۱۶۱۱ چشمه تهران هايي از شعر امروز آلمانها: نمونهدفاع از گرگ

 تهران شناختي زبان فارسيفرهنگ ريشه - ۱۶۳۱دوست، محمد، حسن ۲۶۲
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، نشر 

 آثار
۱۶۱۶ 

۲۶۶ 
ي، محمد کريم بن کرمان

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱ابراهيم، 
 مطبعة السعادة کرمان رسالة الفوائد

۱۶۱ق
۲

۱۶۳۱

۲۶۳ 
راشد محصل، محمدتقي،  

۱۶۱۱ - 
سروش يسن: بررسي متن زند و اوستايي يسن پنجاه و 

 هفت
 تهران

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۲ 

 ۱۶۳۲ مرغ آمين تهران مدار قرن بيستمده شاعر نا - ۱۶۳۱جزني، حشمت،  ۲۶۱

۲۶۱ 
کرماني، محمد کريم بن 

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱ابراهيم، 
  مطبعة السعادة کرمان مجموعة الرسائل: حقائق الطب و جوامع العالج

 - ۱۶۳۱زاده، منصوره،  ثابت ۲۶۳
ي الدين کوکبسه رساله موسيقي قديم ايران: رساله نجم

بن سيف غزنوي، مولفي بخارايي، رساله عبدالرحمن 
 اي در ...گمنام در موسيقي دوازده مقام و منظومه

 تهران
انجمن آثار و مفاخر 

 فرهنگي
۱۶۱۱ 

۲۶۱ 
مدرس، محمدرضا بن محمد 

 ق.۱۲مؤمن، قرن 
 تهران خزائن االنوار و معادن االخبار

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۱ 

۲۶۲ 
 -واحد تبريزي، رجبعلي، 

 ق.۱۳۱۳
 تهران صيل )اصول آصفيه(االصل اال

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۱۱ 

۲۳۳ 
قالنسي نسفي، عبداهلل بن 

 ق.۱محمد، قرن 
 تهران ارشاد در معرفت و وعظ و اخالق

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۱ 

۲۳۱ 
انصاري شيرازي، علي بن 

 ق.۱۳۱ - ۳۲۲حسين، 
 ]تهران[ اختيارات بديعي: قسمت مفردات

 شرکت دارويي
 پخش رازي

۱۶۳۱ 

۲۳۲ 
؟ ۱۶۳عطار، محمد بن ابراهيم، 

 ؟ق.۱۲۳ -
 ۱۶۱۱ سخن تهران نامهمصيبت



 

 ۱۶۱۱ معين تهران نامهحاتم  ۲۳۶

 تهران دفتر اشعار صوفي ق.۲صوفي محمد هروي، قرن  ۲۳۳

مرکز پژوهشي 
ميراث مکتوب: 
دبيرخانه شوراي 
 عالي اطالع رساني

۱۶۱۱ 

۲۳۱ 
، سينشيخ بهائي، محمد بن ح

 ق.۱۳۶۱ - ۲۱۶
 الحقايق قم ذبائح اهل الکتاب و رسالة ماال تتم الصالة فيه من الحرير

۱۳۲ق
۱ ۱۶۱

۱ 

۲۳۱ 
شاذان قمي، شاذان بن جبريل، 

 ق.۳قرن 
 الحقايق قم ازاحة العلة في معرفة القبلة

۱۳۲ق
۱ ۱۶۱

۱ 

 تهران سرايي در ادب فارسي شبه قارهقطعه اسلم بيگ، شکيل ۲۳۳
ر قوفات دکتبنياد مو

 محمود افشار يزدي
۱۶۱۱ 

۲۳۱ 
.، ۱۶۱۳ - ۱۲۲۱معين، محمد، 

 شارح
 ۱۶۱۳ معين تهرن تحليل هفت پيکر نظامي

۲۳۲ 
نسفي، عزيزالدين بن محمد،  

 ق ۳قرن 
راز رباني )اسرار الوحي سبحاني( در شرح حديث قدسيه 

 معراجيه
 ۱۶۳۱ امير کبير تهران

۲۱۳ 
 پيل، احمد بن ابوالحسن،ژنده

 ق.۱۶۱ - ۳۳۱
 تهران کنوز الحکمة

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۳ نشر تاريخ ايران تهران صحبت سنگ و سبو اديب الحکما، سليم ۲۱۱

۲۱۲ 
معيرالممالک، دوست محمد بن 

 ق.۱۶۶۱-۱۲۳۶دوستعلي، 
 ۱۶۱۱ نشر تاريخ ايران تهران وقايع الزمان )خاطرات شکاريه(

 - ۱۶۲۲اني، بهمن، بي ۲۱۶
، ميرزا آقاسيکتابچه قبالجات خزانه مبارکه، امالک حاجي

 جات و موقوفات ديوان اعليخالصه
 ۱۶۱۳ نشر تاريخ ايران تهران

 ۱۶۱۳ نشر تاريخ ايران تهران هاي مرتضي کيوانبست : بر اساس نامهبن - ۱۶۳۱فرزانه، مصطفي،  ۲۱۳
 ۱۶۱۱ سخن تهران رح شکن زلف بر حواشي ديوان حافظش - ۱۶۳۱اهلل، مجتبائي، فتح ۲۱۱
 ۱۶۱۱ نشر ني تهران فلسفه نقادي کانت: رابطه قوا م.۱۲۲۱ - ۱۲۲۱دلوز، ژيل،  ۲۱۱

۲۱۳ 
، - ۱۶۱۲پور، نصراهلل، ناصح

 مصحح و شارح
 تهران رساله موسيقي از درةالتاج لغرة الدباج

فرهنگستان هنر 
جمهوري اسالمي 

 ايران
۱۶۱۳ 

۲۱۱ 
ـ ۱۱۱۳لدتسيهر، ايگناتس، گ

 م.۱۲۲۱
 ۱۶۱۳ ققنوس تهران هاي تفسيري در ميان مسلمانانگرايش

 ۱۶۱۱ فرهنگ معاصر تهران فرهنگ معاصر کيميا فارسي ـ انگليسي - ۱۶۳۲امامي، کريم،  ۲۱۲

۲۱۳ 
 - ۱۱۱۱زيدان، جرجي، 
 م.۱۲۱۳

 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران تاريخ تمدن اسالم

 - ۱۶۳۱، منصوري، يداهلل ۲۱۱
بررسي ريشه شناختي فعلهاي زبان پهلوي )فارسي ميانه 

 زردشتي(
 تهران

فرهنگستان زبان و 
 ارآثادب فارسي، نشر 

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۱ موسسه نشر بلخ تهران فرهنگ هزوارشهاي دبيره پهلوي - ۱۶۱۱جنيدي، فريدون،  ۲۱۲

 تهران تاريخ سينماي هنري گرگور، اولريش ۲۱۶
 -موسسه فرهنگي 

 ري ماهورهن
۱۶۱۳ 

 تهران قرآن کريم  ۲۱۳
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، گروه 

 نشر آثار
۱۶۱۶ 

۲۱۱ 
کومارا سوامي، آناندا کنتيش، 

 م.۱۲۳۳ - ۱۱۳۳
 تهران فلسفه هنر مسيحي و شرقي

فرهنگستان هنر 
جمهوري اسالمي 

 ايران
۱۶۱۱ 



 

۲۱۱ 
؟ ۱۶۳عطار، محمد بن ابراهيم، 

 ؟ق.۱۲۳ -
 ۱۶۱۳ سخن انتهر نامهالهي

 ۱۶۱۲ نشر ني تهران با زمزمه هزاردستان: يادنامه استاد ابوالحسن اقبال آذر حسيني، جواد ۲۱۳

 تهران شناختي افعال در زبان فارسيبررسي ريشه -۱۶۳۱منصوري، يداهلل،  ۲۱۱
فرهنگستان زبان و 

 ادب فارسي
۱۶۱۳ 

 تهران مه لهجه فارسي مردم زرقان فارسنافرهنگ زرقان: واژه -۱۶۶۳زاده، محمدجعفر، ملک ۲۱۲
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، گروه 

 نشر آثار
۱۶۱۳ 

۲۳۳ 
- ۱۶۳۶رضوي برقعي، حسين، 

 ، شارح
شرح و تفسير پارسي گردان ادويه قلبيه بوعلي سينا درباره 

 آورفلسفه شادماني و داروهاي شادي
 ۱۶۱۳ نشر ني تهران

۲۳۱ 
؟ ۳۱۶عطار، محمد بن ابراهيم، 

 ؟ق.۱۲۳ -
 ۱۶۱۱ سخن تهران اسرارنامه

۲۳۲ 
انصاري، ابوالقاسم بن ابي 

 ق.     - ۲۱۱حامد، 
 تهران السماواتسلم

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۱ 

۲۳۶ 
راستين، فروردين )آقاخاني(، 

۱۶۲۳- 
فرهنگ اصطالحات فلسفي عرفاني هانري کربن، فارسي 

 فرانسه -
 ۱۶۱۳ فرهنگ معاصر تهران

 ۱۶۱۱ سخن تهران پادشاه فتح: نقد و تحليل و گزيده اشعار نيما يوشيج -۱۶۱۳عظيمي، ميالد،  ۳۲۳

۲۳۱ 
اتحاديه، منصوره )نظام مافي(، 

۱۶۱۲- 
 ۱۶۱۳ نشر تاريخ ايران تهران مکاتبات ميرزا قهرمان امين لشکر

 -۱۶۳۱نژاد، جواد، صفي ۲۳۱
هاي کوششي در آموزش خط سياق به انضمام کتاب

 درسي تعليم سياق: محاسب التجار ...
 تهران

سازمان اسناد و 
کتابخانه ملي 

جمهوري اسالمي 
 ايران

۱۶۱۳ 

۲۳۳ 
     - ۱۲۱۱مليکيشويلي، گئورگي، 

 م.
 تهران زبان اورارتويي

مؤسسه فرهنگي 
 انتشاراتي پازينه

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۳ دانشگاه هنر تهران يرانهاي تحول در مسير نگارگري اسرفرسنگ -۱۶۶۱اردالن، اسماعيل، بني ۲۳۱

۲۳۲ 
امين بلياني، محمد بن علي، 

 ق.۳۳۱ - ۱۱۱
 تهران الدين محمد بليانيديوان اشعار شيخ امين

فرهنگستان هنر 
جمهوري اسالمي 

ايران: دانشگاه 
شيراز، قطب علمي 

پژوهشهاي 
فرهنگي و ادبي 

 فارس

۱۶۱۳ 

 کاکايي، قاسم ۲۱۳
ه عرفان: منازل الدين منصور دشتکي و فلسفغياث

 السائرين و مقامات العارفين
 تهران

فرهنگستان هنر 
جمهوري اسالمي 

 ايران
۱۶۱۳ 

۲۱۱ 
خواجوي کرماني، محمود بن 

 ق.۳۱۶ - ۱۱۲علي، 

 
 روضةاالنوار

 
 تهران

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۳ 

۲۱۲ 
شهرزوري، محمد بن محمود، 

 ق.۳قرن 
 تهران ق الربانيةرسائل الشجرة االلهية في علوم الحقائ

مؤسسه پژوهشي 
حکمت و فلسفه 

 ايران
۱۶۱۶ 

۲۱۶ 
 - ۱۲۳۶کوربن، هانري، 

 م.۱۲۳۲
 ۱۶۳۱ - ۱۶۲۱مکاتبات هانري کربن و والديمير ايوانف )

 /۱۲۱۱ - ۱۲۳۳) 
 تهران

کتابخانه، موزه و 
مرکز اسناد مجلس 
شوراي اسالمي: 
موسسه پژوهشي 
حکمت و فلسفه 

 ايران

۱۶۱۲ 



 

۲۱۳ 
جمهور، محمد بن  ابن ابي
 ق.۲۳۱ -الدين، زين

دو مجموعه خطي از آثار کالمي، فلسفي، فقهي 
م(: نسخه ۱۱۳۱ه/۲۳۱جمهور احسائي) د: پس ازابيابن

نويس کتابخانه مدرسه مروي )تهران(: برگردان دو دست
رساله، بخش دوم: ۱، شامل۱۳۳بخش يکم: مجموعه
 رساله۶، شامل۱۱۱مجموعه

 تهران
ژوهشي موسسه پ

حکمت و فلسفه 
 ايران

۱۶۱۳ 

۲۱۱ 
سهروردي، يحيي بن حبش، 

 ق.۱۱۳ -؟ ۱۳۲
 تهران لغت موران: به پيوست چند اثر پراکنده

مؤسسه پژوهشي 
حکمت و فلسفه 

 ايران
۱۶۱۱ 

۲۱۱ 
 -ابن کمونه، سعد بن منصور، 

 ق.۱۱۶
 تهران الکاشف )الجديد في الحکمة(

موسسة پژوهشي 
حکمت و فلسفه 

 ايران
۱۶۱۳ 

۲۱۳ 
 - ۱۲۲۳مشکور، محمد جواد، 

۱۶۳۳. 
 ۱۶۱۳ بنياد فرهنگ ايران ]تهران[ فرهنگ تطبيقي عربي با زبانهاي سامي و ايراني

 تهران گزيده اسناد نمايش در ايران -۱۶۳۲نژاد، مسعود، کوهستاني ۲۱۱
سازمان اسناد ملي 

 ايران
۱۶۱۱  

۲۱۲ 
راستارگويوا، ورا سرگي يونا، 

۱۲۱۲- 

 زبان فارسي ميانهدستور 
 
 

 ]تهران[
]بنياد فرهنگ 

 ايران[
۱۶۳۳ 

 ]تهران[ نامه مينوي خردواژه ۱۶۳۱ - ۱۶۱۱تفضلي، احمد،  ۲۲۳
]بنياد فرهنگ 

 ايران[
۱۶۳۱ 

 بنياد فرهنگ ايران ]تهران[ نامه ارتاي ويرازنامکواژه -۱۶۱۲وهمن، فريدون،  ۲۲۱

۲۱۶۱
شاهنشا
هي
۱۶۱۱

شمسي
 

 ۱۶۳۱ بنياد فرهنگ ايران ]تهران[ نامه بندهشواژه ۱۶۳۶ - ۱۶۳۱رداد، بهار، مه ۲۲۲

۲۲۶ 
بهاءالدين بغدادي، محمد بن 

 ق.۱مويد، قرن 
 تهران التوسل الي الترسل

شرکت سهامي 
 چاپ

۱۶۱۱ 

۲۲۳ 
اعتمادالسلطنه، محمد حسن بن 

 ق.۱۶۱۶ - ۱۲۱۲علي، 

واخر روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، وزير انطباعات در ا
هجري  ۱۶۱۶تا  ۱۲۲۲دوره ناصري، مربوط به سالهاي 

قمري از روي يگانه نسخه موجود در کتابخانه آستان 
 قدس

 اميرکبير تهران

۲۱۶۱
شاهنشا
هي
۱۶۱۱

شمسي
 

۲۲۱ 
     - ۱۲۳۶رانسيمان، استيون، 

 م.

 تاريخ جنگهاي صليبي
 
 

 تهران
بنگاه ترجمه و نشر 

 کتاب
۱۶۱۱ 

۲۲۱ 
محمد بن شمس منشي، 

 ق.۱هندوشاه، قرن 
صحاح الفرس: )فرهنگ لغات فارسي از قرن هشتم 

 هجري(
 تهران

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۲۱۶۱

۱۶۱۱ 

 تهران رساله در پزشکي( ۶گنجينه بهارستان )مجموعه   ۲۲۳
کتابخانه، موزه و 

مرکز اسناد مجلس 
 شوراي اسالمي

۱۶۱۱ 

 تهران فرسنامه( ۱ان: )مجموعه گنجينه بهارست مهدوي، عبدالحسين ۲۲۱
کتابخانه، موزه و 

مرکز اسناد مجلس 
 شوراي اسالمي

۱۶۱۳ 



 

۲۲۲ 
، - ۱۶۱۳ستاري، جالل، 

 گردآورنده، مترجم
 تهران اسطوره و رمز )مجموعه مقاالت(

صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي 
ايران، انتشارات 

 سروش

۱۶۳۳ 

۱۳۳۳ 
فخر رازي، محمد بن عمر، 

 ق.۱۳۱ -؟ ۱۳۳
 تهران "ستيني"جامع العلوم 

بنياد موقوفات دکتر 
 محمود افشار

۱۶۱۲ 

۱۳۳۱ 
اشرف مازندراني، محمد سعيد 

 ق.۱۱۱۱ -بن محمد صالح، 
 تهران ديوان اشعار اشرف مازندراني

بنياد موقوفات دکتر 
 محمود افشار

۱۶۳۶ 

۱۳۳۲ 
 - ۱۲۱۱قزويني، محمد، 
۱۶۲۱. 

 تهران د قزوينيمسائل پاريسيه: يادداشتهاي عالمه محم
بنياد موقوفات دکتر 

 ۱۶۱۱ محمود افشار

 تهران دفتر تاريخ: مجموعه اسناد و منابع تاريخي .۱۶۱۲ - ۱۶۳۳افشار، ايرج،  ۱۳۳۶
بنياد موقوفات دکتر 

۱۶۱۳ محمود افشار

۱۳۳۳  
ه. ق: در  ۱۲۶المختارات من الرسائل: کتابت سال 

ان و حکم و نامه و فرم ۳۳۲برگيرنده رساله فراق نامه 
 داستان پيل و چکاو

 تهران
بنياد موقوفات دکتر 
 محمود افشار يزدي

۱۶۳۱

۱۳۳۱ 
 - ۱۱۳۱مارکوارت، يوزف، 

 م.۱۲۶۳
وهرود و ارنگ: جستارهايي در جغرافياي اساطير و 

 تاريخي ايران شرقي
 تهران

بنياد موقوفات دکتر 
 محمود افشار

۱۶۱۱ 

۱۳۳۱ 
محمد ميرک حسيني، قرن 

 .ق۱۱
 تهران رياض الفردوس خاني

بنياد موقوفات دکتر 
 محمود افشار

۱۶۱۱ 

۱۳۳۳ 
، يف نيکااليويچتولستوي، لي
 م.۱۲۱۳ - ۱۱۲۱

 مسکو پس از مجلس رقص: چند رمان و نوول
بنگاه نشريات 

 پروگرس
 

 ۱۶۳۱ آگه تهران پژوهشي در اساطير ايران ۱۶۳۶ - ۱۶۳۱بهار، مهرداد،  ۱۳۳۱

۱۳۳۲ 
 - ۱۲۲۳لي، هروي، حسينع
 ، شارح۱۶۳۲

 ۱۶۱۳ فرهنگ نشر نو تهران شرح غزلهاي حافظ

 تهران فرهنگ لغات و اصطالحات اقتصاد اسالمي - ۱۶۶۲هومن، محمد،  ۱۳۱۳

وزارت برنامه و 
بودجه، مرکز 
 -مدارک اقتصادي 

اجتماعي و 
 انتشارات

۱۶۱۱ 

 - ۱۶۱۲آيدنلو، سجاد،  ۱۳۱۱
شدن رستم به دست  رستم نامه: داستان منظوم مسلمان

 امام علي)ع( به انضام معجزنامه موالي متقيان
 تهران

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۳ 

۱۳۱۲ 
بن محمد، ترکه اصفهاني، علي

 ق.  شارح۱۶۱ -۳۳۳
 ۱۶۳۱ بيدار قم فصوص الحکم

۱۳۱۶ 
عاملي، محمد علوي

ق -بن احمد،  عبدالحسيب
۱۱۲۱ 

 تهران قواعد السالطين
ه و کتابخانه موز

مرکز اسناد مجلس 
 شوراي اسالمي

۱۶۱۳ 

۱۳۱۳ 
بن حبش، سهروردي، يحيي

 ق. ۱۱۳ -؟ ۱۳۲
 تهران المشارع و المطارحات

کتابخانه، موزه و 
مرکز اسناد مجلس 

 شوراي اسالمي
۱۶۱۱ 

۱۳۱۱ 
 -منصور،      کمونه، سعدبنابن

 ق۱۱۶
 تهران ازلية النفس و بقائها

کتابخانه، موزه و 
مجلس  مرکز اسناد

 شوراي اسالمي؛
۱۶۱۱ 

۱۳۱۱ 
بن يوسف، حلي، حسنعالمه

 ق۳۲۱ - ۱۳۱
 ۱۶۱۳ دليل ما قم ايضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة

۱۳۱۳ 
 ۱۱۱ -ميداني، احمدبن محمد، 

 ق.
 ]مشهد[ االمثالمجمع

آستانة الرضوية 
المقدسة، المعاونيه 

 الثقافية
۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۱ چشمه تهران ت و اصنافچهارده رساله در باب فتو  ۱۳۱۱



 

 ۱۶۱۶ توس تهران ادبيات نمايشي در ايران پور، جمشيدملک ۱۳۱۲

۱۳۲۳  
ي هاداستان گرشاسب، تهمورس و جمشيد، گلشاه و متن

 ديگر
۱۶۳۱ آگاه ]تهران[

۱۳۲۱ 
 ۳۲۳آملي، سيدحيدربن علي،  

 ؟ ق.۳۱۲ -
 اهللتفسير المحيط االعظم و البحر الخضم في تاويل کتاب

 العزيز المحکم
 ۱۶۱۱ نور علي نور تهران

 تهران ديوان بدر چاچي ق.۱بدرالدين چاچي، قرن  ۱۳۲۲
کتابخانه، موزه و 

مرکز اسناد مجلس 
 شوراي اسالمي

۱۶۱۳ 

۱۳۲۶ 
     - ۱۲۳۱لوي ـ استروس، کلود، 

 م.
 ۱۶۱۱ توس تهران توتميسم

۱۳۲۳ 
 - ۱۱۱۳باشالر، گاستون، 

 م.۱۲۱۲
 ۱۶۳۳ توس نتهرا شعله شمع

 ۱۶۱۳ توس تهران هازبان رمزي افسانه لوفلر ـ دالشو، مارگريت ۱۳۲۱
 ۱۶۱۱ توس تهران اندازهاي اسطورهچشم م.۱۲۱۱ - ۱۲۳۳الياده، ميرچا،  ۱۳۲۱
 ۱۶۱۳ چشمه تهران هاي نوين در نقد ادبيعبدالقاهر جرجاني و ديدگاه عباس، محمد ۱۳۲۳

 - ۱۶۲۶درخشاني، جهانشاه،  ۱۳۲۱
دانشنامه کاشان: آرياييان، مردم کاشي، امرد، پارس و 

 ديگر ايرانيان
 تهران

بنيادفرهنگ 
کاشان،سازمان 
چاپ انتشارات 
وزارت فرهنگ 
 وارشاداسالمي

۱۶۱۲ 

 ۱۶۱۱ توس تهران هاي پريوارزبان رمزي قصه دالشو، مارگريت-لوفلر ۱۳۲۲

۱۳۶۳ 
پروپ، والديمير ياکووليويچ، 

 م.۱۲۳۳ - ۱۱۲۱
 ۱۶۱۱ توس تهران هاي پريانختشناسي قصهري

 ۱۶۳۳ توس تهران هاي شرق و غرب(جانهاي آشنا )پژوهشي در فرهنگ - ۱۶۱۳ستاري، جالل،  ۱۳۶۱

۱۳۶۲  
و به چندين  ۱۱۶هزار حکايت صوفيان و... نسخه مورخه 

 خط
 ۱۶۱۲ طاليه تهران

۱۳۶۶ 
 ۱۶۳۳زاده آملي، حسن،  حسن

- 
 ]تهران[ حکمنصوص الحکم بر فصوص ال

مرکز نشر فرهنگي 
 رجاء

۱۶۱۱ 

۱۳۶۳ 
 - ۱۲۳بن علي، خاقاني، بديل

 ق.۱۲۱
 تهران ختم الغرايب: )تحفه العراقين(

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۱ 

۱۳۶۱ 
فيض کاشاني، محمدبن شاه 

 ق.۱۳۲۱-۱۳۳۱مرتضي، 
 ۱۶۱۱ محمدي تهران آداب مسافرت و زيارت ائمه اطهار )ع ( در ايران و عراق

۱۳۶۱ 
 - ۱۲۱۲اهلل، ترقي، لطف

۱۶۱۲. 
  ]مجله ترقي[  خانم هندي

۱۳۶۳ 
 - ۱۶۲۳العابدين، کرماني، زين

۱۲۶۱ 
 ۱۶۱۲ سعادت )چاپخانه( کرمان فذلکه مناسک حج

 سعادت )چاپخانه( کرمان شکايت نامه ابراهيمي ،  ابوالقاسم ۱۳۶۱
۱۶۱۳
ق
۱۶۲۱ 

 تهران لماسهاي ملک فاروقجين گوزرجائي و ا بديع، سرور ۱۳۶۲
بنگاه نشريات 
 برياني شبستري

۱۶۶۳

۱۶۶۱ 

 کسائي، فخرالدين ۱۳۳۳
اکم ح -بصائر، يا، قرآن و اهلبيت: ترجمه شواهد التنزيل 

 حسکاني
 ۱۶۱۳ چاپخانه مصطفوي شيراز

۱۳۳۱ 
الدين، وحشي بافقي، کمال

 ق.۲۲۱-؟۲۶۲
 ۱۶۳۶ اميرکبير تهران ديوان وحشي بافقي



 

۱۳۳۲ 
فخري هروي، محمد بن 

 ق.۱۳اميري، قرن 
تذکره روضه السالطين و جواهرالعجايب ) مع ديوان 

 فخري هروي(
 اسداهلل شاه حسيني حيدرآباد

م۱۲۱۱

۱۶۳۳ 

۱۳۳۶ 
بن شفائي اصفهاني، حسن

 ق.۱۳۶۳ - ۲۱۱محمدحسن، 
 تبريز الدين حسن حکيم شفايي اصفهاني...ديوان شرف

اداره کل ارشاد 
آذربايجان  اسالمي

 شرقي
۱۶۱۲ 

۱۳۳۳ 
 - ۱۱۱۱تاگور، رابيندرانات، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۳۳ روايت تهران ماه نو و مرغان آواره

۱۳۳۱ 
؟ ۳۱۱ -قطران، ابومنصور،   

 ق.
 ۱۶۱۲ ققنوس تهران ديوان حکيم قطران تبريزي

۱۳۳۱ 
 -اردبيلي، يوسف بن ابراهيم، 

 ؟ق.۳۲۲
 ۱۶۶۱ ه نورمطبع قزوين مکارم اخالق -اثبات الواجب 

۱۳۳۳ 
زينب، محمدبن ابراهيم،     ابيابن

 ؟ق۶۱۳ -
 ۱۶۱۲ دارالکتب االسالميه تهران کتاب غيبت

۱۳۳۱ 
 -مسکويه، احمدبن علي، ابن

 ق.۳۲۱
 تهران تجارب االمم

صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي 
ايران، انتشارات 

 سروش

۱۲۱۳م
۱۳۳۳
۱۶۱۱

 

۱۳۳۲ 
مسکويه، احمدبن محمد،  ابن

 ق.۳۲۱ -؟ ۲۳۶
 ۱۶۱۱ زرين تهران تجارب االمم

۱۳۱۳ 
 ۱۶۱۱اسدي کيارس، داريوش، 

- 
 ۱۶۱۱ نغمه زندگي تهران ي داريوش اسدي کيارسي ليلي در شب آتيکجاوه

 عالمه قم تفسير القمي ق.۶بن ابراهيم، قرن قمي، علي ۱۳۱۱
۱۶۱ق
۳ ۱۶۳

۱ 

۱۳۱۲ 
 ۶۱۱ابن بابويه، محمد بن علي، 

 ق.۶۱۱ -
  فراهاني تهران ئل الشيعهفضا

۱۳۱۶ 
 -سوزني، محمدبن مسعود، 

 ؟ق.۱۱۲
 چاپخانه سپهر ]تهران[ حکيم سوزني سمرقندي

۱۶۳۳
 

۱۶۱۶ کتابخانه احمدي شيراز اليقينحق  ۱۳۱۳

۱۳۱۱ 
؟ ۱۶۳عطار، محمد بن ابراهيم، 

 ؟ق.۱۲۳ -
 ميرکمالي ]تهران[ نامه...وصلت

۱۶۳ق
۱ ۱۶۶

۳ 

۱۳۱۱ 
 - ۱۶۳۲لي، هروي، حسينع

۱۲۲۳ 
 ۱۶۱۱ سراکتاب تهران مقاالت حافظ

۱۳۱۳ 
 - ۱۶۳۱خديوجم، حسين، 

۱۶۱۱ 
 ۱۶۱۲ نشر ناشر تهران نامه غزلهاي حافظواژه

۱۳۱۱ 
 -۱۱۲۱برشت، برتولت، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۳۱ فرمند تهران آنکه گفت: آري و آنکه گفت: نه و سه اثر ديگر

 ۱۶۱۱ فيلم هران[]ت تارکوفسکي -۱۶۲۳احمدي، بابک،  ۱۳۱۲

 م. - ۱۲۱۳بالوکف، کورت،   ۱۳۱۳
 ترانه زمين )زندگي گوستاو مالر(

 
 ۱۶۳۱ آگاه تهران

۱۳۱۱ 
صدرالدين شيرازي، محمدبن 

 ق.۱۳۱۳ -۲۳۲ابراهيم، 
 تهران ترجمه و تفسير الشواهد الربوبيه

سروش )انتشارات 
 صدا و سيما(

۱۶۱۱ 

۱۳۱۲ 
 -۱۱۱۱راداکريشنان، سروپالي، 

 م.۱۲۳۱
 تهران تاريخ فلسفه شرق و غرب

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳ 

۱۳۱۶ 
الدين، شرف خراساني، شرف

۱۶۳۱- 
 تهران از سقراط تا ارسطو

انتشارات دانشگاه 
 ملي ايران

۱۶۱۲ 



 

۱۳۱۳ 
 -۱۲۱۲فراي، نورتروپ، 

 م.۱۲۲۱
 تهران تخيل فرهيخته

ستاد انقالب 
فرهنگي، مرکز نشر 

 دانشگاهي
۱۶۱۶ 

۳۱۱۱ 
، -۱۶۱۳ستاري، جالل، 

 گردآورنده و مترجم
 ۱۶۱۱ توس تهران رمز و مثل در روانکاوي

 ]تهران[ فرهنگ لکي ايزدپناه، حميد ۱۳۱۱
موسسه فرهنگي 

 جهانگيري
۱۶۱۳ 

۱۳۱۳ 
بن محمد، قرن خزاز رازي، علي
 ق.۳

 دليل ما قم کفاية االثر في النصوص علي االئمة االثني عشر
۱۳۶ق
۳ ۱۶۱

۱ 

۱۱۳۱ 
 -۱۲۳۱خوئي، ابوالقاسم، 

۱۶۳۱. 
 ۱۶۱۲ مرکز نشر آثار شيعه قم معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواه

 تهران ساختارگرايي م۱۲۱۳ -۱۱۲۱پياژه،  ژان،  ۱۳۱۲
کتابخانه، موزه و 

مرکز اسناد مجلس 
 شوراي اسالمي

۱۶۱۳ 

۱۳۳۳ 
 - ۱۲۱۱سپهر، عباسقلي، 

 ق۱۶۳۲
مام سجاد حضرت سيدالساجدين و التواريخ زندگاني اناسخ

 العابدين علي بن الحسين عليهما السالمزين
 ۱۶۳۱ اميرکبير تهران

۱۳۳۱ 
بن عليشاه، محمدحسنصفي

 ق.۱۶۱۱ -۱۲۱۱محمدباقر، 
۱۶۳۲ خيام تهران تفسير صفي

۱۳۳۲ 
انصاري، عبداهلل بن محمد، 

 ق.۳۱۱ -۶۲۱
 ۱۶۱۳ طهوري تهران صد ميدان

 - ۱۶۳۲قي،، فاضلي، محمدت ۱۳۳۶
شناسي و مقايسه با فرهنگ گويش شوشتري: ريشه
ن، هاي متالمثلها، نمونهفارسي و گويشهاي ايراني، ضرب

 نامهواژه
 ۱۶۱۶ پازينه تهران

 ۱۶۱۱ تپش نو تهران مرگهاي پس از شنوايي )در اقليم ميان تن و جان( -۱۶۶۳شجاعي، محمود،  ۱۳۳۳

۱۳۳۱ 
 ۱۶۱۱اسدي کيارس، داريوش، 

- 
 آرويج تهران هابيامرزي

۱۶۱۲
 

۱۳۳۱ 
-۱۱۲۱گارسيالورکا، فدريکو، 

 م.۱۲۶۱
ا ي برناردسه نمايشنامه از لورکا: عروسي خون، يرما، خانه

 آلبا
۱۶۱۳ چشمه تهران

۱۳۳۳ 
محمد، الدينرازي تهراني، قوام

 -ق. ۱۳۲۶
 ۱۶۳۳ اهل قلم تهران عين الحکمه

۱۳۳۱ 
 - ۱۱۳۱يونگ، کارل گوستاو،  

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۱۲ نشر مرکز تهران "هايي در آسماننشانه"اي نو: اسطوره

 تهران رساله در تاريخ اديان م.۱۲۱۱ - ۱۲۳۳الياده، ميرچا،  ۱۳۳۲

صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي 
ايران، انتشارات 

 سروش

۱۶۳۲ 

 ۱۶۳۲ نشر مرکز تهران پژوهشي در عشقنامه هلوئيز و آبالر - ۱۶۱۳ستاري، جالل،  ۱۳۱۳

۱۳۱۱ 
ابن سينا، حسين بن عبداهلل، 

 ق.۳۲۱ - ۶۳۳
 قم الشفاء الطبيعيات

اهلل مکتبه آيه
العظمي المرعشي 
النجفي الکبري 

 قدس سره

۱۳۳۱
ق ۱۶
۱۲  

 ۱۶۳۱ سراکتاب تهران هاي جنوبي درياي خزر، يا، استانهاي شمالي ايرانکرانه ملگونف، گريگوري والريانوويچ ۱۳۱۲
 ۱۶۱۳ مرغ آمين تهران بيا کنار پنجره: شعر - ۱۶۱۳، رضا، براهني ۱۳۱۶

 برگسون، هانري لوئي ۱۳۱۳
زمان و اراده آزاد: تحقيق در باب معطيات بيواسطه 

 خودآگاهي
 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران

۱۳۱۱ 
 ۱۲۳۳چخوف، آنتون پاولوويچ، 

 م ۱۱۱۳ -
 ۱۶۱۱ باغ نو تهران هاي چخوف والگا کنيپردلبند عزيزترينم: نامه



 

 ۱۶۳۳ نيلوفر تهران مهپاره: داستانهاي عشقي هندو  ۱۳۱۱

 -۱۲۱۶زر، امه، سه ۱۳۱۳
اي در شرح حال گفتاري در باب استعمار: با موخره

 نويسنده
 ۱۶۳۱ نيل تهران

  کتاب زمان تهران فصلي در کنگو : نمايشنامه م     -۱۲۱۶زر، امه، سه ۱۳۱۱
 ۱۶۱۱ انجمن فلسفه ايران تهران درآمدي بر فلسفه افلوطين -۱۶۲۲پورجوادي، نصراهلل،  ۱۳۱۲

۱۳۲۳ 
 - ۱۳۲۲بالزاک، اونوره دو،  

 م.۱۱۱۳
 تهران پرستيکهنه

موسسه مطبوعاتي 
 هدف

 

۱۳۲۱ 
فامي هروي، عبدالرحمن بن 

 عبدالجبار

تاريخ هرات )دستنوشتي نويافته(: نسخه برگردان به قطع 
مدحسن اصل نسخه خطي کتابخانه شخصي دکتر مح

 ميرحسيني
 تهران

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۳ 

 -۱۶۲۲پورجوادي، نصراهلل،  ۱۳۲۲
پژوهشهاي عرفاني: جستجو در منابع کهن )مجموعه 

 يازده مقاله(
 ۱۶۱۱ نشر ني تهران

 -۱۶۱۳آشوري، داريوش،  ۱۳۲۶
 "مايس"سازي: پسوند دو مقاله پيرامون نثر فارسي و واژه

... 
 ۱۶۱۱ آگاه تهران

۱۳۲۳ 
 - ۱۱۱۱اليوت، تامس استرنز،  

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۱۱ فکر روز ]تهران[ چهار کوارتت

۱۳۲۱ 
 - ۱۱۲۱ايبسن، هنريک، 

 م۱۲۳۱
 ۱۶۳۲ نيايش تهران مرغابي وحشي

 ۱۶۳۲ اميرکبير تهران پنج گفتار م۱۱۲۱-۱۲۳۲مارکوز، هربرت،  ۱۳۲۱

۱۳۲۳ 
 ۳۳۳بيهقي، محمدبن حسين، ق

- ۶۱۱ 
 ۱۶۳۲ اميرکبير تهران ريخ بيهقيحسنک وزير از تا

 تهران دنياي استثنايي آلفردژاري )شاه اوبو( م. ۱۲۳۳ - ۱۱۳۶ژاري، آلفرد،  ۱۳۲۱
موسسه فرهنگي 
 هنري نوروز هنر

۱۶۱۱ 

 دالبارکا، کالدرون ۱۳۲۲
قاضي ساالمئا: با مقدمه اي درباره تئاتر دوره طاليي 

 اسپانيا
 تهران

دانشگاه تهران، 
 ت وموسسه انتشارا

 چاپ
۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۳ نيال تهران گريتصوير فراطبيعي دوريان .۱۲۱۶ - ۱۱۱۲کوکتو، ژان،  ۱۱۳۳

۱۱۳۱ 
ابوريحان بيروني، محمدبن 

 ق ۳۳۳ - ۶۱۲احمد، 
 تهران تحقيق ما للهند

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۲ 

۱۱۳۲ 
 - ۳۱۳غزالي، محمدبن محمد، 

 ق۱۳۱
 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران قاصد الفالسفه غزاليخودآموز حکمت مشاء ترجمه م

۱۱۳۶ 
 - ۱۲۳۶کوربن، هانري، 
 م۱۲۳۱

 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران تاريخ فلسفه اسالمي

۱۱۳۳ 
 - ۱۲۳۱ژيلسون، اتين، 
 م.۱۱۱۳

 تهران روح فلسفه قرون وسطي

وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي، 

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۱۳۱ 
 -ربن محمد، ميرداماد، محمدباق
 ؟ق.۱۳۳۱

 تهران جذوات و مواقيت
مرکز نشر ميراث 

 مکتوب
۱۶۱۳ 

 تهران چين نامه م.۱۱۱۳- ۱۱۱۲ريچي، ماتئو،  ۱۱۳۱
مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۳ 

۱۱۳۳ 
بن احمد، طاوس، عبدالکريمابن

 ۱۳۱ - ۱۲۶ق
 تهران ترجمه فرحه الغري

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۳۲ 

۱۱۳۱  
هاي نو اوستايي متن تي به گاهان زرتشت و متنرهياف

 دبيره و آوانوشت التين
 ۱۶۱۱ ققنوس تهران

۱۱۳۲ 
بيرجندي، عبدالعلي بن محمد، 

 ق.۲۶۳ -
 تهران معرفت فالحت )دوازده باب کشاورزي(

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۳ 



 

 -؟ق.۱۱۳ابراهيم، خيام، عمربن ۱۱۱۳
اراحمد رشيدي، رساله رباعيات حکيم خيام: طربخانه ي

 سيناالترتيب. خطبه تمجيد ابنسلسله
 تهران

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۱ 

۱۱۱۱ 
ابوريحان بيروني، محمدبن 

 ۶۱۲ - ۳۳۳احمد، ق
 تهران االثار الباقيه عن القرون الخاليه

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۳ 

۱۱۱۲ 
خفري، محمدبن احمد، 

 -ق.۲۱۳
 تهران شرح تجريد مالعلي قوشچيتعليقه بر الهيات 

دفتر پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۲ 

۱۱۱۶ 
 -عبدالجبار، عتبي، محمدبن
 ق. ۳۲۳

م محمود القاسالدوله ابياليميني في اخبار دولةالملک يمين
 منصور سبکتکينناصرالدولة ابيبن

 تهران
مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۳
۱۳۲۲م

 =ق

۱۱۱۳ 
محمد  نجيب کاشاني، نور ابن

 ق.۱۱حسين، قرن 
 تهران کليات نجيب کاشاني

مرکز نشر ميراث 
 مکتوب

۱۶۱۲ 

 تهران اسکندرنامه )بخش ختا( ق.۱۱منوچهرخان حکيم، قرن  ۱۱۱۱
مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۳ 

 ق۱۱عبدالستار الهوري، قرن  ۱۱۱۱
هاي شبانه دربار نورالدين مجالس جهانگيري: مجلس

 ه. ق۱۳۲۳رمضان  ۱۲تا  ۱۳۱۳جب ر ۲۳جهانگير: از 
 تهران

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۱ 

۱۱۱۳ 
 - ۱۲۲۲پازوليني، پير پائولو، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۱۱ نشر چشمه تهران پدر وحشي ]فيلمنامه[

۱۱۱۱ 
 - ۱۶۳۲حائري يزدي، مهدي، 

۱۶۳۱ 
 تهران کاوشهاي عقل نظري

شرکت سهامي 
 انتشار

۱۶۱۳ 

۱۱۱۲ 
علي، بن بدليسي، ادريس

 -ق۲۲۱
 تهران قانون شاهنشاهي

مرکز پژوهشي 
 ميراث مکتوب

۱۶۱۳ 

۱۱۲۳ 
بن حسام، واعظ هروي، عطااهلل

 ق۱۳قرن 
 ۱۶۱۳ ققنوس تهران مختارنامه

۱۱۲۱ 
صدرالدين شيرازي، محمدبن 

 ق۲۳۲ - ۱۳۱۳ابراهيم، 

 
 اسرارااليات

 
 

 تهران
انجمن اسالمي 
حکمت و فلسفه 

 ايران
۱۶۱۳ 

۱۱۲۲ 
 ۱۲۱۳اي، مهدي، هالهي قمش

- ۱۶۱۲ 
حکمت الهي عام و خاص، بضميمه شرح فصوص حکيم 

 فارابي و قسمت روانشناسي و منطق
 انتشارات اسالمي تهران

۱۶۱۶
 

۱۱۲۶ 
ابن بابويه، محمد بن علي، 

 ق۶۱۱-۶۱۱
بيتا جهان تهران عيون اخبارالرضا

۱۱۲۳ 
 ۱۲۱۱طباطبائي، محمدحسين، 

- ۱۶۱۳. 
 دارالعلم قم ميزانترجمه تفسيرال

۱۶۳ق
۳ ۱۶۶

۳

۱۱۲۱ 
 ۱۲۱۱طباطبائي، محمدحسين، 

- ۱۶۱۳. 
 محمدي تهران الميزان في تفسير القرآن

۱۱۲۱ 
 ۱۲۱۱طباطبائي، محمدحسين، 

- ۱۶۱۳ 
 تهران تفسيرالميزان

بنياد علمي و 
فرهنگي عالمه 
 طباطبائي؛ رجاء

۱۶۱۱

۱۱۲۳ 
؟ ۱۶۳عطار، محمدبن ابراهيم، 

 ؟ق۱۲۳ -

 
 

 کتاب تذکرةاالولياء
 

 

 مطبعه بريل ليدن
۱۶۲۲

 ق

۱۱۲۱ 
-عياشي، محمدبن مسعود، 

 ؟ق.۶۲۳
 تهران کتاب التفسير

مکتبه العلميه 
۱۶۱ق االسالميه



 

۳ ۱۶۶
۱ 

۱۱۲۲ 
 - ۱۲۳۳خيامپور، عبدالرسول، 

۱۶۱۱. 
 تبريز فرهنگ سخنوران

) شرکت سهامي 
چاپ کتاب 
آذربايجان 
 )چاپخانه(

۱۶۳۳

۱۱۶۳ 
 -۱۶۳۱ت ناصري، حسن، سادا

۱۶۱۱ 
هزار سال تفسير فارسي: سيري در متون کهن تفسيري 

 پارسي با شرح و توضيحات
 ۱۶۱۲ نشر البرز تهران

۱۱۶۱ 
ابن بابويه، محمد بن علي، 

 ق.۶۱۱ -۶۱۱
 صدوق تهران الفقيهترجمه و متن کتاب من ال يحضره

۱۶۱۲

۱۶۱۳ 

۱۱۶۲ 
، الدينسلطاني، ميرشمساديب

۱۶۱۳- 
راهنماي آماده ساختن کتاب: براي مولفان، مترجمان، 

 ها....ويراستاران، کتابداران، ناشران، چاپخانه
 تهران

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۱۶۶ 
فسائي، حسن بن حسن، 

۱۲۶۳- ۱۶۱۱. 
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران فارسنامه ناصري

۱۱۶۳ 
بن مجلسي، محمدتقي

 ۳۱۳۳ق -؟ ۱۳۳۶مقصودعلي، 
 موسسه اسماعيليان قم لوامع صاحبقراني المشتهر بشرح الفقيه

۱۳۱۳
ق
۱۶۳۲ 

۱۱۶۱ 
؟ ۳۲۱عبادي، مظفر بن اردشير، 

 ق.۱۳۳ -
 ۱۶۱۱ علمي ]تهران[ نامه: التصفيه في احوال المتصوفهصوفي

۱۱۶۱ 
 -سنائي، مجدودبن آدم، 

 ؟ق.۱۲۱
 ۱۶۱۱ کتابخانه طهوري تهران برگزيده حديقه سنائي

 ق.۳شعبه، حسن بن علي، قرن  ۱۱۶۳
رهاورد خرد )تحف العقول( در احکام و مواعظ پيامبران آل 

 و رسول)ع(
 ۱۶۳۱ نشر فرزان روز تهران

۱۱۶۱ 
 -علي، کوفي، محمدبناعثمابن

 ؟ق۶۱۳
 تهران الفتوح

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۲ 

۱۱۶۲ 
بخاري، احمد بن محمد، قرن 

 ق.۱
 تهران تاج القصص

فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، گروه 

 نشر آثار
۱۶۱۱ 

 اکبررزاز، علي ۱۱۳۳
شرح اشارات حافظ: معاني برخي ابيات و نکات و اشارات 

 در شعر حافظ
 تهران

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۶ 

۱۱۳۱ 
 ۳۳۳جرجاني، علي بن محمد، 

 ق.۱۱۱ -
 ۱۶۳۳ نشر فرزان روز تهران تعريفات فرهنگ اصطالحات معارف اسالمي

۱۱۳۲ 
کنفرانس انديشه غربي و گفت 

 : تهران( ۱۶۱۱و گوي تمدنها )

انديشه غربي و گفت و گوي تمدنها: مجموعه 
، تهران با ۱۲۳۳اکتبر  ۲۳ - ۲۲هاي همايش سخنراني

مقاالتي از توشيهيکو ايزوتسو، روژه گارودي، عبدالجواد 
 هانري کربن فالطوري، احسان نراقي.......با مقدمه

 ۱۶۳۲ نشر فرزان روز تهران

۱۱۳۶ 
 - ۱۲۱۱بهار، محمدتقي، 
۱۶۶۳. 

 تهران شناسي، يا، تاريخ تطور نثر فارسيسبک
اميرکبير، کتابهاي 

 ۱۶۱۱ پرستو

۱۱۳۳ 
المعي گرگاني، محمدبن 

 ق۱اسماعيل، قرن 
۱۶۱۱ اشرفي تهران ديوان المعي گرگاني با حواشي و فهارس اعالم و لغات

۱۱۳۱ 
 -۱۲۳۱الزمان، فروزانفر، بديع
 .، شارح۱۶۳۲

۱۶۳۱ زوار تهران شرح مثنوي شريف
 

۱۱۳۱ 
 -مسعودي، علي بن حسين، 

 ؟ق۶۳۱
 تهران مروج الذهب

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۳



 

۱۱۳۳ 
جامي، عبدالرحمن بن احمد، 

 ق۱۲۱ - ۱۱۳

ريه مسه رساله در تصوف لوامع و لوايح در شرح قصيده خ
فارض و در بيان معارف و معاني عرفاني بانضمام شرح ابن

 رباعيات در وحدت وجود
 انتشارات منوچهري تهران

۱۶۱۳
 

۱۱۳۱ 
 - ۱۲۱۱بهار، محمد تقي، 
۱۶۶۳ 

۱۶۱۱ توس تهران "الشعراملک"ديوان اشعار شادروان محمدتقي بهار 

۱۱۳۲ 
فتال نيشابوري، محمدبن احمد، 

 ق.۱۳۱ -
 ۱۶۱۱ نشر ني تهران عظين و بصيرة المتعظينروضه الوا

۱۱۱۳ 
 - ۱۱۳۲هوگو، ويکتور ماري، 

 م.۱۱۱۱
 ۱۶۱۳ نگاه تهران کلود ولگرد

 ۱۶۳۲ دنياي مادر تهران آواي مهرباني )يادواره قمرالملوک وزيري( - ۱۶۳۲خالقي، زهره،  ۱۱۱۱

۱۱۱۲ 
 - ۱۱۱۲دراير، کارل تئودور، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۱۲ نشر مرکز رانته گرترود ]فيلمنامه[

 تهران ياسوجيرو ازو م. - ۱۲۲۳ريچي، دونالد،  ۱۱۱۶

صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي 
ايران، انتشارات 

 سروش

۱۶۱۳ 

 تهران الکترا، فيلوکتتس، زنان تراخيس و آژاکس ؟ق.م۳۲۱ -؟ ۳۳۱سوفوکلس،  ۱۱۱۳
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۱ 

۱۱۱۱ 
 - ۱۶۱۱بوخنر، کارل گئورگ، 

 م.۱۱۶۳
 ۱۶۱۳ پيام تهران لنتس، ويتسک ]نمايشنامه[

۱۱۱۱ 
 - ۱۳۳۳گلدوني، کارلو، 
 م.۱۳۲۶

 ناسيکتابخانه ابن تهران ال لوکانديرا: کمدي در سه پرده
۱۲۱۳م

۱۶۶۱ 
 ۱۶۱۶ اطالعات تهران آراي صفويعالم  ۱۱۱۳

۱۱۱۱ 
صدرالدين شيرازي، محمدبن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 مولي تهران و متن رساله حدوث العالم يا کتاب آفرينش جهان ترجمه

۱۳۳ق
۱

۱۶۱۱ 

۱۱۱۲ 
 - ۱۱۱۱هالند، ويوين برسفورد، 

 م.۱۲۱۳
 ۱۶۱۱ هرمس تهران اسکار وايلد

 ۱۶۱۳ هرمس تهران تراز دگرگونيهاي آوايي: جستاري در واجشناسي در زماني م. - ۱۲۳۱مارتينه، آندره،  ۱۱۱۳

 هرانت بندهشن  ۱۱۱۱
المعارف مرکز دايره

 بزرگ اسالمي
۱۶۱۳ 

 تهران روايت آذر فرنبغ فرخزادان ق.۲زادان، قرنآذرفرنبغ فرخ ۱۱۱۲
المعارف مرکز دايره

 بزرگ اسالمي
۱۶۱۳ 

 تهران پژوهشي در رئاليسم اروپايي م.۱۲۳۱ - ۱۱۱۱لوکاچ، جورج،  ۱۱۱۶
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۶ 

۱۱۱۳ 
محمد، بونصرمحمدبنفارابي، ا

 ق.۶۲۱ - ۶۲۳
رسائل فلسفي فارابي : ترجمه دوازده رساله از آثار معلم 

 ثاني
 تهران

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳ 

 تهران تنهايي جهان: گزيده اشعار م.۱۲۱۲ - ۱۱۲۱الوار، پل،  ۱۱۱۱

شهر کتاب، 
هرمس: مرکز 

ي المللي گفتگوبين
 تمدنها

۱۶۱۲ 

۱۱۱۱ 
 - ۱۲۱۱ارگانيتا، السکي، م

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۱۱ هرمس تهران جين آستين

۱۱۱۳ 
 ۱۱۱کندي، يعقوب بن اسحاق، 

 ؟ق.۲۱۲ -
 تهران مجموعه رسائل فلسفي کندي

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳ 

 ۱۶۲۲ نشرني تهران هاامپراتوري نشانه م.۱۲۱۳ - ۱۲۱۱بارت، روالن،  ۱۱۱۱
 ۱۶۱۲ حکمت تهران نگرشي به مشرب باطني اسالم و آيين دائو .م۱۲۱۱ - ۱۱۱۱گنون، رنه،  ۱۱۱۲



 

 ۱۶۳۱ نشر نيل جا[]بي آوازهاي سندباد م. - ۱۲۲۱بياتي، عبدالوهاب،  ۱۱۳۳
  آگاه تهران بازگشت به زادبوم م. - ۱۲۱۶زر، امه، سه ۱۱۳۱

۱۱۳۲ 
الدين عرفي شيرازي، جمال

 ق.۲۲۲ -؟ ۲۱۶محمد، 
ا هاي ابوالقاسم سراجاساس نسخهکليات عرفي شيرازي بر

 اصفهاني و محمدصادق ناظم تبريزي
 تهران

دانشگاه تهران، 
موسسه انتشارات و 

 چاپ
۱۶۳۱ 

 تهران هااطلس زبان م.  - ۱۲۳۳کامري، برنارد،  ۱۱۳۶
دانشگاه تهران، 
 موسسه انتشارات

۱۶۱۳ 

۱۱۳۳ 
الدين شامي، عبدالواسع،   نظام

 ق.۱۳۱-

وحات اميرتيمور گورکاني: ماجراي ظفرنامه: تاريخ فت
ترين قتل عام شهرهاي ايران از روي نسخه خونين

 فيلکس تاور
 ۱۶۱۶ بامداد تهران

۱۱۳۱ 
بن اديب نطنزي، حسين

 ؟ق.۳۲۲ -ابراهيم، 
 تهران دستور اللغة المسمي بالخالص

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۳ 

۱۱۳۱ 
 -مراغي، عبدالقادربن غيبي، 

 ق.۱۶۱
 تهران جامع االلحان خاتمه

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۱ 

۱۱۳۳ 
 - ۱۲۲۱رجايي، احمدعلي، 

۱۶۱۳. 
با  ۳فرهنگ لغات قرآن خطي آستان قدس رضوي شماره 

 ترجمه فارسي کهن
 تهران

موسسه مطالعات و 
تحقيقات 

فرهنگي)پژوهشگاه
) 

۱۶۱۶ 

۱۱۳۱ 
.، ۶۳۲۱ - ۱۶۳۳شاملو، احمد، 

 گردآورنده، مترجم
 ۱۶۱۶ کتاب موج تهران سربازي از يک دوران سپري شده )مجموعه داستان(

۱۱۳۲ 
الدين، شرف خراساني، شرف

۱۶۳۱ - 
ي هاي فلسفترين چهرهاز برونو تا هگل: طرحي از برجسته

 دورانهاي جديد
 ۱۶۱۳ دانشگاه ملي ايران تهران

 ۱۶۱۱ ققنوس تهران ان پارتي )پهلوي اشکاني(راهنماي زب - ۱۶۳۱رضائي، حسن،  ۱۱۱۳
 ۱۶۲۲ طهوري تهران مطالعات سغدي: مجموعه مقاالت - ۱۶۳۱قريب، بدرالزمان،  ۱۱۱۱
 ۱۶۱۲ طهوري تهران تاريخ خانقاه در ايران - ۱۶۳۳کياني، محسن،  ۱۱۱۲

۱۱۱۶ 
 ۱۲۲۳زاده، ملکه )بياني(، ملک

- ۱۶۳۱. 
 ۱۶۱۶ يزدان تهران هارم تا هزاره اولتاريخ مهر در ايران از هزاره چ

۱۱۱۳ 
کاپلستون، فردريک چارلز، 

 م.     - ۱۲۳۳

 تاريخ فلسفه
 
 

 تهران
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۲
 

۱۱۱۱ 
 -۱۲۲۶گوهرين، صادق، 

۱۶۳۳. 
الدين محمدبن فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي جالل

 بن بلخيمحمدحسين
 ۱۶۱۱ زوار تهران

۱۱۱۱ 
، - ۱۶۲۱ي، هرمز، رياح

 گردآورنده
 ۱۶۳۳ نشر قطره تهران چخوف، چخوف نازنين

 ۱۶۲۱ مرواريد تهران شعر و شناخت - ۱۶۲۱موحد، ضيا،  ۱۱۱۳

۱۱۱۱ 
     - ۱۲۳۶چيتيک،  ويليام سي، 

 م
 تهران عوالم خيال: ابن عربي و مسئله اختالف اديان

هرمس، مرکز بين 
المللي گفتگوي 

 هاتمدن
۱۶۱۳ 

 تهران مقدس و نامقدس م۱۲۱۱ - ۱۲۳۳الياده، ميرچا،  ۱۱۱۲

صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي 
ايران، انتشارات 

 سروش

۱۶۲۶ 

۱۱۲۳ 
ابراهيمي ديناني، غالمحسين، 

۱۶۱۶ - 
 ۱۶۲۶ هرمس تهران فيلسوفان يهودي و يک مسئله بزرگ

۱۱۲۱ 
 - ۱۱۱۲هايدگر، مارتين، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۲۲ ب، هرمسشهر کتا تهران سرآغاز کار هنري



 

 مدرسي، محمد، گردآورنده ۱۱۲۲

مجمع التواريخ السلطانيه: قسمت خلفاء علويه مغرب و 
مصر و نزاريان و رفيقان از تاريخ حافظ ابرو؛ با مطالب 

اهلل اضافي همين بخش از جامع التواريخ رشيدالدين فضل
 همداني و زبده التواريخ ابوالقاسم کاشاني

 ۱۶۱۳ اطالعات تهران

 ۱۶۱۱ آگاه تهران ژاليزيانا: )شعر نامه( - ۱۶۱۲سپانلو،  محمدعلي،  ۲۶۱۱

۱۱۲۳ 
 -علي، ميثم،  ميثم بنابن

 ق.۱۳۲

بن عليالدين ميثم بنالعالم الرباني کمالشرح
المائه کلمه الميرالمومنين سره عليالبحراني قدسميثم

 طالب عليه السالمابيبنعلي
 تهران

سازمان چاپ 
دانشگاه  انتشارات

 تهران

۱۶۲ق
۳ ۱۶۳

۲ 

۱۱۲۱ 
 - ۱۲۳۶کوربن، هانري، 
 م۱۲۳۱

 ۱۶۱۱ کوير تهران تاريخ فلسفه اسالمي

 تهران کتابشناسي توصيفي منابع تاريخ علوم اسالمي - ۱۶۱۲نصر، حسين،  ۱۱۲۱
انجمن شاهنشاهي 

 فلسفه ايران

۱۶۱۳

۱۶۳۳ 

۱۱۲۳ 
صدرالدين شيرازي، محمدبن 

 ق.۲۳۲ - ۱۳۱۳ابراهيم، 
سه مقاله و دو نامه در تفکرات صدرالحکماء صدرالدين 
 محمدبن ابراهيم معروف به آخوند مالصدراي شيرازي

  

 تهران اصناف در عصر عباسي سعيدشيخلي، صباح ابراهيم ۱۱۲۱
ستاد انقالب 

فرهنگي، مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۲

 تهران م اشعار ديگر اورحيق التحقيق به انضما بن حسينمرورودي، مبارکشاه ۱۱۲۲
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۲۲ مولي تهران شناسي در مکتب صدراپريچهره حکمت: زيبايي - ۱۶۱۲مهر، علي، بابايي ۱۲۳۳

۱۲۳۱ 
حنايي کاشاني، محمدسعيد، 

 ، گردآورنده، مترجم- ۱۶۶۱
زرتشت نيچه کيست؟ و مقاالت ديگر هايدگر، گادامر، 

 فوکو، ديلتاي و...
 ۱۶۲۶ هرمس انتهر

۱۲۳۲ 
 ۱۶۱۱اسدي کيارس، داريوش، 

- 
 ۱۶۲۶ پيکره تهران بيژن الهي

۱۲۳۶ 
-۳۱۱فناري، محمد بن حمزه، 

 ق۱۶۳
الدين ترجمه و متن شرح رباعي شيخ اکبر محيي

 عربي()ابن
 مولي تهران

۱۳۲ق
۱

۱۶۱۱ 
 ۱۶۱۱ چشمه تهران سرنوشت يک شمن از ضحاک به اودن - ۱۶۱۱حصوري،  علي،  ۱۲۳۳

 پورجوادي، نصراهلل ۱۲۳۱
 درباره حافظ

 
 

 تهران
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۳ 

۱۲۳۱ 
، - ۱۶۲۱آژند، يعقوب، 

 گردآورنده و مترجم
کار ايران: احمد دوازده رخ: يادنگاري دوازده نقاش نادره

 الدين: اريک شرويدر،...موسي و شمس
 ۱۶۲۲ مولي تهران

 ۱۶۳۱ فرهنگ معاصر تهران فارسي -رهنگ معاصر فرانسه ف - ۱۶۳۱پارسايار، محمدرضا،  ۱۲۳۳

۱۲۳۱ 
ابونصر سراج، عبداهلل بن علي، 

 ق.۶۳۱ -
 ۱۶۱۱ اساطير تهران اللمع في التصوف

 - ۱۶۲۱اشرف زاده، رضا،  ۱۲۳۲
فرهنگ نوادر لغات و ترکيبات و تعبيرات آثار عطار 

 نيشابوري
 مشهد

آستان قدس 
رضوي، موسسه 
 چاپ و انتشارات

۱۶۱۳ 

۱۲۱۳ 
 ۳۳۲دميري، محمدبن موسي،  

 ق.۱۳۱ -
 ۱۶۱۳ شريف الرضي قم حياة الحيوان الکبري

 موحد، صمد ۱۲۱۱
مجموعه آثار شيخ محمود شبستري: گلشن راز، 

مرآت المحققين، مراتب  -نامه، حق اليقين سعادت
 العارفين

 ۱۶۱۱ طهوري تهران

۱۲۱۲ 
 -خوارزمي، محمد بن احمد، 

 ق.۶۱۳
 - ۶۱۳العلوم نگارش يافته بين سالهاي اتيحترجمه مف

 هـ. ق ۶۳۲
 ] تهران [

وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي، مرکز 

۱۶۱۲ 



 

انتشارات علمي و 
 فرهنگي

 -۱۶۲۲رادفر، ابوالقاسم،  ۱۲۱۶
ها، اصالحات، تعبيرات ادبي: شامل واژه -فرهنگ بالغي 

 و مفاهيم
 ۱۶۱۱ اطالعات تهران

۱۲۱۳ 
ن، نجفي قوچاني، محمدحس

۱۲۱۱ - ۱۶۲۲. 
 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران سياحت شرق، يا، زندگينامه آقا نجفي قوچاني

۱۲۱۱ 
شريف کاشاني، محمدمهدي، 

 ق۱۶۳۱ - ۱۲۶۲
 ۱۶۱۲ نشر تاريخ ايران تهران واقعات اتفاقيه در روزگار

۱۲۱۱ 
 - ۱۲۲۲پورحسيني، ابوالقاسم،  

۱۶۱۱. 
 ۱۶۳۳ شناسيکز کرمانمر کرمان فرهنگ لغات و اصطالحات مردم کرمان

۱۲۱۳ 
نصيرالدين طوسي، محمد بن 

 ق.۱۳۲ - ۱۲۳محمد، 
 ۱۶۱۶ جامي تهران ... روضه التسليم يا تصورات

۱۲۱۱ 
 ۳۱۱ -بهمنيار بن مرزبان،   

 ق.
 تهران التحصيلنماي: ترجمه کتابجام جهان

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
گيل: وزارت مک

آموزش فرهنگ و 
عالي، شرکت 

انتشارات علمي و 
 فرهنگي

۱۶۱۲ 

۱۲۱۲ 
ابراهيمي ديناني، غالمحسين، 

۱۶۱۶ - 
 تهران وجود رابط و مستقل در فلسفه اسالمي

شرکت سهامي 
 انتشار

۱۶۱۲ 

۱۲۲۳ 
 ۶۳۳بن عبداهلل، سينا، حسينابن

 ق.۳۲۱ -
 تهران حدود ، يا ، تعريفات: همراه متن عربي

صدا و سيماي 
اسالمي جمهوري 

ايران ، انتشارات 
 سروش

۱۶۱۱ 

 ۱۶۳۳ مطبعه مجلس تهران حکمت سقراط ؟ ق.م.۶۳۳ -؟ ۳۲۳افالطون،  ۱۲۲۱

۱۲۲۲ 
بن حبش، سهروردي،  يحيي

 ۱۱۳ق -؟ ۱۳۲
 ۱۶۱۱ چاپ و نشر بنياد ]تهران[ رشف النصائح االيمانيه و کشف الفضائح اليونانيه

 .۱۶۳۳-۱۲۲۱مصلح، جواد،   ۱۲۲۶

عالي، يا، حکمت صدرالمتالهين: تلخيص و ترجمه فلسفه 
 قسمت امور عامه و الهيات کتاب اسفار

 
 

 تهران
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۶۲ 

 تهران شرح فصوص الحکمه استرآبادي، محمدتقي، شارح ۱۲۲۳
تهران؛ دانشگاه

 دانشگاه مک گيل
۱۶۱۱ 

۱۲۲۱ 
- ۱۶۳۳ملکشاهي، حسن، 

۱۶۱۳. 
 تهران ستيفاي اقسام آنحرکت و ا

سروش )انتشارات 
 صدا و سيما(

۱۶۱۶ 

۱۲۲۱ 
نصيرالدين طوسي، محمدبن 

 ق.، شارح۱۳۲- ۱۲۳محمد،   
 دارالمعارف مصر االشارات و التنبيهات

۱۲۱۳م

۱۶۶۲ 
 ۱۶۲۶ نشرکتاب مرجع تهران تقويم و تقويم نگاري - ۱۶۳۱قاسملو، فريد،  ۱۲۲۳

 تهران گويش دماوندي - ۱۱۶۱علمداري، مهدي،  ۱۲۲۱
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۱۳ 

۱۲۲۲ 
-۱۱۳۲هوگو، ويکتور ماري، 

 م.۱۱۱۱
 تهران هاي عاشقانه اوعشق و جواني ويکتور هوگو و نامه

کتابخانه و مطبعه 
 دانش

 

۱۲۶۳ 
کوماراسوامي،  آنانداکنتيش، 

 م. ۱۲۳۳ - ۱۱۳۳
 

 اي بر هنر هندمقدمه
 ۱۶۱۲ روزنه تهران



 

 

۱۲۶۱ 
 - ۳۳۱علي،   بنحريري، قاسم

 ق.۱۱۱
 تهران مقامات الحريري

موسسه فرهنگي 
 شهيد رواقي

۱۶۱۱ 

 ق.۳حکيم ميسري، قرن  ۱۲۶۲
ترين مجموعه طبي به دانشنامه در علم پزشکي: کهن

 شعر فارسي
 تهران

دانشگاه تهران: 
گيل، دانشگاه مک

موسسه مطالعات 
 اسالمي

۱۶۱۱ 

۱۲۶۶ 
 - ۱۲۱۱ايت،  صادق، هد

۱۶۶۳ 
 ۱۶۲۱ نشر چشمه تهران خيام صادق: مجموعه آثار صادق هدايت درباره خيام

 طباطبائي، ميراحمد ۱۲۶۳
اقليم عشق : بحثي درباره يک منظومه بلند عرفاني ترجيع 

 بند هاتف اصفهاني
 ۱۶۱۱ زوار تهران

 - ۱۶۲۳خرمشاهي، بهاءالدين،  ۱۲۶۱
اله درباره شعر و شخصيت چارده روايت: مجموعه مق

 حافظ
 ۱۶۱۱ کتاب پرواز تهران

 -۱۶۳۶رضي،  هاشم،  ۱۲۶۱
هايي در تاريخ آيين رازآميز ميترايي در آيين مهر: پژوهش

 شرق و غرب
 ۱۶۱۱ بهجت تهران

۱۲۶۳ 
-۱۲۳۲نادر ميرزا قاجار، 

 ؟ق۱۶۳۱
هاي ايراني ) به فارسي سره()نسخه منحصر به خوراک

 فرد(
 تهران

ه تهران، دانشگا
 موسسه انتشارات

۱۶۱۲ 

۱۲۶۱ 
-غزالي، احمد بن محمد، 

 ق۱۲۳

هـ )متن ۱۲۳مجالس: تقريرات احمد غزالي عارف متوفاي 
عربي با ترجمه فارسي( )نسخه منحصر به فرد مورخ 

 هـ(۱۳۳
 تهران

دانشگاه تهران، 
موسسه انتشارات و 

 چاپ
۱۶۳۱ 

 تهران يشناسفلسفه و جامعه دورکيم، داويد اميل ۱۲۶۲

وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي، 

بنيادفرهنگ و هنر 
ايران ، مرکز ايراني 

 مطالعه فرهنگها

۱۶۱۳ 

 ۱۶۲۳ نشر مرکز تهران زمينه اجتماعي تعزيه و تئاتر در ايران - ۱۶۱۳ستاري، جالل،  ۱۲۳۳

۱۲۳۱ 
 - ۱۱۱۱اليوت، تامس استرنز، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۱۲ نشر مرکز تهران ي فرهنگدرباره

 تهران تعريفها و مفهوم فرهنگ - ۱۶۱۳آشوري، داريوش،  ۱۲۳۲
مرکز اسناد 
 فرهنگي آسيا

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۱ سهروردي : مرواريد تهران دانشنامه سياسي - ۱۶۱۳آشوري، داريوش،  ۱۲۳۶

 تهران سياست ؟ ق. م۶۲۲- ۶۱۳ارسطو،  ۱۲۳۳
سازمان انتشارات و 

آموزش انقالب 
 اسالمي

۱۶۳۱ 

 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران پنجاه و سه نفر ۱۶۳۱ - ۲۱۶۱علوي، بزرگ،  ۱۲۳۱

۱۲۳۱ 
 - ۱۲۳۱آربري، آرتور جان، 

 م.۱۲۱۲
 تهران شيراز مهد شعر و عرفان

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۱۶ 

 ۱۶۱۱ شباويز تهران نام گل سرخ م.۲۳۱۱ - ۱۲۶۲اکو، اومبرتو،  ۱۲۳۳
 ۱۶۱۶ اسفار هرانت روهامنظومه پياده -۱۶۱۲سپانلو،  محمدعلي،  ۱۲۳۱

 تهران سفرنامه ناصرخسرو ق.۳۱۱ - ۶۲۳ناصر خسرو،  ۱۲۳۲
کتابهاي جيبي؛ 

 فرانکلين
۱۶۱۳ 

۱۲۱۳ 
 -۱۲۳۲پوپر، کارل ريموند، 

 م۱۲۲۳
 ۱۶۱۱ خوارزمي تهران فقر تاريخيگري

۱۲۱۱ 
. ۱۲۳۳ - ۱۶۶۱نيما يوشيج، 

 مستعار
 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران ي سربازحکايات و خانواده

۲۱۲۱ 
 - ۱۶۳۳اخوان ثالث، مهدي، 

۱۶۱۲ 
 ۱۶۱۲ بزرگمهر تهران ها و عطا و لقاي نيما يوشيجبدايع و بدعت



 

۱۲۱۶ 
، -۱۶۱۱شريعت، محمدجواد، 
 گردآورنده

االبرار معروف به االسرار و عدهفهرست تفسير کشف
 تفسير خواجه عبداهلل انصاري

 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران

 ۱۶۱۱ کتابخانه طهوري تهران لغت فرس ق۱۱۳ -بن احمد، اسدي، علي ۱۲۱۳
 ۱۶۳۱ نگاه تهران در آستانه ۱۶۳۲ - ۱۶۳۳شاملو، احمد،  ۱۲۱۱
 ۱۶۳۲ طرح نو ]تهران[ پروست -۱۲۶۳مي، درونت،  ۱۲۱۱

۱۲۱۳ 
 - ۱۱۲۲تسوتايوا، مارينا، 

 م۱۲۳۱
 ۱۶۱۶ نسيم دانش تهران تايوا: گزينه اشعار متن دو زبانهمارينا تسوه

 ۱۶۳۶ خوارزمي تهران خاطرات سقراطي ق. م۳زنفون، قرن گ ۱۲۱۱
 ۱۶۱۱ نقش خورشيد اصفهان يي محدبي خويش در آينهپرتره م     - ۱۲۲۳اشبري، جان،  ۱۲۱۲
 ۱۶۱۱ پرواز تهران خروس هزار بال -۱۶۱۱حقوقي، محمد،  ۱۲۱۳
 ۱۶۳۳ مرواريد تهران وصف گل سوري ۱۶۱۳ - ۱۶۱۳آتشي، منوچهر،  ۱۲۱۱
 ۱۶۳۶ نشر مرکز تهران ي انتقاديمدرنيته و انديشه - ۱۶۲۳احمدي، بابک،  ۱۲۱۲

۱۲۱۶ 
شولوخوف، ميخائيل 

 م۱۲۱۳-۱۲۳۱آلکساندروويچ، 
 ۱۶۲۱ مازيار تهران دن آرام

۱۲۱۳ 
 - ۱۲۲۳ريتسوس، يانيس، م

۱۲۳۲ 

زمان سنگي: به همراه متن کامل: تقويم تبعيد، نامه به 
گل ميخک، در کمين، رودخانه و ژوليو کوري، انسان با 

 ما...
 تهران

نشر ثالث: مرکز 
ي المللي گفتگوبين

 تمدنها
۱۶۱۶ 

 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران هاي خاکمرثيه ۱۶۳۲ - ۱۶۳۳شاملو، احمد،  ۱۲۱۱
 ۱۶۱۶ واژه ]تهران[ ۱۶۳۲ - ۱۳سونات نيلوفر: يک شعر  .۱۶۳۱ - ۱۶۲۱بنياد، شاپور،  ۱۲۱۱
 ۱۶۳۳ بهينه جا[]بي هاي اصفهانگوشه قدرخواه، کيوان ۱۲۱۳
 ۱۶۳۲ نيلوفر تهران هادوبليني م۱۲۳۱ - ۱۱۱۲جويس، جيمز،  ۱۲۱۱
 ۱۶۳۲ طرح نو تهران ترکه مرد م۱۲۱۱ - ۱۱۲۳همت، دشيل،  ۱۲۱۲

 - ۱۶۶۲فر، فرزين، هومان ۱۲۳۳
اي از آسمان پروانه کوتاه است: )مجموعه شعر( گزينه

 ۱۶۳۱ - ۱۶۳۲سرودهاي 
 ۱۶۳۲ نشر معيار هرانت

 ۱۶۳۶ طرح نو تهران سگ زرد: ماجراهاي مگره، کميسر پليس م. ۱۲۲۳ -۱۲۳۶سيمنون، ژرژ،  ۱۲۳۱

 کتاب زمان تهران با شب، با زخم، با گرگ: مجموعه شعر - ۱۶۱۱حقوقي، محمد،  ۱۲۳۲
۲۱۶۳

۱۶۱۳ 
 ۱۶۳۲ روايت تهران ۱۶۱۶- ۱۳هاي بلند عصر )شعرهاي برني( داالن -۱۶۱۱حقوقي، محمد،  ۱۲۳۶

۱۲۳۳ 
 -۱۱۳۱يونگ، کارل گوستاو، 

 م۱۲۱۱
 ]مشهد[ چهار صورت مثالي: مادر، والدت مجدد، روح، مکار

آستان قدس 
رضوي، معاونت 

 فرهنگي
۱۶۱۱ 

۱۲۳۱ 
 - ۱۱۱۲ملويل، هرمان، 
 م۱۱۲۱

 ۱۶۳۳ جويا تهران بيلي باد، ملوان )روايتي دروني(

 - ۱۶۶۲داد، سيما،   ۱۲۳۱
نامه مفاهيم و اصطالحات فرهنگ اصطالحات ادبي: واژه

 ادبي فارسي و اروپائي به شيوه تطبيقي و توضيحي
 ۱۶۳۱ مرواريد تهران

 ۱۶۱۳ افق تهران ناديا م۱۲۱۱- ۱۱۲۱برتون، آندره،  ۱۲۳۳
 ۱۶۱۲ ثالث تهران هاي نه ماههسنگ - ۱۶۱۳چمنکار، روجا،  ۱۲۳۱

۱۲۳۲ 
 - ۱۶۱۲سپانلو، محمدعلي، 

۱۶۲۳ 
 ۱۶۱۱ تيراژه تهران خانم زمان: منظومه

۱۲۱۳ 
 - ۱۶۱۲سپانلو، محمدعلي، 

۱۶۲۳ 
 روزبهان تهران ي شعرهجوم: مجموعه

۲۱۶۳

۱۶۱۳ 
 ۱۶۱۱ پيک فرهنگ تهران ساعت اميد: ديوان شعر -۱۶۱۲سپانلو، محمدعلي،  ۱۲۱۱
 ۱۶۱۳ نگاه تهران (سار پربرگ )گزيده اشعارزين سايه -۱۶۱۳خوئي، اسماعيل،  ۱۲۱۲

 تهران اي در ماه: گزيده اشعار عاشقانهجزيره م۱۱۲۳ - ۱۳۱۳بليک، ويليام،  ۱۲۱۶
شهر کتاب، 

هرمس: مرکز 
۱۶۱۳ 



 

ي المللي گفتگوبين
 تمدنها

۱۲۱۳ 
- ۱۱۱۳سن ژان پرس، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۱۳ فردا اصفهان آناباز

 - ۱۶۶۳مشيري، مهشيد،  ۱۲۱۱
 نانفرهنگ اصطالحات عاميانه جوا

 
 ۱۶۱۱ ايدهآگاهان تهران

۱۲۱۱ 
 -۱۱۳۱ريلکه، راينر ماريا، 

 م.۱۲۲۱
 ۱۶۳۲ نشر دشتستان تهران دفترهاي مالده الئوريس بريگه

 ۱۶۱۶ خوارزمي تهران ضد خاطرات م۱۲۳۱-۱۲۳۱مالرو، آندره،  ۱۲۱۳
 ۱۶۳۱ نشر ثالث تهران دراکوال م۱۲۱۲ - ۱۱۳۳استوکر، برام،  ۱۲۱۱

۱۲۱۲ 
 - ۱۶۱۲محمدعلي، سپانلو، 

۱۶۲۳ 
 ۱۶۳۲ نشر قطره تهران راه: )شعرهاي سبز و سياه(پاييز در بزرگ

 ۱۶۱۶ اسفار تهران رگبارها -۱۶۱۲سپانلو، محمدعلي،  ۱۲۲۳

 تهران (۱۲۱۱ - ۱۲۳۳شاعران امروز فرانسه ) م   -۱۲۲۱بوادفر، پيردو،  ۱۲۲۱
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۶ 

 ۱۶۳۳ ثالث تهران هاي آسمانيسنگ م۱۲۳۶ -۱۲۳۳ابلو، نرودا، پ ۱۲۲۲
 ۱۶۳۳ نگاه: زمانه تهران ها )متن کامل(پابرهنه م    - ۱۲۳۲استانکو، زاهاريا،  ۱۲۲۶

۱۲۲۳ 
 - ۱۱۱۱تاگور، رابيندرانات، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۱۲ دارينوش تهران تاب: دفتر شعرشب

۱۲۲۱ 
بورخس، خورجه لوئيس، 

 م.۱۲۱۱ -۱۱۲۲
 ۱۶۱۳ باغ نو تهران و هشت داستان ديگر اولريکا

۱۲۲۱ 
 - ۱۲۳۱هايزنبرگ، ورنر، 

 م۱۲۳۱
 تهران جزء و کل

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

 تهران راينر ماريا ريلکه م. - ۱۲۶۲رولستون، جيمز،   ۱۲۲۳
کهکشان: دفتر 

 ويراسته
۱۶۳۱ 

 ۱۶۱۶ نشر فردا تهران پدرو پارامو م۱۲۱۱ - ۱۲۱۱رولفو، خوان،  ۱۲۲۱

 - ۱۶۲۳احمدي، بابک،  ۱۲۲۲
گر مکتب فرانکفورت خاطرات ظلمت: درباره سه انديشه

 والتر بنيامين، ماکس هورکهايمر، تئودور آدورنو
 ۱۶۱۱ نشر مرکز تهران

 -۱۶۳۱اهلل، مجتبائي،  فتح ۱۶۳۳
نحو هندي و نحو عربي هماننديها در تعريفات، 

 اصطالحات و طرح قواعد
 ۱۶۱۶ کارنامه تهران

۱۶۳۱ 
-۱۱۳۱ريلکه، راينر ماريا، 

 م۱۲۲۱
 ۱۶۱۳ شهر کتاب، هرمس تهران هاها و ترانهسوگنامه

۱۶۳۲ 
 -۱۱۱۱اليوت، توماس استرنز، 

 م. ۱۲۱۱
 ۱۶۱۱ نشر نيل ]تهران[ دشت سترون و اشعار ديگر

۱۶۳۶ 
 -۱۲۱۱اليتيس، اديسيوس، 

 م. ۱۲۲۱
 ۱۶۳۱ ثالث تهران هايي به فصل پنجم سالپنجره

 - ۱۶۲۲پورجوادي، نصراهلل،  ۱۶۳۳
 درباره ترجمه

 
 

 تهران
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

۱۶۳۱ 
 ۱۱۱۳چخوف، آنتون پاولوويچ، 

 م۱۲۳۳ -
 ۱۶۱۱ امير کبير تهران دشمنان

۱۶۳۱ 
 - ۱۱۲۳وايلدر، تورنتون نيون، 

 م۱۲۳۱
 ۱۶۳۲ کتاب ايران تهران پل سن لوئيس ري

 ۱۶۱۳ مرواريد تهران دشنه در ديس: مجموعه شعر .۱۶۳۲ - ۱۶۳۳شاملو، احمد،  ۱۶۳۳

۱۶۳۱ 
بردبروک، ميورييل کالرا،  

 م. - ۱۲۳۲
 ۱۶۳۲ سمر: دفتر ويراسته تهران تي. اس. اليوت

 ۱۶۱۲ مازيار تهران هاي کوچک غربت: مجموعه شعرترانه ۱۶۳۲ - ۱۶۳۳شاملو، احمد،  ۱۶۳۲



 

۱۶۱۳ 
 -۱۱۱۲هايدگر، مارتين، 

 م۱۲۳۱
 ۱۶۳۱ درج تهران نگليهاي جراه

۱۶۱۱ 
خوزان، مريم، گردآورنده و 

 مترجم
 ۱۶۱۲ نشر ني تهران زبانشناسي و نقد ادبي

 ۱۶۱۱ توس تهران نزاع بر سر قدرت فرهنگ در غرب: )طرح مساله( - ۱۶۱۳ستاري، جالل،  ۱۶۱۲
 ۱۶۱۱ طهوري هرانت پيامي در راه: نظري به شعر و نقاشي سهراب سپهري - ۱۶۱۳آشوري، داريوش،  ۱۶۱۶
 ۱۶۱۱ طهوري تهران اصطالحات ديواني دوره غزنوي و سلجوقي - ۱۶۱۲انوري، حسن،  ۱۶۱۳

 .۱۲۲۳-۱۲۶۱اشو،  ۱۶۱۱
هايي درباره اپنکهت : سخنراني"مطلق"ضربان قلب 

 ايشاباش
 ۱۶۱۱ فردوس تهران

 ۱۶۱۱ فردوس تهران آشنائي با عروض و قافيه - ۱۶۲۱شميسا،  سيروس،  ۱۶۱۱
 ۱۶۱۳ نويد شيراز شيراز مقاله ۲۱مقاالت تحقيقي درباره حافظ: مشتمل بر  ۱۶۱۳ - ۱۲۱۳فرزاد، مسعود،  ۱۶۱۳

۱۶۱۱ 
 بناعتمادالسلطنه، محمدحسن

 ق۱۶۱۶ - ۱۲۱۲علي، 
 ۱۶۳۲ کتاب پنجره تهران الحمار(خرنامه )منطق

۱۶۱۲ 
 ۱۲۶۱بورگل، يوهان کريستف، 

 م.    -
 ۱۶۱۲ نشر مرکز تهران ظسه رساله درباره حاف

 ۱۶۱۳ کتاب خورشيد تهران زنان موسيقي ايران: از اسطوره تا امروز - ۱۶۱۲ملکي، توکا،  ۱۶۲۳

۱۶۲۱ 
 - ۱۶۳۱مرتضوي، منوچهر، 

۱۶۱۲ 
 ۱۶۱۱ توس تهران مکتب حافظ يا مقدمه بر حافظشناسي

۱۶۲۲ 
 - ۱۲۲۳زرياب خويي، عباس، 

۱۶۳۶. 
 ۱۶۳۳ علمي تهران آئينه جام

 ۱۶۶۱ اميرکبير تهران محيط زندگي و احوال و اشعار رودکي ۱۶۳۱- ۱۲۳۳نفيسي، سعيد،  ۱۶۲۶

 تهران ئي بر تدوين غزلهاي حافظمقدمه -۱۲۲۲نيساري، سليم،  ۱۶۲۳
علمي ]مرکز 

 پخش[
۱۶۱۳ 

۱۶۲۱ 
  - ۱۶۳۱بهبهاني، سيمين، 

۱۶۲۶ 
 ۱۶۱۳ زوار تهران مرمر

۱۶۲۱ 
معيرالممالک، 

 يلممالک، دوستعلمعيرادوستعلي
 ۱۶۱۱ نشر تاريخ ايران تهران رجال عصر ناصري

۱۶۲۳ 
فنلون، فرانسوا دوسالينياک 

 م۱۳۱۱-۱۱۱۱دوالموت، 
 ۱۶۱۳ نشر مرکز تهران تلماک

۱۶۲۱ 
 - ۱۶۳۱فرشيدورد، خسرو، 

۱۶۱۱ 
 ۱۶۳۳ طهوري تهران عربي در فارسي

 ۱۶۱۱ بنياد فرهنگ ايران تهران زاد اسپرمهاي نامه گزيدهواژه ۱۶۳۶ - ۱۶۳۱بهار، مهرداد،  ۱۶۲۲

۱۶۶۳ 
بن محمد، جويني، عطاملک

 ق۱۱۱ - ۱۲۶
بي تا بنگاه کتاب مشهد مشهد نامه الموت  

۱۶۶۱ 
.، ۱۶۱۲ - ۱۶۳۳افشار، ايرج، 

 گردآورنده
۱۶۱۲ ايرج افشار تهران نامه يزديواژه

۱۶۶۲ 
 ۱۶۳۳شرفکندي، عبدالرحمن، 

- ۱۶۱۲. 
 تهران فارسي -فرهنگ کردي  هه نبانه بورينه

صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي 
ايران، انتشارات 

 سروش

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۲ بهمن )چاپخانه([ ]تبريز هاي سرياني در زبان فارسيپژوهش واژه اخوان زنجاني، جليل ۱۶۶۶
 ۱۶۳۳ مسلم همدان حافظيات: مجموعه مقاالت درباره حافظ ذکاوتي قراگزلو، عليرضا ۱۶۶۳

۱۶۶۱ 
 - ۱۶۳۲حي، محمدامين، ريا

۱۶۱۱. 
 ۱۶۱۱ نشر علمي تهران گلگشت

 - ۱۲۲۱اي، انور، خامه ۱۶۶۱
چهار چهره: خاطرات و تفکرات درباره نيما يوشيج، صادق 

 هدايت، عبدالحسين نوشين و ذبيح بهروز
 ۱۶۱۱ سراکتاب تهران

 ۱۶۱۱ علمي تهران جمع پريشان اکبر، گردآورندهرزاز، علي ۱۶۶۳



 

۱۶۶۱ 
 -حسين، ماکي، محمدبنس

 ق۲۳۱
 ۱۶۱۳ بنياد فرهنگ ايران تهران تحفة الهند

 ۱۶۳۱ - ۱۲۳۳نفيسي،  سعيد،  ۱۶۶۲
فارسي: داراي تمام لغات و کلمات  -فرهنگ فرانسه 

 اي و ...محاوره
۱۶۳۱ عليشاهصفي تهران

 ۱۶۱۳ طهوري ]تهران[ فرهنگ پيشه و هنر - ۱۶۱۱زاده، سيروس، ابراهيم ۱۶۳۳

 - ۱۶۲۲رادفر، ابوالقاسم،  ۱۶۳۱
فرهنگواره داستان و نمايش )شامل: لغات، اصطالحات و 

 تعبيرات(
 

 ۱۶۱۱ اطالعات تهران

۱۶۳۲ 
 - ۱۶۳۱ دخت،صديقيان،  مهين

 ، گردآورنده۱۶۱۳
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران انضمام: فرهنگ بسامدينماي حافظ، بهفرهنگ واژه

۱۶۳۶  
به فارسي: بخش ثالثي مويد فرهنگ مصادر اللغه عربي 

 فيه
 تهران

موسسه مطالعات و 
تحقيقات 

فرهنگي)پژوهشگاه
) 

۱۶۱۲ 

 تهران يسيانگل -فارسي، فارسي  -نامه فيزيک: انگليسي واژه  ۱۶۳۳
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

۱۶۳۱ 
ابراهيمي ديناني، غالمحسين، 

۱۶۱۶ - 
 تهران قواعد کلي فلسفي در فلسفه اسالمي

شاهي انجمن شاهن
 فلسفه ايران

۱۶۱۳ 

۱۶۳۱ 
، - ۱۶۱۶گورگين،  تيمور، 

 گردآورنده
چهار ديوان: کفاش خراساني، شاطرعباس صبوحي، زرگر 

 اصفهاني، فايز دشتستاني
 ۱۶۱۶ کتاب فرزان تهران

۱۶۳۳ 
مجلسي، محمدباقربن 

 ق.۱۱۱۱ - ۱۳۶۳محمدتقي، 
ترجمه جلد سيزدهم: مهدي موعود)عج( مشتمل بر 

 ت امام عصر)ع(/ از تاليفات عالمه مجلسياحواالت حضر
 جاويدان تهران

۱۶۱۲
 

۱۶۳۱ 
 - ۱۲۲۱رجايي، احمدعلي، 

۱۶۱۳ 
 نشر علمي تهران فرهنگ اشعار حافظ

۱۶۱؟
۳

۱۶۳۲ 
طوسي، احمدبن محمد، قرن 

 ق۳
 تهران قصه يوسف )الجامع الستين للطائف البساتين(

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳

۱۶۱۳ 
 - ۱۱۱۳لسون، اتين، ژي

 م.۱۲۳۱

نقد تفکر فلسفي غرب از قرون وسطي تا اوائل حاضر، 
تحقيقي در فلسفه قرون وسطي، مکتب دکارت و فلسفه 
جديد براي کشف طبيعت و وحدتي که اساس همه آنها 

 است. ا. ژ.

 ۱۶۱۳ حکمت تهران

۱۶۱۱ 
ابوسليمان سجستاني، محمد بن 

 ق۳طاهر، قرن 
 بنياد فرهنگ ايران طهران ث رسائلالحکمه و ثالصوان

۱۶۱۶

۱۲۳م
۳ 

۱۶۱۲ 
 - ۱۳۲۳کانت، ايمانوئل، 

 م۱۱۳۳
 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران سنجش خرد ناب

۱۶۱۶ 
-عامري، محمدبن يوسف، 

 ق۶۱۱
 ۱۶۶۱ دانشگاه تهران تهران السيرةاالنسانيةالسعادة واالسعاد في

۱۶۱۳ 
 - ۱۶۳۲حائري يزدي، مهدي، 

۱۶۳۱ 
 تهران ي عقل عملي: فلسفه اخالقکاوشها

موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي: 

انجمن اسالمي 
حکمت و فلسفه 

 ايران

۱۶۱۱
 

۱۶۱۱ 
 ۱۱۶۲دو، اسپينوزا، بنديکتوس

 م۱۱۳۳-
 تهران اخالق

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۳

۱۶۱۱ 
-۱۲۱۳بدوي، عبدالرحمن،  

 م.۲۳۳۲
 تهران افالطون في االسالم

موسسه مطالعات 
المي دانشگاه اس

دانشگاه  -تهران 

۱۲۳۳م
۱۶۱۶ 



 

گيل: دانشگاه مک
 تهران

۱۶۱۳ 
 ۱۱۳۳اقبال الهوري ، محمد، 

- ۱۲۶۱ 
 اميرکبير تهران سير فلسفه در ايران

۱۶۱۳
 

۱۶۱۱ 
کاپلستون، فردريک چارلز، 

 م     - ۱۲۳۳
گرايي منطقي و فلسفه معاصر: بررسيهايي در حصول

 ويزم و اگزيستانسياليزممذهب اصالت موجود پوزيتي
۱۶۱۱ کتابفروشي زوار تهران

 تهران علم و دين باربور، ايان جي ۱۶۱۲
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۲ 

۱۶۱۳ 
 - ۱۶۳۳الدين، آشتياني، جالل

۱۶۱۳. 
 ۱۶۱۱ نگارش تهران تحقيقي در دين مسيح

۱۶۱۱ 
بن احمد، جامي،  عبدالرحمن

 ۱۱۳ - ۱۲۱ق

بن احمد الدين عبدالرحمنمثنوي هفت اورنگ استاد نور
هجري و متوفي بسال  ۱۱۳جامي خراساني مولود بسال 

 ۱۲۱ه
 ۱۶۶۳ سعدي تهران

 ۱۶۱۱ کتاب امروز تهران تاريخ انگلستان از آغاز تا امروز .۱۲۱۳ - ۱۱۱۱موروا، آندره،  ۱۶۱۲

 تهران اسرار اتالنتيد يا گنج ابوالهول م     -۱۲۱۶توماس، اندرو،  ۱۶۱۶
ترجمه و نشر  بنگاه

 کتاب
۱۶۱۶ 

 ق. - ۱۲۳۱بيگي، احمد،  ديوان ۱۶۱۳
حديقه الشعراء: در شرح حال و آثار شاعران و عارفان و 
صوفيان و هنرمندان و دانشمندان دوره قاجاريه از سال 

 هجري قمري ۱۶۳۳تا  ۱۲۳۳
 زرين تهران

۱۶۱۱

۱۶۱۳ 

 تهران هاي زادسپرمگزيده زادسپرم ۱۶۱۱
عات و موسسه مطال

 تحقيقات فرهنگي
۱۶۱۱ 

 تهران هاي ايرانفرهنگ واژگان گويش - ۱۶۱۳آذرلي، غالمرضا،   ۱۶۱۱
هزار کرمان: 
 کتابفروشي بلخ

۱۶۱۳ 

 ۱۶۲۶ -اصغر، حلبي،  علي ۱۶۱۳
الدين اسدآبادي معروف زندگاني و سفرهاي سيد جمال

 افغاني با شرح و نقد رساله نيچريهبه
 ۱۶۱۶ زوار تهران

 تهران واژگان ادبيات داستاني - ۱۶۶۱سليماني، محسن،  ۱۱۶۱
سازمان انتشارات و 

آموزش انقالب 
 اسالمي

۱۶۳۲ 

۱۶۱۲ 
 - ۱۲۱۳گيمن، ژاک،  -دوشن

 م.
 ۱۶۱۱ مرواريد تهران زرتشت و جهان غرب

۱۶۳۳ 
 -کليني، محمد بن يعقوب، 

 ق۶۲۲
۱۶۱۶ دارالکتب االسالمية تهران االصول من الکافي  

۱۶۳۱ 
 - ۱۶۱۳حکيمي،  محمدرضا، 

۱۶۳۳. 
 قم الحياة: موسوعة، اسالمية، علمية ...

جامعه المدرسين 
في الحوزه العلميه 

بقم، دائره الطباعه و 
 النشر

۱۶۱۳ 

۱۶۳۲ 
 ۶۱۱ابن بابويه، محمد بن علي، 

 ق.۶۱۱ -
 قم کتاب من اليحضره الفقيه

المدرسين جماعه
العلميه الحوزهفي

بقم،موسسه النشر 
 سالمياال

 

۱۶۳۶ 
 -۶۶۱مفيد، محمدبن محمد، 

 ق.۳۱۶
 قم کتاب االمالي

جامعة المدرسين 
 في الحوزة العلمية

۱۳۳ق
۶

۱۶۱۲ 

۱۶۳۳ 
بن مختاري غزنوي، عثمان

 ؟ق.۱۳۳ -؟ ۳۱۱عمر، 
 ۱۶۶۱ علمي تهران حکيم مختاري غزنوي گوينده نامدار قرن پنجم هجري

۱۶۳۱ 
بن احمد، جامي،  عبدالرحمن

 ۱۱۳ - ۱۲۱ق
 ۱۶۱۲ هدايت تهران کليات جامي



 

۱۶۳۱  
ي ژرژ دومزيل از مجموعه اسطوره و حماسه در انديشه

 شناسيجهان اسطوره
 ۱۶۱۳ نشر مرکز تهران

۱۶۳۳ 
 - ۱۶۳۱حسابي، محمود، 
۱۲۱۱. 

 تهران فرهنگ حسابي: فرهنگ واژگان انگليسي به فارسي

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، 
سازمان چاپ و 

 شاراتانت

۱۶۳۶ 

 ۱۶۱۶ نشر علمي تهران يادداشتهاي قزويني .۱۶۲۱ - ۱۲۱۱قزويني، محمد،   ۱۶۳۱

۱۶۳۲ 
 ۱۱۱۱نيکلسون،  رينولد الين، 

- ۱۲۳۱. 
۱۶۱۳ ويستار تهران تاريخ ادبيات عرب

 ۱۶۳۱ اميرکبير تهران گيلکيفرهنگ گيل و ديلم فارسي به ۱۶۳۳ - ۱۶۱۳پاينده، محمود،  ۱۶۱۳

۱۶۱۱ 
رالدين شيرازي،  محمدبن صد

 ۱۳۱۳ق -؟ ۲۳۲ابراهيم، 
 تهران ترجمه شرح اصول کافي

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۶۱۲ 
 -۱۲۳۱گلن، کمرون،  جورج

 م.۱۲۳۱
 تهران دم تاريخايران در سپيده

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱

۱۶۱۶ 
 - ۱۱۱۶ياسپرس، کارل، 

 م.۱۲۱۲
 ۱۶۱۳ نقره تهران موعه فيلسوفان بزرگبودا از مج

۱۶۱۳ 
مهدي، بنسبزواري، هادي

 ق. ۱۲۱۲ - ۱۲۱۲
 تهران الراح القراح

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۶۱۱ 
باباافضل کاشاني، محمدبن 

 ق.۳حسن، قرن
 ۱۶۱۱ بنياد قرآن تهران جامع الحکمه

۱۶۱۱ 
 -۱۲۶۳زنجاني،  ابراهيم، 

۱۶۱۶ 
 ۱۶۳۲ کوير تهران راهيم زنجاني )سرگذشت زندگاني من(خاطرات شيخ اب

۱۶۱۳ 
  - ۱۶۳۱بهبهاني، سيمين، 

۱۶۲۶ 
 ۱۶۳۱ سخن تهران هاها و نقشبا قلب خود چه خريدم؟ از روز و روزگارم: نقل

۱۶۱۱ 
 -اشکوري، محمدبن علي، 

 ؟ق۱۳۲۳
 ۱۶۳۳ علمي تهران تفسير شريف الهيجي

۱۶۱۲ 
 -بن ابراهيم، کوفي،  فرات

 ؟ق۶۳۳
 ]تهران[ تفسير فرات الکوفي

وزاره الثقافه و 
االرشاد االسالمي، 
موسسه الطباعه و 

 النشر

۱۲۲۳م

۱۳۱ق
۳

۱۶۱۲ 

۱۶۲۳ 
بن فراهاني،  محمدحسين

 ۱۲۱۳ - ۱۶۶۱مهدي، ق
 - ۱۶۳۲سفرنامه ميرزا محمدحسين حسيني فراهاني: 

 ه. ق ۱۶۳۶
 ۱۶۱۲ فردوسي تهران

 ۱۶۳۳ روشنگران تهران شوخي م     -  ۱۲۲۲ کوندرا، ميالن، ۱۶۲۱
 ۱۶۱۶ کتاب تهران تهران ايران عصر صفوي ۱۲۲۱ -سيوري،  راجر مروين،  ۱۶۲۲

۱۶۲۶ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
  وسوسه

بنگاه مطبوعاتي 
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ

۱۶۲۲
 

۱۶۲۳ 
 ۱۱۳۳نيچه، فريدريش ويلهلم، 

 م۱۲۳۳ -

 آنک انسان
 
 

۱۶۳۳ فکر روز رانته

۱۶۲۱ 
طوسي، محمد بن حسن، 

 ق.۶۱۱-۳۱۳
 تهران النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي با ترجمه فارسي آن

دانشگاه تهران 
 ۱۶۳۲ )چاپخانه(

 تهران هندسه مقدس: فلسفه و تمرين اللور، رابرت ۱۶۲۱

موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي : 
وزارت فرهنگ و 

 آموزش عالي

۱۶۱۱



 

۶۲۳۱ 
 - ۱۳۳بن علي، کاشفي، حسين

 ق.۲۱۳
 ۱۶۱۲ نشر مرکز تهران االشعاراالفکار في صنايعبدايع

۱۶۲۱ 
 ۲۳۳بن محمد،  ثقفي، ابراهيم

 ق. ۲۱۶ -
 ۱۶۱۱ انجمن آثار ملي تهران الغارات

 تهران درآمدي به منطق جديد -۱۶۲۱موحد،  ضيا،  ۱۶۲۲
سازمان انتشارات و 

آموزش انقالب 
 اسالمي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۳۱ دانشگاه تهران تهران پستانداران ايران: خفاشهاي ايران و کليد تشخيص آنها اعتماد، اسماعيل ۱۳۳۳

 تهران شناختعقرب - ۱۶۱۶فرزان پي، رضا،  ۱۳۳۱
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

۱۳۳۲ 
باباافضل کاشاني،  محمدبن 

 ق.۳حسين، قرن 
 ۱۶۱۶ ارزو ]تهران[ ديوان و رساله المفيد للمستفيد

۱۳۳۶ 
عالءالدوله سمناني، احمدبن 

 ق.۳۶۱ - ۱۱۲محمد، 
ديوان کامل اشعار فارسي و عربي شيخ عالءالدوله 
 سمناني عارف بزرگ قرن هفتم و هشتم هجري

 تهران
شرکت مولفان و 
 مترجمان ايران

۱۶۱۳ 

۱۳۳۳ 
 ۱۳۲۳واعظقزويني، محمدرفيع، 

 ق.۱۳۱۲ -
شاعر نامدار سده ديوان مال محمدرفيع واعظ قزويني: 

 يازدهم هجري
 ۱۶۱۲ نشر علمي تهران

۱۳۳۱ 
خان، آقاآذربيگدلي، لطفعلي بن

 ق.۱۱۲۱ - ۱۱۶۳
بيک آذربيگدلي: شاعر نامدار سده دوازدهم ديوان لطفعلي

 هجري قمري
 تهران

چاپخانه علمي 
 )جاويدان(

۱۶۱۱ 

۱۳۳۱ 
 ۶۳۳بن عبداهلل، سينا، حسينابن

 ق۳۲۱ -
 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران کتاب شفافن سماع طبيعي از 

 ۱۶۲۱ اختران تهران بيژن الهي: توليد جمعي شعر و کمال ژنريک سطوتي، علي ۱۳۳۳

۱۳۳۱ 
-۶۱۱طوسي، محمدبن حسن، 

 ق.۳۱۳
 ]تهران[ تمهيد االصول درعلم کالم اسالمي

انجمن اسالمي 
حکمت وفلسفه 

 ايران

۱۳۳ق
۳ ۱۶۱

۱ 

۱۳۳۲ 
مقداد،  مقدادبن عبداهلل، فاضل

 ق.، شارح۱۲۱ -
الباب الحادي عشر للعالمه الحلي مع شرحيه النافع يوم 

 الحشر
 تهران

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
مک گيل : دانشگاه 

 تهران

۱۶۱۱ 

۱۳۱۳ 
بن يوسف، عالمه حلي، حسن

 ق.۱۳۱ - ۳۲۱
 ۱۶۶۳ مرکز نشر کتاب تهران الجامع في ترجمة النافع شرح باب حادي عشر

۱۳۱۱ 
 -کازروني، محمد بن مسعود، 

 ق.۳۱۱
 تهران نهايه المسوول ]صحيح =المسئول[ في روايه الرسول

شرکت انتشارات 
 ۱۶۱۱ علمي و فرهنگي

۱۳۱۲ 
 - ۱۲۱۶آبادي، محمدعلي، شاه

۱۶۲۱. 
   ... رشحات البحار

۱۳۱۶ 
ابراهيمي ديناني،  غالمحسين، 

- ۱۶۱۶ 
 حکمت تهران زنوزيمعاد از ديدگاه حکيم مدرس 

۱۶۱۱

۱۳۱ق
۳

۱۳۱۳ 
  ۶۱۱ابن بابويه، محمدبن علي، 

 ق.۶۱۱ -
 قم النعمهالدين و تمامکمال

جماعه المدرسين 
في الحوزه العلميه 
بقم، موسسه النشر 

 االسالمي

۱۳۱ق
۱ ۱۶۳

۳ 

 تهران تاريخ پيامبران دروغين در صدر اسالم اوک، بحريهاوچ ۱۳۱۱
موسسه مطالعات و 

 قيقات فرهنگيتح
۱۶۱۳ 

۱۳۱۱ 
 ۱۱۳۳اقبال الهوري ، محمد، 

- ۱۲۶۱ 
 جا[]بي احياي فکر ديني در اسالم

موسسه فرهنگي 
 ئيمنطقه

۱۶۳۱
 



 

 تهران سازينامه توصيفي شيرواني کوبي و حلبيواژه حسابي، انوشه ۱۳۱۳
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۱۲

۱۳۱۱ 
     - ۱۱۶۶محمدکاظم مروي، 

 ق.
 کتابفروشي زوار تهران عالم آراي نادري

۱۶۱۳ 

 .۱۶۳۲ - ۱۲۱۶صفائي، احمد،  ۱۳۱۲
بن الحکم متکلم معروف قرن دوم هجري و شاگرد هشام

 مبرز مکتب جعفري
 

۱۶۳۲ دانشگاه تهران تهران

۱۳۲۳ 
قبل  ۲سليم بن قيس هاللي، 

 ؟ق.۳۱از هجرت ـ 
 العامري صاحبکتاب سليم بن قيس الکوفي الهاللي 

 السالماالمام اميرالمومنين عليه
 دارالفنون بيروت

م
۱۲۱۳
۱۶۱۲ 

۱۳۲۱ 
 ۳۱۳غزالي، محمد بن محمد، 

 ق.۱۳۱ -
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران العالمينمنهاج العابدين الي جنة رب

۱۳۲۲ 
فيض کاشاني، محمد بن شاه 

 ق.۱۳۲۱ - ۱۳۳۱مرتضي، 
  اسالميهعلميه تهران حقايق

۱۳۲۶ 
 - ۶۲۳بن علي، وخي، محسنتن

 ق۶۱۳
 ۱۶۱۳ بنياد فرهنگ ايران تهران ترجمه فرج بعد از شدت

۱۳۲۳ 
 - ۶۲۳بن علي، تنوخي، محسن

 ق۶۱۳
 اطالعات تهران فرج بعد از شدت

۱۶۱۶
-

۱۶۱۳ 
 ۱۶۲۱ توس تهران بندهش  ۱۳۲۱

۱۳۲۱ 
شهرستاني، محمد بن 

 ؟ق۱۳۱-؟۳۳۲عبدالکريم، 
 مفاتيح االسرار و مصابيح تفسير الشهرستاني المسمي

 االبرار
 تهران

احياء کتاب : دفتر 
 نشر ميراث مکتوب

۱۶۳۱

۱۲۲م
۳

۱۳۱ق
۳ 

۱۶۱۱ فردوس ]تهران[ آئينه در شعر فرخي ، سعدي و حافظ م     -۱۲۱۲زيپولي، ريکاردو،  ۱۳۲۳
 ۱۶۲۶ کارروزنه تهران نقاب مرگ سرخ و هيجده قصه ديگر م.۱۱۳۲ - ۱۱۳۲پو، ادگار آلن،  ۱۳۲۱
 ۱۶۱۲ نيلوفر تهران خشم و هياهو م۱۲۱۲ - ۱۱۲۳فاکنر، ويليام،  ۱۳۲۲

۱۳۶۳ 
 -ازرقي، محمدبن عبداهلل، 

 ؟ق۲۱۳
 ۱۶۱۱ چاپ و نشر بنياد تهران ترجمه کتاب اخبار مکه و ماجاء فيها من آالثار

۱۳۶۱ 
 -۱۲۳۱اي، محمدرضا، قمشه

۱۶۳۱. 

شيخ اکبر محي الدين ذيل فص شيثي فصوص الحکم 
رضي اهلل عنه در مباحث واليت با رساله موضوع الخالفة 

 الکبري
 ۱۶۱۳ مطبعه نور قزوين

۱۳۶۲ 
 - ۱۲۳۱الدين، همائي،  جالل

۱۶۱۲. 
 ۱۶۱۱ هما تهران تصوف در اسالم: نگاهي به عرفان شيخ ابوسعيد ابوالخير

۱۳۶۶ 
 - ۱۲۳۱ابراهيمي، ابوالقاسم، 

۱۶۳۲ 
 السعاده کرمان يةترجمة الفلسف

۱۶۳ش
۲

۱۶۲ق
۱  

۱۳۶۳ 
بن نوري طبرسي، اسمعيل

 ۱۶۱۳ق -احمد، 
بيتا علميه اسالميه طهران کفايه الموحدين

۱۳۶۱ 
مد، بن احالفتي تبريزي، حسين

 ق.۱قرن 
 مولي تهران رشف االلحاظ في کشف االلفاظ

۱۳۳ق
۳ ۱۶۱

۲



 

۱۳۶۱ 
شيرازي،  صدرالدين

 -؟ ۲۳۲ابراهيم، محمدبن
 ق.۱۳۱۳

 تهران ايقاظ النائمين

موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي، 

انجمن اسالمي 
حکمت و فلسفه 

 ايران

م۱۲۱۲

۱۶۱۱ 

۱۳۶۳ 
عربشاه يزدي، عمادالدين، قرن 

 ق.۱
 ۱۶۱۱ مولي تهران مونس العشاق

۱۳۶۱ 
جويني، محمدبن احمد، قرن 

 ق.۳
 ۱۶۱۶ مولي تهران مناهج السيفيه

۱۳۶۲ 
-؟۳۶۲محمد، رسا، محمد بنپا

 ق ۱۲۲
 تهران شرح فصوص الحکم

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

۱۳۳۳ 
الدين شيرازي ، بابارکن

 ق۳۱۲ -مسعودبن عبداهلل، 
الفصوص: شرح الخصوص في ترجمهنصوص

 عربيابنالدينالحکم محيفصوص
 تهران

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
شگاه گيل : دانمک

 تهران

۱۶۱۲ 

۱۳۳۱ 
ق. ۱آملي،  حيدربن علي، قرن 

 شارح
المقدمات من کتاب نص النصوص في شرح فصوص 

 العربيالدين ابنالحکم لمحيي
 تهران

انجمن ايرانشناسي 
 فرانسه در ايران

۱۶۱۲
 

۱۳۳۲ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي، ابن

 ق. ۱۶۱ -
 و التجليات االلهيه: همراه با تعليقات ابن سودکين

 الغايات في شرح ما اکتنفت عليه التجلياتکشف
 تهران

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۳ 

۱۳۳۶ 
عربي،  محمدبن علي، ابن

 ۱۱۳ - ۱۶۱ق
 ۱۶۱۳ مولي تهران ده رساله مترجم

۱۳۳۳ 
 - ۱۱۱۱نيکلسون، رنلد الين، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۱۱ هما تهران عرفاي اسالم

۱۳۳۱ 
سعدالدين حمويه، محمدبن 

 ق۱۱۳ - ۱۱۱مؤيد، 
 ۱۶۱۲ مولي تهران المصباح في التصوف

۱۳۳۱ 
 ۶۲۱بن محمد، انصاري، عبداهلل

 ق۳۱۱ -

السايرين:  متن عربي با مقايسه به متن منازل
السايرين و المقامات و صدميدان ترجمه دري منازلعلل

 المقامات و شرح کتاب از روي آثار پير هراتعلل
 ۱۶۱۱ مولي ايران

 ۱۶۱۲ نشر گفتار تهران فان: مجموعه رسائل فارسي از پيران ايراندر شبستان عر  ۱۳۳۳

۱۳۳۱ 
بورکوي، سرژدولوژيه دو،  

 م. - ۱۲۱۳
 ۳۱۱ - ۶۲۱سرگذشت پير هرات: خواجه عبداهلل انصاري )

 هـ(
 ۱۶۱۳ مولي تهران

۱۳۳۲ 
 - ۱۲۱۲کسروي، احمد، 
۱۶۲۳. 

 ۱۶۶۲ گوتنبرگ ]تهران[ صوفيگري

۱۳۱۳ 
بن علي، شهرآشوب، محمدابن

 ق.۱۱۱ -۳۱۱
 قم المناقب

موسسه انتشارات 
 عالمه

بيتا  

۱۳۱۱ 
اخطب خوارزم، موفق بن احمد، 

 ؟ق.۱۱۱-؟۳۱۳
 قم المناقب

جماعه المدرسين 
في الحوزه العلميه 
بقم، موسسه النشر 

 االسالمي

۱۳۱ق
۱ ۱۶۱

۲

۱۳۱۲ 
 - ۶۶۱محمد،  مفيد، محمدبن

 ق.۳۱۶

 ي العباداالرشاد في معرفه حجج اهلل عل
 
 

 علميه اسالميه تهران
۱۶۳۱

 

۱۳۱۶ 
بن محمد،   حافظ برسي، رجب

 ؟ق.۱قرن 
 بيروت مشارق انوار اليقين في اسرار اميرالمومنين )ع(

موسسه االعلمي 
 للمطبوعات

 دانشگاه پهلوي شيراز "د"اصالت و توالي ابيات در غزلهاي حافظ  ۱۶۱۳ - ۱۲۱۳فرزاد، مسعود،  ۱۳۱۳
۱۶۱۶



 

۱۳۱۱ 
؟ ۱۶۳بن يوسف، نظامي،  الياس

 ۱۱۳ق -

ديوان قصايد و غزليات نظامي گنجوي: شامل شرح احوال 
و آثار نظامي با مقدمه و حواشي و فهرست اعالم و 

تصحيح و مقابله از روي بيست و هشت نسخه چاپي و 
 هاي خطي موجود در دنياقديميترين نسخه

۱۶۱۲ فروغي تهران

 ۱۶۱۱ الزهراء )س( تهران لطايف حکمت و عرفان در روابط خدا و انسان ۱۶۱۶ -حسين، رضانژاد،  غالم ۱۳۱۱

۱۳۱۳ 
، - ۱۶۳۳افشار،  ايرج، 

 گردآورنده و مصحح
کارنامه و ماده الحيوه : متن دو رساله در آشپزي از دوره 

 صفوي در عصر سلطنت شاه اسمعيل ...
 تهران

سروش )انتشارات 
 صدا و سيما(

۱۶۱۳ 

 - ۱۶۲۳يبي، نجفقلي، حب ۱۳۱۱
سه رساله از شيخ اشراق: االلواح العماديه، کلمه التصوف، 

 اللمحات
 

 تهران
انجمن شاهنشاهي 

 فلسفه ايران
۱۶۱۱ 

 تهران شرح رسائل فارسي سهروردي -۱۶۳۶سجادي،  جعفر،  ۱۳۱۲
سازمان تبليغات 
اسالمي، حوزه 

 هنري
۱۶۳۱ 

۱۳۱۳ 
مستوفي بافقي، محمد مفيد بن 

 ق.۱۱قرن محمود،
 اساطير تهران جامع مفيدي

۱۶۱۱
 

۱۳۱۱ 
 - ۱۲۲۱گلچين معاني، احمد، 

۱۶۳۲ 
ها و احوال و آثار نامهتذکره پيمانه: در ذکر ساقي

 سرايان )ذيل تذکره ميخانه(نامهساقي
 مشهد

دانشگاه مشهد،  
موسسه چاپ و 

 انتشارات
۱۶۱۲ 

۱۳۱۲ 
کرماني، محمد بن محمد کريم، 

 ق۱۲۱۶-۱۶۲۳
  العالجقايقد

عيسي ضياء 
 ابراهيمي

۱۶۱۳ 

۱۳۱۶ 
 - ۱۲۲۳مشکور، محمد جواد، 

۱۶۳۳ 
۱۶۱۱ دنياي کتاب تهران تاريخ سياسي ساسانيان

۱۳۱۳ 
 - ۱۲۱۳فلسفي، نصراهلل، 
۱۶۱۳ 

 دانشگاه تهران تهران زندگاني شاه عباس اول
۱۶۶۲ 

۱۳۱۱ 
؟ ۱۶۳بن يوسف، نظامي،  الياس

 ؟ق۱۱۳ -
۱۶۱۱ توس تهران اينظامي گنجه

۱۳۱۱ 
ق، ۲منشي، محمدبن علي، 

 قرن
۱۶۱۱ دانشگاه ملي ايران شيراز نامههمايون

۱۳۱۳ 
 - ۱۶۳۱احمدي گيوي، حسن، 

۱۶۲۱ 
 ۱۶۱۳ قطره تهران دستور تاريخي فعل

۱۳۱۱ 
 ۶۳۳بن عبداهلل، سينا، حسينابن

 ق۳۲۱ -
 ۱۶۱۳ فارابيکتابخانه  ]طهران[ ترجمه قديم االشارات والتنبيهات

 - ۱۶۱۱استعالمي، محمد،  ۱۳۱۲
نقد، و شرح قصايد خاقاني بر اساس تقريرات استاد 

 الزمان فروزانفر ...بديع
 ۱۶۱۳ زوار تهران

۱۳۳۳ 
مرعشي، ظهيرالدين بن 

 ق۱۲۶-؟۱۱۱نصيرالدين، 
 ۱۶۱۳ اطالعات تهران تاريخ گيالن و ديلمستان

۱۳۳۱ 
الدين، قرن ابوالرجاء قمي، نجم

 ق.۱
 تهران تاريخ الوزراء

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۶ 

۱۳۳۲ 
 - ۱۲۲۶باف، جعفر، شهري

۱۶۳۱ 
  چاپ روز تهران شکر تلخ

۱۳۳۶ 
 - ۱۶۳۲نوائي، عبدالحسين، 

۱۶۱۶ 
آرا )برادر ناصرالدين شاه(: شرح حال عباس ميرزا ملک

 شامل قسمت مهمي از وقايع سلطنت ناصرالدين شاه
 ۱۶۱۱ بابک تهران

 ۱۶۱۳ اطالعات تهران تاريخ خاندان مرعشي مازندران مرعشي، تيمور ۱۳۳۳

۱۳۳۱ 
اصفهاني، محمودبن محمد، 

 ق۱۱۲ -؟  ۱۳۲
 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران دستور الوزاره

 ذوالنور، رحيم ۱۳۳۱
در جستجوي حافظ: توضيح، تفسير و تاويل غزليات، 

 قصايد...
 ۱۶۱۲ زوار تهران

 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران تاريخ قرآن ۱۶۱۶-۱۶۳۱، محمود، راميار ۱۳۳۳



 

۱۳۳۱ 
 -الدين محمد، حافظ،  شمس
 ۳۲۲ق

 ۱۶۱۱ عليشاهصفي تهران الدين محمد حافظ شيرازيديوان موالنا شمس

 ۱۶۳۱ روزنه تهران ديوان منصور حافظ )قرن نهم( ۲منصور حافظ،، قرن ق ۱۳۳۲
 ۱۶۱۲ نوتپش تهران هاي متالشيپرسه - ۱۶۱۳اعواني، پريماه،  ۱۳۱۳

۱۳۱۱ 
برهان، محمدحسين بن خلف، 

 ق ۱۱قرن 
برهان قاطع با مقابله نسخ متعدد و خطي و چاپي و 

 تصحيح و توضيح وجه اشتقاق...
 کتابفروشي زوار تهران

۱۶۲۳
 

۱۳۱۲ 
صدرالدين قونوي،  محمدبن 

 ۱۳۳ - ۱۳۶اسحاق، ق
 مولي تهران اتحهترجمه اعجاز البيان، يا، تفسير سوره ف

۱۶۳۱

۱۳۱ق
۳ 

۱۳۱۶ 
بن عبداهلل، سينا،  حسينابن

 ۶۳۳ - ۳۲۱ق
 ظفرنامه

تهران؛ 
 همدان

انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگي: دانشگاه 

 بوعلي سينا
۱۶۱۶ 

۱۳۱۳ 
 ۶۳۳ عبداهلل،بنسينا،  حسينابن

 ق.۳۲۱ -
 رساله جوديه

همدان؛ 
 تهران

دانشگاه بوعلي سينا 
: انجمن آثار و 
 مفاخر فرهنگي

۱۶۱۶ 

۱۳۱۱ 
ابن سينا، حسين بن عبداهلل، 

 ق.۳۲۱ - ۶۳۳
 پنج رساله

همدان: 
 تهران

ينا: سدانشگاه بوعلي
 انجمن آثار ملي

۱۶۱۶ 

۱۳۱۱ 
 ۶۳۳بن عبداهلل، سينا، حسينابن

 ق۳۲۱ -
 شناسي، يا، رساله در نبضرگ

تهران؛ 
 همدان

انجمن آثار ملي : 
 دانشگاه بوعلي سينا

۱۶۱۶ 

۱۳۱۳ 
بطوطه،  محمدبن عبداهلل، ابن

 ۳۳۶ - ۳۳۲ق
 ۱۶۳۳ آگاه ]تهران[ بطوطهسفرنامه ابن

۱۳۱۱ 
 ۳۳۳جرجاني، علي بن محمد، 

 ق۱۱۱ -
 ۱۶۱۳ بنياد قرآن تهران فارسي عربي -القرآن فرهنگ عربي فارسي ترجمان

۱۳۱۲ 
 - ۱۲۱۱شعراني، ابوالحسن، 

۱۶۱۲ 
 کتابفروشي اسالميه تهران آن مجيدنثر طوبي، يا، دائره المعارف لغات قر

م۱۶۲۱

۱۶۱۳ 
 ۱۶۱۱ هارون شفيقي تهران عرفا و علماي عنبران شفيقي، هارون ۱۳۲۳

۱۳۲۱ 
شهرستاني، محمد بن 

 ؟ق۱۳۱-؟۳۳۲عبدالکريم، 
 ]تهران[ گفتار بوعلي )ابن سينا( در منطق و الهيات و طبيعيات

شرکت افست 
 )سهامي عام(

۱۶۱۳ 

۱۳۲۲ 
 ۶۳۳بن عبداهلل، ، حسينسيناابن

 ق۳۲۱ -
 ۱۶۳۱ بازرگاني )چاپخانه( ]تهران[ ترجمه روانشناسي شفا

۱۳۲۶ 
الدين محمد، نيمدهي،  شرف

 ۲قرن ق
 ۱۶۱۱ بنياد قرآن تهران رسالة االنوار في معدن االسرار يا  تفسير آيه نور

۱۳۲۳ 
باستاني پاريزي، محمدابراهيم، 

۱۶۳۳ - ۱۶۲۶ 
 ۱۶۳۱ سينا : فرانکلينابن ]تهران[ وان گرز هفده من(شاه منصور:  )پهل

۱۳۲۱ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
 ۱۶۱۲ محراب تهران هاي اعلي و زلزالتفسير سوره

 تهران تفسير فاتحه الکتاب - ۱۶۱۲فيض، محسن،  ۱۳۲۱
انجمن اسالمي 
حکمت و فلسفه 

 ايران
۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۶ دانشگاه پهلوي شيراز اصالت و توالي ابيات در غزلهاي حافظ ۱۶۱۳ - ۳۱۲۱فرزاد، مسعود،  ۱۳۲۳

 - ۱۶۲۳پورنامداريان، تقي،  ۱۳۲۱
 گمشده لب دريا: تاملي در معني و صورت شعر حافظ

 
 ۱۶۱۲ سخن تهران

۱۳۲۲  
اي کهن از کتابخانه آستان تفسير مفردات قرآن: نسخه

 قدس رضوي
 تهران

انتشارات بنياد 
 ايرانفرهنگ 

۱۶۱۲ 

 نشر مرکز تهران ميراث تصوف م     - ۱۲۱۶لويسون، لئونارد،  ۱۱۳۳
۱۶۱۳

 



 

 ۱۶۳۱ کوروش کبير ]تهران[ فرهنگ کامل لغات قرآن: از حروف الف الي ي - ۱۲۱۲مهرين، عباس،  ۱۱۳۱

۱۱۳۲ 
شهرزوري،  محمدبن محمود، 

 ۳قرن ق
 ران[]ته نزهه االرواح و روضه االفراح )تاريخ الحکما(

وزارت فرهنگ و 
آموزش علي، 

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۱ فروهر  هاي ايران باستانشماري و جشنگاه - ۱۶۳۶رضي، هاشم،  ۱۱۳۶

 تهران زرتشت مزديسنا و حکومت - ۱۶۳۱آشتياني، جالل الدين،  ۱۱۳۳
شرکت سهاي 

 انتشار
۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۱ ندا )چاپخانه( تهران ت ،يا، سير انديشه ايرانيان درباره موعود آخرالزمانسوشيان - ۱۶۶۲مصطفوي، علي اصغر،  ۱۱۳۱
 ۱۶۱۱ نشر آفتاب تهران گاتها: سرودهاي مينوي زرتشت  ۱۱۳۱

۱۱۳۳ 
امامي هروي،  محمدبن 

 ۱۱۱ - ۱۱۱بکر، قابي

ثمان بکر عبن محمدبن ابيالدين عبداهللديوان کامل رضي
امل قصائد، غزليات، الشعراء( شامامي هروي )ملک

 رباعيات...
 تهران

گزارش فرهنگ و 
 تاريخ

۱۶۱۳ 

 تهران دنياي گمشده عيالم: بازسازي يک تمدن گمشده م. - ۱۲۳۱هينتس، والتر،  ۱۱۳۱
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۱ 

 ۱۶۳۶ فکر روز تهران آيين گنوسي و مانوي  ۱۱۳۲

۱۱۱۳ 
 -اوزترک،  ياشار نوري، م     

۱۱۲۳ 
بن منصور جالح و آثار شهيد راه حقيقت و عشق: حسين

 او
 ۱۶۱۲ روزنه تهران

 ۱۶۱۱ اسطوره تهران زوزه ۱۶۱۶ -طوسي،  ماهور،  ۱۱۱۱

۱۱۱۲ 
 - ۱۲۱۲ماسينيون،  لويي، 

۱۱۱۶ 
 ۱۶۳۲ نشر يادآوران تهران چهار متن منتشر نشده از زندگي حالج

 ۱۶۳۲ شفيعي تهران ج در متون کهنتراژدي حال ۱۶۳۳ -ميرآخوري،  قاسم،  ۱۱۱۶

۱۱۱۳ 
 -پور،  ابوالقاسم، اسماعيل

۱۶۶۶ 
ي آفرينش در آيين ماني: ويراست جديد با اسطوره

 گفتاري در عرفان مانوي
 تهران

کاردان: 
 سازانانديشه

۱۶۳۱ 

 تهران نامه )ارداويرازنامه(ارداويراف ارداويرافنامه، فارسي. پهلوي ۱۱۱۱
معين: انجمن 

 نشناسي فرانسهايرا
۱۶۳۲ 

۱۱۱۱ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲ 
  ماجراي دل

بنگاه مطبوعاتي 
 شيپور

 

  کتاب ايران تهران گواهي عاشق اگر بپذيرند ۱۶۱۲ -نژاد،  قاسم، هاشمي ۱۱۱۳

 -۱۲۲۲نيساري، سليم،  ۱۱۱۱
دفتر دگرسانيها در غزلهاي حافظ: برگرفته از پنجاه نسخه 

 خطي سده نهم
 ۱۶۳۶ سروش نتهرا

 ۱۶۱۶ نشر تاريخ ايران تهران حافظ رند پارسا کامراني، يداهلل ۱۱۱۲
 ۱۶۳۱ فکر روز تهران دين ايران باستان ۱۲۱۳ -دوشن گيمن،  ژاک،  ۱۱۲۳

۱۱۲۱ 
آلبري،  چارلز رابرت سسيل، 

 مترجم و ويراستار
 ۱۶۳۱ فکر روز تهران زبور مانوي

 تهران ت هيچکاکروايسينما به تروفو،  فرنسوا ۱۱۲۲

سروش )انتشارات 
صدا و سيماي 

جمهوري اسالمي 
 ايران(

۱۶۱۱ 

 ۱۶۶۶ تابش )چاپخانه( تهران کاپيتان راشيل م۱۲۱۱ - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  ۱۱۲۶

۱۱۲۳ 
 -الدين محمد، حافظ، شمس

 ق۳۲۲
غزلهاي خواجه حافظ شيرازي: از روي قديميترين 

 اي که تا کنون بدست آمده استنسخه
 انتشارات سخن جا[]بي

۱۶۶۳
 

۱۶۱۱ اسماعيل صارمي  يادداشتهاي دکتر قاسم غني در حواشي ديوان حافظ ۱۲۳۳ - ۱۶۶۱غني،  قاسم،  ۱۱۲۱

۱۱۲۱ 
 ۶۳۲بن منصور، قحالج، حسين
- ۲۶۳ 

 ۱۶۳۱ نشر پرسش اصفهان هااخبار الحالج: خبرها و خطابه

 دانشگاه پهلوي شيراز "ر تا م"لي ابيات در غزلهاي حافظ اصالت و توا ۱۶۱۳ - ۱۲۱۳فرزاد، مسعود،  ۱۱۲۳
۱۶۱۶

 



 

 دانشگاه پهلوي شيراز "ن و هـ ي"اصالت و توالي ابيات در غزلهاي حافظ  ۱۶۱۳ - ۱۲۱۳فرزاد، مسعود،  ۱۱۲۱
۱۶۱۶

۱۶۱۳ توس تهران تاريخ ادبيات روسي: تا پايان دوره پيش از انقالب ۱۶۳۱ - ۱۲۳۳نفيسي، سعيد،  ۱۱۲۲

۱۱۶۳ 
داستايوسکي، فئودور 

 م۱۱۱۱ - ۱۱۲۱ميخائيلوويچ، 
۱۶۱۳ آمون تهران برادران کارامازوف  

۱۱۶۱ 
داستايوسکي، فئودور 

 م۱۱۱۱ - ۱۱۲۱ميخائيلوويچ، 
 ۱۶۳۳ خوارزمي تهران جنايت و مکافات

۱۱۶۲ 
ناباکوف،  والديمير 

 ۱۱۲۲ - ۱۲۳۳والديميروويچ، 
ره نيکوالي گوگول، ايوان ادبيات روس: گفتارهايي دربا

 تورگنف ...
 ۱۶۳۱ نيلوفر ]تهران[

۱۱۶۶ 
داستايوسکي، فئودور 

 م۱۱۱۱- ۱۱۲۱ميخائيلوويچ، 
 ۱۶۱۱ نيلوفر تهران زدگان(شياطين )جن

۱۱۶۳ 
 - ۱۲۲۳کافکا،  فرانتس، 
۱۱۱۶ 

 ۱۶۳۱ نيلوفر ]تهران[ نامه به فليسه

 ۱۶۱۱ علم تهران اانجيل نادرشاهي: متي، مرقس، لوقا و يوحن  ۱۱۶۱

۱۱۶۱ 
 - ۱۱۱۶کافکا، فرانتس، 
 م۱۲۲۳

 ۱۶۳۶ نيلوفر تهران قصر

 تجربه تهران آيسخولوس: مجموعه آثار ق.م. ۳۱۱ - ۱۲۱اشيل،  ۱۱۶۳
۱۶۳۱

 
 ۱۶۱۳ طهوري تهران برهان الحق .۱۶۱۶ - ۱۲۳۳الهي، نورعلي،  ۱۱۶۱

۱۱۶۲ 
 ۱۲۳۶چيتيک،  ويليام سي. ،  

 م. -
 ۱۶۱۲ پيکان تهران شق: تعاليم معنوي مولويراه عرفاني ع

 ۱۶۱۳ ثالث تهران شناسي تفسير عرفانينشانه - ۱۶۳۲مشرف، مريم،  ۱۱۳۳

 دانشگاه پهلوي شيراز "ا ب ت خ"اصالت و توالي ابيات در غزلهاي حافظ  ۱۶۱۳ - ۱۲۱۳فرزاد، مسعود،  ۱۱۳۱
۱۶۱۶

 
۱۶۱۳ ياي کتابدن ]تهران[ قوم از ياد رفته برنجي، سليم ۱۱۳۲

۱۱۳۶ 
 -الدين علي يزدي، شرف

 ؟ق.۱۱۱
 تهران ظفرنامه

کتابخانه، موزه و 
مرکز اسناد مجلس 

 شوراي اسالمي
۱۶۱۳ 

 ]تهران[ کليات مفاتيح الجنان ۱۲۱۳ - ۱۶۱۲قمي،  عباس،  ۱۱۳۳
کتابفروشي 

 محمدحسن علمي
۱۶۳۳ 

۱۱۳۱ 
 -؟ ۱۳۱اهلل، رشيدالدين فضل
 ق۳۱۱

 تهران رشيديسوانح االفکار 
دانشگاه تهران، 

کتابخانه مرکزي و 
 مرکز اسناد

۱۶۱۱ 

۱۱۳۱ 
محمد، الدينتهراني،  قوامرازي

 ق۱۳۲۶ -
 تهران دو رساله فلسفي: عين الحکمه و تعليقات

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، 
سازمان چاپ و 

انتشارات : کتابخانه 
موزه و مرکز اسناد 

مجلس شوراي 
 اسالمي

۱۶۳۱ 

۱۱۳۳ 
 - ۱۲۳۲کوربن،  هانري، 
۱۲۳۶ 

 ۱۶۱۶ نشر نو تهران آئين جوانمردي

۱۱۳۱ 
علي بن ابي طالب )ع(، امام 

 -قبل از هجرت  ۲۶اول، 
 ق.۳۳

 تهران البالغه با ترجمه فارسي قرن پنجم و ششمنهج
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۱۳۲ 
طالب )ع(، امام اول، بن ابيعلي

 ق.۳۳ -قبل از هجرت ۲۶
 ۱۶۳۳ نشر علمي تهران ۱-۳-۶-۲-۱البالغه بخش نهج



 

۱۱۱۳ 
طالب )ع(، امام اول، بن ابيعلي

 ق.۳۳ -قبل از هجرت ۲۶
 ۱۶۱۳ مشعل اصفهان السالمالبالغه: سخنان اميرالمومنين علي عليهنهج

۱۱۱۱ 
نصيرالدين طوسي،  محمدبن 

 ۱۲۳ - ۱۳۲محمد، ق
 ۱۶۱۶ سهروردي اصفهان وافيمعيار االشعار در علم عروض و ق

۱۱۱۲ 
راشد محصل، محمدتقي، 

۱۶۱۱ - 
 ۱۶۱۳ کاريان تهران درآمدي بر دستور زبان اوستائي: بررسي يسن نهم

 ۱۶۱۱ فروهر ]تهران[ طرح عروض پارسي - ۱۶۱۳صدفي، عليرضا،  ۱۱۱۶

 نه(حيدري )چاپخا  تحول معني واژه در زبان فارسي -۱۶۱۱ابوالقاسمي، محسن،  ۱۱۱۳
۱۶۱۱
۲۱۶۱ 

 هورن، کيبي ۱۱۱۱

 
 بندي زبانهاطبقه

 
 

 تهران
ستاد انقالب 

فرهنگي، مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

 تهران دستور تاريخي زبان فارسي - ۱۶۱۱ابوالقاسمي، محسن،  ۱۱۱۱

سازمان مطالعه و 
تدوين کتب علوم 
انساني دانشگاهها 

)سمت(،مرکز 
تحقيق و توسعه 

 علوم انساني

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۶ هنر و فرهنگ تهران منوچهري دامغاني و موسيقي ۱۶۳۱-۱۶۳۳مالح، حسينعلي،  ۱۱۳۱

۱۱۱۱ 
نسفي،  عزيزبن محمد، قرن 

 ۳ق
 تهران بيان التنزيل

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۳۲ 

۱۱۱۲ 
گانگ فون، گوته،  يوهان ولف

۱۱۶۲ - ۱۳۳۲ 

 ،نامه، حافظنامهديوان شرقي: قطعات برگزيده از مغني
نامه: با مقدمه و شرح و حواشي و تطبيق متن با عشق

 اشعار شعراي ايران و ساير منابع شرقي
 ۱۶۱۳ نشر نخستين تهران

۱۱۱۳ 
 ۱۱۱۲يونا، آخماتووا، آنا آندري

 م۱۲۱۱ -
 ۱۶۱۳ بابک تهران هاي شمال: برگزيده شعرهاي آنا آخماتووامرثيه

۱۱۱۱ 
ساکولوف، سرگي نيکااليويچ، 

 م     - ۱۲۲۶
 تهران زبان اوستايي

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۳۳ 

۱۱۱۲ 
 ۳عوفي، محمدبن محمد، قرن 

 ق
جوامع الحکايات و لوامع الروايات: باب پنجم از قسم اول 

 در ذکر تاريخ خلفا و بيان ماثر ايشان
 تهران

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۳ اساطير تهران يدستور زبان فارس -۱۶۱۱شريعت، محمدجواد،  ۱۱۱۶

 تهران درآمدي بر زبان ختني )دستور، متن گزيده، واژه نامه( -۱۶۲۳ميرفخرايي،  مهشيد،  ۱۱۱۳
پژوهشگاه علم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۱۶ 

 ۱۶۱۳ فروهر تهران آشنايي با زبان سغدي ويليامز، سيمز ۱۱۱۱

۱۱۱۱ 
زينمي شندوني چيني، محمدبن 

 ق۱۱حکيم، قرن 
 ۱۶۱۳ مشعل اصفهان اصفهان هاج الطلب: کهن ترين دستور زبان فارسيمن

۱۱۱۳ 
، - ۱۶۶۱پوري،  احمد، 

 گردآورنده و مترجم
 ۱۶۱۳ باغ نو تهران آخر، اما، دل يکي است: گزينه اشعار جهان

 ]تهران[ انگليسي -هاي اوستائي: فارسي فرهنگ واژه بهرامي، احسان ۱۱۱۱
بنياد نيشابور، نشر 

 بلخ
۱۶۱۲ 

۱۱۱۲ 
 - ۱۲۲۲شهزادي، رستم، 
۱۶۳۲ 

 ۱۶۱۶ فروهر تهران نامه پازندواژه

۱۱۳۳ 
 - ۱۱۳۳کنت، روالند گراب، 

 م۱۲۱۲
 تهران نامهفارسي باستان: دستور زبان، متون، واژه

پژوهشگاه فرهنگ 
 و هنر اسالمي

۱۶۳۲ 

 تهران يکارشناس معاني و بيان براي رشته ادبيات فارسي دوره - ۱۶۱۶تجليل، جليل،  ۱۱۳۱
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۲ 



 

 ۱۶۱۱ ميترا تهران معاني - ۱۶۲۱شميسا،  سيروس،  ۱۱۳۲
 ۱۶۱۱ آگه تهران نگاهي تازه به دستور زبان - ۱۶۱۶باطني، محمدرضا،  ۱۱۳۶

 آرين، اديک ۱۱۳۳
اوستائي، پهلوي،  -هاي همانند: ارمني فرهنگ واژه

سي ارمني هراچيا شنافارسي... بر پايه فرهنگ ريشه
 آجاريان

 بنياد نيشابور تهران
۱۶۱۶

 

۱۱۳۱ 
 ۱۶۲۶آيوازيان،  ماريا )ترزيان(، 

- 
 تهران دوگانهاي زبان ارمني و مترادفات آن در زبان فارسي

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۳ 

 تهران وزيدگيهاي زادسپرم زادسپرم ۱۱۳۱
پژوهشگاه علوم 

ات انساني و مطالع
 فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۱۳۳ 
فرهنگستان زبان و ادب 

 گزينيفارسي. گروه واژه

 هاي مصوب فرهنگستان: دفتر پنجمفرهنگ واژه
 
 

 تهران
فرهنگستان زبان و 

 ادب فارسي
۱۶۱۳ 

۱۱۳۱ 
فرهنگستان زبان و ادب 

 گزينيفارسي. گروه واژه
 تهران هاي مصوب فرهنگستان: دفتر دومفرهنگ واژه

 و فرهنگستان زبان
 ادب فارسي

۱۶۱۱ 

۱۱۳۲ 
فرهنگستان زبان و ادب 

 گزينيفارسي. گروه واژه
 تهران هاي مصوب فرهنگستان: دفتر چهارمفرهنگ واژه

فرهنگستان زبان و 
 ادب فارسي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۶ آگاه تهران مسائل زبانشناسي نوين )ده مقاله( - ۱۶۱۶باطني، محمدرضا،  ۱۱۱۳

 - ۱۶۳۶رضي، هاشم،  ۱۱۱۱
ها، زبان اوستائي: شامل بخشهاي ترکيب واژه دستور

 پيوندهاي اصلي و ...
 فروهر تهران

۱۶۱۱ 

۱۱۱۲ 
بيهقي، محمد بن حسين، 

 ق۶۱۱-۳۳۳
هاي ها و شرح بيتها و جملهتاريخ بيهقي با معني واژه

 دشوار
۱۶۱۱ سعدي تهران

۱۱۱۶ 
؟ ۱۶۳ابراهيم، عطار،  محمدبن

 ؟ق۱۲۳ -
 تهران االولياءگزيده تذکره

شرکت سهامي 
 کتابهاي جيبي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۱ -جنيدي،  فريدون،  ۱۱۱۳
ها، شماري، گاهزروان: سنجش زمان در ايران باستان: گاه

هاي ايران در ارمنستان، کردستان، لرستان، ها، جشنماه
 يزد، کرمان، گيالن و ديلم، سيستان، سغد،...

 ۱۶۱۱ بنياد نيشابور تهران

۱۱۱۱ 
 -ن عبداهلل، بسعدي،  مصلح
 ؟ق۱۲۱

 ۱۶۱۶ روزبهان ]تهران[ کتاب گلستان في النوادر و االمثال و الشعر و الحکايات

 ۱۶۱۳ توس تهران تحقيق درباره سعدي ۱۱۱۱ - ۱۲۱۲ماسر،  هانري،  ۱۱۱۱

۱۱۱۳ 
الدين محمدبن مولوي،  جالل
 ۱۳۳ - ۱۳۲محمد، ق

  جامي ]تهران[ مجالس سبعه موالنا

۱۱۱۱ 
؟ ۱۶۳بن يوسف، لياسنظامي،  ا

 ؟ق۱۱۳ -
 توس تهران ايخمسه نظامي گنجه

۱۶۱۶
 

۱۱۱۲ 
 -تتوي، احمدبن نصراهلل، 

 ق، .۲۲۱
 تهران تاريخ الفي )تاريخ هزار ساله اسالم(

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۲ 

۱۱۲۳ 
 -صابوني،  محمدکريم، 

 ۱۶۶۲ق
 تهران لسان الغيب في تمييز الصحه عن الغيب

بخانه، موزه و کتا
مرکز اسناد مجلس 
شوراي اسالمي؛ 
وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، 
سازمان چاپ و 

 انتشارات

۱۶۱۱ 

۱۱۲۱ 
 - ۱۱۲۱ايبسن، هنريک، 

 م۱۲۳۱
 تهران نمايشنامه هدا گابلر

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۱۱ 

۱۱۲۲ 
-۱۱۱۲مترلينگ، موريس، 

 م۱۲۳۲
 تهران مرد ريش آبي آس و مليزاند، آريان وموناوانا، پله

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۱۲ 



 

 تهران واژگان سينمايي حاجيها، ماندانا، گردآورنده ۱۱۲۶
دفتر پژوهشهاي 

 فرهنگي
۱۶۳۲ 

 ۱۶۳۳ نشر بشارت تهران فرهنگ فارسي به روسي  ۱۱۲۳

 جر، خليل ۱۱۲۱
فارسي: ترجمه  -فرهنگ عربي 

 ۶۱۲۱ني شده، واژه مع ۱۶۱۳۳الحديث العربيالمعجمکتاب
 تابلوي رنگي ۱۱تصوير و شکل، 

 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران

۱۱۲۱ 
سلطان ولد، محمدبن محمد، 

 ق۳۱۲ - ۱۲۶
  اقبال تهران مقدمه ولدنامه

۱۱۲۳ 
 -الدين محمد، حافظ،  شمس
 ۳۲۲ق

 ۱۶۱۲ امين تهران بدر الشروح: شرح حافظ

 ۱۶۱۳ اساطير تهران کتاب مقدس، عهد عتيق و عهد جديد  ۱۱۲۱

۱۱۲۲  
لسان التنزيل: زبان قرآن: تأليف در قرن چهارم يا پنجم 

 هجري بانضمام فرهنگ لغات
 تهران

مرکز نشر انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۲ 

 ۱۶۱۳ رواق تهران سنگي بر گوري ۱۶۳۱ - ۱۶۳۲احمد، جالل، آل ۱۱۳۳
 ۱۶۱۱ علم ان[]تهر الدين اشرفجنگنامه حضرت سيدجالل -۱۶۱۲روشن، محمد،  ۱۱۳۱

۱۱۳۲ 
سلطاني گرد فرامرزي،  علي، 

 گردآورنده
نامه منثور و منظوم در شناخت نژاد و پرورش و دو فرس

 بيماريها و درمان اسب
 تهران

گيل، دانشگاه مک
موسسه مطالعات 
 اسالمي )تهران(

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۲ توس هرانت الدين ساوجيقلندرنامه خطيب فارسي، يا، سيرت جمال ق۱خطيب فارسي، قرن ۱۱۳۶

 ۱۶۳۱ -ميرعابديني،  ابوطالب،  ۱۱۳۳
آيين قلندري مشتمل بر چهار رساله در باب قلندري، 

 خاکساري، فرقه عجم و سخنوري
 ۱۶۳۳ فراروان تهران

۱۱۳۱ 
 ۱۶۳۱کوب، عبدالحسين، زرين

- ۱۶۳۱ 
 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران ارزش ميراث صوفيه

 م۱۲۲۱ - ۱۲۶۱رياض، محمد،  ۱۱۳۱
نامه: تاريخ، آيين، آداب و رسوم: به انضمام رساله فتوت

 فتوتيه
 ۱۶۱۲ اساطير تهران

۱۱۳۳ 
      -۱۲۱۱هال، رابرت اندرسن، 

 م
 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران زبان و زبانشناسي

 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران مفرد و جمع ۱۶۱۳ - ۱۲۲۱معين، محمد،  ۱۱۳۱
 ۱۶۱۳ ديد : چشمه تهران هاي صادق هدايتپستال: مجموعه کارتاز مرز انزوا ۱۶۶۳ - ۱۲۱۱هدايت، صادق،  ۱۱۳۲

 ۱۲۳۲ -جوادي،  حسن،  ۱۱۱۳
روياروئي زن و مرد در عصر قاجار: دو رساله تاديب النوان 

 و معايب الرجال
]اياالت 
 متحده[

کانون پژوهش 
تاريخ زنان ايران: 

 شرکت جهان

۱۶۳۱
م

۱۲۲۲ 

۱۱۱۱ 
، - ۱۶۱۱اهلل، اصيل، حجت

 نويسگردآورنده ، مقدمه
 ۱۶۱۱ نشر ني تهران الدولهخان ناظمهاي ميرزا ملکمرساله

۱۱۱۲ 
-۱۲۳۲نادر ميرزا قاجار، 

 ؟ق۱۶۳۱
 ۱۶۱۳ اقبال تهران تاريخ و جغرافي دارالسلطنه تبريز

 ۱۶۱۲ - ۱۶۳۳افشار، ايرج،  ۱۱۱۶
 ۱۶۳۱  -۱۶۳۱روزنامه خاطرات بصيرالملک شيباني 

 پادشاهي ناصرالدين شاه قاجارقمري در روزگار 
 ۱۶۳۳ دنياي کتاب ]تهران[

۱۱۱۳ 
حاکم نيشابوري،  محمدبن 

 ۳۳۱ق -؟ ۶۲۱عبداهلل، 
 ۱۶۳۱ آگه تهران تاريخ نيشابور

 ۱۶۳۳ سيناابن تهران تاريخ عمومي جريانهاي بزرگ تاريخ معاصر م.      - ۱۱۲۱پيرن، ژاک،  ۱۱۱۱

 م۱۲۱۱-۱۱۱۳ماله، آلبر،  ۱۱۱۱
ريخ قرن هيجدهم و انقالب کبير فرانسه و امپراطوري تا

 (۱۱۱۱-۱۳۱۱ناپلئون )
 سيناابن تهران

۱۶۳۲
 

۱۱۱۳ 
گريمبرگ، کارل گوستاو، 

 م۱۱۳۱-۱۲۳۱
۱۶۱۲ يزدان تهران تاريخ بزرگ جهان  

۱۱۱۱ 
بن محمد، منهاج سراج، عثمان

 ق ۱۲۱ - ۱۱۲
 ۱۶۱۶ ياي کتابدن تهران طبقات ناصري، يا، تاريخ ايران و اسالم



 

۱۱۱۲ 
امير نظام گروسي، حسنعلي بن 

 ق۱۶۱۳ - ۱۲۶۱محمد صادق، 
 ۱۶۱۱ نشر نقره تهران پندنامه يحيويه

۱۱۲۳ 
کالباذي،  ابوبکر محمدبن 

 ۶۱۳ق -ابراهيم، 
 ۱۶۳۱ اساطير ]تهران[ متن و ترجمه کتاب تعرف

 ۱۶۳۱ - ۱۲۱۱حييم، سليمان،  ۱۱۲۱
 ۱۳۳۳۳فارسي: داراي  -فرهنگ معاصر بزرگ انگليسي 

واژه و اصطالح و مثل در زبان انگليسي به همراه معاني 
 جمله و عبارت ... ۶۳۳۳۳اضافه فارسي آنها به

 ۱۶۱۳ فرهنگ معاصر تهران

 تهران نويسي ايرانيانخاطرات فراگنر، برت ۱۱۲۲
شرکت سهامي 
 انتشارات خوارزمي

۱۶۱۶ 

۱۱۲۶ 
 - ۱۱۱۱بل، گرترود لوثيان، 

 م ۱۲۲۱
 ۱۶۱۶ خوارزمي تهران تصويرهائي از ايران

۱۱۲۳ 
صفاي تبريزي، فضلعلي بن 

 ؟ق۱۶۶۳ -؟۱۲۳۱عبدالکريم، 
هاي بحران دمکراسي در مجلس اول: خاطرات و نامه

 خصوصي ميرزا فضلعلي آقاتبريزي
 ۱۶۱۳ نگاه معاصر تهران

۱۱۲۱  
ق به مرو از ۱۲۳۱ميرزا: شرح لشکرکشيي حمزهسفرنامه

 د عينيزبان شاه
 ۱۶۱۳ نشر تاريخ ايران تهران

۱۱۲۱ 
بن تحويلدار، حسين
 ق ۱۶محمدابراهيم، قرن

جغرافياي اصفهان: جغرافياي طبيعي و انساني و آمار 
 اصناف شهر

 ۱۶۱۱ اختران تهران

۱۱۲۳ 
جالل اردستاني، محمدبن 

 ق۱۱محمود، قرن 
سواالت موبدان و دستوران از  توقيعات کسري انوشيروان:

 انوشيروان و جواب آنها
 ۱۶۱۳ شفيعي تهران

۱۱۲۱ 
فروغي، عباس بن موسي، 

 ق.۱۲۳۳ - ۱۲۱۶
 تهران ديوان کامل فروغي بسطامي به خط کلهر

عبدالرحمن 
 آزادسيف

۱۶۳۳
 

۱۱۲۲ 
امير عليشير نوائي، عليشيربن 

 ؟ق.۲۳۱ - ۱۳۳کيچکنه، 
۱۶۳۱ اساطير تهران "فاني"يشير نوائي الدين علديوان امير نظام

 خانعمادالسلطنه، اليق علي ۱۱۶۳
وقايع مسافرت نواب مستطاب اشرف ارفع و االمير اليق 
عليخان عمادالسلطنه سرساالر جنگ کي سي اي اي 

 بصوب فرنگستان
 ۱۶۱۳ نشر تاريخ ايران تهران

۱۱۶۱ 
 -؟ ۲۲۳طبري، محمدبن جرير، 

 ق.۶۱۳
 ۱۶۱۲ بنياد فرهنگ ايران ]تهران[ بن علي )ع( و خونخواهي مختارحسين قيام سيدالشهداء

۱۱۶۲ 
 - ۱۱۱۳ژون پرس، -سن

 م.۱۲۳۱
 تهران آناباز

هرمس: مرکز 
ي المللي گفتگوبين

 هاتمدن
۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۱ فرهنگ دهخدا تهران اسطوره سوشيانت ۱۶۶۲ -اصغر، مصطفوي،  علي ۱۱۶۶
 ۱۶۳۳ مرواريد تهران متنهاي ايرانيترين سرودها و اوستا: کهن  ۱۱۶۳

 ۱۶۳۱ -فرشيدورد،  خسرو،  ۱۱۶۱
در گلستان خيال حافظ: تحليل تشبيهات و استعارات اشعار 

 اي مفصل درباره نقد ادبيخواجه همراه مقدمه
 ]تهران[

بنياد نيکوکاري 
 نورياني

۱۶۱۳

۲۱۶۳ 

۱۱۶۱ 
سمينار نگارش فارسي )) 

 : تهران(( ۱۶۱۶دومين:  
فارسي، زبان علم: مجموعه سخنرانيهاي دومين نزبا

 ۱۶۱۶شهريور  ۱۳تا  ۱۱سمينار نگارش فارسي 
 تهران

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

۱۱۶۳ 
 -گونسالس د کالويخو،  روي، 

۱۳۱۲ 
 تهران سفرنامه کالويخو

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۱۶۱ 
محدث دهلوي،  عبدالحق، 

 ۲۱۱ - ۱۳۱۲ق
 تهران االخيار في اسرار االبراراخبار 

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۱۶ 

۱۱۶۲ 
 ۱۱۳۳نيچه، فريدريش ويلهلم، 

 م۱۲۳۳ -
 ۱۶۳۳ جامي ]تهران[ حکمت شادان

۱۱۳۳ 
نيچه،  فردريش ويلهلم، 

 ۱۱۳۳ - ۱۲۳۳م
 ۱۶۱۱ آگه تهران ها، يا، فلسفيون با پتکغروب بت

۱۱۳۱ 
اليبنيتس، گوتفريد ويلهلم 

 م۱۳۱۱ - ۱۱۳۱ فون،
 منادولوژي

 
 ۱۶۳۱ خوارزمي تهران



 

 

 تهران تاريخ علم: علم قديم تا پايان دوره طاليي يونان م۱۲۱۱ - ۱۱۱۳سارتن، جورج،  ۱۱۳۲
اميرکبير : موسسه 
 انتشارات فرانکلين

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۲ پيک ترجمه و نشر ]تهران[ هاي فلسفينامه م۱۳۳۱ - ۱۱۲۳ولتر،  ۱۱۳۶

۱۱۳۳ 
  - ۱۱۱۶لوئي،  ماسينيون،

 م۱۲۱۲
  طوس )چاپخانه( مشهد سلمان پاک

 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران طبيعيات ؟ ق. م۶۲۲- ۶۱۳ارسطو،  ۱۱۳۱

۱۱۳۱ 
 - ۱۱۱۶يرکگور، سورن، کي

 م۱۱۱۱

 
 

 ترس و لرز : غزل ديالکتيکي
 

 

 تهران

سازمان تبليغات 
اسالمي، حوزه 
هنري، دفتر 

 مطالعات ديني هنر

۱۶۳۳ 

۱۱۳۳ 
اورليوس،  امپراتور مارکوس
 م.۱۱۳ - ۱۲۱روم، 

 ۱۶۱۳ نشر ني تهران تامالت

۱۱۳۱ 
 - ۱۱۱۲برگسون، هانري لوئي، 

 م۱۲۳۱
 تهران دو سرچشمه اخالق و دين

شرکت سهامي 
 انتشار

۱۶۱۱ 

 ۱۶۳۱ طرح نو تهران مابعدالطبيعه ؟ ق. م۶۲۲- ۶۱۳ارسطو،  ۱۱۳۲
 ۱۶۳۱ طرح نو انتهر سماع طبيعي ؟ ق. م۶۲۲- ۶۱۳ارسطو،  ۱۱۱۳
 ۱۶۳۱ طرح نو تهران اخالق نيکو ماخوس ؟ ق. م۶۲۲- ۶۱۳ارسطو،  ۱۱۱۱

۱۱۱۲ 
 - ۱۲۱۱گوارديني،  رومانو، م

۱۱۱۱ 
 ۱۶۱۲ نوطرح تهران مرگ سقراط: تفسير چهار رساله افالطون

۱۱۱۶ 
 ۱۲۱۳برليتس، چارلز فرامباخ، 

- 
 ۱۶۱۶ ميالد  اسرار دنياهاي گمشده

۱۱۱۳ 
 ۱۲۱۳ارلز فرامباخ، برليتس، چ

- 
 ۱۶۱۲ نشر رضا تهران مثلث برمودا

 - ۱۶۳۲مجتهدي، کريم،  ۱۱۱۱
 "پديدارشناسي روح برحسب نظر هگل: بر اساس کتاب

اثر ژان  "تکوين و ساختار پديدارشناسي روح هگل
 هيپوليت

 تهران
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۱ 

۱۱۱۱ 
 - ۱۱۱۱استيس، والتر ترنس، 

 م۱۲۱۳
 تهران نامه فلسفي از مترجمفلسفه هگل: با پيشگفتار و واژه

شرکت سهامي 
کتابهاي جيبي: با 
همکاري موسسه 
 انتشارات فرانکلين

۱۶۱۳
 

۱۱۱۳ 
 ۱۱۱۱برن، ويليام فيلدينگ، آگ

 م     -
شناسي: پيوست کتاب زمينه نقدهايي بر زمينه جامعه

 شناسيجامعه
 تهران

کتابهاي جيبي؛ 
 دهخدا

۱۶۱۲ 

 تهران شناسي )متن کامل(مراحل اساسي انديشه در جامعه م.۱۲۱۶ - ۱۲۳۱آرون، رمون،  ۱۱۱۱
سازمان انتشارات و 

آموزش انقالب 
 اسالمي

۱۶۱۳ 

۱۱۱۲ 
 ۱۱۳۳نيچه، فريدريش ويلهلم، 

 م۱۲۳۳ -
 ۱۶۳۱ جامي تهران سير حکمت در يونان )فلسفه در عصر تراژيک يونانيان(

۱۱۱۳ 
-۱۱۱۳، اونامونو، ميگل د
 م۱۲۶۱

 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران درد جاودانگي

۱۱۱۱ 
     - ۱۲۶۲تودوروف، تزوتان، 

 م، مترجم ، گردآورنده
 ۱۶۱۱ اختران تهران هاي روسهايي از فرماليستي ادبيات: متننظريه

 م     - ۱۲۳۱مارتينه، آندره،  ۱۱۱۲
شناسي عمومي: اصول و روشهاي زبانشناسي مباني زبان

 نقشگرا
 ۱۶۱۳ شهر کتاب، هرمس تهران

 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران روانشناسي زبان ۱۲۶۱ -ايچيسون،  جين،  ۱۱۱۶

۱۱۱۳ 
 - ۱۱۱۲هايدگر ، مارتين،  

 م۱۲۳۱
شعر زبان و انديشه رهايي هفت مقاله از مارتين هايدگر 

 همراه با زندگينامه تصويري هايدگر
 ۱۶۱۱ مولي تهران



 

 - ۱۶۳۱محقق، مهدي،  ۱۱۱۱
حليل اشعار ناصر خسرو )آيات قرآني، احاديث لغات، ت

 امثال(
 ۱۶۳۳ دانشگاه تهران تهران

۱۱۱۱ 
-۱۲۲۱هنر يغمائي، اسماعيل، 

۱۶۶۱. 

 لنگريه
 
 

 ۱۶۱۲ مجله يغما تهران

۱۱۱۳ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ق
  سعادت )چاپخانه( کرمان مجمع الفتاوي

۱۱۱۱ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ق
دروس شرح يکي از دعاهاي ماه مبارک رمضان سال 

۱۶۲۲ 
 ۱۶۱۳ سعادت )چاپخانه( کرمان

۱۱۱۲ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ق
محمدخان کرماني اعلي اهلل مواعظ مرحوم آقاي حاج

 ۱۶۱۶مقامه سال 
  سعادت )چاپخانه( کرمان

۱۱۳۳ 
بن ابراهيم، يمکرماني، محمدکر

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ق
محمدخان کرماني اعلي اهلل مواعظ مرحوم آقاي حاج
 ۱۶۱۲  - ۱۶۱۶مقامه سال 

  سعادت )چاپخانه( کرمان

۱۱۳۱ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ق
محمدخان کرماني اعلي اهلل مواعظ مرحوم آقاي حاج
 ۱۶۱۱ - ۱۶۱۱مقامه سال 

  خانه(سعادت )چاپ کرمان

۱۱۳۲ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ق۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
 سعادتمطبعه کرمان الرسائل: الفقهيه )تشتمل  علي ابع عشره رساله(مجموعه

۱۶۱۱
 

۱۶۱۲ انتشاراتت همگام  ديوان حافظ - ۱۶۱۱حصوري، علي،   ۱۱۳۶

۱۱۳۳ 
همداني، محمد باقر بن محمد 

 ق.۱۶۱۲-۱۲۶۲جعفر، 

عالم رباني و حکيم صمداني مرحوم  خالصه بيانات
اهلل مقامه در علم توحيد ميرزا محمدباقر همداني اعليحاج

 و معارف اسالمي
   

۱۱۳۱ 
 - ۱۲۱۶گولدمان، لوسين، 

 م۱۲۳۳
 ۱۶۳۱ هوش و ابتکار تهران شناسي رمانشناسي ادبيات: دفاع از جامعهجامعه

۱۱۳۱ 
 - ۱۱۶۶دو، مونتني،  ميشل
 م.۱۱۲۲

 تهران )گزيده(، همراه با شرح احوال و آثار نويسندهتتبعات 

سخن : رايزني 
فرهنگي جمهوري 

اسالمي ايران 
 )پاريس(

۱۶۱۶ 

 تهران چخوف ۱۲۱۱ -تروايا،  هانري،  ۱۱۳۳
ناهيد: شرکت 

انتشارات علمي و 
 فرهنگي

۱۶۱۶ 

۱۱۳۱ 
 - ۱۲۱۱مينوي، مجتبي، 
۱۶۱۱. 

اروپا از اوميروس پانزده گفتار درباره چند تن از رجال ادب 
 تا برناردشا

 ۱۶۶۶ دانشگاه تهران تهران

۱۱۳۲ 
 - ۳۶۲خيام، عمربن ابراهيم، 

 ؟ق۱۱۳
 ۱۶۱۳ اساطير تهران نوروزنامه: در منشاء و تاريخ و آداب جشن نوروز

 ۱۶۱۱ کتابخانه فروردين تهران نقد و بررسي رباعيهاي عمر خيام - ۱۲۲۳فرزانه، محسن،  ۱۱۱۳

۱۱۱۱ 
بن احمد، بدالرحمنجامي، ع

 ق ۱۲۱ - ۱۱۳
 ۱۶۱۲ پاژنگ تهران رباعيات جامي

۱۱۱۲ 
بن احمد، جامي، عبدالرحمن

 ق ۱۲۱ - ۱۱۳
 ۱۶۱۳ اطالعات تهران بهارستان

 -۱۶۱۲روشن، محمد،  ۱۱۱۶
سالمان و ابسال جامي: شرح و سنجش آن با روايتهاي 

 اسيشنبن اسحاق و مقوالتي در تمثيلپورسينا و حنين
 ۱۶۳۶ اساطير رانته

۱۱۱۳ 
 - ۱۲۳۱الدين، همائي، جالل

۱۶۱۲ 
 تهران نامه: مقدمه ديوان عثمان مختاريمختاري

مرکز انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۶ جامي  گشايش و رهايش ق۳۱۱ - ۶۲۳ناصر خسرو،  ۱۱۱۱

۱۱۱۱ 
 -۱۳۱۲ماکياولي،  نيکولو، 

 م۱۱۲۳
 ۱۶۱۱ نشر پرواز تهران شهريار

۱۱۱۳ 
 -خيام،  عمربن ابراهيم، 

 ؟ق۱۱۳
 ۱۶۱۶ فتحي تهران شرح رباعيات خيام: از روي نسخه خطي شارح



 

۱۱۱۱ 
 - ۱۱۶۲کارول، لوئيس، 
 م۱۱۲۱

 ۱۶۳۲ نشر مرکز تهران ماجراهاي آليس در سرزمين عجايب

۱۱۱۲ 
 - ۱۲۱۱ژيد،  آندره پل گيوم، 

۱۱۱۲ 

 هاي واتيکاندخمه
 
 

 ۱۶۳۲ يزدان ]تهران[

۱۱۲۳ 
 - ۱۲۱۱يد،  آندره پل گيوم، ژ

۱۱۱۲ 
 ۱۶۱۳ گنبد طاليي مشهد آمنتاس

۱۱۲۱ 
 - ۱۱۱۲ژيد، آندره پل گيوم، 

 م۱۲۱۱
 ۱۶۳۲ نيلوفر تهران اگر دانه نميرد

۱۱۲۲ 
 - ۱۲۱۱ژيد،  آندره پل گيوم، 

۱۱۳۱ 
 ۱۶۳۳ نيلوفر تهران هاي تازه )مجموعه مقاالت(ها و بهانهبهانه

۱۱۲۶ 
 - ۱۱۱۱رت، الرنس، ديويد هرب
 م۱۲۶۳

 ۱۶۱۲ باغ نو تهران روباه

 ۱۶۳۱ نيلوفر تهران ابشالوم، ابشالوم! م۱۲۱۲-۱۱۲۳فاکنر، ويليام،  ۱۱۲۳
 ۱۶۱۱ نشرنوفرهنگ تهران ژاک قضا و قدري و اربابش م۱۳۱۳ - ۱۳۱۶ديدرو، دني،  ۱۱۲۱
 ۱۶۳۱ نشر چشمه تهران گور به گور م۱۲۱۲-۱۱۲۳فاکنر، ويليام،  ۱۱۲۱

۱۲۳۱ 
 - ۱۲۳۲موزيل،  روبرت، م

۱۱۱۳ 
 ۱۶۱۱ بازتاب نگار تهران هاي ترلس جوانآشفتگي

۱۱۲۱ 
 - ۱۳۲۲بالزاک، اونوره دو، 

 م۱۱۱۳
 ۱۶۳۱ افکار تهران فاجعه در کرانه دريا

۱۱۲۲ 
 - ۱۱۱۲دويل، آرتور کانن، 

 م۱۲۶۳
 طرح نو تهران ماجراهاي شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصي

۱۶۳۲
 

۱۳۳۳ 
-۱۱۱۱نس، خوان رامون، خيم

 م۱۲۱۱
 ۱۶۱۲ باغ نو تهران من و پالترو

۱۳۳۱ 
 - ۱۱۳۶فوردفوردمدوکس، 

 م۱۲۶۲
 ۱۶۱۱ معين تهران سرباز خوب

۱۳۳۲ 
 - ۱۱۱۲دويل، آرتور کانن، 

 م۱۲۶۳
 ۱۶۳۶ توس تهران سگ خانواده باسکرويل

۱۳۳۶ 
 - ۱۱۱۲دويل، آرتور کانن، 

 م۱۲۶۳
 ۱۶۳۲ توس تهران بدرود ماجراهاي شرلوک هلمز: آخرين

 ۱۶۳۳ نشر قطره تهران ماه و آتش ۱۲۳۱ - ۱۲۱۳پاوزه،  چزاره،  ۱۳۳۳

۱۳۳۱ 
 - ۱۱۱۲وولف، ويرجينيا، 

 م۱۲۳۱
 ۱۶۱۱ افق تهران موجها

۱۳۳۱ 
استراوينسکي، ايگور 

 م.۱۲۳۱ - ۱۱۱۲فئودوروويچ، 
  کتابخانه ايرانمهر تهران زندگي من

 ۱۶۳۱ موسسه نشر تير تهران داستان موميايي ۱۱۱۱ - ۱۱۳۲گوتيه،  تئوفيل،  ۱۳۳۳

 ]بي جا[ هراس: دفتر نخست م۱۱۳۲ - ۱۱۳۲پو، ادگار آلن،  ۱۳۳۱
زهرا فروزان سپهر : 
 سعيد فروزان سپهر

۱۶۳۶ 

۱۳۳۲ 
 - ۱۶۱۶بوکاتچو، جوواني، 

 م۱۶۳۱
 ۱۶۳۲ مازيار تهران دکامرون

۱۳۱۳ 
 - ۱۶۱۶بوکاتچو، جوواني، 

 م۱۶۳۱
 ۱۶۶۱ گوتنبرگ تهران انگيزحاوي يکصد حکايت فرح دکامرون:

 ۱۶۱۶ نشر آبي تهران روزگار بدسگاالن م۱۲۱۳-۱۲۳۱هلمن، ليليان،  ۱۳۱۱
  فرزين تهران عبور از خط م۱۲۲۱ -۱۱۲۱يونگر، ارنست،  ۱۳۱۲
 ۱۶۱۲ خوارزمي تهران پوپر م    -۱۲۶۳مگي، برايان،  ۱۳۱۶
 ۱۶۳۳ نيلوفر تهران بيگانه م۱۲۱۳ - ۱۲۱۶کامو، آلبر،  ۱۳۱۳

۱۳۱۱ 
 - ۱۱۳خيام،  عمربن ابراهيم، 

 ؟ق۳۶۲
 ۱۶۱۲ گالب تهران متن و ترجمه دو رساله فلسفي



 

 ۱۶۳۳ دبير ]تهران[ پيروزي م۱۲۲۳ - ۱۱۱۳کنراد، جوزف،  ۱۳۱۱

۱۳۱۳ 
گنچاروف،  ايوان 

 ۱۱۱۲ - ۱۱۲۱آلکساندروويچ، 

 داستان هميشگي
 
 

 ۱۶۳۲ نشر توتيا تهران

۳۱۱۱ 
 - ۱۲۲۱فراي،  نورتروپ، 
۱۲۱۲ 

 ۱۶۳۲ نيلوفر تهران رمز کل: کتاب مقدس و ادبيات

۱۳۱۲ 
-۱۱۱۶رز، هربرت جنينگز، 

 م۱۲۱۱
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران تاريخ ادبيات يونان

 تهران آواي وحش م.۱۲۱۱ - ۱۱۳۱لندن، جک،  ۱۳۲۳
موسسه انتشارات 

 فرانکلين
۱۶۶۳ 

 ۱۶۱۲ آگاه تهران خاطرات من م۳۶۱۲-۱۲۳۳نرودا، پابلو،  ۱۳۲۱

۱۳۲۲ 
-۱۲۲۶براکت، اسکار گراس، 

 م۲۳۱۳
۱۶۱۶ نشر نقره : مرواريد تهران تاريخ تئاتر جهان  

 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران زندگي جيمز جويس زادگان، نادرشيخ ۱۳۲۶
 ۱۶۱۶ زمان تهران ستون خيمه م     - ۱۲۲۲کمال، ياشار،  ۱۳۲۳
 ۱۶۱۶ زمان تهران زمين آهن است و آسمان مس م. - ۲۱۲۲کمال، ياشار،  ۱۳۲۱

۱۳۲۱ 
م، ۱۲۱۳ - ۱۱۶۱تواين، مارک، 

 مستعار.
 ۱۶۱۱ خوارزمي تهران ماجراهاي هکلبري فين

 ۱۶۱۳ نيلوفر تهران حريم م۱۲۱۲-۱۱۲۳فاکنر، ويليام،  ۱۳۲۳

 تهران تاريخ ادبيات روس تراس، ويکتور ۱۳۲۱
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳ 

  نامه  بسامدي شعرهاي شهيد بلخيواژه ۱۶۳۲-۱۶۱۳منشي، محمود،  ۱۳۲۲
فرهنگستان زبان 

 ايران
۱۶۱۱ 

۱۳۶۳ 
بن عبداهلل، زنوزي،  علي

 ۱۲۶۳ - ۱۶۳۳ق
 ۱۶۳۱ الزهراء ]تهران[ بدايع الحکم

۱۳۶۱ 
خوارزمي،  محمدبن عباس، 

 ۶۲۶ - ۶۱۶ق
 تهران رسائل الخوارزمي

انجمن آثار مفاخر 
 گيفرهن

۱۶۱۳ 

۱۳۶۲ 
، - ۱۶۲۱کاوياني،  شيوا، 

 گردآورنده و مترجم
 ۱۶۳۶ فراروان تهران ي يهودآيين قباال: عرفان و فلسفه

 ۱۶۱۳ زوار تهران گزيده متن رسائل اخوان الصفاء و خالن الوفاء اخوان الصفا ۱۳۶۶

 تهران "اهل حق "بزرگان يارسان  - ۱۶۲۲زاده، صديق، صفي ۱۳۶۳
عاتي موسسه مطبو
 عطائي

۱۶۱۱ 

۱۳۶۱ 
مجلسي،  محمدباقربن 

 ۱۳۶۳ - ۱۱۱۱محمدتقي، ق

حلبة المتقين: در آداب و سنن و اخالق و دستورات شرع 
طهر نبوي )ص( بانضمام کتابهاي مجمع العمارف و 

 حسنيه
  قائم تهران

۱۳۶۱ 
 عبدالکريم،بنالمع،  محمدرفيع

 ق.۱۲قرن 
 ۱۶۱۱ محمود رفيعي تهران ديوان المع

۱۳۶۳ 
 - ۱۲۱۱شهريار، محمدحسين، 

۱۶۱۳ 
 تبريز کليات ديوان شهريار: به تصحيح خطي خود استاد

موسسه انتشارات 
سعدي؛ موسسه 
 انتشارات معرفت

۱۶۱۱ 

۱۳۶۱ 
م، بن کاظمستشارالدوله،  يوسف

 ۱۶۱۶ق -
 ۱۶۱۲ صباح تهران يک کلمه و يک نامه

۱۳۶۲ 
الزمان همداني، احمد بن بديع

 ق۶۲۱- ۶۱۱حسين، 
 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران الزمان همدانيمقامات بديع

۱۳۳۳ 
عبدالقادر جيالني، عبدالقادر 

 ق۱۱۱- ۳۳۱صالح، ابيبن
 ۱۶۱۱ نشر ني تهران سراالسرار



 

۱۳۳۱ 
 ۱۶۲۱وحيد دستگردي،  حسن، 

 ، گردآورنده۱۲۱۲ -

دفتر هفتم از سبعه حکيم نظامي گنجوي سخن ساالر 
نه نظامي مشتمل بر شرح شعراي عراق مسمي به گنجي

 حال کامل...
  اکبر علميعلي تهران

۱۳۳۲ 
؟ ۱۶۳بن يوسف، نظامي، الياس

 ؟ق۱۱۳ -

: با حواشي و "حکيم نظامي گنجوي"خسرو و شيرين 
شرح لغات و ابيات و تصحيح و مقاله با سي نسخه 

 کهنسال ...
 

  علي اکبر علمي تهران

۱۳۳۶ 
؟ ۱۶۳بن يوسف، نظامي،  الياس

 ؟ق۱۱۳ -
مخزن االسرار: حکيم نظامي گنجوي: سخن ساالر 

 شعراي ايران
 ۱۶۳۶ علي اکبر علمي تهران

 ۱۶۱۱ سعدي تهران پرتو عرفان: شرح اصطالحات عرفاني کليات شمس ۱۶۱۳ -منش،  عباس، کي ۱۳۳۳

۱۳۳۱ 
 -؟ ۱۲۳۲الدين حسيني، اشرف

۱۶۱۶ 
 نتهرا "نسيم شمال"الدين گيالني کليات سيد اشرف

موسسه انتشارات 
 نگاه

۱۶۳۱ 

۱۳۳۱ 
اهلل، رهبر انقالب و خميني، روح

بنيانگذار جمهوري اسالمي 
 .، شارح۱۶۱۱ - ۱۲۳۲ايران، 

 تهران تفسير دعاء سحر
نهضت زنان 

 مسلمان
 

۱۳۳۳ 
بن عليشاه، محمدحسنصفي

 ق.۱۶۱۱ -۱۲۱۱محمدباقر، 
 ۱۶۱۳ اقبال تهران عرفان الحق

۱۳۳۱ 
الکريم، مدرسي عالم، عبد

۱۶۳۱- 
ادعيه کامل قرآن و اسماء اعظم الهي و مقاالت عرفاني و 

 دعاء الداعين عندالحج و العمره و غيرهما
   تهران

۱۳۳۲ 
مجدي، محمدبن ابيطالب، قرن 

۱۱ 
 ۱۶۱۲ کتابخانه سنائي تهران زينت المجالس

 ۱۶۳۳ اساطير تهران سيماي مرد هنر آفرين در جواني م۱۲۳۱ - ۱۱۱۲جويس، جيمز،  ۱۳۱۳

۱۳۱۱ 
گوته،  يوهان ولفگانگ فون، 

۱۱۶۲ - ۱۳۳۲ 
 تهران ايفي ژني )نمايشنامه(

روشنگران و 
 مطالعات زنان

۱۶۳۱ 

۱۳۱۲ 
گوته، يوهان ولفگانگ فون، 

 م۱۱۶۲ - ۱۳۳۲
 ۱۶۳۱ نيلوفر تهران فاوست

۱۳۱۶ 
 - ۱۲۳۲يونسکو، اوژن، 
 م۱۲۲۳

 ۱۶۳۱ تجربه تهران گويي آلمامکبت: بداهه

۱۳۱۳ 
 - ۱۲۳۲يونسکو، اوژن، 
 م۱۲۲۳

 ۱۶۱۱ کتاب نمونه تهران بخت: سه نمايشنامه و پنج مقالهدختر دم

۱۳۱۱ 
 - ۱۱۳۱پروست، مارسل، 

 م۱۲۲۲
 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران ها و روزهاخوشي

۱۳۱۱ 
 -۶۱۱بيهقي،  ابوالفضل، 

 ق.۳۳۳
 ۱۶۱۱ کاويان )چاپخانه( تهران چند سخن که دبيران در قلم آرند

 ۱۶۱۲ زمان  ابراهيم در آتش: چند شعر ۱۶۳۳ - ۱۶۳۲شاملو،  احمد،  ۱۳۱۳
 ۱۶۱۱ کتاب نمونه تهران هاي کوچک چينيافسانه  ۱۳۱۱
 ۱۶۱۳ نگاه تهران زمان گمشده م۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ور، ژاک، پره ۱۳۱۲

 تهران شبآفتاب نيمه ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ور،  ژاک، مپره ۱۳۱۳
مرواريد؛ مرکز 

وي ي گفتگالمللبين
 هاتمدن

۱۶۱۱ 

۱۳۱۱ 
 - ۱۲۱۱اوکانر، ويليام ون، 

 م۱۲۱۱
 تهران ازرا پاوند

کهکشان : دفتر 
 ويراسته

۱۶۳۱ 

۱۳۱۲ 
 -محمد، شناس،  عليحق

۱۶۱۲ 
 ۱۶۱۱ نشر پارسي ]تهران[ (۱۶۱۳بودگانيها: )تابستان و پائيز  

 ۱۶۱۳ نشر سالي تهران دورتر از تولد هفده ستاره ۱۶۲۱ -نيري،  صفورا،  ۱۳۱۶
  کانون معرفت تهران هفت دريا ۱۶۳۳-۱۲۲۶فاضل، جواد،  ۱۳۱۳



 

 تهران گيري زبان فارسيشکل م۲۳۱۱ - ۱۲۲۳الزار، ژيلبر،  ۱۳۱۱
هرمس؛ مرکز 

ي المللي گفتگوبين
 تمدن ها

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۱ نشر ني تهران هاي نخستچالش ميان فارسي و عربي: سده - ۱۶۱۱آذرنوش، آذرتاش،  ۱۳۱۱

۱۳۱۳  
بندهش هندي: متني به زبان پارسي ميانه ) پهلوي 

 ساساني(
 تهران

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۱ 

 بديع، محمد ۱۳۱۱
 سينانامه بسامدي معيارالعقول ابنواژه

 
 

 تهران
فرهنگستان زبان 

 ايران
۱۶۱۲ 

 م     - ۱۲۲۳بويس، مري،  ۱۳۱۲
هاي پارسي ميانه و ي در متنفهرست واژگان ادبيات مانو

 پارتي
 ۱۶۱۱ بندهش تهران

۱۳۳۳ 
          - ۱۲۲۳بويس، مري، 

 م
 ۱۶۱۳ نگاه تهران هاي پارتي و پارسي ميانهبررسي ادبيات مانوي در متن

 رواقي، علي ۱۳۳۱
زبان فارسي فرارودي ]تاجيکي[: سنجش ميان واژگان 

و  م فارسيهاي قديامروزين فرارودي ]تاجيکي[ با نوشته
 هاي ايرانيگويش

 ۱۶۱۶ هرمس تهران

 ۱۶۱۶ بنياد فرهنگ ايران تهران دستور زبان فارسي خانلري، پرويزناتل ۱۳۳۲

 ۱۶۳۲ -خطيب رهبر،  خليل،  ۱۳۳۶
دستور زبان فارسي: کتاب حروف اضافه و ربط مشتمل بر 

تعريف و تقسيم و شرح اصطالحات و معاني و کاربرد 
 حروف

 ۱۶۱۳ يسعد ]تهران[

۱۳۳۳ 
 - ۳۱۱فردوسي،  ابوالقاسم، 

 ؟ق۶۲۲
 تهران داستان رستم و سهراب از شاهنامه

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۲ 

۱۳۳۱ 
 - ۳۱۱فردوسي،  ابولقاسم، 

 ؟ق۶۲۲
شاهنامه فردوسي: چاپ عکسي از روي نسخه کتابخانه 

 هـ.ق ۱۱۳ملي فلورانس مورخ 
 تهران

المعارف بنياد دايره
اسالمي، مرکز 

انتشار نسخ خطي: 
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۱۲

۱۳۱ق
۱ 

 - ۱۲۱۳سپهر خراساني، احمد،  ۱۳۳۱
خودآموز مصور جامع زبان عربي: قابل استفاده کليه 

 پژوهان زبان عربي بويژه ...دانش
 ۱۶۳۶ کتابفروشي فروغي ]تهران[

 تهران درباره ويرايش  ۱۳۳۳
شر مرکز ن

 دانشگاهي
۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۱ مجرد تهران شناسينامه زبانواژه ۱۶۶۱ -صفوي،  کورش،  ۱۳۳۱
 ۱۶۱۲ نشر نقره  نامه فلسفيواژه افنان، سهيل محسن ۱۳۳۲

۱۳۱۳ 
 - ۱۲۲۳غضنفري، اسفنديار، 

 ، گردآورنده۱۶۳۱
 ۱۶۱۳ شاپورخواست آبادخرم شرح ديوان مالپريشان

۱۳۱۱ 
-صيدي تهراني، ميرعلي، 

 ق۱۳۱۶
 ۱۶۱۳ اطالعات تهران ديوان صيدي طهراني

۱۳۱۲ 
، - ۱۶۱۲ابراهيمي،  محمود، 

 شارح
 ۱۶۱۱ دانشگاه کردستان سنندج شرح فارسي ابوالعالء معري )سقط الزند(

۱۳۱۶ 
ناباکوف،  والديمير 

 ۱۱۲۲ - ۱۲۳۳والديميروويچ، 
 ۱۶۱۳ نشر علم تهران درسهايي در ادبيات

۱۳۱۳ 
اه، بن بختيشهدولتشاه، دولتشا
 ق۲قرن 

 ۱۶۱۱ پديده خاور  تذکرةالشعراء

۱۳۱۱ 
؟ ۱۶۳عطار، محمدبن ابراهيم، 

 ؟ق۱۲۳ -
 ۱۶۱۶ کتابخانه سنائي تهران نامههيالج

 ۱۶۳۳ اساطير تهران شعر و شرع: بحثي درباره فلسفه شعر از نظر عطار ۱۶۲۲ -پورجوادي،  نصراهلل،  ۱۳۱۱



 

۱۳۱۳ 
امام اول، طالب)ع(،  بن ابيعلي
 ق.۳۳ -قبل از هجرت  ۲۶

ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمومنين علي 
 السالمعليه

 تهران
انجمن آثار و مفاخر 

 ايران
۱۶۱۶ 

 تهران سرود نيبلونگن  ۱۳۱۱
سروش )انتشارات 

 صدا و سيما(
۱۶۳۳ 

۱۳۱۲ 
 ۱۱۳۳چسترتون، گيلبرت کيت، 

 م ۱۲۶۱ -
 ۱۶۳۳ فکر روز تهران نوادر المشاغل

 ۱۶۱۳ پاپيروس تهران الفباي خانواده جينتسبورگ، ناتاليا ۱۳۲۳

۱۳۲۱ 
ماريو، پيرکارله دوشابنلن دو، 

 م۱۳۱۶ - ۱۱۱۱

 ي بردگانجزيره
 
 

 ۱۶۱۳ نيال تهران

۱۳۲۲  
پرده از رازها برکنار ميشود: معماهاي فضاي کيهاني، 

 رازهاي تاريخي
 مسکو

بنگاه نشريات 
 پروگرس

 

۱۳۲۶ 
يويچ، کساندر سرگيپوشکين، آل

 م۱۱۶۳ - ۱۳۲۲
  فردوسي )چاپخانه( ]تهران[ دوبروفسکي: مجموعه سه داستان

 ۱۶۶۲ انتشارات گوهرخاي تهران سازيکارخانه مطلق م۱۲۶۱ - ۱۱۲۳چاپک، کارل،  ۱۳۲۳

   يي بنام آذربادپرنده م     - ۱۲۶۱باخ، ريچارد،  ۱۳۲۱
۱۶۱۲

 

۱۳۲۱ 
چ، ييوتورگنيف،  ايوان سرگي

۱۱۱۶ - ۱۱۱۱ 
۱۶۱۱ ايران ياد تهران قبل از ماجرا

 تهران پول و زندگي م۱۲۳۲ - ۱۱۳۳زوال، اميل،  ۱۳۲۳
موسسه انتشارات 

 نگاه
۱۶۳۱ 

۱۳۲۱ 
       - ۱۲۳۱کانتي،  الياس، 

 م.
 ۱۶۱۳ نيلوفر تهران کيفر آتش )برج بابل(

۱۳۲۲ 
 - ۱۲۲۳گارسيا مارکز، گابريل، 

 م۲۳۱۳
 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران يصد سال تنهائ

۱۱۳۳ 
 - ۱۳۲۲بالزاک، اونوره دو، 

 م۱۱۱۳
 ۱۶۱۳ ققنوس تهران فراز و نشيب زندگي بدکاران

۱۱۳۱ 
 ۱۱۲۲بورخس، خورخه لوئيس، 

 م۱۲۱۱ -
 کمدي الهي و"نه مقاله درباره دانته و دو سخنراني درباره 

 "هزار و يک شب
 ۱۶۳۱ آگاه ]تهران[

۱۱۳۲ 
 ۱۱۲۲ بورخس، خورخه لوئيس،

 م۱۲۱۱ -
 ۱۶۱۶ اميرخاني تهران داستان کوتاه(۱۳ي الف: )مجموعه

۱۱۳۶ 
 - ۱۱۱۱شکسپير،  ويليام، 

۱۱۱۳ 
 ۱۶۱۳ فرهنگ خانه اسفار  تراژدي ريچارد دوم

 تهران زندگينامه ويليام شکسپير استوارت، فيليپا ۱۱۳۳
سازمان انتشارات و 

آموزش انقالب 
 اسالمي

۱۶۳۳ 

۱۱۳۱ 
، يويچوان سرگيتورگنيف، اي
 م۱۱۱۶ - ۱۱۱۱

 ۱۶۱۱ ارغنون  رودين

۱۱۳۱ 
 ۱۲۱۲ - ۱۲۳۶سيمنون، ژرژ، 

 م
 ۱۶۱۱ خجسته تهران ترسدمگره مي

۱۱۳۳ 
 - ۱۲۳۶سيمنون،  ژرژ، 
 م.۱۲۲۳

 ۱۶۱۱ هزارافسان تهران مگره در مدرسه

۱۱۳۱ 
 ۱۲۱۲ - ۱۲۳۶سيمنون، ژرژ، 

 م
 ۱۶۱۱ خجسته تهران مگره و مرد خانه به دوش

 ۱۶۱۳ فارياب ]تهران[ سوالريس ۱۲۲۱ -لم،  استانيسالو،  ۱۱۳۲

۱۱۱۳ 
زامياتين،  يوگني ايوانوويچ، 

۱۲۶۳ - ۱۱۱۳ 
 ۱۶۳۲ نشر ديگر تهران ما

 ۱۶۱۱ کارروزنه تهران ييکليد شيشه ۱۱۲۳ - ۱۲۱۱همت،  داشيل،  ۱۱۱۱



 

۱۱۱۲ 
 - ۱۱۱۲ژيد، آندره پل گيوم، 

 م۱۲۱۱
 ۱۶۱۳ زوار تهران داستايفسکي

۱۱۱۶ 
بولگاکوف، ميخائيل آفاناسيويچ، 

 م۱۲۳۳ - ۱۱۲۱
 ۱۶۱۲ مرواريد تهران هاي شومتخم مرغ

 ۱۶۱۳ نشر مرکز تهران هااروپائي م۱۲۱۱ - ۱۱۳۶جيمز، هنري،  ۱۱۱۳

۱۱۱۱ 
 - ۱۱۳۱مان،  توماس، 
 م.۱۲۱۱

 ۱۶۱۱ نگاه تهران کوه جادو

 بهرامي، احسان ۱۱۱۱
بر پايه فرهنگ کانگا و نگرش  هاي اوستائي:فرهنگ واژه

 به فرهنگهاي ديگر
 ]تهران[

بنياد نيشابور، نشر 
 بلخ

۱۶۱۲  

 ۱۶۱۶ ايران ياد تهران فارسي -فرهنگ اصطالحات انگليسي  -۱۶۲۱فرامرزي،  محمدتقي،  ۱۱۱۳

۱۱۱۱ 
 - ۱۱۳۳هاردي، تامس، 
 م۱۲۲۳

 ۱۶۱۳ نشر دنياي نو تهران تس

۱۱۱۲  
 سراي يونانيهاي ازوپ افسانهافسانه

 
 

 زوار تهران
۱۶۱۱

 

۱۱۲۳ 
دوزا،  جوزپه، تومازي دي المپه

 ۱۱۲۱ - ۱۲۱۳م
۱۶۱۱ ققنوس تهران يوزپلنگ

۱۱۲۱ 
 - ۱۱۱۱هاگارد، هنري رايدر، 

 م۱۲۲۱
 تهران گنجهاي حضرت سليمان

صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي 
ايران، انتشارات 

 سروش

۱۶۳۱ 

۱۱۲۲ 
لسينگ،  گوتهولد ايفرايم، 

۳۱۱۱ - ۱۳۲۲ 
 ۱۶۳۳ آراواژه تهران بهاي آزادي

 ۱۶۳۳ اسپرک تهران گردابي چنين هايل م۱۲۳۲-۱۱۲۳ريس، جين،  ۱۱۲۶

۱۱۲۳ 
 - ۱۲۳۱ايبسن،  هنريک، 
۱۱۲۱ 

 تهران يل بورکمنجان گابري
سروش )انتشارات 

 صدا و سيما(
۱۶۱۲ 

۱۱۲۱ 
بن حبش، سهروردي،  يحيي

 ۱۱۳ق -؟ ۱۳۲
 ۱۶۱۳ بعثت تهران "قصة الغربة الغربية"زمين  بيگانگي در باختر

۱۱۲۱ 
 -بن قاسم، نوربخش،  حسن

 ۲۱۳ق
 تهران هديه الخير: شرح عرفاني احاديث نبوي

انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگي: دانشگاه 

تهران: مرکز 
ي المللي گفتگوبين

 تمدنها

۱۶۱۶ 

۱۱۲۳ 
 -نثاري بخاري،  حسن، 

 ۱۳۳۱ق
 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران ارسي در قرن دهم هجري(مذکر احباب )ادب و فرهنگ ف

۱۱۲۱ 
بن حبش، سهروردي،  يحيي

 ۱۱۳ق -؟ ۱۳۲
رساله في اعتقاد الحکماء )متن عربي و ترجمه فارسي و 

 فرانسوي(
 ۱۶۱۶ اساطير تهران

۱۱۲۲ 
بن الهي اردبيلي،  حسين

 ق. شارح۱۳عبدالحق، قرن 
 تهران شرح گلشن راز

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۱ 

۱۱۶۳ 
گوته، يوهان ولفگانگ فون، 

 م۱۱۶۲ - ۱۳۳۲
 تهران اگمنت

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۳۲ 

 تهران شکونتال ؟م۱کاليداس، قرن  ۱۱۶۱
بنگاه ترجمه و نشر 

 کتاب
۱۶۱۲ 

۱۱۶۲ 
 - ۱۲۳۱ايبسن،  هنريک، م

۱۱۲۱ 
 تهران دشمن ملت

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۳۳ 

۱۱۶۶ 
بن  الدين کبري، احمدنجم

 ؟ق۱۱۱ - ۱۳۳عمر، 
 ۱۶۱۱ مروي تهران فوائح الجمال و فواتح الجالل



 

۱۱۶۳ 
 - ۳۱۳غزالي، محمدبن محمد، 

 ق۱۳۱
 تهران تهافت الفالسفه

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

۱۱۶۱ 
 - ۱۲۳۱تاگور،  رابيندرانات، م

۱۱۱۱ 
 نيل تهران چيترا و چند غزل از باغبان عشق

۱۶۶۳
 

۱۱۶۱ 
 - ۱۱۶۳ئورگ، بوخنر،  کارل گ

۱۱۱۶ 
لئونس و لنا: کمدي درسه پرده/ کارل گئورگ بوشنر. به 

 همراه شناخت زندگي و آثار بوشنر
۱۶۳۱ پيراسته تهران

۱۱۶۳ 
 ۳۱۳غزالي، محمد بن محمد، 

 ق.۱۳۱ -
 ۱۶۱۳ بنياد علوم اسالمي تهران جواهر القرآن

۱۱۶۱ 
 - ۳۱۳غزالي، محمدبن محمد، 

 ق۱۳۱
 تهران سوانح

نشر مرکز 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

 قلحجي، عبدالمعطي امين ۱۱۶۲
اي از کتاب خاندان وحي در احاديث اهل سنت: گزيده

 الزهرا)ع(مناقب علي)ع( و الحسنين)ع( و امهما فاطمه
 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران

۱۱۳۳ 
لودي، شيرعليخان بن علي 

 ق۱۲امجدخان، قرن 
 ۱۶۳۳ روزنه تهران تذکره مرآة الخيال

 ۱۶۱۱ تالونگ تهران اشرف مخلوقات ۱۶۲۱ - ۱۲۱۳،  محمد، مسعود ۱۱۳۱
 ۱۶۱۱ تالونگ تهران رويندهايي که در جهنم ميگل ۱۶۲۱ - ۱۲۱۳مسعود، محمد،  ۱۱۳۲

۱۱۳۶ 
وو، آرتور اولين سنت جان، 

 م.۱۲۱۱ - ۱۲۳۶
 ۱۶۳۲ اميرکبير تهران عزيز

 ۱۶۱۳ نشر تندر ]تهران[ ثر ديگر(شيطان در بهشت )و چند ا ۱۱۲۱ - ۱۲۱۳ميلر،  هنري،  ۱۱۳۳

۱۱۳۱ 
 - ۱۲۲۳کافکا،  فرانتس، م

۱۱۱۶ 
 ۱۶۱۶ نيلوفر تهران ها همراه با نامه به پدرتمثيلها و لغزواره

۱۱۳۱ 
 - ۱۲۳۳درسر، ديويس، 
 م۱۲۳۳

 تهران در ظلمت بيدار شد
سازمان چاپ و 
 انتشارات کيهان

۱۶۳۳ 

۱۱۳۳ 
 - ۱۱۱۶کافکا، فرانتس، 
 م۱۲۲۳

 ۱۶۳۱ نيلوفر تهران ه داستانهامجموع

۱۱۳۱ 
 - ۱۱۱۶کافکا، فرانتس، 
 م۱۲۲۳

 هايي به ميلنانامه
 

 ۱۶۳۱ نشر شادگان تهران

 تهران ژرمينال م۱۲۳۲ - ۱۱۳۳زوال، اميل،  ۱۱۳۲
امير کبير، کتابهاي 

 جيبي
۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۲ نيلوفر ]تهران[ سهم سگان شکاري ۱۱۳۳ - ۱۲۳۲زوال،  اميل،  ۱۱۱۳

۱۱۱۱ 
 - ۱۲۳۲واباتا،  ياسوناري، کا

۱۱۲۲ 
 ۱۶۱۶ رضا ]تهران[ آواي کوهستان و سرزمين برف و هزار درنا

 ۱۶۱۱ گفتار تهران بار هستي م. - ۱۲۲۲کوندرا، ميالن،  ۱۱۱۲
 ۱۶۳۶ برگ تهران دليجان ملکوت  ۱۱۱۶

 تهران رمرسالومه: اهميت ارنست بودن، بادبزن خانم ويند ۱۱۱۳ - ۱۲۳۳وايلد،  اسکار،  ۱۱۱۳
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۲ 

 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران آخرين خنده  ۱۱۱۱

۱۱۱۱ 
 - ۱۲۲۳پرث گالدوس،  بنيتو، 

۱۱۳۶ 
 ۱۶۳۲ نشر مرکز تهران نازارين

۱۱۱۳ 
 ۱۱۲۲بورخس، خورخه لوئيس، 

 م۱۲۱۱ -
هم هاي بهشش مسئله براي دن ايسيدرو پارودي ]داستان

 پيوسته[
 ۱۶۱۱ نيال تهران

۱۱۱۱ 
 - ۱۲۲۶باف، جعفر، شهري

۱۶۳۱ 
 ۱۶۱۱ معين تهران طهران قديم

۱۱۱۲ 
 - ۱۲۲۲ستوده، منوچهر، 
۱۶۲۱ 

۱۶۱۲ کتابخانه طهوري تهران قالع اسماعيليه: در رشته کوههاي البرز  

۱۱۱۳  
يادگار زريران: متن پهلوي با ترجمه فارسي و آوانويسي 

 التين و سنجش آن با شاهنامه
 ۱۶۳۳ اساطير تهران



 

۱۱۱۱ 
 -الدين محمد، حافظ،  شمس
 ۳۲۲ق

ديوان حافظ: براساس چهل و هشت نسخه خطي سده 
 نهم

 تهران
سينانگار: اسرار 

 دانش
۱۶۳۳ 

۱۱۱۲ 
 - ۱۱۱۱دينشاه ايراني، 
 م.۱۲۶۱

 ۱۶۱۱ فروهر  اخالق ايران باستان

۱۱۱۶ 
مسکويه، احمدبن محمد، ابن

 ق۳۲۱ -؟ ۶۲۳
اي ساده و روان از متن ن باستان: ترجمههاي ايراخردنامه

 عربي الحکمه خالده
 ۱۶۱۱ مهتاب : آبفام تهران

۱۱۱۳ 
 - ۱۱۳۲دوما، آلکساندر، 

 م.۱۱۳۳
 مير )گوتنبرگ( ]تهران[ موئيکان دوپاري

۱۶۱۶ 

۱۱۱۱ 
 - ۱۱۱۱تشنر، فرانتس گوستاو، 

 م۱۲۱۳
دانش جغرافيايي مسلمانان: تاريخچه آراء مکاتب، آثار و 

 هاي جغرافيايي در تمدن اسالميقشهن
۱۶۱۳ نشر کتاب مرجع تهران

۱۱۱۱ 
اي،  محمدبن علي، شبانکاره

 ق     -؟ ۱۲۳

 
 مجمع االنساب

 
 

 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران

 مشهد تجارب االمم في اخبار ملوک العرب و العجم  ۱۱۱۳
دانشگاه فردوسي 

 )مشهد(
۱۶۳۶ 

۱۱۱۱ 
 - ۱۶۳۱مالح،  حسينعلي، 

۱۶۳۳ 
 ۱۶۱۶ هنر و فرهنگ تهران فظ و موسيقيحا

 تهران احوال و آثار و شرح مخزن االسرار نظامي گنجوي ۱۶۳۶  -زنجاني،  برات،  ۱۱۱۲
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۳۳ 

 م.۱۱بازن، قرن  ۱۱۳۳

 
 هاي طبيب نادرشاهنامه

 
 

 ۱۶۱۱ شرق تهران

۱۱۳۱ 
بن مقام فراهاني،  موسيقائم

 -ق. ۱۲۱۲ علي،

مقام فراهاني معروف به خاطرات ميرزا موسي خان قائم
مقام چهارم(: ادبي، قضائي، اخالقي، ميرزا بزرگ دوم )قائم

 تاريخي
 

۱۶۱۲  تهران  

 - ۱۶۱۶حقيقت، عبدالرفيع،  ۱۱۳۲
تاريخ نهضتهاي ملي ايران از سوک يعقوب ليث تا سقوط 

 عباسيان
 ۱۶۱۶ آفتاب حقيقت تهران

۱۱۳۶ 
 - ۱۳۱۲لر، فريدريش، شي

 م۱۱۳۱
 تهران ويلهلم تل

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۶۱ 

۱۱۳۳ 
باستاني پاريزي،  محمدابراهيم، 

- ۱۶۳۳ 
 ۱۶۳۳ ارغوان تهران هشت الهفت

 م۱۳۳۱ - ۱۱۲۳ولتر،  ۱۱۳۱
ياه سپيد و س -شاهزاده خانم بابل و سفرنامه اسکارمانتادو 

 گاسميکروم -ژانوو کولن  -گاو سفيد  -
 تهران

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۶۱ 

۱۱۳۱ 
 ۱۲۲۳مشفق کاظمي، مرتضي، 

- ۱۶۱۱ 
 سيناابن تهران هاروزگار و انديشه

۱۶۱۳
 

۱۱۳۳  
قمري: نسخه  ۱۲۳مجمل التواريخ و القصص: تاليف سال 

 )کتابخانه دولتي برلين( ۳۱۱عکسي مورخ 
 ۱۶۳۲ طاليه تهران

 ۱۶۱۳ سپيده سحر تهران خاندان چن چي ۱۱۲۱ - ۱۲۳۱آرتو،  آنتونن،  ۱۱۳۱

 تهران ور صحنه تئاترآنتونن آرتو: شاعر ديده ۱۶۱۳ -ستاري،  جالل،  ۱۱۳۲

نمايش )مرکز 
هنرهاي نمايشي 
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمي(

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۶ طهوري تهران داستان بهرام چوبين کريستن سن،  آرتور ايمينوئل ۱۱۱۳



 

 جا[]بي چهل ساعت محاکمه ۱۶۲۲-۱۲۱۱اهلل، مستوفي، عبد ۱۱۱۱
شرکت سهامي 

 افست
۱۶۳۱ 

۱۱۱۲ 
ناباکوف، والديمير 

 - ۱۱۲۲والديميروويچ، 
 م۱۲۳۳

 ۱۶۱۶ کارنامه تهران پنين

۱۱۱۶ 
پوشکين،  الکساندر سرگيي 

 ۱۳۲۲ - ۱۱۶۳ويچ، 
 ۱۶۳۲ اميرکبير تهران دختر سروان

۱۱۱۳ 
 - ۱۲۳۱ولز، هربرت جرج، 

 م.۱۱۱۱
  ص نامرئيشخ

شرکت تضامني 
 علمي

۱۶۱۳
 

۱۶۱۲   نقدي بکتاب حافظ خراباتي آقازاده، محمد ۱۱۱۱
 ۱۶۳۱ کتابهاي جيبي تهران پرستوک سفيد  ۱۱۱۱

 - ۱۶۳۳اهلل،  حدادي، نصرت ۱۱۱۳
چهل و دو ترانه قديمي: سلطان خانم، درويش خان، 

 السلطنه، ابراهيم منصوري ...حسام
 هرمزگان

فرهنگ و اداره کل 
ارشاد استان 

 هرمزگان
۱۶۶۱ 

۱۱۱۱ 
 -الدين محمد، حافظ،  شمس
 ۳۲۲ق

هاي الدين محمد حافظ، براساس نسخهديوان شمس
 هجري قمري ۱۲۳و  ۱۲۳، ۱۲۶، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۱۶

 ۱۶۳۲ سخن: نقره ]تهران[

 يدانشگاه پهلو شيراز حافظ : گزارشي از  نيمه راه ۱۶۱۳ - ۱۲۱۳فرزاد، مسعود،  ۱۱۱۲
۱۶۱۲

 
۱۶۱۶ هنر و فرهنگ تهران مجموعه مقاالت درباره حافظ خداپرست،  اکبر ۱۱۲۳

۱۱۲۱ 
 -الدين محمد، حافظ، شمس

 ق۳۲۲
غزلهاي حافظ : بر اساس چهل و سه نسخه خطي سده 

 نهم
 ۱۶۳۱ بهمن )چاپخانه( 

۱۱۲۲ 
 -الدين محمد، حافظ، شمس

 ق۳۲۲
 ۱۶۱۱ مروي تهران غني. حافظ: با يادداشتها و حواشي دکتر قاسم

۱۱۲۶  

کرد : متني به زبان پهلوي سرسخناني کتاب سوم دين
آيينيک ، تکوين جهان ... آراستاري ، ي اخالقچند درباره

کرد چاپ ها و ترجمه بر اساس دينآوانويسي ، يادداشت
 مدن

۱۶۱۱ فرهنگ دهخدا تهران  

۱۱۲۳ 
 - ۱۲۱۳دانيل، گلين ادموند، 

 م۱۲۱۱
 تهران اوليه و باستانشناسي خاستگاه آنهاتمدنهاي 

موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي 

 )پژوهشگاه(
۱۶۱۶ 

۱۱۲۱  
روايت پهلوي: متني به زبان فارسي ميانه )پهلوي 

 ساساني(
 تهران

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۳ 

۱۱۲۱ 
 - ۱۲۳۱الزمان، فروزانفر، بديع

۱۶۳۲ 
 ۱۶۱۱ کتابفروشي دهخدا تهران الزمان فروزانفرد بديعمجموعه مقاالت و اشعار استا

 ۱۶۱۱ ثالث تهران ديانت زرتشتي م۱۱۲۱ - ۱۲۳۳بار، کاي،  ۱۱۲۳

 تهران آيين مهر: ميترائيسم - ۱۶۳۶رضي، هاشم،  ۱۱۲۱
سازمان انتشارات 

 فروهر
۱۶۱۲ 

۱۱۲۲ 
بن فخرالدين صفي، علي

 ق۲۶۲ - ۱۱۱حسين، 
 ]تهران[ رشحات عين الحيات

بنياد نيکوکاري 
 نورياني

۱۶۱۱  

۱۲۳۳ 
طالب)ع(،  امام اول، بن ابيعلي

 ۳۳ق -قبل از هجرت  ۲۶
 ۱۶۱۲ البالغهبنياد نهج تهران فرمان مالک اشتر

۱۲۳۱ 
المارتين، آلفونس ماري لوئي 

 م۱۱۱۲-۱۳۲۳دو، 
 ۱۶۱۱ مطبعه مه تهران مرگ سقراط

۱۲۳۲ 
 بنحمداهلل مستوفي، حمداهلل

 ق۱قرن بکر، ابي
کتاب نزهه القلوب: المقاله الثالثه در صفت بلدان و واليت 

 و بقاع
 ۱۶۱۲ دنياي کتاب تهران

۱۲۳۶ 
 ۱۶۶۳فکري،  مرتضي قلي، ق

- ۱۲۱۱ 
 ۱۶۳۲ نيال تهران حکام قديم، حکام جديد: سه تياتر

 ۱۶۱۳ ثالث تهران القضاةحسد بر زندگي عين -۱۶۲۳کيميائي، مسعود،  ۱۲۳۳



 

 ۱۶۱۳ آتيه تهران ايجسدهاي شيشه - ۱۶۲۳ائي، مسعود، کيمي ۱۲۳۱

۱۲۳۱ 
 - ۱۶۳۳نيرمحمدي، ناصر، 

۱۶۲۳ 
 ۱۶۶۱ نيل تهران دربسته: مجموعه داستان

۱۲۳۳ 
 - ۱۲۱۲سن،  ايساک، مدينه

۱۱۱۱ 
 ۱۶۱۶ پيکان تهران هاي زمستانيقصه

۱۲۳۱ 
، - ۱۶۳۱مستوفي، هوشنگ، 

 مترجم ، گردآورنده
تورگنيف  -يازده داستان از: يوآن شن اشتياق، مجموعه 

... 
 ۱۶۳۳ گوتنبرگ تهران

 ۱۶۱۳ آفرينگان تهران اگنس گري م۱۱۳۲ - ۱۱۲۳برونته، آن،  ۱۲۳۲

۱۲۱۳ 
 - ۱۶۱۳فکري،  غالمعلي، 

۱۲۳۲ 
 ۱۶۱۱ روزبهان تهران اي معزالديوان فکريپردههاي تکنمايشنامه

 ۱۶۱۲ روزبهان تهران خان نصرپرده سيدعليي تکهانمايشنامه ۱۲۳۳ - ۱۶۳۳نصر،  علي،  ۱۲۱۱
 ۱۶۱۳ پژوهه تهران پسر حاجي باباجان - ۱۶۳۱پزشکزاد، ايرج،  ۱۲۱۲
 ۱۶۱۱ شهاب ثاقب تهران طنز فاخر سعدي ۱۶۳۱ -پزشکزاد،  ايرج،  ۱۲۱۶

۱۲۱۳ 
  - ۱۶۱۲نژاد، قاسم، هاشمي

۱۶۲۱ 
 ۱۶۳۲ ايرانکتاب  تهران ( يک سرگذشت۱۶۱۳ - ۱۲۳۳خيرالنساء )

 ۱۶۱۱ گيسوم تهران هاي روزانهداستان - ۱۶۲۳پورجعفري، محمدرضا،  ۱۲۱۱

 يزداني، منوچهر ۱۲۱۱
 مسافرت: نمايشنامه

 
 ۱۶۱۳ نيلوفر ]تهران[

۱۲۱۳ 
 - ۱۳۲۲بالزاک، اونوره دو، 

 م۱۱۱۳
 تهران بابا گوريو

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

۱۲۱۱ 
ناباکوف،  والديمير 

 ۱۱۲۲ - ۱۲۳۳ديميروويچ، وال
 ۱۶۱۳ نيال تهران اختراع والس ]نمايشنامه[

۱۲۱۲ 
 - ۱۱۲۲همينگوي،  ارنست، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۱۲ فرهاد غبرائي جا[]بي جشن بيکران

۱۲۲۳ 
 -بن علي، کاشفي،  حسين

 ۲۱۳ق
الرساله العليه في االحاديث النبويه: شرح چهل حديث 

 نبوي
 ]تهران[

مرکز انتشارات 
 فرهنگي علمي و

۱۶۱۲ 

 ۱۶۳۲ نشر مرکز تهران ۱۲۳۳تاريخ سينما از آغاز تا  م     -۱۲۶۳رود، اريک،  ۱۲۲۱

۱۲۲۲ 
عربي،  محمدبن علي، ابن

 ۱۱۳ - ۱۶۱ق
 -قربت  -حجات هستي: چهار رساله الهي )احديت 

 شق الجيب( -حجب 
 ۱۶۱۱ شفيعي تهران

۱۲۲۶ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي، ابن

 ق ۱۶۱ -
 ۱۶۳۱ کتابخانه طهوري تهران رويماالييم و باال ميما ز ب

۱۲۲۳ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي، ابن

 ق ۱۶۱ -
 قم "بختخوار کردن ابليس نگون"التعيس: تفليس ابليس

موسسه انتشارات 
 اميد

۱۶۱۱ 

 م۱۲۲۳ - ۱۲۳۲برلين، آيزايا،  ۱۲۲۱
هاي عقل گئورگ هامان و خاستگاهمجوس شمال يوهان

 دناباوري جدي
 ۱۶۱۱ ماهي تهران

 تهران ها در علوم انسانيآراء و نظريه م    -۱۲۲۱فروند، ژولين،  ۱۲۲۱
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۲ 

 -۱۶۱۱جنيدي، فريدون،  ۱۲۲۳
خودآموز خط و زبان پهلوي اشکاني و  -۱نامه پهلواني: 

 ساساني
 ۱۶۱۳ موسسه نشر بلخ تهران

 ۱۶۱۳ فروهر تهران هاي ايراني ميانه شرقييي در زبانجستارها - ۱۶۶۳زرشناس، زهره،  ۱۲۲۱

۱۲۲۲ 
 - ۱۲۳۲بوخنسکي، يوسف، 

 م.۱۲۲۱
 ۱۶۱۲ دانشگاه ملي ايران تهران فلسفه معاصر اروپايي

 کامينز، سکس، گردآورنده ۱۲۶۳
فلسفه علمي: شامل آثاري از لوکرسيلوس، کوپرنيک، 

 فرانسيس بيکن ...
 تهران

سازمان کتابهاي 
وسسه جيبي : م

 انتشارات فرانکلين

۱۶۳۱
 

 فارياب تهران فرهنگ فيلمهاي سينماي ايران - ۱۶۲۱اميد، جمال،  ۱۲۶۱
۱۶۱۶

 
 ۱۶۱۳ کارروزنه تهران (۲۳۳۱ - ۱۱۲۱راهنماي فيلم روزنه ) - ۱۶۶۳رحيميان، بهزاد،  ۱۲۶۲



 

 ۱۶۱۲ نشر مرکز تهران ي فلسفي مارکسنامهواژه - ۱۶۲۳احمدي، بابک،  ۱۲۶۶

۱۲۶۳ 
 - ۱۲۱۶گولدمان، لوسين، 

 م.۱۲۳۳
 ۱۶۱۱ نشر نقره تهران فلسفه روشنگري: بورژواي مسيحي و روشنگري

۱۲۶۱ 
 -بن عبداهلل، سعدي، مصلح
 ؟ق۱۲۱

  اميرکبير تهران گلستان: از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي

۱۲۶۱ 
 - ۱۲۳۳ويدن گرن، گئو، 

 م۱۲۲۱
 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران ماني و تعليمات او

 ۱۶۳۱ آتيه ]تهران[ هاي زندگي مانيبازمانده رومر، کورنليا ۱۲۶۳

۱۲۶۱ 
 - ۱۶۱۳رهنما،  فريدون، 
۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۳ مرواريد تهران گرايي فيلمواقعيت

 ۱۶۱۲ ماکان تهران هايي درباب سينماتوگرافييادداشت برسون، روبر ۱۲۶۲
 ۱۶۱۳ فارياب تهران وزداهد ميباد هر جا بخو ۱۶۲۳ -احمدي،  بابک،  ۱۲۳۳

۱۲۳۱ 
 - ۱۲۱۱دراير،  کارل تئودور، 

۱۱۱۲ 
 ۱۶۱۳ فارياب تهران دو فيلمنامه: اردت و روز خشم

 ۱۶۱۱ ني تهران آيدروز بر مي م۱۲۲۱ - ۱۲۳۲کارن، مارسل،  ۱۲۳۲
 ۱۶۱۱ دشتستان تهران هاي فريدون جناب(جناب فريدون )شوخي نگاره جناب، فريدون ۱۲۳۶

۱۲۳۳  
 قهرمان هند و چين

 
   

۱۲۳۱ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي، ابن

 ق۱۶۱ -
 ۱۶۱۱ مولي تهران ۶۲۱تا  ۲۳۳ترجمه فتوحات مکيه منازل باب 

۱۲۳۱ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي، ابن

 ق ۱۶۱ -
 ۱۶۱۱ مولي تهران ۲۱۲تا  ۱۱۲ترجمه فتوحات مکيه: احوال باب 

۱۲۳۳ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي، ابن

 ق ۱۶۱ -
 مولي تهران ۱۱۱تا  ۱۱۲ترجمه فتوحات مکيه: معامالت باب 

۱۶۱۳

۱۳۲ق
۱ 

۱۲۳۱ 
عربي،  محمدبن علي، ابن

 ۱۱۳ - ۱۶۱ق

ترجمه فتوحات مکيه: ترجمه فتوحات مکليه معارف باب 
 ۱۳تا  ۶۱

 
 ۱۶۱۶ مولي تهران

 ۱۶۱۳-۱۶۳۳شعار، جعفر،  ۱۲۳۲
ترکيب: براي صرف و نحو عربي و روش تجزيه و 

 هاي ورودي دانشکدهمندان مسابقهدانشجويان و عالقه
 ۱۶۳۲ کتابخانه طهوري تهران

 تهران واژه نامه ي توصيفي منطق انگليسي به فارسي ضياء،موحد ۱۲۱۳
پژوهشگاه علوم 
انساني ومطالعات 

 فرهنگي
۱۶۳۳ 

۱۲۱۱ 
فرهنگستان زبان و ادب 

 گزينيفارسي. گروه واژه
 تهران ي مصوب فرهنگستان دفتر سومهافرهنگ واژه

فرهنگستان زبان و 
 ادب فارسي

۱۶۱۱ 

۱۲۱۲ 
 - ۱۳۱۱شوپنهاور، آرتور، 

 م۱۱۱۳
 ۱۶۱۱ نشر مرکز تهران جهان همچون اراده و تصور

۱۲۱۶ 
گريم،  ياکوب لودويگ کارل، 

۱۱۱۶ - ۱۳۱۱ 
 ۱۶۳۱ فکر روز تهران هاي برادران گريمجهان افسانه: مجموعه کامل افسانه

 ۱۶۳۶ زرين تهران حسن مقدم )علي نوروز( و: جعفرخان از فرنگ آمده - ۱۶۲۲جمشيدي، اسماعيل،  ۱۲۱۳
 ۱۶۱۶ گام نو تهران زمان و حکايت - ۱۲۱۶ريکور،  پل،  ۱۲۱۱

 تهران شناسيپيرا روان کاستالن، ايون ۱۲۱۱
سازمان انتشارات و 

آموزش انقالب 
 اسالمي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۲ نشر مرکز تهران لذت متن م۱۲۱۳ - ۲۱۱۱بارت، روالن،  ۱۲۱۳
    زيارات ترجمه شده  ۱۲۱۱



 

 - ۱۶۱۶نوابي،داود،  ۱۲۱۲
تاريخچه ترجمه از فرانسه به فارسي در ايران از آغاز تا 

 کنون
 کرمان

دانشگاه شهيد باهنر 
 )کرمان(

۱۶۱۶ 

۱۲۱۳ 
 -تيلمن،  بنجامين، م     

۱۲۲۳ 
 حکمت تهران اسيشنويتگنشتاين، اخالق و زيبايي

۱۶۱۲

۱۳۲ق
۳ 

۱۲۱۱ 
 ۱۱۳۳نيچه، فريدريش ويلهلم، 

 م۱۲۳۳ -
 تهران سودمندي و ناسودمندي تاريخ براي زندگي

نشر و پژوهش 
 فرزان روز

۱۶۳۳ 

 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران اي بر فلسفه تاريخمقدمه والش، ويليام هنري ۱۲۱۲
 ۱۶۱۲ ماهي رانته جان و صورت م۱۲۳۱ - ۱۱۱۱لوکاچ، جورج،  ۱۲۱۶
 ۱۶۱۱ نشر مرکز تهران زندگي در دنياي متن، شش گفتگو، يک بحث م.۲۳۳۱ - ۱۲۱۶ريکور، پل،  ۱۲۱۳

۱۲۱۱ 
، - ۱۶۱۱پور، ابراهيم، موسي

 گردآورنده ، مترجم
دوازده + يک: سيزده پژوهش درباره طلسم ، تعويذ و 

 جادو
 ۱۶۱۳ نشر کتاب مرجع تهران

۱۲۱۱ 
 ۱۱۳۳لم، نيچه، فريدريش ويله

 م۱۲۳۳ -
 ۱۶۳۱ نشر پرسش ]اصفهان[ شامگاه بتان

۱۲۱۳ 
 ۱۱۳۳نيچه، فريدريش ويلهلم، 

 م۱۲۳۳ -
 ۱۶۱۱ آگاه تهران دجال

۱۲۱۱ 
 ۱۱۳۳نيچه، فريدريش ويلهلم، 

 م۱۲۳۳ -
 ۱۶۳۳ نشر نارنج تهران ي کامل اشعار نيچه(اکنون ميان دو هيچ )مجموعه

۱۲۱۲ 
قاضي سعيد قمي، محمد 

 - ۱۳۳۲محمد مفيد،  سعيدبن
 ؟ق۱۱۳۶

 تهران شرح اربعين
دارالخالفه 
 )چاپخانه(

۱۶۱۱

۱۶۱ق
۱ 

۱۲۳۳ 
الديني، عبدالمحسن، مشکوه

۱۲۲۲- 
منطق نوين، مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون 

 المنطقيه
 تهران

موسسه مطبوعاتي 
 نصر

 

۱۲۳۱ 
صدرالدين شيرازي،  محمدبن 

 ۱۳۱۳ق -؟ ۲۳۲ابراهيم، 
 ۱۶۳۳ مولي تهران هاي طارق و اعلي و زلزالتفسير سوره

۱۲۳۲ 
-۱۳۱۲روسو، ژان ژاک، 

 م۱۳۳۱
 اعترافات

 
 ۱۶۱۳ نيلوفر تهران

۱۲۳۶ 
صدرالدين شيرازي،  محمدبن 

 ۲۳۲ - ۱۳۱۳ابراهيم، ق
 مولي تهران تفسير سوره واقعه

۱۶۳۳

۱۳۱۲ 
 ۱۶۱۱ مولي تهران شطرنج وجود اکبربصيري، علي ۱۲۳۳

۱۲۳۱ 
 - ۱۱۱۲هايدگر، مارتين، 

 م۱۲۳۱
 ۱۶۱۶ نشر مرکز تهران مفهوم زمان و چند اثر ديگر

 - ۱۶۱۲جباري، اکبر،  ۱۲۳۱
پرسش از وجود: با نگاهي به کتاب وجود  و زمان مارتين 

 هيدگر
 ۱۶۱۳ کوير تهران

۱۲۳۳ 
 - ۱۲۲۳استرن، جوزف پيتر، 

 م۱۲۲۱
 ۱۶۳۶ طرح نو تهران نيچه

۱۲۳۱ 
 - ۱۱۱۱رجي، زيدان، ج

 م۱۲۱۳
آئينه باطن، يا، آخرين نظريه دانشمندان غرب در علم 

 فيزيونومي
 ۱۶۶۳ کتابخانه اسالم تهران

۱۲۳۲ 
 - ۱۱۲۱کريشنامورتي، جيدو، 

 م۱۲۱۱
 ۱۶۱۱ نگاربه تهران رهايي از دانستگي

۱۲۱۳ 
 - ۱۲۳۲هاوکينگ، استيون، 

 م۲۳۱۱
 تهران هاتاريخچه زمان: از انفجار بزرگ تا سياهچاله

شرکت سهامي 
 انتشار

۱۶۱۱ 

۱۲۱۱ 
     - ۱۲۱۱ايوز، هوارد ويتلي، 

 م
 تهران آشنايي با تاريخ رياضيات

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۶
 



 

۱۲۱۲ 
 - ۱۶۲۳العابدين، کرماني، زين

۱۲۶۱ 
 سعادت )چاپخانه( کرمان بن کريم کرمانيالعابدينبن زينتاليف ابوالقاسم

۱۶۱۱
ق
۱۶۲۱ 

۶۱۲۱ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ق۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
  کرمان ارشاد العوام

۱۶۲۱
ق

۱۶۳۲  

۱۲۱۳ 
طالب   )ع(   ، امام بن ابيعلي

 -قبل از هجرت  ۲۶اول،  
 ق۳۳

۱۶۱۱   شرح نورانيت و شرح فضيلت

۱۲۱۱ 
کرماني،  محمدبن محمدکريم، 

 ۱۲۱۶ - ۱۶۲۳ق
   کتاب مبارک منتخب

۱۶۱۳
ق
۱۶۲۲ 

 ۱۶۱۳ گام نو تهران فلسفه هنر هايدگر يانگ، جوليان ۱۲۱۱
 ۱۶۱۳ انتشارات شب  هاي قديميبرج - ۱۶۲۱فدايي نيا، عليمراد،  ۱۲۱۳
 ۱۶۱۲ نشر مرکز تهران ي اردشير بابکان از متن پهلويکارنامه  ۱۲۱۱
 ۱۶۱۳ جاويدان تهران و تنها يکه -ميرزا: بانضمام دو داستان و با  .۱۶۳۱ - ۱۲۱۶علوي، بزرگ،  ۱۲۱۲

۱۲۲۳ 
، - ۱۶۳۱مستوفي،  هوشنگ، 

 گردآورنده و مترجم
ليال: داستانهاي آسيائي: مجموعه هيجده داستان از: تا 

 گور... ابوالقاسم طاهري
 ۱۶۳۳ اميرکبير تهران

 ۱۶۱۱ روزبهان : دنيا تهران هاي بهرنگقصه ۱۶۳۳ - ۱۶۱۱بهرنگي، صمد،  ۱۲۲۱

۱۲۲۲ 
 - ۱۱۱۳اوسوالد،  اشپنگلر،

 م۱۲۶۱
 ۱۶۳۳ نشر پرسش اصفهان هاي تصميمسال

 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران طعم گس خرمالو پيرزاد، زويا ۱۲۲۶

۱۲۲۳ 
سنت اگزوپري، آنتوان دو، 

 م۱۲۳۳ - ۱۲۳۳
 تهران مسافر کوچولو

سازمان انتشاراتي و 
 فرهنگي ابتکار

 

۱۲۲۱ 
 - ۱۳۲۲بالزاک، اونوره دو، 

 م۱۱۱۳
 ۱۶۱۲ ناهيد تهران يچرم ساغر

۱۲۲۱ 
 - ۱۳۲۲بالزاک، اونوره دو، 

 م۱۱۱۳
 ۱۶۱۳ دادار تهران زنبق دره

 ۱۶۳۱ نشر سالي تهران ياد بيدار: يادي از صادق هدايت و نقد آثارش ۱۶۳۱ -داريوش،  پرويز،  ۱۲۲۳

۱۲۲۱ 
 - ۱۱۱۱بارکلي، جورج، 
 م.۱۳۱۶

 ۱۶۳۱ دانشگاه تهران تهران رساله در اصول علم انساني

 ۱۶۱۳ نيلوفر تهران ديدار با خورشيد - ۱۶۲۳پورجعفري، محمدرضا،  ۱۲۲۲
 ۱۶۳۲ نشر ني تهران وگوي ديگرگفت ۲روح و ايران: روح يک جهان بي م.۱۲۲۱-۱۲۱۳فوکو، ميشل،   ۲۳۳۳
 ۱۶۱۱ نشر ني تهران از کافکا تا کافکا - ۱۲۳۳بالنشو، موريس،  ۲۳۳۱
 ۱۶۱۳ زمينه تهران باغ: چند قصه - ۳۱۶۱دوائي، پرويز،  ۲۳۳۲
 ۱۶۱۳ خوارزمي تهران چومسکي م     - ۱۲۶۲الينز، جان،  ۲۳۳۶

۲۳۳۳ 
- ۱۶۲۳پورجعفري، محمدرضا، 

 ، گردآورنده ، مترجم
 ۱۶۱۱ گيسوم تهران داستان کوتاه ۱۶از زبان ديگران: مجموعه 

  رکت چاپ مهر[]ش  مرديکه رفيق عزرائيل شد - ۱۶۱۲پديدار  ، علي،  ۲۳۳۱
 ۱۶۱۱ خوارزمي تهران آرمانشهر )يوتوپيا( م۱۱۶۱-۱۳۳۱مور، تامس،  ۲۳۳۱
 ۱۶۳۶ نشر مرکز تهران رمزهاي زنده جان بوکور، مونيک دو ۲۳۳۳

 تهران دين و اسطوره در آمريکاي وسطا )پيش از کلمب( - ۱۶۲۶کندري، مهران،  ۲۳۳۱
موسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي 

 ()پژوهشگاه
۱۶۳۲ 

 تهران پاريس در قرن بيستم ۱۱۲۱ - ۱۲۳۱ورن،  ژول،  ۲۳۳۲
مرکز نشر فرهنگي 

 مشرق
۱۶۳۳ 

 ۱۶۱۱ نيلوفر تهران آداب زيارت مدرسي، تقي ۲۳۱۳



 

۲۳۱۱ 
 ۱۱۳۳چسترتن، گيلبرت کيت، 

 م ۱۲۶۱ -
۱۶۱۲ طرح نو تهران ماجراهاي پدر براون ، کشيش کارآگاه  

 ۱۶۱۲ نيلوفر ]تهران[ لرد جيم ۱۱۱۳ - ۱۲۲۳کنراد،  جوزف،  ۲۳۱۲

۲۳۱۶ 
 - ۱۲۶۱پيراندلو،  لوئيجي، 

۱۱۱۳ 
 تهران مطرود

روشنگران و 
 مطالعات زنان

۱۶۳۳ 

 ۱۶۳۶ نيلوفر تهران دل تاريکي م۱۲۲۳ - ۱۱۱۳کنراد، جوزف،  ۲۳۱۳

۲۳۱۱ 
 - ۱۲۳۶کوربن، هانري، 
 م۱۲۳۱

 ۱۶۳۲ گلبان تهران انسان نوراني در تصوف ايراني

 تهران قهقهه اسکلت ۱۶۳۳ - ۱۲۲۳شيفته، نصراهلل،  ۱۲۳۱
بنگاه مطبوعاتي 

 افشاري
۱۶۶۶ 

 ۱۶۳۱ هرمس تهران فلسفه و بحران غرب  ۲۳۱۳

 تيراژه تهران خانه ادريسيها ۱۶۳۱ - ۱۶۶۳عليزاده، غزاله،  ۲۳۱۱
۱۶۳۳

 
 ۱۶۱۶ انزلي اروميه منشاء انواع م۱۱۱۲ - ۱۱۳۲داروين، چارلز،  ۲۳۱۲
 ۱۶۱۳ ني تهران لوياتان م۱۱۳۲ - ۱۱۱۱هابز، تامس،  ۲۳۲۳
 ۱۶۱۳ نيلوفر تهران هاي غريبي آشنا يادداشتهاي پراکنده و....بازمانده - ۱۶۲۲اصالني، محمدرضا،  ۲۳۲۱

 ]تهران نامه آدميت احقاقي اسکوئي، حسن ۲۳۲۲
]حسن شمس 

 گيالني[
۱۶۱۳ 

 تهران سر پل بين، عليپاک ۲۳۲۶
چاپ مطبوعاتي 

 نيکپو
۱۶۲۳ 

 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران ي مليک مطران: يک فيلمنامهعشقنامه ۱۶۱۲ -نژاد،  قاسم، هاشمي ۲۳۲۳

۲۳۲۱ 
 ۱۲۱۱ويتگنشتاين،  لودويگ، 

- ۱۱۱۲ 
 نشر مرکز تهران هادرباره رنگ

۱۶۳۱
 

  مدتيست خدا مرده الدينفرهيخته، شمس ۲۳۲۱
نقش جهان 

 )چاپخانه(
۱۶۳۱ 

 ۱۶۱۳ اساطير تهران نسيم انس ۱۶۲۲ -نصراهلل،  پورجوادي،  ۲۳۲۳

۲۳۲۱ 
 - ۱۲۲۱ماهيار نوابي، يحيي،  

۱۶۳۲. 
 شيراز مجموعه مقاالت

دانشگاه پهلوي، 
 موسسه آسيايي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۱ نشر چشمه تهران الزمان و قمرچهرالزمان نامه: بديعبديع  ۲۳۲۲

۲۳۶۳ 
 ۱۱۲-نيشابوري، يحيي سيبک

 ق
 ۱۶۱۱ مهچش تهران حسن و دل

 ۱۶۱۱ چشمه تهران بهرام و گل اندام محمدالدينصافي، امين ۲۳۶۱

۲۳۶۲ 
؟ ۲۱۳فارابي،  محمدبن محمد، 

 ۶۶۲ق -
 ۱۶۳۱ پارت ]تهران[ موسيقي کبير فارابي: بخش سازها: عود، انواع طنبور...

 تهران فارابي موسس فلسفه اسالمي -۱۶۱۲داوري، رضا،  ۲۳۶۶
انجمن شاهنشاهي 

 ايران فلسفه
۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۲ کتابفروشي زوار تهران ۱۶۱۲ - ۱۶۳۲رستاخيز: مجموعه شعر  - ۱۶۳۱بهبهاني، سيمين،  ۲۳۶۳
 ۱۶۳۲ نشر البرز تهران يکي مثال اين که... ۱۶۳۱ -بهبهاني،  سيمين،  ۲۳۶۱
 ۱۶۱۶ بينشر آ ]تهران[ احمد ...هاي نيما يوشيج به جالل آلنامه ۱۶۶۱ - ۱۲۳۳نيما يوشيج،  ۲۳۶۱

۲۳۶۳ 
، ۱۶۶۱ - ۱۲۳۳نيمايوشيج، 

 مستعار
هاي نيما به همسرش عاليه: هشتمين دفتر از نامه

 مجموعه آثار
  آگاه تهران

۲۳۶۱ 
 -۱۶۳۳سپهري، سهراب، 

۱۶۱۲ 
 ۱۶۱۲ سروش تهران اطاق آبي: به همراه دو نوشته ديگر

۲۳۶۲ 
 - ۱۳۳بن علي، کاشفي، حسين

 ق۲۱۳
 ۱۶۱۱ ميهاسال تهران روضة الشهداء

۲۳۳۳ 
 - ۱۶۳۶نژاد، شاپور، آرين

۱۶۳۳. 
  انتقام تيرداد

بنگاه مطبوعاتي 
 سوم اسفند

 

 ۱۶۳۲ هژبر تهران : شعر نمايشي در هفت صحنه۱۶۲۲منظومه  ۱۶۱۲ -سپانلو،  محمدعلي،  ۲۳۳۱



 

  نويد شيراز شيراز هاي بلوط: مجموعه شعرذکر خواب - ۱۶۶۳جان، قاسم، آهنين ۲۳۳۲

 اهواز هاخون و اشراق در ارغوان جوشن - ۱۶۶۳جان، قاسم، آهنين ۳۶۲۳

سازمان تبليغات 
اسالمي، حوزه 
هنري استان 

 خوزستان

۱۶۱۱ 

 اهواز ها در شب سقاخانهکودکي - ۱۶۶۳جان، قاسم، آهنين ۲۳۳۳

سازمان تبليغات 
اسالمي، حوزه 
هنري استان 

 خوزستان

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۳ نويد شيراز شيراز داندشاعر مرگ خويش مي - ۱۶۶۳جان، قاسم، آهنين ۲۳۳۱
 ۱۶۱۲ مرواريد تهران گزينه اشعار ۱۶۱۱ - ۱۶۱۲تميمي، فرخ،  ۲۳۳۱
 ۱۶۱۲ پاژنگ تهران شودقافيه در باد گم مي - ۱۶۱۲احمدي، احمدرضا،  ۲۳۳۳

 ۱۶۲۳ -قاسمي،  عباس،  ۲۳۳۱
]هفت[ سردار نامي: يک صفحه مهيج از نتايج پر  ۳

 خار ايران گذشتهافت
 

بنگاه مطبوعاتي 
 سوم اسفند

۱۶۶۳ 

 ۱۶۱۱ هادي آبرام تهران قطعه شعر( ۳۳انگيز بود: )و رنگ انار خوف آبرام، هادي ۲۳۳۲

 حريري، ناصر ۲۳۱۳
هنر و ادبيات امروز: گفت و شنودي با احمد شاملو، رضا 

 براهني
 ۱۶۱۱ کتابسراي بابل بابل

۲۳۱۱ 
  - ۱۶۳۱بهبهاني، سيمين، 

۱۶۲۶ 
 ۱۶۱۲ نگاه تهران مجموعه اشعار

 ۱۶۱۱ مشکي تهران هاآوازها و مقامه رسائل، حسين ۲۳۱۲
 ۱۶۱۱ بزرگمهر تهران خواب آفتاب: چهل ترانه و سرود و غزل عارف، عباس ۲۳۱۶

 مشهد کردي؟!درست بايد همين امروز تيربارانم مي - ۱۶۱۱رضايي،  بهار،  ۲۳۱۳
سترگ: جهان

 محقق
۱۶۱۶ 

 ۱۶۱۳ تپش نو تهران ۱۶۱۳ - ۱۶۱۳هاي به نفع روياها: از سال - ۱۶۶۱مرادي، رستم، اله ۲۳۱۱
 ۱۶۱۱ ثالث تهران هاي سيمينسيماب - ۱۶۶۱مويد، م،  ۲۳۱۱
 ۱۶۱۱ مرواريد تهران ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد .۱۶۳۱ - ۱۶۱۶فرخزاد، فروغ،  ۲۳۱۳
   تهران يک، جلوش تا بينهايت صفرها ۱۶۱۱ - ۱۶۱۲شريعتي، علي،  ۲۳۱۱

 آبرام، هادي ۲۳۱۲
تخيل شگرف محروميت: مجموعه شعرهايي از زمستان 

 ۱۲تا زمستان  ۱۱
 ۱۶۱۲ چشمه تهران

  در حاشيه )سفرنامه( رسائل، حسين ۲۳۱۳
کتاب ميرا: گروه 

 شناسيآزاد ايران
۱۶۱۲ 

  نشر دشستان  اموشها، خها در جعبهکلمه - ۱۶۲۱رياحي، هرمز ،  ۲۳۱۱
 ۱۶۳۳ نشر بشارت تهران لغات ۶۳۳۳۳فارسي: فرهنگ روسي به واسکانيان، گرانت آوانسوويچ ۲۳۱۲

 تهران فرهنگ بيذوي )ابوزيدآباد کاشان( - ۱۶۳۳مزرعتي، عباس،  ۲۳۱۶
عباس مزرعتي، 
علي مزرعتي، 
 محمد مزرعتي

۱۶۳۳ 

 ۱۶۶۱ مرجان تهران سفيد ديک نهنگمابي م۱۱۲۱-۱۱۱۲ملويل، هرمن،  ۲۳۱۳

 تهران نامه گرگانيواژه ۱۶۱۳-۱۲۲۲کيا، محمدصادق،  ۲۳۱۱
دانشگاه 

تهران،موسسه 
 انتشارات

۱۶۶۳ 

 ۱۶۱۱ تالونگ تهران در تالش معاش ۱۶۲۱ - ۱۲۱۳مسعود،  محمد،  ۲۳۱۱

۲۳۱۳ 
 -  ۱۲۱۳مسعود،  محمد، 
۱۶۲۱. 

 ۱۶۱۱ تالونگ تهران بهار عمر

۲۳۱۱ 
 - ۱۲۱۳، مسعود،  محمد
۱۶۲۱. 

 ۱۶۱۱ تالونگ تهران تفريحات شب

۲۳۱۲ 
 - ۱۱۲۶الفايت،  ماري مادلن، 

۱۱۶۳ 
 ۱۶۱۱ نقش خورشيد اصفهان پرنسس کلو



 

۲۳۳۳ 
ناباکوف،  والديمير 

 ۱۱۲۲ - ۱۲۳۳والديميروويچ، 
 ۱۶۱۳ نيال تهران زندگي واقعي سباستين نايت ]رمان[

۲۳۳۱ 
ناباکوف،  

 - ۱۲۲۱دالديميروالديميرويچ، 
 م.۱۲۳۳

 ۱۶۱۳ کارنامه تهران دفاع لوژين

۲۳۳۲ 
، - ۱۶۳۳نجفي،  ابوالحسن، 

 گردآورنده و مترجم
 ۱۶۱۱ پاپيروس تهران برگزيده داستانهاي کوتاه از نويسندگان معاصر فرانسه

 م۱۲۱۱- ۱۱۲۱برتون، آندره،  ۲۳۳۶
( گفت و گو با ۱۲۱۶ - ۱۲۱۲سرگذشت سوررئاليسم )

 آندره برتون
 ۱۶۱۱ نشر ني انتهر

۲۳۳۳ 
، - ۱۶۲۳ثروت، منصور، 

 گردآورنده
 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران فرهنگ کنايات

۲۳۳۱ 
 -؟ ۳۳۳بيهقي، احمد بن علي، 

 ق.۱۳۳
 تهران تاج المصادر

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۲ چهر  فيزيولوژي قلب و گردش خون ۱۲۱۱ -برن،  رابرت، م      ۲۳۳۱

 تهران هاي مجاورها و زنبقهاي ايران و گونهالله بو، پروندل ۲۳۳۳
موسسه 

گياهشناسي ايران، 
 باغ گياهشناسي

 

 تهران گياهان هرز ايران ۱۶۱۲ -کريمي،  هادي،  ۲۳۳۱
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۳ 

 - ۱۶۳۱پزشکزاد، ايرج،  ۲۳۳۲
الرشيد: قصه براي کودکان و خان در بارگاه هارونماشاءاهلل

 جوانان )و احتماال بزرگساالن(نو
 ۱۶۱۱ عليشاهصفي تهران

 ۱۶۱۶ ثالث تهران نوزاد )نمايشنامه( ۱۶۱۱ -زاده،  سيروس، ابراهيم ۲۳۱۳
 ۱۶۱۶ ثالث تهران رستوران )نمايشنامه( ۱۶۱۱ -زاده،  سيروس، ابراهيم ۲۳۱۱

۲۳۱۲ 
 -ابراهيم زاده،  سيروس، 

۱۶۱۱ 
 ۱۶۱۶ ثالث تهران الزاروس

۱۶۲۳ 
 -الدين محمد، حافظ،  شمس
 ۳۲۲ق

ديوان حافظ براساس هشت نسخه کامل کهن مورخ به 
 هجري قمري ۱۲۳تا  ۱۱۶سالهايي 

 ۱۶۳۲ اميرکبير تهران

۲۳۱۳ 
 - ۱۱۳۳دوما،  آلکساندر، 
۱۱۳۲ 

  موسسه ادبي اميد  هود، يا، پادشاه دزدانروبن

۲۳۱۱ 
 - ۱۲۶۱گارسيا لورکا،  فدريکو، 

۱۱۲۱ 
 ۱۶۱۶ گوتنبرگ تهران هاي کوليآواز

 ۱۶۱۱ کتاب آزاد تهران کودکان آب و گل فيليپس، ريچل ۲۳۱۱

۲۳۱۳ 
 - ۱۲۳۲ريتسوس، يانيس، 

 م۱۲۲۳
 ۱۶۱۳ ققنوس تهران دهليز و پلکان )منتخبات شعر(

 م.۱۲۱۱ - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  ۲۳۱۱
 

 هاپاردايان
 

 کتابخانه گوتمبرگ ]تهران[
۱۶۶۱ 

 - ۱۶۶۲اهلل،  محبپرچمي،  ۲۳۱۲
هزار کنايه اصطالح  ۱۱هاي فرهنگ: بيش از پس کوچه

 و تکيه کالم عاميانه شفاهي امروزه
۱۶۱۲ فرهنگ ماهرح تهران

 ۱۶۳۱ چاپخانه صبح امروز ]تهران[ تويست داغم کن -۱۶۱۲اعتمادي، رجبعلي،  ۲۳۲۳

۲۳۲۱ 
استيونسون، رابرت لوئيس، 

 م۱۱۲۳ - ۱۱۱۳
 نتهرا جزيره گنج

کتابهاي هرمس، 
 کتابهاي کيميا

۱۶۳۱ 

 ۱۶۱۲ قلم تهران تقسيم کار اجتماعي م۱۲۱۳ - ۱۱۱۱دورکم، اميل،  ۲۳۲۲
 ۱۶۱۱ آگاه تهران مقدمه بر فلسفه تاريخ هگل هيپوليت، ژان ۲۳۲۶

 تهران شناسيمعني اختيار، منصور ۲۳۲۳
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۳۱ 



 

 وبرت الدريفوس،  هي ۲۳۲۱
ميشل فوکو فراسوي ساختگرايي و هرمنيوتيک با 

 اي به قلم ميشل فوکوموخره
 ۱۶۱۳ نشر ني تهران

 ۱۶۱۳ خوارزمي تهران فلسفه کانت م    -۱۲۱۶کورنر، اشتفان،  ۲۳۲۱

 ]تهران[ ۱۶۱۲فرهنگ کتاب ششم بهار   ۲۳۲۳
موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۲ 

۲۳۲۱ 
 - ۱۳۲۳کانت، ايمانوئل، 

 م۱۱۳۳
 ۱۶۳۳ نشر ني تهران نقد قوه حکم

۲۳۲۲ 
کاپلستون، فردريک چارلز، 

 م     - ۱۲۳۳
 تهران کانت

دانشگاه صنعتي 
شريف، موسسه 
انتشارات علمي : 

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۳ 

۲۱۳۳ 
 - ۱۲۱۲بزرگمهر، منوچهر، 

۱۶۱۱ 
 تهران فالسفه تجربي انگلستان

انجمن شاهنشاهي 
 فلسفه ايران

۱۶۱۳ 

 تهران بيني ايراني بر افالطونتاثير فرهنگ و جهان - ۱۶۱۳پانوسي، استفان،  ۲۱۳۱
انجمن شاهنشاهي 

 فلسفه ايران
۱۶۱۱

۲۱۳۲ 
-۱۱۶۱فوکوزاوا، يوکيچي، 

 م۱۲۳۱
 ۱۶۱۶ نشر آبي تهران ي تمدننظريه

 نصر تهران جزيره خضرا و تحقيقي پيرامون مثلث برمودا نجار، ناجي ۲۱۳۶
۱۳۳ق
۳ ۱۶۱

۲ 

۲۱۳۳ 
 ۱۱۳۳ويلهلم، نيچه،  فريدريش

 م.۱۲۳۳ -
گرايي و يونان"زايش تراژدي از روح موسيقي، يا، 

 "بدبيني
 ۱۶۳۳ پرسش ]آبادان[

 ۱۶۱۱ خوارزمي تهران ويتگنشتاين هارت ناک، يوستوس ۲۱۳۱
 ۱۶۱۳ زرچاپخانه  تهران آذريگان: آگاهيهائي درباره گويش آذري ۱۲۲۲ -کيا،  محمدصادق،  ۲۱۳۱

۲۱۳۳ 
 - ۱۶۱۱ايزدپناه، حميد،  
۱۶۲۳. 

 ۱۶۱۶ آگاه تهران فرهنگ لري

۲۱۳۱ 
م ۱۲۱۳ - ۱۲۲۱فوکو، ميشل،  

. 
 هايي ازها و طراحياين يک چپق نيست: همراه با نقاشي

 رنه مگريت
 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران

 ۱۶۳۶ نشر مرکز تهران ثزندگي در دنياي متن: شش گفتگو، يک بح م. ۲۳۳۱ - ۱۲۱۶ريکور، پل،   ۲۱۳۲

۲۱۱۳ 
 ۱۱۱۲ويتگنشتاين، لودويگ ،  

 م.۱۲۱۱ -
 ۱۶۳۱ اميرکبير تهران فلسفي -ي منطقي رساله

۲۱۱۱ 
 - ۱۱۱۲هايدگر، مارتين، 

 م.۱۲۳۱
 تبريز وجود و زمان

دانشگاه تبريز، 
موسسه تحقيقاتي 

 -علوم اسالمي 
 انساني

۱۶۱۱ 

۲۱۱۲ 
 - ۱۱۲۱مارکوزه، هربرت،  

 م.۱۲۳۲
 ۱۶۱۱ اسپرک تهران بعد زيباشناختي

۲۱۱۶ 
 - ۱۲۱۱بارت، روالن،  
 م.۱۲۱۳

 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران مقاله ۲۳نقد تفسيري: 

 تهران کنتين دوروارد م.  - ۱۲۱۳والتر، اسکات،   ۲۱۱۳
بنگاه مطبوعاتي 

 پاينده
۱۶۶۱ 

  علي جعفري ]قائمشهر[ ژاندارک، يا، ژان مقدس م.۱۲۱۳ - ۱۱۱۱شاو، برنارد،    ۲۱۱۱

۲۱۱۱ 
-۱۱۱۱مارتن دوگار، روژه، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۱۱ نيلوفر تهران خانواده تيبو

 ۱۶۳۲ جامي تهران صومعه پارم م.۱۱۳۲ - ۱۳۱۶استاندال،  ۲۱۱۳

۲۱۱۱ 
-۱۱۳۲هوگو، ويکتور ماري، 

 م.۱۱۱۱
  کوژپشت ]صحيح: گوژپشت[ نتردام

بنگاه مطبوعاتي 
 صفي عليشاه

 



 

۲۱۱۲ 
 - ۱۲۱۱تروايا، هانري،  
 م.۲۳۳۳

 ۱۶۳۳ البرز تهران پوشکين: زندگينامه

۲۱۲۳ 
 - ۱۱۱۳گيسينگ، جورج، 

 م.۱۲۳۶
 ۱۶۳۱ نگاه تهران ميراث شوم

۲۱۲۱ 
 - ۱۱۱۳شکسپير، ويليام، 

 م.۱۱۱۱
 ۱۶۱۶ يزدان تهران آنتونيوس و کلئوپاترا

۲۱۲۲ 
 - ۱۱۱۳شکسپير، ويليام، 

 م.۱۱۱۱
 ۱۶۱۳ نقره تهران تر تندخويمجلس تماشاخانه: به تربيت آوردن دخ

۲۱۲۶ 
 - ۱۲۱۱حبيب اصفهاني، 

 ق.۱۶۱۱
 مطبعه عزت افندي استانبول کتاب دستور سخن

۱۲۱ق
۲ 

۱۶۱۱ محسن بينا تهران ترجمه ابيات و شرح اشعار حافظ ، شارح- ۱۲۲۳بينا،  محسن،  ۲۱۲۳  

۲۱۲۱ 
الدين محمد بن مولوي، جالل

 ق۱۳۲ - ۱۳۳محمد، 
 ۱۶۱۶ اميرکبير رانته مثنوي معنوي

 ۱۶۱۶ نشر نو تهران دائو د جينگ الوئدزو ۲۱۲۱

۲۱۲۳ 
الدين، جمشيد کاشاني، غياث

۳۲۳ -  ۱۶۲ 
 تهران رساله طاق و ازج

صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي 
ايران، انتشارات 

 سروش

۱۶۱۱ 

۲۱۲۱ 
الدين محمد بن مولوي، جالل

 ق.۱۳۲ - ۱۳۳محمد، 
 ۱۶۱۶ علمي  الدينمکتوبات موالنا جالل

۲۱۲۲ 
 -الهيجي،  محمدبن يحيي، 

 ۲۱۲ق
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران مثنوي اسرار الشهود

۲۱۶۳ 
نجم رازي، عبداهلل بن محمد، 

 ق۱۱۳-؟۱۳۳
 ۱۶۱۶ طهوري تهران "دايه"الدين رازي اشعار شيخ نجم

۲۱۶۱ 
 - ۱۲۱۱حبيب اصفهاني، 

 ق۱۶۱۱
 استانبول ده استآموزان پرداخته شدبستان پارسي: براي پارسي

محمودبک 
 )چاپخانه(

۱۶۳۱ 

 ۱۱۱۳ق -تيک چند، بهار،  الله ۲۱۶۲
بهار عجم: فرهنگ لغات، ترکيبات، کنايات و امثال 

 فارسي
 ۱۶۳۲ طاليه تهران

۲۱۶۶ 
، - ۱۲۲۱دبيرسياقي،  محمد، 

 گردآورنده و مترجم
نامها و صفتها و ضميرها و پسوندهاي ديوان لغات الترک 

 بن محمد کاشغريينمحمودبن حس
 تهران

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۳۱ 

۱۶۱۳ آبرخ سمنان نامه گويش باستاني سمنانيواژه - ۱۶۶۳جواهري، محمدحسن،  ۲۱۶۳  

 - ۱۶۶۱سمائي،سيد مهدي،  ۲۱۶۱
اي درباره فرهنگ لغات زبان مخفي )با مقدمه

 شناسي زبان(جامعه
 ۱۶۱۲ نشر مرکز تهران

 ۱۶۱۳   فرهنگ اصطالحات معارف اسالمي: فارسي ـ انگليسي طالقاني، محمدعلي ۱۶۱۲

 خرمشاهي، مصطفي ۲۱۶۳
زنبورداري در ايران و دنيا: روش نوين زنبورداري اسراري 
 از زندگي زنبور عسل بيماريها، دشمنان موم، زنبور و کندو

  دهخدا تهران

 .۱۶۳۲ - ۱۶۳۲ذکاء،  يحيي،  ۲۱۶۱
 گوهرها

 
 ۱۶۳۱ سيناابن هرانت

 - ۱۶۲۱عندليب،  خسرو،  ۲۱۶۲
هاي سمناني المثلفرهنگ جامع اصطالحات و ضرب

شامل: مثلها، تشبيهات، کنايات، اصطالحات عاميانه و 
 ظرايف ادبي

 ۱۶۱۱ آبرخ سمنان

 ۱۶۱۱ بنياد نيشابور تهران نامه سيستانيواژه - ۱۶۱۲افشار سيستاني، ايرج،  ۲۱۳۳
 ۱۶۱۱ فرهنگ ايليا رشت زبان گيلکي - ۱۶۶۲دي ،  مسعود، پورها ۲۱۳۱

۲۱۳۲ 
داستايوسکي، فئودور 

 م۱۱۱۱ - ۱۱۲۱ميخائيلوويچ، 
 ۱۶۳۱ کتابهاي جيبي تهران نازنين و بوبوک

 تهران هنري جيمز تانر، توني ۲۱۳۶
کهکشان: دفتر 

 ويراسته
۱۶۳۱ 



 

 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران العصر الجاهلي ضيف، شوقي ۲۱۳۳

۳۱۲۱ 
 -۱۳۲۲سگور،  سوفي، 

 م.۱۱۳۳
 تهران فرانسوا گوژپشت

هرمس )کيميا(: 
شرکت انتشاراتت 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۲ 

 تهران عابر هوايي، کرگدن ۱۲۱۲ - ۱۲۲۳يونسکو،  اوژن،  ۲۱۳۱
تجربه: دفتر 

 ويراسته
۱۶۱۳ 

۲۱۳۳ 
 - ۱۲۲۳اوژن،  -يونسکو 

۱۲۱۲ 
 تهران اجر جديدهاست، مستمرغژاک يا اطاعت آينده، در تخم

تجربه: دفتر 
 ويراسته

۱۶۱۳ 

۲۱۳۱ 
 - ۱۲۱۱همينگوي،  ارنست، 

۱۱۲۲ 
 ۱۶۳۳ کتابهاي جيبي تهران داشتن و نداشتن

 ۱۶۱۳ فارياب تهران فرهنگ بزرگ موسيقي کانده، روالن دو ۲۱۳۲

۲۱۱۳ 
بن حسن، جرجاني،  اسماعيل

 ۳۶۳ - ۱۶۱ق
 تهران يادگار، در دانش پزشکي و داروشناسي

دانشگاه تهران، 
موسسه مطالعات 

 اسالمي
۱۶۱۱ 

 مشهد تاريخ تاريخ نگاري در اسالم ۱۲۱۳ -روزنتال،  فرانتس،  ۲۱۱۱
موسسه چا و 

انتشارات آستان 
 قدس رضوي

۱۶۱۱ 

 مشهد نگاري در تاريختقويم و تقويم -۱۶۱۱نبئي، ابوالفضل،  ۲۱۱۲
آستان قدس 

رضوي، موسسه 
 چاپ و انتشارات

۱۶۱۱ 

۲۱۱۶ 
 - ۱۲۶۶فرهادميرزا قاجار، 

 ق۱۶۳۱
آموز سنتي ايران )مشتمل بر نصاب انگليسي، يا، زبان

 هاي انگليسي با معادل فارسي و عربي(واژه
 تهران

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
 گيلمک

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۳ چشمه تهران هامازندراني و سنسکريت کالسيک: روايت واژه -۱۶۲۳کوالييان،  درويشعلي،  ۲۱۱۳

 - ۱۶۶۱فراروي، جمشيد،  ۲۱۱۱
بندي لغات و اصطالحات فارسي فرهنگ طيفي: طبقه

مقوله با عطف به مقوالت  ۲۲۳شامل طبف لغات در 
 مشابه

 ۱۶۳۳ جمشيد فراروي تهران

۲۱۱۱ 
 - ۱۱۱۲دويل، آرتور کانن، 

 م۱۲۶۳
 تهران جعبه مقوايي

شهر کتاب، هرمس 
 ) کارآگاه(

۱۶۳۳ 

۲۱۱۳ 
 - ۱۱۱۲دويل، آرتور کانن، 

 م۱۲۶۳
 ۱۶۳۱ هرمس )کارآگاه( تهران نشانه چهار

۲۱۱۱ 
 - ۱۱۱۲دويل، آرتور کانن، 

 م۱۲۶۳
 تهران اتود در قرمز الکي

شهر کتاب، هرمس 
 )کارگاه(

۱۶۱۳ 

۲۱۱۲ 
 - ۱۱۱۲دويل، آرتور کانن، 

 م۱۲۶۳
 تهران دره وحشت

شهر کتاب، هرمس 
 )کاراگاه(

۱۶۳۱ 

 ۱۶۱۲ موسسه نشر بلخ تهران لغات عاميانه فارسي افغانستان نويس، عبداهللغانياف ۲۱۱۳

۲۱۱۱ 
، - ۱۶۱۱زنگوئي، عبدالمجيد، 
 گردآورنده

 اميرکبير تهران شعر دشتي و دشتستان
۱۶۱۳

 

۲۱۱۲ 
            - ۱۲۶۲اکو،  امومبرتو، 

 م.
 ۱۶۱۳ ققنوس تهران اسطوره سوپرمن و چند مقاله ديگر

 ۱۶۱۳ ثالث تهران شناسينشانه م۲۳۱۱ - ۱۲۶۲اکو، اومبرتو،  ۲۱۱۶

۲۱۱۳ 
 - ۱۱۱۲هايدگر، مارتين، 

 م۱۲۳۱
 ۱۶۱۳ تندر ]تهران[ فلسفه چيست؟

۲۱۱۱ 
 - ۱۱۳۳کاسيرر، ارنست، 

 م۱۲۳۱
 ۱۶۳۳ نيلوفر ]تهران[ فلسفه روشنگري

۲۱۱۱ 
 - ۱۲۲۱فرانسوا، -ليوتار، ژان

 م۱۲۲۱
 ۱۶۳۱ نشر ني تهران شناسيپديده



 

۲۱۱۳ 
 -هوک،  سميوئل هنري، 

۱۱۳۳ 
 روشنگران تهران اساطير خاورميانه

۱۶۱؟
۲  

۱۶۱۱ نشر ني تهران فوکو م۱۲۲۱ - ۱۲۲۱دولوز، ژيل،  ۲۱۱۱
 ۱۶۱۳ ماه ريز تهران اتاق روشن تامالتي درباره عکاسي ۱۲۱۱ - ۱۲۱۳بارت،  روالن،  ۲۱۱۲
 ۱۶۱۲ نشرني تهران پادشاه پريان از ستم آدميان دادخواهي حيوانات نزد الصفااخوان ۲۱۳۳

 م۱۲۱۳ - ۱۲۲۱فوکو، ميشل،  ۲۱۳۱
نظم گفتار: درس افتتاحي در کلژ دو فرانس، دوم دسامبر 

۱۲۳۳ 
 ۱۶۳۱ آگاه تهران

 ۱۶۱۱ کتاب ايران تهران زبان هست يا است؟ توفان، مسعود ۲۱۳۲
 ۱۶۱۱ ارويست تهران جنون روز - ۱۲۳۳بالنشو، موريس،  ۲۱۳۶
 ۱۶۳۱ نشر ني تهران مراقبت و تنبيه:  تولد زندان م۱۲۱۳ - ۱۲۲۱فوکو، ميشل،  ۲۱۳۳
 ۱۶۱۱ نگاه معاصر تهران تسالي فلسفه م      - ۱۲۳بوئتيوس،  ۲۱۳۱
 ۱۶۱۱ مرواريد تهران حکم مرگ - ۱۲۳۳بالنشو، موريس،  ۲۱۳۱

۲۱۳۳ 
 - ۱۱۱۲هوسرل، ادموند، 

 م۱۲۶۱
 تهران شناسيايده پديده

انتشارات علمي و 
 فرهنگي

۱۶۳۲ 

۲۱۳۱ 
 - ۱۳۱۱شوپنهاور، آرتور، 

 م۱۱۱۳
 ۱۶۳۱ زرياب تهران شناسيهنر و زيبايي

۲۱۳۲ 
 - ۱۱۳۱ميل، جان استوارت، 

 م۱۱۳۶
 ۱۶۱۳ مازيار تهران زندگينامه خودنوشت جان استوارت ميل

 ۱۶۳۱ طرح نو تهران هابز م     - ۱۲۳۲تاک، ريچارد،  ۲۱۱۳

۱۱۱۲ 
ناظرزاده کرماني،  فرهاد، 

۱۶۲۱- 
ا و کنهادبيات نمايشي در روم: لوسييوس آنييوس سه

 کاهنتيز اثر سهاستراژدي رومي با ترجمه نمايشنامه تي
 ۱۶۱۲ برگ تهران

۲۱۱۲ 
ابن رشد، محمد بن احمد، 

 ق۱۲۱ - ۱۲۳]فيلسوف[، 
 ۱۶۱۳ حکمت تهران التهافتتهافت

 ۱۶۳۱ آناهيتا اسکويي تهران سيري در تاريخ تئاتر ايران -۱۶۳۲اسکويي،  مصطفي،  ۲۱۱۶

۲۱۱۳ 
 -تبادکاني،  محمدبن محمد، 

 ق. شارح۱۲۱
تسنيم المقربين: شرح فارسي منازل السائرين خواجه 

 عبداهلل انصاري
 تهران

کتابخانه، موزه و 
مرکز اسناد مجلس 

 شوراي اسالمي
۱۶۱۲ 

۲۱۱۱ 
مجلسي، محمدباقربن 

 ق۱۱۱۱ - ۳۶۳۱محمدتقي، 
  علميه اسالميه تهران حق اليقين

 ۱۶۳۱ عارف  اسمال در نيويورک -۱۶۳۱مدني،  حسين،  ۲۱۱۱

 ۱۶۳۳ - ۱۶۱۳باشي، بهزاد،  ۲۱۱۳
 سلفاي موسيقي سنتي ايران: پايگي و مواقع ريشگي

 
 

 ۱۶۱۳ آگاه تهران

 تهران نامه  توصيفي صحافي سنتيواژه عباسي، شيرينمحمدلوي ۲۱۱۱
ژوهشگاه علوم پ

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۱۱ 

۲۱۱۲ 
 - ۱۶۳۳پورداود،  ابراهيم، 

۱۲۱۳ 
 ۱۶۱۲ اساطير تهران زين ابزار : جنگ ابزارهاي باستاني ايران

 ۱۶۳۳ طرح نو ]تهران[ گوته -۱۲۶۳ريد،  ترنس جيمز،  ۲۱۲۳
 ۱۶۳۱ ثالث تهران از خشت تا خشت کتيرائي، محمود ۲۱۲۱
 ۱۶۳۲ نشر دنياي نو تهران موتسارت -۱۲۳۱ايان،   لين،مک ۲۱۲۲

۲۱۲۶ 
استاين بک،  جان ارنست، 

 ۱۲۳۲ - ۱۲۱۱م
 ۱۶۱۲ علم تهران روزگاري جنگي در گرفت

 ۱۶۳۲ زمان تهران ايم. )دو نمايشنامه(استاد تاران و همانطور که بوده م۱۲۳۳ - ۱۲۳۱آداموف، آرتور،  ۲۱۲۳
 ۱۶۱۶ سراينده تهران سونا )اشعار محلي سمناني( -۱۶۶۳جواهري،  محمدحسن،  ۲۱۲۱

۲۱۲۱ 
 ۱۱۲۳هاکسلي، آلدوس لئونارد، 

 م۱۲۱۶ -
 ۱۶۳۱ نيلوفر تهران دنياي قشنگ نو



 

۲۱۲۳ 
 - ۱۶۳۳وشي، بهرام، فره

 ، گردآورنده۱۶۳۱
 تهران نامه خوريواژه

وزارت فرهنگ و 
هنر، مرکز 

 شناسي ايرانمردم

۱۶۱۱

۲۱۶۱ 

۲۱۲۱ 
محمدحسن، جواهري،  

 گردآورنده
 ۱۶۳۳ قاصدک شادي تهران ساران: گويش سمنانيهاي کوچهترانه

 تهران هاي باستاني آنهاهاي مازندراني و ريشهواژه حجازي کناري، حسن ۲۱۲۲
حسن 

 کناريحجازي
۱۶۳۳ 

۲۲۳۳ 
 -الهيجي،  محمدبن يحيي، 

 ۲۱۲ق
 تهران اسرار الشهود

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۱ 

۲۲۳۱ 
 -؟ ۱۲۱۲انصاري، محمدعلي، 

 ، شارح۱۶۱۶
 ۱۶۳۱ کتابفروشي اسالميه تهران البالغهنهج

۲۲۳۲ 
قطب راوندي، سعيد بن هبةاهلل، 

 ق۱۳۶-
 قم هاي اعجاز معصومين )ع(جلوه

جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم، 
دفتر انتشارات 

 اسالمي

۱۶۳۱ 

۲۲۳۶ 
، ۱۶۳۲-۱۲۱۳مهدوي، يحيي، 

 شارح
هاي قرآن از روي نسخه موقوفه بر تربت و قصهترجمه 

 شيخ جام مبتني بر تفسير ابوبکر عتيق نيشابوري
 ]تهران[

سازمان کتاب 
 ]مرکز پخش[

۱۶۱۲ 

۲۲۳۳ 
نوري، حسين بن محمدتقي، 

 ق.۱۶۲۳ - ۱۲۱۳

... نجم الثاقب: مشتمل بر احوال امام غائب حضرت 
 اهلل تعالياهلل صاحب العصر و الزمان عجلبقيه

 الشريففرجه
 تهران

کتافروشي علميه 
 اسالميه

 

۲۲۳۱ 
حسن دهلوي، حسن بن علي، 

 ق.۱قرن 
 ۱۶۳۳ روزنه تهران فوائد الفواد

۲۲۳۱ 
بن کمال خوارزمي، حسين

 ق۲حسن، قرن 
 صفا تهران اهللاقرب الطرق الي

۱۶۱۲
 

۲۲۳۳ 
 ۱۱۳۶الدين، عبدالحسين، شرف

 م۱۲۱۱-
 تهران هراء )س(الکلمه الغراء في تفضيل الز

انتشارات الزهرا 
 )س(

۱۶۱۲

۲۲۳۱ 
؟ ۳۶۲پارسا،  محمدبن محمد، 

 ۱۲۲ق -
 تهران فصل الخطاب

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

۲۲۳۲ 
ميرزاسميعا،  محمدسميع، قرن 

 ۱۲ق
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران تذکره الملوک

 تهران الميکتابشناسي توصيفي منابع تاريخ علوم اس - ۱۶۱۲نصر، سيدحسين،  ۲۲۱۳
موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

 

 ۱۶۳۱ -فرشيدورد،  خسرو،  ۲۲۱۱
 درباره ادبيات و نقد ادبي

 
 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران

 مشهد تکمله امثال و حکم ۱۲۲۱ -گلچين معاني،  احمد،  ۲۲۱۲

تاسوعا: موسسه 
پژوهش و مطالعات 

عاشورا، گروه 
 ادبيات

۱۶۳۱ 

 ۱۲۳۱ -واکر،  پل ارنست،  ۲۲۱۶
حميدالدين کرماني: تفکر اسماعيلي در دوره الحاکم 

 بامراهلل
 تهران

نشر و پژوهش 
 فرزان روز

۱۶۳۲ 

۲۲۱۳ 
 -بن محمد، الدينبنائي، کمال

 ق ۲۱۱
 تهران رساله در موسيقي

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۳۶ وسيفرد ]تهران[ صرف و نحو و اصول تجزيه و ترکيب ۱۶۳۳ -خوانساري،  محمد،  ۲۲۱۱
 ۱۶۱۲ سراکتاب تهران آواي نامها از ايران زمين زنگنه، پري ۲۲۱۱

۲۲۱۳ 
 - ۱۲۲۱اولغون،  ابراهيم، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۱۳ بنياد فرهنگ ايران تهران فرهنگ ترکي به پارسي

 ۱۶۳۳ مسلم همدان نامه همدانيواژه گروسين، هادي، گردآورنده ۲۲۱۱



 

۲۲۱۲ 
 - ۱۶۲۳العابدين، کرماني، زين

۱۲۶۱ 
العابدين خان کرماني مواعظ مرحوم آقاي حاج زين

 اهلل مقامهاعلي
 کرمان

چاپخانه سعادت 
 کرمان

 

۲۲۲۳  
روز بهان يا شطاح فارس: شيخ ابو محمد روزبهان ابي 

 النصر بقلي فسوي
 شيراز

کتابخانه احمدي 
 شيراز

۱۶۳۱ 

۲۲۲۱ 
 - ۱۶۳۱دبيرمنش،  منوچهر، 

۱۲۲۳ 
  مجله ترقي ]تهران[ شاهزاده عقيم

۲۲۲۲ 
استيونسون، رابرت لوئيس، 

 م۱۱۲۳ - ۱۱۱۳
  انتشارات گوتنبرگ تهران جزيره گنج

 تهران قهرمان ونيز م.۱۲۱۱ - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  ۲۲۲۶
بنگاه مطبوعاتي 

 افشاري
 

۲۲۲۳ 
 - ۱۲۳۲فريدريش،  يوهانس، 

۱۱۲۶ 
 تهران زبانهاي خاموش

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۱ 

۲۲۲۱ 
 - ۱۲۳۱الدين، همائي، جالل

۱۶۱۲ 
 ۱۶۱۶ کتابفروشي صائب اصفهان شعوبيه

 تهران اثولوجيا ؟م۲۳۳-؟۲۳۳فلوطين،  ۲۲۲۱
انجمن شاهنشاهي 

 فلسفه ايران

ق
۱۶۲۱
۱۶۱۱ 

۲۲۲۳ 
بن محمد، ترکه اصفهاني، علي

 ق.۱۶۱ - ۳۳۳
 تهران تمهيد القواعد

انجمن شاهنشاهي 
 فلسفه ايران

۱۶۲ق
۱ ۱۶۱

۱ 
  انتشارات گوتنبرگ تهران پارادايانها م۱۲۱۱ - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  ۲۲۲۱

۲۲۲۲ 
م، ۱۱۱۳-۱۱۱۲اليوت، جورج، 

 مستعار
 ۱۶۳۲ نشر دنياي نو تهران ميدل مارچ

 تهران مادام آرنو ۱۱۲۱ - ۱۱۱۳فلوبر،  گوستاو،  ۲۲۶۳
موسسه انتشارات 

 نگاه
۱۶۳۳ 

۲۲۶۱ 
 - ۱۱۱۳بالزاک،  اونوره دو، 

۱۳۲۲ 
 ۱۶۱۶ کوشش ]تهران[ پسر عمو پونس

۲۲۶۲ 
، يف نيکااليويچتولستوي، لي
 م۱۲۱۳ - ۱۱۲۱

 ۱۶۳۳ نيلوفر تهران جنگ و صلح

 ۱۶۱۱ نيلوفر تهران آسوموار م۱۲۳۲ - ۱۱۳۳زوال، اميل،  ۲۲۶۶
بيتا نا[]بي جا[]بي هادر نوشته  پورجعفري، محمدرضا ۲۲۶۳  

۲۲۶۱ 
-۱۱۳۲دوارد مورگان، فورستر، ا

 م۱۲۳۳
۱۶۳۳ نيلوفر تهرانهواردز اند

۲۲۶۱ 
 - ۱۱۱۱برونته، شارلوت، 

 م ۱۱۱۱
 ۱۶۳۳ جامي ]تهران[ جين اير

۲۲۶۳ 
، يف نيکااليويچتولستوي، لي
 م۱۲۱۳ - ۱۱۲۱

 ۱۶۳۱ نيلوفر تهران آنا کارنينا

۲۲۶۱ 
 ۱۶۱۳طباطبائي ناييني،  رضا، 

- ۱۲۱۱ 
همراه شرح احوال و آثار ميرزا مه( بهتياتر )مجموعه روزنا

 رضا خان طباطبائي نائيني
 ۱۶۱۱ چشمه تهران

 ۱۶۳۱ -پزشکزاد، ايرج،  ۲۲۶۲
 آسمون ريسمون

 
  کتابفروشي ايران تهران

 تهران آسمون و ريسمون ۱۶۳۱ -پزشکزاد،  ايرج،  ۲۲۳۳
سازمان کتابهاي 

 جيبي
۱۶۳۲ 

۲۲۳۱ 
 - ۱۶۳۳دانشور، سيمين، 
۱۶۲۳ 

 ۱۶۳۲ خوارزمي تهران ونسووش



 

۲۲۳۲ 
شاتوبريان، فرانسوا اگوست رنه، 

 م۱۱۳۱ - ۱۳۱۱
 کرمانشاه خاطرات پس از مرگ

بنگاه کتابفروشي 
علمي : کتابفروشي 

 الوندي
۱۶۲۲ 

 ۱۶۶۶ کانون معرفت تهران عروسکهاي ساحره ۱۱۱۲ - ۱۲۳۶مريت، آبراهام،  ۲۲۳۶

۲۲۳۳ 
زاده، سيدمحمدعلي،   جمال

۱۲۳۳ - ۳۱۱۶. 
 تهران يکي بود يکي نبود

کتابفروشي ابن 
 سينا

۱۶۶۶ 

 ۱۶۱۳ کارروزنه تهران هاي شکستهبولوار دل - ۱۶۱۳دوائي، پرويز،  ۲۲۳۱

 تهران داالن مرگ چس، هاردلي ۲۲۳۱
بنگاه مطبوعاتي 

 محمدي
بيتا  

۱۶۳۲ زرياب تهران گناهيعصر بي م۱۲۶۳ - ۱۱۱۲وارتن، اديث،  ۲۲۳۳

 تهران داستان دو شهر م۱۱۳۳ - ۱۱۱۲، چارلز، ديکنز ۲۲۳۱
جاويدان : موسسه 
 انتشارات فرانکلين

۱۶۳۳ 

۲۲۳۲ 
 - ۱۱۳۲دوما، آلکساندر، 
 م۱۱۳۳

 ۱۶۳۳ عطائي تهران اسرار قصر اپستين

 ۱۶۱۶ نشر سالي تهران ضماير ۱۶۲۱ -مراد، نيا،  عليفدايي ۲۲۱۳

 ۱۲۳۳ -هدايت،  عيسي،  ۲۲۱۱
هاي روزانه صادق هدايت: يادداشت سي و شش روز با

 عيسي هدايت
 ۱۶۱۱ نشر سالي تهران

 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران يک روز مانده به عيد پاک - ۱۶۶۱پيرزاد، زويا،  ۲۲۱۲
 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران گاو خوني: يک داستان -۱۶۶۶مدرس صادقي، جعفر،  ۲۲۱۶
 ۱۶۱۱ نشر مرکز تهران داستان آن طرف خيابان: چهار -۱۶۶۶مدرس صادقي، جعفر،  ۲۲۱۳
 ۱۶۱۶ پژوهه تهران ي ديدار با جوجو جتسووعده ۱۶۱۶ - ۱۶۱۱صادقي، بهرام،  ۲۲۱۱
 ۱۶۱۳ مجال تهران در خم کوچه يکم -۱۶۶۱صادقيان،  ترانه،  ۲۲۱۱
 ۱۶۱۳ نيلوفر تهران پايان شرط بندي؟ يزداني، منوچهر ۲۲۱۳

 تهران ها و داستانهاي ديگرنامه ۱۶۳۱ - ۱۲۱۶علوي، بزرگ،  ۲۲۱۱
بنگاه مطبوعاتي 

 ستاره
۱۶۶۶ 

 تهران چمدان و داستانهاي ديگر ۱۶۳۱ - ۱۲۱۶علوي، بزرگ،  ۲۲۱۲
شرکت سهامي 
 چاپخانه فردوسي

۱۶۲۳
 

 جا] بي ستايش دريا خاک يه تکه ابر گياه - ۱۶۱۲کيا، خجسته،  ۲۲۱۳
سازمان فني 
 اوزاليدخانه[

بيتا

 چاپخانه چهر تهران شب اول قبر م، ابوالقاسمپرتو اعظ ۲۲۱۱
۱۶۲۳

بيتا چاپ صبح امروز تهران پيک آشنا سيدي، منير ۲۲۱۲
۱۶۱۶ پيکان تهران سفر نجف رضا، کاظم ۲۲۱۶

۲۲۱۳ 
.، ۱۶۳۲ - ۱۶۱۱وامقي، ايرج،  

۱۶۱۱ - 
 ۱۶۱۳  تهران هويد گمان: يک شعر بلند مانوي

۲۲۱۱ 
. ، ۳۲۱۶ - ۱۶۱۱وامقي، ايرج،  

۱۶۱۱ - 
 ۱۶۱۳  تهران انگد روشنان )يک شعر بلند مانوي(

۲۲۱۱ 
لمتون، آن کاترين سواين فورد، 

 م. - ۱۲۱۲
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران سيري در تاريخ ايران بعد از اسالم

 ۱۶۱۳ نگاه تهران عصر بدگماني: گفتاري چند درباره رمان ۱۲۳۲ - ۱۲۲۲ساروت،  ناتالي،  ۲۲۱۳
 ۱۶۱۳ هرمس تهران ميشل استروگف م.۱۲۳۱ - ۱۱۲۱ول، ورن، ژ ۲۲۱۱

 ۱۲۱۳ -زوکل،  والتر هربرت،  ۲۲۱۲
ضميمه سنجش هنر و انديشه فرانتس کافکا: به

 "دواري"و  "پزشک دهکده"داستانهاي 
 تهران

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۱ 

 ۱۶۱۳ کتابسرا هرانت انديشه و هنر فرانتس کافکا ۱۲۱۳ -زوکل،  والتر هربرت،  ۲۲۳۳

۲۲۳۱ 
 - ۱۱۱۶کافکا، فرانتس، 
 م۱۲۲۳

 ۱۶۱۱ نيلوفر تهران مسخ و درباره مسخ

۲۲۳۲ 
داستايوسکي، فئودور 

 م۱۱۱۱ - ۱۱۲۱ميخائيلوويچ، 
 ۱۶۱۶ نيلوفر تهران قمارباز



 

۱۶۳۲ نيلوفر: زمينه تهران از پست و بلند ترجمه: هفت مقاله ۱۶۱۳-۱۶۳۲امامي،  کريم،  ۲۲۳۶  
 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران تاريخ و فرهنگ ژاپن مرتون، اسکات ۲۳۳۲

۲۲۳۱ 
 - ۱۶۳۶آريانپور، امير حسين، 

۱۶۱۳ 
 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران پژوهش

 ۱۶۱۱ گفتار تهران هنر رمان ۱۲۲۲ -کوندرا،  ميالن،  ۲۲۳۱
 ۱۶۱۱ روزنه تهران بائو دولينو م.        -۱۲۶۲اکو،  اومبرتو،  ۲۲۳۳

۲۲۳۱ 
 - ۱۱۱۶تزاکيس، نيکوس، کازان

 م ۱۲۱۳
 ۱۶۱۱ آگاه تهران کورس

۲۲۳۲ 
 - ۱۱۱۱چندلر، ريموند، 
 م۱۲۱۲

 ۱۶۱۲ کتاب ايران تهران خواب گران

 ۱۶۳۱ تير اهواز اوا =-زندگاني نو = الويتا نو   ۱۲۱۱ - ۱۶۲۱دانته آليگيري،  ۲۲۱۳

۲۲۱۱ 
 ۱۲۱۱ويتگنشتاين،  لودويگ، 

- ۱۱۱۲ 
 ۱۶۳۲ شهر کتاب، هرمس تهران اب يقيندر ب

 ۱۶۱۶ خوارزمي تهران فلوطين م۱۲۱۲-۱۱۱۶ياسپرس، کارل،  ۲۲۱۲

۲۲۱۶ 
 - ۱۱۱۶کافکا، فرانتس، 
 م۱۲۲۳

 ۱۶۱۳ ماهي تهران هاي کوتاه کافکاداستان

 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران ي جستارهاهرمنونيک مدرن: گزينه  ۲۲۱۳

۲۲۱۱ 
 - ۱۱۳۳کاسيرر، ارنست، 

 م۱۱۲۳
 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران روسو، کانت، گوته

۲۲۱۱ 
 - ۱۱۲۳انگلس، فريدريش، 

 م۱۱۲۱
 ۱۶۱۲ جامي تهران آنتي دورينگ انقالب آقاي دورينگ در علم

 ۱۲۱۶ -اپستاين،  مارک،  ۲۲۱۳
درماني از ديد ام و روانکاوي )افکار بدون متفکر(: روانتي

 بودايي
 ۱۶۳۱ نشر پيکان تهران

 ۱۶۳۲ شهر کتاب، هرمس تهران زبان و انديشه م     - ۱۲۲۱، نوآم، چامسکي ۲۲۱۱
    ياب کتابمقدسکشف آاليات يا آيه  ۲۲۱۲
 ۱۶۱۳ شهر کتاب، هرمس تهران که: داستانهاي تولد و زندگيهاي پياپي بوداگزيده جاته  ۲۲۲۳

۲۲۲۱ 
بن محمد،  قرن ديلمي، حسن
 ق.۱

ب ابي االئمه االطهار غرر االخبار و درر االثار في مناق
 علي اميرالمومنين و سيد الوصيين و ...

 ۱۶۱۱ دليل ما قم

۲۲۲۲ 
جعفربن محمد)ع(، امام ششم، 

 ق.۱۳۱ - ۱۶
 ۱۶۱۱ دليل ما قم االهليلجه

۲۲۲۶ 
قطب راوندي، سعيد بن هبةاهلل،   

 ق.۱۳۶-
 ۱۶۱۱ دليل ما قم سلوة الحزين و تحفة العليل الشهير بالدعوات

۲۲۲۳ 
 -اني، هاشم بن سليمان، بحر

 ؟ق.۱۱۳۳
 تاسوعا تهران نهاية االکمال فيما به تقبل االعمال

۱۳۲ق
۱ ۱۶۳

۲ 

 ق. ۱علي، قرن علوي، محمدبن ۲۲۲۱
اهلل بعنوان: المناقب ينقل عنه العالمه المجلسي رحمه

 کتاب عتيق
 ۱۶۱۱ دليل ما قم

۲۲۲۱ 
طبري آملي،محمد بن 

 ق.۱جرير،قرن 
 ۱۶۱۱ دليل ما قم السالمفي مناقب االئمة الهداة عليهمنوادر المعجزات 

۲۲۲۳ 
-۱۳۱يوسف، حلي، حسنعالمه

 ق.۳۲۱

 معارج الفهم في شرح النظم
 
 

 ۱۶۱۱ دليل ما قم

۲۲۲۱ 
بن بهاءالدين نيلي، علي

 ؟ق.۱۳۶ -عبدالکريم، 

 
السلطان المفرج عن اهل االيمان ]فيمن راي 

 الزمان )عج([صاحب
 

 

 دليل ما قم
۱۳۲ق
۱ ۱۶۱

۳ 



 

۲۲۲۲ 
عبدالقادر جيالني، عبدالقادر 

 ق.۱۱۱- ۳۳۱صالح ، ابيبن
 امجد اکيدمي الهور الفتح الرباني

۱۲۳۳م
۱۶ق

۲۳ ۱۶
۱۱ 

۲۶۳۳ 
بن عبدالرحمن،  دارمي، عبداهلل

 ق۲۱۱ - ۱۱۱
 دار الفکر دمشق سنن الدارمي

۲۳۳۶م
۱۳ق

۲۳ ۱۶
۱۲ 

۲۶۳۱ 
بن بهاءالدين نيلي، علي

 ؟ق۱۳۶ -، عبدالکريم
الزمان سرور اهل االيمان في عالمات ظهور صاحب

 الشريفاهلل تعالي فرجهعجل
 دليل ما قم

ق
۱۳۲۱
۱۶۱۳ 

۲۶۳۲ 
 -جهضمي، نصربن علي، 

 ق۲۱۳
السالم نقال عن االئمه الباقر و تاريخ اهل بيت عليهم

 السالمالصادق و الرضا و العسکري عن ابائهم عليهم
 دليل ما قم

۱۳۲ق
۱

۱۶۱۳ 

 تهران رجال الکشي"اختيار معرفه الرجال المعروف ب ۳کشي،  محمدبن عمر، قرن  ۲۶۳۶

وزاره الثقافه و 
االرشاد االسالمي، 
موسسه الطباعه و 

 النشر

۱۶۱۲ 

۲۶۳۳ 
ن بعبدالرزاق کاشي، عبدالرزاق

 ق، شارح۳۶۱ -الدين، جالل

 شرح االستاذ الفاضل و العالم الکامل الشيخ عبدالرزاق
القاشاني علي فصوص الحکم لالستاذ االکبر الشيخ 

 العربي و...الدين بنمحيي
 قاهره

شرکه مکتبه 
مصطفي البابي 
الحلبي و اوالده 

 بمصر

۱۲۱۱م
۱۶ق

۱۱ ۱۶
۳۱ 

۲۶۳۱ 
کرماني،  محمدبن محمدکريم، 

 ۱۲۱۶ - ۱۶۲۳ق
 مطبع ناصري ]تهران؟[ ... شرح الحديثين

۱۶ق
۱۶ ۱۲
۳۱  

۲۶۳۱ 
 - ۱۱۳۱داحمد،  هاشمي، سي

 م.۱۲۳۶
القواعد االساية للغة العربية: حسب منهج ص متن االلفيه   

 و خالصة الشراح البن هشام و ابن عقيل و االشموني
 دارالکتب العلميه بيروت

۱۶ق
۱۳ ۱۶
۱۲

۲۶۳۳ 
 - ۱۶۲۳العابدين، کرماني،  زين

۱۲۶۱ 
 ادهمطبعه السع کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي تسع رسائل

۱۶ق
۶۲ ۱۲
۲۳

۲۶۳۱ 
طالب)ع(، امام اول، بن ابيعلي
 ۳۳ق -قبل از هجرت  ۲۶

 دارالفنون بيروت خطبه البيان

۱۲۲۱م
۱۳ق

۱۳ ۱۶
۳۱

۲۶۳۲ 
 -بحراني،  هاشم بن سليمان، 

 ق.۱۱۳۳
غاية المرام و حجة الخصام في تعيين االمام من طريق 

 الخاص و العام
 بيروت

موسسه التاريخ 
 العربي

۱۳۲ق
۲
۲۳۳م

۱ ۱۶۱
۳ 

۲۶۱۳ 
 -نديم،  محمدبن اسحق، ابن

 ۶۱۳ق
 تهران ...الفهرست للنديم

مطبعه دانشگاه 
 طهران

۱۲۳۱م
۱۶۲ق

۱ ۱۶۱۳

 

۲۶۱۱ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق، شارح۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
 تهران شرح االصول الکافي

بنياد حکمت 
 اسالمي صدرا

۱۶۱۳

 بحراني،هاشم ۲۶۱۲
دينه معاجز االئمه االثني عشر و دالئل الحجج علي م

 البشر
 قم

موسسه المعارف 
 االسالميه

 



 

۲۶۱۶ 
طوسي، محمد بن حسن، 

 ق.۶۱۱-۳۱۳
 دارالکتب االسالميه تهران االستبصار: فيما اختلف من االخبار

۱۶۲ق
۳ ۱۶۳

۱ 

۲۶۱۳ 
؟ ۱۲۱انصاري، زکريابن محمد، 

 ؟ق، شارح۲۲۱ -
سيه في بيان معاني شرح الرساله نتايج االفکار القد

 القشيريه
 دمشق

عبدالوکيل الدروبي 
 وياسين عرفه

بيتا

۲۶۱۱ 
گيالني،  احمدبن محمد، قرن 

 ۱۱ق
اي در باب اسب از سده نامه: )رسالهمضمار دانش: فرس

 يازدهم ه.(
 تهران

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۱

۲۶۱۱ 
 - ۱۲۱۳اکبر، بصيري، علي

 دهکنن، اقتباس۱۶۱۳
 ۱۶۱۱ مولي تهران خوان رستماشارات سلوکي در هفت

 ينالعابدزينبنکريم ابوالقاسم ۲۶۱۳
الرد رحله بغداد و االجوبه في

 الکبيرالخالصيالمصلحاالمامعلي
 مطبعه السعاده کرمان

۱۶۱۳
ق ۱۶
۳۶  

 کرمان التقليدرساله في ابراهيمي، عبدالرضا ۲۶۱۱
مدرسه مبارکه 

 ابراهيميه
۱۶۱۲

۲۶۱۲ 
ابوريحان بيروني،  محمدبن 

 ۶۱۲ - ۳۳۳احمد، ق
کتاب البيروني في تحقيق ماللهند من مقوله مقبوله في 

 مردولهالعقل ام
 بيدار قم

۱۶۳۱

۱۳۱ق
۱

۲۶۲۳ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
 تهران الحکمه المتعاليه في االسفار االربعه

بنياد حکمت 
 ۱۶۱۶ صدرااسالمي 

۲۶۲۱ 
 -بن حسين، مسعودي، علي
 ؟ق.۶۳۱

مروج الذهب و معادن الجواهر طبعه بربيه دي مينار و 
 باقيه دي کرتاي

 شريف الرضي قم
۱۳۲ق
۲ ۱۶۱

۳

۲۶۲۲ 
، - ۱۶۳۱جهرمي، مهدي، 

 گردآورنده
رساله در علوم قرآني و  ۱۳گنجينه بهارستان:مجموعه 

 روايي
 تهران

وزارت فرهنگ و 
د اسالمي، ارشا

سازمان چاپ و 
انتشارات :کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد 

مجلس شوراي 
 اسالمي

۱۶۱۳ 

۲۶۲۶ 
 - ۱۲۳۶کوربن،  هانري، 

 م.۱۲۳۲
 ۱۶۱۳ جامي تهران هاي سهرورديهاي آيين زرتشت در انديشهمايهبن

۲۶۲۳ 
جاويد صباغيان،  محمد، 

۱۶۲۱- 
کر ابوب هاي قرآن مبني بر تفسيرفرهنگ ترجمه و قصه

 عتيق نيشابوري
 مشهد

آستان قدس 
رضوي، موسسه 
 چاپ و انتشارات

۱۶۱۱ 

۲۶۲۱ 
الديني، عبدالمحسن، مشکوه

۱۲۲۲- 
تاثير و مبادي آن، يا، کليات فلسفه طبيعي 

 شيرازي مالصدراصدرالدين
 ۱۶۳۳ ناسيکتابخانه ابن تهران

۲۶۲۱ 
شيرازي،  محمدبن صدرالدين
 ق.۱۳۱۳ -؟ ۲۳۲ابراهيم، 

 تهران العالم(الحدوث )حدوثرساله في
بنياد حکمت 
 اسالمي صدرا

۱۶۳۱ 

۲۶۲۳ 
، - ۱۶۳۱نيا، فرامرز، جواهري

 مترجم ، گردآورنده
 ۱۶۳۲ بديهه تهران چينگ و مفاهيم آن يا ...نگرشي ژرف به يي

 ۱۲۶۱ - ۱۲۲۳اشو، م ۲۶۲۱
 هاها و بالريشه

 
 

 ۱۶۱۲ آويژه تهران

۲۶۲۲ 
  ۶۱۱دبن علي ، ابن بابويه، محم

 ق.۶۱۱ -
 شريف الرضي قم ثواب االعمال

۱۳۱ق
۱ ۱۶۳

۱ 



 

۲۶۶۳ 
صدرالدين شيرازي،  محمدبن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 تهران رساله في القطب و المنطقه

بنياد حکمت 
 اسالمي صدرا

۱۶۳۱ 

۲۶۶۱ 
 ۱۱۱ابن اثير، علي بن محمد ، 

 ق.۱۶۳-
 لفکردارا بيروت اسد الغابة في معرفة الصحابة

۲۳۳۶م
۱۳ق

۲۶ ۱۶
۱۲ 

۲۶۶۲ 
بن روزبهان بقلي، روزبهان

 ق.۱۳۱ -؟ ۱۲۲نصر ، ابي
کتاب مشرب االرواح: و هو مشهور بهزار و يک مقام 

 )بالف مقام و مقام(
 استانبول

جامعه استانبول، 
 آدابکليه ال

۱۲۳۶م
۱۶۱۲ 

۲۶۶۶ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي،  ابن

 ق. ۱۶۱ -
 دار اليقظة العربية بيروت يمتفسير القرآن الکر

۱۲۱۱م
۱۶ق

۱۳ ۱۶
۳۳ 

 ق.۲۱۱-۲۳۳مسلم بن حجاج،  ۲۶۶۳
صحيح مسلم و هو المسند الصحيح المختصر من السنن 

 لماهلل عليه و ساهلل صليبنقل العدل عن العدل، عن رسول
 دارالفکر بيروت

۲۳۳۶م
۱۳ق

۲۳ ۱۶
۱۲ 

۲۶۶۱ 
الدين ، احسائي، احمدبن زين

 ق.۳۱۱۲- ۱۱۱۱
 ۱۶۱۱ چاپخانه سعادت کرمان شرح المشاعر

۲۶۶۱ 
مجلسي، محمدباقربن 

 ق.۱۱۱۱-۱۳۶۳محمدتقي، 
 بيروت بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار

دار احياء التراث 
العربي: موسسه 

 الوفاء

۱۲۱۶م
۱۳ق

۳۶ ۱۶
۱۲ 

۲۶۶۳ 
،  - ۱۶۳۳سجودي، فرزان،  

 گردآورنده و مترجم
گرايي و مطالعات ادبي: مجموعه ي، پساساختگرايساخت

 مقاله: سوسور ...
 تهران

شرکت انتشارات 
 سوره مهر

۱۶۱۳ 

۲۶۶۱ 
بن حسن،  جرجاني، اسماعيل

 ق.۱۶۱ - ۳۶۳
 ۱۶۱۲ اطالعات تهران خفي عالئي )خف عالئي يا الخفية العالئية(

۲۶۶۲ 
شبستري، محمود بن 

 ؟ق.۳۲۳ - ۱۱۳عبدالکريم،  
 ۱۶۱۱ خانقاه نعمت اللهي نتهرا گلشن راز

۲۶۳۳ 
-۱۲۳۲پوپر، کارل ريموند، 

 م.۱۲۲۳
 خوارزمي تهران جامعه باز و دشمنان آن

۱۶۱۳ 

۲۶۳۱ 
 ۱۳۱ابن فارض، عمر بن علي ، 

 ق.۱۶۲-
مام فارض به انضتائيه عبدالرحمان جامي ترجمه تائيه ابن

 فارضشرح محمود قيصري بر تائيه ابن
 تهران

نقطه: دفتر نشر 
 يراث مکتوبم

۱۶۳۱

 ۱۶۱۶ هما تهران فلسفه نقادي کانت - ۱۶۳۲مجتهدي، کريم،  ۲۶۳۲

۲۶۳۶ 
الدين محمدبن مولوي، جالل

 ق.۱۳۲ - ۱۳۳محمد، 
الدين محمد بلخي مشهور مثنوي معنوي موالنا جالل

 روميبه
 تهران

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۱ 

۲۶۳۳ 
 - ۱۲۳بن علي، خاقاني، بديل

 ق.۱۲۱
 ۱۶۱۱ سخن تهران العراقين(رايب: )تحفهالغختم

۲۶۳۱ 
عراقي، ابراهيم بن بزرگمهر،  

 ق.؟۱۱۱ - ۱۱۳
مجموعه آثار فخرالدين عراقي: غزليات، قصايد، قطعات، 

 ترجيعات ...
 ۱۶۳۲ زوار تهران

۲۶۳۱ 
محمود، اميرخسرو، خسروبن

 ق.۳۲۱ - ۱۱۱
 مسکو آئينه اسکندري

اداره انتشارات 
 تدانش، شعبه ادبيا

 خاور

۱۲۳۳م
۱۶۱۱ 

۲۶۳۳ 
الدين محقق ترمذي، برهان

 ق.۱۶۱ -حسين، 
الدين محقق معارف: مجموعه مواعظ و کلمات سيد برهان

 ترمدي بهمراه تفسير سوره محمد و فتح
 تهران

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۳ 

۲۶۳۱ 
 - ۱۲۱۲ماير، فريتس،  
 م.۱۲۲۱

 تهران بهاءولد: زندگي و عرفان او
مرکز نشر 

 شگاهيدان
۱۶۱۲ 

۲۶۳۲ 
فروغي، عباس بن موسي، 

 ق.۱۲۱۶-۱۲۳۳
 ۱۶۳۱ روزنه تهران بسطامي )بر اساس ده نسخه خطي(ديوان فروغي



 

۲۶۱۳ 
بسحاق اطعمه، احمد بن حالج،  

 ق. ۲قرن 
ديوان موالنا بسحق حالج شيرازي مشهور بشيخ اطعمه با 

 تصحيح کامل
 شيراز

کتابفروشي معرفت 
 شيراز

۱۶۱۳ 

۲۶۱۱ 
بن ري قهستاني،  سعدالديننزا

 ق.۳۲۳ - ۱۳۱الدين، شمس
 ۱۶۱۱ نشرني تهران مثنوي روز و شب

۲۶۱۲ 
 - ۱۶۳۲رياحي، محمدامين،  

۱۶۱۱. 
 ۱۶۱۱ توس تهران کسايي مروزي: زندگي، انديشه و شعر او

۲۶۱۶ 
بن اهللاهلل ولي، نعمتنعمت

 ق. ۱۶۳ -ق.؟ ۳۶۳عبداهلل، 
 ۱۶۳۲ يلدا قلم تهران ولي اهللکليات اشعار شاه نعمت

 ؟ق.۲شرفشاه دوالئي،  قرن  ۲۶۱۳
ديوان پيرشرفشاه دوالئي عارف قرن هشتم )تنها متن 

 بازماني از گويش گيلکي(
 

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، اداره 

کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي 
 استان گيالن

۱۶۳۲ 

۲۶۱۱ 
؟ ۳۳۶سنايي، مجدودبن آدم،  

 ؟ق.۱۲۱ -
 تهران الطريقهيقه و شريعهالحقحديقه

دانشگاه تهران، 
موسسه انتشارات و 

 چاپ
۱۶۱۲ 

۲۶۱۱ 
 -الدين محمد، حافظ، شمس

 ق.۳۲۲
ديوان حافظ بر اساس سه نسخه کامل کهن مورخ به 

 هجري قمري ۱۲۱و  ۱۲۲و  ۱۱۶سالهاي 
 تبريز

دانشگاه تبريز، 
دانشکده ادبيات و 

علوم انساني، 
موسسه تاريخ و 

 يرانفرهنگ ا

۱۶۱۱ 

۲۶۱۳ 
 -الدين محمد،  حافظ، شمس

 ق.۳۲۲
 ۱۶۳۲ فکر روز تهران ديوان حافظ براساس نسخه نويافته بسيار کهن

 تهران ديوان ناصرخسرو ق.۳۱۱ - ۶۲۳ناصر خسرو،   ۲۶۱۱
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۱۶ 

۲۶۱۲ 
 - ۱۲۱۳ايزوتسو، توشيهيکو، 

 م۱۲۲۶
واري ، يا، تحليلي تازه از فلسفه حاج بنياد حکمت سبز

 مالهادي سبزواري
 تهران

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
مک گيل : دانشگاه 

 تهران

۱۶۱۲

 - ۱۶۳۱محقق، مهدي،  ۲۶۱۳
ع و الروحاني باللغه العربيالطبالدراسه التحليليه لکتاب

 الفارسيه و االنجليزيه
 تهران

موسسه مطالعات 
المي دانشگاه اس

دانشگاه  -تهران 
 مک گيل

۱۶۳۱ 

۲۶۱۱ 
ماجد،  احمدبن ماجد، قرن ابن

 ۲ق
هاي ... الفوائد في اصول علم البحر و القواعد: آئين

 دريانوردي کهن در اقيانوس هند و خليج فارس
 تهران

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۳۲ 

۲۶۱۲ 
اديب نيشابوري، عبدالجواد بن 

 ق ۶۳۳۱ - ۱۲۱۱عباس، 
همراه پژوهشي در زندگي، ديوان اشعار اديب نيشابوري به

 احوال، آثار و معاصران او
 ۱۶۳۳ چاپ و نشر بنياد تهران

۲۶۱۶ 
 -بن احمد، محتشم،  علي

 ۲۲۱ق

ديوان موالنا محتشم کاشاني: شامل رساله جالليه، نقل 
عشاق، قصايد، غزليات، مناقب، مراثي، قطعات، رباعيات، 

 نامهنضمام زندگيمثنويات با
 

 ۱۶۳۶ سعدي تهران

 ۱۲۶۱ - ۱۲۲۳اشو، م ۲۶۱۳
 -آميز )تائوي شهامت شهامت: لذت زندگي مخاطره

هاي تکنيک -ترسي در جستجوي بي -شهامت عشق 
 مراقبه پويا(

 ۱۶۱۳ فردوس تهران

 ۱۶۱۳ آگاه تهران زبانشناسي نوين: نتايج انقالب چامسکي اسميت، نيل ۲۶۱۱



 

۲۶۱۱ 
 -،  هانس گئورگ، م     گادامر

۱۲۳۳ 
 ۱۶۱۲ حکمت تهران ارسطويي -مثال خير در فلسفه افالطوني 

 ۱۶۳۲ شهر کتاب، هرمس تهران در آسمان ق.م۶۱۳ - ۶۲۲ارسطو،  ۲۶۱۳

۲۶۱۱ 
 - ۱۱۱۲برگسون، هانري لوئي، 

 م۱۲۳۱
 تهران تحول خالق

دفتر نشر فرهنگ 
 اسالمي

۱۶۳۱ 

۲۶۱۲ 
-۱۱۲۳ارل،  ادواردميد، 

 م.۱۱۱۳
 تهران سازندگان استراتژي نو: لنين تا هيتلر

سازمان کتابهاي 
 جيبي

۱۶۳۶ 

 ۱۶۳۱ اساطير تهران چنين گفت بودا: براساس متون بودايي  ۲۶۳۳

 تهران حکمه العين ، شارح۱۲۲۱ -زاهدي، جعفر،  ۲۶۳۱
دانشگاه فردوسي 

 مشهد
۱۶۱۶ 

۲۶۳۲ 
 - ۱۲۱۲امين، نصرت بيگم ، 

۱۶۱۲. 
 مطبعه المحمديه اصفهان رحمانيهالنفحات ال

۱۶۱ق
۲ ۱۶۲

۳ 

۲۶۳۶ 
کرماني،محمد کريم بن 

 ۱۲۱۱ -۱۲۲۱ابراهيم،
 مطبعه السعاده کرمان الفطره السليمه

۱۶ق
۳۲ ۱۶
۶۳  

بيتا مطبعه السعاده کرمان المعجم المفهرس الحاديث الکتاب المبين  ۲۶۳۳

۲۶۳۱ 
بن کرماني،  محمدکريم

 ۲۱۱۲ - ۱۲۱۱ابراهيم، ق
 مطبعه السعاده کرمان رساله فقه الزکوه

ق
۱۲۱۱
۱۲۳۳

۲۶۳۱ 
فيض کاشاني، محمدبن شاه 

 ق.۱۳۲۱-۱۳۳۱مرتضي، 
 نا[بي جا]بي السفينه النجاه

۱۶ق
۳۲ ۱۶
۶۳

۲۶۳۳ 
بن علي)ع(،  امام حسين

 ۲۶۲ - ۲۱۳يازدهم، ق
بن علي العسکري محمد الحسنتفسير االمام ابي

 السالمعليهم
 بيروت

موسسه التاريخ 
 العربي

۲۳۳۱م
۱۳ق

۲۱ ۱۶
۱۳

۲۶۳۱ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ق۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
  کرمان ... التذکره في علم النحو

۱۶۳۲

۱۶۲ق
۱  

 قم تاويل االيات الظاهره في فضائل العتره الطاهره ۲۳۳ق -استرآبادي،  علي،  ۲۶۳۲
االمام مدرسه

 المهدي )عج(

۲۶۱۳ 
لدين شيرازي، محمد بن صدرا

 ق۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
 تهران المبدا و المعاد

انجمن شاهنشاهي 
 فلسفه ايران

۱۶۱۳

۲۶۱۱ 
     - ۱۲۱۶سدارنگاني، هرومل، 

 م
 ۱۶۳۱ بنياد فرهنگ ايران تهران پارسي گويان هند و سند

۲۶۱۲ 
-عسکري، حسن بن عبداهلل، 

 ؟ق۶۲۱
 مشهد مترادفالفروق في اللغه: درباره تفاوت لغات 

آستان قدس 
رضوي، اداره امور 

 فرهنگي
۱۶۱۶ 

 کتبي، محمود ۲۶۱۶
 تاريخ آل مظفر

 
 

 ۱۶۱۳ اميرکبير تهران

 تهران حکايت سليم جواهري  ۲۶۱۳
کتابفروشي و 

چاپخانه 
 محمدحسن علمي

۱۶۶۱ 

 ۱۶۳۱ احمد حجاران ]تهران؟[ ترين خرافات مردم جهانفرهنگ خرافات: عجيب وارينگ، فيليپا ۲۶۱۱
 ۱۶۱۱ نويد شيراز شيراز فرهنگ مردم شيراز - ۱۶۱۲خديش، حسين،  ۲۶۱۱



 

 ۱۶۳۲ نويد شيراز شيراز نامه و گويش گاوکشکواژه موسوي، سيدحسن ۲۶۱۳
 ۱۶۳۲ نشر فردا اصفهان امثال و اصطالحات چهارمحال فاضلي، محمد ۲۶۱۱

۲۶۱۲ 
 - ۱۱۱۱زيدان، جرجي، 
 م۱۲۱۳

بيتا ه ماه نومجل تهران فاجعه کربال  

۱۶۳۱ فرزين تهران تئوري بنيادي شطرنج مايزليس ۲۶۲۳

۲۶۲۱ 
چ، يويتورگنيف،  ايوان سرگي

۱۱۱۶ - ۱۱۱۱ 
 ۱۶۱۲ تيراژه تهران خاطرات يک شکارچي

۲۶۲۲ 
ژوکوفسکي، والنتين 

 م۱۲۱۱ - ۱۱۱۱يويچ، آلکسي
 ۱۶۱۲ اساطير تهران اشعار عاميانه ايران )در عصر قاجاري(

 - ۱۶۱۱اصغر، عبدالهي، علي ۶۲۶۲
هاي روستائي و محلي ايران فولکلور هزار ترانه از ترانه

 بانضمام دوبيتيهاي حسينا
بيتا انتشارات صائب ]تهران؟[  

 تهران اندام... شيرين عبارت بهرام و گل  ۲۶۲۳
شرکت نسبي 
 کانون کتاب

بيتا

 ه.ق۱۱محمد،ميداني، احمدبن ۲۶۲۱
ئي لغات و ترکيبات فارسي: السامي في فهرست الفبا

 االسامي
۱۶۱۳ بنياد فرهنگ ايران تهران

۲۶۲۱ 
 ۳۳۳جرجاني، علي بن محمد، 

 ق۱۱۱ -
 تهران ...االمثله

مجمع علمي 
 اسالمي

ق
۱۳۳۲
۱۶۱۳ 

۲۶۲۳ 
 ۱۶۱۲آشتياني، ابوالقاسم، نجفي

 ، گردآورنده-
۱۶۱۱ منشور اميد تهران هاي محلي در زبان محاوره مردم گرگانواژه

 تهران گويش کردي مهاباد - ۱۶۱۱کلباسي، ايران ،  ۲۶۲۱
موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۲ 

 ۱۶۱۲ نگاه معاصر تهران تاريخ انديشه سياسي جديد در اروپا - ۱۶۲۳طباطبائي، سيدجواد،  ۲۶۲۲

۲۳۳۳ 
 - ۱۳۲۲سگور، سوفي،  
 م.۱۱۳۳

۱۶۱۱ ابن سينا تهران فليسي

۳۳۱۲ 
 - ۱۲۳۱فلمينگ، ايان، 
 م.۱۲۱۳

 ۱۶۳۶ گلچين ]تهران[ فقط دو بار زندگي ميکنيد

۲۳۳۲ 
 - ۱۱۳۱پروست، مارسل،  

 م.۱۲۲۲
 ۱۶۱۱ بزرگمهر ]تهران[ مارسل پروست در آيينه آثارش

۲۳۳۶ 
 - ۱۱۱۳سويفت، جاناتان، 

 م.۱۳۳۱
 تهران سفرنامه گاليور

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۳۱ نيلوفر تهران تهوع م.۱۲۱۳-۱۲۳۱پل، سارتر، ژان ۲۳۳۳
 ۱۶۱۳ دماوند تهران کاله کلمنتيس م     -  ۱۲۲۲کوندرا، ميالن،  ۲۳۳۱

 تهران بيست هزار فرسنگ زير درياها م.۱۲۳۱ - ۱۱۲۱ورن، ژول،  ۲۳۳۱
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳ 

۲۳۳۳ 
سروانتس،   ميگل د.  ،   

 م. ۱۱۱۱ - ۱۱۳۳
 ۱۶۱۲ قصه تهران هاي آموزنده ديگرازدواج رندانه و داستان

۲۳۳۱ 
آستورياس، ميگل آنجل،  

 م. ۱۲۳۳ - ۱۱۲۲
 ۱۶۳۲ خوارزمي تهران آقاي رئيس جمهور

۲۳۳۲ 
-۱۱۱۳شکسپير، ويليام ، 

 م.۱۱۱۱
 ۱۶۱۱ روشنگران تهران شب دوازدهم: ]نمايشنامه[

۲۳۱۳ 
 -۱۱۳۳فرانس، آناتول، 

 م.۱۲۲۳

 پزي ملکه سباريانب
 
 

 ۱۶۲۶ بانک ملي ايران تهران

۲۳۱۱ 
 - ۱۲۳۶کوربن، هانري،  

 م.۱۲۳۱
هاي روابط حکمت اشراق و فلسفه ايران باستان: )بنمايه

 زرتشتي در فلسفه سهروردي(
 تهران

اساطير: مرکز 
ي المللي گفتگوبين

 تمدنها
۱۶۱۲ 



 

 نگاه معاصر تهران انتاملي درباره اير - ۱۶۲۳طباطبائي، سيدجواد،  ۲۳۱۲
۱۶۱۲ 

 - ۱۶۱۶حقيقت، عبدالرفيع،  ۲۳۱۶
جنبش زيديه در ايران: شامل فعاليتهاي فکري و سياسي 

 علويان زيدي در ايران
۱۶۱۶ فلسفه تهران

 ۱۶۳۳ دانشگاه تهران تهران فارسي -فرهنگ اصطالحات کشاورزي: انگليسي  -۱۶۳۲گونيلي، ابوالحسن،  ۲۳۱۳

 - ۱۶۲۳صور،  ثروت، من ۲۳۱۱
فرهنگ لغات عاميانه و معاصر شامل لغات و ترکيبات 

هاي نو و متداول در آثار نويسندگان معاصر عاميانه و واژه
 فارسي

 ۱۶۳۳ سخن تهران

 ]تهران[ فرهنگ اصطالحات ديواني دوران مغول - ۱۶۲۶امين، شميس، شريک ۲۳۱۱

بنياد 
هاي فرهنگستان

ايران، فرهنگستان 
 ايرانادب و هنر 

۱۶۱۳ 

۲۳۱۳ 
 -دقيقي، محمدبن احمد، 

 ؟ق۶۳۳
طوسي بانضمام احمد دقيقيديوان ابومنصور محمدبن

 فرهنگ بسامدي آن
 ۱۶۱۱ اساطير تهران

۲۳۱۱ 
 - ۱۲۳۱الزمان، فروزانفر، بديع

۱۶۳۲ 

احاديث مثنوي: مشتمل بر موارديکه موالنا در مثنوي از 
آخذ وايت و ماحاديث استفاده کرده است با ذکر وجوه ر

 آنها
 ۱۶۳۳ اميرکبير تهران

 ق۱عيوقي، قرن  ۲۳۱۲
هاي داستاني و عاشقانه ورقه و گلشاه عيوقي از منظومه

 کهن و پرارزش زبان فارسي
 تهران

ايران و اسالم  : 
 فروغي

۱۶۱۲ 

۲۳۲۳ 
بن عمان ساماني، نوراهلل

 ق۱۶عبداهلل، قرن 
 ۱۶۳۲ سنايي تهران هنامانضمام قصائد و معراجگنجينه اسرار به

 ۱۶۱۶ نشر ناشر تهران گزيده قصايد ناصرخسرو ۱۶۳۳ -شعار،  جعفر،  ۲۳۲۱

 تهران روضه المنجمين ۱الخير، قرن قبن ابيشهمردان ۲۳۲۲

مرکز نشر مکتوب: 
کتابخانه، موزه و 
مرکز اسناد ملس 
 شوراي اسالمي

۱۶۱۲ 

 تهران فارسي –ي واژگان فيزيک: انگليس ۱۶۲۶ -اميني، محمد،  ۲۳۲۶
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

۲۳۲۳ 
 -بن احمد،   زوزني، حسين
 ق.۳۱۱

هجري  ۱۳۳و  ۱۶۲کتاب المصادر بر اساس نسخه مورخ 
 و با مقابله پنج نسخه ديگر

 ۱۶۳۳ البرز تهران

 تهران صحاح العجم ق۳۶۳ -هندوشاه بن سنجر،  ۲۳۲۱
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

  اميد تهران آتيال م.۱۲۱۱ - ۱۲۳۶ دول، لوئي،  ۲۳۲۱

۲۳۲۳ 
شوکت بخاري، محمداسحاق، 

 ق.۱۱۳۳ -
ديوان شوکت بخاري )شاعر سبک هندي نيمه دوم قرن 

 يازدهم(
 ۱۶۱۲ فردوس تهران

۲۳۲۱ 
انصاري زنجاني خوئيني، 

 .۱۶۱۱ - ۱۶۱۲اسماعيل ، 

الزهراء عليهاالسالم: تنظيم الموسوعه الکبري عن فاطمه
افه االحاديث و النصوص في سيره موضوعي لک

 دالمصادر و االسانيالنساء عليهاالسالم و مکانتها معسيده
 دليل ما قم

۱۳۲ق
۲ ۱۶۱

۳ 

۲۳۲۲ 
؟ ۲۱۳فارابي، محمدبن محمد، 

 ق۶۶۲ -
بيتا دارالکاتب العربي قاهره ...الموسيقي الکبير  

۲۳۶۳ 
 -؟ ۱۱۳۲مامقاني،  عبداهلل، 

 م. ۱۲۶۲
۱۶۱۱ دليل ما قم في علم الدرايه مقباس الهدايه

۲۳۶۱ 
 - ۱۳۳بن علي، کفعمي، ابراهيم

 ق۲۳۱

 البلد االمين و الدرع الحصين
 
 

 بيروت
موسسه االعلمي 

 للمطبوعات
۱۲۲۳م
۱۶۳۱ 

۲۳۶۲ 
-؟۲۲۳طبري، محمدبن جرير، 

 ق۶۱۳
 القرآن )تفسيرالطبري(جامع البيان عن تاويل آي

بيروت؛ 
 اردن

دارابن حزم : 
 العالمدارا

۲۳۳۲م
۱۶۱۱

 



 

۲۳۶۶ 
ابن طاوس، علي بن موسي، 

 ق.۱۱۳ - ۱۱۲
 بيروت اقبال االعمال

موسسه االعلمي 
 للمطبوعات

۱۲۲۱م
۱۳ق

۱۳ ۱۶
۳۱ 

۲۳۶۳ 
طبرسي، احمد بن علي، قرن 

 ق.۱
 النعمان نجف االحتجاج

۱۲۱۱م
۱۶ق

۱۱ ۱۶
۳۱ 

۲۳۶۱ 
صدرالدين قونيوي، محمد بن 

 ق.۱۳۶-۱۳۳اسحاق، 
 تهران النصوص رساله

ستاد انقالب 
فرهنگي، مرکز نشر 

 دانشگاهي
۱۶۱۲ 

 المکتبه الشرقيه بيروت الفرائدالدريه في اللغتين العربيه و االنکليزيه حوا،  ج. ج. ۲۳۶۱
۱۲۱۱م
۱۶۶۳ 

 دار و مکتبه الهالل بيروت ديوان بشاربن برد ؟ق.۱۱۳ -؟ ۲۱بشاربن برد،  ۲۳۶۳
۱۲۲۱م
۱۶۳۳ 

۲۳۶۱ 
  ۶۱۱يه، محمدبن علي، ابن بابو

 ق.۶۱۱ -
  دارالمعرفه بيروت التوحيد

۲۳۶۲ 
  - ۶۱۳حسين ، متنبي، احمدبن
 ق.  ۶۳۶

 شريف الرضي قم الطيب المتنبيديوان ابي
۱۳۱ق
۳ ۱۶۳

۲ 

۲۳۳۳ 
زمخشري، محمودبن عمر،  

 ق.۱۶۱ - ۳۱۳
 ]قم[ اساس البالغة

حوزه علميه قم، 
دفتر تبليغات 

 اسالمي
 

۲۳۳۱ 
ي اهلل، احمد بن شاه ول

 ق.۱۱۱۳ - ۱۱۳۱عبدالرحيم، 
  دارالمعرفه بيروت حجة اهلل البالغة

۲۳۳۲ 
ن بابوالبرکات بغدادي، هبةاهلل

 ؟ق.۱۳۳- ۳۱۳علي، 
 ۱۶۳۶ دانشگاه اصفهان اصفهان الکتاب المعتبر في الحکمه

۲۳۳۶ 
  - ۱۶۱۲نژاد، قاسم، هاشمي

۱۶۲۱. 
 تهران بنديههاي عرفاني: تعريف، تبيين و طبققصه

پژوهشگاه فرهنگ، 
 هنر و ارتباطات

۱۶۱۱ 

۲۳۳۳ 
 - ۱۲۱۱مينوي، مجتبي، 
۱۶۱۱. 

 ۱۶۱۳ خوارزمي تهران هاداستانها و قصه

۲۳۳۱ 
-۱۱۳۱ريلکه، راينر ماريا، 

 م.۱۲۲۱
 ۱۶۳۲ نشر مرکز تهران کتاب ساعات و روايت عشق و مرگ

 ۱۶۱۲ نشر دشتستان تهران آثار راينر ماريا ريلکهشناخت ريلکه درباره  - ۱۶۳۳عبداللهي، علي،  ۲۳۳۱
 ۱۶۱۳ نگاه معاصر تهران در نيمه راه برزخ م.۱۱۲۱ - ۱۱۳۳ورلن، پل،  ۲۳۳۳
 ۱۶۱۳ نشر سالي تهران ميچيو مادو "گزيده اشعار"ها: خواب پروانه م. - ۱۲۳۲مادو، ميچيو،  ۲۳۳۱
 ۱۶۱۳ ثالث تهران شاعري با يک پرنده آبي بوکاوسکي، چارلز ۲۳۳۲

۲۳۱۳ 
 - ۱۲۳۱درويش، محمود،  

 م.۲۳۳۱
 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران هابيرون از اسطوره

۲۳۱۱ 
؟ ۱۳۳بن هاني، ابونواس، حسن

 ق.۱۲۱ -
 ۱۶۱۳ کتاب زمان تهران هاي ابونواسغزل

 پولينر، شارلين ۲۳۱۲

 
 رابله فرانسوا

 
 

 تهران
کهکشان: دفتر 

 ويراسته
۱۶۳۳ 

۲۳۱۶ 
، - ۱۶۱۱ پاشائي، عسکري،

 گردآورنده، مترجم
 تهران الک پوک زنجره: هايکوي ژاپني از زبان ژاپني

يوشيج: مرکز 
ي المللي گفتگوبين

 تمدنها
۱۶۱۱ 



 

۲۳۱۳ 
ماياکوفسکي، والديمير 

 - ۱۱۲۶والديميروويچ،  
 م.۱۲۶۳

 ۱۶۳۲ جاودان خرد مشهد منم والديمير ماياکوفسکي: ]اتوبيوگرافي و چند شعر[

۲۳۱۱ 
فسکي، والديمير ماياکو

 - ۱۱۲۶والديميروويچ،  
 م.۱۲۶۳

 ۱۶۱۱ مينا تهران ساس

۲۳۱۱ 
ماياکوفسکي، والديمير 

 - ۱۱۲۶والديميروويچ، 
 م.۱۲۶۳

 ۱۶۳۲ نشر مينا تهران هاي پشت. سالگشتلبک مهرهابر شلوارپوش. ني

۲۳۱۳ 
باجالن فرخي، محمدحسين،  

۱۶۱۳ - 
 ۱۶۳۳ نتشارات توسا ]مشهد[ هفت شب از هفت ماه: شعر چين

۲۳۱۱ 
 ۱۱۳۳  - ۱۱۳۱ميلتون، جان، 

 م.
ها و تصوير از گوستاو دوره و شرح ۱۲بهشت گمشده، با 

 حواشي
 ۱۶۱۳ نشر نخستين تهران

 ۱۶۳۱ هژبر تهران فصلي در دوزخ و کشتي مست م.۱۱۲۱-۱۱۱۳رمبو، آرتور،  ۲۳۱۲

۲۳۱۳ 
 - ۱۱۱۶جبران، جبران خليل،  

 م.۱۲۶۱
 ۱۶۳۱ چاپخانه خواجه نتهرا پيامبر

 ۱۶۱۶ دات تهران هاي باکوسکاهنه ق.م.۳۱۳ - ۳۳۱اوريپيد،  ۲۳۱۱

 م.۱۲۱۳-۱۱۲۱ميلر، هنري،  ۲۳۱۲
عصر آدمکشها: درباره آرتور رمبو همراه با من خنگتر از 
 ديگران نيستم و تفکرهائي درباره مرگ يوکيو ميشيما

 ۱۶۱۶ کتاب زمان تهران

 ۱۶۱۲ زمان نو اصفهان بلنديهاي ماچوپيچو م.۱۲۳۶ - ۳۳۱۲نرودا، پابلو،  ۲۳۱۶
 ۱۶۱۱ واژه ]تهران[ هاارمغان جليل خرمن نظيري، فواد، گردآورنده ۲۳۱۳

 نوشتار شيراز زدماي کاش همه درها را مي م.۱۲۶۱-۱۱۲۲خو، سزار، وايه ۲۳۱۱
۱۶۱۱

 
۱۶۱۲ يوشيج تهران ايکور م. - ۱۲۶۲بنتک، گوين،   ۲۳۱۱

۲۳۱۳ 
 - ۱۱۱۱پسوآ، فرناندو،  
 م.۱۲۶۱

 ۱۶۱۳ نقش خورشيد اصفهان دکان سيگار فروشي

۲۳۱۱ 
 - ۱۱۱۲بوان، آنتوني اشلي، 

 م. ۱۲۶۶
 ۱۶۱۳ آگاه تهران چکامه سرياني و خواب ناگفته آن

۲۳۱۲ 
گوته، يوهان ولفگانگ فون ، 

 م.۱۱۶۲ - ۱۳۳۲
 ۱۶۱۳ راستين تهران ولفگانگ فون گوتهگزيده سخنان يوهان

 ۱۶۳۱ کارنگ تهران من گم شده بودم! م. - ۱۲۶۳کوهن، لئونارد،  ۲۳۳۳

۲۳۳۱ 
 - ۱۲۱۱اهلل، خالقي، روح

۱۶۳۳. 
 تهران سرگذشت موسيقي ايران

بنگاه مطبوعاتي 
 ۱۶۱۲ عليشاهصفي

۲۳۳۲ 
 - ۱۲۳۱الدين، همائي، جالل

۱۶۱۲. 
عقايد و افکار موالنا  "گويدمولوي چه مي "نامه مولوي

 الدين محمد مولوياللج
 آگاه تهران

۱۶۱۲

 اميرکبير تهران تاريخ ايران کمبريج  ۲۳۳۶
۱۶۱۱

۲۳۳۳ 
 - ۱۱۳۳کاسيرر، ارنست، 

 م۱۲۳۱
۱۶۳۱ شهر کتاب، هرمس تهران فلسفه صورتهاي سمبليک

۱۶۳۲ تير تهران هاي اسکار وايلدنمايشنامه ۱۱۱۳ - ۱۲۳۳وايلد،  اسکار،  ۲۳۳۱

۲۳۳۱ 
 - ۱۱۱۱اليمن فرانک،  باوم،

 م۱۲۱۲
 تهران انگيز ازدنياي شگفت

قدياني، کتابهاي 
 بنفشه

۱۶۱۱ 

۲۳۳۳ 
شهرستاني، محمد بن 

 ؟ق.۱۳۱ -؟ ۳۳۲عبدالکريم، 
ح ابوالفت "الملل و النحل"توضيح الملل: ترجمه کتاب 

 احمد شهرستانيعبدالکريم بنمحمدبن
  تهران

۱۶۱۱

۲۳۳۱ 
محسين، ابراهيمي ديناني، غال

۱۶۱۶ - 
 انجمن فلسفه ايران تهران قواعد کلي فلسفي در فلسفه اسالمي

۱۶۱۱



 

 تهران تاريخ روانشناسي مولر، فرناند لوسين ۲۳۳۲
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱

۱۶۱۳

۲۳۱۳ 
 -الدين محمد، حافظ، شمس

 ق۳۲۲
 ۱۶۱۲ خوارزمي تهران الدين محمدديوان حافظ خواجه شمس

۲۳۱۱ 
 - ۱۱۱۳ميشل،  زواکو، 

 م.۱۲۱۱
   رزماري

 کتابفروشي مروج تهران عشق و نيرو م.۱۲۱۱ - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  ۲۳۱۲

۲۳۱۶ 
 - ۱۲۲۳الدين، همايونفرخ، رکن

۱۶۳۲ 
 چاپخانه خرمي ] تهران [ حافظ عارف

۱۶۱۳

۲۳۱۳ 
زماني آشتياني،  محمدابراهيم، 

۱۶۱۱ - ۱۲۲۳ 
   بسوي روم

۲۳۱۱ 
 -الدين محمد، سحافظ،  شم

 ۳۲۲ق
الدين محمد حافظ ديوان شاعر ساحر خواجه شمس

 شيرازي: نسخه مورخ هشتصد و پنج هجري قمري
 ]تهران[

الدين رکن
 همايونفرخ

۱۶۳۱

 ۱۶۱۱ ستوده تهران تاملي درباره ايران - ۱۶۲۳طباطبائي، سيدجواد،  ۲۳۱۱

۲۳۱۳ 
کرميني، علي بن محمد، قرن 

 ق.۳
فارسي )از قرن ششم  -: فرهنگ عربي تکمله االصناف

 هجري(
 تهران

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۱۱

۲۳۱۱ 
-۱۶۶۱سحاب، ابوالقاسم، 

۱۲۱۱ 
فلسفه و اسرار حج: تاريخ و جغرافياي مختصر مکه 

 معظمه و مناسک حج
 ۱۶۱۱ کتاب سحاب تهران

 ۱۶۱۱ پردازاننکته ]تهران[ نجواهاي فراسو ۱۶۶۶ -واراند،  ۲۳۱۲

۲۳۲۳ 
 - ۱۲۲۶شيمبورسکا، ويسواوا،  

 م.۲۳۱۲
 ۱۶۳۱ نشر مرکز تهران ها روي پلآدم

۲۳۲۱ 
-۱۱۳۲هوگو، ويکتور ماري، 

 م۱۱۱۱
 تهران اشعار منتخب از ويکتور هوگو

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۱۳ 

 ۱۶۳۲ پاز ]مشهد[ گل صدبرگ گزيده مانيوء شو، شعرهاي قديم ژاپن فوجيموتو، يوکو ۲۳۲۲

۲۶۲۳ 
 - ۱۲۲۳بوکوفسکي،  چارلز، 

۱۲۲۳ 
 ۱۶۱۳ آرويج تهران ي اشعار چارلز بوکوفسکيبرگزيده

 ۱۶۳۱ -حييم، سليمان،  ۲۳۲۳
 ۶۳۳۳۳انگليسي حاوي  -فرهنگ کوچک حييم: فارسي

لغت بسيط و مرکب و اصطالحات فارسي و ترجمه آنها به 
 انگليسي

 تهران
کتابفروشي يهود 
 ابروخيم و پسران

۱۶۳۱ 

۲۱۲۳ 
 - ۱۲۲۱بياتي، عبدالوهاب، 

 م ۱۲۲۲
 ۱۶۱۳ رواق تهران شعرهاي تبعيد و چشمان سگان مرده

 ۱۶۳۲ تير تهران هاي اسکار وايلدنمايشنامه ۱۱۱۳ - ۱۲۳۳وايلد،  اسکار،  ۲۳۲۱

۲۳۲۳ 
 - ۱۱۱۱اليوت، تامس استرنز، 

 م۱۲۱۱
 ۱۶۱۳ فردا اصفهان مهماني عصرانه )نمايش در سه پرده(

۲۳۲۱ 
-۱۱۲۱دلر، شارل پير، بو

 م۱۱۱۳
 تهران گلهاي رنج گزيده اشعار

شهر کتاب، 
هرمس: مرکز 

ي المللي گفتگوبين
 تمدنها

۱۶۱۳ 

۲۳۲۲ 
 -خيام،  عمربن ابراهيم، 

 ؟ق۱۱۳
 تهران صد و يک رباعي عمر خيام

شهر کتاب، 
هرمس: مرکز 

ي المللي گفتگوبين
 تمدنها

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۳ چاپخانه نشاط اصفهان اختشعر بعنوان يک س نفيسي، مجيد ۲۱۳۳

۲۱۳۱ 
 -الدين محمد، حافظ، شمس

 ق.۳۲۲

الدين محمد حافظ شيرازي: با ديوان غزليات موالنا شمس
ها و شرح ابيات و ذکر وزن و بحر غزلها و معني واژه

 هاي دستوري و ادب و امثال و حکمبرخي نکته
 ۱۶۱۶ صفي عليشاه تهران



 

 ۱۶۱۳ - ۱۲۱۳فرزاد، مسعود،  ۲۱۳۲
قصائد، قطعات، رباعيات و مثنويات حافظ: صحت کلمات 

 و اصالت اشعار
 دانشگاه پهلوي شيراز

۱۶۱۳
 

 کتابفروشي حقيقت تهران شرح سودي بر حافظ ؟ق۱۳۳۳ -سودي، محمد،  ۲۱۳۶
۱۶۳۳

 
 ۱۶۱۳ پهلوي دانشگاه  مقاله( ۶۲مقاالتي درباره زندگي و شعر حافظ )مشتمل بر  رستگار فسائي، منصور ۲۱۳۳

۲۱۳۱ 
بن علي، حسن دهلوي،  حسن

 ۱قرن ق
 تهران ديوان حسن دهلوي )سده هفتم و هشتم(

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۱۶ 

۲۱۳۱ 
 -سعدي، مصلح بن عبداهلل، 

 ؟ق.۱۲۱
 ۱۶۱۶ مير )گوتنبرگ( ]تهران[ گلستان سعدي

 ۱۶۳۱ توکلي انتهر تاريخ تصوف در کردستان - ۱۶۳۲توکلي، محمد رئوف،  ۲۱۳۳

۲۱۳۱ 
 - ۱۲۱۱پرتو علوي، عبدالعلي، 

۱۶۱۲ 
 ۱۶۳۲ خوارزمي تهران بانگ جرس: راهنماي مشکالت ديوان حافظ

۲۱۳۲ 
عوفي، محمد بن محمد، قرن 

 ق.۳
 تهران متن انتقادي جوامع الحکايات و لوامع الرويات

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۳۳ 

 ۱۶۳۲ آويشن؛ چشمه تهران اسطوره زندگي زردشت - ۱۶۱۱آموزگار يگانه، ژاله،  ۲۱۱۳
 ۱۶۱۳ گستره تهران ادبيات ايران در زمان سلجوقيان و مغوالن ۱۱۱۱ - ۱۲۱۱رپيکا،  يان،  ۲۱۱۱

۲۱۱۲ 
سلمان ساوجي، سلمان بن 

 ق.۳۳۱ - ۳۳۲محمد، 
ائد قص -ترجيعات  -ديوان سلمان ساوجي: شامل غزليات 

 رباعيات -
 ]تهران[

ه مطبوعاتي بنگا
 صفي عليشاه

۱۶۱۳ 

۲۱۱۶ 
 - ۳۳۱بن علي، حريري، قاسم

 ق۱۱۱
 ۱۶۱۶ چاپ حيدري  ترجمه کهن مقامات حريري

۲۱۱۳ 
 ۱۶۲۲ذکاوتي قراگزلو، عليرضا، 

- 
 ۱۶۱۳ اطالعات تهران نويسيالزمان همداني و مقاماتبديع

۲۱۱۱ 
 - ۱۶۳۲هروي، حسينعلي، 

۱۲۲۳ 
اره حافظ و چند مقاله مجموعه مقاالت نقد و نظر درب

 ديگر
 ۱۶۱۶ اميرکبير تهران

۲۱۱۱ 
 - ۲۳۱دواني،  محمدبن اسعد، 

 ؟ق. شارح۱۶۳
نقد نيازي: در شرح دو بيت و يک غزل از خواجه حافظ 

 شيرازي
 ۱۶۳۶ اميرکبير تهران

۲۱۱۳ 
 -الدين محمد، حافظ،  شمس
 ۳۲۲ق

هاي خطي نزديک به ديوان کهنه حافظ: از روي نسخه
 اعرزمان ش

 تهران
فرهنگ ايران 

 سينازمين: ابن
۱۶۳۱ 

۲۱۱۱ 
؟ ۱۶۳بن يوسف، نظامي، الياس

 ؟ق۱۱۳ -
 تهران داستان خسرو و شيرين

کتابهاي جيبي 
 :فرانکلين

۱۶۱۶ 

۲۱۱۲ 
 -الدين محمد، حافظ، شمس

 ق.۳۲۲
سره الدين محمد حافظ شيرازي قدسديوان خواجه شمس

 العزيز
  زوار تهران

۲۱۲۳ 
-۱۲۱۱ن ويلسن، واتس، آل

 م۱۲۳۶
 ۱۶۱۳   طريقت ذن

۲۱۲۱ 
المارتين، آلفونس ماري لوئي 

 م۱۱۱۲-۱۳۲۳دو، 
  کتابفروشي مروج جا[]بي گرازيال، يا، حقيقت عشق!

۲۱۲۲ 
 - ۱۳۱۶استرن، الرنس، 
 م۱۳۱۱

۱۶۳۱ تجربه تهران زندگاني و عقايد آقاي تريسترام شندي  

۲۱۲۶ 
 - ۱۲۳۱فلمينگ، ايان، 
 م.۱۲۱۳

  گلچين  کازينو رويال

۲۱۲۳ 
  -قيصري، داود بن محمود، 

 ق۳۱۱
 تهران الحکمشرح فصوص

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۱ 

 مطبعه العربيه مصر رسائل اخوان الصفاء و خالن الوفاء اخوان الصفا ۲۱۲۱
۱۲۲۱م
۱۶۳۳ 

۲۱۲۱ 
الدين، احسائي، احمدبن زين

 ۱۱۱۱ - ۱۲۳۱ق
 مطبعه الرضائي ريزتب منهاج السالکين

۱۶۳ق
۱ ۱۶۶

۶ 



 

 مطبعه الصباح بغداد ... علم الکف و الفراسه الحديث المسمي الحاوي الشيخلي، عبدالرزاق ۲۱۲۳
۱۲۳۳م
۱۶۲۱ 

 هاشمي، حسينآل ۲۱۲۱
 مجمع الفتاوي

 
 

  مطبعه سعادت کرمان

۲۱۲۲ 
کرماني،  محمدبن محمدکريم، 

 ۱۲۱۶ - ۱۶۲۳ق
 مطبعه السعاده کرمان لم الرويارساله تاويل االحاديث في ع

۱۲ق
۳۱ ۱۲
۲۲؟  

۲۱۶۳ 
بن راغب اصفهاني، حسين

 ق۱۳۲ -محمد، 
 مکتبه المرتضوي تهران معجم مفردات الفاظ القرآن

۱۲۳م
۲ ۱۶۱

۱

۲۱۶۱ 
 - ۱۲۲زروق،  احمدبن احمد، ق

۱۳۱ 
 قاهره قواعد التصوف

المکتبه الکليات 
 االزهريه

۱۶۱ق
۱ ۱۶۳

۱

۲۱۶۲ 
بن احمد، بدالرحمنجامي،  ع
 ۱۱۳ - ۱۲۱ق

الدره الفاخره في تحقيق مذهب الصوفيه و المتکلمين و 
 الحکماء المتقدمين

 تهران

دانشگاه تهران: 
موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
 مک گيل

۱۶۱۱ 

۲۱۶۶ 
 -۲۱۶بن محمد، بوريني، حسن
 ق، شارح۱۳۲۳

بيتا ثدارالترا بيروت شرح ديوان ابن الفارض  

۲۱۶۳ 
حبنآخوندخراساني،محمدکاظم

 ق۱۶۲۲ - ۱۲۱۱سين، 
 قم کفايه االصول

جماعه المدرسين 
في الحوزه العلميه 
بقم،موسسه النشر 

 االسالمي

۱۳۲ق
۳ ۱۶۳

۱

۲۱۶۱ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي، ابن

 ق ۱۶۱ -
بيتا دارالکتاب العربي بيروت فصوص الحکم  

۲۱۶۱ 
 ۱۱۳ي، ابن عربي، محمد بن عل

 ق۱۶۱ -
 بيروت العربيالوصايا البن

موسسه االعلمي 
 للمطبوعات

بيتا

۲۱۶۳ 
بن مهدي، سبزواري،  هادي

 ۱۲۱۲ - ۱۲۱۲ق
 تهران شرح غرر الفرائد )شرح منظومه حکمت(

دانشگاه تهران: 
موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
 مک گيل

۲۱۶۱ 
 - ۱۱۱۱نوستر آداموس،  

 ، مستعار۳۶۱۱
تنبوات نوستراداموس مع دراسه اسالميه تحليليه في 

 التاريخ و المستقبل
 دارالحجه البيضاء بيروت

۲۳۳۱م
۱۶۱۳

۲۱۶۲ 
بن مهدي، سبزواري، هادي

 ۱۲۱۲ - ۱۲۱۲ق
 تهران شرح غرر الفرائد معروف به شرح منظومه حکمت

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
 مک گيل

۱۶۳۱ 

 هاشمي، حسينآل ۲۱۳۳
اهلل مجمع التفاسير مشتمل بر تفاسير مشايخ عظام اعلي

 مقامهم
بيتا چاپخانه سعادت کرمان  

۲۱۳۱ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ق۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
 چاپخانه سعادت کرمان دروس تاويل االحاديث

 رواقي، علي ۲۱۳۲
به  دان قرآنترين برگرآشنايي با قرآن مترجم قدس: کهن

 فارسي
 تهران

موسسه فرهني 
 شهيد رواقي

۱۶۱۲

۲۱۳۶ 
 ۱۱۳ابن عربي، محمد بن علي، 

 ق۱۶۱ -
 
 

 بيروت
دار احياء التراث 

 العربي
بيتا  



 

 العربي ابن رسائل
 

 

 تهران روضه المنجمين ۱الخير، قرن قبن ابيشهمردان ۲۱۳۳

المعارف بنياد دايره
اسالمي، مرکز 

 انتشار نسخ خطي:
سازمان انتشارات و 

آموزش انقالب 
 اسالمي

۱۶۱۱

۲۱۳۱ 
نصرالدين طوسي،  محمدبن 

 ۱۲۳ - ۱۳۲محمد، ق
 تهران تحرير متوسطات خواجه نصيرالدين طوسي

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۶ 

۲۱۳۱ 
؟ ۳۱۱حسن، بنطبرسي، فضل

 ق.۱۳۱-
 قم مجمع البيان في تفسير القرآن

هلل مکتبه آية ا
العظمي المرعشي 

 النجفي
۱۶۶۶ 

۲۱۳۳ 
 -بن سليمان، بحراني،هاشم

 ؟ق۱۱۳۳
 دارالکتب العلميه قم ... البرهان في تفسيرالقرآن

۱۶۶۳
 

 قران مجيد مترجم في نسخه تفسير حسيني  ۲۱۳۱
بمبئي؛ 
 تهران

مطبع محمدي: 
 اسماعيليان

۱۶۶۱

۱۶۳ق
۱

 ۱۶۱۱ اقبال هرانت القران و هو الهدي و الفرقان  ۲۱۳۲

۲۱۱۳ 
بن بيرمقلي زنوزي،  عبداهلل

 ۱۲۳۱ق -باباخان، 
 ]تهران[ لمعات الهيه

انجمن شاهنشاهي 
 فلسفه ايران

۱۶۲ق
۳ ۱۶۱

۱ 

 دارالفکر بيروت ... الموطا ق۱۳۲-۲۶مالک بن انس،  ۲۱۱۱
۲۳۳۲م
۱۶۱۱ 

۲۱۱۲ 
 ۲۳۲ماجه، محمدبن يزيد، ابن

 ق ۲۳۶ -
 الفکردار بيروت سنن ابن ماجه

۲۳۳۶م
۱۶۱۲ 

۲۱۱۶ 
 -بن احمد، زوزني، حسين
 ق۳۱۱

بيتا مکتبه دارالبيان بيروت شرح المعلقات السبع  

 تهران تاج االسامي )تهذيب االسماء(  ۲۱۱۳
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۳

 ديوان االوقاف بغداد القران الکريم  ۲۱۱۱

۱۲۳۱م

۱۶۲ق
۱ ۱۶۱

۳ 

۲۱۱۱ 
طوسي،  نصيرالدين

 ق.۱۳۲ - ۱۲۳محمد، بنمحمد
 تهران مصارع المصارع

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
مک گيل : مرکز 

ي المللي گفتگوبين
تمدنها: دانشگاه 

 تهران

۱۶۱۶ 

۲۱۱۳ 
بن نطنزي،  حسيناديب

 ۳۲۲ق -ابراهيم، 

 
 

 المرقاه
 ۱۶۳۱ بنياد فرهنگ ايران تهران



 

 
 

۲۱۱۱ 
مد، قرن محبنسبزواري،  علي
 ق.۱

 تهران ترين ترجمه از ادعيه شيعهآخره همراه با کهنذخيره ال

انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگي: مرکز 

ي المللي گفتگوبين
ها: دانشگاه تمدن

 تهران

۱۶۱۶ 

 کرمان ماهلل مقامهمجمع الفتاوي شامل فتاوي مشايخ عظام اعلي موسوي يزدي، حسين ۲۱۱۲
چاپخانه سعادت) 

 کرمان(
بيتا  

۲۱۱۳ 
 - ۱۱۶۳ديکينسن، اميلي، 

 م.۱۱۱۱
۱۶۳۲ مرواريد تهران ي برف ...ها بر صفحهبه خاموشي نقطه

۲۱۱۱ 
ابوالعالء معري، احمدبن عبداهلل 

 ق.۳۳۲- ۶۱۶، 
 اشرفي تهران آمرزش

۱۶۳۳
 

۲۱۱۲ 
، - ۱۶۶۱اباذري، يوسف، 

 گردآورنده و مترجم
۱۶۳۲ روشنگران تهران کتاب شاعران: ريلکه، تراکل، سالن

 تهران به من گوش سپار، چنان که به باران م.۱۲۲۱ - ۱۲۱۳پاز، اکتاويو،  ۲۱۱۶
مرواريد: مرکز بين 
المللي گفتگوي 

 تمدنها
۱۶۱۶ 

 م.۱۲۲۱ - ۱۲۱۳پاز، اوکتاويو،  ۲۱۱۳
سنگ آفتاب: گزيده اشعار با سخني درباره شعر و زندگي 

 شاعر
 تهران

رود: چشم نشر زنده
 و چراغ

۱۶۳۱ 

۲۱۱۱ 
 - ۱۱۱۱اليوت،  تامس استدنز، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۳۳ موسسه نشر هما تهران دشت سترون

 ۱۶۱۱ چاپخانه حيدري تهران مقاالت فرزان .۱۶۳۲ - ۱۲۳۶فرزان، محمد،  ۲۱۱۱

۲۱۱۳ 
 - ۱۲۳۶کوربن، هانري، 

 م.۱۲۳۱
 تهران ابن سينا و تمثيل عرفاني

انجمن آثار و مفاخر 
 ۱۶۱۳ فرهنگي

۲۱۱۱ 
 ۱۳۱محمد، اخوه، محمدبنابن

 ق.۳۲۲-
 تهران آيين شهرداري در قرن هفتم

بنگاه ترجمه و نشر 
 کتاب

۱۶۱۳

۲۱۱۲ 
 - ۶۶۱محمد،  مفيد، محمدبن

 ق.۳۱۶
  مکتبه بصيرتي قم االختصاص

 ۱۶۱۶ راه چمني تهران کتاب کليله و دمنه  ۲۱۳۳

۲۱۳۱ 
 -۶۶۱محمد، مفيد، محمدبن
 ق.۳۱۶

  مکتبه بصيرتي قم لمفيداالرشاد للشيخ ا

۲۱۳۲ 
بن مهدي، سبزواري، هادي

 ق.۱۲۱۲ - ۱۲۱۲
 بيدار قم الفقه و اسرارهاالهدي في احکامشرح نبراس

۱۳۲ق
۱ ۱۶۱

۳ 

 دارالمعارف مصر هلدرلين مکاوي، عبدالغفار ۲۱۳۶
۱۲۳۳م
۱۶۱۶ 

۲۱۳۳ 
 ۳۱۱طبرسي، فضل بن حسن، 

 ق. ۱۳۱ -
 قم الجامعتفسير جوامع

مدرسين الجماعه
في الحوزه العلميه 
بقم، موسسه النشر 

 االسالمي

۱۳۲ق
۱ ۱۶۱

۱ 

۲۱۳۱ 
جزائري، نورالدين محمدبن 

 ق.۱۱۱۱ - ۱۳۱۱اهلل،  نعمه
 ]تهران[ فروق اللغات في التمييز بين مفاد الکلمات

مکتب نشر الثقافه 
 االسالميه

۱۳۳ق
۱ ۱۶۱

۳

 بيروت فاءرسائل اخوان الصفاء و خالن الو اخوان الصفا ۲۱۳۱
دار صادر: دار 

 بيروت
۱۲۱۳م

۱۶ق



 

۳۱ ۱۶
۶۱ 

۲۱۳۳ 
فيض کاشاني، محمدبن شاه 

 ق.۱۳۲۱-۱۳۳۱مرتضي، 

 کتاب الصافي في تفسير القرآن
 
 

۱۶۱۱ کتابفروشي اسالميه تهران

 دارالعلم للماليين بيروت الدين بن عربي من شعرهمحيي اهل، عبدالعزيز سيد ۲۱۳۱
۱۲۳۳م
۱۶۳۲ 

 

۲۱۳۲ 
افعي، محمد بن ادريس، ش

 ق.۱۱۳-۲۳۳
 بيروت موسوعة االمام الشافعي: کتاب االم

دار احياء التراث 
 العربي

۲۳۳۳م
۱۳ق

۲۳ ۱۶
۳۲ 

۲۱۱۳ 
 - ۲۱۱رازي، محمد بن زکريا، 

 ق.۶۱۶
 تهران الشکوک علي جالينوس للطبيب الفيلسوف

دفتر نمايندگي 
 علمي ايستاک

۱۳۱ق
۶ ۱۶۳

۲ 

۲۱۱۱ 
 ۶۳۳ن عبداهلل، بسينا، حسينابن

 ق .۳۲۱ -
 بيدار قم بن سينابن عبداهللرسائل الشيخ الرئيس ابي علي الحسين

۱۳۳ق
۳ ۱۶۱

۱ 

۲۱۱۲ 
 ۱۲۲ -بوني، احمد بن علي،   

 ق.
منبع اصول الحکمة المشتمل علي اربع رسائل مهمه في 

 اصول العلوم الحکمية ...
  مکتبه الثقافيه بيروت

۲۱۱۶ 
 - ۱۳۱جاحظ، عمروبن بحر،  

 ق. ۲۱۱
 دارالجيل بيروت کتاب الحيوان

۱۲۲۲م
۱۳ق

۱۲ ۱۶
۳۱ 

۲۱۱۳ 
 ۲۳۲ترمذي، محمدبن عيسي، 

 ق.۲۳۲ -
  المکتبه االسالميه رياض الجامع الصحيح و هو سنن الترمذي

۲۱۱۱ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي،  ابن

 ق.۱۶۱ -
  دارالکتاب اللبناني بيروت تحفة السفرة الي حضرة البررة

۲۱۱۱ 
-نازلي، محمد حقي بن علي، 

 ق.۱۶۳۱
  دارالکتاب العربي بيروت خزينة االسرار الکبري: جليلة االذکار

 - ۱۶۳۱محقق، مهدي،  ۲۱۱۳
الفيلسوف الروحاني للطبيبالدراسه التحليليه لکتاب الطب

محمدبن زکريا الرازي باللغه العربيه و الفارسيه و 
 االنجليزيه

 تهران
ر انجمن آثار و مفاخ

 فرهنگي
۱۶۱۳ 

۲۱۱۱ 
 -استرآبادي، سيدعلي،   

 ق.۲۳۳
 قم آيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرةتاويل ال

مدرسه االمام 
 المهدي )عج(

۱۳۳ق
۳ ۱۶۱

۱ 

 تهران التحصيل ق. ۳۱۱ -بهمنيار بن مرزبان،  ۲۱۱۲
دانشگاه تهران، 

دانشکده الهيات و 
 معارف اسالمي

۱۶۳۲

۲۱۲۳ 
 ۱۱۲۱ذر،  ن ابيبنراقي، مهدي

 ق.۱۲۳۲ -
 حکمت تهران جامع االفکار و ناقد االنظار

۱۳۲ق
۶ ۱۶۱

۱ 

 ق. م. ۳۶ -؟  ۱۳اوويد،    ۲۱۲۱

 
 
 

 التحوالت
 

 المجمع الثقافي ابوظبي

۲۳۳۲م
۱۳ق

۲۶ ۱۶
۱۱ 



 

 
 

۲۱۲۲ 
نصيرالدين طوسي، محمدبن 

 ق.۱۳۲- ۱۲۳محمد،   

 
 

 ميکال فوائد و رسائل بانضمام المحصل تلخيص
 
 

 

 تهران

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
مک گيل: دانشگاه 

 تهران

۱۶۱۲ 

  وزارت فرهنگ تهران صرف و نحو و قرائت عربي: سال سوم دبيرستانها .۱۶۶۳ - ۱۲۱۲بهمنيار، احمد،   ۲۱۲۶

۲۱۲۳ 
 -؟ ۱۲۱۱آشتياني، مهدي، 

 .، شارح۱۶۶۱
    بزواريتعليقه رشيقه علي شرح منظومه الس

   ذخائر االعالق شرح ترجمان االشواق کردي، محمدعبدالرحمن، شارح ۲۱۲۱

۱۲۱۱م
۱۶ق

۱۱ ۱۶
۳۳ 

۲۱۲۱ 
بن عبداهلل، سينا،  حسينابن

 ۶۳۳ - ۳۲۱ق
 بيدار قم المباحثات

۱۶۳۱

۱۳۱ق
۶ 

۲۱۲۳ 
، بن عبداهللحسکاني،  عبيداهلل
 ۱قرن ق

ي اهل يات النازله فشواهد التنزيل لقواعد التفضيل في اال
 اهلل و سالمه عليهمالبيت صلوات

 تهران

وزاره الثقافه و 
االرشاد االسالمي، 
موسسه الطبع و 

 النشر

۱۲۲۳م
۱۶۱۲ 

۲۱۲۱ 
بن يوسف، عالمه حلي،  حسن

 ۱۳۱ - ۳۲۱ق
 طهران کشف اليقين في فضائل اميرالمومنين

وزاره الثقافه و 
االرشاد االسالمي، 
موسسه الطبع و 

 شرالن

۱۳۱ق
۱

۱۶۳۳ 

۲۱۲۲ 
 -ديربي، احمدبن عمر،  

 ق.۱۱۱۱
مجربات الديربي الکبير المسمي بفتح الملک المجيد 

 المولف لنفع العبيد
 المکتبه الشعبيه بيروت

۱۲۱۲م
۱۶۳۱ 

۲۱۳۳ 
بن عبداهلل، سينا،  حسينابن

 ۶۳۳ - ۳۲۱ق
 هه المرتضويالمکتب ]قم[ النجاه في الحکمه المنطقيه و الطبيعيه و االلهيه

۱۲۶م
۱ ۱۶۱

۳ 

 طوخي، عبدالفتاح سيد ۲۱۳۱
الکباريت في اخراج العفاريت و هو يشتمل علي القدره 

االلهيه في المعالجه الروحانيه، ويليه الحکمه الربانيه في 
 المعالجه الجنسيه...

 المکتبه الشعبيه بيروت
۱۲۱۲م
۱۶۶۱

 -۱۶۲۳سها، منوچهر، صدوقي ۲۱۳۲
ائل جمه مفرده في الفحص عن انيه الحاوي علي رس

التفسير و التاويل و مائيتهما باقسامهما و ما يتعلق بهما 
 من المحکم و المتشابه و الظهر و البطن و غيرها

 ۱۶۱۱ حکمت تهران

۲۱۳۶ 
الدين کبري،  احمدبن نجم

 ؟ق۱۳۳ - ۱۱۱عمر، 
 مانيا ...فوائح الجمال و فواتح الجالل

مطبعه فرانتز شتاير 
 دنويسبا

۱۲۱۳م
۱۶۶۱ 

۲۱۳۳ 
صدرالدين قونيوي، محمد بن 

 ق۱۳۶-۱۳۳اسحاق، 
التفسير الصوفي للقرآن : دراسه و تحقيق لکتاب اعجاز 

 القرآنالبيان في تاويل ام
 دار التاليف بالماليه مصر

۱۲۱۲م
۱۶۳۱ 

۲۱۳۱ 
عربي،  محمدبن علي، ابن

 ۱۱۳ - ۱۶۱ق
 نهاد ککلبک استانبول البلغه في الحکمه

۱۲۱م
۲

۱۶۳۱ 

۲۱۳۱ 
 ۱۲۳۱حائري اسکوئي، موسي، 

- ۱۶۲۳ 

 
 احقاق الحق

 
 مطبعه النعمان نجف

۱۲۱۱م
۱۶۳۳



 

 

۲۱۳۳ 
عربي،  محمدبن علي، ابن

 ۱۱۳ - ۱۶۱ق
 مصر مواقع النجوم و مطالع اهله االسرار و العلوم

مکتبه و مطبعه 
محمدعلي صبيح و 

 اوالده

۱۲۱۱م
۱۶۳۳ 

۲۱۳۱ 
-بن محمد، ميرداماد، محمدباقر

 ؟ق۱۳۳۳
 تهران ... القبسات

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

گيل : دانشگاه مک
 تهران

۱۶۱۱ 

۲۱۳۲ 
اهلل، احمد بن وليشاه

 ق. ۱۱۳۱ - ۱۱۱۳عبدالرحيم،  
 حيدرآباد التفهيمات االلهيه

اکادميه الشاه ولي 
 اهلل الدهلوي

۱۲۳۳م
۱۶۳۲ 

 اهرهق شطحات الصوفيه بدوي، عبدالرحمن ۲۱۱۳
مکتبه النهضه 

 المصريه
۱۲۳۲م
۱۶۲۱ 

 داراالشاعه العربيه کوئتا شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي ، شارح۱۱۱۳ -بن احمد، يوسف ۲۱۱۱
۱۲ق

۲۲ ۱۱
۱۳  

۲۱۱۲ 
 - ۳۱۳غزالي، محمدبن محمد، 

 ق.۱۳۱
بيتا عالم الکتب دمشق احياء علوم الدين

۲۱۱۶ 
 ۳۱۱عربي، محمدبن علي، ابن

 ق ۱۶۱ -
 مطبعه نضر دمشق القرآنالرحمن في تفسير و اشاراترحمة من

۱۲۱۲م
۱۶۱۱

 بيروت تفسير القمي ۶بن ابراهيم، قرن ققمي،  علي ۲۱۱۳
موسسه االعلمي 

 للمطبوعات

۱۲۲۱م

۱۳۱ق
۲ ۱۶۳

۳ 
بيتا دارالعلم للجميع جا[]بي الفصل في اصول علم الرمل هـ۲۲۱-زناتي، محمد،  ۲۱۱۱  

 طوخي، عبدالفتاح سيد ۲۱۱۱
السحر االحمر: دعوات، تسخير، استحضار، فوائد مجربه ، و 

 غيرذلک
بيتا دارالعلوم الفلکيه بيروت

۲۱۱۳  
ابومعشر الفلکي الکبير: المحقق المدقق اليوناني الفيلسوف 

 الشهير
 المکتبه الشعبيه بيروت

۱۲۳م
۳ ۱۶۳

۲

 هرمس مثلث ۲۱۱۱
لجامع و النور الالمع الميرالمومنين علي بن ... الجفر ا

اهلل وجهه و التمام الفائده قد ذيلناه برساله طالب کرمابي
 من الشعره اليمانيه و هو في علوم النجوم...

 قاهره
مکتبة الکليات 

 االزهرية
۱۲۳۱م
۱۶۱۳

۲۱۱۲ 
کر، ببن ابيسيوطي، عبدالرحمن

 ق۲۱۱ - ۱۳۲
 دارالفکر بيروت ر و زوائده و الجامع الکبيرجامع االحاديث: الجامع الصغي

۱۲۲۳م
۱۳ق

۱۳ ۱۶
۳۶ 

۲۱۲۳ 
بن محمد، قرن ديلمي، حسن
 ق۱

 تهران ارشاد القلوب المنجي من عمل به من اليم العقاب
داراالسوه للطباعه 

 والنشر
۱۶۳۱ 

۲۱۲۱ 
بن موسي ، طاوس، عليابن

 ق.۱۱۳- ۱۱۲

نبياء و طرف من االنباء و المناقب في شرف سيداال
االطائب و طرف من تصريحه بالوصيه بالخالفه عترته

 طالببن ابيلعلي
 تاسوعا مشهد

۱۳۲ق
۳ ۱۶۳

۱ 

 قاهره الدين ابن عربيالروحية عند محي راضي، علي عبدالجليل ۲۱۲۲
مکتبه النهضه 

 المصريه
بيتا

۲۱۲۶ 
 -کراجکي، محمد بن علي، 

 ق۳۳۲

 
 التعريف بوجوب حق الوالدين

 
 

۱۶۱۱ دليل ما مق



 

 قم المعجم المفهرس اللفاظ احاديث بحاراالنوار  ۲۱۲۳
حوزه علميه قم، 
دفتر تبليغات 

 اسالمي

۱۳۱ق
۶ ۱۶۳

۱ 

۲۱۲۱ 
کرماني،  محمدبن محمد، 

 ۱۲۱۶ - ۱۶۲۳ق
 مطبعه السعاده کرمان الدر الثمين في شرح االربعين

۱۲ق
۱۶ ۱۲
۲۱؟  

۲۱۲۱ 
طوسي، محمد بن حسن، 

 ق۶۱۱-۳۱۳
 جا]بي نهاية في مجرد الفقه و الفتاوي با ترجمه فارسي آنال

چاپخانه 
 دانشگاه]تهران[

۱۶۳۲

۲۱۲۳ 
 -۱۱۱بن محمد، اثير،  عليابن

 ق ۱۶۳
 موسسه االعلمي طهران الکامل في التاريخ

۱۶۱۱
 

۲۱۲۱ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
 مطبعه الحکمه قم التفسير الکبير

۱۶۲ق
۶ ۱۶۱

۱ 

۲۱۲۲ 
سلمي،  محمدبن حسين، 

 ۶۲۱ - ۳۱۲ق
 دارالکتب العلميه بيروت حقائق التفسير

۲۳۳۱م
۱۶۱۳ 

۲۱۶۳ 
يزدي حائري، علي بن زين 

 ق۱۶۶۶ -العابدين، 
 ۱۶۱۲ مکتبه الرضي قم اهلل فرجهالزام الناصب في اثبات الحجه الغائب عجل

۲۱۶۱ 
 ۶۱۱بابويه،  محمدبن علي، ابن

 ق.۶۱۱ -
 قم المواعظ و صفات الشيعة و فضائل الشيعة

موسسه المعارف 
 االسالميه

۱۳۲ق
۱ ۱۶۳

۲ 

  شرح فصوص الحکم غراب، محمود محمود ۲۱۶۲
محمود محمود 

 الغراب

۱۲۱۱م
۱۳ق

۳۱ ۱۶
۱۳ 

۲۱۶۶ 
ابن فهدحلي، احمدبن محمد ، 

 ق.۱۳۱- ۳۱۳
 قم عدة الداعي و نجاح الساعي

موسسه المعارف 
 االسالميه

۱۳۲ق
۳ ۱۶۳

۱ 

۲۱۶۳ 
ابن مردويه، احمدبن موسي، 

 ق.۳۱۳ - ۶۲۶
السالم و مانزل من القرآن طالب عليهبن ابيمناقب علي

 في علي
 دارالحديث قم

۱۳۲ق
۲ ۱۶۱

۳ 

۲۱۶۱ 
 - ۱۲۱۱اميني، عبدالحسين،  

۱۶۳۲. 
الغدير في الکتاب و السنه و االدب: کتاب ديني. علمي. 

 فني. تاريخي. ادبي. اخالقي ...
 دارالکتاب العربي بيروت

۱۲۳۳م
۱۶ق

۲۳ ۱۶
۱۱ 

۲۱۶۱ 
قبل  ۲بن قيس هاللي،  سليم

 ؟ق.۳۱ -از هجرت 

کتاب سليم بن قيس الهاللي التابعي الکبير من اصحاب 
ن و العابدياميرالمومنين و االمامين الحسنين و االمام زين

 السالماالمام الباقر عليهم
 ۱۶۱۱ دليل ما قم

  اسماعيليان تهران المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکريم ، محمدفوادعبدالباقي ۲۱۶۳

۲۱۶۱ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
 چاپخانه سعادت کرمان الکتاب المبين

۱۶۱۳
 

۲۱۶۲ 
 -اربلي، علي بن عيسي، 

 ق.۱۲۲

 
 

 کشف الغمة في معرفة االئمة
 
 

 

 هاشميمکتبة بني تبريز
۱۶۱ق
۱ ۱۶۶

۲ 

۳۳۲۱ 
ابوداود، سليمان بن اشعث ، 

 ق.۲۳۱- ۲۳۲
 دارالجيل بيروت داودسنن ابي

۱۲۲۲م
۱۳۱ق



 

۲ ۱۶۳
۱ 

۲۱۳۱ 
بن يوسف،  عالمه حلي، حسن

 ق.۳۲۱ - ۱۳۱
  مطبعة قم قم کشف المراد في شرح تجريد االعتقاد

۲۱۳۲ 
عبدالقادر جيالني، عبدالقادر 

 ق.۱۱۱- ۳۳۱صالح ، ابيبن
ي طريق الحق عزوجل في معرفة االداب کتاب الغنية لطالب

 الشرعية و ...
 مصر

مکتبه و مطبعه 
محمدعلي صبيح و 

 اوالده
 

۲۱۳۶ 
 ۶۳۳بن عبداهلل، سينا، حسينابن

 ق۳۲۱ -
 قم الشفاء: الرياضيات

مکتبه 
عالمرالعظمياهللآيه

  الکبريالنجفيشي

۱۳۳۱
ق
۱۶۱۶ 

۲۱۳۳ 
 ۶۳۳بن عبداهلل، سينا، حسينابن

 ق۲۱۳ -
 قم الشفاء: االلهيات

منشورات مکتبه آيه 
اهلل العظمي النجفي 

 المرعشي

۱۳۳۳
ق
۱۶۱۲ 

۲۱۳۱ 
بن اسد، حارث محاسبي، حارث

 ق۲۳۶ - ۱۱۱
 مطبعه السعاده ]قاهره[ اهللالرعاية لحقوق

۱۶۲۳
ق
۱۶۳۱ 

۲۱۳۱ 
بابويه،  محمدبن علي، ابن

 ۶۱۱ - ۶۱۱ق
 تهران االمالي

موسسه البعثه، 
رکز الطباعه و م

 النشر

۱۶۳۱

۱۳۱ق
۳ 

   الکتاب المقدس: اي کتب العهد القديم و العهد الجديد  ۲۱۳۳
م۱۲۱۶

۱۶۱۲ 

۲۱۳۱ 
تاشکندي، يعقوب صاحب 

 افندي، شارح
  کتاب شرح فصوص الحکم

المطبعه النفيسه 
 العثمانيه

۱۶۳۲
 ق

۲۱۳۲ 
، - ۱۶۶۱السادات، رنجبر، مريم

 گردآورنده
 -کالم  -روزانفر: شامل اصطالحات عرفان فرهنگ ف

 موسيقي و... -فقه  -نجوم  -طب 
 ۱۶۳۳ نشر پرسش اصفهان

 ۱۶۱۶ دهخدا تهران فرهنگ تاتي و تالشي - ۱۶۶۳عبدلي، علي،  ۲۱۱۳
 ۱۶۳۱ اميرکبير تهران گياهان داروئي - ۱۲۲۱زرگري، علي،  ۲۱۱۱
 ۱۶۱۳ چاپخانه تابش تهران يهودي سرگردان م. ۱۱۱۳-۱۱۳۳سو،  اوژن،  ۲۱۱۲

 تهران اسمال در نيويورک - ۱۶۳۱مدني، حسين،  ۲۱۱۶
موسسه مطبوعاتي 

 شرق
۱۶۶۶

 

 جا[]بي دختر دزدان نيويورک ۱۲۱۱ -اسپيلين، ميکي،  ۲۱۱۳
بنگاه مطبوعاتي 

 افالطون
۱۶۶۳

 ۱۶۱۳ مولي تهران شهيد عشق الهي: رابعه عدويه بدوي، عبدالرحمن ۲۱۱۱

۲۱۱۱ 
-۱۱۳۲گو، ويکتور ماري، هو

 م۱۱۱۱
بيتا عارف تهران نود و سه  

۲۱۱۳ 
 - ۱۱۲۱کريستي، آگاتا )ميلر(، 

 م ۱۲۳۱
۱۶۳۲ طرح نو تهران ماجراهاي خانم مارپل: قتل در خانه کشيش

۲۱۱۱ 
ظهير فاريابي،  طاهربن محمد، 

 ۱۲۱ق -
 ۱۶۱۱ قطره تهران ديوان ظهيرالدين فاريابي

 ۱۶۱۶ محيط تهران تامالتي در مسئله هنر - ۱۶۶۳ صفريان، رضا، ۲۱۱۲

۲۱۱۳ 
نظام اصفهاني، محمود، قرن 

 ق۱
 ۱۶۱۶ باران مشهد الدين محمود قمر اصفهانيديوان نظام

۲۱۱۱ 
اميرخسرو، خسروبن محمود، 

 ق۳۲۱ - ۱۱۱
 ۱۶۱۱ جاويدان تهران ديوان کامل اميرخسرو دهلوي

۲۱۱۲ 
نرگسي ابهري،  ابوالمکارم 

 ۱۳۱ - ۲۶۱هلل، قاقدرت
 ۱۶۳۱ روزنه ]تهران[ ديوان نرگسي ابهري )براساس پنج نسخه خطي(



 

۲۱۱۶ 
الدين جمالي اردستاني،  جمال

 ۱۳۲ق -؟ ۱۱۱محمد، 
 ۱۶۳۱ روزنه تهران الدين اردستانيديوان پيرجمال

 تهران زندگي ميکل آنژ م۱۲۳۳-۱۱۱۱روالن، رومن،  ۲۱۱۳
سازمان کتابهاي 

 جيبي
۱۶۳۱ 

۱۱۲۱ 
 ۱۳۱ابن الفارض، عمربن علي، 

 ق۱۶۲ -
 دارالعلم للجميع جا[]بي ديوان ابن الفارض

۱۲۱۶م
۱۶۶۲ 

 موسسه دي خوي ليدن في کون الحيوان ؟ ق. م.۶۲۲ - ۶۱۳ارسطو،   ۲۱۱۱
۱۲۳۱م
۱۶۱۳ 

 م ۲۳۱۱ - ۱۲۱۳فاخوري، حنا،  ۲۱۱۳
 تاريخ ادبيات عربي

 
 ۱۶۱۳ توس تهران

۲۱۱۱ 
 ۱۲۳۲بيومي،   مدکور، ابراهيم

 م.۱۲۲۱ -
الدين بن عربي في الذکري المئويه ... التذکاري محي

 م ۱۲۳۳-۱۱۱۱الثامنه لميالده 
 قاهره

المکتبة العربية: 
دارالکاتب العربي 
 للطباعه و النشر

۱۲۱۲م
۱۶۳۱ 

۲۱۱۲ 
 ۱۶۱عربي، محمدبن علي، ابن

 ق.۱۱۳ -
 مصر شجره الکون

شرکه مکتبة و 
مطبعه مصطفي 

ي الحلبي و الباب
 اوالده

۱۲۱۱م
۱۶۳۳ 

۲۱۳۳ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي، ابن

 ق ۱۶۱ -
 قاهره الفتوحات المکيه

العربيه: المکتبه
الهيئةالمصرية 
 العامة للکتاب

۱۲۳۲م
۱۶ق

۲۲ ۱۶
۱۱ 

 خادمي ارده، ابراهيم، گردآورنده ۲۱۳۱
و سيد  "نقشي"هاي اشعار سيد عبدالقادر حسيني برگزيده

 "شوقي" محمود شرفي
 ۱۶۱۱ تالش تهران

۲۱۳۲ 
حسيني اصفهاني، محمدباقربن 

 ق.۱۲ابوعلي، قرن 
 ۱۶۱۲ نشر مرکز تهران ديوان ميرزا محمدباقر حسيني

۲۱۳۶ 
بن ابراهيم،  کرماني، محمدکريم

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
 قم جامع: ترجمه کتاب الجامع الحکام الشرايع

زاده حسن وکيل
 ابراهيمي

۱۶۳۶ 

 - ۱۶۳۶دي، پروين، آبادولت ۲۱۳۳
منظور خردمند: بررسي احوال و گزيده اشعار جهان ملک 

 خاتون
 ۱۶۱۳ گهر تهران

۲۱۳۱ 
 -بن عبداهلل،    سعدي، مصلح

 ؟ق.۱۲۱
 تهران غزليات سعدي

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۱ 

  گوتنبرگ رانته ناپذيرروبنسون کروزوئه: مرد شکست م.۱۳۶۱ -؟ ۱۱۱۱دفو، دانيل،   ۲۱۳۱
 ۱۶۱۳ نشرمرکز تهران کار روشنفکري - ۱۶۲۳احمدي، بابک،  ۲۱۳۳

۲۱۳۱ 
الدين شيرازي، محمود بن قطب

 ق.۳۱۳ - ۱۶۳مسعود،  
 چاپخانه مجلس تهران درة التاج لغرة الدباج

۱۶۲۳

۱۶۱۳ 

۲۱۳۲ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ق
و رسالة في بعض العزايم  مجموعه الرسائل: عالج االرواح

 و العوذ و النشرات
بيتا مطبعه السعاده کرمان  

۲۱۱۳ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ق
مجموعه الرسائل: الرسائل الفقهيه تشتمل علي خمس 

 رسائل
 کرمان

المدرسه المبارکه 
 االبراهيميه

بيتا

۲۱۱۱ 
 - ۱۲۶۱العابدين، کرماني، زين

۱۶۶۳. 
بيتا مطبعه السعاده کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي خمس رسائل

۲۱۱۲ 
 - ۱۲۶۱العابدين، کرماني، زين

۱۶۶۳. 

 
 مجموعه الرسائل: تشتمل علي تسع رسائل

 
بيتا مطبعه السعاده کرمان

۲۱۱۶ 
 - ۱۲۶۱العابدين، کرماني، زين

۱۶۶۳. 
بيتا طبعه السعادهم کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي ست رسائل



 

۲۱۱۳ 
 - ۱۲۶۱العابدين، کرماني، زين

۱۶۶۳. 
بيتا مطبعه السعاده کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي ثمان رسائل

۲۱۱۱ 
 - ۱۲۶۱العابدين، کرماني، زين

۱۶۶۳. 
بيتا مطبعه السعاده کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي سبع رسائل

۲۱۱۱ 
حمدکريم،  کرماني، محمدبن م

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
بيتا مطبعه السعاده کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي احدي عشرة رسالة

۲۱۱۳ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
بيتا مطبعه السعاده کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي سبع رسائل

۲۱۱۱ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ق

 جموعة الرسائل: تشتمل علي ثلث رسائلم
 
 

بيتا مطبعه السعاده کرمان

۲۱۱۲ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ق
بيتا مطبعه السعاده کرمان فهرس مجموعة الرسائل

۲۱۲۳ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
بيتا مطبعه السعاده کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي احدي عشرة رسالة

۲۱۲۱ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
بيتا مطبعه السعاده کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي سبع رسائل

۲۱۲۲ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
بيتا مطبعه السعاده کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي اربع رسائل

۲۱۲۶ 
ني، محمدبن محمدکريم،  کرما

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
بيتا مطبعه السعاده کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي خمس رسائل

۲۱۲۳ 
 - ۱۶۲۳العابدين، کرماني، زين

۱۲۶۱ 
بيتا مطبعه السعاده کرمان مجموعه الرسائل: تشتمل علي تسع رسائل

۲۱۲۱ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ق
بيتا مطبعه السعاده کرمان جموعه الرسائل: تشتمل علي اربع رسائلم

۲۱۲۱ 
بن ابراهيم، کرماني، محمدکريم

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ق
بيتا مطبعه السعاده کرمان مجموعه الرسائل: الحکميه تشتمل علي اربع رسائل

۲۱۲۳ 
ابراهيم، بنکرماني، محمدکريم

 ق۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
بيتا مطبعه سعادت کرمان علي احدي عشره رساله مجموعه الرسائل: تشتمل

۲۱۲۱ 
ابن کرماني،  محمدکريم

 ۱۲۲۱ - ۱۲۱۱ابراهيم، ق
۱۶۱۱ مطبعه السعاده کرمان رساله عرفان الصواب في االستخاره

۲۱۲۲ 
 - ۱۲۱۲قاسم، بنرشتي،  کاظم

 ق۱۲۱۲
 چاپخانه مجلس طهران صلوات )بر چهارده نفس مقدس(

۱۶۲۲
۱۶۱ق

۲ 

۲۳۳۳ 
 -بن حمدان، خصيبي،  حسين
 ؟ق۶۶۳

 موسسه البالغ بيروت الهداية الکبري
۱۲۲۱م
۱۶۳۳ 

 دارالکتب االسالميه قم ... المحاسن ؟ق۲۳۳برقي، احمدبن محمد،  ۲۳۳۱
۱۶۶۱

 

۲۳۳۲ 
زمخشري، محمودبن عمر، 

 ق۱۶۱ - ۳۱۳
الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون االقاويل في 

 ويل:و بذيله اربعة کتب االول االنتصاف ...وجوه التا
بيتا نشر ادب الحوزه ]حيدرآباد[

۲۳۳۶ 
 - ۱۶۲۳العابدين، کرماني، زين

۱۲۶۱ 

 
 

 شرح الدعاء الحجب
 

 

 مطبعه السعاده کرمان
۱۶ق

۳۳ ۱۲
۲۱؟

۲۳۳۳ 
-۶۱۱حسن، طوسي،  محمدبن
 ق.۳۱۳

 قم کتاب الغيبه
االالمعارفموسسه

 سالميه
۱۶۳۳



 

۱۳۱ق
۱

۲۳۳۱ 
بن شوشتري، نوراهلل

 ق۱۳۱۲ - ۲۱۱الدين، شريف
 ۱۶۱۳ دليل ما قم الرد علي نواقض الروافض[النواصب ] فيمصائب

۲۳۳۱ 
ي، بن علخطيب تبريزي، يحيي

 ، شارح۳۲۱ - ۱۳۲ق
 دارالکتب العلميه بيروت شرح ديوان الحماسة البي تمام

۲۳۳۳م
۱۶۳۲ 

۲۳۳۳ 
بن فضولي بغدادي،  محمد

 ؟ق۲۳۱ -؟ ۲۱۶سليمان، 
 مطلع االعتقاد في معرفه المبدا و المعاد

آنکارا)آنقره
) 

مطبعه جمعيه 
 التاريخ الترکيه

۱۲۱۲م
۱۶۳۱ 

۲۳۳۱ 
 ۳۳۳جرجاني، علي بن محمد، 

 ق۱۱۱ -

 
 التعريفات

 
 

 مصر
مکتبه و مطبعه 
مصطفي البابي 
 الحلبي و اوالده

۱۲۶۱م
۱۶۱۳ 

۲۳۳۲ 
ريم، کرماني، محمدبن محمدک

 ق۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
 کرمان رسالة المقتل

مدرسه المبارکه 
 االبراهيميه

۱۶۱۶ 

۲۳۱۳ 
،  - ۱۲۱۱آملي، محمدتقي، 
 شارح

درر الفوائد: مع مقدمه تبحث عن نبذ من حياة المولف و 
تاليفاته المنيفة و هو تعليقة علي شرح المنظومة 

 للسبزواري
 قم

موسسه مطبوعاتي 
 اسماعيليان

۱۶ق
۳۳ ۱۶
۶۱  

۲۳۱۱ 
العربي،  محمدبن علي، ابن

 ۱۱۳ - ۱۶۱ق
بيتا دارصادر بيروت الفتوحات المکية

۲۳۱۲ 
م، بن ابراهيجيالني، عبدالکريم

 ؟ق ۳۱۳ - ۱۶۲
 مصر االنسان الکامل في معرفة االواخر و االوائل

شرکة مکتبة و 
مطبعة مصطفي 
البابي الحلبي و 

 اوالده

۱۲۳۳م
۱۶۳۲

۲۳۱۶ 
 - ۱۶۲۳العابدين، کرماني،  زين

۱۲۶۱ 
بيتا مطبعه السعاده کرمان ... التجارة  

۲۳۱۳ 
صدرالدين قونيوي، محمد بن 

 ق.۱۳۶-۱۳۳اسحاق، 
اعجاز البيان في تاويل ام القرآن )اي تفسير السوره 

 المبارکه الفاتحه(
حيدرآباد 

 دکن

مطبعه مجلس 
دايره المعارف 

 العثمانيه

۱۲۳۲م
۱۶۲۱

۲۳۱۱ 
 - ۲۱۱علي، دبننسائي،  احم

 ق.۶۳۶
 دارالفکر بيروت سنن النسائي المسمي بالمجتبي او المجتبي

۲۳۳۱م
۱۶۱۳ 

۲۳۱۱ 
بن ابراهيم،  کرماني، محمدکريم

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
 کرمان ... نتيجه النتايج في اصل فقه

المدرسه المبارکه 
 االبراهيميه

۱۶۱۱ 

۲۳۱۳ 
قشيري، عبدالکريم بن هوازن،  

 ق.۳۱۱ - ۶۳۱
 دارالکاتب العربي قاهره لتحبير في التذکيرا

۱۲۱۱م
۱۶۳۳ 

۲۳۱۱ 
 - ۱۲۶۱العابدين، کرماني،  زين

۱۶۲۳. 
کتاب الموجز: في احکام الطهارة و الصلوة و الصوم و 

 االعتکاف و الخمس والزکوة و الحج
 سعادة )چاپخانه( کرمان

۱۶۳۱

۱۶۱ق
۳ 

۲۳۱۲ 
کرماني، محمد کريم بن 

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱ابراهيم، 
  مطبعه السعاده کرمان مجموعة الرسائل: تشتمل علي اربع رسائل

۲۳۲۳ 
کرماني، محمد کريم بن 

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱ابراهيم، 
  مطبعه السعاده کرمان مجموعة الرسائل الحکمية: تشتمل علي خمس رسائل

۲۳۲۱ 
 - ۱۲۶۱العابدين، کرماني، زين

۱۶۲۳. 
 لتين في جواب الميرزامجموعة الرسائل: تشتمل علي رسا

 محمداسمعيل السلماسي
  مطبعه السعاده کرمان

۲۳۲۲ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
  مطبعه السعاده کرمان مجموعة الرسائل الحکمية: تشتمل علي ثالثة عشر رسالة

۲۳۲۶ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
  مطبعه السعاده کرمان علي رسالتين مجموعة الرسائل الحکمية: تشتمل



 

۲۳۲۳ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
  مطبعه السعاده کرمان مجموعة الرسائل الحکمية: تشتمل علي تسع رسائل

۲۳۲۱ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
  مطبعه السعاده کرمان مجموعة الرسائل الحکمية: تشتمل علي عشر رسائل

۲۳۲۱ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
  مطبعه السعاده کرمان مجموعة الرسائل الحکمية: تشتمل علي اثني عشر رسالة

۲۳۲۳ 
الدين ، احسائي، احمدبن زين

 ق.۱۲۳۱- ۱۱۱۱
  مطبعه السعاده کرمان مجموعة الرسائل: تشتمل علي سبع رسائل

۲۳۲۱ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۲۱۶۱
 کرمان مجموعة الرسائل: )تشتمل علي سبع عشرة رسالة(

المدرسه المبارکه 
 االبراهيميه

 

۲۳۲۲ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
  مطبعه السعاده کرمان مجموعة الرسائل: تشتمل علي ست رسائل

۲۳۶۳ 
کرماني، محمدبن محمدکريم،  

 ق.۱۶۱۳ - ۱۲۱۶
  مطبعه السعاده کرمان ل: تشتمل علي احدي عشرة رسالةمجموعة الرسائ

۲۳۶۱ 
الدين ، احسائي، احمدبن زين

 ق.۱۲۳۱- ۱۱۱۱
مجموعة الرسائل الحکمية: تشتمل علي ثلث و عشرين 

 رسالة
  مطبعه السعاده کرمان

۲۳۶۲ 
بن ابراهيم،  کرماني، محمدکريم

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
  مطبعه السعاده کرمان مجموعة الرسائل: تشتمل علي تسع رسائل

۲۳۶۶ 
بن ابراهيم،  کرماني، محمدکريم

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
  مطبعه السعاده کرمان مجموعة الرسائل: )تشتمل علي تسع رسائل(

۲۳۶۳ 
 ۱۲۱۳حرزالدين، محمد حسين، 

 م.۱۲۲۳ -
 دليل ما قم تاريخ النجف االشرف

۱۳۲ق
۳ ۱۶۱

۱ 

۲۳۶۱ 
بن ابراهيم،  کرماني، محمدکريم

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
  مطبعه السعاده کرمان فصل الخطاب الهادي الي طريق الصواب

۲۳۶۱ 
 -بن سليمان،  بحراني،هاشم

 ؟ق.۱۱۳۳
 المطبعه العلميه قم اللوامع النورانية في اسماء علي و اهل بيته القرآنية

۱۶۲ق
۳ ۱۶۱

۲ 

۲۳۶۳ 
بن ابراهيم،  کرماني، محمدکريم

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۲۱
 مطبعه السعاده مانکر رساله القواعد

۱۶۳۱
 

۲۳۶۱ 
الدين ، احسائي، احمدبن زين

 ق.۱۲۳۱- ۱۱۱۱
 مطبعه السعاده کرمان تفسير سوره التوحيد

۱۶۳ق
۲ ۱۶۶

۳

۲۳۶۲ 
بن شريف، ابوالحسن

 ق.۱۱۶۱ -محمدطاهر، 
مقدمه تفسير مرآة االنوار و مشکوة االسرار با ترجمه و 

 شرح حال مولف و فهرست کتاب
 علميهمطبعه ال قم

۱۶۲ق
۶ ۱۶۱

۱ 

۲۳۳۳ 
 ۶۱۱حسن ، طوسي، محمدبن

 ق.۳۱۳ -
 بيروت مصباح المتهجد

موسسه االعلمي 
 للمطبوعات

۱۲۲۱م
۱۳ق

۱۱ ۱۶
۳۳ 

۲۳۳۱ 
 ۳۱۳غزالي، محمدبن محمد ، 

 ق.۱۳۱ -
  المکتبه الشعبية بيروت االوفاق

 ادب الحوزه قم المصطلحات العلمية و الفنية خياط، يوسف ۲۳۳۲
۱۳۳ق
۱ ۱۶۱

۶ 

۲۳۳۶ 
 -بن جمعه،   حويزي، عبدعلي
 ق.۱۱۱۲

 موسسه اسماعيليان قم کتاب تفسير نورالثقلين
۱۳۱ق
۱ ۱۶۳

۶ 



 

۲۳۳۳ 
ابن عربي ، محمدبن علي ، 

 ق.۱۶۱ - ۱۱۳
کتاب محاضرة االبرار و مسامرة االخيار في االدبيات و 

 النوادر و االخبار
 داراليقظه العربيه بيروت

۱۲۱۱م
۱۶ق

۱۱ ۱۶
۳۳ 

۲۳۳۱ 
بن موسي ، طاوس، عليابن

 ق.۱۱۳- ۱۱۲
 بنسعد السعود للنفوس: منضود من کتب وقف علي

 بن طاووسموسي
 دليل قم

۱۳۲ق
۱ ۱۶۳

۲ 

۲۳۳۱ 
  ۶۱۱ابن بابويه، محمدبن علي ، 

 ق.۶۱۱ -

 
 االخبار معاني

 
 

 مکتبه الصدوق تهران
۱۶۳ق
۲ ۱۶۶

۳ 

۲۳۳۳ 
عطاردي قوچاني، عزيزاهلل،  

۱۶۳۳ - ۱۶۲۶. 
 تهران الزهراء عليهاالسالممسند فاطمه

عطارد: وزارت 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، سازمان 
 چاپ و انتشارات

۱۳۱ق
۲ ۱۶۳

۳ 

۲۳۳۱ 
بن ياقوت حموي، ياقوت

 ق.۱۲۱ - ۱۳۳عبداهلل،  
  دارصادر بيروت معجم البلدان

۲۳۳۲ 
 - ۱۱۳۱برقوقي، عبدالرحمن،  

 م.۱۲۳۳
  شرح ديوان المتنبي

کتابفروشي 
 ۱۶۱۱ ئياروميه

۲۳۱۳ 
ابوحمزه ثمالي، ثابت بن دينار، 

 ؟ق.۱۱۳ -
 دارالمفيد بيروت تفسير القرآن الکريم البي حمزه ثابت بن دينار الثمالي

۲۳۳۳م
۱۳ق

۲۳ ۱۶
۳۲

۲۳۱۱ 
  -قيصري، داود بن محمود، 

 ق، شارح۳۱۱
 ۱۶۱۳ مولي تهران عربيشرح قيصري بر فصوص الحکم ابن

 ۱۶۳۱ نشر همراه تهران (۳۱تا  ۱۲از دل تا دلتا، اندوه زيبا: )منتخبي از شعرهاي  ۱۶۱۱ -محمد،  حقوقي،  ۲۳۱۲
 ۱۶۳۱ آرش استکهلم مدايح بي صله ۱۶۳۲ - ۱۶۳۳شاملو، احمد،  ۲۳۱۶

۲۳۱۳ 
 - ۱۶۱۲اخوان ثالث،  مهدي، 

۱۶۳۳ 
 ۱۶۱۳ توس تهران در حياط کوچک پائيز، در زندان...

۲۳۱۱ 
 - ۱۶۱۲،  مهدي، اخوان ثالث

۱۶۳۳ 
گويد: اما بايد در حياط کوچک پائيز در زندان زندگي مي

 زيست ... دوزخ، اما سرد
 ۱۶۱۲ بزرگمهر ]تهران[

۲۳۱۱ 
 -ريتسوس،  يانيس، م     

۱۲۳۲ 
بيتا نيل جا[]بي با آهنگ باران:)بررسي احوال و نمونه آثار(  

۲۳۱۳ 
 - ۱۲۳۲ريتسوس، يانيس،  

 م.۱۲۲۳
۱۶۳۳ نشر نارنج تهران ي سکوت و گور نبشته ) گزيده اشعار(ير وارونهتصاو

۲۳۱۱ 
 - ۱۲۱۱برشت،  برتولت، م

۱۱۲۱ 
 ۱۶۱۲ آهنگ ديگر تهران برشت، برشت شاعر

 ۱۶۱۱ نقش خورشيد اصفهان هاي معصوميتترانه ۱۳۱۳ - ۱۱۲۳بليک،  ويليام،  ۲۳۱۲

 ق.م۱۱ - ۱هوراس،  ۲۳۱۳
شعر اي تطبيقي بهبا اشاره ي شعرهاي هوراسگزينه

 گويان کهنهوراس و پارسي
 ۱۶۱۳ انتشارات دوست تهران

 ۱۶۳۱ نشر نارون ]تهران[ آخرين شعرها م۱۲۱۶ - ۱۲۳۲حکمت، ناظم،  ۲۳۱۱
 ۱۶۱۶ کتاب زمان تهران "مجموعه مقاالت زبانشناسي"زبان و تفکر:  - ۱۶۱۶باطني، محمدرضا،  ۲۳۱۲

۲۳۱۶ 
 - ۳۳۱۶مختاري،  محمد، 

 .، گردآورنده و مترجم۱۶۲۱
 ۱۶۳۱ سمر تهران شاعر اروپايي( ۱۲شعر از  ۱۱۳زاده اضطراب جهان )

 ۱۶۱۳ سپهر تهران هاي شعر آلمان پس از جنگ جهاني دومنمونه  ۲۳۱۳

۲۳۱۱ 
، - ۱۶۳۳عبداللهي، علي، 

 گردآورنده
شاعر آلماني زبان از  ۲۳هاي آلماني: صد شعر از عاشقانه

 اي ميانه تا امروز )دو زبانه(هسده
 تهران

مرواريد: مرکز 
ي المللي گفتگوبين

 تمدنها
۱۶۱۲ 



 

 ۱۶۳۱ آتيه تهران از شکسپير تا اليوت: )گزينه دوزبانه شعر انگليسي( - ۱۶۶۱سعيدپور، سعيد،  ۲۳۱۱

۲۳۱۳ 
 -ناظرزاده کرماني، فرهاد، 

۱۶۲۱ 
 []تهران تي. اس. اليوت و نمايشنامه منظوم و مذهبي

جهاد دانشگاهي 
)دفتر مرکزي(، 
 بخش فرهنگي

۱۶۱۱ 

۲۳۱۱ 
شفيعي کدکني، محمدرضا، 

۱۶۱۱- 
 ۱۶۱۲ توس تهران شعر معاصر عرب

۲۳۱۲ 
، - ۱۶۲۳موالئي، محمد سرور، 
 گردآورنده

 ۱۶۱۳ رز تهران برگزيده شعر معاصر افغانستان

۲۳۳۳ 
، - ۱۶۱۱صنعوي،  قاسم، 

 گردآورنده
 ۱۶۳۱ سپهر تهران انيابرگزيده شعر معاصر اسپ

 تهران برگزيدگان شعر ايتاليا )در سده نوزدهم( اهللمهاجر ايرواني، امان ۲۳۳۱
سفارت ايتاليا 
)ايران(، بخش 

 فرهنگي
۱۶۳۳ 

 ۱۶۳۱ زويا پيرزاد جا[]بي آواي جهيدن غوک شعرهايي از ژاپن  ۲۳۳۲

۲۳۳۶ 
-۱۱۲۱بودلر، شارل پير، 

 م۱۱۱۳
 ۱۶۱۱ دهحرفه نويسن تهران مقاالت

 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران گرامر کامل زبان انگليسي مديري، احمد حسين ۲۳۳۳

۲۳۳۱ 
 - ۱۲۳۱سارتر، ژان پل، 
 م۱۲۱۳

 تهران بودلر

سخن : رايزني 
فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران  

 )پاريس(

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۲ دماوند تهران سرود اعتراض ۱۲۳۳ - ۱۲۳۶نرودا،  پابلو،  ۲۳۳۱

۲۳۳۳ 
چ، يويايوان سرگيتورگنيف،  

۱۱۱۶ - ۱۱۱۱ 
 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران شعرهاي منثور: دفترهاي پيرانه و پسينه

 ۱۶۱۱ نشر مرکز تهران اي از زندان به لرد آلفرد داگالساز اعماق: نامه م۱۲۳۳ - ۱۱۱۳وايلد، اسکار،  ۲۳۳۱
 ۱۶۱۱ هرمس تهران سالومه م۱۲۳۳ - ۱۱۱۳وايلد، اسکار،  ۲۳۳۲

۲۳۱۳ 
 - ۱۳۲۳، هاينريش، هاينه

 م۱۱۱۱
 ۱۶۱۱ سلسله تهران هاينه و آثار او -ريش هاين

۲۳۱۱ 
يف آدولفوويچ، اوزروف،  لي

 گردآورنده
زندگي خواهر من است )منتخب اشعار بوريس پاسترناک(. 

 زمينه و تقدير )نقد و معرفي پاسترناک(
 تهران

کتاب چشمه )مرکز 
 پخش(

۱۶۱۲ 

 تهران خاکستر ناتمام گزيده شعرها ۲۳۳۱ -شار،  رنه، م      ۲۳۱۲

شهر کتاب، 
هرمس: مرکز 

ي المللي گفتگوبين
 تمدنها

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۳ بنياد نيشابور تهران هاي ايراني در زبان انگليسيواژه - ۱۶۲۶سجاديه، محمدعلي،  ۲۳۱۶

 الدينزاهدوف، نظام ۲۳۱۳
 - ۱ق/۶ - ۲هاي دوره عربي زباني در ادبيات فارسي سده

 م۲
 ۱۶۱۳ دشتستان تهران

 ۱۶۱۳ کتابسراي بابل بابل پنج گفتار در دستور تاريخي زبان فارسي ۱۶۱۱ -ابوالقاسمي،  محسن،  ۲۳۱۱

۲۳۱۱ 
سمينار نگارش فارسي ) 

 ۱۶۱۱نخستين:   : تهران(،   : 
مسائل نثر فارسي: مجموعه سخنرانيهاي اولين سمينار 

 ۱۶۱۱آبان  ۱۱ - ۱۱نگارش فارسي 
 تهران

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۶ 

 تهران سيري در زبانشناسي واترمن، جان ۲۳۱۳
سازمان کتابهاي 
جيبي : مؤسسه 
 انتشارات فرانکلين

۱۶۳۳ 

 ۱۶۳۶ فروهر تهران خودآموز خط و زبان اوستائي - ۱۶۳۶رضي، هاشم،  ۲۳۱۱

۲۳۱۲ 
 - ۱۲۱۶حکمت،  ناظم، م
۱۲۳۲ 

 ۱۶۱۶ دنياي نو تهران مناظر انساني سرزمين من

۲۳۲۳ 
 - ۱۲۱۶حکمت،  ناظم، 

 م.۱۲۳۲
 ۱۶۱۶ دنياي نو تهران تاريکي صبح



 

 ۱۶۱۶ پازند تهران زندگاني و شعر لورکا  ۲۳۲۱
 ۱۶۱۲ نگاه تهران ي لورکازندگينامه ۱۲۶۲ -گيبسن،  ايان، م      ۲۳۲۲
 ۱۶۱۳ نشر فردا اصفهان شکارچي خرگوش م. - ۱۲۶۳هيوز، تد،  ۲۳۲۶

۲۳۲۳ 
يچ،  يف سميونوو، ليويگوتسکي

 م.۱۲۶۳ - ۱۱۲۱
 ۱۶۱۱ نوين تهران انديشه و زبان

 تهران در کسوت ماه: دوزبانه م.۱۲۱۶ - ۱۲۶۲پلت، سيلويا،  ۲۳۲۱
مرواريد: مرکز 

ي المللي گفتگوبين
 تمدنها

۱۶۱۲ 

 ۱۶۱۳ نگاه سبز تهران آواز عاشقانه دختر ديوانه م.۱۲۱۶ - ۱۲۶۲پلت، سيلويا،  ۲۳۲۱
 ۱۶۱۶ اسطوره تهران درخت درون م.۱۲۲۱ - ۱۲۱۳از، اوکتاويو،  پ ۲۳۲۳

 م.      -۱۲۲۱ژاکوته،  فيليپ،  ۲۳۲۱
 وهم سبز

 
 ۱۶۱۳ نگاه معاصر تهران

۲۳۲۲ 
نسفي، عزيزالدين بن محمد، 

 ق۳قرن 
 ۱۶۱۶ طهوري تهران زبدة الحقايق

 سمرقندي، محمدبن عبدالجليل ۲۱۳۳
ريخ مزارات و جغرافياي قنديه و سمريه: دو رساله در تا
 سمرقند

 تهران
موسسه فرهنگي 

 جهانگيري
۱۶۱۳ 

۲۱۳۱ 
 - ۱۶۳۳الدين،  آشتياني، جالل

۱۶۱۳. 
 اتحاد  )چاپخانه( تهران تحقيقي در: دين يهود

۱۶۱۲
 

۲۱۳۲ 
 ۱۲۳۱احقاقي اسکوئي، حسن،  

- ۱۶۳۲. 
۱۶۱۱ چاپخانه شفق تبريز نامه شيعيان

۲۱۳۶ 
اه فيض کاشاني، محمدبن ش

 ق.۱۳۲۱-۱۳۳۱مرتضي، 
 مشهد المعارفاصول

دانشگاه فردوسي، 
دانشکده الهيات و 

 معارف اسالمي
۱۶۱۳ 

۲۱۳۳ 
، - ۱۶۳۶اوجبي، علي، 

 گردآورنده

آوردگاه متکلمان، حکما و عرفا: : متن، ترجمه و شرح 
رساله الدرةالفاخرة في تحقيق مذهب الصوفيه و متکلمين 

 و الحکماء المتقدمين
 تهران

زارت فرهنگ و و
ارشاد اسالمي، 
سازمان چاپ و 

 انتشارات

۱۶۱۱ 

۲۱۳۱ 
 -آقسرايي، محمودبن محمد، 

 ؟ق ۳۳۱
 ۱۶۱۲ اساطير ]تهران[ االخياراالخبار و مسايرهتاريخ سالجقه ، يا ، مسامره

۲۱۳۱ 
 ۱۱۳ابن عربي، محمد بن علي، 

 ق۱۶۱ -
 ۱۶۱۱ مولي تهران ۳۱۱تا  ۶۱۶ترجمه فتوحات مکيه: منازالت باب 

  افشاري تهران دوره دوم آشيانه عقاب: داستان تاريخي العابدينموتمن، زين ۲۱۳۳

۲۱۳۱ 
 - ۱۱۳۳دوما،  آلکساندر، 
۱۱۳۲ 

  مير )گوتنبرگ( ]تهران[ شواليه دارمانتال

  موسسه ادبي اميد  جادوگر مرموز م.۱۲۱۱ - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  ۲۱۳۲

۲۱۱۳ 
م، ۲۳۱۲-۱۱۳۳فرانس، آناتول، 

 مستعار
  کتابهاي جيبي آسيا تهران هاجزيره پنگوئن

 ۱۶۳۱ موسسه خاور تهران پسر کاپيتان، يا، شواليه شاه م۱۲۱۱ - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  ۲۱۱۱
 ۱۶۱۱ دوستان تهران قرآن کريم  ۲۱۱۲

۲۱۱۶ 
 - ۱۲۲۳پاينده  ، ابوالقاسم، 

۱۶۱۶ 
 ( در جستجوي جاي پاي۱سه نامه از پيمبر: پيوست 

 ( پيمان ... ظهور اسالم۲محمد )ص( 
  جاويدان تهران

۲۱۱۳ 
 - ۱۲۲۳مشکور، محمد جواد، 

۱۶۳۳ 
 تهران امور عامه ،يا، مقدمات فلسفه و کالم در اسالم

مرکز انتشارات 
 علمي فرهنگي

۱۶۱۱ 

 دهقان، مصطفي ۲۱۱۱
 

 جام نو و مي کهن: مقاالتي از اصحاب حکمت جاويدان
 

 تهران
 وموسسه تحقيقات 

 توسعه علوم انساني
۱۶۱۳ 

۲۱۱۱ 
نصيرالدين طوسي، محمدبن 

 ق۱۳۲- ۱۲۳محمد، 
 ]مشهد[ االشرافاوصاف

]کتابفروشي زوار و 
 پسران[

۱۶۱۳ 



 

 ۱۶۱۱ کلبه معرفت تهران اي از متون نظم دوره اندلسبرگزيده االسالمي، حسينشيخ ۲۱۱۳
  ترقي  شبهاي بغداد ۱۲۱۲ -اهلل، ترقي،  لطف ۲۱۱۱

۱۲۲۱ 
 ۱۲۳۳چخوف،  آنتون پاولوويچ، 

- ۱۱۱۳ 
 ۱۶۱۱ پانوس تهران حکايت مرد ناشناس

۲۱۲۳ 
بن اسماعيل، االشعري،  علي

 ۲۱۳ - ۶۲۳ق
 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران مقاالت االسالميين و اختالف المصلين

۲۱۲۱ 
نوربخش خراساني،  محمدبن 

 ۳۲۱ - ۱۱۲محمد، 
 ۱۶۳۱ مروي ]تهران[ ميراث عارفانه جاودانه

  حسين برياني تهران ماجراهاي جين گوز: از عمليات آرسن لوپن شرق بديع، سرور ۲۱۲۲

 تهران فريدريش نيچه نيوهاوس، مارتين جيکوب ۲۱۲۶
کهکشان: دفتر 

 ويراسته
۱۶۳۱ 

۲۱۲۳ 
 - ۱۱۱۱شکسپير،  ويليام، 

۱۱۱۳ 
 ۱۶۳۳ بديع ]تهران[ طوفان )کمدي در پنج پرده(

 ۱۶۳۳ نشر مرکز تهران سيلوي ) به همراه نقد و تفسير اومبرتو اکو( م۱۱۱۱-۳۱۱۱نروال، ژراردو،  ۲۱۲۱

۲۱۲۱ 
 - ۱۲۲۱شاشا، لئوناردو، 
 م.۱۲۱۲

 ۱۶۱۱ نيما تهران توفان در مرداب

 ۱۶۱۶ آگاه تهران وجدان زنو ۱۱۱۱ - ۱۲۲۱اشميتس،  اتور،  ۲۱۲۳

۲۱۲۱ 
 - ۱۱۱۱شکسپير،  ويليام، م

۱۱۱۳ 
 ۱۶۱۶ نشر و پژوهش دادار نتهرا ريچارد شاه سوم

۲۱۲۲ 
 - ۱۱۱۳شکسپير، ويليام، 

 م۱۱۱۱
 ۱۶۱۱ اکباتان تهران نخستين بخش شاه هنري چهارم

۲۱۶۳ 
 - ۱۱۲۱کريستي، آگاتا )ميلر(، 

 م ۱۲۳۱
 ۱۶۳۲ نشر قطره تهران مرگ راجر آکرويد و نقد و بررسي رمان پليسي

    گاه مرگا، کمينپل مونترو، ي م.۱۲۱۱ - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  ۲۱۶۱

۲۱۶۲ 
بولگاکوف،  ميخائيل 

 ۱۱۲۱ - ۱۲۳۳آفاناسيويچ، 
 ۱۶۳۳ نشر قطره تهران برف سياه

۲۱۶۶ 
  -قيصري، داود بن محمود، 

 ق، شارح۳۱۱
ن الديالحکم محيخزينةالکرم: ترجمه تطبيقي فصوص

 العربيابن
۱۶۱۳ رسانش تهران  

۲۱۶۳ 
تفليسي، حبيش بن ابراهيم،     

 ؟ق۲۱۲ـ 
 ۱۶۱۳ بنياد قرآن تهران وجوه قرآن

۲۱۶۱ 
 ۱۱۳عربي، محمدبن علي، ابن

 ق ۱۶۱ -
 ۱۶۱۳ مولي تهران الحکممتن و ترجمه فصوص

۲۱۶۱ 
بن کمال خوارزمي، حسين

 ق، شارح۲حسن، قرن 
 قم العربي[شرح فصوص الحکم ]ابن

حوزه علميه قم، 
دفتر تبليغات 

اسالمي، مرکز 
 انتشارات

۱۶۳۳ 

۲۱۶۳ 
 ۱۱۳بن عربي، محمد بن علي، ا

 ق۱۶۱ -
 ۱۶۱۶ مولي تهران ۱۱۱تا  ۳۳ترجمه فتوحات مکيه: معامالت باب 

۲۱۶۱ 
 ۱۱۳ابن عربي، محمد بن علي، 

 ق۱۶۱ -
؛ همراه با ترجمه ۳۶ترجمه فتوحات مکيه: معارف باب 

 االولياء حکيم ترمذيکتاب ختم
 ۱۶۱۲ مولي تهران

۲۱۶۲ 
 ۱۱۳ ابن عربي، محمد بن علي،

 ق۱۶۱ -
 ۱۶۱۳ مولي تهران ۱۱. جلد ۶۱۲تا  ۶۲۱ترجمه فتوحات مکيه: منازل باب 

۲۱۳۳ 
 ۱۱۳ابن عربي، محمد بن علي، 

 ق۱۶۱ -
 ۱۶۱۳ مولي تهران ۱۲. جلد ۶۱۶تا  ۶۱۶ترجمه فتوحات مکيه: منازل باب 

۲۱۳۱ 
 ۱۱۳ابن عربي، محمد بن علي، 

 ق۱۶۱ -
 ۱۶۱۳ مولي تهران ۳۲تا  ۳۳ب ترجمه فتوحات مکيه: معارف با

 ـ۱۲۲۳الدين، همايونفرح، رکن ۲۱۳۲
حافظ خراباتي، روابط اجتماعي و سياسي خواجه حافظ 

شيرازي با معاصرانش و بدست دادن شان نزول و تاريخ 
 افق )چاپخانه( تهران[]

۱۶۳۲
 



 

سروده شدن اين آثار و شرح و تفسير هر يک از آنها از 
 ق ۳۲۲ـ درگذشت ق ۳۱۳آغاز تا انجام، زاد روز 

 - ۱۲۲۱حامي،  احمد،  ۲۱۳۶
سفر جنگي اسکندر مقدوني به درون ايران و به 

 هندوستان بزرگترين دروغ تاريخ است
 ۱۶۱۶ داورپناه تهران

۲۱۳۳ 
 - ۱۶۳۳الدين، آشتياني، جالل

۱۶۱۳ 
 تهران الحکمهشرح فصوص

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳ 

۲۱۳۱ 
توني، محمد حسين، فاضل 

 ، شارح۱۲۱۲-۱۶۶۲
 ۱۶۱۳ مولي تهران تعليقه بر فصوص

۲۱۳۱ 
بن مستوفي،  محمدمحسن

 ۱۲محمدکريم، قرن ق
 تهران زبده التواريخ

بنياد موقوفات دکتر 
 محمود افشار يزدي

۱۶۳۱ 

۲۱۳۳ 
 - ۱۲۳۳بحريني، علي، 
 ق.۱۶۱۳

 چاپخانه سعادت کرمان فهرست کتاب تذکرة المحبين
۱۶۳۱

 
۱۶۱۲ نگاه معاصر تهران روايت کروسينسکيسقوط اصفهان به - ۱۶۲۳طباطبائي، جواد،  ۲۱۳۱
 ۱۶۳۱ موسسه نشر کلمه ]تهران[ فارسي -فرهنگ زبان کوچه: فرانسه  ۱۶۱۱ -غياثي،  محمدتقي،  ۲۱۳۲

۲۱۱۳ 
نيکالس، جي. بي. )جين 

 ۱۱۳۱ - ۱۱۱۳باتيسته(، 
 ي کنديکتابفروش  فارسي -فرهنگ فرانسه 

۱۶۳۱ 

۲۱۱۱ 
فيض کاشاني، محمد بن شاه 

 ق.۱۳۲۱ - ۱۳۳۱مرتضي، 
 قم رساله مشواق: در بيان اصطالحات اهل عرفان

کتابخانه علميه 
 حامدي

۱۶۱۳

۲۱۱۲ 
 - ۱۶۲۱آبادي،  محمدعلي، شاه

۱۲۱۶ 
 تهران شذرات المعارف

نهضت زنان 
 مسلمان

۱۶۳۳

۲۱۱۶ 
بن استرآبادي،  محمدمهدي

 ۱۱۱۳ق -ر، محمدنصي
 تهران دره نادره: تاريخ عصر نادرشاه

وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي؛ 

شرکت انتشارات 
 علي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

۲۱۱۳ 
فرشته، محمد قاسم بن 

 ؟ق۱۳۲۶-۲۱۳غالمعلي، 
 تهران تاريخ فرشته

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۱۳  

۲۱۱۱ 
 - ۱۲۱۱بازرگان، مهدي، 
۱۶۳۶ 

 تهران سير تحول قرآن
شرکت سهامي 

 انتشار
 

۲۱۱۱ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
 ۱۶۱۳ مولي تهران ترجمه شواهدالربوبيه حمايل محفل انس

۲۱۱۳ 
 -؟ ۱۳۱اهلل، رشيدالدين فضل
 ق.۳۱۱

 البرز تهران جامع التواريخ
۱۶۳۶

 

۲۱۱۱ 
، اهللبن لطفحافظ ابرو، عبداهلل

 ؟ق۱۶۳ -؟ ۳۱۶
 تهران اريخزبدةالتو

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، 
سازمان چاپ و 

 انتشارات : نشر ني

۱۶۳۲  

 تهران تاريخ و عقايد اسماعيليه - ۱۶۱۳دفتري، فرهاد،  ۲۱۱۲
نشر و پژوهش 

 فرزان روز
۱۶۳۱ 

۲۱۱۳ 
صدرالدين شيرازي، محمدبن 

 ق.۱۳۱۳ - ۲۳۲ابراهيم، 
 ۱۶۳۳ مولي تهران نش جهانترجمه و متن رساله حدوث العالم يا کتاب آفري

۲۱۱۱ 
صدرالدين شيرازي،  محمدبن 

 ۲۳۲ - ۱۳۱۳ابراهيم، ق

 
 

 رساله الحشر
 

 

 مولي ]تهران[

۱۶۳۳

۱۳۱ق
۲ 

۲۱۱۲ 
مجدالدين بغدادي،  محمد، 

 ۱۳۳ق۱۳۳
 ۱۶۱۱ مروي ]تهران[ تحفه البرره في مسائل العشره



 

۲۱۱۶ 
 - ۱۲۱۳اکبر، بصيري، علي

۱۶۱۳ 
اسرار تخت جمشيد در اطوار هفتگانه سلوک  پرتو وحيد در

 "بصيرالدين "اکبر بصيري اهلل عليو معرفه
 ۱۶۱۱ مولي تهران

 ۱۶۳۶ روايت تهران سمندر ۱۲۱۳ -پاز،  اوکتاويو،  ۲۱۱۳

 ديکسون، عبداالمير عبد ۲۱۱۱
م: بررسي ۱۱۳ - ۳۱۱ه ق./۱۱ - ۱۱خالفت اموي 

 سياسي
 ۱۶۱۱ طهوري تهران

۱۶۳۲ اميرکبير تهران زبان فرانسه -۱۶۳۶اهلل، روحعباسي،  ۲۱۱۱  

۲۱۱۳ 
بن کاشاني،  عبدالرزاق

 ۳۶۱ق -الدين، جالل
 تهران عربيشرح فصوص الحکم ابن

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۱۶ 

۲۱۱۱ 
الهيجي، محمدجعفر بن محمد 

 ؟ق۱۳۳۱ -صادق، 
 ۱۶۳۲ تابفروشي زوارک مشهد "صدرالدين شيرازي"المشاعر مالصدرا شرح رساله

۲۱۱۲ 
 ۱۱۳ابن عربي، محمد بن علي، 

 ق۱۶۱ -
 ۱۶۱۱ مولي تهران ۶۳تا  ۱ترجمه فتوحات مکيه: معارف باب 

۲۱۳۳ 
 -نسوي،  محمدبن احمد، 

 ؟ق.۱۳۳
 تهران المصدورنفثه

اداره کل نگارش 
وزارت آموزش و 

 پرورش
۱۶۳۶ 

 تهران قرآن مجيد  ۲۱۳۱
وزارت فرهنگ و 

 ميارشاد اسال
۱۶۳۳ 

۲۱۳۲ 
شيخ بهائي، محمدبن حسين، 

 ق۱۳۶۱- ۲۱۶

 االعتقادات شيخاعتقادات شيخ بهائي: متن عربي رساله
ه.ق.( به همراه سه ۱۳۶۳- ۲۱۶بهاءالدين محمد عاملي ) 

 ترجمه و شرح فارسي آن
 ۱۶۱۳ اساطير تهران

۲۱۳۶ 
 - ۱۲۳۶قشقايي، جهانگير، 

 ق۱۶۲۱
 ۱۶۱۳ مولي تهران منظومه حکمت سبزواريشطري از اوائل امور عامه شرح 

۲۱۳۳ 
الدين کبري، احمدبن عمر، نجم

 ؟ق۱۳۳-۱۱۱
 ۱۶۱۶ زوار تهران آداب الصوفيه

۲۱۳۱ 
 - ۱۲۱۳ايزوتسو، توشيهيکو، 

 م۱۲۲۶
 ]قم[ ديني در قرآن -ساختمان معنائي مفاهيم اخالقي 

شرکت انتشارات 
 قلم

۱۶۱۳ 

 تبريز لمانسه حکيم مس - ۱۶۱۲نصر، حسين،  ۲۱۳۱
کتابفروشي سروش؛ 

 فرانکلين
۱۶۳۱ 

 ۱۶۱۱ کارنامه تهران ها: کهن ترين روايت از ماجراي شمس و موالناقصه قصه - ۱۶۳۲موحد، محمدعلي،  ۲۱۳۳

۲۱۳۱ 
بياني، شيرين )اسالمي 

 - ۱۶۱۳ندوشن(، 
 ۱۶۱۳ اساطير تهران اي رو به تاريخ: مجموعه نوزده مقالهپنجره

۲۱۳۲ 
بن ابراهيم، حاقسجاسي، اس

 ق.۳قرن
 ۱۶۱۱ پاژنگ تهران فرائدالسلوک: نثر قرن هفتم هجري

۲۱۱۳ 
بيهقي، محمد بن حسين، 

 ق.۶۱۱-۳۳۳
 تهران گزيده تاريخ بيهقي: متن فارسي از قرن پنجم هجري

سازمان کتابهاي 
 جيبي: فرانکلين

۱۶۳۱ 

 ۱۶۱۱ يراميرکب تهران تاريخ ادبي عرب )العصر الجاهلي( ضيف، شوقي ۲۱۱۱

۲۱۱۲ 
-؟۱۱۳اهلل بن روزبهان، فضل

 ؟ق.۲۲۱
 ۱۶۱۲ خوارزمي تهران الملوکسلوک

۲۱۱۶ 
؟ ۱۶۳يوسف، بننظامي، الياس

 ؟ق.۱۱۳ -
نامه ليلي و مجنون با حواشي و تصحيح و شرح لغات و 

 ابيات و ...
 ۱۶۱۶ نشر علمي ]تهران[

۲۱۱۳ 
؟ ۱۶۳يوسف، بننظامي، الياس

 ؟ق.۱۱۳ -
امه، يا، خردنامه و ششمين دفتر مثنويات با حواشي اقبالن

 کامل و شرح لغات و ابيات و ...
 ۱۶۱۳ نشر علمي ]تهران[

۲۱۱۱ 
؟ ۱۶۳بن يوسف ، نظامي، الياس

 ؟ق.۱۱۳ -
شرفنامه با حواشي و شرح لغات و ابيات و مقابله با سي 

 نسخه کهن سال
  نشر علمي ]تهران[

۲۱۱۱ 
؟ ۱۶۳بن يوسف ، نظامي، الياس

 ؟ق.۱۱۳ -
پيکر با حواشي و شرح لغات و ابيات و تصحيح نامه هفت

 و مقابله با سي نسخه کهن سال
  نشر علمي ]تهران[

۲۱۱۳ 
 - ۱۲۱۱وزيري، علينقي، 
۱۶۱۱. 

 ۱۶۱۶ نشر هيرمند تهران زيباشناسي در هنر و طبيعت



 

 ۱۶۳۲ قطره تهران ون گوگ مازيني، الراوينکا ۲۱۱۱

 - ۱۶۲۳هاءالدين،  خرمشاهي، ب ۲۱۱۲
مستدرک حافظ نامه )پيوست چاپ سوم( )براي دارندگان 

 چاپ اول و دوم(
 تهران

شرکت انتشارات 
علمي و فرهنگي  : 

 سروش
۱۶۱۱ 

 - ۱۶۳۲نيرو، سيروس،  ۲۱۲۳
گنج مراد: شرح شعرهاي پيچيده، استفاضات از آيات قرآن 
و احاديث، اشارات تاريخي سياسي، توضيح اصطالحات 

 في ...فلس
 ]تهران[

انتشارات و 
 تحقيقات سرزمين

۱۶۱۲ 

  دانشگاه پهلوي شيراز حافظ: صحت کلمات و اصالت غزلها .۱۶۱۳ - ۱۲۱۳فرزاد، مسعود،  ۲۱۲۱

۲۱۲۲ 
مينورسکي، والديمير 

 م.۱۲۱۱-۱۱۳۳فئودوروويچ، 
نگاهي نو به مشرق قفقاز: پژوهشهايي در تاريخ قفقازيان 

 الدين ايوبياز خاندان شدادي تا صالح
 ۱۶۱۳ کتاب مرجع تهران

۲۱۲۶ 
-۱۱۳۲واالنسن، اگوست، 

 م.۱۲۱۶
 تهران نظري به داوينچي، پاسکال و بلندل

امير کبير، کتابهاي 
 جيبي

۱۶۳۳ 

۲۱۲۳ 
طالب، دمشقي، محمدبن ابي

 ق.۳۲۳ - ۱۱۳

 نخبة الدهر في عجائب البر و البحر
 
 

 ۱۶۱۲ اساطير تهران

۲۱۲۱ 
 - ۱۳۱۲عصار، محمدکاظم، 

۱۶۱۶. 
 مشهد تفسير القرآن الکريم: سوره الفاتحه

چاپخانه دانشگاه 
 مشهد

۱۶۱۳ 

 مشهد ديوان ابوطالب کليم همداني ق.۱۳۱۱ -کليم، ابوطالب،  ۲۱۲۱
آستان قدس 

رضوي، موسسه 
 چاپ و انتشارات

۱۶۱۲ 

۲۱۲۳ 
الدين اصفهاني، محمدبن جمال

 ق.۱۱۱ -عبدالرزاق،  
الدين محمدبن عبدالرزاق ديوان کامل استاد جمال

 اصفهاني سرآمد قصيده سرايان ايران در سده ششم
 ۱۶۱۲ کتابخانه سنائي ]تهران[

۲۱۲۱ 
 - ۱۶۳۲رياحي، محمدامين، 

۱۶۱۱. 
 تهران هاي فردوسي شناسيسرچشمه

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۲ 

 ۱۶۳۳ اساطير تهران فرهنگ شاهنامه فردوسي م. - ۱۱۱۳ولف، فريتس،  ۲۱۲۲

۲۲۳۳ 
 - ۱۲۱۱شهريار، محمدحسين، 

۱۶۱۳. 
 تهران سالم بر حيدربابا

سروش )انتشارات 
 صدا و سيما(

۱۶۳۳ 

۲۲۳۱ 
-۱۱۳۳استاين، گرترود، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۱۲ فارياب تهران پيکاسو

 ۱۶۱۲ ايگستره : کتاب پا تهران خاطراتي از دهخدا و از زبان دهخدا - ۱۲۲۱دبيرسياقي، محمد،  ۲۲۳۲

 - ۱۶۱۲آغداشلو، آيدين،  ۲۲۳۶
گفتارها و گفت و گوهاي ديگر: برگزيده گفتارها و گفت و 

 ۱۶۳۱ - ۱۶۱۱گوها 
 ۱۶۱۲ فانوس کرمان

۲۲۳۳ 
بيهقي، محمد بن حسين، 

 ق.۶۱۱-۳۳۳
 ۱۶۱۱ چاپ و نشر بنياد تهران گزيده تاريخ بيهقي

۲۲۳۱ 
 - ۱۲۱۱اعتصامي، پروين، 

۱۶۲۳. 
 ۱۶۱۳ نشر قطره تهران پروين اعتصاميديوان اشعار 

 تهران شاهنامه فردوسي و تراژدي آتني - ۱۶۱۲کيا، خجسته،  ۲۲۳۱
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۲ 

۲۲۳۳ 
 - ۶۲۲فردوسي، ابوالقاسم، 

 ؟ق.۳۱۱
دانشگاه  ۱/۱۳۱۶يوسف و زليخا )از روي نسخه شماره 

 تهران(
 ۱۶۱۲ آفرينش تهران

 ۱۶۱۱ متين تهران و در تاريکي م. - ۱۲۳۱يمز، کاريوکي، ج ۲۲۳۱
 ۱۶۳۲ نويد شيراز شيراز اي از عمر بر ديوار بودلکه - ۱۶۱۲احمدي، احمدرضا،  ۲۲۳۲
 ۱۶۱۲ ورجاوند تهران زخم عقل - ۱۶۲۲کيميايي، مسعود،  ۲۲۱۳
 ۱۶۳۲ آژينه نگرگا [۱۶۳۳تا  ۱۶۱۳هفتاد سنگ قبر: ]دفتر شعر  - ۱۶۱۱رويايي، يداهلل،   ۲۲۱۱
 ۱۶۱۲ آرويج تهران ۱۶۱۳ - ۱۶۳۲خانه سياه است:  - ۱۶۱۳محيط، هادي،  ۲۲۱۲
 ۱۶۱۱ سالي تهران اجازهآوازهاي زن بي - ۱۶۱۲موسوي، گراناز،  ۲۲۱۶
 ۱۶۱۳ ژيال مساعد تهران ۱۶۱۳ - ۱۶۱۱غزاالن چاالک خاطره: اشعار  مساعد، ژيال ۲۲۱۳



 

 ۱۶۳۲ نويد شيراز شيراز هاغروبي - ۱۶۲۳کبيري، ناهيد،  ۲۲۱۱
 ۱۶۱۲  تهران (۱۶۲۱ - ۳۲هاي کوتاه: )از آبي نفس - ۱۶۲۱شجاعي، محمود،   ۲۲۱۱
 ۱۶۱۶ آرويج تهران شهرزاد: عصب فاصله فهيمي، خشايار ۲۲۱۳
 ۱۶۱۱ رز تهران از سرزمين آينه و سنگ: مجموعه شعر - ۱۶۱۲تميمي، فرخ،  ۲۲۱۱
 ۱۶۳۱ طرفه تهران ۱۶۳۱ - ۳۱ي شعر هاي دربسته: مجموعهاطاق -۱۶۲۱عيل، عالء، اسمانوري ۲۲۱۲
 ۱۶۱۳ سالي تهران زني به طعم خاک - ۱۶۱۲فريد، کيانوش،  ۲۲۲۳
 ۱۶۱۲ نيلوفر تهران گسسته پيوسته و خورشيد تابنده - ۱۶۲۱رياحي، هرمز،  ۲۲۲۱

۲۲۲۲ 
-۱۱۲۱گارسيالورکا، فدريکو، 

 م۱۲۶۱
 تهران ريکو گارسيالورکا از متن اسپانياييمجموعه اشعار فد

موسسه انتشارات 
 نگاه

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۳ ثالث تهران ي دوم قرن بيستم(شعر معاصر فرانسه )نيمه  ۲۲۲۶

۲۲۲۳ 
  - ۱۱۲۲بيوکنن،  دانيل سي. ،  

 م.
 تهران هايکو در چهار فصل

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۳۶ 

۲۲۲۱ 
 - ۱۱۱۱رنز، اليوت، تامس است
 م.۱۲۱۱

 ۱۶۳۱ بهجت تهران صخره

 ۱۶۶۱ سيناکتابفروشي ابن تهران بيگناهان در زير گيوتين م.۱۲۱۳ - ۱۲۳۲امه، مارسل،  ۲۲۲۱
 ۱۶۶۳ سيناکتابفروشي ابن ]تهران[ هاي راز و خيالافسانه م.۱۱۳۲ - ۱۱۳۲پو، ادگارآلن،  ۲۲۲۳

۲۲۲۱ 
 - ۱۱۱۶کافکا، فرانتس، 

 م.۱۲۲۳
 ۱۶۳۳ سراکتاب تهران مهمحاک

۲۲۲۲ 
کرمانشاهي، خسروي

محمدرحيم، محمدباقربن
 ق.۱۶۱۱ -ق. ۱۲۱۱

 ۱۶۲۲ محمد رمضاني تهران شمس و طغرا . ماري ونيسي. طغرل و هما

 تهران شش متن سغدي - ۱۶۶۳زرشناس، زهره،  ۲۲۶۳
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۱۳ 

۲۲۶۱ 
-۱۱۶۲وليت، لرمينا، ژول هيپ

 م.۱۲۱۱
۱۶۱۶ مير )گوتنبرگ( تهران پسر کنت مونت کريستو

۲۲۶۲ 
، اهللبن لطفحافظ ابرو، عبداهلل

 ؟ق.۱۶۳ -؟ ۳۱۶
 تهران جغرافياي حافظ ابرو

بنيان: دفتر نشر 
 ۱۶۳۱ ميراث مکتوب

۱۶۱۳ چاپخانه مرکزي طهران صادق، يا، سرنوشت م.۱۳۳۱ - ۱۱۲۳ولتر،  ۲۲۶۶

۲۲۶۳ 
 -يجي، محمد بن يحيي، اله

 ق.۲۱۲
 ۱۶۳۱ زوار تهران االعجاز في شرح گلشن رازمفاتيح

 .۱۶۱۲ - ۱۲۱۳قمي، عباس،   ۲۲۶۱
منتهي االمال: مشتمل بر تاريخ حضرت خاتم االنبياء 

االئمه محمد مصطفي و سيده النساء فاطمه زهرا و ابي
 سيداالوصياء علي مرتضي ...

 تهران
کتابفروشي علميه 

 ميهاسال
۱۶۶۱ 

۲۲۶۱ 
 - ۱۲۱۱اميني، عبدالحسين،  

۱۶۳۲. 
 تهران ترجمه الغدير

بنياد بعثت، 
کتابخانه بزرگ 
 اسالمي: غدير

 

۲۲۶۳ 
گئورگيو، کنستانتين ويرژيل، 

 م.۱۲۲۲ - ۱۲۱۱
 تهران دومين شانس

امير کبير، کتابهاي 
 جيبي

۱۶۳۱ 

۲۲۶۱ 
بن هشام، هشام،  عبدالملکابن

 ق.۲۱۶ -
اهلل عليه و آله و سلم مشهور به هلل صلياسيرت رسول

 سيرة النبي
 ۱۶۱۳ بنياد فرهنگ ايران تهران

 ۱۶۱۳ حروفيه تهران اهل حق: پيران و مشاهير - ۱۶۲۲زاده، صديق، صفي ۲۲۶۲

 -۱۶۳۱حديدي،  جواد،  ۲۲۳۳
 

 اسالم از نظر ولتر
 

 تهران
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۳ 



 

۲۲۳۱ 
 - ۲۱۱رازي، محمد بن زکريا، 

 ق۶۱۶
 تهران السيرة الفلسفية

سازمان انتشارات و 
آموزش انقالب 

 اسالمي
۱۶۳۱ 

۲۲۳۲ 
 - ۱۲۳۱بورکهارت، تيتوس، 

 م۱۲۱۳
 ۱۶۱۱ حکمت تهران شناسي سنتي و علم جديدجهان

 ۱۶۱۳ حکمت تهران بحران دنياي متجدد م۱۲۱۱-۱۱۱۱گنون، رنه،  ۲۲۳۶

۲۲۳۳ 
 -بابويه،  محمدبن علي، ابن

 ۶۱۱ق
ترجمه خصال صدوق: شامل موضوعات اجتماعي، اخالقي 

 و ديني با تراجم اعالم
  جاويدان ]تهران[

۲۲۳۱ 
بن محمد، قرن ديلمي، حسن
 ق۱

 ۱۶۳۱ انتشارات ناصر قم ترجمه ارشاد القلوب ديلمي

۱۶۱۳ حکمت تهران بحر المعارف ق۱۲۱۱عبدالصمد همداني، ـ  ۲۲۳۱
 ۱۶۱۳ فرهنگ صبا تهران موسا و يکتاپرستي  ۲۲۳۳

 حيات ابدي تهران تاريخ کليساي قديم در امپراطوري روم و ايران الويميلر، ويليام مک ۲۲۳۱
۱۲۱۱م
۱۶۱۳ 

 م. - ۱۲۳۳تني، مريل چاپين ،  ۲۲۳۲
 معرفي عهد جديد

 
 

 حيات ابدي تهران
۱۶۱۲ 

۲۲۱۳  
ي آالم ايوب و محنتهاي او از عهد کتاب ايوب: منظومه

 ايسه تطبيقي پنج متن کهن فارسيعتيق با مق
۱۶۱۱ شهر کتاب، هرمس تهران

 تهران نيشدها: با مقدمه و حواشي و فهرست لغاتگزيده اوپه  ۲۲۱۱
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳ 

 گران، محمدرضاريخته ۲۲۱۲
منطق و مبحث علم هرمنوتيک: اصول و مباني علم 

 تفسير
 تهران

نشر کنگره: وزارت 
ارشاد  فرهنگ و

اسالمي، مرکز 
مطالعات و 

 تحقيقات فرهنگي

۱۶۳۱ 

 ۱۶۱۱ شهر کتاب، هرمس تهران تاريخ جنون در عصر کالسيک م.۱۲۱۳ - ۱۲۲۱فوکو، ميشل،  ۲۲۱۶

۲۲۱۳ 
ابوريحان بيروني، محمدبن 

 ق. ۳۳۳ - ۶۱۲احمد، 
 ۱۶۱۲ سيناابن تهران "قسمت فلسفه"ترجمه ماللهند 

 تهران سلسلة التواريخ، يا، اخبار الصين و الهند ق.۶ن سيرافي، سليمان،  قر ۲۲۱۱
اساطير: مرکز 

ي المللي گفتگوبين
 تمدنها

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۶ چاپخانه رامين  ها و تاريخ ژاپنقهرمانان در افسانه  ۲۲۱۱
 ۱۶۱۶ وحيد ]تهران[ مباني سرنوشت، يا، ادراک ماوراي حواس م.۱۲۱۶ - ۱۲۳۱کستلر، آرتور،  ۲۲۱۳

۲۲۱۱ 
 ۱۱۱۱اکريشنان، سروپالي، راد

 م.۱۲۳۱ -
  مختار تهران اديان شرق و فکر غرب

 ۱۶۱۱ فردوس تهران ترين چالش انسانآينده طاليي: بزرگ م.۱۲۲۳ - ۱۲۶۱اشو،  ۲۲۱۲
 ۱۶۱۶ فارياب ]تهران[ بازگشت به زندگي مودي، ريموند ۲۲۱۳
 ۱۶۱۳ فردوس تهران بلوغ م.۱۲۲۳ - ۱۲۶۱اشو،  ۲۲۱۱
 ۱۶۱۱ نشر مرکز تهران شناسينگاهي تازه به معني ر، فرانک رابرتپام ۲۲۱۲

۲۲۱۶ 
، -۱۶۲۳آرا )پتگر(، قهرمان، دل

 گردآورنده و مترجم
 ۱۶۳۱ نشر تاريخ ايران تهران صد حکايت ذن

 ۱۶۳۱ نشر آويشن بابل روايت سغديداستان تولد بودا به  ۲۲۱۳

۲۲۱۱ 
، يويچتورگنيف، ايوان سرگي

 م.۱۱۱۶ - ۱۱۱۱
 تهران پدران و پسران

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

۲۲۱۱ 
-۱۱۲۲همينگوي، ارنست، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۳۲ مرواريد تهران از پا نيفتاده و ده داستان ديگر



 

۲۲۱۳ 
 - ۱۳۱۳کنستان، بنژامن، 

 م.۱۱۶۳
 ۱۶۱۱ ثالث تهران آدلف

۲۲۱۱ 
 - ۱۲۱۳کورتازار، خوليو، 

 م.۱۲۱۳
 ۱۶۱۱ نشر ني تهران هاي چند مليتيشامفانتوماس عليه خون آ

۲۲۱۲ 
 - ۱۱۱۱بورکهارت، ياکوب، 

 م.۱۱۲۳
 ۱۶۳۱ طرح نو تهران فرهنگ رنسانس در ايتاليا

 ۱۶۱۳ مينوي تهران هاي تمدن در مريخنشانه کرولي، برايان ۲۲۳۳

 تهران معاني رمز صليب: تحقيقي در فن معارف تطبيقي م.۱۲۱۱-۱۱۱۱گنون، رنه،  ۲۲۳۱
وش )انتشارات سر

 صدا و سيما(
۱۶۳۳ 

۲۲۳۲ 
 - ۱۲۱۱درويش اجاق،  

 ق.۱۲۱۱
 تهران هاي درويش اجاقپيشگويي

آشيانه کتاب، 
 عطائي

۱۶۱۱ 

۲۲۳۶ 
 ۱۱۳۳سوزوکي، دايستز تيتارو، 

 م.۱۲۱۱ -
 ۱۶۱۳ مثلث تهران عرفان مسيحي و بودايي

 ۱۶۳۳ نشر ثالث تهران ثورا م.۱۲۱۱ - ۱۱۱۱پاپوس،   ۲۲۳۳

۱۲۲۳ 
 ۱۲۲۱ - ۱۲۳۳گرين، گراهام، 

 م.
 تهران وزارت ترس

اميرکبير، کتابهاي 
 جيبي

۱۶۳۶ 

 ۱۶۳۳ نشر قطره تهران کالف خورشيد - ۱۶۲۱رياحي، هرمز ،  ۲۲۳۱

 مجله اميد ايران  شب عروسي بابام: مجموعه پنج داستان - ۱۶۱۱پهلوان، عباس،  ۲۲۳۳
۱۶۳۳

 

۲۲۳۱ 
بن سلمان ساوجي، سلمان

 ق.۳۳۱ -محمد، 
 تهران کليات سلمان ساوجي

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۱۲

۲۲۳۲ 
 - ۱۱۱۱زيدان، جرجي،   

 م.۱۲۱۳
    ملکه نيل

۲۲۱۳ 
 - ۱۱۲۱فلوبر، گوستاو، 
 م.۱۱۱۳

 کيهان  مادام بواري
۱۶۳۱

 

 - ۱۲۱۳کشاورز، فريدون،   ۲۲۱۱
دانستنيهاي کودکان )راهنماي پدر و مادر براي تربيت 

 القي کودکان(اخ
۱۶۱۳ دانش تهران

  حيات ابدي تهران اسم او عجيب خواهد بود  ۲۲۱۲
    هاي درخشانچهره .۱۶۱۱ - ۱۲۲۶فيروز، مريم ،  ۲۲۱۶
  صبح امروز  رگه سرخ: مجموعه هفت داستان - ۱۶۲۱قاضي سعيد، پرويز،  ۲۲۱۳

  دخترک و کبوتر  ۲۲۱۱
چاپخانه نقش 

 جهان
 

۲۲۱۱ 
 - ۱۲۳۲،  خليلي، عباس

۱۶۱۳. 
    رشحات قلم

  مجله اميد ايران  گلهائيکه در جهنم ميرويد .۱۶۲۱ - ۱۲۱۳مسعود، محمد،  ۲۲۱۳
 ۱۶۳۱ نيال تهران کمدي پرندگان آريستوفانس ۲۲۱۱

 تهران خوابگردها م.۱۲۱۶ - ۱۲۳۱کستلر، آرتور،  ۲۲۱۲
اميرکبير، کتابهاي 

جيبي: موسسه 
 انتشارات فرانکلين

۱۶۱۱ 

۲۲۲۳ 
 - ۱۱۳۲دوما، الکساندر، 

 م.۱۱۳۳
 تهران محبوس سري: کنت من کمري

بنگاه مطبوعاتي 
 افشاري

 

۲۲۲۱ 
ناباکوف، والديمير 

 - ۱۱۲۲والديميروويچ، 
 م.۱۲۳۳

 ۱۶۳۳ نشر قطره تهران زنيدعوت به مراسم گردن

۲۲۲۲ 
ناباکوف، والديمير 

 - ۱۱۲۲والديميروويچ، 
 م.۱۲۳۳

 ۱۶۳۱ هاشمي تهران ماري



 

۲۲۲۶ 
ناباکوف، والديمير 

 - ۱۱۲۲والديميروويچ، 
 م.۱۲۳۳

 ۱۶۳۱ نشر ديگر تهران ماشنکا

۲۲۲۳ 
 - ۱۱۲۱فلوبر، گوستاو، 
 م.۱۱۱۳

 وسوسه آنتونيوس قديس
 

 ۱۶۱۱ نشر قطره تهران

۲۲۲۱ 
 - ۱۱۲۱فلوبر، گوستاو، 
 م.۱۱۱۳

 -افسانه ژولين، تيمارگر پارک  -سه داستان: ساده دل 
 هروديا

 ۱۶۱۳ نشر مرکز انتهر

 ۱۶۳۲ اساطير تهران االغ طاليي آپوليوس ۲۲۲۱

 تهران ادبيات و نويسندگان معاصر ايتاليا - ۱۶۶۳ابراهيم، محسن،  ۲۲۲۳

فکر روز: وزارت 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، مرکز 

مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي، 
دفتر مطالعات و 
 ادبيات داستاني

۱۶۳۱ 

 ۱۶۳۳ نگاربه تهران تايپه م.۱۱۲۱-۱۱۱۲ملويل، هرمن،  ۲۲۲۱

۲۲۲۲ 
 - ۱۱۶۱ابوت، ادوين ابوت، 

 م.۱۲۲۱
 تهران پختستان

روشنگران و 
 مطالعات زنان

۱۶۳۱ 

۶۳۳۳ 
-۱۱۲۲همينگوي، ارنست، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۶۱ کانون معرفت تهران مرد پير و دريا

۶۳۳۱ 
داستايوسکي، فئودور 

 م.۱۱۱۱ - ۱۱۲۱ميخائيلوويچ،  
 ۱۶۳۳ بزرگمهر تهران زانه يک نويسندهدفتر يادداشت رو

۶۳۳۲ 
 ۱۲۱۲ - ۱۱۲۳آراگون، لوئي، 

 م.
 ۱۶۱۲ ناهيد تهران هفته مقدس

۶۳۳۶ 
گنچاروف، ايوان آلکساندروويچ، 

 م.۱۱۲۱ - ۱۱۱۲
 ۱۶۱۲ اميرکبير تهران ابلوموف

 ۱۶۱۱ روزنه کار تهران خرمن سرخ م.۱۲۱۱ - ۱۱۲۳همت، دشيل،  ۶۳۳۳

۶۳۳۱ 
يويچ، اندر سرگيپوشکين، آلکس

 م.۱۱۶۳ - ۱۳۲۲
 ۱۶۳۳ اساطير تهران تيرانداز

۶۳۳۱ 
يويچ، پوشکين، آلکساندر سرگي

 م.۱۱۶۳ - ۱۳۲۲
 گوتنبرگ تهران يوگني آنه گين

۱۶۳۱
 

۱۶۱۳ ثالث تهران صخره برايتون م.۱۲۲۱-۱۲۳۳گرين، گراهام،  ۶۳۳۳

۶۳۳۱ 
-۱۱۲۱ايبسن، هنريک، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۱۱ نامهکار تهران عروسکخانه

 ۱۶۱۱ مدبر تهران مادام بوواري م.۱۱۱۳-۱۱۲۱فلوبر، گوستاو،  ۶۳۳۲

۶۳۱۳ 
 - ۱۲۳۶کوربن، هانري، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۱۳ جامي تهران تخيل خالق در عرفان ابن عربي

 ۱۶۱۳ ثالث تهران نگارش در تعارض )زندگي لويي فردينان سلين( دتروئل، فيليپ ۶۳۱۱

۶۳۱۲ 
بن  صدرالدين شيرازي، محمد

 ق.۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
 ۱۶۱۱ انجمن فلسفه ايران تهران الواردات القلبيه في معرفه الربوبيه: متن با ترجمه

    کشتي نوح: نشانه بزرگ از معجزات قرآن کريم  ۶۳۱۶
 ۱۶۱۲ يلدا قلم تهران تحفه اهل العرفان ق.۱الدين ابراهيم، قرن شرف ۶۳۱۳

۶۳۱۱ 
، رالدين کبري، احمدبن عمنجم

 ؟ق.۱۳۳-۱۱۱
 ۱۶۱۱ کتابفروشي زوار تهران رساله فارسي الساير الحاير

۶۳۱۱ 
اي، محمدجعفر بن قاضي کمره

 ق.۱۱۱۱ -عبداهلل، 
 ۱۶۶۲ چاپخانه خاور تهران تحفه سلطاني در حکمت طبيعي و حکمت الهي

 فخرالعلماء، محمد ۶۳۱۳
تبيان الرموز، يا، شرح و ترجمه مقدمه شرح فصوص 

 الحکم
 هدمش

اداره کل فرهنگ 
 خراسان

۱۶۱۳ 



 

 - ۱۶۱۲نصر، سيدحسين،  ۶۳۱۱
مفسر عالم غربت و شهيد طريق معرفت شيخ اشراق 

 الدين سهرورديشهاب
 

چاپخانه بيست و 
 پنجم شهريور

۱۶۳۱ 

 -۱۲۲۱مکري، محمد،  ۶۳۱۲
دوره ديوانه گوره، يا، ديوان عالي ياران حقيقت بر فراز 

روحاني( از کالمهاي مقدس کوه شاهو )گواهيهاي مظاهر 
 اهل حق بزبان گوراني ...

 پاريس
مرکز تتبعات علمي 

وزارت معارف 
 فرانسه

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۲ اساطير تهران اي از تلمودگنجينه م.     - ۱۱۱۳کوهن، آبراهام،  ۶۳۲۳

۶۳۲۱ 
 - ۱۱۶۳يوستي، فرديناند،  

 م.۱۲۳۳
 تهران نامنامه ايراني

اساطير: مرکز 
ي والمللي گفتگبين

 تمدنها
۱۶۱۲ 

  تهران قاموس  ۶۳۲۲
۱۶۱۳ 

۶۳۲۶ 
 - ۶۲۲فردوسي، ابوالقاسم، 

 ؟ق.۳۱۱
هاي خطي شاهنامه فردوسي از روي قديميترين نسخه

 موجود در جهان
 تهران

فرهنگستان علوم 
روسيه شوروي، 

انستيتوي 
 خاورشناسي

۱۲۳۱م
۱۶۱۳

 تهران فرهنگ فارسي زانسو کشاني، خسرو ۶۳۲۳
ر مرکز نش

 دانشگاهي
۱۶۳۲

 ]تهران[ هاي پارسيواژه  ۶۳۲۱
ستاد بزرگ 

ارتشتاران، اداره 
 روابط عمومي

 

۶۳۲۱ 
-۲۲۳رفيعا، محمد بن حيدر، 

 ؟ق.۱۳۱۱
 ۱۶۱۶ يغما تهران ثمره شجره الهيه

۶۳۲۳ 
عطاتتوي، 

محمدافضل، بنعبدالحکيم
 ق.۱۱۱۱ - ۱۳۱۱

 حيدرآباد هشت بهشت
انجمن ادبي 

 سندهي
۱۲۱۶م
۱۶۳۲ 

۶۳۲۱ 
بن احمد، سپهساالر، فريدون

 ق.۱قرن
  اقبال تهران الدين مولويزندگينامه موالنا جالل

۶۳۲۲ 
 ۱۱۶۶قلي، يار بن اهللصوفي اهلل

 ق.    -
 ۱۶۱۳ سخن تهران مرادالعارفين )در شريعت و طريقت و حقيقت(

 نتهرا ، يا، نبرد کبوترباز"کشا" - ۱۶۲۳گير، عالءالدين،  گوشه ۶۳۶۳
معين: انجمن 

ايرانشناسي فرانسه 
 در ايران

۱۶۳۳ 

۶۳۶۱ 
کبير، آبادي، عليالهاجملي

 م.۱۱۱۱ - ۱۳۲۳
 تهران تذکره خازن الشعراء

انجمن آثار و مفاخر 
 فرهنگي

۱۶۱۱ 

 ۱۶۳۱ صداي معاصر تهران حافظ شيرين سخن .۱۶۱۳ - ۱۲۲۱معين، محمد،  ۶۳۶۲

۶۳۶۶ 
بن محمدعلي، سپهر، محمدتقي

 ق.۱۲۲۳ - ۱۲۱۱
 ۱۶۱۱ اساطير تهران التواريخ: زندگاني امام علي )ع(ناسخ

۶۳۶۳ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
  بيدار قم الکريمتفسيرالقران

۶۳۶۱ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
 بيدار ]قم[ تفسير القران الکريم

۱۳ق
۳۲ ۱۶
۱۳  

۱۶۱۱ مرکز تهران ايلياد ق. م. ۲ هومر، قرن ۶۳۶۱

۶۳۶۳ 
-؟۱۳۱۳چين،  -تسائو، شوئه

 م.۱۳۱۶
 ۱۶۳۳ قلم تهران قصه روياي خانه سرخ

۶۳۶۱ 
 - ۱۱۱۳شکسپير، ويليام، 

 م.۱۱۱۱
 ۱۶۳۳ ويدا تهران هاي عاشقانهغزل

 ۱۶۳۱ نشر دشستان تهران سرگذشت آرتور گوردن پيم م.۱۱۳۲ - ۱۱۳۲پو، ادگارآلن،  ۶۳۶۲



 

 تهران داستان پر ماجراي عشقي و قهرماني کاپيتان م.۱۲۱۱ - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  ۶۳۳۳
بنگاه مطبوعاتي 

 سوم اسفند
 

۶۳۳۱ 
 - ۱۱۲۳کالينز، ويلکي، 
 م.۱۱۲۲

 ۱۶۳۱ نشر قطره تهران زن سفيدپوش

۶۳۳۲ 
 ۱۱۱۱تکري، ويليام ميکپيس، 

 م.۱۱۱۶ -
 ۱۶۱۱ نيلوفر تهران بازار خودفروشي

 ۱۶۱۱ مرواريد تهران خاکي و آسماني: سرگذشت موزار، آهنگساز اتريشي س، ديويدواي ۶۳۳۶

۶۳۳۳ 
 - ۱۱۱۱برونته، اميلي جين، 

 م.۱۱۳۱
 ۱۶۱۳ نشر نو تهران "وادرينگ هايتز"بلنديهاي بادگير 

 ۱۶۱۱ قصه تهران ي رماننظريه م.۱۲۳۱ - ۱۱۱۱لوکاچ، جورج،  ۶۳۳۱
 ۱۶۱۳ نشر سالي تهران "ايکلمه ۱۱هاي داستان"هاي جهان: رين داستانکوتاهت - ۱۲۳۱ماس، استيو،  ۶۳۳۱
 ۱۶۱۱ کارنامه تهران فصوص الحکم - ۱۶۳۲موحد، محمدعلي،   ۶۳۳۳

۶۳۳۱ 
-۱۱۳۲هوگو، ويکتور ماري، 

 م.۱۱۱۱
  مطبعه ايران تهران بينوايان

 فرهنگستان زبان ايران ۶۳۳۲
يفه، روش، فرهنگستان زبان ايران: هدف، سازمان، وظ

 فعاليت
 تهران

فرهنگستان زبان 
 ايران

۱۶۱۱ 

 ۱۶۱۳ نشر کوچک تهران اي. جي. ائر هنفلينگ، آزوالد ۶۳۱۳

 آبادخرم رند لرستان: تحقيقي ژرف در ادبيات لري -۱۶۲۱جهانبخت، حميد،  ۶۳۱۱
شاپورخواست: 
 صراط مستقيم

۱۶۱۱ 

۶۳۱۲ 
الدين شاه بن حسني، شهابشاه

 ق.۶۳۲۱ -سيدشاه علي، 
 ۱۶۳۱ انجمن اسماعيلي تهران کتاب خطابات عاليه در مسائل اخالق و عقايد اسماعيليه

 ۱۶۱۲ دانشگاه ملي ايران تهران اصول و مباني ترجمه: تجزيه و تحليلي از فن ترجمه -۱۶۱۱صفازاده، طاهره،  ۶۳۱۶

۶۳۱۳ 
 - ۱۱۳۶جيمز، هنري،  
 م.۱۲۱۱

 تهران تنگ اهريمني
اميرکبير: موسسه 
 انتشارات فرانکلين

۱۶۶۱ 

۶۳۱۱ 
 - ۱۲۳۱فلمينگ، ايان، 
 م.۱۲۱۳

 ۱۶۳۳ گلچين ]تهران[ مبارزه مرگبار

۶۳۱۱ 
 - ۱۲۳۱فلمينگ، ايان، 
 م.۱۲۱۳

 ۱۶۳۳ گلچين ]تهران[ بگذار بميرند

۶۳۱۳ 
 ۱۲۳۲بک، جان ارنست، استاين

 م.۱۲۱۱ -
 تهران مرواريد

سازمان کتابهاي 
 جيبي

۱۶۳۳ 

 ۱۶۳۲ اميرکبير تهران سي و نه پله م.۱۲۳۳ - ۱۱۳۱ باکن، جان، ۶۳۱۱

۶۳۱۲ 
 - ۱۱۱۶کافکا، فرانتس، 

 م.۱۲۲۳
 تجربه تهران هاي کوتاهداستان

۱۶۱۳ 

۶۳۱۳ 
آقاجمال خوانساري، محمدبن 

 ق. ۱۱۲۱ -حسين، 
 تهران مبدا و معاد

نهضت زنان 
 مسلمان

۱۶۱۲

۶۳۱۱ 
آقاجمال خوانساري، محمدبن 

 ق. ۱۱۲۱ -حسين، 
 تهران جبر و اختيار

نهضت زنان 
 مسلمان

۱۶۱۲ 

۶۳۱۲ 
آقاجمال خوانساري، محمدبن 

 ق. ۱۱۲۱ -حسين، 
 تهران شرح احاديث طينت

نهضت زنان 
 مسلمان

۱۶۱۲ 

۶۳۱۶ 
-عزلتي خلخالي، ادهم، 

 ق.۱۳۱۲
 تهران لطائف المواقف

نهضت زنان 
 مسلمان

۱۶۱۲ 

   معارفکتاب کشف ال حکيم الهي اردبيلي، عبدالمناف ۶۳۱۳
۱۶۲ق
۳ ۱۲۱

۲ 

۶۳۱۱ 
مجرم جيحون آبادي، نعمةاهلل 

 ق.۱۶۶۱-۱۲۱۱بن بهرام، 
حق الحقايق، يا، شاهنامه حقيقت: )شرح منظومه بزرگان 

 اهل حق(
 ۱۶۱۶ حسيني ]تهران[

 - ۱۲۲۳بينا، محسن،   ۶۳۱۱
اسمعيل خواجه مقامات معنوي: عرفان دو عارف نامي ابي

الغيب خواجه محمد لسان الدينعبداهلل انصاري و شمس
  ۱۶۱۳ 



 

السائرين خواجه حافظ شيرازي. ترجمه و تفسير منازل
 عبداهلل انصاري

۶۳۱۳ 
بن حسيني علوي، محمداشرف

 ق.۱۲عبدالحسيب،  قرن 
 تهران عالقه التجريد: )شرح فارسي تجريد االعتقاد(

انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگي: مرکز 

ي المللي گفتگوبين
گاه ها: دانشتمدن

 تهران

۱۶۱۱ 

۶۳۱۱ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
 ۱۶۱۱ مولي تهران مشاعر

۶۳۱۲ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
 ۱۶۱۱ مولي تهران ترجمه رساله خلق اعمال

۶۳۳۳ 
صدرالدين شيرازي، محمد بن 

 ق.۱۳۱۳-۲۳۲ابراهيم، 
 ۱۶۱۱ مولي نتهرا رساله اصالت جعل وجود

۶۳۳۱ 
اخگرحيدرآبادي، قاسم علي، 

 شارح
 تهران النور سهروردي(نهايه الظهور )شرح فارسي رساله هياکل

انجمن آثار و مفاخر 
 ۱۶۱۱ فرهنگي

۶۳۳۲ 
 ۳۲۲تفتازاني، مسعودبن عمر، 

 ؟ق.۳۲۲ -
۱۶۱۱ توکلي تهران اي از تهذيب الکالم تفتازانيتذهيب المرام: ترجمه

    هجري ۱۲۳ل التواريخ و القصص: تاليف سال مجم  ۶۳۳۶

۶۳۳۳ 
قبل از  ۲بن قيس هاللي، سليم

 ؟ق.۳۱ -هجرت 

السالم: ترجمه کتاب اسرار آل محمد عليهم
هاللي، اولين کتاب حديثي و تاريخي از قرن قيسبنسليم

 اول هجري
 ۱۶۳۱ دفتر نشر الهادي قم

۶۳۳۱ 
مجلسي، محد باقر بن محمد 

 ق.۱۱۱-۱۳۶۳تقي، 
عين الحيوة: در وصاياي حضرت رسول )ص( با بوذر 

 غفاري
 ۱۶۳۲ کتابفروشي اسالميه تهران

 کتابخانه فارابي تهران شرح جديد منظومه سبزواري - ۱۶۲۳صدوقي سها، منوچهر،  ۶۳۳۱
۱۶۱۳ 

۶۳۳۳ 
مجلسي، محمدتقي بن 

 ق.۱۳۳۳-؟۱۳۳۶مقصودعلي، 
۱۶۱۱ اساطير نتهرا شرح خطبه متقين )شرح حديث همام(

۶۳۳۱ 
مسعودي بخاري، محمدبن 

 ق.۱مسعود، قرن
 ۱۶۳۲ طهوري تهران االحکاممجمع

 نيکوکاري، فرزانه ۶۳۳۲

عبداهلل انصاري: در سه روايت از حکايت عشق: خواجه
سهروردي: الدينمقاالت عقل و عشق، شيخ شهاب

 نبشابوري: حسن ويحيي سيبکالعشاق، محمدبنمونس
 دل

 ۱۶۳۲ وريطه تهران

۶۳۱۳ 
، - ۱۶۱۳بدرالدين، حسين، 
 گردآورنده

دو رساله عرفاني: رساله آداب المريدين، رساله السائر 
 الحائر الواجد الي السائر الواحد الماجد

 ۱۶۱۲ صفا تهران

۶۳۱۱ 
 -ابن نديم، محمد بن اسحق، 

 ق.۶۱۳
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران کتاب الفهرست

۶۳۱۲ 
 ۲۲۶۱بروجردي، محمدابراهيم، 

- ۱۶۳۳. 

و  السالمآوري شده از تفسير امام عليهتفسير جامع: جمع
بن عياشي و کتب اخبار معتبره بانضمام ترجمه تفسير علي

 ابراهيم قمي
  کتابخانه صدر تهران

۶۳۱۶ 
 - ۱۲۲۲پروست،  مارسل، م

۱۱۳۱ 
 تهران عشق سوان

روشنگران و 
 مطالعات زنان

۱۶۱۶ 

۶۳۱۳ 
 - ۱۲۲۲ساراماگو، ژوزه، 
 م۲۳۱۳

 ۱۶۳۱ هاشمي تهران هاهمه نام

۶۳۱۱ 
پلوتوس،  تيتوس ماسيوس، 

 ق. م۱۱۳ -؟ ۲۱۳
 ۱۶۱۱ قطره تهران هاي روم باستان(مجموعه آثار پلوتوس )کمدي

 ۱۶۳۱ هاشمي تهران تونيو کروگر ۱۱۳۱ - ۱۲۱۱مان،  توماس،  ۶۳۱۱



 

۶۳۱۳ 
داستايوسکي، فئودور 

 م۱۱۱۱- ۱۱۲۱ميخائيلوويچ، 
 ۱۶۱۱ ني تهران رگانبيچا

۶۳۱۱ 
گوگول،  نيکاالي واسيليويچ، 

۱۱۱۲ - ۱۱۳۲ 
 ۱۶۳۱ نشر انديشه تهران نفوس مرده

۶۳۱۲ 
 - ۱۲۱۲هامسون،  کنوت، 

۱۱۱۲ 
 ۱۶۱۱ مرواريد تهران اسرار

۶۳۲۳ 
 - ۱۱۱۳شکسپير، ويليام، 

 م۱۱۱۱

 
 پنج حکايت از آثار ويليام شکسپير

 
 پيمان 

۱۶۱۶
 

۶۳۲۱ 
 - ۱۱۱۲ينيا، وولف، ويرج

 م۱۲۳۱
 ۱۶۳۳ نيلوفر تهران به سوي فانوس دريايي

۶۳۲۲ 
 - ۱۱۱۲وولف، ويرجينيا، 

 م۱۲۳۱
 ۱۶۱۲ رواق تهران خانم دالووي

۶۳۲۶ 
 - ۱۳۲۲بالزاک، اونوره دو، 

 م۱۱۱۳
 ۱۶۱۱ چشمه تهران ها از پير ژرژ کاستکس(پير دختر )يادداشت

 تهران رابين هود گيلبرت، هنري ۶۳۲۳
کتاب، هرمس شهر 

 )کيميا(
۱۶۳۳ 

 ۱۶۱۱ نقره ]تهران[ شکسپير در پرتو هنر عرفاني لينگز، مارتين ۶۳۲۱

۶۳۲۱ 
 -هريسون،  جورج بگ شاو، 

۱۱۲۳ 
 تهران آشنايي با شکسپير

سروش )انتشارات 
 صدا و سيما(

۱۶۱۳ 

۶۳۲۳ 
 - ۱۲۲۲ساراماگو، ژوزه، 
 م۲۳۱۳

 ۱۶۳۲ هاشمي ]تهران[ سال مرگ ريکادوريش

۱۶۳۲ 
 - ۱۲۲۳گارسيا مارکز، گابريل، 

 م۲۳۱۳
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران پاييز پدرساالر

 تهران ساالمبو ۱۱۲۱ - ۱۱۱۳فلوبر،  گوستاو،  ۶۳۲۲
اميرکبير، کتابهاي 

جيبي: موسسه 
 انتشارات فرانکلين

۱۶۳۳ 

۶۱۳۳ 
 - ۱۱۱۳شکسپير، ويليام، 

 م۱۱۱۱
 تهران مجموعه آثار نمايشي ويليام شکسپير

انتشارات سروش )
 صدا و سيما(

۱۶۳۱
 

 ۱۶۳۲ پيکان تهران هرتزوگ م ۲۳۳۱  - ۱۲۱۱بلو، سال،  ۶۱۳۱

۶۱۳۲ 
 - ۱۱۱۳شکسپير،  ويليام، 

 م.۱۱۱۱
 ۱۶۱۱ نگاه تهران سوگنمايش هملت شاهپور دانمارک

۶۱۳۶ 
 - ۱۱۱۳شکسپير، ويليام، 

 م.۱۱۱۱
 ۱۶۳۲ اميرکبير تهران سوگنمايش شاه ريچارد سوم

۶۱۳۳ 
 - ۱۱۱۱سپير، ويليام، شک

۱۱۱۳ 
 ۱۶۳۱ نشر روايت تهران رومئو و ژوليت

۶۱۳۱ 
 - ۱۳۶۳پير، برناردن دو، -سن

 م۱۱۱۳
 تهران پل و ويرژيني

بنگاه ترجمه ونشر 
 کتاب

۱۶۱۱ 

۶۱۳۱ 
 - ۱۱۱۲وولف، ويرجينيا، 

 م۱۲۳۱
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران خيزابها

۶۱۳۳ 
 - ۱۱۱۲شنيتسلر، آرتور، 
 م۱۲۶۱

 ۱۶۳۲ تجربه تهران گي آناتولخود شيفت

۶۱۳۱ 
 - ۱۲۶۱شنيتسلر،  آرتور، 
۱۱۱۲ 

 ۱۶۳۲ تجربه تهران کنندها سکوت ميمرده

۶۱۳۲ 
 - ۱۱۱۳شکسپير، ويليام، 

 م۱۱۱۱
 ۱۶۱۳ نيلوفر تهران داستان شورانگيز بازرگان ونديکي: تاجر ونيزي

 ۱۶۱۳ راناخت تهران بازيسياها يک دلقک م۱۲۱۱ - ۱۲۱۳ژنه، ژان،  ۶۱۱۳



 

۶۱۱۱ 
گوگول، نيکاالي واسيليويچ، 

 م۱۱۱۲ - ۱۱۳۲
 ۱۶۱۶ چشمه تهران پرتره

 ۱۶۱۱ آبي تهران پيشگامان پيشرفت م۱۲۲۳ - ۱۱۱۳کنراد، جوزف،  ۶۱۱۲

۶۱۱۶ 
مولير،  ژان باپتيست پوکلن، 

۱۱۳۶ - ۱۱۲۲ 
 ۱۶۱۱ کتاب امروز ]تهران[ تردستيهاي اسکاپن

۶۱۱۳ 
 ۱۱۱۳چخوف، آنتون پاولوويچ، 

 م۱۲۳۳ -
 ] تهران[ هاگشتهگم

بنگاه مطبوعاتي 
 گوتنبرگ

۱۶۶۲ 

۶۱۱۱ 
 ۱۱۱۳چخوف، آنتون پاولوويچ، 

 م۱۲۳۳ -
 ۱۶۱۱ علمي تهران پوش و نه داستان ديگرراهب سياه

 ۱۶۱۶ متين تهران سه داستان م۱۱۱۳ - ۱۱۲۱فلوبر، گوستاو،  ۶۱۱۱

۶۱۱۳ 
 - ۱۳۲۲بالزاک، اونوره دو، 

 م۱۱۱۳
 ۱۶۳۲ نشر فردا اصفهان رباخوار گوبسک

۶۱۱۱ 
 - ۱۱۱۶کافکا، فرانتس، 
 م۱۲۲۳

 ۱۶۱۳ خوارزمي تهران نامه به پدر

۶۱۱۲ 
 - ۱۱۱۶کافکا، فرانتس، 
 م۱۲۲۳

 ۱۶۱۱ خوارزمي تهران پزشک دهکده: چند داستان کوتاه

 ۱۶۳۱ اساطير تهران ولپن: کمدي در پنج پرده ۱۱۶۳ -؟ ۱۱۳۶جانسون،  بن،  ۶۱۲۳

۱۲۱۶ 
 - ۱۲۱۱مکوي،  هوراس، م

۱۱۲۳ 
 ۱۶۱۲ باغ نو تهران کنندها شليک ميآنها به اسب

۶۱۲۲ 
ناباکوف،  والديمير 

 - ۱۱۲۲والديميروويچ، 
 م.۱۲۳۳

 ۱۶۱۱ نوانديشنسل تهران مجموعه داستانهاي کوتاه والديميرنابوکف

 ۱۶۱۲ زوار تهران ۱۶۲۱ - ۱۶۶۱جاي پا: مجموعه شعر  ۱۶۳۱ -بهبهاني،  سيمين،  ۶۱۲۶
 ۱۶۳۲ سخن تهران هاها و غصهکليد و خنجر: قصه ۱۶۳۱ -بهبهاني،  سيمين،  ۶۱۲۳
 ۱۶۳۱ نشر هنر ايران تهران هاي عباس کيارستميهمراه با باد: مجموعه سروده ۱۶۱۲ -کيارستمي،  عباس،  ۶۱۲۱

۶۱۲۱ 
 - ۱۶۳۱زاد،  فروغ، فرخ
 .، گردآورنده و مترجم۱۶۱۶

هاي آثار شعراي اي از؛ نمونهزي... : مجموعهمرگ من رو
 آلمان در نيمه اول قرن بيستم

 ۱۶۳۳ ايران جام تهران

۶۱۲۳ 
عشقي، محمدرضا بن ابوالقاسم، 

 ق.۱۶۳۲ - ۱۶۱۲
 ۱۶۶۱ اميرکبير تهران کليات مصور عشقي

 ۱۶۱۲ روزن تهران مجموعه شعر ارغوان -۱۶۲۳فدائي، حسن،  ۶۱۲۱
 ۱۶۱۲ انتشارات نبي تهران کتاب شعر ۱۶۱۳ - ۱۲۱۲ساهر، حبيب،  ۶۱۲۲
 ۱۶۱۱ شروين پاشايي تهران صورت حلزوني نيستي - ۱۶۱۱يحيايي، سميرا،  ۶۱۶۳

۶۱۶۱ 
 ۱۶۱۲محمد، شناس، عليحق

- ۱۶۱۲ 
 ۱۶۳۱ آگه تهران آواشناسي )فونتيک(

۶۱۶۲ 
 - ۱۱۱۱شکسپير،  ويليام، 

۱۱۱۳ 
 ۱۶۳۲ نقش و نگار تهران هاي شکسپيرغزل

 ۱۶۳۶ محراب انديشه قم ي ماهمگر با لبخنده - ۱۶۲۲مويد، محمدحسين،  ۶۱۶۶
 ۱۶۱۳ آئينه جنوب تهران کجاست )مجموعه شعر( -تو  ۱۶۶۱ -مويد،  م،  ۶۱۶۳
 ۱۶۱۲ شوال تهران ۳۲ - ۱۱بيدار: شعرهاي  -خواب  رخ )ميرزايي(رضا، پري ۶۱۶۱
 ۱۶۱۳ نگاه سبز تهران "تعصب، حساسيت، مرگ"ها سينماي واژه ۱۶۱۳ -سام،  ژاله،  ۶۱۶۱
 ۱۶۱۱ چشمه تهران پژواک سکوت ۱۶۶۱ -ساري،  فرشته،  ۶۱۶۳
 ۱۶۱۱ نشر سالي تهران ي تبعيدروزنامه ۱۶۲۱ -عاليزاده،  حسن،  ۶۱۶۱
 ۱۶۳۱ نشر سالي تهران کاجهاي زرد خديوي، مهين ۶۱۶۲
 ۱۶۱۳ انتشارات زرديس  ي اشعار: مجموعهخوشا تولد و پرواز -۱۶۱۱اوجي، منصور،  ۶۱۳۳

۶۱۳۱ 
 - ۱۶۳۳ايراني، هوشنگ، 
۱۶۱۲ 

 ۱۶۳۲ نشر نخستين تهران انديشماز بنفش تند تا... به تو مي

 ۱۶۱۲ هيرمند تهران در آوار دريا: مجموعه شعر -۱۶۲۶کوهن، منوچهر،  ۶۱۳۲



 

 ۱۶۱۱ روزگار تهران )مجموعه شعر(افتادن برگها اتفاقي نبود :  - ۱۶۶۱زاده، مريم، حسين ۶۱۳۶

 حاتمي، حسن ۶۱۳۳
سرود مردي که به خليج پيوست و تصويرهاي پيوسته در 

 ويتنام
 ۱۶۱۱ تيراژه تهران

 ۱۶۳۲ کتاب ايران تهران هراس آمدن صبح ۱۶۳۶ -ابکاري،  ندا،  ۶۱۳۱
 ۱۶۳۲ يوشيج تهران تهران )يک منظومه( مديحي، محمدرضا ۶۱۳۱
 ۱۶۱۳ آرويج تهران هذيان پوست بهارهعليزاده،  ۶۱۳۳
 ۱۶۱۳ نگاه تهران هاي شعر در سطرهاي نثرسطح ۱۶۱۱ - ۱۶۱۱حقوقي، محمد،  ۶۱۳۱
 ۱۶۱۳ سالي تهران آبي ملحوظ - ۱۶۲۳چالنگي، هوشنگ،  ۶۱۳۲

۶۱۱۳ 
 - ۱۲۳۱ايبسن،  هنريک، 
۱۱۲۱ 

رسموس هلم )تراژدي در چهار پرده(  -اسبهاي سپيد 
۱۱۱۱ 

 ۱۶۳۳ نشر فردا اصفهان

۶۱۱۱ 
صغير اصفهاني، محمدحسين، 

۱۲۳۶ - ۱۶۳۲ 
بهترين اشعار صغير اصفهاني: مشتمل بر قصائد و غزليات 

 و مقطعات و رباعيات
 

بنگاه مطبوعاتي 
 تخت جمشيد

 

۶۱۱۲ 
 - ۱۲۱۱اکبر، دهخدا، علي

۱۶۶۳ 
 تهران چرند پرند

سازمان کتابهاي 
 جيبي

۱۶۳۱ 

 ۲۳۶ - ۳۱۱ناصرخسرو، ق ۶۱۱۶
 برگزيده اشعار ناصرخسرو

 
 ۱۶۳۳ کتابهاي جيبي تهران

۶۱۱۳ 
 - ۱۲۱۳فرخي يزدي، محمد، 

۱۶۱۱. 
 ۱۶۶۱ عطائي تهران منتخبي از غزليات و رباعيات فرخي يزدي

 ۱۶۳۲ نگاه تهران شاهکار م۱۲۳۲ - ۱۱۳۳زوال، اميل،  ۶۱۱۱

۶۱۱۱ 
 - ۱۱۳۳هاردي، تامس، 
 م۱۲۲۳

 ۱۶۳۲ شقايق تهران جود گمنام

۶۱۱۳ 
 - ۱۲۳۱بکت، ساموئل، 
 م۱۲۱۲

 ۱۶۱۱ نشر ني تهران هايي براي هيچمتن

۶۱۱۱ 
 - ۱۱۲۳هسه،  هرمان، 
 م۱۲۱۲

 ۱۶۱۱ فردوس تهران ايبازي مهره شيشه

۶۱۱۲ 
 - ۱۱۱۱چندلر، ريموند، 
 م۱۲۱۲

 ۱۶۳۱ سيمرغ تهران خواهر کوچيکه

۶۱۱۳ 
 - ۱۱۱۱چندلر، ريموند، 
 م۱۲۱۲

 ۱۶۳۱ کارروزنه رانته خداحافظي طوالني

۶۱۱۱ 
 - ۱۳۲۲بالزاک، اونوره دو، 

 م۱۱۱۳
 ۱۶۳۳ سپهر تهران کشيش دهکده

۶۱۱۲ 
استوارت،  جان انيس 

 ۱۲۳۱ -مکينتاش، 
 ۱۶۱۱ نيلوفر تهران "اوليس" ۱۳جيمز جويس همراه با بخش 

۶۱۱۶ 
 - ۱۱۱۲دويل، آرتور کانن، 

 م۱۲۶۳
 ۱۶۳۲ موج تهران لوک هولمزجنايي شر -عطش انتقام:  ماجراهاي پليسي 

۶۱۱۳ 
 - ۱۲۲۱دورنمات، فريدريش، 

 م۱۲۲۳
 ۱۶۳۲ طرح نو تهران قول

۶۱۱۱ 
 -اسميت،  پاتريشيا، م     هاي

۱۲۲۱ 
معماي آقاي ريپلي: به ضميمه مختصري درباره نويسنده 

 هايشو نوشته
 ۱۶۳۲ طرح نو تهران

 م۱۲۱۲-۱۱۱۱چندلر، ريموند،  ۶۱۱۱
ضميمه سخني درباره چندلر، مارلو و بانوي درياچه به 

 رمان پليسي واقعگرا
 ۱۶۳۱ طرح نو تهران

 م    - ۱۲۳۱بوالو، پير،  ۶۱۱۳
ضميمه سخني از مترجم درباره بوآلو در ميان مردگان: به

 نارسژاک و کتاب در ميان مردگان. -
 ۱۶۳۶ طرح نو تهران

 ۱۶۳۶ طرح نو تهران سخني چند درباره رمان جاسوسي ضميمهآواي مرگ : به م     - ۱۲۶۱لوکاره، جان،  ۶۱۱۱

۶۱۱۲ 
 - ۱۱۱۲دويل، آرتور کانن، 

 م۱۲۶۳
 طرح نو تهران ماجراهاي شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصي

۱۶۳۲
 

۶۱۳۳ 
 - ۱۱۲۱کريستي،  آگاتا )ميلر(، 

 م.۱۲۳۱
 ۱۶۳۲ هرم ]تهران[ هاي پوارواولين پرونده



 

۶۱۳۱ 
 - ۱۲۱۳سندبرگ،  کارل، 

۳۱۱۱ 
 ۱۶۱۳ کتاب آزاد تهران کارل سندبرگ

 ۱۶۱۲ ]بي نا[ تهران ي چاک چاکهاي کشيدهکرکره م.۱۲۱۱ - ۱۲۳۳شار، رنه،   ۶۱۳۲
 ۱۶۱۲  تهران نامهاي بسيار ناجي، فيروز ۶۱۳۶
 ۱۶۱۳ رز تهران ديدار: مجموعه شعر ۱۶۱۲ -تميمي،  فرخ،  ۶۱۳۳

۶۱۳۱ 
 - ۱۶۱۱حقوقي، محمد،  
۱۶۱۱. 

 ۱۶۱۳ کتاب زمان تهران ناگزير: مجموعه شعر گريزهاي

۶۱۳۱ 
،  يويچتورگنيف، ايوان سرگي

 م.۱۱۱۶ - ۱۱۱۱
 مسکو سه داستان عاشقانه

بنگاه نشريات 
 پروگرس

۱۱۳۱
۱۶۱۳

 
۱۶۱۱ فرهنگ ايليا رشت خويشي مني بيپروانه - ۱۶۲۲مويد، م.،   ۶۱۳۳

۶۱۳۱ 
گوته، يوهان ولفگانگ فون،  

 .م۱۱۶۲ - ۱۳۳۲
 تهران شرقي -ديوان غربي 

المللي مرکز بين
گفتگوي تمدنها: 
 شهر کتاب، هرمس

۱۶۳۲ 

 تهران اثولوجيا ؟م.۲۳۳-؟۲۳۳فلوطين،  ۶۱۳۲
سروش )انتشارات 

 صدا و سيما(
۱۶۳۱ 

۶۱۱۳ 
 ۱۱۳۳  - ۱۱۳۱ميلتون، جان، 

 م.
 ۱۶۱۱ تير تهران بهشت گمشده

۶۱۱۱ 
بن روزبهان بقلي، روزبهان

 ق.۱۳۱ -؟ ۲۲۱نصر، ابي
 مولي تهران القرآنالبيان في حقايقترجمه عرايس

۱۶۱۱ 

۶۱۱۲ 
بن محمد،  انصاري، عبداهلل

 ق.۳۱۱ - ۶۲۱
۱۶۱۱ زوار ]تهران[ رباعيات: منسوب به خواجه عبداهلل انصاري

۶۱۱۶ 
 - ۱۲۶۱العابدين، کرماني، زين

۱۶۲۳. 
 چاپخانه سعادت کرمان موجز

۱۶۱ق
۱ ۱۶۱

۲ 
 ۱۶۱۲ باغ ني کرمانشاه وان گورهدي  ۶۱۱۳

۶۱۱۱ 
نظامي باخرزي، عبدالواسع بن 

 ق.۲۳۲-الدين، جمال
 دانشگاه ملي ايران  منشا االنشاء

۱۶۱۳ 
۱۶۱۳ انتشارات فردوسي تهران محمد فرغاني دوره کاملالدينديوان سيف ق.۱سيف فرغاني، محمد، قرن ۶۱۱۱

 تبريز وان مجيرالدين بيلقانيدي ؟ق.۱۱۱ -مجيرالدين بيلقاني،  ۶۱۱۳

دانشگاه تبريز، 
دانشکده ادبيات و 

علوم انساني، 
موسسه تاريخ و 

 فرهنگ ايران

۱۶۱۱ 

۶۱۱۱ 
الدين، خليل شرواني، جمال

 ؟، ق.۳قرن، 
 ۱۶۱۱ زوار تهران نزهه المجالس

۶۱۱۲ 
شاپور تهراني، ارجاسب بن 

 ق.۱۱خواجگي، قرن 
 تهران ديوان شاپور تهراني

نه، موزه و کتابخا
مرکز اسناد مجلس 

 شوراي اسالمي
۱۶۱۲ 

۶۱۲۳ 
حسيني هروي، اميرحسين بن 

 ق.۳۱۱ -؟ ۱۳۱امير عالم، 
مثنويهاي عرفاني امير حسيني هروي: کنزالرموز، زاد 

 المسافرين، سي نامه
 تهران

دانشگاه تهران، 
موسسه انتشارات و 

 چاپ
۱۶۳۱ 

۶۱۲۱ 
-رامي، حسن بن محمد، 

 ق.۳۲۱
شاق و چند اثر ديگر شامل منظومه باباکوهي، انيس الع

 نامه، اشعار و غزليات، رساله بدايع الصنايعمنظومه ده
 ۱۶۳۱ روزنه تهران

۶۱۲۲ 
، عبداهللبندهلوي، اسداهللغالب

 ق.۱۲۱۱ - ۱۲۱۲
 تهران دهلوي مشتمل بر غزليات و رباعيات فارسيديوان غالب

احياء کتاب: دفتر 
 نشر ميراث مکتوب

۱۶۳۳ 

۶۱۲۶ 
بن محمد، حسن غزنوي، حسن

 ق.۱۱۱ -
 ۱۶۱۲ اساطير تهران ديوان سيد حسن غزنوي ملقب به اشرف



 

۶۱۲۳ 
اوحدالدين کرماني، حامدبن ابي 

 ق.۱۶۱  -الفخر، 
 تهران ديوان رباعيات اوحدالدين کرماني

صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي 
ايران، انتشارات 

 سروش

۱۶۱۱ 

۶۱۲۱ 
ش، بن حبسهروردي، يحيي

 ۱۱۳ق -؟ ۱۳۲
 تهران االشراقحکمه

دانشگاه تهران، 
موسسه انتشارات و 

 چاپ
۱۶۱۶ 

۶۱۲۱ 
 - ۱۳۳۳فيلدينگ، هنري، 

 م۱۳۱۳
 ۱۶۱۱ نيلوفر تهران سرگذشت تام جونز کودک سرراهي

۶۱۲۳ 
چ، يويتورگنيف،  ايوان سرگي

۱۱۱۶ - ۱۱۱۱ 
 ۱۶۱۶ نشر نو تهران روشن زندگيشکارچي در سايه

۶۱۲۱ 
 - ۱۲۳۱الزمان، وزانفر، بديعفر

۱۶۳۲ 
 ۱۶۳۳ اميرکبير تهران ماخذ قصص و تمثيالت مثنوي

۶۱۲۲ 
اه، بن بختيشدولتشاه،  دولتشاه
 ۲قرن ق

 ۱۶۱۲ اساطير تهران تذکره الشعراء

۶۲۳۳ 
 - ۱۲۱۲گولپينارلي، عبدالباقي، 

۱۱۲۲ 
 هرانت آنها اي ازالدين زندگاني، فلسفه، آثار و گزيدهموالنا جالل

موسسه مطالعات و 
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۱۶ 

۶۲۳۱ 
 -؟ ۱۲۱۳حالي،  محسن، 
۱۶۶۶ 

 ۱۶۱۶ عطائي تهران آورد معنوي: شرح ابيات مشکله مثنويره

 ۱۶۱۶ مطبوعاتي حسيني  منتهي االمال: زندگي چهارده معصوم .۱۶۱۲ - ۱۲۱۳قمي، عباس،   ۶۲۳۲

۶۲۳۶ 
 ۱۱۳ابن عربي، محمد بن علي، 

 ق۱۶۱ -
 ۱۶۱۱ مولي تهران ۳تا  ۱ترجمه فتوحات مکيه: معارف باب 

۶۲۳۳ 
ولد،  محمدبن محمد، سلطان

 ۱۲۶ - ۳۱۲ق
 ۱۶۳۱ روزنه تهران انتهانامه

۶۲۳۱ 
عمادي شهرياري،  عمادالدين، 

 ؟ق۱۳۶ -
ديوان عمادي شهرياري )از سرايندگان سده ششم 

 هجري(
 ۱۶۱۱ طاليه تهران

۶۲۳۱ 
، ن محمدعليباهللقاآني،  حبيب
 ؟ق۱۲۲۶ - ۱۲۳۳

 تهران ديوان حکيم قاآني شيرازي
موسسه انتشارات 

 نگاه
۱۶۱۳ 

 ۱۶۳۱ ارژنگ )چاپخانه( تهران شرح کبير انقروي بر مثنوي معنوي مولوي ق۱۳۳۱-انقروي، اسماعيل،  ۶۲۳۳

۶۲۳۱ 
عرفي شيرازي، جمال الدين 

 ق ۲۲۲ـ  ۲۱۶محمد، 
 - قصائد -نفسيه کليات عرفي شيرازي: شامل رساله 

 غزليات ... -ترکيب بند  -بند ترجيع
 سنايي ]تهران[

۱۶۱۳
 

۶۲۳۲ 
علي بن ابي طالب )ع(، امام 

 -قبل از هجرت  ۲۶اول، 
 ق.۳۳

 تهران البالغهنهج
انتشارات علمي و 

 فرهنگي
۱۶۳۳

 - ۱۶۳۶زنجاني، برات،  ۶۲۱۳

احمد بنقوصاحمدبنديوان اشعار ابوالنجم
امغاني از روي هفت نسخه خطي قرن يازده و دمنوچهري

دوازده و سيزده هجري با معني لغات و شرح ابيات و 
 االبياتفهرست لغات و اعالم و کشف

 تهران
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۱۳ 

 ۱۶۳۱ نشر ثالث تهران پلنگ دره ديزاشکن: زندگي و شعر منوچهر آتشي -۱۶۱۲تميمي،  فرخ،  ۶۲۱۱
 ۱۶۳۳ نشر علم تهران آوازي در فرجام: کارنامه نصرت رحماني ۱۶۳۱ -رحماني،  نصرت،  ۲۱۲۶

 ۱۶۱۱ مرواريد تهران گزينه اشعار ۱۶۱۳ - ۱۶۱۳آتشي، منوچهر،  ۶۲۱۶

 تهران بغان يسن: متن اوستايي و زند  ۶۲۱۳
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
 فرهنگي

۱۶۱۲ 

 تهران مقدمات زبان سنسکريت - ۱۶۳۱رضائي، حسن،  ۶۲۱۱
المعارف مرکز دايره

 بزرگ اسالمي
۱۶۱۳

 
 ۱۶۱۲ رز ]تهران[ آب و آفتاب ۱۶۳۱ -جاللي،  بيژن،  ۶۲۱۱
 ۱۶۱۶ آگاه تهران زبانشناسي جديد يرويش، مانفردبي ۶۲۱۳



 

 ۱۶۱۱ آگاه تهران چهار گفتار درباره زبان - ۱۶۱۶باطني، محمدرضا،  ۶۲۱۱
 ۱۶۱۳ رواق تهران اينسوي عطر قبيله دنانغريفي، ع ۶۲۱۲

۶۲۲۳ 
 - ۱۶۳۱رحماني، نصرت، 
۱۶۳۲ 

 ۱۶۱۱ بزرگمهر تهران شمشير معشوقه قلم

 ۱۶۱۱ افق تهران سواري در تهرانقايق - ۱۶۱۲سپانلو، محمدعلي،  ۶۲۲۱

۶۲۲۲ 
. ۱۲۳۳ - ۱۶۶۱نيما يوشيج، 

 مستعار
 تهران مانلي

بنگاه مطبوعاتي 
 عليشاه

۱۶۶۱ 

 ۱۶۳۱ هرمز رياحي تهران ۱۶۳۱ - ۱۶۳۳حافظ خداحافظ: )مجموعه شعر(  ۱۶۲۱  -رياحي،  هرمز،  ۶۲۲۶
 ۱۶۳۱ فرهنگ تهران سايه روشن شعر نو پارسي - ۱۶۱۳غيب، عبدالعلي، دست ۶۲۲۳
 ۱۶۱۱ طهوري تهران هاي ايراني باستان و ميانه: مجموعه مقاالتپژوهش - ۱۶۳۱قريب، بدرالزمان،  ۶۲۲۱

۲۲۱۶ 
کاندراتوف، آلکساندر 

 ميخائيلوويچ
 ۱۶۱۶ ايران ياد تهران زبان و زبانشناسي

 ۱۶۱۳ الزهرا)س( ]تهران؟[ اصول علم بالغت در زبان فارسي ۱۶۱۶ -رضانژاد،  غالمحسين،  ۶۲۲۳

۶۲۲۱ 
بن عبداهلل،  سرابي، حسين

 ق.۱۶قرن
 ۱۶۳۶ يراساط ]تهران[ "مخزن الوقايع"الدوله سفرنامه فرخ خان امين

۶۲۲۲ 
، - ۱۶۳۱محقق، مهدي، 

 گردآورنده
نامه: مجموعه مقاالت علمي و ادبي تقديم شده به همايي

 الدين همايياستاد جالل
 تهران

انجمن استادان 
زبان و ادبيات 

 فارسي
۱۶۱۱ 

۶۲۶۳ 
زرقاني، محمدعبدالعظيم، 

 م.     -۱۲۳۱
 تهران ترجمه مناهل العرفان في علوم القرآن

علوم  پژوهشگاه
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
۱۶۱۱ 

  کتابخانه مرکزي تهران کنت منت کريستو م.۱۱۳۳ - ۱۱۳۲دوما، آلکساندر،   ۶۲۶۱

۶۲۶۲ 
، - ۱۶۶۲مشکين قلم، سعيد، 
 گردآورنده

 خانه سبز تهران زمينها و سرودهاي ايرانتصنيفها، ترانه
۱۶۳۱ 

۶۲۶۶ 
 - ۱۶۳۱چي، کاظم،  مديرشانه

۱۶۱۱. 
 مشهد الحديثعلم

دانشگاه فردوسي  
)مشهد( ، موسسه 
چاپ و انتشارات و 

 گرافيک

۱۶۱۳

۶۲۶۳ 
محقق حلي، جعفربن حسن، 

 ق.۱۳۱ - ۱۳۲
 تهران مختصر نافع

وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي، مرکز 
انتشارات علمي و 

 فرهنگي

۱۶۱۲ 

 ۱۶۳۳ فکر روز تهران دائو د جينگ الوئدزو ۶۲۶۱

۶۲۶۱ 
 - ۱۱۳۱زواکو، ميشل،  
 م.۱۲۱۱

 انتشارات گوتنبرگ تهران پاردايانها
۱۶۱۶ 

 تهران اي فارسي از قرآن مجيدترجمه  ۶۲۶۳
انجمن آثار و مفاخر 

 فرهنگي
۱۶۱۱

۶۲۶۱ 
 -ابن بطالن، مختار بن حسن، 

 ؟ق.۳۱۱

 
 الصحهتقويم ترجمه

 
 

 تهران
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۱ 

۶۲۶۲ 
عقيلي علوي شيرازي، 

بن محمدهادي ، دحسينمحم
 ق.۱۲قرن

 تهران االدويهمخزن
سازمان انتشارات و 

آموزش انقالب 
 اسالمي

۱۶۳۱ 

۶۲۳۳ 
 ۱۶۳۶مقدادي اصفهاني، علي، 

- 

نشانها: شرح حال و کرامات و مقاالت و طريقه نشان از بي
سير و سلوک عرفاني ... شيخ حسنعلي اصفهاني قدس 

 سره
  جمهوري تهران



 

۶۲۳۱ 
 - ۱۲۳۲اوژن، يونسکو، 

 م.۱۲۲۳
 تهران ميردآدمکش. شاه مي

تجربه: دفتر 
 ويراسته

۱۶۳۱ 

۶۲۳۲ 
 - ۱۶۳۳سحاب، عباس،  
۱۶۳۲. 

هاي جغرافيائي خليج مجموعه اسناد تاريخي و نقشه
 فارس

  کتاب سحاب تهران

 تهران گياهان داروئي - ۱۲۲۱زرگري، علي،   ۶۲۳۶
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

 

۶۲۳۳ 
طباطبائي، سيدمحمدحسين، 

۱۲۱۱ - ۱۶۱۳. 
 ۱۶۶۲ دفتر مکتب تشيع قم مکتب تشيع

۶۲۳۱ 
 - ۱۶۱۲شريعتي، علي،  
۱۶۱۱. 

    شهادت

۶۲۳۱ 
 - ۱۲۲۲ماري، شيمل، آنه

 م. ۲۳۳۶
الدين شکوه شمس: سيري در آثار و افکار موالنا جالل

 رومي
 تهران

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳ 

۶۲۳۳ 
 - ۱۶۱۲شريعتي، علي،  
۱۶۱۱. 

    اسالم شناسي

 ۱۶۳۶ پاندا مشهد ساري در قلب کويرنامه انارکي: چشمهواژه - ۱۶۲۱سهرابي انارکي، اختر،  ۶۲۳۱

۶۲۳۲ 
آرتور، رنلدز، جورج ويليام مک

 م.۱۱۱۳-۱۱۳۲
 تهران بوسه عذرا

بنگاه مطبوعاتي 
 ۱۶۶۱ سوم اسفند

 وحيدي، جمشيد ۶۲۱۳
خاطرات مموش پوشتيان، ژيگولوي زلف کرنلي  ژيگولو:

 معروف حاشيه اسالمبول
 ]تهران[

کانون مطبوعاتي 
 سپيد و سياه

۶۲۱۱ 
-۱۱۳۳فرانس، آناتول، 

 م.، مستعار۱۲۲۳
۱۶۶۳ خودکار )چاپخانه(  تائيس

۶۲۱۲ 
 - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  
 م.۱۲۱۱

  کتابخانه گوتمبرگ ]تهران[ فوستا

۶۲۱۶ 
 - ۱۲۳۳ گرين، گراهام،  

 م. ۱۲۲۱
 ]تهران[ قدرت و افتخار

اميرکبير، کتابهاي 
 پرستو

۱۶۳۲ 

۶۲۱۳ 
 - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  
 م.۱۲۱۱

  کتابخانه گوتمبرگ ]تهران[ حماسه عشقي

۶۲۱۱ 
دعويدار قمي، محمدبن سعد،  

 ق.۳قرن 
الدين دعويدارقمي )شاعر ذواللسانين سده ديوان رکن

 ششم و اوائل سده هفتم هجري(
 ۱۶۱۱ اميرکبير تهران

۶۲۱۱ 
 - ۳۳۳اهلل حروفي، فضل

 ؟ق.۳۲۱
تبريزي و عمادالدين اهلل نعيميديوان فارسي فضل

 شيروانينسيمي
 ۱۶۱۶ دنيا تهران

 کتابفروشي حافظ تهران عشق و نيرو م.۱۲۱۱ - ۱۱۱۳زواکو، ميشل،  ۶۲۱۳
۱۶۱۱ 

 تهران نگره کامل موسيقي م. - ۱۲۱۳شايه، ژاک،  ۶۲۱۱
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۱۱

۶۲۱۲ 
 - ۱۶۳۳بينش، سيدتقي، 

 .، گردآورنده۱۶۳۳
سه رساله فارسي در موسيقي: موسيقي دانشنامه عالئي. 

 موسيقي رسائل اخوان الصفا. کنز التحف
 تهران

مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۱ 

 ۱۶۱۶ حکمت تهران يتاويالت القرآن از ديدگاه عبدالرزاق کاشان لوري، پير ۶۲۱۳

 تهران آذري )گويش ديرين مردم آذربايجان( - ۱۶۱۲رضازاده ملک، رحيم،  ۶۲۱۱
انجمن آثار و مفاخر 

 فرهنگي
۱۶۳۳ 

۶۲۱۲ 
 - ۱۶۱۲شريعتي، علي،  
۱۶۱۱. 

  تشيع علوي و تشيع صفوي
کتابخانه دانشجويي 
دانشکده ادبيات و 

 علوم انساني
۱۶۱۲ 

 - ۱۶۱۶احمدپناهي، محمد،  ۶۲۱۶
سرايي در هاي ملي ايران: سيري در ترانه و ترانهترانه

 ايران
 

 ۱۶۱۳ محمد احمدپناهي ]تهران[



 

۶۲۱۳ 
 - ۱۲۲۳مير، محمد تقي، 
۱۶۳۱. 

الدين محمود بن مسعود شرح حال و آثار عالمه قطب
 هـق( ۳۱۳ - ۱۶۳قدر قرن هفتم )شيرازي دانشمند عالي

 ۱۶۱۱ دانشگاه پهلوي شيراز

۶۲۱۱ 
، - ۱۶۲۲يل هروي، نجيب، ما

 گردآورنده
هاي پير: مجموعه بيست اثر چاپ ناشده فارسي اين برگ

 از قلمرو تصوف
 ۱۶۱۱ نشر ني تهران

 ۱۶۱۱ کومش تهران فرهنگ هنرمندان ايراني از آغاز تا امروز - ۱۶۱۶حقيقت، عبدالرفيع،  ۶۲۱۱

 تهران تفسير قرآني و زبان عرفاني م.۱۲۱۳-۱۲۲۱نويا، پل،  ۶۲۱۳
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۳۶ 

۶۲۱۱ 
 - ۱۲۱۱وزيري، علينقي، 
۱۶۱۱. 

ها، ها، مصاحبهنامه وزيري: مجموعه مقالهموسيقي
 هاي پراکندهاندازيها و قلمسخنراني

 ۱۶۳۳ معين تهران

۶۲۱۲ 
، - ۱۶۳۳بهروزي، شاپور،  
 گردآورنده

 سراکتاب تهران هاي موسيقي ايرانچهره
۱۶۱۳ 

۶۲۳۳ 
 -لکي تبريزي، جوادبن شفيع، م

 ق.۱۶۳۶
 تهران رساله لقاءاهلل

نهضت زنان 
 مسلمان

۱۶۱۳

۶۲۳۱ 
-۱۲۱۳عصار، محمدکاظم، 

۱۶۱۶. 
 مشهد رساله وحدت وجود و بداء

چاپخانه دانشگاه 
 مشهد

۱۶۳۱ 

۶۲۳۲ 
 - ۱۶۲۱مختاري، محمد، 

۱۶۳۳. 
( و پانزده شعر از ۱۶۱۱ - ۱۶۳۳سحابي خاکستري )

 (۱۶۱۱ - ۱۶۱۱) خيابان بزرگ
 ۱۶۳۱ توس تهران

۶۲۳۶ 
 - ۱۶۲۱مختاري، محمد، 

۱۶۳۳. 
 ۱۶۳۱ توس تهران وزن دنيا: مجموعه اشعار

۶۲۳۳ 
 - ۱۶۲۱مختاري، محمد، 

۱۶۳۳. 
  قطره تهران منظومه ايراني

 ۱۶۱۶ نيل تهران (۱۶۶۱تا  ۱۶۲۱هواي تازه: مجموعه منتخب شعر ) .۱۶۳۲ - ۱۶۳۳شاملو، احمد،  ۶۲۳۱

۶۲۳۱ 
 - ۱۶۱۲سپانلو، محمدعلي ،  

۱۶۲۳. 
 ۱۶۱۱ آگاه تهران عارف قزويني: شاعر ترانه ملي

۶۲۳۳ 
 - ۱۲۲۱يميني شريف، عباس، 

۱۶۱۱. 
 ۱۶۱۱ روش نو تهران نيم قرن در باغ شعر کودکان

۶۲۳۱ 
صدرالدين قونيوي، محمد بن 

 ق.۱۳۶-۱۳۳اسحاق، 
س في ملتمترجمه و متن مرآت العارفين و مظهر الکاملين 

 زبدة العابدين
 ۱۶۱۳ مولي تهران

 ۱۶۳۱ نارنج تهران ۳۱تا  ۳۲ي اشعار( سالهاي ابرهايي به شکل هيچ )گزينه - ۱۶۳۱ضيائي، مهرداد،   ۶۲۳۲
 ۱۶۳۱ اميرکبير تهران در پوست ببر - ۱۶۶۳نفيسي، مجيد،   ۶۲۱۳
 ۱۶۳۶ نشر زالل تهران سپارمهاي دل را به باد ميويرانه - ۱۶۱۲احمدي، احمدرضا،  ۶۲۱۱

۶۲۱۲ 
، - ۱۶۶۱سعيدپور، سعيد، 

 گردآورنده
صداي امروز ما: گزينه شعر معاصر فارسي با ترجمه 

 انگليسي
 ۱۶۳۱ نشر همراه تهران

 ۱۶۱۳ نشر تنديس تهران شرح قصه غربت غربي سهروردي - ۱۶۶۱عباسي داکاني، پرويز،  ۶۲۱۶

 تهران ۱جزوه  -فارسي دوره دوم  -نامه فيزيک: انگليسي واژه  ۶۲۱۳
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۲ 

 تهران موسيقي سنفونيک م.     - ۱۲۱۱داونز، ادوارد،  ۶۲۱۱
بنگاه نشر انديشه: 
موسسه انتشارات 

 فرانکلين
۱۶۶۳ 

 ۱۶۱۲ اساطير تهران ترجمان البالغه رادوياني، محمدبن عمر ۶۲۱۱

۶۲۱۳ 
فيتس جرالد، چارلز پاتريک، 

 م.    -۱۲۳۲
 تهران تاريخ فرهنگ چين

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۳ 

 ۱۶۱۱ اسطوره تهران جستاري در فرهنگ ايران .۱۶۳۶ - ۱۶۳۱بهار، مهرداد،  ۶۲۱۱

۶۲۱۲ 
 - ۱۱۳۱يونگ، کارل گوستاو، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۳۳ بهجت تهران ماهيت روان و انرژي آن

 - ۱۶۱۱پاشائي، عسکري،  ۶۲۲۳
 ذن چيست؟

 
 ۱۶۶۱ مازيار رانته



 

 تهران نصف شب است ديگر، دکتر شوايتزر! م. - ۱۲۱۶سبرون، ژيلبر،   ۶۲۲۱
موسسه انتشارات 

 نگاه: زمانه
۱۶۳۱ 

۶۲۲۲ 
 - ۱۳۲۲سگور، سوفي، 
 م.۱۱۳۳

 تهران تلخکاميهاي سفي
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۳۱ 

۶۲۲۶ 
-۱۱۳۳موام، ويليام سامرست، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۳۳ اساطير تهران زماه و شش پشي

 تهران تامالت در فلسفه اولي م.۱۱۱۳ - ۱۱۲۱دکارت، رنه،  ۶۲۲۳
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۶۱۱ 

۶۲۲۱ 
 -شين، فلورانس اسکاول، 

 م.۱۲۳۳
 ۱۶۱۱ سراشرکت کتاب تهران نفوذ کالم

۶۲۲۱ 
 -شين، فلورانس اسکاول، 

 م.۱۲۳۳
 ۱۶۱۱ شرکت کتابسرا تهران در مخفي توفيق

 ۱۶۳۳ طرح نو تهران اراسموس مکونيکا، جيمز ۶۲۲۳
 ۱۶۱۶ خوارزمي تهران دورکم م . - ۱۲۶۱گيدنز، آنتوني،   ۶۲۲۱
 ۱۶۱۱ نوين تهران ها: راهنماي زندگي ماقبل تاريخسنگواره رودز، فرانک هرولد ترور ۶۲۲۲

۶۶۳۳ 
استوارت، جان اينس مکينتاش، 

 م.     - ۱۲۳۱
 ۱۶۱۳ بابک تهران جيمز جويس

 ۱۶۳۱ کاروان تهران شبح اپرا م.۱۲۲۳-۱۱۱۱لورو، گاستون،  ۶۶۳۱

۶۶۳۲ 
-۱۱۱۱روستان، ادمون، 

 م.۱۲۱۱
 ۱۶۱۱ نشر قطره تهران اي در پنج پرده(سيرانو دو برژراک: )نمايشنامه

۶۶۳۶ 
بيهقي، محمد بن حسين، 

 ق.۶۱۱-۳۳۳
 ۱۶۱۱ دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ بيهقي

۶۶۳۳ 
ن محمود، اميرخسرو، خسرو ب

 ق.۱۱۱-۳۲۱
۱۲۳۲م پيکيجز الهور کليات غزليات خسرو

۱۶۱۱ 

۶۶۳۱ 
     - ۱۲۱۳ساندرز، جان جوزف، 

 م.
۱۶۱۱ اميرکبير تهران تاريخ فتوحات مغول

 م.  - ۱۲۱۱کلم، ورنا،  ۶۶۳۱
خاطرات يک ماموريت: سيره دانشمند، سياستمدار و شاعر 

 الدين شيرازياسماعيلي مويد في
 تهران

نشر و پژوهش 
 فرزان روز

۱۶۱۶ 

 ۱۶۱۱ اسپرک تهران هافرهنگهاي فارسي و فرهنگ گونه - ۱۲۲۱دبيرسياقي، محمد،  ۶۶۳۳

 کتابفروشي تاييد اصفهان ادبيات آلمان فرانسوا-آنژلو، ژوزف ۶۶۳۱
۱۶۶۶

 

 تهران بيگانه م.۱۲۱۳ - ۱۲۱۶کامو، آلبر،   ۶۶۳۲
سازمان کتابهاي 

 جيبي
۱۶۳۱

۶۶۱۳ 
 - ۱۱۱۱تس، ويليام باتلر، يي

 م.۱۲۶۲
 ۱۶۱۳ نشر فردا اصفهان "تراژدي دريک پرده"کوهولين: 

۶۶۱۱ 
 - ۱۱۱۶بوخنر، کارل گئورگ، 

 م.۱۱۶۳
 ۱۶۱۳ سپيده سحر تهران مرگ دانتون

۶۶۱۲ 
-۱۳۲۲شلي، پرسي بيش، 

 م.۱۱۲۲
 ۱۶۱۳ سپيده سحر تهران چيخاندان چن

۶۶۱۶ 
 ۱۱۳۲استريندبرگ، آوگوست،  

 م.۱۲۱۲ -
 ۱۶۱۳ نشر فردا اصفهان پدر: تراژدي در سه پرده

۶۶۱۳ 
 - ۱۱۲۱ايبسن، هنريک،  

 م.۱۲۳۱
گفتار دراماتيک در سه پس"ها برخيزيم: وقتي ما مرده

 "پرده
 اصفهان

نشر فردا: موسسه 
انجمن نمايش، 
 انتشارات نمايش

۱۶۳۲ 

۶۶۱۱ 
 - ۱۳۲۲بالزاک، اونوره دو، 

 م.۱۱۱۳

 باباگوريو
 
 

 نتهرا
سازمان کتابهاي 

 جيبي
۱۶۳۱ 



 

۶۶۱۱ 
 - ۱۱۲۳کالينز، ويلکي، 
 م.۱۱۲۲

 تهران سنگ ماه
نشر مرکز، کتاب 

 مريم
۱۶۳۱ 

۶۶۱۳ 
محالتي غروي، محمدبن 

 ق.۱۶۶۳-۱۲۲۳اسماعيل، 
 ۱۶۲۳ کالله خاور طهران گفتار خوش يارقلي

۶۶۱۱ 
 يوهان،استريندبرگ، آوگوست

 م.۱۲۱۲ - ۱۱۳۲
 ۱۶۱۳ نشر فردا اصفهان در سه پردهنامه عيد پاک: نمايش

۶۶۱۲ 
 - ۱۱۲۱ايبسن، هنريک،  

 م.۱۲۳۱
 اصفهان استاد معمار )تراژدي در سه پرده(

نشر فردا: مرکز 
هنرهاي نمايشي، 
 انتشارات نمايش

۱۶۳۱ 

۶۶۲۳ 
گوگول، نيکاالي واسيليويچ،  

 م.۱۱۱۲ - ۱۱۳۲
 ۱۶۳۱ تجربه تهران کالسکه

۶۶۲۱ 
، هانيواستريندبرگ، آوگوست

 م.۱۲۱۲ - ۱۱۳۲
 ۱۶۱۳ نشر فردا اصفهان دوشيزه جوليا: تراژدي ناتوراليستي در يک پرده

 تهران زورو  ۶۶۲۲
شهر کتاب، هرمس 

 )کيميا(
۱۶۱۳ 

 تهران جورج لوکاچ جورج، امري ۶۶۲۶
مرکز نشر سمر: 

 دفتر ويراسته
۱۶۳۲ 

۶۶۲۳ 
  - ۱۲۳۲ديويس،  لنارد ج. ،  

 م.
 تهران گوستاو فلوبر

ر نشانه: دفتر نش
 ويراسته

۱۶۳۲ 

۶۶۲۱ 
، يف نيکااليويچتولستوي، لي
 م.۱۲۱۳ - ۱۱۲۱

 علي جعفري قائمشهر ماجراهاي سواستپول
۱۶۶۳

 
۱۶۶۳ نشريات زيبا تهران نوکر سيمونوف، پاول واسيليويچ ۶۶۲۱

۶۶۲۳ 
 - ۱۲۱۱بهار، محمد تقي، 

۱۶۶۳. 
لشعراء ابهار و ادب فارسي: مجموعه يکصد مقاله از ملک

 بهار
 تهران

شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۲ 

 تهران فارسي -انگليسي، انگليسي  -فرهنگ فشرده انگليسي  - ۱۶۲۱جعفري، محمدرضا،  ۶۶۲۱
نشر فاخته: شرکت 

 نشر نو
۱۶۳۱ 

۶۶۲۲ 
 - ۱۱۳۲بيرس، آمبروز، 

 ؟م.۱۲۱۳
 ۱۶۱۳ مرواريد تهران المعارف شيطاندايره

۶۶۶۳ 
   - ۱۲۲۲،  برزين، مسعود 
۱۶۱۲. 

 ۱۶۱۱ بهجت تهران نگاري فارسيفرهنگ اصطالحات روزنامه

 تهران فرهنگ بيست هزار مثل و حکمت و اصطالح عظيمي، صادق، گردآورنده ۶۶۶۱

موسسه مطالعات 
اسالمي دانشگاه 

دانشگاه  -تهران 
گيل: مرکز مک

ي المللي گفتگوبين
 تمدنها

۱۶۱۲ 

۶۶۶۲ 
مجلسي، محمدباقربن 

 ق.۱۱۱۱ - ۱۳۶۳دتقي، محم
 ۱۶۱۳ اساطير تهران ملحقات صحيفه سجاديه

۶۶۶۶ 
 - ۶۲۲فردوسي، ابوالقاسم، 

 ؟ق.۳۱۱
 ۱۶۳۱ کتابهاي جيبي تهران شاهنامه فردوسي

 تهران حيات مردان نامي ؟م.۱۲۳ -؟ ۳۱پلوتارک،   ۶۶۶۳
شرکت انتشارات 
 علمي و فرهنگي

۱۶۱۲ 

۶۶۶۱ 
 - ۱۶۳۶نژاد، شاپور،  آرين

۱۶۳۳. 
 ۱۶۶۱ چاپخانه گيالن  راه بهشت

۶۶۶۱ 
 - ۱۲۲۱چسمن، کريل،  

 م.۱۲۱۳

 در آستانه مرگ
 

 
 ۱۶۶۱ کيهان تهران



 

  تفريحات شب .۱۶۲۱ - ۱۲۱۳مسعود، محمد،  ۶۶۶۳
بنگاه مطبوعاتي 

 پروانه
 

۶۶۶۱ 
 - ۱۶۲۳بابايي، کورس،  
۱۶۳۱. 

  امشب اشکي ميريزد
گلچين: موسسه 

مطبوعاتي 
 اسکندري

۱۶۳۲ 

 تهران سازشناسي - ۱۶۳۱منصوري، پرويز،  ۶۶۶۲
وزارت فرهنگ و 
هنر، اداره کل 
 آموزش هنري

۱۶۱۱ 

۶۶۳۳ 
، - ۱۶۳۶احمدي، مرتضي، 
 گردآورنده

 ۱۶۱۳ ققنوس تهران هاي تخت حوضي(هاي هميشه نو: )ترانهکهنه

 - ۱۶۳۶احمدي، مرتضي،  ۶۶۳۱
ها ژههاي ويژه، واهاي ترون: کلمهفرهنگ بر و بچه

 هاي تهرانيالمثلاصطالحات و ضرب
 ۱۶۱۱ هيال تهران

۶۶۳۲ 
 - ۱۶۱۲معروف، حبيب، 
۱۶۳۶. 

فارسي و  -نامه راه و ساختمان و معماري: انگليسي واژه
فهرست الفبائي لغات و ترکيبات فارسي با تعريف دقيق 

 هاي مشکل و نوساختهبرخي واژه
 ۱۶۱۳ حبيب معروف ]تهران[

 ۱۶۳۱ شهر کتاب، هرمس تهران درجه صفر نوشتار م.۱۲۱۳ - ۱۲۱۱ن، بارت، روال ۶۶۳۶

۶۶۳۳ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ۱۶۲۳ کتابفروشي رازي تهران عشق آزاد

۶۶۳۱ 
 - ۱۱۲۳همت، دشيل،  
 م.۱۲۱۱

دزدان نقابدار، يا، دشنه خونين: دو داستان کارآگاهي 
 جنائي

 
بنگاه نشريات 

 برياني
۱۶۶۳ 

۶۶۳۱ 
 - ۱۲۳۱نگ، ايان، فلمي

 م.۱۲۱۳
 ۱۶۳۶ گلچين: خضروي ]تهران[ پنجه طالئي

۶۶۳۳ 
 - ۱۲۳۱فلمينگ، ايان، 
 م.۱۲۱۳

 ۱۶۳۶ گلچين ]تهران[ در خدمت سازمان جاسوسي

۶۶۳۱ 
 - ۱۲۳۱فلمينگ، ايان، 
 م.۱۲۱۳

 ۱۶۳۳ گلچين ]تهران[ دام خونين

 تهران اشرف مخلوقات .۱۶۲۱ - ۱۲۱۳مسعود، محمد،  ۶۶۳۲
گاه مطبوعاتي بن

 پروانه
 

۶۶۱۳ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ۱۶۲۳ کتابفروشي رازي تهران پشيمان

 تهران برگه خونين و محکوم فراري م.۱۲۱۱ - ۱۱۲۳همت، دشيل،  ۶۶۱۱
بنگاه نشريات 

 برياني
۱۶۶۳ 

۶۶۱۲ 
 - ۱۱۳۱واالس، ادگار،  
 م.۱۲۶۲

 تهران يشيطان زرد، يا، مرد مرموز چيني: پليسي و جنائ
بنگاه نشريات 

 برياني
۱۶۶۳ 

۶۶۱۶ 
 - ۱۲۳۱فلمينگ، ايان، 
 م.۱۲۱۳

 تهران صاعقه
گلچين: معراجي: 

 دريا
۱۶۳۳ 

۶۶۱۳ 
 - ۱۲۳۱فلمينگ، ايان، 
 م.۱۲۱۳

 ۱۶۳۳ سازمان  تهران فقط بخاطر چشمان شما

۶۶۱۱ 
 - ۱۲۳۱فلمينگ، ايان، 
 م.۱۲۱۳

 ۱۶۳۳ اگلچين: دري ]تهران[ جاسوس طپانچه طالئي

۶۶۱۱ 
 - ۱۱۲۲پونسون دو تراي،   

 م.۱۱۳۱
  نشريات محسن تهران رکامبول

۶۶۱۳ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ دالرام

بنگاه مطبوعاتي 
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ
 

۶۶۱۱ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ لذت

بنگاه مطبوعاتي 
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ
۱۶۲۲ 



 

۶۱۲۶ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ آزيتا

بنگاه مطبوعاتي 
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ
۱۶۱۳ 

۶۶۱۳ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ رفزا

بنگاه مطبوعاتي 
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ
 

۶۶۱۱ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ نوري

بنگاه مطبوعاتي 
 هشيپور: کتابخان

 گوتنبرگ
۱۶۱۳ 

۶۶۱۲ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ بهشت

بنگاه مطبوعاتي 
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ
 

۶۶۱۶ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ شيده

بنگاه مطبوعاتي 
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ
۱۶۱۱ 

۶۶۱۳ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ عشق

 بنگاه مطبوعاتي
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ
۱۶۱۲ 

۶۶۱۱ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ ناز

بنگاه مطبوعاتي 
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ
 

۶۶۱۱ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ شهرزاد

بنگاه مطبوعاتي 
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ
۱۶۱۲ 

۶۶۱۳ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 هران[]ت مهرباني

بنگاه مطبوعاتي 
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ
۱۶۲۳ 

۶۶۱۱ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ شوريده

بنگاه مطبوعاتي 
شيپور: کتابخانه 

 گوتنبرگ
۱۶۱۳ 

۶۶۱۲ 
 - ۱۱۳۳استوکر، برام،  
 م.۱۲۱۲

 
 دراکيوال: مرد خون آشام

 
 تهران

بنگاه مطبوعاتي 
 افشاري

۱۶۱۱
 

۶۶۳۳ 
 ۱۲۶۳ريون فرت،  جفرسون، ما

 م. -
 -استاد آرسن لوپن، يا، دزد زبردست نيويورک: پليسي

 اسرارآميز -جنائي
 تهران

بنگاه مطبوعاتي 
 سعادت

 تهران لعنت بر جنگ! رکوارک ۶۶۳۱
بنگاه مطبوعاتي 

 عطائي
۱۶۶۳

۶۶۳۲ 
 -۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ عشق مقدس

بنگاه مطبوعاتي 
 شيپور: کتابخانه

 گوتنبرگ
 

۶۶۳۶ 
-۱۲۱۶مستعان، حسينقلي، 

۱۶۱۲. 
 ]تهران[ آالمد

بنگاه مطبوعاتي 
 گوتنبرگ

۱۶۲۲ 

۶۶۳۳ 
 - ۱۶۳۳الدين،  آشتياني، جالل

۱۶۱۳. 
 مشهد معاد جسماني: شرح بر زادالمسافر مالصدرا

دانشگاه فردوسي 
)مشهد( ، موسسه 
چاپ و انتشارات و 

 گرافيک

۱۶۱۳ 

 کرمان فرهنگ نثرهاي فني و مصنوع - ۱۱۶۶مدبري، محمود،  ۶۶۳۱
خدمات فرهنگي 

 کرمان
۱۶۳۱ 



 

 ۱۶۱۱ ويس تهران شناسي )فرانسه، انگليسي، فارسي(فرهنگ مردم پانوف، ميشل ۶۶۳۱

 تهران علم و تمدن در اسالم - ۱۶۱۲نصر، سيدحسين،  ۶۶۳۳
انديشه: موسسه 
 انتشارات فرانکلين

۱۶۱۳ 

 - ۱۶۱۲حميد، حميد،  ۶۶۳۱
ت ديالکتيکي )مسائلي چند از جهانشناسي فلسفي الهيا

 ايرانوشيعي(
  نگاه تهران

 تهران علي درود خداوند بر اوحسين - ۱۶۲۲مويد، محمدحسين،  ۶۶۳۲

سازمان تبليغات 
اسالمي، شرکت 

چاپ و نشر 
 المللبين

۱۶۱۱ 

۶۶۱۳ 
-نامي اصفهاني، محمد صادق، 

 ق.۱۲۳۳
 ۱۶۱۶ اقبال ]تهران[ گشاتاريخ گيتي

۶۶۱۱ 
متحمد المروزي، محمدبن 

 منصور
 تهران الدرر في الترجمان

مرکز انتشارات 
علمي و فرهنگي: 
موسسه تحقيقات و 
 مطالعات فرهنگي

۱۶۱۱ 

۶۶۱۲ 
باستاني پاريزي، محمدابراهيم، 

۱۶۳۳ - ۱۶۲۶. 
 ۱۶۳۱ خرم قم ماه و خورشيد فلک

 تهران هاي موجود در چينسفرهنگ فارسي براساس دستنوي ق.۱۳وفايي، حسين، قرن  ۶۶۱۶
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 
 چاپ

۱۶۳۳ 

 - ۱۶۲۱حسيني، صالح،  ۶۶۱۳
 -انگليسي، انگليسي  -واژگان اصطالحات ادبي: فارسي 

 فارسي
 ۱۶۱۲ نيلوفر تهران

 بريجانيان، ماري ۶۶۱۱
 -فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعي: انگليسي 

 فارسي
 تهران

لعات و موسسه مطا
 تحقيقات فرهنگي

۱۶۳۱ 

۶۶۱۱ 
صدري افشار، غالمحسين، 

۱۶۱۶ - 
 ۱۶۱۱ نيلوفر تهران فارسي -نامه فني انگليسي واژه

 ۱۶۱۱ پيشرو تهران تاريخ فرانسه  ۶۶۱۳

۶۶۱۱ 
 - ۱۱۱۱دالواله، پيترو،  
 م.۱۱۱۲

 تهران سفرنامه پيترو دالواله: قسمت مربوط به ايران
شرکت انتشارات 

 فرهنگيعلمي و 
۱۶۳۳ 

 ۱۶۱۱ نشر علمي تهران خالصةالسير: تاريخ روزگار شاه صفي صفوي ق.۱۱محمد معصوم، قرن  ۶۶۱۲

 تهران هاي ميانههاي اسماعيلي در سدهتاريخ و انديشه - ۱۶۱۳دفتري، فرهاد،  ۶۶۲۳
نشر و پژوهش 

 فرزان روز
۱۶۱۲ 

۶۶۲۱ 
قمي، حسن بن محمد، قرن 

 ق.۳
 ۱۶۱۱ توس تهران کتاب تاريخ قم

۶۶۲۲ 
سهروردي، عبدالقاهربن 

 ق.۱۱۶ - ۳۲۳عبداهلل، 
 ۱۶۱۶ مولي تهران آداب المريدين

۶۶۲۶ 
باستاني پاريزي، محمدابراهيم، 

۱۶۳۳ - ۱۶۲۶. 
 ۱۶۱۶ روزبهان تهران خاتون هفت قلعه )مجموعه مقاالت تاريخي(

۶۶۲۳ 
پيغمبردزدان،  محمدحسن، قرن 

 ق.۱۶
 ۱۶۱۶ نو راه تهران پيغمبر دزدان

 ۱۶۱۳ نشر ني تهران حديث نفس - ۱۶۳۳کامشاد، حسن،    ۶۶۲۱
 ۱۶۳۱ سراشرکت کتاب تهران آناباسيس ق. م.۳گزنفون، قرن ۶۶۲۱

۶۶۲۳ 
کالمت، ژوزف لوئي آنتوان، 

 م.۱۱۳۶-۱۲۱۲
 ۱۶۱۱ دنياي کتاب تهران تاريخ اسپانيا

۶۶۲۱ 
-۱۲۲۱دبيرسياقي، سيدمحمد، 

۱۶۲۳. 
 تهران ين خوارزمشاهالدسلطان جالل

کتابخانه ابن سينا: 
 فرانکلين

۱۶۳۱ 



 

۶۶۲۲ 
 - ۱۶۳۳خنجي، محمدعلي، 

۱۶۱۳. 
اي در بررسي تاريخ ماد و منشاء نظريه دياکونوف رساله

 همراه با چند مقاله و يادداشت ديگر
 کتابخانه طهوري تهران

۱۶۲ق
۲ ۱۶۱

۱ 

 ]تهران[ رون نخستين اسالميتاريخ ايران در ق م.۱۲۲۳-۱۲۱۱اشپولر، برتولد،  ۶۳۳۳
شرکت انتشارات 
 ۱۶۱۳ علمي و فرهنگي

۶۳۳۱ 
  - ۱۲۱۳ريچاردسون، جان،  

 م.
۱۶۳۱ روزنه تهران فرهنگ انگليسي به فارسي و عربي


