
 ملک ملی موزه و کتابخانه به سیدجوادي حاج میرکسري آقاي اهدایی هايکتاب

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  بندي دیوییرده ردیف

 -/ کارل گوستاو یونگ؛ ترجمه جالل ستاري."هایی در آسماننشانه"اي نو اسطوره 1382 ست/ الف96ي 942/ 001  1

 . 1382تهران: نشر مرکز، 

نت؛ ترجمه عباس / ویل دورالذات فلسفه: (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر) 1370 زت/ ل748د 100  2

 . 1370تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی،  -].2[ویراست -زریاب.

 . 1373تهران: نشر مرکز،  -/ بابک احمدي.ي انتقاديمدرنیته و اندیشه 1373 م284الف 107  3

تهران: کیهان: وزارت  -اي.ره/ تالیف هنري توماس؛ ترجمه فریدون بدبزرگان فلسفه 1362 بت/ ب883ت 22/ 109  4

 . 1362فرهنگ و آموزش عالی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

 -].2[ویراست  -/ براتراندراسل ؛ ترجمه نجف دریابندري..تاریخ فلسفه غرب: متن کامل 1373 دت/ ت211ر 109  5

 . 1373تهران: پرواز، 

/ میرچا الیاده؛ ترجمه بهمن اي از تاریخاودانه: مقدمه بر فلسفهاسطوره بازگشت ج 1365 ست/ الف753الف 113  6

 . 1365تبریز: نیما،  -سرکاراتی.

ي ابوتراب سهراب، محمد ویلهلم نیچه؛ ترجمه/ فریدریشانسانی، زیاده انسانی 1384 ست/ الف882ن 128  7

 . 1384تهران: نشر مرکز،  -نیشابوري.محقق

تهران: گام نو،  -/ تئودور آدورنو؛ ترجمه مراد فرهادپور.علیه ایدئالیسم: دو مقاله فلسفی 1386 فت/ ع271آ 141  8

1386 . 

تهران: نشر مرکز،  -/ ه. ج. بالکهام؛ ترجمه محسن حکیمی.شش متفکر اگزیستانسیالیست 1368 حت/ ش652ب 78/ 142  9

1368 . 

تهران: اشرفی،  -/ فریدا فوردهام؛ ترجمه مسعود میربهاء.انشناسی یونگاي بر رومقدمه 1356 مت/ م881ف 1954/ 150  10

1356  =2536 . 

/ مولف کالوین اس. هال، ورنون جی. نوردباي؛ مترجم مبانی روانشناسی تحلیلی یونگ 1375 مت/ م328هـ 1954/ 150  11

 [تهران]: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم، مرکز فرهنگی -محمدحسین مقبل.

 . 1375انتشارات، 

تهران:  -/ کارل گوستاو یونگ؛ ترجمه محمدعلی امیري.روانشناسی ضمیر ناخودآگاه 1372 الفت/ ر96ي 1954/ 150  12
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 . 1372شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

ترجمه پروین  / کارل گوستاو یونگ؛چهار صورت مثالی: مادر، والدت مجدد، روح، مکار 1368 فت/ چ96ي 1954/ 150  13

 . 1368[مشهد]: آستان قدس رضوي، معاونت فرهنگی،  -فرامرزي.

مشهد: آستان قدس  -رضوي.یلی؛ ترجمه محمدرضا شجاع/ روژه موکیهاي روانیعقده 1371 شت/ ع846م 4/ 152  14

 . 1371رضوي، موسسه چاپ و انتشارات، 

تهران:  -پور، فرشید قهرمانی.شو؛ گردآوري و ترجمه بابک ریاحی/ اوعشق رقص زندگی 1381 بت/ ع561الف 1/ 158  15

 . 1381نگارستان کتاب: نشر آویژه، 

 -کرمانی./ نوشته جورج.اس. کالسون؛ ترجمه مهدي مجردزادهثروتمندترین مرد بابل 1374 مت/ ث618ك 4/ 174  16

 . 1374کرمانی، جا]: مهدي مجردزاده[بی

تهران: شرکت انتشارات علمی و  -/ اثر پل تیلیش؛ ترجمه مراد فرهادپور.شجاعت بودن 1366 فت/ ش967ت 6/ 179  17

 . 1366فرهنگی، 

تهران: مازیار،  -/ چو چاي، وینبرگ جاي؛ مترجم ع. پاشائی.تاریخ فلسفه چین باستان 1354 پت/ ت25چ 11/ 181  18

1354 . 

 . 1363تهران: خوارزمی،  -شته کارل یاسپرس؛ ترجمه احمد سمیعی./ نوکنفوسیوس 1363 يس/ 747ك 112/ 181  19

/ مارتین بوبر؛ مترجم متن انگلیسی والتر کافمن ؛ مترجمان متن فارسی ابوتراب من و تو 1386 ست/ م745ب 3/ 181  20

 . 1386تهران: نشر و پژوهش فرزان روز،  -سهراب، الهام عطاردي..

ـ ي ایرانیشناسی فلسفهارسطوي بغداد از عقل یونانی به وحی قرآنی کوششی در آسیب 1380 الف741ف 5/ 181  21

 . 1380سازان، تهران: اندیشه -/ محمدرضا فشاهی.اسالمی

 . 1373تهران: خوارزمی،  -/ نوشته کسنوفون؛ ترجمه محمدحسن لطفی.خاطرات سقراطی 1373 لت/ خ438گ 2/ 183  22

 . 1357تهران: خوارزمی،  -/ نوشته کارل یاسپرس؛ ترجمه محمدحسن لطفی..افالطون 1357 لت/ الف17ي 184  23

تهران: طرح  -اهللا فوالدوند.ها از عزت/ مارتا نوسباوم؛ ترجمه و حواشی و افزودهارسطو 1374 فت/ الف779ن 185  24

 . 1374نو، 

 . 1363تهران: خوارزمی،  -؛ ترجمه محمدحسن لطفی./ نوشته کارل یاسپرسآگوستین 1363  يس/ 895آ 2/ 189  25

 كت/ ف815گ 9033/ 190  26

1375 

/ لوسین گلدمن؛ ترجمه و پژوهش شیوا ي روشنگري: بورژواي مسیحی و روشنگريفلسفه

 . 1375تهران: فکر روز،  -(منصوره) کاویانی.
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 . 1357تهران: خوارزمی،  -ر بزرگمهر./ نوشته آرن نائس؛ ترجمه منوچهکارناپ 1357 نس/ 154ك 191  27

تهران: نشر و پژوهش  -اهللا فوالدوند./ کارل یاسپرس؛ ترجمه عزتزندگینامه فلسفی من 1374 فت/ ز17ي 092/ 193  28

 . 1374فرزان روز، 

 . 1376ز، تهران: نشر مرک -ي فریدون فاطمی./ دیوید بل؛ ترجمههاي هوسرلاندیشه 1376 فت/ الف621ب 193  29

 . 1364 -تهران: آگاه،  -/ نوشته باقر پرهام.درباره روح انتقاد و انتقاد روح 1364 د417پ 193  30

 . 1359تهران: یاور،  -/ کارل مارکس؛ ترجمه زوبین قهرمان.ایدئولوژي آلمانی 1359 قت/ الف129م 193  31

 -اصغر حلبی.ک کاپلستون؛ ترجمه علیرضا بهبهانی، علی/ فردرینیچه: فیلسوف فرهنگ 1371 كس/ 882ن 193  32

 . 1371تهران: بهبهانی، 

 . 1385تهران: هرمس،  -/ فردریش نیچه؛ ترجمه مراد فرهادپور.فلسفه، معرفت و حقیقت 1385 فت/ ف882ن 193  33

/ فریدریش نیچه؛ ترجمه ااراده معطوف به قدرت: آزمایشی در دیگرگونی همه ارزشه 1376 هـت/ الف882ن 193  34

 . 1376تهران: نشر و پژوهش فرزان روز،  -محمدباقر هوشیار.

 . 1381تهران: نشر مرکز،  -/ بابک احمدي.هایدگر و تاریخ هستی 1381 الفس/ 398هـ 193  35

 -عبدالکریمی. / والتر بیمل؛ ترجمه بیژنهاي مارتین هایدگربررسی روشنگرانه اندیشه 1381 بس/ 398هـ 193  36

 . 1381تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، 

/ ضمیمه رساله وارستگی از مایستر اکهارتالوهیت و هایدگر (شاعر، متفکر و خدا) به 1373 پس/ 398هـ 193  37

 . 1373تهران: حکمت،  -جیمز. ل. پروتی؛ ترجمه محمدرضا جوزي.

تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه  -/ نگارش محمود خاتمی.شه هیدگرجهان در اندی 1379 خس/ 398هـ 193  38

 . 1379معاصر، 

تهران: نقد  -/ بیژن عبدالکریمی.هایدگر و استعال: شرحی بر تفسیر هایدگر از کانت 1381 عس/ 398هـ 193  39

 . 1381فرهنگ، 

 . 1378تهران: حکمت،  -حمود نوالی./ موریس کوروز؛ ترجمه مفلسفه هیدگر 1378  كس/ 398هـ 193  40

 . 1378[تهران]: درج،  -/ مارتین هایدگر؛ مترجم منوچهر اسدي.هاي جنگلیراه 1378 الفت/ ر398هـ 193  41

 . 1369تهران: آگاه،  -/ هگل؛ ترجمه باقر پرهام.استقرار شریعت در مذهب مسیح 1380 پت/ الف612هـ 193  42

/ تئودور و. آدورنو، ماکس هور کهایمر؛ مراد دیالکتیک روشنگري: قطعات فلسفی 1387 فت/ د796هـ 193  43

 . 1387تهران: گام نو،  -فرهادپور، امید مهرگان.
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 . 1380تهران: سخن: شهاب،  -اهللا فوالدوند./ کارل یاسپرس؛ ترجمه عزتنیچه و مسیحیت 1380 فت/ ن17ي 193  44

 . 1374تهران: نشر روایت،  -/ نوشته مهتاب مستعان.پیشهگور: متفکر عارفیرکهکی 1374 مس/ 999ك 9/ 198  45

تهران: امیر کبیر،  -گوستاو یونگ؛ ترجمه فواد روحانی./ تالیف کارلروانشناسی و دین 1370 رت/ ر94ي 19/ 200  46

 . 1370کتابهاي جیبی، 

 -زاده./ ورنر هایزنبرگ؛ ترجمه حسین نجفیاره رابطه علم و دینگفتگوهاي مقدماتی درب 1363 نت/ گ414هـ 215  47

 . 1363تهران: نقره، 

 . 1373تهران: خوارزمی،  -/ نوشته کارل یاسپرس؛ ترجمه احمد سمیعی.مسیح 1373 م17ي 903/ 232  48

 كت/ ع136ك 954/ 232  49

1380 

 . 1380نو، تهران: طرح  -/ هامفري کارپنتر؛ ترجمه حسن کامشاد.عیسی

 . 1347تهران: روز،  -اهللا عباسی./ برتراند راسل؛ [ترجمه] روحچرا مسیحی نیستم 1347 عت/ چ211ر 239  50

 . 1362تهران: توس،  -/ میرچا الیاده؛ ترجمه جالل ستاري.اندازهاي اسطورهچشم 1362 ست/ چ759الف 13/ 291  51

/ نوشته میرچه الیاد؛ ترجمه ها و نمادهاي آشناسازي: رازهاي زادن و دوباره زادنآیین 1368 زت/ آ753الف 38/ 291  52

 . 1368تهران: آگاه،  -نصراهللا زنگوئی.

 مس/ 756ب 7092 392/ 294  53

1370 

  .1370تهران: پاسارگاد،  -ترجمه و تالیف نامدار م نادري.Bodhidharma /بودیدارما= 

مارتینو؛ ترجمه نصراهللا / اریک فروم، سوزوکی، ریچارد ديروانکاوي و ذن بودیسم 1362 غت/ ر621ف 3927/ 294  54

 . 1362تهران: بهجت،  -غفاري.

 پت/ ر557هـ 3927/ 294  55

1369 

 . 1369تهران: ابتکار،  -/ اویگن هریگل؛ ترجمه ع. پاشایی.روش ذن

/ کارل مارکس؛ مترجم مرتضی ي حق هگل: مقدمهدر نقد فلسفه ي یهود و گامیي مسئلهدرباره 1381 مت/ د129م 296  56

 . 1381تهران: اختران،  -محیط؛ ویراستاران محسن حکیمی، حسن مرتضوي.

[ تهران]:  -/ تألیف ابوالکالم آزاد؛ ترجمه باستانی پاریزي.کوروش کبیر (ذوالقرنین) 1369 بت/ ك462آ 156/ 297  57

 . 1369کورش، 

 شف/ ك885الف 178/ 297  58

1363 

/ به االبرار معروف به تفسیر خواجه عبداهللا انصارياالسرار و عدهفهرست تفسیر کشف

 . 1363تهران: امیرکبیر،  -کوشش محمدجواد شریعت.
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/ نعل وارونه زدن و شواهدي از آن در گذرگاه تاریخ ایران اسالمی از آغاز تا عصر حاضر 1375 ن461ر 479/ 297  59

 . 1375تهران: آواي نور،  -ف حسین رزمجو.تالی

 [سراج السائرین.برگزیده] 1368 ب/ س56ژ 825/ 297  60

 -/ تصنیف احمد جام نامقی (ژنده پیل)؛ تصحیح و توضیح علی فاضل.منتخب سراج السائرین

 . 1368مشهد: مؤسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوي، 

ي اریک ي رضا آراسته؛ با مقدمه/ نوشتهشناسی و مولويدر عشق و خالقیت: روانتولدي  1372 نت/ ت337آ 83/ 297  61

تهران: فراروان،  -فروم؛ برگردان حسین نجاتی؛ ویرایش محمدحسین سروري.

1372 . 

 البحرین . شرح][مجمع 1392 شش/ م173د 83/ 297  62

اریوش شایگان؛ ترجمه / دالبحرین داراشکوه)آیین هندو و عرفان اسالمی( براساس مجمع

 . 1392تهران: نشر فرزان روز،  -جمشید ارجمند.

 -/ داریوش شایگان؛ ترجمه باقر پرهام..هانري کربن: آفاق تفکر معنوي در اسالم ایرانی 1384 شس/ 435ك 9994/ 297  63

 . 1384تهران: نشر و پژوهش فرزان روز،  -[ویراست ؟].

 -دامغانی./ اثر آلن واتز؛ ترجمه فریده مهدويآیین تائو: طریقتی ماوراي پویندگی... 1379 مت/ آ121و 514/ 299  64

 . 1379تهران: تیر، 

/ باگوان اشو راجنیش؛ راز: مجموعه سخنرانی هاي باگوان اشو راجنیش درباره تصوف 1380 ر561الف 93/ 299  65

 ]. 1380تهران: فراروان، [ -برگردان محسن خاتمی.

 . 1382تهران: باغ نو،  -/ نویسنده باگوان راجنیش اشو؛ ترجمه روان کهریز.راز بزرگ 1382 ر561الف 93/ 299  66

گر مکتب فرانکفورت والتر بنیامین، ماکس هورکهایمر، خاطرات ظلمت: درباره سه اندیشه 1386 خ284الف 01/ 301  67

  .1386تهران: نشر مرکز،  -/ بابک احمدي.تئودور آدورنو

/ ویراستار گادامر ... -دیلتاي  -لوکاچ  -مارکس  -هایی از هگل شناسی انتقادي: متنجامعه 1387 چت/ 173ج 301  68

 . 1387تهران: اختران،  -ي حسن چاوشیان.پل کانرتون؛ ترجمه

  .1336تهران: رواق،  -سیدجوادي.اصغر حاج/ علیارزیابی ارزشها 1336 الف148ح 372/ 303  69

 . 1371تهران: باغ آینه،  -/ داریوش شایگان.آسیا در برابر غرب 1371 آ343ش 482/ 303  70

 . 1359تهران: خوارزمی،  -اهللا فوالدوند./ نوشته هانا آرنت؛ ترجمه عزتخشونت 1359 فت/ خ422آ 621/ 303  71
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/ میشل پانوف، میشل پرن؛ ترجمه اصغر ، فارسی)شناسی (فرانسه، انگلیسیفرهنگ مردم 1368 عت/ ف261پ 03/ 306  72

 . 1368تهران: ویس،  -خانقاه.عسکري

شناسی دادگاه انقالب: جستارهایی در باب جامعه 26ي گزارش/ اتی به قاضی حداد: شعبه 1380 گ477ص 2/ 306  73

 . 1380تهران: نگاه سبز،  -/ روزبه صدرآرا.سیاسی

هاي لویس / اثر فردریک انگلس؛ در پرتو بررسیمنشاء خانواده؛ مالکیت خصوصی و دولت 1357 الفت/ م894الف 85/ 306  74

 . 1357نا]، جا: بی[بی -مورگان؛ ترجمه مسعود احمدزاده.

 . 1361تهران: توس،  -/ جالل ستاري.نزاع بر سر قدرت فرهنگ در غرب: (طرح مساله) 1361 ن345س 306  75

 . 1374تهران: نشر پرواز،  -/ نیکولو ماکیاولی؛ ترجمه داریوش آشوري.شهریار 1374 آت/ ش161م 1/ 320  76

 . 1371تهران: نشر نی،  -اهللا اصیل./ نوشته حجتآرمانشهر در اندیشه ایرانی 1371 آ579الف 07/ 321  77

 الف297ص 97285 420/ 322  78

1364 

 . 1364روردي، تهران: سه -/ داود صالحی.انقالب در نیکاراگوا

 ضت/ ج753ك 12/ 327  79

1376 

 . 1376تهران: نشر البرز،  -/ گیدو کنوپ؛ برگردان ضیاالدین ضیائی.جاسوسان زبردست

 خت/ پ713ش 120924/ 327  80

1365 

تهران: کتاب  -اي./ نویسنده آرکادي شوچنکو؛ مترجم انور خامهپیوند گسستن از مسکو

 . 1365سرا، 

تهران: نشر مرکز،  -/ رامین جهانبگلو.بودن: پانزده گفتگو با اندیشمندان امروز جهانجهانی 1384 ج922ج 17/ 327  81

1384 . 

تهران: نشر مرکز،  -/ گراهام فولر؛ ترجمه عباس مخبر.قبله عالم ژئوپلیتیک ایران 1373 مت/ ق912ف 55/ 327  82

1373 . 

 هـت/ ر649ل 73056/ 327  83

1373 

/ جورج لنچافسکی؛ ترجمه عبدالرضا وساي جمهور امریکا و خاورمیانه از ترومن تا ریگانر

 . 1373تهران: نشر البرز،  -مهدوي.هوشنگ

تهران: آگاه،  -برونر؛ ترجمه علی اسدي./ نوشته رابرت هایلزوال تمدن سوداگري 1363 الفت/ ز415هـ 904/ 330  84

1363 . 

برلین: کاویانی  -زاده.اهتمام محمدعلی جمال/ بهگنج شایگان، یا، اوضاع اقتصادي ایران 1335 گ597ج 955/ 330  85

 . 1335(چاپخانه)، 
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ي ناصر / پل سوئیزي ...[و دیگران]؛ ترجمهي مقاالت)ي سوسیالیسم (مجموعهآینده 1380 زت/ 994آ 04 009/ 335  86

 . 1380[تهران]: آگه،  -زرافشان.

 . 1358جا]: انتشارات مردم، [بی -.مبانی و مفاهیم مارکسیسم 1358 214م 4/ 335  87

تهران:  -/ کارل مارکس؛ ترجمه حسن مرتضوي.1844هاي اقتصادي و فلسفی دست نوشته 1377 مت/ د129م 41/ 335  88

 . 1377آگه، 

 . 1359تهران: ققنوس،  -طهماسبی. / ف انگلس؛ برگردان ناصرنقش قهر در تاریخ 1359 طت/ ن894الف 412/ 335  89

 . 1358=  1979جا]: سوسیالیزم، م[بی -/ کارل مارکس.فقر فلسفه 1358 ف129م 412/ 335  90

 تا]. تهران: انتشارات همراد، [بی -/ کارل مارکس، فریدریش انگلس.مانیفست ت/ م129م 422/ 335  91

/ فریدریش انگلس؛ [مترجم انتشارات ترجمه و نشر تخیل به علم تکامل سوسیالیسم از 1358 ت/ ت894الف 335  92

 . 1358الملل، تهران: ترجمه و نشر بین -الملل].بین

 . 1357تهران: رواق: جنبش،  -/ خلیل ملکی.سوسیالیسم و کاپیتالیسم دولتی 1357 س763م 335  93

 . 1363تهران: نشر نو،  -امیرحسین جهانبگلو. / دن مورگان؛ ترجمهغولهاي غالت 1363 جت/ غ834م 1/ 338  94

 الفت/ ك759ب 469/ 398  95

1373 

تهران: شرکت  -/ خورخه لوئیس بورخس؛ ترجمه احمد اخوت.کتاب موجودات خیالی

 . 1373فرهنگی هنري آرست، 

 . 1367ر نقره، تهران: نش -/ ارنست کاسیرر؛ ترجمه محسن ثالثی..زبان و اسطوره 1367 ثت/ ز177ك 401  96

تهران: فرهنگ معاصر،  -/ محمدرضا باطنی.پیرامون زبان و زبانشناسی (مجموعه مقاالت) 1371 پ229ب 410  97

1371 . 

 . 1365تهران: مرکز نشر دانشگاهی،  -/ زیرنظر نصراهللا پورجوادي.درباره ترجمه 1365 د577پ 8/ 418  98

تهران: فرهنگ نشر نو،  -].2[ویراست  -/ به قلم پرویز ناتل خانلري.فارسیتاریخ زبان  1365 ت268خ 5فا4  99

1365 . 

/ ترجمه و تالیف و گردآوري هایی در فلسفه علم و فلسفه ریاضیدیدگاهها و برهانها: مقاله 1375 د597الف 501  100

 . 1375تهران: نشر مرکز،  -شاپور اعتماد.

تهران: انتشارات  -/ علی صالحی.ه اعداد: (پرویز شهریاري، کیست و چه کرده است)ستار 1369 صس/ 816ش 92/ 510  101

 . 1369تهران، 

 . 1374تهران: طرح نو،  -/ تالیف پرویز اذکائی.ابوریحان بیرونی (افکار و آراء) 1374 الفس/ 187الف  520  102
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 . 1389تهران: ایرانمهر،  -ترجمه کورش زعیم. / از استیون هاوکینگ؛تاریخچه زمان 1389 زت/ ت389هـ 1/ 523  103

تهران: مرکز نشر  -همدانی./ ورنر هایزنبرگ؛ ترجمه حسین معصومیجزء و کل 1372 تم/ ج414هـ 7/ 539  104

 . 1372دانشگاهی، 

 . 1376سیامک، تهران:  -/ اي. ساندرلند؛ ترجمه نادر میرسعیدي.انسان اولیه در ایران 1376 مت/ الف252س 3/ 573  105

عامل اصلی کلیه  "پخت و پز"خواري (خام خواري): فلسفه تغذیه و تندرستی، زنده 1355 ت/ ز411د 28/ 613  106

 . 1355نا]، تهران: [بی -/ نویسنده آ. د. آوانسیان.بیماریهاست

اري از جی. جی باالرد ؛ / آلدوس هاکسلی؛ با پیشگفتدرهاي ادراك، بهشت و دوزخ 1381 دت/ د314هـ 32/ 615  107

 . 1381تهران: میر کسري،  -نیا.[ترجمه] مهناز دقیق

تهران: سروش  -/ هانس یاکوبس؛ ترجمه جالل ستاري.درمانی غربحکمت شرق و روان 1376 ست/ ح25ي 8914/ 616  108

 . 1376(انتشارات صدا و سیما)، 

کوشش دفتر مطالعات دینی از هانري کربن... [و دیگران]؛ به / مقاالتیمبانی هنر معنوي 1372 214م 17671/ 709  109

 . 1372تهران: سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه هنري،  -هنر؛ زیرنظر علی تاجدینی.

 پت/ ذ557هـ 92252/ 745  110

1369 

 . 1369تهران: ابتکار،  -/ گوستی ل. هریگل؛ ترجمه ع. پاشائی.آراییذن در هنر گل

111  791  /430 233 0924 

 1368 خت/ ز858ر

 . 1368تهران: پارت،  -/ ژان رنوار؛ مترجم فرخ خردمند.هایمزندگی و فیلم

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  -/ نوشته غالم حیدري.زاویه دید در سینماي ایران 1369 ز949ح 955 430/ 791  112

 . 3691سینمایی، دفتر پژوهشهاي فرهنگی،  -اسالمی، مراکز فرهنگی 

تهران: بنیاد سینمایی فارابی،  -/ بنیاد سینمایی فارابی.دوازده فیلم چهارده کارگردان 1367 728د 43016/ 791  113

]1367 .[ 

 پت/ س495الف 4309/ 791  114

1375 

 -پور؛ ترجمه باقر پرهام./ یوسف اسحاقسینما: گزارشی براي درك؛ جستاري براي تفکر

 . 1375ن روز، تهران: نشر و پژوهش فرزا

 -/ فیلمی از ویتوریو دسیکا؛ ترجمه ابراهیم رشیدپور.سناریوي فیلم دزد دوچرخه 1350 رت/ 524د 4372/ 791  115

 . 1350نا]، جا: بی[بی

 . 1349تهران: پرچم،  -/ اینگمار برگمن؛ [مترجم] پرویز تاییدي.سکوت 1349 تت/ 613س 4372/ 791  116
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شیراز: نشر  -ي بهروز تورانی.اي از اینگمار برگمن؛ ترجمه/ فیلمنامهسونات پاییزي 1369 تت/ 829س 4372/ 791  117

 . 1369شیوا، 

 . 1376[تهران]: نیلوفر،  -یه؛ ترجمه قاسم روبین./ آلن رب گريماندگار 1376 رت/ م325ر 791  118

 . 1367[تهران]: نمایش،  -الل ستاري./ ترجمه جنمایش در شرق (مجموعه مقاالت) 1367 ن345س 792  119

 . 1386آبادان: پرسش،  -/ اوکتاویو پاز؛ ترجمه اردشیر اسفندیاري.غروب آوانگارد 1386 الفت/ غ168پ 93/ 801  120

تهران: نیلوفر،  -/ ویلفرد گرین ... [و دیگران]؛ ترجمه فرزانه طاهري.مبانی نقد ادبی 1376 طت/ 214م  95/ 801  121

7613 . 

تهران: کتاب  -پل سارتر؛ ترجمه ابوالحسن نجفی، مصطفی رحیمی./ ژانادبیات چیست؟ 1363 نت/ الف145س 95/ 801  122

 . 1363زمان، 

 . 1373 -تهران: نیلوفر،  -شیرانی./ رنه ولک؛ ترجمه سعید اربابتاریخ نقد جدید 1373 الفت/ ت735و 95/ 801  123

 مت/ ر638س 904 950/ 801  124

1377 

ویراست  -/ رامان سلدن، پیتر ویدوسون؛ مترجم عباس مخبر.راهنماي نظریه ادبی معاصر

 . 1377تهران: طرح نو،  -.2

 . 1377تهران: نیلوفر،  -/ نورتروپ فراي؛ ترجمه صالح حسینی.تحلیل نقد 1377 حت/ ت354ف 801  125

تهران: ستاد انقالب  -شیرانی.یف نورتروپ فراي؛ ترحمه سعید ارباب/ تالتخیل فرهیخته 1363 الفت/ ت356ف 801  126

 . 1363فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی، 

تهران:  -/ رنه ولک، آوستن وارن؛ ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر.نظریه ادبیات 1373 مت/ ن735و 801  127

 . 1373شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

/ نوشته رنه ولک... [و دیگران؛ گردآوري و] ترجمه اندازي از ادبیات و هنرمچش 1370 چ85ي 801  128

 . 1370تهران: معین،  -غالمحسین یوسفی، محمدتقی (امیر) صدقیانی.

/ راجر فالر، رومن یاکوبسن، دیوید الج؛ [گردآوري و] ترجمه مریم زبانشناسی و نقد ادبی 1369 ز853خ 0014/ 808  129

 . 1369تهران: نشر نی،  -نده.خوزان، حسین پای

 -].2[ویراست -/ تالیف محمدجعفر  یاحقی، محمدمهدي ناصح.راهنماي نگارش و ویرایش 1364 ر0412ي فا/ 808  130

 . 1364نشر)، مشهد: آستان قدس رضوي،موسسه چاپ و انتشارات (به

 . 1364تهران: فرهنگ،  -ا مهربان، رسول شهپري./ تالیف رضالمللیمکاتبات سفارشات بین 1364 م873م 65 066/ 808  131

 -جهرمی./ سرگئی ایزنشتین؛ ترجمه مسعود مدنی، احمد ضابطینگارش فیلمنامه داستانی مت/ ن976آ 79143 066/ 808  132
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 . 1368تهران: عکس معاصر،  1368

/ برگردان ابوالقاسم عر نومیان خورشیدهاي همیشه: از شکسپیر تا پیشتازان ش 1384 م532الف 1/ 808  133

 . 1384تهران: اسطوره،  -پور.اسماعیل

 ]. 1356تهران: امیرکبیر، [ -/ محمود هومن، اسماعیل خوئی.شعر چیست؟ 1356 ش882هـ 1/ 808  134

رهنگ و تهران: وزارت ف -/ نوشته سید فیلد؛ ترجمه عباس اکبري.نویسراهنماي فیلمنامه 1374 الفت/ ر983ف 23/ 808  135

ارشاد اسالمی، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري، مرکز گسترش سینماي مستند و 

 . 1374تجربی، 

 -/ یاروسالو سیفرت... [و دیگران]؛ ترجمه کاظم فرهادي، فرهاد خردمند.روایت زادبوم 1366 فت/ 762ر 81/ 808  136

 . 1366تهران: نشر چشمه، 

 -/ ترجمه [و گردآوري] جالل علوي.میرند (شعر معاصر جهان)برگها هرگز نمی 1373 ب826ع 8104/ 808  137

 . 1373[تهران]: دبیر: اکباتان، 

تهران: نشر  -/ ترجمه و بازسرایی رشید کرباسی.آلبوم خیس: گزینه شعر معاصر جهان 1375 آ429ك 8104/ 808  138

 . 1375نارنج، 

/ به انتخاب هرباخ نیبرز؛ ي آثار نظم و نثر از جهان مهربانیي دل: برگزیدهههمسای 1376 مت/ هـ877ن 8104/ 808  139

 . 1376مشهد: نشر گل آفتاب،  -برگردان مهدي مقصودي.

/ هاي کوتاه جهان امروز: مجموعه دوازده داستان کوتاه از نویسندگان بزرگ جهانداستان 1379 د754ب 831/ 808  140

 . 1379تهران: سرواد،  -یان.برگزیده و ترجمه آرتوش بوداق

شیراز: نوید شیراز،  -ي هوشنگ قدیمی، محمد نوري./ ترجمهداستانهاي کوتاه خاور دور 1371 د486ق 831/ 808  141

1371 . 

 . 1369تهران: تهران دبیران،  -.)1کتاب قصه ( 1369 674ق 831/ 808  142

 . 1377تهران: نشر مرکز،  -ترجمه فرزانه طاهري. / ترنس هاوکس؛استعاره 1377 طت/ الف389هـ 808  143

 . 1352تهران: سپهر،  -/ ترجمه، گفته و نوشته اسماعیل خوئی.از شعر گفتن 1352 الف934خ 1/ 809  144

 . 1389 -تهران: توس،  -/ گردآوري و ترجمه قاسم صنعوي.از شاعران جهان 1389 الف883ص 1/ 809  145

/ ؛ترجمه و تدوین حسینعلی هاها و کاربستپست مدرنیته و پست مدرنیسم تعاریف، نظریه 1379 پ697ن 9113/ 809  146

 . 1379تهران: نقش جهان،  -نوذري.
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/ گرایی): از مجموعه مکتبها، سبکها، و اصطالحهاي ادبی و هنريناتورالیسم (طبیعت 1375 الفت/ ن882ف 912/ 809  147

 -ر اسکرین؛ ویراستار جان جامپ ؛ ترجمه حسن افشار.نویسندگان لیلیان فورست و  پیت

 . 1375تهران: نشر مرکز، 

تهران:  -/ والتر بنیامین؛ [ترجمه] بابک احمدي.هاي برگزیدهاي به رهایی: مقالهنشانه 1366 الفت/ ن731ب 809  148

 . 1366تندر، 

 . 1387تهران: لوح فکر،  -جمه عبداهللا کوثري.یوسا؛ تر/ ماریو بارگاسچرا ادبیات؟ 1387 كت/ چ164و 809  149

تهران:  -ندوشن./ ترجمه محمدعلی اسالمیفلو (دو زبانه)گزیده اشعار هنري النگ 1386 الفت/ گ294ل 3/ 811  150

 . 1386مروارید، 

/ ترجمه احمد نه)براي تو و ماه نغمه سر دادم: گزیده اشعار کارل سند برگ (دو زبا 1383 پت/ ب772س 52/ 811  151

 . 1383تهران: مروارید،  -پوري.

 . 1375تهران: نشر چشمه،  -فر./ مایا آنجلو؛ ترجمه فرزین هومانمانمدر صحنه می 1375 هـت/ د842آ 54/ 811  152

 -رگان./ نویسنده و مترجم امید مهاز شعر مدرن: ترجمه شعرهایی از واالس استیونس 1387 مت/ الف493الف 54/ 811  153

 . 1387تهران: فرهنگ صبا، 

اصفهان: نقش  -/ جان اشبري؛ ترجمه حمید فرازنده.یی محدبي خویش در آینهپرتره 1381 فت/ پ544الف 54/ 811  154

 . 1381خورشید، 

 . 8313تهران: نیلوفر،  -اس الیوت ؛ ترجمه جواد عالفچی../ تیحاصلسرزمین بی 1383 عت/ س759الف 54/ 811  155

تهران: شهر  -/ گزیده اشعار چارلز بوکوفسکی؛ مترجم سنا ولدخانی.گاوها در کالس هنر 1387 وت/ گ782ب 54/ 811  156

 . 1387خورشید: همراز، 

 Charlesي اشعار چارلز بوکوفسکی یک شعر تا حدودي من درآوردي: گزیده 1387 وت/ ي782ب 54/ 811  157

/ Bukowski1387تهران: شهر خورشید: همراز،  -.ترجمه ثنا ولدخانی.  

 . 1390تهران: آهنگ دیگر،  -/ جک کرواك؛ برگردان علیرضا آبیز.کتاب هایکو 1390 آت/ هـ484ك 64/ 811  158

 . 1372تهران: مرکز نشر سمر،  -/ لئون هاوارد؛ [مترجم] خشایار دیهیمی.هرمان ملویل 1372 هـس/ 765م 4/ 813  159

تهران: امیرکبیر،  -/ نوشته هرمان ملویل؛ ترجمه پرویز داریوش.موبی دیک یا وال سفید 1394 دت/ م765م 4/ 813  160

1394 . 

پو؛ ترجمه / هرمان ملویل به همراه دو داستان از ادگار آلنبیلی باد، ملوان (روایتی درونی) 1370 مت/ ب765م 4/ 813  161
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 . 1370تهران: جویا،  -ی.اللهاحمد میرعالئی، با همکاري محسن بیت

 . 1366تهران: نشر نقره،  -/ ریچارد رایت؛ ترجمه سعید باستانی.زادخانه 1366 بت/ خ312ر 52/ 813  162

 . 1379تهران: کتاب ایران،  -ي عزیزه عضدي./ تورنتون وایلدر ؛ ترجمهپل سن لوئیس ري 1379 عت/ پ371و 52/ 813  163

تهران:  -پور./ مترجم آذر عالیشمعدانی: برگزیده داستانهاي کوتاه فالنري اوکانر 1370 عت/ ش936الف 54/ 813  164

 . 1370روشنگران، 

تهران: چشمه،  -/ ریچارد براتیگان؛ ترجمه یگانه وصالی.دري لوال شده به فراموشی 1386 وت/ د392ب 54/ 813  165

1386 . 

 . 1392نگار، تهران: به -ي پیمان خاکسار.کندي تول؛ ترجمه/ جاني ابلهاناتحادیه 1392 خت/ الف866ت 54/ 813  166

 . 1371تهران: اساطیر،  -فرخی./ هوارد فاست؛ ترجمه باجالنمهاجران 1371 بت/ م146ف 54/ 813  167

]: خاتون، [تهران -/ مارگرت کاراوان؛ مترجم امیر امیري.شنیدم جغدي مرا صدا زد الفت/ ش135ك 54/ 813  168

 تا]. [بی

اصفهان: نشر جی؛ تهران: نشر  -/ اثر گور ویدال؛ ترجمه فریدون مجلسی.یولیانوس 1369 مت/ ي871و 54/ 813  169

 . 1369رسانه، 

 -/ سعید سعیدپور؛ ویراستار م. آزاد.از شکسپیر تا الیوت (گزینه دو زبانه شعر انگلیسی) 1384 الف564س 008/ 821  170

 . 1384ختران، تهران: ا

تهران:  -/ ویلیام بلیک؛ برگردان از هوشنگ رهنما.اي در ماه: گزیده اشعار عاشقانهجزیره 1384 رت/ ج676ب 7/ 821  171

 . 1384هرمس، 

تهران: سمر : دفتر  -/ ام. سی. بردبروك ؛ [مترجم] تقی هنرورشجاعی.تی. اس. الیوت 1372 بس/ 759الف 912/ 821  172

 . 1372 ویراسته،

[تهران]: نشر  -/ ت. اس. الیوت؛ [ترجمه] پرویز لشکري.دشت سترون و اشعار دیگر 1351 لت/ د759الف 912/ 821  173

 . 1351نیل، 

 . 1380تهران: کاوشگر،  -تاج طیرانی../ شعر از برایان پتن؛ ترجمه ملکحیله ناپیدا 1380 طت/ ح289پ 914/ 821  174

 نت/ الف585ش 33/ 822  175

1357 

/ نوشته ویلیام شکسپیر؛ ترجمه عبدالحسین نوشین؛ برگردان اتللو: تراژدي در پنج پرده

 . 1357تهران: امیرکبیر،  -شعرها به شعر از نیما یوشیج.

تهران:  -ور./ جان گودوین؛ ترجمه هوشنگ آزاديهاي شکسپیرراهنماي کوچک نمایشنامه 1380 آت/ ر751گ 33/ 822  176
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 . 1380ز، مهرا

 . 1372تهران: نشر شانه: دفتر ویراسته،  -/ برایان ساوذام؛ مترجم گلی امامی.جین آستین 1372 سن/ 931الف 7/ 823  177

 . 1376تهران: نشر ثالث،  -/ برام استوکر؛ ترجمه جمشید اسکندانی.دراکوال 1376 الفت/ د491الف 8/ 823  178

 . 1374تهران: نشر دنیاي نو،  -/ چارلز دیکنز؛ ترجمه محمد مجلسی.بارنابی روج 1374 مت/ ب942د 8/ 823  179

تهران: فکر روز،  -قوامی./ توماس هاردي؛ ترجمه گلناز مدرسیفرمانده شیپورچیان 1374 مت/ ف186هـ 8/ 823  180

1374 . 

 صت/ د893ج 912/ 823  181

1372 

 . 1372تهران: نیلوفر،  -ریان./ جیمز جویس؛ ترجمه محمدعلی صفهادوبلینی

 الفت/ ق488ك 912/ 823  182

1372 

 . 1372تهران: روایت،  -/ آگاتا کریستی؛ [ترجمه] جمشید اسکندانی.گینتیقتل خانم مک

 الفت/ م488ك 912/ 823  183

1372 

 . 1372تهران: روایت،  -/ آگاتا کریستی؛ [ترجمه] جمشید اسکندانی.مالقات با مرگ

تهران: نیال،  -ي امیر امجد./ کازوئوایشی گورو؛ ترجمهها [رمان]منظر پریده رنگ تپه 1380 الفت/ م978الف 914/ 823  184

1380 . 

تهران: خامه،  -/ نوشته دایان پیرسون ؛ ترجمه عباس داوري..زادگان دلباختهاشراف 1366 دت/ الف874پ 914/ 823  185

1366 . 

/ نوشته آ. کانن دویل؛ ترجمه کریم امامی، ماجراهاي شرلوك هولمز، کارآگاه خصوصی 1377 الفت/ م824د 914/ 823  186

 . - 1377تهران: طرح نو،  -تصاویر اصلی از سیدنی پجت..

تهران: نشر  -/ ویکرام ست؛ ترجمه مصطفی اسالمیه، پروانه ستاري.یک خواستگار خوب 1374 الفت/ ي341س 914/ 823  187

 . 1374 -البرز، 

 . 1363تهران: ویس،  -/ فردریک فورسیت؛ ترجمه سورنا مهرداد.پرونده اودسا 1363 مت/ پ882ف 914/ 823  188

 -فرانسواز آلن؛ ترجمه فرزانه طاهري./ ماريمردي دیگر: مصاحبه با گراهام گرین 1369 آت/ 426گ 914/ 823  189

 . 1369تهران: نیلوفر، 

تهران: سکه: تندیس،  -ي علی اخگر.ي گراهام گرین؛ ترجمه/ نوشتهمردي در هاوانا 1363 الفت/ م426گ 914/ 823  190

1363 . 
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 صت/ ض426گ 914/ 823  191

1364 

 . 1364تهران: تندر،  -/ گراهام گرین؛ ترجمه حسن صالحی.ضیافت (دکتر فیشر ژنوي)

 . 1364تهران: شباویز،  -مترجم علیرضا طاهري./ گراهام گرین؛ بازیگران 1364 طت/ ب426گ 914/ 823  192

 . 1367مشهد: نشر نیما،  -ها هاکسلی؛ ترجمه فرزانه شیخ./ آلدسبوزینه و ذات 1367 شت/ ب314هـ 914/ 823  193

، تهران: کهکشان: دفتر ویراسته -/ جیمز رالستون؛ مترجم فرخ تمیمی.راینر ماریا ریلکه 1376 رس/ 966ر 912/ 831  194

1376 . 

تهران:  -بال./ مارگوت بیکل؛ ترجمه احمد شاملو، محمد زرینهاستسکوت سرشار از ناگفته 1364 شت/ س952ب 914/ 831  195

 . 1364ابتکار، 

ي شعرهاي اریش فرید؛ به انتخاب و ترجمه خسرو / گزیدهمرگ را با تو سخنی نیست 1386 نت/ م692ف 914/ 831  196

 . 1386چشمه، تهران:  -ناقد.

تهران: نشر  -/ راینر ماریا ریلکه؛ [مترجم] مهدي غبرائی.دفترهاي مالده الئوریس بریگه 1379 غت/ د966ر 912/ 833  197

 . 1379دشتستان، 

 [مسخ. شرح] 1371 نن/ م246ك 912/ 833  198

[ویراست  -/ فرانتس کافکا، والدیمیر ناباکوف؛ ترجمه فرزانه طاهري.مسخ و درباره مسخ

 . 1371تهران: نیلوفر،  -].2

/ هاینریش بل؛ ترجمه بیژن قدیمی، شهال اي از آلمان: همراه با چند داستان کوتاهخاطره 1363 قت/ خ784ب 914/ 833  199

 . 1363تهران: آگاه،  -حمزاوي.

تهران:  -بل؛ ترجمه شریف لنکرانی./ نوشته هاینریش رفته کاترینا بلومآبروي از دست 1363 لت/ آ784ب 914/ 833  200

 . 1363خوارزمی، 

تهران: کتابخانه  -اهللا منصوري./ بقلم طوماس مان؛ ترجمه ذبیحیوسف در آئینه تاریخ 1364 مت/ ي172م 914/ 833  201

 . 1364مستوفی، 

 . 2535=  1355ن، تهران: آبا -/ هرمان هسه؛ ترجمه پرویز داریوش.سیذارتا 1355 دت/ س582هـ 914/ 833  202

 رت/ س582هـ 914/ 833  203

1363 

تهران: نشر آبی،  -/ هرمان هسه؛ ترجمه صفیه روحی، دالرا قهرمان (پتگر).سه قصه

1363 . 

/ تئودور آدورنو. سیماي والتر بنیامین/ ي بنیامین"خیابان یک طرفه"خیابان یک طرفه  1387 فت/ خ731ب 912/ 834  204
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 . 1387تهران: نشر مرکز،  -ي حمید فرازنده.رجمهسوزان سونتاگ ؛ ت

/ راینرماریا ریلکه؛ ترجمه پرویز چند نامه به شاعري جوان و یک داستان و چند شعر 1383 نت/ چ966ر 912/ 836  205

 . 1383تهران: معین،  -خانلري.ناتل

 صت/ ب354هـ 82372/ 839  206

1367 

 . 1367مشهد: نیما،  -عوي./ کنوت هامسون؛ ترجمه قاسم صنبنونی

 صت/ و354هـ 82372/ 839  207

1364 

 . 1364مشهد: نشر نیما،  -/ کنوت هامسون؛ ترجمه قاسم صنعوي.ویکتوریا

 صت/ ق631و 82372/ 839  208

1368 

 . 1368مشهد: کتابستان مشهد،  -/ تاریه وسوس؛ ترجمه قاسم صنعوي.قصر یخ

 . 1383تهران: انتشارات ماهی،  -/ ان.ام. بگلی؛ مترجم رضا رضایی.مارگریت یورسنار 1383 سب/ 81ي 9009/ 840  209

 -/ نویسنده داریوش شایگان..جنون هوشیاري: بحثی درباره اندیشه و هنر شارل بودلر 1394 شس/ 755ب 8/ 841  210

 . 1394تهران: چاپ و نشر نظر، 

 . 1380اصفهان: فردا،  -ون پرس؛ ترجمه محمد مهریار، محمود نیکبخت.ژ/ سنآناباز 1380 مت/ آ774س 912/ 841  211

 -.2ویراست  -همدانی./ رنه شار؛ ترجمه حسین معصومیخاکستر ناتمام: گزیده شعرها 1393 مت/ خ155ش 912/ 841  212

 . 1393تهران: هرمس، 

 . 1384سازان، تهران: اندیشه -بان؛ برگردان م. کاشیگر./ کلود استخرده آسمان، انگار هیچ 1384 كت/ خ478الف 914/ 841  213

اي از آثار شاعران معاصر فرانسه) لوئی آراگون، کالم را براي شاعران بگذارید ... (گزیده 1384 ك883ص 91408/ 841  214

آذین، تهران: گل -/ گزیده و ترجمه قاسم صنعوي.پل الوار، روبرتو دسنوس و ...

1384 . 

 بت/ ش743ب 91409/ 841  215

1373 

تهران:  -/ پیردو بوادفر؛ ترجمه سیمین بهبهانی.)1986 - 1940شاعران امروز فرانسه (

 . 1373شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

تهران: کتاب زمان،  -بیگی./ روبر مرل؛ ترجمه احمد شاملو، فریدون ایلزیف و مرگسی 1356 شت/ س447م 914/ 842  216

1356  =2536 . 

/ پژوهش نامه اونوره دوبالزاكپژوهشی در داستانهاي کمدي انسانی و مروري در زندگانی 1371 شس/ 261ب 7/ 843  217

 . 1371تهران: علمی،  -و تفسیر و ترجمه از حسن شهباز.



 ملک ملی موزه و کتابخانه به سیدجوادي حاج میرکسري آقاي اهدایی هايکتاب

 . 1372نو، [تهران]: طرح  -/ نویسنده درونت می؛ مترجم فرزانه طاهري.پروست 1372 من/ 387پ 912/ 843  218

 . 1378تهران: نیلوفر،  -/ مارگریت دوراس؛ ترجمه قاسم روبین.باغ گذر 1378 رت/ ب747د 912/ 843  219

 . 1376تهران: نیلوفر،  -/ مارگریت دوراس؛ ترجمه قاسم روبین.عاشق 1376 رت/ ع747د 912/ 843  220

تهران: کتاب  -/ آندره ژید؛ ترجمه احمد شاملو.."ردهکمدي در یک پ"درخت سیزدهم  1355 شت/ د87ژ 912/ 843  221

 . 1355زمان، 

 . 1364تهران: آگاه،  -/ نوشته عباس میالنی.بینی تراژیکمالرو و جهان 1364 مس/ 163م 912/ 843  222

تهران:  -/ نوشنه آندره مالرو؛ ترجمه ابوالحسن نجفی، رضا سیدحسینی.ضد خاطرات 1363 نت/ ض163م 912/ 843  223

 . 1363خوارزمی، 

 . 1371تهران: روشنگران،  -/ اثر مارگریت یورسنار؛ مترجم لیال ارجمند.داستانهاي شرقی 1371 الفت/ د81ي 912/ 843  224

 . 1379تهران: نشر آبی،  -/ طاهر بن جلون ؛[ مترجم] صفیه روحی.بختیهاي نگونخوشه 1379 رت/ خ696ب 914/ 843  225

 شت/ پ338ر 914/ 843  226

1382 

 . 1382تهران: نشر دشتستان،  -یه؛ مترجم پرویز شهدي./ نویسنده آلن رب گريهاکنپاك

 تت/ س972س 914/ 843  227

1373 

/ ژرژ سیمنون؛ ترجمه عبداهللا توکل؛ به ضمیمه سگ زرد: ماجراهاي مگره، کمیسر پلیس

 . 3137تهران: طرح نو،  -اي با ژرژ سیمنون.مصاحبه

 صت/ ب526ص 914/ 843  228

1382 

عالئی؛ ترجمه ماندانا صدرزاده؛ با همکاري / نوشته علیرضا صدريبگذار دل بتپد

 . 1382تهران: بیژن،  -غالمحسین مراقبی.

 [تهران]: -/ نوشته رومن گاري (فوسکو سینیبالدي)؛ ترجمه لیلی گلستان.مردي با کبوتر 1363 گت/ م147گ 914/ 843  229

 . 1363نشر آبی، 

تهران: مرجان  -خانی./ میشل مونرو؛ ترجمه حمید کریمهاي امید: (مجموعه شعر)سروده 1380 كت/ س853م 914/ 843  230

 . 1380کلک، 

/ از موریس دروئون...[و دیگران]؛ ترجمه [و هاي شبانه و داستانهاي دیگرگشتی 1352 گ883ص 91408/ 843  231

 . 1352تاب، تهران: شرکت قصه و نوار شب -عوي.گردآوري] قاسم صن

 . 1379تهران: نیلوفر،  -/ مارگریت دوراس؛ ترجمه قاسم روبین.هشتاد][ 80تابستان  1379 رت/ ت747د 914/ 844  232

ترجمه مصطفی  / گزیده وهاي ادبی و اجتماعی)هایی از آلبر کامو در زمینهتعهد کامو: (مقاله 1362 رت/ ت292ك 914/ 844  233

 . 1362تهران: آگاه،  -رحیمی.
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تهران: نشر نشانه: دفتر ویراسته،  -/ ژرمن بره؛ [ترجمه] خشایار دیهیمی.آلبر کامو 1372 بس/ 292ك 91409/ 848  234

1372 . 

 خت/ س939الف 912/ 851  235

1388 

 -امرز خردمند.تی؛ برگردان فرپه اونگاره/ گزینه شعرهاي جوزهجویم بکرسرزمینی می

 . 1388تهران: مشکی، 

 -ي فیروز ناجی./ پنجاه و چهار شعر از جوزپه اونگارتی؛ گردانده1919-1914وجد  1393 نت/ و939الف 912/ 851  236

 . 1393تهران: پیکره، 

تهران: چشمه،  -/ چزاره پاوزه؛ ترجمه کاظم فرهادي، فرهاد خردمند.گزینه شعرها 1371 فت/ گ263پ 912/ 851  237

1371 . 

 شت/ پ478الف 334/ 859  238

1359 

 -تهران: کتاب زمان،  -/ زاهاریا استانکو، ترجمه احمد شاملو.ها (متن کامل)پا برهنه

1359 . 

 . 1386تهران: چشمه،  -ي احمد پوري./ نونو ژودیس؛ ترجمههاخلسه بر ویرانه 1386 پت/ خ63ژ 141/ 861  239

تهران: نگاه،  -/ فدریکو گارسیالورکا؛ ترجمه سعید آذین، وحید موحد.فصلی در غرناطه 1386 آت/ ف141گ 6/ 861  240

1386 . 

/ رافائل رابرتی ؛ترجمه نازنین میرصادقی، رامین رافائل آلبرتی شاعر دریا، مردم و آزادي 1382 مت/ ر717آ 62/ 861  241

 . 1382تهران: مس،  -موالیی.

تهران: کهکشان: دفتر  -/ هاواردتی. یانگ؛ مترجم عبداهللا کوثري.خوان رامون خیمنس 1376 ين/ 997خ 62/ 861  242

 . 1376ویراسته، 

 -باغی.اصغر قره/ گردآوري و نگارش علیهاي فدریکو گارسیا لورکازندگی و طرح 1370 قس/ 141گ 62/ 861  243

 . 1370تهران: ابتکار، 

تهران: کهکشان:  -/ نویسنده آرنلد واینستاین؛ مترجم رضا معتمدي.فدریکو گارسیا لورکا 1375 وس/ 141گ 62/ 861  244

 . 1375دفتر ویراسته، 

تهران:  -/ فدریکوگارسیالورکا؛ ترجمه سیاوش روشندل.اي براي سالوادوردالیچکامه 1384 رت/ چ141گ 62/ 861  245

 . 1384هادیان، 

تهران: صریر قلم،  -/ گزینه اشعار اوکتاویو پاز؛ ترجمه مهدي چاوشی.باد و آب و سنگ 1374 چت/ ب136پ 64/ 861  246

1374 . 
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 . 1376تهران: ویستار،  -/ اوکتاویو پاز؛ ترجمه تینا حمیدي.عقاب یا آفتاب 1376 حت/ ع168پ 64/ 861  247

/ پابلو نرودا؛ ترجمه احمد نه شعرهاي عاشقانه)ات را نه (گزیهوا را از من بگیر خنده 1374 پت/ هـ394ن 64/ 861  248

 . 1374تهران: چشمه،  -پوري.

تهران:  -ي فرود خسروانی./ پابلو نرودا؛ گرداندهبیست شعر عاشقانه و یک سرود نومیدي 1355 خت/ ب394ن 64/ 861  249

 . 2535=  1355امیرکبیر، 

=  1357[تهران]: پویش،  -ودا؛ مترجمان ع. طالع، نیاز یعقوبشاهی./ پابلو نرما بسیاریم 1357 طت/ م394ن 64/ 861  250

2537 . 

 . 1377تهران: ثالث،  -/ پابلو نرودا؛ ترجمه فواد نظیري.هاي آسمانیسنگ 1377 نت/ س394ن 64/ 861  251

 . 1382ري، تهران: میرکس -فر./ پاپلو نرودا؛ [ترجمه] فرزین هوماندل زرد 1382 هـت/ د394ن 64/ 861  252

تهران: نشر سحر،  -/ میگوئله ارتگا آلوارز؛ ترجمه حسین اقدامی.از نیمه راه یک صحنه 1356 الفت/ الف766آ 64/ 862  253

1356=2536 . 

تهران: پیام،  -لوئیس بورخس؛ ترجمه احمد میرعالیی./ خورخهالف و داستانهاي دیگر 1352 مت/ الف759ب 6/ 863  254

1352 . 

تهران:  -/ خورخه لوئیس بورخس؛ ترجمه کاوه میرعباسی.اولریکا و هشت داستان دیگر 1380 مت/ الف759ب 6/ 863  255

 . 1380باغ نو، 

[تهران]: فاریاب،  -ي احمد میرعالیی.لوییس بورخس؛ ترجمه/ خورخهمرگ و پرگار 1363 مت/ م759ب 6/ 863  256

 ؟]. 1363[

تهران: کتاب زمان،  -/ خورخه لوئیس بورخس؛ ترجمه احمد میرعالئی.هاي مدورویرانه 1350 مت/ و759ب 6/ 863  257

1350 . 

تهران: نشر نو،  -/ میگل آنخل آستوریاس؛ ترجمه سروش حبیبی.چشمان نخفته در گور 1369 حت/ چ533آ 64/ 863  258

1369 . 

آنخل آستوریاس؛ ترجمه لیلی / میگلمه چیز داشتمردي که همه چیز همه چیز ه 1380 گت/ م533آ 64/ 863  259

 . 1380تهران: کتاب مهناز،  -ویراست؟. -گلستان..

 خت/ ص523الف 64/ 863  260

1373 

 . 1373تهران: نگاه،  -/ آنتونیو اسکارمتا؛ ترجمه جالل خسروشاهی.صبر آتشین
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تهران:  -/ مانوئل پوییگ؛ [ترجمه] احمد گلشیري.اهنفرین ابدي بر خواننده این برگ 1379 گت/ ن853پ 64/ 863  261

 . 1379آفرینگان، 

 . 1379تهران: آفرینگان،  -/ آریل دورفمان؛ ترجمه احمد گلشیري.ناپدیدشدگان 1379 گت/ ن751د 64/ 863  262

 . 1363 تهران: نشر فردا، -/ خوان رولف؛ مترجم احمد گلشیري.پدرو پارامو 1363 گت/ پ845ر 64/ 863  263

 . 1375تهران: بدیهه،  -فرد./ اثر میگوئل سرانو؛ مترجم محسن حائريگل غایی 1375 حت/ گ432س 64/ 863  264

جا]: دفترهاي زمانه، [بی -/ کامیلوخوسه سال؛ ترجمه حسن پستا.خانواده پاسکوال دوارته 1369 پت/ خ619س 64/ 863  265

1369 . 

تهران: نشر نی،  -[ویراست؟]. -/ کارلوس فوئنتس؛ ترجمه عبداهللا کوثري.آئورا 1387 كت/ آ918ف 64/ 863  266

1387 . 

تهران: طرح نو،  -/ نویسنده کارلوس فوئنتس؛ مترجم عبداهللا کوثري.گرینگوي پیر 1378 كت/ گ918ف 64/ 863  267

1378 . 

تهران: کهکشان:  -رن؛ [مترجم] کاوه میرعباسی./ سارا کاسترو کالماریو بارگاس یوسا 1374 كس/ 164و 64/ 863  268

 . 1374دفتر ویراسته، 

 . 1384تهران: علم،  -یوسا؛ ترجمه عبداهللا کوثري./ نوشته ماریو بارگاسسور بز 1384 كت/ س164و 64/ 863  269

 . 1370شیراز: نشر شیوا،  -/ خولیو کورتازار؛ ترجمه بهمن شاکري.هاي بهشتدروازه 1370 شت/ د796ك 863  270

 تا]. تهران: اندیشه، [بی -/ اشیل؛ ترجمه شاهرخ مسکوب.پرومته در زنجیر مت/ پ563الف 01/ 882  271

 نت/ پ753الف 132/ 889  272

1378 

تهران: ثالث،  -ي فواد نظیري./ ادیسه ئوس الی تیس؛ ترجمههایی به فصل پنجم سالپنجره

1378 . 

/ یانیس ریتسوس؛ زمان سنگی: به همراه متن کامل: تقویم تبعید، نامه به ژولیو کوري ... 1383 فت/ ز935ر 132/ 889  273

 . 1383المللی گفتگوي تمدنها، تهران: نشر ثالث؛ مرکز بین -ي فریدون فریاد.ترجمه

تهران: امتداد،  -/ ترجمه علی عبداللهی.اي از شعرهاي یانیس ریتسوس: گزینهنام دیگر عشق 1382 عت/ ن935ر 134/ 889  274

1382 . 

 -احمد، سیمین دانشور؛ با طرحهاي اردشیر محصص./ ترجمه جالل آلچهل طوطی اصل 1351 آت/ 88چ 21/ 891  275

 . 1351تهران: نشر موج، 

تهران: دارینوش،  -ندرانات تاگور؛ [ترجمه] مسیحا برزگر./ رابیتاب: دفتر شعرشب بت/ ش243ت 4416/ 891  276



 ملک ملی موزه و کتابخانه به سیدجوادي حاج میرکسري آقاي اهدایی هايکتاب

1382 1382 . 

زاده / [مولف مارینا تسوه تایوا]؛ ترجمه فریده حسنتایوا: گزینه اشعارمارینا تسوه 1383 حت/ م576ت 714/ 891  277

 . 1383تهران: نسیم دانش،  -(مصطفوي).

 . 1375تهران: کهکشان: دفتر ویراسته،  -درایور، محمد مختاري./ سام آنا آخماتووا 1375 دس/ 239آ 7142/ 891  278

هنر وصف واقعیت (یادداشتهائی بر کارهاي آنتوان چخوف) و آنتون چخوف و هنر تئاتر  1353  زس/ 31چ 733/ 891  279

/ سرگی زالیگین، کنستانتین استانیسالوسکی؛ (خاطرات کنستانتین استانیسالوسکی)

 . 1353هران: گوتنبرگ، ت -ترجمه ناصر موذن.

تهران: کهکشان: دفتر  -جی. وینر؛ [مترجم] خشایار دیهیمی./ تاماسآنتون چخوف 1374 وس/ 31چ 733/ 891  280

 . 1374ویراسته، 

/ آنتون چخوف؛ ترجمه هاجر هاي فارسی آثار چخوفسه سال: همراه با کتابشناسی، ترجمه 1361 خت/ س31چ 733/ 891  281

 . 1361هدهد،  -خانمحمد.

 . 1361تهران: امیر کبیر،  -/ آنتون چخوف؛ ترجمه سیمین دانشور..دشمنان 1361 دت/ د31چ 733/ 891  282

/ آنتون پاولوویچ چخوف؛ گزیده، ترجمه و با مقدمه احمد هاي کوتاهبهترین داستان 1386 گت/ ب31چ 733/ 891  283

 . 1386تهران: نگاه،  -گلشیري.

تهران: امیرکبیر، کتابهاي شکوفه،  -/ آنتون چخوف؛ ترجمه کورش مهربان.گرگها و آدمها 1369 مت/ گ31چ 733/ 891  284

1369 . 

 تا]. نا، بیجا: بی[بی -/ میخائیل شولوخف؛ ترجمه م. ا. به آذین.دن آرام الفت/ د733ش 7344/ 891  285

 . 1391تهران: مازیار،  -شولوخوف؛ برگردان احمد شاملو. / میخائیلدن آرام 1391 شت/ د733م 7344/ 891  286

 . 1380تهران: دشستان،  -/ اسواومیر مرژوك؛ ترجمه ایرج زهري.مهاجران 1380 زت/ م461م 8527/ 891  287

 دت/ ت437هـ 86354/ 891  288

1386 

 . 8613تهران: کتاب روشن،  -/ بهومیل هرابال؛ ترجمه پرویز دوائی.تنهایی پرهیاهو

 كت/ ر131ك 9913/ 891  289

1370 

تهران: نشر مرکز،  -الدین کزازي./ اسماعیل کاداره؛ ترجمه جاللرویدادهاي شهر سنگی

1370 . 

 غ483ف 543 0803 713/ 892  290

1385 

/ عبدالحسین هاي کالسیک عرب) امرو القیس....غزاالنی درمیان خالیق (گزیده عاشقانه

 . 1385ید، تهران: مروار -فرزاد.
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 گت/ ش553ب 716/ 892  291

1364 

تهران: شعر و قصه،  -/ معین بسیسو؛ ترجمه فریدون گیالنی.شعرهایی بر جام پنجره

1364 . 

تهران:  -/ توفیق زیاد؛ ترجمه موسی بیدج.مردگانتان را به خاك بسپارید و برخیزید 1373 بت/ م82ز 716/ 892  292

 . 1373زه هنري، سازمان تبلیغات اسالمی، حو

 . 1390تهران: نشر ثالث،  -/ نزار قبانی؛ ترجمه موسی بیدج..هاي دیگربلقیس و عاشقانه 1390 بت/ ب386ق 716/ 892  293

 -/ نزار قبانی؛ ترجمه احمد پوري.در بندر آبی چشمانت ...: گزینه شعرهاي عاشقانه 1389 د386ق 716/ 892  294

 . 1389تهران: چشمه، 

تهران: موسسه  -/ ناظم حکمت؛ ترجمه جالل خسروشاهی، رضا سیدحسینی.چهار زندان 1379 خت/ چ716ح 351/ 894  295

 . 1379انتشارات نگاه، 

 بت/ س716ح 3513/ 894  296

1352 

/ از ناظم بابو، داستان شیخ بدرالدین -هایی باري تارانتا سه منظومه: ژوکوندوسی یا او، نامه

 . 1352تهران: امیرکبیر،  -بان.مین باغچهحکمت؛ ترجمه ث

 يت/ ب716ح 3533/ 894  297

1381 

تهران: مینا،  -/ ناظم حکمت؛ مترجم رسول یونان.شعر -بنرجی چرا خودکشی کرد؟: رمان 

1381 . 

 . 2536= 1356تهران: کتیبه،  -کی؛ ترجمه احمد شاملو.ئی چی/ گرگهمفتخورها 1356 شت/ م96چ 51122/ 894  298

 الفت/ و869ف 11009/ 895  299

1378 

/ ارنست فنولوزا؛ با مقدمه تحشیه و ویرایش عزرا پاوند؛ نگارهاي چینی، رسانه شعرواژه

 . 1378اصفهان: فردا،  -ترجمه احمد اخوت.

رشید: کتاب اصفهان: نقش خو -/ تویوتاما تسونو؛ ترجمه حمید زرگرباشی.گیسوي رها 1380 زت/ گ576ت 615/ 895  300

 . 1380آینه، 

اصفهان: نقش  -مان؛ ترجمه حمید زرگرباشی./ مانفرد هاوسهاي مهتابیعشق، مرگ و شب 1380 زت/ ع238هـ 615/ 895  301

 . 1380خورشید: کتاب آینه، 

صحیح گردآوري / برگردان [ها: گزیده تانکا و هایکو از کالسیک تا مدرندر جنگل ستاره 1385 د532الف 61508/ 895  302

 . 1385تهران: اسطوره،  -پور.و ترجمه] ابوالقاسم اسماعیل

 پت/ ص988ب 61509/ 895  303

1369 

 . 1369تهران: دنیاي مادر،  -/ دانیل سی. بیوکانن؛ [ترجمه] ع. پاشائی.صد هایکوي مشهور

تهران: سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه  -هر بصیر./ ترجمه منوچاشعار زندان هوشی مینه بت/ الف853هـ 134 922/ 895  304
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 . 1383هنري، شرکت انتشارات سوره مهر،  1383

 پهلوي] -یشت. فارسی[زند بهمن 1344 هـت/ 58ز 06/ 0فا8  305

زند و هومن یسن: (بهمن یشت): مسئله رجعت و ظهور در آئین زرتشت و کارنامه اردشیر 

 . 1344هران: امیرکبیر کتابهاي پرستو، ت -/ نوشته [ترجمه] صادق هدایت.پاپکان

تهران: موسسه مطالعات و  -/ تالیف ارژنگ مدي.عشق در ادب فارسی از آغاز تا قرن ششم 1371 ع424م 9354/ 0فا8  306

 . 1371تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، 

 . 1391تهران: مروارید،  -/ ضیاء موحد.شعر و شناخت 1391 ش828م 009/ 1فا8  307

 . 1373تهران: نشر مرکز،  -/ باقر پرهام.با نگاه فردوسی: مبانی نقد خرد سیاسی در ایران 1373 پن/ 473ف 21/ 1فا8  308

 ؟ . شاهنامه. شرح]416 - 329[فردوسی، ابوالقاسم،  1373 حش/ ش473ف 21/ 1فا8  309

 . 1372مرکز،  تهران: نشر -/ سعید حمیدیان.درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی

 [رباعیات] 1384 ر957خ 22/ 1فا8  310

اللهی؛ مقدمه محمدعلی / خوشنویس مسعود فضلرباعیات حکیم عمر خیام نیشابوري

 . 1384تهران: جمهوري،  -فروغی.

 [هفت پیکر. شرح] 1338 من/ هـ489ن 23/ 1فا8  311

 . 1338گاه تهران، تهران: دانش -/ نگارش محمد معین.تحلیل هفت پیکر نظامی

تهران: آگاهان ایده،  -/ نویسنده مهشید مشیري.هاي سعدينظریه ارتباط زبانی و مرثیه 1379مس/ 554س 31/ 1فا8  312

1379 . 

 [شمس تبریزي] 1380 ش849م 31/ 1فا8  313

مه الدین محمد مولوي بلخی براساس نسخه فروزانفر با ترجکلیات شمس تبریزي موالنا جالل

/ اشعار عربی، یونانی و ترکی و توضیح لغات و اصطالحات با اشاره به آیات و احادیث

 . 1381تهران: قطره،  -کوشش توفیق هـ. سبحانی.به

 [مثنوي] 1341 م849م 31/ 1فا8  314

 -امکنه و قبایل  -دوره کامل مثنوي معنوي بانضمام چهار فهرست اعالم، اسامی رجال و نساء

الدین / اثر جاللم. در لیدن از بالد هالند1933 - 1925ز روي نسخه طبع کتب ... ا

الرومی؛ سعی و اهتمام و تصحیح رینولدالین الحسین البخی ثممحمدبنمولوي محمدبن
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 . 1341تهران: امیرکبیر،  -نیلکسون.

 [دیوان. شرح] 1375 جش/ د198ح 32/ 1فا8  315

تهران: نشر  -/ هاشم جاوید.و غزلیات دیوان حافظ حافظ جاوید: شرح دشواریهاي ابیات

 . 1375فرزان روز، 

 . 1369تهران: شروه،  -/ منوچهر آتشی.آهنگ دیگر 1369 آ182آ  62/ 1فا8  316

 . 1381تهران: آرویج،  -/ مسعود زندي.تنبورهاي سنگی 1381 ت63ز  62/ 1فا8  317

 . 1386تهران: نگاه،  -/ منوچهر آتشی.بهاي شریشه 1386 ر182آ 62/ 1فا8  318

 . 1384تهران: نگاه،  -/ منوچهر آتشی.هاي سورناغزل غزل 1384 غ182آ 62/ 1فا8  319

 . 1370تهران: نشر قطره،  -/ منوچهر آتشی.گندم و گیالس (مجموعه شعر) 1370 گ182آ 62/ 1فا8  320

 . 1370تهران: مروارید،  -نوچهر آتشی./ موصف گل سوري 1370 و182آ 62/ 1فا8  321

 . 1376تهران: فکر روز،  -/ مسعود احمدي.بر شیب تند عصر 1376 ب284الف 62/ 1فا8  322

تهران:  -/ مسعود احمدي.)1377تا دي  1374براي بنفشه باید صبر کنی: (شعرهاي آذر  1378 ب284الف 62/ 1فا8  323

 . 1378نشر همراه، 

 . 1367تهران: گوینده،  -/ مسعود احمدي.دونده خسته نگارگر هنگام که ... 1367 د284الف 62/ 1فا8  324

 ؟]. 1371تهران: نشر همراه، [ -/ مسعود احمدي.تر و صبح در ساكروحی خیس، تنی 1371 ر284الف 62/ 1فا8  325

 . 1368ن: مسعود احمدي، تهرا -/ مسعود احمدي.قرار مالقات 1368 ق284الف 62/ 1فا8  326

 . 1347تهران: کتاب زمان،  -/ احمدرضا احمدي.وقت خوب مصائب 1347 و284الف 62/ 1فا8  327

تهران: مروارید،  -/ مهدي اخوان ثالث (م. امید).1339 - 1344از این اوستا: مجموعه شعر  1362 الف317الف 62/ 1فا8  328

1362 . 

 . 1357تهران: توکا،  -/ مهدي اخوان ثالث (م. امید).دوزخ، اما سرد 1357 د317الف 62/ 1فا8  329

 . 1383تهران: مروارید: زمستان،  -ثالث (م. امید)./ مهدي اخوانزمستان 1383 ز317الف 62/ 1فا8  330

 . 1389ان: آهنگ دیگر، تهر -/ سعید اسکندري.ي شعرست: مجموعهي دریاییدستم ستاره 1389 د525الف 62/ 1فا8  331

 . 1382شیراز: نوید شیراز،  -/ منصور اوجی.شعر 98شعر، چیزیست شبیه گرگ،  1382 ش922الف 62/ 1فا8  332

شیراز:  -انتخاب هوشنگ گلشیري./ منصور اوجی؛ بههواي باغ نکردیم: برگزیده اشعار 1371 هـ922الف 62/ 1فا8  333

 ]. 1371نوید شیراز، [
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 . 1368تهران: عصر جدید،  -/ شعرهاي علی باباچاهی.آواي دریامردان 1368 آ113ب 62/ 1فا8 334

 تا]. سینا، [بیتبریز: ابن -/ علی باباچاهی.صداي شن ص113ب 62/ 1فا8  335

جلوه،  [تهران]: -/ جمشید برزگر.)1369 - 1372ي شعر (در آفتاب دویدن: مجموعه 1374 د444ب 62/ 1فا8  336

1374 . 

 . 1376[تهران: خانه سبز، [ -/ [جمشید برزگر].هر عمر راه بر خود بریدم 1376 هـ444ب 62/ 1فا8  337

 . 1369تهران: نیلوفر،  -نیا./ کامران بزرگ1358 - 1368خاك دامنگیر: مجموعه شعر  1369 خ532ب 62/ 1فا8  338

 . 1363[تهران]: واژه،  -/ شاپور بنیاد.1349 - 57وفر: یک شعر سونات نیل 1363 س728ب 62/ 1فا8  339

 . 1375تهران: دارینوش،  -/ نسرین جافري.گردانرمل هندسی آفتاب 1375 ر149ج 62/ 1فا8  340

 . 1369تهران: شیفته،  -/ نسرین جافري.زخم سایه و بید 1369 ز149ج 62/ 1فا8  341

 . 1384مشهد: محقق،  -/ هاشم جوادزاده.آدمی تنهاست 1384 آ734ج 62/ 1فا8  342

 . 1393تهران: افراز،  -.مجموعه کامل اشعار هوشنگ چالنگی 1393 م182چ 62/ 1فا8 343

 . 1370تهران: بهینه،  -/ رضا چایچی.چراغچتر، بیبی 1370 ب26چ 62/ 1فا8  344

 . 1393تهران: مروارید،  -/ رضا چایچی.1390تا  6613ي اشعار گزینه 1393 گ26چ 62/ 1فا8  345

 . 1382تهران: ثالث،  -/ روجا چمنکار.هاي نه ماههسنگ 1382 س58چ 62/ 1فا8  346

سیدجوادي، کسري حاجی -سیدجوادي./ کسري حاجیي شعرپاپریک در بوکو؛ مجموعه 1364 پ148ح 62/ 1فا8  347

1364 . 

 . 1382تهران: میرکسري،  -سیدجوادي./ کسري حاجپم 1382 پ148ح 62/ 1فا8  348

 . 1382تهران: نخستین،  -پوري./ بدریه حسن81تا تابستان  78کافور: گزینه شعرهاي  1382 ك521ح 62/ 1فا8  349

تهران: فکر روز،  -/ محمد حقوقی.68تا  65هاي از بامداد نقره و خاکستر شعرهاي سال 1376 الف677ح 62/ 1فا8  350

1376 . 

=  1357تهران: کتاب زمان،  -/ محمد حقوقی.با شب، با زخم، با گرگ: مجموعه شعر 1357 ب677ح 62/ 1فا8  351

2537 . 

 . 1368تهران: پرواز،  -/ محمد حقوقی.خروس هزار بال 1368 خ677ح 62/ 1فا8  352

 . 1372تهران: روایت،  -/ محمد حقوقی.1363- 64صر (شعرهاي برنی) هاي بلند عداالن 1372 د677ح 62/ 1فا8  353

 . 1351تهران: کتاب زمان،  -/ محمد حقوقی.47 - 50ها: منتخبی از شعرهاي شرقی 1351 ش677ح 62/ 1فا8  354
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 . 1370[تهران]: نگاه،  -/ محمد حقوقی.شب مانا شب 1370 ش677ح 62/ 1فا8 355

 . 1376مشهد: نشر نیکا،  -/ تقی خاوري.هاي صدا (شعر حضور)شکل 1376 ش289خ 62/ 1فا8  356

تهران: نگاه  -/ محمد خلیلی.)1378تیر  - 1375سوخته زاران: مجموعه شعر (آبان  1378 س721خ 62/ 1فا8  357

 . 1378سبز، 

تهران: روزآمد،  -/ تالیف محمد خلیلی.کوتاه صدایم را به باران بسپار: مجموعه شعرهاي 1382 ص721خ 62/ 1فا8  358

1382 . 

هاي جیبی: سپهر، تهران: سازمان کتاب -/ اسماعیل خوئی.گزینه شعرهاي اسماعیل خوئی 1357 گ934خ 62/ 1فا8  359

1357 . 

  .1384تهران: ثالث،  -/ فرهنگ رزاقی (عبدالحسینی).خواهم آبی باشممی 1384 م453ر 62/ 1فا8  360

تهران: آرویج:  -آرا./ ابراهیم رزم72- 80هاي اي از سالاند: گزینههنوز مرا نیافریده 1382 هـ458ر 62/ 1فا8  361

 . 1382پاس مشکاة، 

 . 1346تهران: روزن،  -/ یداهللا رویائی.1346و  1345ها دلتنگی 1346 د862ر 62/ 1فا8  362

 1356تهران: مروارید،  -/ یداهللا رویایی.1344تا  1340اي دریائی: گزیده شعرهاي شعره 1356 ش862ر 62/ 1فا8  363

 =2536 . 

 . 1363تهران: سیامک،  -نیا./ مصطفی زمانیصبح یک روز بهار 1363 ص52ز 62/ 1فا8  364

 . 1383مشهد: آساره،  -/ علی ساروي.ي روزهاریخت ساده 1383 ر152س 62/ 1فا8  365

تهران: نشر قطره،  -/ محمدعلی سپانلو.راه: (شعرهاي سبز و سیاه)پاییز در بزرگ 1379 پ296س 62/ 1فا8  366

1379 . 

 . 1357[تهران]: ققنوس،  -ع. سپانلو.. -/ م خاك: منظومه 1357 خ296س 62/ 1فا8  367

 . 1366تیراژه، تهران:  -/ م. ع. سپانلو.خانم زمان: منظومه 1366 خ296س 62/ 1فا8  368

 . 1370شیراز: نشر شیوا،  -/ م. ع. سپانلو.خیابانها، بیابانها: گزیده اشعار 1370 خ296س 62/ 1فا8  369

 . 1363تهران: اسفار،  -/ م. ع. سپانلو.رگبارها 1363 ر296س 62/ 1فا8  370

 . 1357تهران: کتاب زمان،  -/ محمدعلی سپانلو.گیرمنبض وطنم را می 1357 ن296س 62/ 1فا8  371

 . 2537=  1357تهران: روزبهان،  -/ محمدعلی سپانلو.ي شعرهجوم: مجموعه 1357 هـ296س 62/ 1فا8  372

/ داریوش آشوري، کریم امامی، حسین پیامی در راه: نظري به شعر و نقاشی سهراب سپهري 1366 آس/ 329س 62/ 1فا8  373
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 . 1366تهران: طهوري،  -؟].[ویراست -همدانی.معصومی

 . 1382تهران: نشر نوشه،  -/ محمدعلی سجادي.خیره بر چهار فصل و خاتوزین 1382 خ367س 62/ 1فا8  374

 ]. 1386کرج: فراگاه، [ -/ ناهید سرشگی (طارا).این شاعرانه نیست؟! 1386 الف468س 62/ 1فا8  375

 . 1388کرج: فراگاه،  -/ ناهید سرشگی.پرندهبیهاي شطرنج 1388 ش468س 62/ 1فا8  376

 . 1381نگار، تهران: فرخ -/ یزدان سلحشور.دیوان خشم: مجموعه شعر 1381 د634س 62/ 1فا8  377

پنج  -2بادبان و دریا را باد برده است.  - 1بادبان و دریا را باد برده است، دو دفتر شعر:  1379 ب185ش 62/ 1فا8  378

 . 1379تهران: نشر کتاب نادر،  -یکتا./ محمدعلی شاکريي صبحگاهیهتران

ترین احمد شاملو: : شعر شاملو از آغاز تا امروز، شعرهاي برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق 1361 حس/ 213ش 62/ 1فا8  379

 . 1361تهران: کتاب زمان،  -/ از محمد حقوقی.شعرها

 . 1357تهران: نیل،  -/ احمد شاملو.یدا در آینهآ 1357 آ213ش 62/ 1فا8  380

 . 2536=  1356تهران: مروارید،  -/ احمد شاملو.باغ آینه 1356 ب213ش 62/ 1فا8  381

تهران: زمانه:  -/ احمد شاملو.)1356 - 1359ي شعر (هاي کوچک غربت: مجموعهترانه 1384 ت213ش 62/ 1فا8  382

 . 1384نگاه، 

 . 1357تهران: مروارید،  -/ احمد شاملو.دشنه در دیس: مجموعه شعر 1357 د213ش 62/ 1فا8  383

 . 1376تهران: نگاه،  -/ احمد شاملو.در آستانه 1376 د213ش 62/ 1فا8  384

 . 1349تهران: کتاب زمان،  -/ احمد شاملو.شکفتن در مه: چند شعر 1349 ش213ش 62/ 1فا8  385

 . 1357تهران: انتشارات نیل،  -/ احمد شاملو.ققنوس در باران 1357 ق213ش 62/ 1فا8  386

 . 1360تهران: مروارید،  -/ احمد شاملو.قطعنامه 1360 ق213ش 62/ 1فا8  387

 . 1357تهران: امیرکبیر،  -/ احمد شاملو.هاي خاكمرثیه 1357 م213ش 62/ 1فا8  388

 . 1389کرج: فراگاه،  -حسینی./ زري شاهي تاریک: مجموعه شعرپري خانه 1389 پ242ش 62/ 1فا8  389

 . 1369تهران: نشر مرکز،  -/ شمس لنگرودي.قصیده لبخند چاك چاك و اشعار دیگر 1369 ق655ش 62/ 1فا8  390

  .1367تهران: چشمه،  -/ شمس لنگرودي.)1366 - 1362جشن ناپیدا ( 1367 ج665ش 62/ 1فا8  391

 . 1365تهران: چشمه،  -/ شمس لنگرودي.خاکستر و بانو 1365 خ665ش 62/ 1فا8  392

 . 1389تهران: چشمه،  -لنگرودي./ محمد شمسکه هنوز زنده بودممیرم به جرم آنمی 1389 م665ش 62/ 1فا8  393

 . 1390کرج: فراگاه،  -/ طیبه شهبازي.)بیست و نه] دي: (مجموعه غزل[ 29از شامگاه  1390 الف766ش 62/ 1فا8  394
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 . 1381تهران: نیم نگاه،  -/ شعر فریاد شیري.آغوش من از سفر پر است 1381 آ973ش 62/ 1فا8  395

 -/ رستم شیري.)75تا  77ها زبان گنجشک را نمی فهمند : گزینه شعر سالهاي (کالغ 1377 ك973ش 62/ 1فا8  396

 . 7713تهران: پاسارگاد، 

 . 1369[تهران]: موسسه فرهنگی گسترش هنر،  -/ بهمن صالحی.57 - 68نخل سرخ؛  1369 ن312ص 62/ 1فا8  397

 ]. 1382تهران: نگار و نیما (نگیما)، [ -/ ناصر صدري.از روشناي آب و آینه 1382 الف516ص 62/ 1فا8  398

شیراز: نوید،  -/ طاهره صفارزاده.1356- 58ده اشعار سالهاي بیعت با بیداري: برگزی 1365 ب654ص 62/ 1فا8  399

1365 . 

 . 1366شیراز: نوید،  -/ طاهره صفارزاده.1359 - 65ي اشعار دیدار صبح: گزیده 1366 د654ص 62/ 1فا8  400

 . 1381[تهران]: ثالث،  -/ عباس صفاري.دوربین قدیمی و اشعار دیگر 1381 د657ص 62/ 1فا8  401

 . 1388تهران: نگاه،  -شکن./ ایرج صفصبح هیاهو 1388 ص732ص 62/ 1فا8  402

 . 1388تهران: نگاه،  -شکن./ ایرج صفصبح هیاهو 1388 ص732ص 62/ 1فا8  403

 . 1388تهران: نگاه،  -شکن./ ایرج صفقاب برهنه 1388 ق732ص 62/ 1فا8  404

 . 1336تهران: رواق،  -/ طاهره صفارزاده.پنجم سفر 1336 س654ط 62/ 1فا8  405

 . 1382تهران: نگار و نیما (نگیما)،  -دفتر./ افسانه عزبیکی که مثل خودم بود 1382 ي561ع 62/ 1فا8  406

 . 13نا]، جا: بی[بی -/ حائري.شهید عشق وطن عشقی حس/ 634ع 62/ 1فا8  407

 . 1369تهران: نیلوفر،  -/ عبدالعلی عظیمی.1364 - 1368م گل: مجموعه شعر با نا 1369 ب716ع 62/ 1فا8  408

 . 1383تهران: خانه هنر پارسه،  -/ حسن فدائی.مجموعه شعر ارغوان 1383 م314ف 62/ 1فا8  409

 . 1384 -تهران: نشر ثالث،  -/ م. آزاد.پریشادخت شعر 1384 پ428ف 62/ 1فا8  410

تهران:  -/ تهیه و تنظیم از امیر اسماعیلی، ابوالقاسم صدارت.جاودانه: فروغ فرخزاد 1347 ج428ف 62/ 1فا8  411

 . 1347مرجان، 

 -.2ویراست  -/ فروغ فرخزاد؛ ترجمه اسماعیل سالمی.تولدي دیگر (گزیده اشعار) 1386 ست/ ت428ف 62/ 1فا8  412

 ]. 1386تهران: زبانکده، [

 . 1373رود، اصفهان: نشر زنده -/ کیوان قدرخواه.هاپریخوانی 1373 پ422ق 62/ 1فا8  413

 . 1370جا]: بهینه، [بی -/ کیوان قدرخواه.هاي اصفهانگوشه 1370 گ422ق 62/ 1فا8  414

 . 4138تهران: آرویج،  -/ مجموعه اشعار فرزانه قوامی.مانداز من فقط النگویی می 1384 الف857ق 62/ 1فا8  415
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 . 1381تهران: میرکسري،  -/ فرزانه قوامی.گفته بودم؛ من از نسل شهرزادهاي مضطربم 1381 گ857ق 62/ 1فا8  416

 . 1373جلیل قیصري،  -/ جلیل قیصري.هاي دورلو تا کومهاز گنگ 1373 الف973ق 62/ 1فا8  417

 . 1380نگاه، تهران: نیم -قیصري. / جلیلمن و جهان در یک پیراهن 1380 م973ق 62/ 1فا8  418

 . 1370مشهد: نشر نما: نشر دیبا،  -اهري./ محمدباقر کالهیباغی در منقار بلبلی 1370 ب635ك 62/ 1فا8  419

 -هاي رضا فردوسی.اهري؛ طرح/ محمدباقر کالهیبنگریم، بازگردیم، از نو تازه شویم 1373 ب635ك 62/ 1فا8  420

 . 1373ا، مشهد: نشر نیک

 . 1378تهران: نشر همراه،  -اهري./ محمدباقر کالهیکاش: مجموعه شعر 1378 ك635ك 62/ 1فا8  421

تهران: کتاب نیستان،  -اهري./ محمدباقر کالهیگزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر 1378 گ635ك 62/ 1فا8  422

1378 . 

 . 1381تهران: نشر ثالث،  -/ عفت کیمیایی.شودام سنجاق میآفتاب به سینه 1381 آ972ك 62/ 1فا8  423

 تا]. نا، بیجا: بی[بی -/ پرویز گراوند.انگشت شست و یک الف286گ 62/ 1فا8  424

 . 1373تهران: نشر نشانه،  -طائمه.اکبر گودرزي/ علیحکایت پنهان ماه 1373 ح738گ 62/ 1فا8  425

 . 1378تهران: نشر نشانه،  -طائمه.اکبر گودرزي/ علیمن اما هیچ کس: مجموعه شعر 1378 م743گ 62/ 1فا8  426

 . 1997م=  1376تهران: نشر توسعه،  -/ محمود معتقدي.فصل رویاهاي گمشده 1376 ف656م 62/ 1فا8  427

 . 1373 نا]،جا: بی[بی -/ رضا مقصدي.با آینه دوباره مدارا کن 1373 ب726م 62/ 1فا8  428

 . 1388تهران: آفرینش،  -/ حسین منزوي.حنجره زخمی تغزل 1388 ح786م 62/ 1فا8  429

 . 1356تهران: رز،  -زاده./ کیومرث منشیسفرنامه مرد مالیخولیائی رنگ پریده 1356 س791م 62/ 1فا8  430

 . 1369تهران: نیلوفر،  -/ ضیاء موحد.غرابهاي سفید: مجموعه شعر 1369 غ828م 62/ 1فا8  431

 . 1380تهران: نیم نگاه،  -سادات) میرصادقی./ مینا (اکرمکنم تقویم را برگردانخواهش می 1380 خ941م 62/ 1فا8  432

 . 1392تهران: آینور،  -/ مولف احسان نادعلی (تابین تگین).نامهتابین 1392 ت137ن 62/ 1فا8 433

 . 1379تهران: نشر سرایش،  -/ پونه ندائی.رد پاي زمان: (دفتر شعر) 1379 ر365ن 62/ 1فا8  434

 . 1385تهران: فرازان،  -خواه./ نیوشا نوعنگاهی بنویس 1385 ن795ن 62/ 1فا8  435

 . 1374اصفهان: هشت بهشت،  -/ محمود نیکبخت.از اندیشه تا شعر: مشکل شاملو در شعر 1374 الف925ن 62/ 1فا8  436

تهران:  -].2[ویرایش -ثالث./ مهدي اخوانها و عطا و لقاي نیما یوشیجبدایع و بدعت 1369 الفس/ 986ن 62/ 1فا8  437

 . 1369بزرگمهر، 
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ترین نیمایوشیج: شعر نیمایوشیج از آغاز تا امروز، شعرهاي برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق 1380 حس/ 986ن 62/ 1فا8  438

 . 1380تهران: نگاه،  -محمد حقوقی./ از شعرها

 تا]. تهرات: دنیا، [بی -/ نیما یوشیج.فریادهاي دیگر و عنکبوت رنگ ف986ن 62/ 1فا8  439

 . 1352تهران: دنیا،  -/ نیما یوشیج.انداز: ششمین دفتر از مجموعه آثارقلم 1352 ق986ن 62/ 1فا8  440

 . 2536=  1356تهران: امیرکبیر،  -/ دو منظومه از نیما یوشیج.ي سریویلیخانهمانلی و  1356 م986ن 62/ 1فا8  441

 . 1346تهران: مروارید: خانه کتاب،  -/ نیما یوشیج.ناقوس 1346 ن986ن 62/ 1فا8  442

 . 1382تهران: میدکسري،  -/ مریم هوله.هاي آتندر کوچه 1382 د781هـ 62/ 1فا8  443

/ فرزین 1371 - 1379اي از سرودهاي آسمان پروانه کوتاه است: (مجموعه شعر) گزینه 1379 آ876هـ 62/ 1فا8  444

 . 1379تهران: نشر معیار،  -زاده.فر؛ با درآمدي از کیومرث منشیهومان

 . 1383تهران: میرکسري،  -فر./ فرزین هومانهاتیله 1383 ت876هـ 62/ 1فا8  445

 . 1381کرمانشاه: چشمه هنر و دانش،  -/ میترا یاقوتی.آواز ماه: مجموعه شعر 1381 آ25ي 62/ 1فا8  446

 . 1380تهران: نشر مینا،  -/ رسول یونان.کنسرت در جهنم 1380 ك93ي 62/ 1فا8  447

 . 1385، مشهد: شاملو -/ بروسان.ي شعر آزاد مشهد)به سمت رودخانه استوکس (گزیده 1385 ب489ب 6208/ 1فا8  448

مشهد:  -کوشش هاشم جوادزاده./ بهکتاب هفت: هفت چهره شعر خراسان: رضا افضلی... 1373 ك734ج 6208/ 1فا8  449

 . 1373محقق، 

مشهد: کلهر،  -کوشش هاشم جوادزاده./ بههاي شعر معاصر خراسانچهره:  2کتاب هفت  1375 ك734ج 6208/ 1فا8  450

1375 . 

مشهد: محقق،  -کوشش هاشم جوادزاده./ بههاي شعر معاصر خراسان...چهره: 3کتاب هفت  1384 ك734ج 6208/ 1فا8  451

1384 . 

/ انتخاب، درآمد، مقدمه و تفسیر از محمد )1370 -1301شعر نو از آغاز تا امروز ( 1377 ش677ح 6208/ 1فا8  452

 . 1377تهران: نشر ثالث: یوشیج،  -حقوقی.

تهران: نشر  -/ محمدعلی سپانلو.سال) 90هزار و یک شعر نو (گزارش شعر نو ایران طی  1378 هـ296س 6208/ 1فا8  453

 . 1378قطره، 

 . 1368تهران: نگاه،  -/ محمد حقوقی.شعر و شاعران 1368 ش677ح 6209/ 1فا8  454

 . 1380ن: نشر قصه، تهرا -/ شمس لنگرودي.نیما یوشیج 1380 ن655ش 6209/ 1فا8  455
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/ کاظم )70دگرگونی نگاه، زبان و ساختار در شعر امروز: (بررسی شعر متحول دهه  1379 د517ك 6209/ 1فا8  456

 . 1379تهران: نشر روان،  -کریمیان.

 . 1371مشهد: اردشیر،  -/ هاشم جوادزاده.پریزادان آب 1371 پ734ج 62/ 2فا8  457

تهران: توس،  -/ مهدي اخوان ثالث (م. امید).ها)اي براي بروبچهدرخت پیر و جنگل (قصه 1355 د317الف 62/ 3فا8  458

1355 . 

تهران: توکا،  -ثالث./ مهدي اخوانگوید: اما باز باید زیست، باید زیست، باید زیست!زندگی می 1357 ز317الف 62/ 3فا8  459

1357 . 

 . 1378اصفهان: نقش خورشید،  -/ محمدرحیم اخوت.تعلیق 1378 ت321الف 62/ 3فا8  460

 . 1383اصفهان: روزآمد،  -/ محمدرحیم اخوت.خورشید: یک داستان بلند 1383 خ321الف 62/ 3فا8  461

 . 1386تهران: آگاه،  -ي محمدرحیم اخوت./ نوشتهي سرگردان مانیمه 1386 ن321الف 62/ 3فا8  462

 . 1382تهران: علم،  -/ حسن اصغري.نقش باغ نگارستان 1382 ن572الف 62/ 3فا8  463

 . 1377تهران: جاویدان،  -محمد افغانی./ علیخداحافظ دخترم 1377 خ658الف 62/ 3فا8  464

 . 1364تهران: نگاه،  -محمد افغانی./ علیدکتر بکتاش 1364 د658الف 62/ 3فا8  465

 . 1384تهران: میرکسري،  -/ رحمان امینی.دیوارهاي موازي 1384 د844الف 62/ 3فا8  466

 . -1366تهران: نشر مغان،  -/ رضا براهنی.رازهاي سرزمین من: رمان 1366 ر413ب 62/ 3فا8  467

 . 1370تهران: نشر مرکز،  -/ زویا پیرزاد.مثل همه عصرها 1370 م899پ 62/ 3فا8  468

 . 1372تهران: روشنگران،  -/ خاطره حجازي.هاي رابطه: مجموعه داستانچراغ 1372 چ339ح 62/ 3فا8  469

 . 1374تهران: نشر مرغ آمین،  -نظر./ رضا خوشخندندها میو خدایان دوشنبه 1374 و891خ 62/ 3فا8  470

 . 1376: چشمه، تهران -].2[ویراست  -اشرف درویشیان./ علیهاي ابريسال 1376 س496د 62/ 3فا8  471

 . 1377تهران: نیلوفر،  -/ پرویز دوایی.باغ 1377 ب736د 62/ 3فا8  472

 -/ نگارش جلیل دوستخواه.ي فردوسیگزارش هفتخان رستم بر بنیاد داستانی از شاهنامه 1381 گ763د 62/ 3فا8  473

 . 1381تهران: ققنوس، 

تهران: نشر پارسی: نشر چشمه  -آبادي./ محمود دولته مردم سالخوردهروزگار سپري شد 1370 ر779د 62/ 3فا8  474

 ،1370 . 

 . 1369نا]، تهران: [بی -/ فرشته ساري.مروارید خاتون 1369 م154س 62/ 3فا8  475
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  .1376تهران: مروارید،  -/ احمد شاملو.هاي کوتاهدرها و دیوار بزرگ چین: نوشته 1376 د213ش 62/ 3فا8  476

 . 1379تهران: معیار،  -را عباسی./ ريهاپري چهارشنبهسی 1379 س298ع 62/ 3فا8  477

 . 1377تهران: نشر البرز،  -/ اسماعیل فصیح.تراژدي/ کمدي پارس 1377 ت744ف 62/ 3فا8  478

 . 1376تهران: البرز،  -/ اسماعیل فصیح.کشته عشق 1376 ك744ف 62/ 3فا8  479

 . 1369[تهران]: هدایت،  -/ محمد قاضی.زارا عشق چوپان 1369 ز243ق 62/ 3فا8  480

 . 1382تهران: دشتستان،  -/ علی قانع.هاي اردیبهشتوسوسه 1382 و288ق 62/ 3فا8  481

 . 1370تهران: مرکز،  -صادقی./ جعفر مدرسي اسب: یک داستانکله 1370 ك412م 62/ 3فا8  482

 . 1371تهران: باغ آینه،  -/ شاهرخ مسکوب.وگو در باغگفت 1370 گ555م 62/ 3فا8  483

 . 1366تهران: شباویز،  -ي جمشید نرسی./ نوشتهچرخ سنگی 1366 چ389ن 62/ 3فا8  484

 . 1373ینه، تهران: باغ آ -/ یوسف اسحاق پور؛ ترجمه باقر پرهام.بر مزار صادق هدایت 1373 الفس/ 447هـ 62/ 3فا8  485

 . 1372تهران: نشر مرکز،  -/ م. ف. فرزانه.آشنایی با صادق هدایت 1372 فس/ 447هـ 62/ 3فا8  486

 . 1331تهران: امیرکبیر،  -/ صادق هدایت.بوف کور 1331 ب447هـ 62/ 3فا8  487

 . 2536=  1356، تهران: جاویدان -/ نوشته صادق هدایت.حاجی آقا 1356 ح447هـ 62/ 3فا8  488

تهران: نگاه سبز،  -کوشش حسن اصغري./ بهتر از جنگ: مجموعه داستان کوتاهعریان 1380 ع572الف 6208/ 3فا8  489

1380 . 

/ هنر و ادبیات امروز: گفت و شنودي با دکتر پرویز ناتل خانلري، دکتر سیمین دانشور 1366 حت/ 256د 6209/ 3فا8  490

 . 1366بابل: کتابسراي بابل،  -حریري. کوشش ناصربه

 . 1352تهران: توس،  -سیدجوادي.اصغر حاج/ علیگامی در الفبا 1352 گ148ح 62/ 4فا8  491

 . 1370تهران: نیلوفر،  -شناس.محمد حق/ علیمقاالت ادبی، زبانشناختی 1370 م673ح 62/ 4فا8  492

/ یداهللا رویایی؛ گردآوري و تنظیم از غالمرضا ها)ل به وقت اندیشیدن (مقالههالك عق 1357 هـ862ر 62/ 4فا8  493

 . 1357تهران: مروارید،  -همراز.

 . 1354تهران: توس،  -/ احمد شاملو.از مهتابی به کوچه: مجموعه مقاالت 1354 الف213ش 62/ 4فا8  494

 . 1357تهران: توس،  -/ احمد شاملو.مقاالت از مهتابی به کوچه: مجموعه 1357 الف213ش 62/ 4فا8  495

 -کوشش کاوه گوهرین./ خسرو گلسرخی؛ به"هاي پراکندهنوشته"دستی میان دشنه و دل  1375 د581گ 62/ 4فا8  496

 . 1375 -تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی فرهنگ کاوش، 
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 . 1355گوتنبرگ،  -/ نیما یوشیج.شعر و نمایشارزش احساسات و پنج مقاله در  1355 الف986ن 62/ 4فا8  497

 . 1362تهران: آگاه،  -.نقد آگاه: در بررسی آراء و آثار (مجموعه مقاالت) 1362 575ن 6208/ 4فا8  498

 . 1384رشت: فرهنگ ایلیا،  -/ پیمان نوري.چرخدوقتی زمین بر پاشنه قفل می 1384 و757ن 62/ 7فا8  499

 . 1382تهران: نگاه،  -/ سهراب سپهري؛ به کوشش پروانه سپهري.اطاق آبی 1382 الف329س 362/ 8فا8  500

 . 1361تهران: اطالعات،  -/ موالنا عبدالرحمن جامی؛ به تصحیح اسماعیل حاکمی.بهارستان 1371 ب179ج 822/ 8فا8  501

 بت/ ك159الف 823/ 8فا8  502

1361 

 [کلیله و دمنه. برگزیده]

خانلري، محمد / ترجمه محمد بن عبداهللا البخاري؛ به تصحیح پرویز ناتلانهاي بیدپايداست

 . 1361تهران: خوارزمی،  -روشن.

 خن/ گ554س 831/ 8فا8  503

1372 

 [گلستان. شرح]

/ هاي دستوري و ادبیها و بیتهاي دشوار و برخی نکتهها و شرح جملهگلستان: با معنی واژه

 ]. 1372[تهران]: صفیعلیشاه، [ -رهبر.بکوشش خلیل خطیب

تهران: کتابفروشی زوار،  -/ برگزیده جالل متینی.هایی از نثر فصیح فارسی معاصرنمونه 1357 ن255م 08 862/ 8فا8  504

-1357 . 

امید  اي؛ مترجم/ بروژ آکرهي کردي)ي سه مجموعههایم پر شود از برف (گزیدهشاید جیب ش671آ 21/ 9فا8  505

 تا]. سنندج: نشر اکنون، [بی -ورزنده.

ي / گزیده شعرهاي فرهاد پیربال؛ ترجمه33333ي شماره ي پناهندهمانیفست یک نفره 1386 شت/ م896پ 21/ 9فا8  506

 . 1386تهران: نشر چشمه،  -فریاد شیري.

تهران: مینا،  -/ ترجمه فریاد شیري.صر کرديپاسپورت لبخند و آرزو: گزیده شعر معا 1380 پ973ش 2108/ 9فا8  507

1380 . 

/ والتر بنیامین؛ گزینش و عروسک و کوتوله: مقاالتی در باب فلسفه زبان و فلسفه تاریخ 1385 فت/ ع731ب 901  508

 . 1385تهران: گام نو،  -ترجمه مراد فرهادپور، امید مهرگان.

تهران:  -[ ویراست؟]. -ته کارل ر. پوپر؛ ترجمه احمد آرام./ نوشفقر تاریخیگري 1358 آت/ ف567پ 901  509

 . 1358خوارزمی، 

روز، تهران: نشر پژوهش فرزان -کروت؛ ترجمه عباس باقري./ آلن فینکلشکست اندیشه 1375 بت/ ش993ف 82/ 909  510

1375 . 
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تهران: نشر نو،  -ر؛ ترجمه پرویز ایرانخواه./ جان فریزچینیها: دو سال زندگی در چین 1362 الفت/ چ717ف 104/ 915  511

1362 . 

 تهران.  -/ از حسن دبیر حاج سید جوادي.شجره طیبه ش495ص 2/ 929  512

تهران:  -/ کارل مارکس؛ ترجمه باقر پرهام.1850تا  1848نبردهاي طبقاتی در فرانسه از  1379 پت/ ن129م 07/ 944  513

 . 1379نشر مرکز، 

 . 1358تهران: جاویدان،  -/ نوشته ایزاك دویچر؛ ترجمه خلیل ملکی.انقالب ناتمام 1358 مت/ الف822د 084/ 947  514

تهران: آگاه،  -آبادي./ نوشته بی. آیکو؛ ترجمه رضا خرم"دادگاه تاریخ"روي مدودف در  1362 آس/ 423م 0842/ 947  515

1362 . 

 مس/ 847آ 0924 0854/ 947  516

1364 

[ تهران]: رازي،  -/ ژورس. آ. مدودف؛ ترجمه محمود هاتف.زه قدرت در کرملینمبار

1364 . 

/ تالیف یوتاکا تازاوا... [و دیگران]؛ ترجمه محمد تاریخ فرهنگ ژاپن (دورنما) 221ت 952  517

 تا]. ژاپن: سفارت ژاپن (ایران)، دفتر روابط فرهنگی، [بی -پور.رستم

جا]: مرکز [بی -ژاپن. -المللی اطالعات آموزشی توکیو / تالیف سازمان بینزژاپن امرو 1369 11ژ 952  518

 . 1369فرهنگی و اطالعات سفارت ژاپن، 

 -پور.خسرو قبادیانی مروزي؛ به کوشش نادر وزین/ نوشته ناصربنسفرنامه ناصرخسرو 1354 س164ن 004/ 955  519

 . 1354تهران: کتابهاي جیبی؛ فرانکلین،  -].2[ویراست 

 . 1373تهران: فکر روز،  -/ مهرداد بهار.جستاري چند در فرهنگ ایران 1373 ج816ب 0044/ 955  520

تهران: طرح نو،  -/ دیوید مورگان؛ ترجمه عباس مخبر.1040ـ 1797ایران در قرون وسطی  1373 مت/ الف834م 04/ 955  521

1373 . 

مشهد:  -اکبر فیاض.دبیر؛ تصحیح علیخواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی /تاریخ بیهقی 1350 ت997ب 05/ 955  522

 . 1350دانشگاه مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 

تهران:  -سیدجوادي./ تالیف حافظ ابرو؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات کمال حاجزبده التواریخ 1380 ز198ح 0661/ 955  523

 . 1380سازمان چاپ و انتشارات،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،

 -/ منوچهر پارسادوست.شاه اسماعیل اول: پادشاهی با اثرهاي دیرپاي در ایران و ایرانی 1375 ش143پ 0711/ 955  524

 . 1375[تهران]: شرکت سهامی انتشار، 
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ف موریس هربرت؛ ترجمه / تالیمحمدرضا بیک سفیر ایران در دربار لوئی چهاردهم 1362 هـش/ 345م 0719/ 955  525

تهران: گزارش فرهنگ و تاریخ ایران،  -کوشش همایون شهیدي.عبدالحسین وجدانی؛ به

1362 . 

 . 1363تهران: دماوند،  -/ نوشته فریدون آدمیت.هاي طالبوف تبریزياندیشه 1363 آن/ 189ط 075/ 955  526

تهران: موسسه مطالعات  -/ حسین آبادیان.و تحوالت معاصر ایران زاده، فرقه دمکراترسول 1376 ر117آ 4045 082/ 955  527

 . 1376تاریخ معاصر ایران، 

/ ناصر ي حزب توده، طبري، کیانوري و ... با چند مقاله دیگرچند بگو مگو درباره 1374 چ623پ 4045 082/ 955  528

 . 1374تهران: نشر کارنگ،  -پورپیرار.

 . 1374تهران: نشر مهر،  -/ بهرام افراسیابی.رودها باال میوقتی پرده 1374 و633الف 4092 082/ 955  529

 . 1357تندر،  -/ علی اصغر حاج سید جوادي.هانامه 1357 ن148ح 082/ 955  530

 . 1357تهران: موسسه مطبوعاتی عطائی،  -/ محمد حیدري.فساد و اختناق در ایران 1357 ف965ح 082/ 955  531

/ ابراهیم خواجه بازیگران عصر طالئی: داور، تیمورتاش، آیرم، امیر طهماسبی، دشتی 1345 ب785خ 082/ 955  532

 . 1345تهران: سازمان کتابهاي جیبی،  -نوري.

 . 1357تهران: جامی،  -.گذشته، چراغ راه آینده است 1357 245گ 082/ 955  533

تهران: نشر تاریخ  -/ گردآورنده حسن مرسلوند.1299ي سوم اسفند اسناد کابینه کودتا 1374 الف462م 0822/ 955  534

 . 1374ایران، 

 . -1357تهران: رواق،  -/ نوشته پارسا یمگانی.کارنامه مصدق 1357 ك791پ 0824/ 955 535

 . 1362تهران: سلسله،  -/ بقلم محمدخان ملک ( یزدي).غوغاي تخلیه ایران 1362 غ275خ 0824/ 955  536

 عت/ ز343ش 0824/ 955  537

1376 

/ گفت و گوي داریوش شایگان با رامین جهانبگلو؛ ترجمه نازي زیر آسمانهاي جهان

 . 1376تهران: نشر فرزان روز،  -].2[ویرایش -عظیما..

العلی / گردآورنده عبدمسائل و مشکالت نخستین سال انقالب از زبان رئیس دولت موقت 1361 م213ب 0727 083/ 955  538

 . 1361جا]: عبدالعلی بازرگان، [بی -بازرگان.

تهران: طرح  -مهدوي./ زیر نظر عبدالرضا هوشنگسیبیانقالب ایران به روایت رادیو  بی 1372 الف865م 083/ 955  539

 . 1372نو، 

نوشته دزفوند هارنی؛ ترجمه / روحانی و شاه: گزارش یک شاهد عینی از انقالب ایران بت/ ر216هـ 08302/ 955  540
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 . 1377سرا، تهران: کتاب -کاوه باسمنجی، کاووس باسمنجی. 1377

 . 1371[تهران]: شباویز،  -ي احمد سمیعی./ نوشتهطلوع و غروب دولت موقت 1371 ط747س 0842/ 955  541

 . 1395یاران، قم: حماسه -/ نویسنده زهره شریعتی.اکبر سیدجواديشهید سیدعلی 1395 ش444ش 092 0843/ 955  542

 تس/ 612م 0924 092/ 955  543

1362 

 . 1362تهران: علوي،  -فرد./ حسن توانایاندکتر محمد مصدق و اقتصاد

تهران: توکا،  -/ پرویز رجبی.جندق و ترود دو بندر فراموش شده کویر بزرگ نمک 1357 ج372ر 83/ 955  544

1357 . 

 . -1357تهران: امیرکبیر،  -/ تالیف مرتضی راوندي.خ اجتماعی ایرانتاری 1357 ت286ر 955  545

 الفت/ ش187ب 42 704/ 956  546

1373 

/ نوشته جک بارنز؛ شلیک اولین توپهاي جنگ جهانی سوم: علل تهاجم واشنگتن علیه عراق

 . 1373تهران: شهره ایزدي،  -ترجمه شهره ایزدي.

 الفت/ خ255ب 92044/ 956  547

1365 

تهران: اطالعات،  -/ نوشته جرج بال؛ ترجمه حسین ابوترابیان..خطا و خیانت در لبنان

1365 . 

 . 1336تهران: رواق،  -سیدجوادي.اصغر حاج/ علیاعراب و اسرائیل 1336 الف148ح 94054/ 956  548

تهران: بنگاه ترجمه و  -محمدعلی طالقانی. / تالیف مونتگومري وات؛ ترجمهاسپانیاي اسالمی 1359 طت/ الف113و  02/ 964  549

 . 1359نشر کتاب، 

 الفت/ ج145س 91064/ 972  550

1357 

 . 1357تهران: امیرکبیر،  -/ ژان پل سارتر؛ ترجمه جهانگیر افکاري.جنگ شکر در کوبا

 پت/ ك175ك 91064/ 972  551

1358 

استرو؛ با نقل کنر، پتراس؛ ترجمه / ناطق فیدل ککاسترو سخن میگوید: انقالب و امپریالیزم

 . 1358تبریز: آزاد،  -آزاد.محسن پیمان

 مت/ ف175ك 91064/ 972  552

1358 

تهران: سپهر؛ شیراز: خانه  -/ ترجمه محمود معلم.گویدفیدل کاسترو سخن می

 . 1358کتاب(کتابفروشی زند شیراز)، 

 . 1358تهران: یاشار،  -ه؛ [ترجمه] م. امین الهیجی./ رژي دبرنقد سالح 1358 لت/ ن737د 065/ 983 553

تهران:  -/ جک سی. پلینو، روي آلتون؛ ترجمه و تحقیق حسن پستا.المللفرهنگ روابط بین 1379 پت/ ف494پ 03/ 327 م  554

 . 1379فرهنگ معاصر، 

هزار لغت عربی متداول در زبان قریب هشتفرهنگ اشتقاقی: عربی بفارسی مشتمل بر معانی  1360 ف73751ش فا/ 492 م  555
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 . 1360تهران: اقبال،  -اکبر شهابی./ تالیف علیفارسی...

/ منسوب به اسدي طوسی؛ با حواشی و تعلیقات و فهارس بکوشش محمد لغت فرس 1356 ل499الف 023/ 0فا4 م  556

 . 1356تهران: کتابخانه طهوري،  -دبیرسیاقی.

تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و  -وشی./ تالیف بهرام فرهفرهنگ فارسی به پهلوي 1381 ف673ف 073/ 0فا4 م  557

 . 1381چاپ، 

 . 1381ایده، تهران: آگاهان -/ مهشید مشیري.فرهنگ اصطالحات عامیانه جوانان 1381 ف593م 0903/ 7فا4 م  558

عباسی، / تحقیق نسرین طباطبائی؛ با همکاري شیرین محمدلويسازيیفی خاتمنامه توصواژه 1382 و379ط 51/ 745 م  559

 . 1382تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  -محمدهادي گلریزخاتمی.

/ مؤلف هاي سینمائی: شامل اصطالحات فنی، هنري، سبکها، مکاتب و انواع فیلمفرهنگ واژه 1364 ف736د 4303/ 791 م  560

تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات:  -رویز دوائی.پ

 . 1364وزارت ارشاد اسالمی، اداره کل تحقیقات و روابط سینمائی، 

نامه مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی و اروپائی به شیوه فرهنگ اصطالحات ادبی: واژه 1375 ف126د 803 م  561

 . 1375تهران: مروارید،  -سیما داد. / تالیفتطبیقی و توضیحی

 . 1366تهران: توس،  -/ تالیف زهراي خانلري (کیا).فرهنگ ادبیات فارسی 1366 ف268خ 3/ 0فا8 م  562

 . 1379بندرعباس: دانشگاه هرمزگان،  -/ مهشید مشیري.فرهنگ موضوعی غزلهاي سعدي 1379 مم/ غ554س 31/ 1فا8 م  563

 صك/ 986ن 62016/ 1فا8 م  564

1369 

جا]: کانون فرهنگ و هنر [بی -/ تهیه و تدوین حسین صمدي.کتابشناسی نیما یوشیج

 . 1369مازندران، 

 ف132ع 016 6209/ 3فا8 م  565

1369 

 . 1369دبیران، تهران: تهران -/ حسن عابدینی.نویسان ایرانفرهنگ داستان

 


