
 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  ردهبندي دیویی ردیف

 .1375تهران: زرین،  -شبه خاطرات/ علی بهزادي. 1375 ش861ب 92/ 070  1

تهران:  -اله وحیدنیا.هایی از تاریخ معاصر ایران/ صاحب امتیاز سیفخاطرات وحید: شامل گوشه 1363 خ462و 55/ 079  2

 .1363انتشارات ایران، 

 .1380تهران: معین،  -خاطراتی از هنرمندان/ پرویز خطیبی؛ به کوشش فیروزه خطیبی. 1380 خ639خ 55092/ 079  3

 .- 1339تهران: کانون معرفت،  -زاده.کشکول جمالی/ بقلم محمدعلی جمال 1339 ك597ج فا/ 089  4

 .1345تهران: دریا،  -الحوائجی. بابروح در قلمرو دین و فلسفه/ تالیف نصراهللا 1345 ر116ب 12/ 128  5

 .1377[تهران]: جامی،  -رساله دالور اشراق/ پائلو کوئلو؛ ترجمه محمود سلطانیه. 1377 ست/ ر875ك 131  6

 .1379تهران: نشر میترا،  -آرا قهرمان.مبارزان راه روشنایی/ پائولو کوئیلو؛ برگردان دل 1379 م875ك 131  7

الهه  -ستارگان و دنیاي درون ما: سخنی تازه در زمینه شناخت روان انسان/ تالیف الهه طباطبائی. 1371 س379ط 52/ 133  8

 .1371طباطبائی، 

تهران:  -بخش.اقیانوس: طریقه جدا نمودن روح از بدن و انجام سفرهاي ذهنی/ نوشته علی رحیم 1380 الف419ر 9/ 133  9

 .1380جمال الحق، 

روز/ نگارش کایت هارادي، پامال وینتروب؛  30پرواز روح: خودآموز خارج کردن روح از بدن در  1373 جت/ پ175هـ 9/ 133  10

 .1373تهران: درسا،  -ترجمه متن با تحقیقات و اضافات رضا جمالیان.

 زت/ غ963الف 9013/ 133  11

1377 

 .1377هران: جیحون، ت -غرق در نور/ بتی. جی. ایدي؛ [مترجم] زهره زاهدي.

 نت/ س765و 91/ 133  12

1377 

پراگ؛ گوید/ تالیف جیمز ونسخن می "زندگی پس از مرگ"سخن با ابدیت: یک مدیوم با شما از 

 .1377تهران: مجد،  -لی نقدي.ترجمه لی

 مت/ ب455ك 93/ 133  13

1375 

 .1375تهران: نشر البرز،  -نی.دامغابانوي بزرگ عالم/ آنی کرکوود؛ برگردان فریده مهدوي

تهران: صفار،  -اهللا منصوري.علوم غیبی و اسرار آن/ نویسنده موریس مترلنیگ؛ ترجمه ذبیح 1371 مت/ ع239م 133  14

1371. 

تهران:  -زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار/ داریوش شایگان ؛ مترجم فاطمه ولیانی..افسون 1393 وت/ الف343ش 4/ 147  15

 .1393نشر و فرزان روز، 

aaaa 
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[تهران]:  -داغی، زهره فتوحی.زندگی، عشق و دیگر هیچ/ لئو برسکالیا؛ [مترجم] مهدي قراچه 1375 قت/ ز774ب 41/ 152  16

 .1375نشر اوحدي، 

p worrying and How to stoآئین زندگی: چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم = 1373 آت/ آ154ك 46/ 152  17

start living/ 1373تهران: نشر آریان،  -فر.دیل کارنگی؛ ترجمه توسط محمود آذین. 

 .1379تهران: پریشان،  -تفکر زائد/ محمدجعفر مصفا. 1379 ت618م 2/ 155  18

 -زایی لعات انرژيزایی/ مجري طرح مرکز تحقیقات و مطازایی و ردیابی روحهاي انرژيپدیده 1381 313پ 234/ 155  19

 .1381تهران: حم،  -زایی (وابسته به موسس اوامریس).روح

 ست/ ز953و 333/ 155  20

1377 

زن یک ارزش: (کتابی براي تمامی زنان و مردان)/ نوشته ماریان ویلیامسون؛ ترجمه و تلخیص مینو 

 .1377تهران: سمر،  -احمدسرتیپ.

 .1389تهران: هامون،  -یاسین.ادت مردمان موثر/ مولف استفان کاوي؛ [مترجم] محمدرضا آلهفت ع 1389 آت/ هـ335ك 1/ 158  21

 .1385تهران: مروارید،  -هنر تفکر مثبت/ کریستوفر هنسارد؛ ترجمه عباس نتاج، فهیمه کرمی. 1385 نت/ هـ741هـ 1/ 158  22

تهران: حم،  -بخت.مقدس/ نویسنده پل برانتون ؛ مترجم هما شهرامتفسیرهاي پل برانتون از کتب  1383 شت/ ت411ب 45/ 181  23

1383. 

حکمت خسروانی، سیر تطبیقی فلسفه و حکمت و عرفان در ایران باستان از زرتشت تا سهروردي و  1379 ح599ر 5/ 181  24

 .1379تهران: بهجت،  -استمرار آن تا امروز/ پژوهش و نوشته هاشم رضی.

تهران: انتشارات حکمت،  -ترجمه و تحشیه درباره نفس/ اثر ارسطو؛ ترجمه و  تحشیه ع.م.د.. 1366 دت/ ت397الف 185  25

1366. 

وجود، سیر تاریخی و کیفیت " "بیان مقصود فالسفه از اصالت و اشتراك"اي فلسفی در پژوهشنامه 1366 پ515الف 1/ 189  26

تهران: حسن اسعدي؛ سهروردي،  -وهشگر حسن اسعدي./ پژ"استفاده از آن در اثبات مبدا باریتعالی

1366. 

تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب  -جستجوي ناتمام/ کارل پوپر؛ ترجمه ایرج علی آبادي. 1369 س/ 567پ 190  27

 .1369اسالمی، 

 .1355تهران: تابش،  -(شهیدزاده).دین چیست و براي کیست؟/ گردآوري و نگارش مهرو امامزاده  1355 د765الف 1/ 200  28

تهران: نشر  -کوب.در قلمرو وجدان: سیري در عقاید، ادیان و اساطیر/ تالیف عبدالحسین زرین 1369 د43ز 9/ 200  29

 .1369علمی، 

aaaa 
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ن: صدا تهرا -[ویرایش] با تجدیدنظر و اضافات. -کوب.در قلمرو وجدان/ نوشته عبدالحسین زرین 1375 د43ز 9/ 200  30

 .1375و سیماي جمهوري اسالمی ایران. انتشارات سروش، 

 گت/ الف189هـ 95/ 200  31

1385 

ادیان آسیا: : دینهاي تائویی، مزدایی (زرتشتی)، هندویی، سیک و جاینی/ ویراسته فریدهلم هاردي؛ 

 .1385تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  -ترجمه عبدالرحیم گواهی.

تهران: روزنه،  -ستیزي نافرجام (در نقد کتاب تولدي دیگر)/ اثر مصطفی حسینی طباطبائی.دین 1380 حن/ ت532ش 200  32

1380. 

هاي ایران باستان به موجب متون ها و مراسم و باورهاي بنیادي: پژوهشی درباره دینآیین مغان آموزه 1382 آ599ر 290  33

 .1382تهران: سخن،  -رضی. باستانی .../ پژوهش، ترجمه و نوشته هاشم

[  -دو هزار دانشمند در جستجوي خداي بزرگ/ نوشته ریموند روایه؛ ترجمه فرامرز برزگر. 1361 بت/ د762ر 211/ 291  34

 .1361تهران]: جاویدان، 

 نت/ ر711ل 3442/ 294  35

1374 

 .1374مجید،  تهران: دیدگاه: -نژاد.رداي زعفرانی/ لوبسانگ رامپا؛ ترجمه ا. نیک

تهران:  -انسان در جستجوي جاودانگی/ اثر پاراماهانسا یوگاناندا؛ ترجمه توراندخت تمدن (مالکی). 1380 تت/ الف91ي 54/ 294  36

 .1380نشر تعالیم حق، 

ن و نگارش پروین اولین و آخرین راه آزادي/ تدوی "مراقبه و هوشیاري"یا  "تیشنمدي"قلب روشن:  1377 ق422ر 5435/ 294  37

 .1377تهران: علم،  -زاده.رحیم

 جت/ ت932الف 5436/ 294  38

1381 

روایت شري اشو؛ مترجم تعلیمات تانترا (کندالینی یوگا) روش آزادسازي شعور خالق روح/ به

 .- 1381تهران: نشر هدایت الهی،  -فرشته جنیدي.

 جت/ 928ج 5436/ 294  39

1376 

هاي واسیشتایی فرزانه براي شاگردش هایی از سخنرانیواسیشتا] گزیده -[یوگاجهان، درون ذهن 

تعالیم  -نیا.شاهزاده راما و  داستان شاهزاده خانم چوداال .../ برگردان از انگلیسی فرامرز جواهري

 .1376مقدس، 

 .1377تهران: حمیدا،  -یبا مقدم.با خالق هستی/ نویسنده جی. پی. واسوانی؛ مترجم فر 1377 مت/ ب186و 544/ 294  40

 آت/ ت859ك 092 561/ 294  41

1374 

تراشهاي الماس خداوند، پیام الهی باگاوان شري ساتیاسایی بابا/ گردآورنده و مولف سیما کوندرا 

 .1374تهران: طاهره آشنا،  -؛ترجمه طاهره آشنا.

تهران: نشر تعالیم حق،  -ب اثر ساتیا بابا؛ مترجم توراندخت تمدن (مالکی).سخنان ساتیاساي بابا/ صاح تت/ س117س 561/ 294  42

aaaa 
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1381 1381. 

شت/ 561الف 18 592/ 294  43

 1381 ض

 -هایی درباره اپنکهت ایشاباش/ اشو؛ ترجمه لوئیز (مرضیه) شنکائی.: سخنرانی"مطلق"ضربان قلب 

 .1381تهران: فردوس، 

تهران:  -نانک و نه گردي دیگر کیستند و سخنانشان چیست/ اثر نورالدین چهاردهی.(سیکها) گرو 1363 س79چ 6/ 294  44

 .1363گوتنبرگ، 

 [اوستا .وندیداد .فارسی] 1442 مت/ الف182د 82/ 295  45

تهران،  -مجموعه قوانین زردشت، یا، وندیداد اوستا/ به قلم جیمس دارمستتر؛ ترجمه موسی جوان.

1342. 

 .1369تهران: ققنوس،  -دین زرتشت و نقش آن در جامعه ساسانیان/ فرشته عبداللهی. 1369 د371ع 295  46

 .1368نگارش،  -الدین آشتیانی.تحقیقی در دین یهود/ جالل 1368 ت556آ 296  47

 عربی] -[قرآن. فارسی  967ف 141/ 297  48

 طاهر خوشنویس. االسالم؛ نویسندهقرآن عظیم  با ترجمه و خالصه تفسیر/ بقلم فیض

 .1380تهران: هاد،  -شان نزول آیات قرآن کریم/ گردآوري م. ثقفی. 1380 ش66ث 152/ 297  49

 ]30[قرآن. جزء  1366 537ق  153/ 297  50

اهتمام ام قرآن کریم: بخطوط مختلف اسالمی/ خط محمدعلی عطارهروي؛ بهقرآن المحلی: جزء سی

تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، واحد احیاي  -ائی.محمدمهدي هراتی؛ تذهیب کریم صف

 .1366هنرهاي اسالمی، 

 .1376تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  -آزار شیرازي.آدم و حوا/ اثر بی 1376 آ893ب 156/ 297  51

 تا].نا، بیجا: بی[بی -اهللا علی استخري.تفسیر قرآن مجید/ احسان ت481الف 179/ 297  52

 [الکافی. اصول. شرح]  مش/ ك669ك 212/ 297  53

بن اسحاق الکلینی الرازي؛ با ترجمه و شرح جواد جعفر محمدبن یعقوباصول کافی/ تالیف ابی

 تهران: علمیه اسالمیه. -مصطفوي.

دوران امام(ع)/ السالم: بانضمام شرح حال و گزارش سیاسی و فرهنگی چهل حدیث حضرت رضا علیه 1365 چ426م 212/ 297  54

مشهد: آستان قدس رضوي،  -."بقا"چی ؛ نظم اشعار از باقرزاده برگزیده و نوشته کاظم مدیر شانه

 .1365موسسه چاپ و انتشارات، 

aaaa 
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قم: ستاد اقامه  -نژاد.طهارت روح: عبادت و نماز در آثار شهید مطهري/ گردآورنده حسین واعظی 1380 ط634م 35/ 297  55

 .1380نماز، 

 [ایران. قوانین و احکام] 1343 ق733ب 375/ 297  56

 .1383=  1343[قم]: مطبوعات دینی،  -قوانین کیفري: حدود، قصاص، دیات در اسالم.

 .1382تهران: دانا،  -حکمت ربانی/ تالیف و تصنیف محمدرضا ربانی. 1382 ح329ر 4172/ 297  57

 .1382قم: امیرالعلم،  -ریخ و عقاید فرقه شیخیه/ تالیف احمد خدایی.تحلیلی بر تا 1382 ت394خ 41724/ 297  58

تهران: هرمس،  -عوالم خیال: ابن عربی و مسئله اختالف ادیان/ ویلیام چیتیک؛ ترجمه قاسم کاکایی. 1384 چن/ 167الف 482/ 297  59

 .1384ها، مرکز بین المللی گفتگوي تمدن

هاي انقالبی تکامل جهانی .../ اثر ابوالحسن خلعتبري ق الهی و بشري: شامل ایدئولوژيحقو 1354 ح679خ 4834/ 297  60

 .1354تهران: بوعلی،  -."فصیح"

 .1355تهران: اشراقی،  -هاي اسالم تا قرن چهارم .../ تالیف محمدجواد مشکور.تاریخ شیعه و فرقه 1355 ت582م 5/ 297  61

هاي شیعی در عصر امامان/ علی آقانوري؛ تهیه پژوهشکده تاریخ و ه تشیع و  پیدایش فرقهخاستگا 1386 خ657آ 53/ 297  62

 .1386قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  -السالم..بیت علیهسیره اهل

 ش865ن 955 530/ 297  63

1383 

 -یمنت رحمتی.شیعه در تاریخ ایران: شیعه چه می گوید و چه می خواهد؟/ رضا نیازمند؛ ویراستار م

 .1383تهران: حکایت قلم نوین، 

گرایی/ تالیف یوسف گري ... و کسرويگري، بهاییگري، بابیتحقیق در تاریخ و عقاید: شیخی 1382 ت757ف 5326/ 297  64

 .1382تهران: آشیانه کتاب،  -فضایی.

 -قرآن، احادیث قصص و حکایات/ محسن غفاري.آفات زبان: هیوالي هولناك... زبان در آیات  1379  آ44غ 634/ 297  65

 .1379تهران: پیام آزادي، 

هاي دینی، تهران: شهرداري تهران، مرکز فعالیت -گنجینه عفاف، گوهر حجاب/ عبدالمقیم ناصحی. 1391 گ161ن 636/ 297  66

1391. 

 .1374تهران: مولی،  -یعقوب آژند. درآمدي بر آئین تصوف/ تیتوس بورکهارت؛ ترجمه 1374 آت/ د764ب 82/ 297  67

 .1372تهران: سمت،  -اي بر مبانی عرفان و تصوف/ تألیف ضیاءالدین سجادي.مقدمه 1372 م367س 82/ 297  68

 .1363[تهران]: وحید،  -نظري تازه به عرفان و تصوف/ از عبداهللا آزاده. 1363 ن471آ 825/ 297  69

 .1385کرج: نجم کبري،  -ب عرفانی آذربایجان (تبریز)/ کاظم محمدي وایقانی.مکت 1385 م357م 83/ 297  70

aaaa 
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 .1382تهران: مهتاب،  -محمد مرعشی.اي نامریی به عالم غیب/ از ملکدریچه 1382 د469م 83/ 297  71

تهران: سنایی،  -ی.سماع عارفان بحثی کامل و فراگیر پیرامون سماع/ اثري از حسین حیدرخان 1374 س942ح 84/ 297  72

1374. 

 .1362تهران: جاویدان،  -در دیار صوفیان، ( دنباله پرده پندار)/ علی دشتی. 1362 د573د 84/ 297  73

تهران:  -ها و رسائل خاکساریه ( سی ساله)/ مقدمه، تصحیح و توضیح مهران افشاري.نامهفتوت 1382 ف646الف 85/ 297  74

 .1382مطالعات فرهنگی،  پژوهشکده علوم انسانی و

 بت/ ع482ص 86/ 297  75

1366 

 [کسر االصنام الجاهلیه (فارسی)]

نمایان: ترجمه کتاب کسرا صنام الجاهلیه/ تالیف صدرالدین محمدشیرازي عرفان و عارف

 .1366تهران: الزهرا(س)،  -(مالصدرا)؛ ترجمه محسن بیدارفر.

 .1387تهران: راه نیکان،  -/ تالیف محمد محدث.فرقه صوفیان 1387 ف315م 87/ 297  76

 الفس/ 188الف 8924/ 297  77

1366 

حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر/ تالیف جمال الدین ابو روح لطف اهللا ابن ابی سعید بن ابی سعد؛ 

 .1366تهران: آگاه،  -مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی.

 نس/ 742ج 8924/ 297  78

1380 

 .1380تهران: یلدا قلم،  -جنید/ جواد نوربخش.

 تا].تهران: کار: نگاه: شباهنگ ، [بی -حالج/ علی میرفطروس. الف مس/ 768ح 8924/ 297  79

 مس/ 768ح 8924/ 297  80

1366 

[تهران]: بنیاد علوم اسالمی،  -عرفان حالج/ نویسنده لوئی ماسینیون؛ مترجم ضیاآالدین دهشیري.

3661. 

 مس/363ش 8924/ 297  81

1382 

تهران: وزارت  -شبلی: مجنون عاقل، فقیه، محدث، عارف و صوفی/ نویسنده کاظم محمدي وایقانی.

 .1382فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات، 

 .2535=  1355]: اقبال، [تهران -زندگانی محمد(ص): پیامبر اسالم/ تالیف محمدعلی خلیلی. 1355 ز721خ 93/ 297  82

 -اهللا منصوري.محمد: پیغمبري که از نو باید شناخت/ اثر کنستان ویرژیل گئورگیو؛ ترجمه ذبیح 1380 م965گ 93/ 297  83

 .1380تهران: زرین: نگارستان کتاب، 

 بت/ ع365ج 951/ 297  84

1351 

تهران:  -ی؛ تصحیح رضا ستوده.علی و قومیت عربی/ جورج جورداق؛ ترجمه و نگارش احمد بهشت

 .1351فراهانی، 

 العدالۀ االنسانیه. فارسی][االمام علی صوت خت/ الف365ج 951/ 297  85

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

تهران:  -السالم صداي عدالت انسانیت/ تالیف جورج جرداق؛ ترجمه هادي خسروشاهی.امام علی علیه 1344

 ـ.1344فراهانی، 

 -محمد صدیقیان.علیه و آله/ تالیف علیاهللای زحمات فخرالبشر محمدبن عبداهللا صلیجامع الدرر ف ج578ص 951/ 297  86

 قم: چاپ مهر.

 طت/ الف384ع 951/ 297  87

1370 

 طالب. فارسی]بن ابی[االمام علی

طالب: تاریخ تحلیلی نیم قرن اول اسالم/ عبدالفتاح عبدالمقصود؛ ترجمه محمود طالقانی، بن ابیامام علی

 .1371تهران: شرکت سهامی انتشار،  -مهدي جعفري.محمد

 جن/ ن845ع 9515/ 297  88

1356 

 البالغه. فارسی][روائع نهج

[تهران]:  -شگفتیهاي نهج البالغه/ تالیف جرج جرداق؛ ترجمه و نگارش فخرالدین حجازي.

 ].1356انتشارات بعثت، [؟

 [بی جا]: کتابخانه ارشاد، [بی تا]. -لیف ذبیح اهللا محالتی.قضاوتهاي امیر المومنین/ تا ق334م 9515/ 297  89

 ].1363تهران: نشر محمد، [؟ -حقوق زن در اسالم: زنان پیامبر، حقوق زن در تاریخ/ عمادزاده. 1363 ح877ع 972/ 297  90

قلم حسینعلی راشد؛ با ../ بههاي فراموش شده: : شرح حال حاج آخوند مال عباس تربتی.فضیلت 1369 رس/ 446ت 998/ 297  91

 .1369تهران: اطالعات،  -اي از جالل رفیع.مقاله

تهران: مرکز  -کرمانی/ تدوین مرکز اسناد انقالب اسالمی.خاطرات آیت اهللا سیدحسین موسوي 1384 خ842م 998/ 297  92

 .1384اسناد انقالب اسالمی، 

 .- 1384اصفهان: غزل،  -ها)/ مولف امیررضا الماسیان.هها، فنون، تحلیل(دیدگاهتولنک:  -شمنیزم  1384 ش735الف 792/ 299  93

 جت/ ز863ر 792/ 299  94

1382 

زندگی براساس خرد سرخپوستان تولتک (چهار میثاق)/ نویسنده دون میگوئل روئیز؛ مترجم فرشته 

 .1382تهران: تعالیم حق،  -جنیدي..

 كت/ د175ك 792/ 299  95

1379 

 -].2[ویرایش  -دومین حلقه قدرت/ کارلوس کاستاندا؛ برگردان مهران کندري، مسعود کاظمی.

 .1379تهران: نشر میترا، 

 كت/ ك175ك 792/ 299  96

1379 

 .1379تهران: نشر میترا،  -کرانگی/ کارلوس کاستاندا؛ برگردان مهران کندري.کرانه فعال بی

 جت/ ت562الف 93/ 299  97

1382 

هاي اشو درباره سوتراهاي الئوتسو)/ تائوئیزم و عرفان شرق دور (سر االسرار) (سخنرانی

 .1382تهران: هدایت الهی،  -روایت اشو (راجنیش)؛ مترجم فرشته جنیدي.به

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 الفت/ د887ت 93/ 299  98

1372 

چل؛ ترجمه هوشنگ هاي ناشناخته درون/ نوشته پال توئیدندان ببر: تجاربی معنوي از سفر به جهان

 .1372تهران: دنیاي کتاب،  -اهرپور.

 جت/ الف424ك 93/ 299  99

1376 

اکنکار، حکمت باستانی براي عصر حاضر/ گردآوري تاد کرامر، دوگ منسون؛ برگردان مهیار 

 .1376تهران: دنیاي کتاب،  -جاللیانی.

[تهران]: میر (گوتنبرگ)،  -اختیار/ تالیف نورالدین چهاردهی. ها و بحث درباره جبر وشناخت صبی 1363 ش79چ 932/ 299  100

1363. 

 الف353گ 720955/ 303  101

1350 

 .1350تهران: دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد،  -اقتصاد گرگان و گنبد و دشت/ منصور گرگانی.

 صت/ ز763ر 42/ 305  102

1385 

 -اله صباغی.سنده شیال روباتم؛ ترجمه حشمتزنان در تکاپو:  : فمنیسم و کنش اجتماعی/ نوی

 .1385تهران: نشر و پژوهش شیرازه، 

 نامه][سیاست 1358 س485ن  1/ 320  103

علی ملقب به بنسیاستنامه: (سیرالملوك) متن فارسی از قرن پنجم هجري/ نوشته ابوعلی حسن

بهاي جیبی: موسسه انتشارات تهران: امیر کبیر، کتا -الملک طوسی ؛ به کوشش جعفر شعار..نظام

 .1358فرانکلین، 

 .1358تهران: آرمان خواه،  -ناسیونالیسم و جنبش مشروطیت ایران/ ابراهیم میرانی. 1358 ن927م 955 540/ 320  104

 1358ه جمهور: پنج گفت و گو درباره اولین انتخابات ریاست جمهوري ایران، دي مااولین رئیس 1378 الف641م 955/ 324  105

اهللا عزت -حسن حبیبی  -اهللا شهید سیدمحمد بهشتی صدر، آیتابوالحسن بنی -الدین فارسی جالل

 .1378تهران: کویر،  -سحابی/ به کوشش محمدجواد مظفر.

وس؛ زدایی/ هلن کارردانکنه صلح نه جنگ: امپراطوري جدید شوروي، یا، حسن استفاده از تنش 1367 مت/ ن145ك 47/ 327  106

 .1367تهران: نشرنو،  -ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي.

 پت/ هـ651د 47073/ 327  107

1368 

تهران: سازمان انتشارات و آموزش  -آمیز/ کلود دلماس؛ ترجمه مهدي پرهام.همزیستی مسالمت

 .1368انقالب اسالمی، 

 بت/ ش965ب 55073/ 327  108

1371 

ن و امریکا/ نوشته جیمز ا. بیل؛ ترجمه فروزنده شیر و عقاب: روابط بدفرجام ایرا

 .1371تهران: فاخته،  -مهدوي.برلیان(جهانشاهی)؛ ویراستاران حسین ابوترابیان، عبدالرضا هوشنگ

ي پهلوي دوم/ تالیف حمیدرضا ژاندارم و ژنرال: نگاهی به روابط ایران و آمریکا در دوره 1385 ژ761م 55073/ 327  109

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .1385تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی،  -محمدي.ملک

 417ل 35041 557/ 327  110

1370 

تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و  -لرد کرزن در خلیج فارس/ واحد نشر اسناد.

 .1370المللی، بین

 جت/ س164و 09 122/ 330  111

1338 

تهران: روز،  -اهللا عباسی.جاویدفر، روحداري در قرن معاصر/ ي. وارگا؛ ترجمه جعفر سرمایه

1338. 

 .1350تهران: دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی،  -زندگی اقتصادي ایران/ تالیف منوچهر فرهنگ. 1350 ز661ف 955/ 330  112

 .1347و شرکاء، تهران: شرکت نسبی اقبال  -اقتصاد نوین/ تالیف بودوئن؛ ترجمه احمد نامدار. 1347 نت/ الف755ب 330  113

[ تهران: موسسه عالی  -اصول علم اقتصاد/ [ژان مارسل ژاننی]؛ ترجمه هوشنگ نهاوندي.. 1350 نت/ الف25ژ 330  114

 .1350حسابداري، 

115  338 /272 820 955 

 1384 ن149الف

 .1384تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،  -ها/ نویسنده علیرضا ابطحی.نفت و بختیاري

تهران: نشر  -[ویراست؟]. -بازي قدرت: جنگ نفت در خاورمیانه/ تالیف و ترجمه محمود طلوعی. 1371 ب751ط 2728/ 338  116

 .1371علم، 

 .1384تهران: کارنامه،  -هاي نفتی: ملی کردن و غرامت/ محمدعلی موحد.هایی از داوريدرس 1384 د828م 27282/ 338  117

 ].1348[تهران]: [سپهر]، [ -تعلیم و تربیت در رشته حقوق/ ابوالبشر فرمانفرمائیان. 1348 ت561ف 07/ 340  118

 صت/ ح752ت 0973/ 340  119

1348 

تهران: دانشگاه تهران، چاپ و  -حقوق ایاالت متحده آمریکا/ تالیف آندره تنک؛ ترجمه حسین صفائی.

 .1348انتشارات، 

شناسی/ نوشته هانري لوي برول، ارمان کوویلیه، ژرژ گورویچ؛ گزیده و ترجمه قوق و جامعهح 1358 ح424ر 115/ 340  120

 .1358تهران: امیرکبیر،  -مصطفی رحیمی.

[تهران]:  -دو طرز فکر حقوقی : مطالعه سیستم حقوقی انگلیس و فرانسه/ نگارش خسرو قرائی. 1347 د538ق 2/ 340  121

 .1347کیهان، 

سینا، تهران: کتابخانه ابن -الدین عالمی.اعمال و اجراي قوانین و احکام بیگانه در ایران/ تالیف شمس 1345 الف233ع 9/ 340  122

1345. 

تهران: نشر دادگستر،  -].2[ ویرایش  -حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان/ ناصر کاتوزیان. 1369 ح125ك 9/ 340  123

1369. 

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .1380تهران: نشردادگستر: نشر میزان،  -زاده.المللی/ رضا موسیازمانهاي بینس 1380 س842م 2/ 341  124

تهران: کتابخانه گنج دانش،  -].9[ویراست  -بیگدلی.الملل عمومی/ تالیف محمدرضا ضیائیحقوق بین 1381 ح83ض 341  125

1381. 

 [ایران . قوانین و احکام] ت286ر  342  126

: مشتمل بر قانون اساسی کشورهاي بزرگ: انگلستان، فرانسه، آمریکا و تفسیر قانون اساسی ایران

 تا].تهران: مبشري تهران، [بی -اعالمیه.../ مرتضی راوندي. -اتحاد جماهیر شوروي 

نا، جا: بی[بی -روش تفسیر قانون در حقوق خصوصی یا طریقه استنباط احکام/ تالیف محمد اصولی. ر578الف 085/ 342  127

 ].تابی

 [ایران. قانون اساسی (جمهوري اسالمی)] 1388 966الف 55023/ 342  128

تهران:  -متن کامل قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران/ تهیه کننده انتشارات بین المللی الهدي.

 .1388المللی الهدي، انتشارات بین

استخدام پیمانی .../  -هاي دولتی استخدام شرکت -ري قوانین و مقررات استخدامی: استخدام کشو 1386 ق966الف 55068/ 342  129

 .1386تهران: نشر دیدار،  -تدوین جهانگیر منصور.

تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،  -حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی/ ابوالفضل قاضی. 1370 ح243ق 342  130

1370-. 

 نین و احکام][ایران. قوا 1349 م966الف 52 550/ 343  131

 1348اسفند  24و اصالحیه قانون مصوب  1345مجموعه قانون مالیاتهاي مستقیم: مصوب اسفند 

/ 1349ها و آراء شوراي عالی مالیاتی تا آخر دیماه ها و بخشنامهها و تصویبنامهنامهبانضمام: آئین

 .1349اهللا وهمن، تهران: روح -اهللا وهمن.گردآورنده روح

 [ایران . قوانین و احکام] 1362 م966الف 52 550/ 343  132

مجموعه قوانین مالیاتی: شامل کلیه قوانین و مقررات مالیاتهاي مستقیم و غیرمستقیم به ضمیمه 

تهران:  -اشرفی.ها و جداول، با آخرین اصالحات و الحاقات/ تدوین غالمرضا حجتیبخشنامه

 .1362انتشارات گنج دانش، 

 [ایران. قوانین و احکام] 1372 م966الف 55015/ 343  133

شامل : 1372مجموعه قوانین نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران با آخرین اصالحات تا اول سال 

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 -مجازات جرائم نیروهاي مسلح، سازمان قضائی نیروهاي مسلح ... ایران/ تدوین هوشنگ ناصرزاده.

 .1372[تهران]: خورشید، 

 .1372تهران: گنج دانش،  -].2[ویرایش  -حقوق پزشکی/ تالیف شیرین عبادي. 1372 ح273ع 55/ 344  134

قوانین ایران در مساله جمعیت/ با همکاري سازمان ملل متحد، دانشکده حقوق، دیپلماسی فلچر  ق966الف 55048/ 344  135

 تا].نا، بیجا: بی[بی -آمریکا.

 تهران: دانشگاه ملی. -زاي عمومی/ تالیف مرتضی محسنی.دوره حقوق ج 1350 د325م  55/ 345  136

 [ایران. قوانین و احکام] 1391 ق966الف 55/ 345  137

اي ، قانون تشدیدي مجازات مرتکبین ارتشاء و قانون مجازات اسالمی به همراه : قانون جرائم رایانه

تهران: کماالن،  -دي کماالن.اختالس و کالهبرداري... با آخرین اصالحات و الحاقات/ تدوین سیدمه

1391. 

 [ایران. قوانین و احکام] 1392 ق966الف 55/ 345  138

همراه با کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی .../ تدوین فهیم ): 1392قانون مجازات اسالمی (مصوب 

 .1392تهران: خرسندي،  -زاده.مصطفی

 احکام] [ایران. قوانین و الف1392 ق966الف 55/ 345  139

تهران: روزنامه رسمی جمهوري  -قانون مجازات اسالمی/ گردآورنده روزنامه رسمی جمهوري ا. ا.

 .1392اسالمی ایران، 

 .1391تهران: مجد،  -نیک.الیحه جدید قانون مجازات اسالمی/ تدوین سیدعباس حسینی 1391 ل966الف 55/ 345  140

 نین و احکام][ایران. قوا 1362 م966الف 55/ 345  141

به  1357جزائی: شامل کلیه قوانین و مقررات حقوقی و جزائی از سال  -مجموعه قوانین حقوقی 

تهران: کتابخانه گنج دانش،  -اشرفی؛ زیر نظر غالمعلی امیري..بعد..../ تدوین غالمرضا حجتی

1362. 

 [ایران. قوانین و احکام] الف1372 م966الف 55/ 345  142

نین و مقررات جزائی/ باهتمام قوه قضائیه ؛ زیر نظر حسین کریمی ؛ با همکاري علی مجموعه قوا

 .1372تهران: روزنامه رسمی کشور،  -قهرمانی ... [و دیگران]..

 [ایران . قوانین و احکام] 1389 م966الف 55/ 345  143

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

ظیم اداره کل تدوین و مجموعه قانون مجازات اسالمی مشتمل بر:قانون مجازات اسالمی.../ تهیه و تن

تهران: ریاست جمهوري، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات  -تنقیح قوانین و مقررات.

 .1389کشور، 

 ق966الف 232 550/ 345  144

1386 

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداري: به همراه دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداري و قانون 

 .1386تهران: نامه هستی،  -عدالت اداري/ تدوین عباس ایمانی.جدید دیوان 

 [ایران. قوانین و احکام] 1342 آ454هـ 5505/ 345  145

 .1342تهران: دانشگاه تهران (چاپخانه)،  -آئین دادرسی کیفري/ محمدعلی هدایتی.

 ق794م 15118 550520/  346  146

1381 

 .1381تهران: داور،  -ري.قواعد ریاضی در ارث/ تالیف سعید منصو

 -مسؤلیت مدنی قضات و دولت: درحقوق: ایران، فرانسه، آمریکا و انگلیس/ تألیف یحیی جلیلوند. 1373 م583ج 02/ 346  147

 .1373تهران: نشر یلدا، 

ه کنندگان محمود درباره قرارداد پاریس راجع به حقوق مالکیت صنعتی/ از موسسه حقوقی تهرانمطالع 1353 423د 048/ 346  148

 .1353تهران: از مؤسسه حقوقی تهران،  -هرمز...[ و دیگران].

تهران: دانشگاه  -هاي فکري/ نوشته نورالدین امامی.حق مخترع: مطالعه تطبیقی فصلی از مالکیت 1350 ح767الف 0486/ 346  149

 .1350تهران، موسسه چاپ و انتشارات، 

 ].1342جا]: چاپ تابان، [[بی -دولتشاهی.رار در حقوق مدنی ایران/ فتح اهللاق 1342 الف836الف 55/ 346  150

احوال شخصیه از دیدگاه قوانین بانضمام: مباحثی از احوال شخصیه اقلیتهاي دینی زرتشتی، کلیمی،  1369 الف885ب 55/ 346  151

 .1369ارومیه: انزلی،  -مسیحی/ تالیف یوسف بهنود.

 [ایران . قوانین و احکام] 1370 ح473ج 55/ 346  152

 .1370دانش، تهران: کتابخانه گنج -لنگرودي.حقوق مدنی: عقد حواله/ تالیف محمدجعفر جعفري

 [ایران. قوانین و احکام] 1363 ح125ك 55/ 346  153

 .1363[تهران]: اقبال،  -حقوق مدنی: مشارکتها، صلح، عطایا.../ ناصر کاتوزیان.

 [ایران . قوانین و احکام] 1369 ح125ك 55/ 346  154

تهران: دانشگاه تهران، موسسه  -حقوق مدنی: ضمان قهري ـ مسوولیت مدنی/ تالیف ناصر کاتوزیان.

 .1369انتشارات و چاپ، 

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 [ایران. قوانین و احکام] 1392 ق21ز 15 550/ 346  155

تهران:  -/ عاطفه زاهدي.با زیرنویس قوانین مرتبط 1/12/1391قانون حمایت خانواده مصوب 

 .1392جاودانه : جنگل، 

 م966الف 438 550/ 346  156

1363 

 [ایران. قوانین و احکام]

مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی: شامل کلیه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و امالك .../ 

 .1363[تهران]: گنج دانش،  -تدوین غالمرضا حجتی اشرفی.

 [ایران. قوانین و احکام] 1377 ت141ب 55044/ 346  157

[بی جا]: فیض،  -تشخیص منابع ملی و نحوه اعتراض به آن/ مولف احمد باختر، قاسم زارعی.

1377. 

 [ایران. قوانین و احکام] 1357 د473ج 55052/ 346  158

 .2537=  7135تهران: امیرکبیر،  -دوره حقوق مدنی: ارث/ تالیف محمد جعفر جعفري لنگرودي.

 [ایران. قوانین و مقررات] 1339 و125ك 55054/ 346  159

تعارض قوانین/  -حقوق تطبیقی  -هاي قضایی رویه -وصیت در حقوق مدنی ایران: مسائل حقوقی 

 .1339[ تهران]: چاپخانه روزنامه رسمی،  -ناصر کاتوزیان.

 [ایران . قوانین و احکام] 1376 965الف 550668/ 346  160

مجموعه قوانین و مقررات تعاونی/ گردآورنده محمدحسین مستعانی؛ [براي] وزارت تعاون ، معاونت 

 .1376تهران: پایگان،  -ریزي.طرح و برنامه

 -متن کامل قانون تجارت با اصالحات جدید: شامل قوانین: تجارت، اصالحیه قسمتی از قانون .... 1373 م966الف 5507/ 346  161

 .1373دانش، تهران: گنج 

 [ایران . قوانین و احکام] 1370 ح121ك 5507/ 346  162

 .1370تهران: گنج دانش،  -حقوق تجارت/ تالیف حسینقلی کاتبی.

 س743ب 55073/ 346  163

1375 

 [ایران. قوانین و احکام]

مل و تهران: ماهنامه صنعت ح -سفارشات خارجی: (توصیف و تحلیل حقوقی)/ تالیف اکبر بوالحسنی.

 .1375نقل، 

 [ایران . قوانین و احکام] 1380 ح774ص 55096/ 346  164

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .1380تهران: شرکت سهامی انتشار،  -/ تالیف محمد صقري."اسناد  "حقوق بازرگانی 

 تهران: -اهتمام عبدالرضا طباطبائی.العاده در امور مدنی/ بهاي از موارد تجدیدنظر فوقگزیده 1381 گ379ط  347  165

 .1381روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران، 

 .1368تهران: چشمه: کتابسراي بابل،  -سیر قانون و دادگستري در ایران/ مرتضی راوندي. 1368 س286ر 55/ 347  166

 [ایران . قوانین و احکام] 1369 آ421م 55/ 347  167

 .1369گنج بخش، تهران: کتابخانه  -الدین مدنی.آئین دادرسی مدنی/ تالیف جالل

 ق213ب 177 550/ 347  168

1378 

 [ایران. قوانین و احکام]

تهران:  -/ به اهتمام یداهللا بازگیر."حقوق خانواده"قانون مدنی در آئینه آراي دیوانعالی کشور 

 .1378فردوسی، 

هاي قضائی داخلی و خارجی ... رویه -ت موارد امارا -امارات در حقوق مدنی ایران: بحث تحلیلی  1344 الف172ن 64 550/ 347  169

 ].1344تهران: چاپ رنگین، [ -اهللا ناصري.قوانین/ نگارش فرج

 [ایران . قوانین و احکام] 1391 م966الف 77 550/ 347  170

تهران:  -مجموعه قوانین و مقررات اجراي احکام: اجراي احکام مدنی، کیفري.../ عاطفه زاهدي.

 .1139جاودانه : جنگل، 

 [ایران. قوانین و احکام] 1374 ق966الف 5504/ 347  171

اهتمام محمود نامه اجراي آن بانضمام تظرات .../ بهقانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب و آئین

 .1374تهران: مجد،  -عباسی.

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و  235العاده در اعمال ماده اي از موارد تجدید نظر فوقگزیده 1381 گ379ط 5504/ 347  172

تهران: روزنامه رسمی جمهوري اسالمی  -انقالب در امور کیفري/ به اهتمام عبدالرضا طباطبائی.

 .1381ایران، 

 [ایران . قوانین و احکام] 1387 ق966الف 5509/ 347  173

تهران: خط سوم،  -؟].3[ویراست  -قانون شوراهاي حل اختالف/ احمد باختر ، مسعود رئیسی.

1387. 

نامه شوراهاي حل اختالف مصوب مجموعه قوانین و مقررات شوراهاي حل اختالف به انضمام: آئین 1391 م966الف 5509/ 347  174

 .1391تهران: کماالن،  -با آخرین اصالحات و الحاقات/ تدوین مهدي کماالن. 1/16/1388

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

قانون با تمام  130 -اساسی: کلیه قوانین کیفري و قانون اساسی و کیفر ارتش و غیره قانون  1352 ق966الف 55/ 349  175

 ].1352جا]: جاویدان، [[بی -اصالحات/ تالیف احمد کمانگر.

 [ایران. قوانی و احکام] الف1341 م966الف 55/ 349  176

تهران: روزنامه رسمی  -ا..هنامهها آئیننامهمشتمل بر قوانین ـ تصویب 1341مجموعه قوانین سال 

 ].1341کشور شاهنشاهی ایران، [ 

 [ایران . قوانین و احکام] الف1347 م966الف 55/ 349  177

تهران: آرشیو حقوقی  -.1346مجموعه رویه قضائی: آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور سال 

 .1347کیهان، 

[تهران]: روزنامه رسمی  -)/ وزارت دادگستري.1354شاهنشاهی ( 3425مجموعه قوانین سال  1354 م966الف 55/ 349  178

 ].2534=  1354کشور شاهنشاهی ایران، [

[تهران]: روزنامه رسمی کشور  -شاهنشاهی/ وزارت دادگستري. 2536مجموعه قوانین سال  1356 م966الف 55/ 349  179

 ].2536=  1356شاهنشاهی، [

 ایران. قوانین و احکام][ 1359 م966الف 55/ 349  180

تهران: روزنامه رسمی جمهوري  -/ دادگستري جمهوري اسالمی ایران.1359مجموعه قوانین سال 

 ].1359اسالمی ایران، [

تهران: روزنامه رسمی جمهوري  -/ دادگستري جمهوري اسالمی ایران.1363مجموعه قوانین سال  1363 م966الف 55/ 349  181

 ].3631اسالمی ایران، [

 [ایران . قوانین و احکام] 1364 م966الف 55/ 349  182

تهران: روزنامه  -/ [گردآورنده] دادگستري جمهوري اسالمی ایران.1364مجموعه قوانین سال 

 رسمی جمهوري اسالمی ایران.

 [ایران . قوانین و احکام] 1367 م966الف 55/ 349  183

تهران: روزنامه  -دادگستري جمهوري اسالمی ایران./ [گردآورنده] 1367مجموعه قوانین سال 

 ].1367رسمی جمهوري اسالمی ایران، [

 [ایران . قوانین و احکام] 1375 م966الف 55/ 349  184

تهران:  -/ [به سفارش] قوه قضاییه، دادگستري جمهوري اسالمی ایران.1375مجموعه قوانین سال 

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .7613روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران، 

 [ایران. قوانین و احکام] 1376 م966الف 55/ 349  185

 -/ [ گردآورنده] قوه قضاییه، دادگستري جمهوري اسالمی ایران.1376مجموعه قوانین سال 

 .1377[تهران]: روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران، 

 [ایران. قوانین و احکام] 1379 م966الف 55/ 349  186

 -/ گردآورنده قوه قضاییه روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران.1379مجموعه قوانین سال 

 .1380تهران: روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران، 

 [ایران. قوانین و احکام] 1383 م966الف 55/ 349  187

/ [گردآورنده] قوه قضاییه، روزنامه رسمی جمهوري 1383مجموعه قوانین و مقررات سال 

 .-1384ران: روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران، ته -اسالمی ایران.

 [ایران. قوانین و احکام] 1375 م551ق 55/ 349  188

تهران:  -اهللا قربانی.مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (آراءحقوقی)/ تدوین فرج

 .1375فردوسی، 

 [ایران. قوانین و احکام] 1375 م551ق 55/ 349  189

تهران:  -اهللا قربانی./ تدوین فرج"آراء جزایی"ت رویه دیوان عالی کشور مجموعه آراء وحد

 .1375فردوسی، 

 كت/ الف349و 3434/ 355  190

1382 

 .1382تهران: حم،  -اخبار و تحقیقات در پرده/ نویسنده جان وایت؛ مترجم فرهاد کاظمی..

 ].1354تهران: گوتنبرگ، [ -جاوید صالحی.بزهکاري اطفال و نوجوانان/ تالیف  1354 ب782ص 36/ 364  191

 .1361[تهران]: آینده،  -رابطه تاریخی فراماسونري با صهیونیسم و امپریالیسم/ ح. م. زاوش. 1361 ر17ز 10955/ 366  192

 .1376تهران: سخن،  -شناسی تربیتی/ تالیف محمد پارسا.روان 1376 ر142پ 15/ 370  193

 779دن 13 479/ 390    194

1355 

گرد، از زمانهاي دور تا اواخر عهد قاجار/ تالیف حسین هاي دورههاي مشهور درباري و مسخرهدلقک

 .1355تهران: کتابخانه سنائی،  -نوربخش با مقدمه سبکتکین سالور.

 ف866الف 20955/ 398  195

1369 

 .1369تهران: علمی،  -نامه/ گردآوري و تالیف ابوالقاسم انجوي شیرازي.فردوسی

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .1370تهران: اساطیر،  -رضوي.نصیرالدین طوسی/ تالیف محمدتقی مدرساحوال و آثار خواجه 1370 مس/ 468ن 2/ 509  196

 تا].تهران: شهریار، [بی -انسان موجود ناشناخته/ بقلم الکسیس کارل؛ ترجمه عنایت. شت/ الف149ك 572  197

تهران: جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم  -ماریهاي مسافرت هوایی/ مولف جمشید شرفی.پیشگیري از بی 1369 پ421ش 68/ 613  198

 ].1369پزشکی تهران)، [

 -پور عبداهللا و امیر پورعبداهللا.پیشگیري و درمان بیماریها با سیر و پیاز/ نویسندگان عبداهللا 1382 پ699پ 32 324/ 615  199

 .1382تهران: تهران صدا، 

 الف576ش 062 462/ 616  200

1392 

 -اردکانی.اردکانی، محمد افخمیاصول ورزش درمانی در بیماران چاق و دیابتی/ محمدجواد شکاري

 .1392یزد: انتشارات آرتاکاوا، 

 قت/ م391گ 78/ 646  201

1376 

مردان مریخی، زنان ونوسی: چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم/ جان گري؛ ترجمه مهدي 

 .1376تهران: نشر البرز،  -داغی.قراچه

 جت/ ت532ت 575/ 658  202

1380 

TRIZ [ تی. آر. آي.زد] نوآوري نظام یافته/ [جان ترنینکو، آال زوسمن، بوریس زالتین]؛

 .1380تهران: خدمات فرهنگی رسا،  -[مترجم] مصطفی جعفري... [و دیگران].

ن: شامل خطاطان، نقاشان، مذهبان و قاطعان و جلدسازان ایرانی و عثمانی/ . تذکره خط و خطاطا 1369 ت619278ح فا/ 745  203

 -اکبري.الملوك/ تالیف حبیب اصفهانی / [ محمدیوسف الهیجی]؛ ترجمه رحیم چاوشبانضمام کالم

 .1369تهران: مستوفی، 

[تهران]: انجمن خوشنویسان  -هانی.کلک مشکین: مجموعه خطوط نستعلیق/ فتحعلی واشقانی فرا 1369 ك619192و فا/ 745  204

 .1369ایران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 .1380تهران: چشمه،  -ین؛ ترجمه حسین یاسینی.درك و دریافت موسیقی/ راجر کیمی 1380 يت/ د312ك 780  205

 .1380ن: کتاب خورشید، تهرا -زنان موسیقی ایران: از اسطوره تا امروز/ توکا ملکی. 1380 ز763م 092/ 789  206

 ].1352، 2000[تهران: چاپ  -کاراته و ذن کاراته/ نوشته ابراهیم میرزائی. 1352 ك934م 8153/ 796  207

 -قوشبازي در قوشخانه صحرا: هنر نگهداري، تربیت و شکار با پرندگان شکاري/ نویسنده امافورد. 1376 ق881ف 232/ 799  208

 .1376عی و حیات وحش ایران، واژگان، [ تهران]: موزه آثار طبی

تهران: مازیار،  -انتها: اشعاري از لنگستون هیوز، فدریکو گارسیالورکا ....ئی بیهمچون کوچه 1357 هـ214ش 8104/ 808  209

1357. 

 .1357نوین،  تهران: -زاده.هفت کشور شامل:  هفت داستان/ [نوشته] و ترجمه محمدعلی جمال 1357 هـ597ج 831/ 808  210

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .2536=  1356تهران: امیرکبیر،  -دیدگاهها: مجموعه مقاله/ مصطفی رحیمی. 1356 د424ر 809  211

 -دهمین مکاشفه (ادامه پیشگوئیهاي آسمانی)/ نوشته جیمز ردفیلد؛ ترجمه ناهید تبریزي، سالمی. 1376 ست/ د443ر 54/ 813  212

 .1376تهران: جانان : نشر نو، 

[تهران]: پیروز: موسسه انتشارات  -اهللا پورسرتیپ.ماجراي وینستن/ هوارد فاست؛ مترجم فرج 1346 پت/ م146ف 54/ 813  213

 .1346فرانکلین، 

 .1369تهران: نشر مرغ آمین،  -زنی نا تمام/ اثر لیلیان هلمن؛ ترجمه ساناز صحتی. 1369 س/ 625هـ 54/ 813  214

 ست/ س426گ 914/ 823  215

1364 

تهران: تندیس:  -نژاد.بازگشت/ گراهام گرین؛ ترجمه غالمحسین سالمی، سهیال فرزینسفر بی

 .1364سکه، 

 حت/ ن582هـ 914/ 833  216

1350 

تهران: رز،  -/ هرمان هسه؛ ترجمه سروش حبیبی."نارتسیس و گلدموند"دهن نرگس و زرین

1350. 

 نت/ چ966ر 912/ 836  217

1383 

 -خانلري.ه به شاعري جوان و یک داستان و چند شعر/ راینرماریا ریلکه؛ ترجمه پرویز ناتلچند نام

 .1383تهران: معین، 

 -اي از گلهاي بدي/ اثر شارل بودلر ؛ ترجمه محمدعلی اسالمی ندوشن.مالل پاریس و برگزیده 1341 الفت/ م755ب 8/ 841  218

 .1341تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

 .-1367تهران: زرین،  -چهل و پنج نفر/ الکساندر دوما؛ ترجمه سعید آذري. 1367 آت/ چ794د 8/ 843  219

 .1362تهران: جاویدان،  -زاده.قنبرعلی/ [کنت گوبینو]؛ نوشته [مترجم] محمدعلی جمال 1362 جت/ ق722گ 8/ 843  220

هاي ایران، تهران: شرکت توسعه کتابخانه -ر ژول ورن؛ ترجمه چترنور.سفر به اعماق زمین/ اث 1376 چت/ س559و 8/ 843  221

1376. 

 كت /ت4 869ف/ 843  222

1367 

 .1367تهران: نشر مرکز،  -الدین کزازي.ي میرجاللتلماك/ اثر فنلون؛ ترجمه

 جت/ ق722گ 89/ 843  223

1352 

تهران: کانون  -علی جمالزاده.قنبرعلی جوانمرد شیراز/ اثر گوبینو؛ ترجمه و نگارش: محمد

 .1352معرفت، 

 خت/ ت384ب 912/ 843  224

1370 

 .1370تهران: معین،  -تریستان وایزوت/ ژوزف بدیه؛ [ترجمه] پرویز ناتل خانلري.

برگ)، [تهران]: میر (گوتن -رازي.بوریدان: پهلوان برج نل/ میشل زواگو؛ ترجمه موسی فرهنگ فت/ ب67ز 912/ 843  225

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

1363 - 1363. 

 مت/ ق394پ 914/ 843  226

1363 

 .1363تهران: گوتنبرگ،  -اهللا منصوري.قهرمان هند و چین/ نوشته پرویز؛ ترجمه ذبیح

 .1380تهران: سمیر،  -پرست/ ژول ماري؛ ترجمه عبداهللا پارسا.می 1380 پت/ م137م 914/ 843  227

 شت/ س672م 914/ 843  228

1374 

 .1374تهران: دستان،  -نویس سري/ نویسنده امین مالوف؛ مترجم کاظم شیوارضوي.دستسمرقند: 

 ست/ م835م 914/ 843  229

1369 

 .1369تهران: نشر گفتار،  -اصغر سعیدي.مستی عشق/ نویسنده آندره موروا؛ مترجم علی

 قت/ ن962س 914/ 853  230

1369 

 .1369تهران: زرین،  -مد قاضی.نان و شراب/ اینیاتسیو سیلونه؛ ترجمه مح

 صت/ م143س 342/ 869  231

1378 

تهران: فردوس،  -مبانی نقاشی و خطاطی: (رمان)/ خوزه ساراماگو؛ ترجمه عبدالرحمن صدریه.

1378. 

 قت/ د875ك 342/ 869  232

1377 

 .7137تهران: میترا،  -آرا قهرمان.دیدار با فرشتگان/ پائولو کوئیلو؛ برگردان دل

 قت/ س875ك 342/ 869  233

1377 

تهران: نشر و پژوهش فرزان روز،  -آرا قهرمان.سفر به دشت ستارگان/ پائولو کوئیلو؛ ترجمه دل

1377. 

 خت/ د815پ 733/ 891  234

1369 

 .1369تهران: معین،  -دختر سروان/ الکساندر پوشکین؛ ترجمه پرویز ناتل خانلري.

 كت/ آ27ي 7344/ 891      235

1363 

تهران؛مشهد:  -گانه در باره تاریخ چنگیزیان/ واسیلی یان ؛ترجمه کیخسرو کشاورزي.آثار سه

 .1363گوتنبرگ؛ جاودان خرد، 

 جت/ غ711ل 4352/ 895  236

1371 

تهران: فردوس: مجید،  -غار پیشینیان (درباره عرفان تبتی)/ لوبسانگ رامپا؛ ترجمه رضا جعفري.

1371. 

 [نامه تنسر.( فارسی)] 1354 ن751ت 076/ 0فا8  237

تصحیح مجتبی مینوي، محمداسماعیل رضوانی؛ گردآورنده تعلیقات مجتبی نامه تنسر به گشنسپ/ به

 .1354تهران: خوارزمی،  -مینوي، اسماعیل رضوانی.

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .1366، تهران: فردوس -آشنائی با عروض و قافیه/ سیروس شمیسا. 1366 آ682ش 41/ 0فا8  238

 .1370تهران: دنیاي مادر،  -اصغر خبرزاده.سخن و اندیشه/ گردآورنده علی 1370 س315خ 8/ 0فا8  239

 .1373یزد: خانه کتاب یزد،  -گـزینه ادب فارسی براي دانشجویان دانشگاهها/ یداهللا شکیبافر. 1373 گ616ش 8/ 0فا8  240

 .1387تهران: زوار،  -پور.سال ادب فارسی)/ تالیف یحیی آرین 150تا نیما: (تاریخ  از صبا 1387 الف456آ 906/ 0فا8  241

چهار چهره: خاطرات و تفکرات درباره نیما یوشیج، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و ذبیح بهروز/  1368 چ231خ 9062/ 0فا8  242

 .1368سرا، تهران: کتاب -اي.نوشته انور خامه

 .1381تهران: فردوس،  -شاهد بازي در ادبیات فارسی/ تالیف سیروس شمیسا. 1381 ش682ش 9353/ 0فا8  243

هاي طالئی: از خرمن فضایل و مناقب یگانه منجی عالم بشریت ... حضرت ولی عصر(عج)/ خوشه 1369 خ262م 351 008/ 1فا8  244

 .1369الزمان (جمکران)،  قم: مسجد مقدس صاحب -اهتمام محمدعلی مجاهدي (پروانه).به

تهران:  -گنجینه سهیلی: مجموعه شاهکارهاي شاعران ایران از رودکی تا کنون/ تالیف مهدي سهیلی. الف گ855س 008/ 1فا8  245

 .13  -امیرکبیر، 

زیرنظر مهدي  هاي کاروانی از شعر و موسیقی رادیو ایران/کاروانی از شعر: سلسله برنامه 1344 ك855س 008/ 1فا8  246

 .- 1344تهران: امیرکبیر،  -سهیلی.

 .1368تهران: سنائی،  -؟].2[ویراست -مشاعره/ مهدي سهیلی. 1368 م855س 008/ 1فا8  247

 .1369تهران: پاژنگ،  -مضامین مشترك در شعر فارسی/ تحقیق و تالیف احمد گلچین معانی. 1369 م537گ 008/ 1فا8  248

 .1364تهران: مجرد،  -تضمین هاي شعر فارسی/ حسین مستشار. 1364 ت531م 008/ 1فا8  249

هفت شهر عشق: شامل هفت دیوان کامل شیخ محمود شبستري موالنا شمس مغربی... شوریده شیرازي/  1366 هـ667م 008/ 1فا8  250

 .1366تهران: کتابفروشی حافظ،  -کوشش رضا معصومی.به

 .1369تهران: نشر پارسا،  -الدین موید محسنی.اهتمام حساماشعاري از شعرا/ به 1369 الف855م 008/ 1فا8  251

اي از اشعار حافظ، سعدي، مولوي، خواجه عبداهللا انصاري و.../ بخط حسین نغمه مهر: برگزیده 1368 554ن 008/ 1فا8  252

 .1368حسین خسروي،  -خسروي.

اي از اشعار حافظ، سعدي، مولوي، خواجه عبداهللا انصاري و.../ بخط حسین هر: برگزیدهنغمه م 1368 554ن 008/ 1فا8  253

 .1368[بی جا]: حسین خسروي،  -خسروي.

خط  ;برگزیده اشعار مربوط به مادر/ گردآورنده درخشنده بانو زعیمی؛ مقدمه از خسرو زعیمی  1370 ب47ز 008352/ 1فا8  254

 .1370نشر میراث،  ;زعیمی  [تهران]: خسرو -محمد حیدري.

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 پ172ك 008352/ 1فا8  255

1366 

 .1366[تهران]: عزیزاهللا کاسب،  -پیر در آینه/ تحقیق عزیزاهللا کاسب.

شاهان شاعر: : احواالت شاهان و شاهزادگان سخنور و بعضی شعراي دربار آنان و برگزیده اشعار  1346 ش226ح 009/ 1فا8  256

 ].1346تهران: علمی، [ -لقاسم حالت.آنان/ تالیف ابوا

نقاب بحث در فنون شاعري، سبک و نقد شعر فارسی با مالحظات.../ شعر بی دروغ، شعر بی 1356 ش43ز 009/ 1فا8  257

 .1356[ تهران]: جاویدان،  -کوب.عبدالحسین زرین

با ] 3[ ویرایش  -معانی.قزوینی ؛ باهتمام احمد گلچینیتذکره میخانه/ تالیف عبدالنبی فخرالزمان 1326 ت278ف 009/ 1فا8  258

 .1362تهران: اقبال،  -تجدید نظر کلی و اضافات بسیار.

 .1356تهران: جاویدان،  -گیالن در قلمرو شعر و ادب/ ابراهیم فخرائی. 1356 گ282ف 009/ 1فا8  259

 .1336تهران: امیرکبیر،  -عار رودکی/ سعید نفیسی.محیط زندگی و احوال و اش 1336 نس/ 791ر 21/ 1فا8  260

 پن/ ش473ف 21/ 1فا8  261

1363 

داستان بیژن و منیژه: داستانی از روزگاران پهلوانی ایران برگزیده از شاهنامه فردوسی فارسی، 

 .1363تهران: جویا،  -انگلیسی/ زیر نظر ابراهیم پورداود؛ ترجمه انگلیسی آرتور ادموند وارنر.

 سن/ ش473ف 21/ 1فا8  262

1380 

 [شاهنامه. رستم و اسفندیار . شرح]

 .1380تهران: پیکان،  -بیچاره اسفندیار/ گزارش سعیدي سیرجانی.

 [دیوان] 1379 د114ب 22/ 1فا8  263

 .1379تهران: اوسان،  -دیوان باباطاهر/ مقدمه محمدعلی ذوالفقاري؛ خط حسین خسروي.

[ تهران]: حسن دانشفر،  -اي از مجتبی مینوي.درباره رباعیات عمر خیام/ حسن دانشفر؛ با مقدمه 1352 دن/ ر957خ 22/ 1فا8  264

1352. 

تهران:  -ویس و رامین: یک داستان عاشقانه ایران باستان/ فخرالدین گرگانی؛ مصحح مجتبی مینوي. و278ف 22/ 1فا8  265

 تا].کتابفروشی فخر رازي، [بی

 .1362تهران: جاویدان،  -تصویري از ناصرخسرو/ علی دشتی. 1362 دس/ 164ن 22/ 1فا8  266

 .1340تهران: امیرکبیر،  -خاقانی: شاعري دیر آشنا/ علی دشتی. 1340 دس/ 173خ 23/ 1فا8  267

 [منطق الطیر. برگزیده. شرح] 1380 مش/ م667ع 23/ 1فا8  268

 .1380تهران: انتشار،  -استان شیخ صنعان/ نویسنده هرمز مالکی.راز درون پرده: هرمنوتیک د

 .1380تهران: انتشار،  -راز درون پرده: هرمنوتیک داستان شیخ صنعان/ نویسنده هرمز مالکی. 1380 من/ م667ع 23/ 1فا8  269

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 الطیر. شرح][منطق 1369 قش/ ع795م 23/ 1فا8  270

یر اثر شیخ عطار نیشابوري به نثر پارسی؛ با مقدمه، پاورقی، الطبسوي سیمرغ: منظومه منطق

اهللا قاضی فهرست و چند بحث انتقادي با تجدیدنظر کامل در مقدمه، متن و حواشی/ بقلم نعمت

 .1369تهران: سکه،  -؟].2[ویراست  -(شکیب).

 .1370تهران: گنج دانش،  -عفر جعفري لنگرودي.راز بقاي ایران در سخن نظامی/ تالیف محمدج 1370 جس/ 489ن 23/ 1فا8  271

ذکر جمیل سعدي: مجموعه مقاالت و اشعار به مناسبت بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد شیخ اجل  كس/ 554س 31/ 1فا8  272

تهران: کمیسیون ملی یونسکو درایران :  -سعدي علیه الرحمه/ گردآوري کمیسیون ملی یونسکو.

 د اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات.وزارت فرهنگ و ارشا

ـ قصایدـ مقطعات ترکیبات همدانی متخلص بعراقی (شامل مقدمه دیوانکلیات شیخ فخرالدین ابراهیم  د494ع 31/ 1فا8  273

 [تهران]: سنائی. -...)/ بکوشش سعید نفیسی.

 ].1361تهران: توس، [ -ه غالمحسین یوسفی.آشنایی با مولوي/ غالمرضا سلیم؛ با مقدم 1361 سس/ 849م 31/ 1فا8  274

نویسنده کاظم محمدي  /Rumi the master of love and samaموالنا پیر عشق و سماع=  1384 مس/ 849م 31/ 1فا8  275

 .1384تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات،  -؟.2 ویراست -وایقانی.

 .1369[تهران]: جامی،  -بر دریا کنار مثنوي/ م. ا. به آذین. 1369 الفن/ م849م 31/ 1فا8  276

 [شمس تبریزي. برگزیده] 1369 آب/ ش849م 31/ 1فا8  277

ها الدین محمد بلخی/ نگارش دیپاچه و انتخاب غزللباب غزلیات شمس از دیوان کبیر کالم موالنا جالل

[تهران]: آتلیه هنر،  -با همکاري محمد شهریاري (مهر). منش؛از منوچهر آدمیت؛ بخط مجید فدائی

1369. 

تهران: اطالعات،  -اي از اسمائیل حاکمی.شرح جامع مثنوي معنوي/ تالیف کریم زمانی؛ با مقدمه 1380 زش/ م849م 31/ 1فا8  278

1372-1381. 

 [مثنوي .شرح] 1366 زن/ م849م 31/ 1فا8  279

 .1366تهران: علمی،  -کوب.سیر تمثیالت مثنوي/ تالیف عبدالحسین زرینبحر در کوزه، نقد و تف

 [دیوان شمس تبریزي. شرح] 1382شش/ د849م 31/ 1فا8  280

الدین ماري شیمل، با مقدمه جاللالدین رومی/ آنهشکوه شمس: سیري در آثار و افکار موالنا جالل

 .1382ارات علمی و فرهنگی، تهران: شرکت انتش -آشتیانی؛ ترجمه حسن الهوتی.

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 [مثنوي. برگزیده] 1363 غش/ م849م 31/ 1فا8  281

نامه و زندگی -رباعیات -هابیتیتک -هادوبیتی -قطعات و تمثیالت-مثنوي معنوي: خالصه داستانها

ه)، جا]: نقش جهان(چاپخان[بی -الدین محمد بلخی رومی؛ باهتمام محسن غیور.چند مقاله/ موالنا جالل

1363. 

 [شمس تبریزي. برگزیده] 1352 گ849م 31/ 1فا8  282

الدین محمد بلخی؛ با مقدمه و شرح لغات گزیده غزلیات شمس (قرن هفتم هجري)/ سروده موالنا جالل

 .1352تهران: شرکت سهامی کتابهاي جیبی،  -و فهارس بکوشش محمدرضا شفیعی کدکنی.

 .1385کرج: نجم کبري،  -وایقانی.موالنا و دفاع از عقل/ کاظم محمدي 1385 من/ م849م 31/ 1فا8  283

الدین محمد مولوي: شرح لغات، اصطالحات عرفانی، تفسیر آفتاب معنوي: چهل داستان از مثنوي جالل 1365 وش/ م849م 31/ 1فا8  284

 .1365تهران: امیرکبیر،  -پور.ابیات و نقد و بررسی داستانها/ نادر وزین

 ربا][مثنوي. برگزیده. دز هوش 1366 هـن/ م849م 31/ 1فا8  285

 .1366تهران: نشر هما،  -الدین همایی.تفسیر مثنوي مولوي/ جالل

 [دیوان . شرح] 1368 الفش/ 198ح 32/ 1فا8  286

 .1368تهران: نشر علمی،  -گلگشت/ تالیف محمد امین ریاحی.

 .1357تهران: جاویدان،  -هاي گوناگون حافظ/ علی دشتی.کاخ ابداع: اندیشه 1357 دن/ 198ح 32/ 1فا8  287

 .1370همدان: مسلم،  -حافظیات: مجموعه مقاالت درباره حافظ/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو. 1370 ذن/ 198ح 32/ 1فا8  288

 .1376نشر جامی،  -منصور رستگار فسائی.کوشش مقاالتی درباره شعر و زندگی حافظ/ به 1376 رس/ 198ح 32/ 1فا8  289

 .1367تهران: علمی،  -کوشش اسمعیل صارمی.حافظ از دیدگاه عالمه محمد قزوینی/ به 1367 قس/ 198ح 32/ 1فا8  290

وس، تهران: ت -[ویراست؟]. -مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظشناسی/ نویسنده منوچهر مرتضوي. 1365 مس/ 198ح 32/ 1فا8  291

1365. 

 .1371[تهران]: کتابخانه سنائی،  -حافظ برخیز/ از معینی کرمانشاهی. 1371 مس/ 198ح 32/ 1فا8  292

 .1369تهران: انتشارات معین،  -حافظ شیرین سخن/ محمد معین؛ بکوشش مهدخت معین. 1369 من/ 198ح 32/ 1فا8  293

 .1370تهران: پاژنگ،  -ت: خطا بر قلم صنع نرفت/ بکوشش سعید نیاز کرمانی.پیر ما گف 1370 نس/ 198ح 32/ 1فا8  294

 الفن/ د198ح 32/ 1فا8  295

1368 

 .1368تهران: یزدان،  -ناپذیر حافظ/ محمدعلی اسالمی ندوشن.ماجراي پایان

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

  بش/ د198ح 32/ 1فا8  296

1369 

تهران: نشر مرکز،  -دان کورش صفوي..سه رساله درباره حافظ/ یوهان کریستف بورگل ؛ برگر

1369. 

تهران: پاژنگ،  -حافظشناسی  یا  الهامات خواجه/ نگارش محمدعلی بامداد؛ بکوشش محمود بامداد. 1369 بن/ د198ح 32/ 1فا8  297

1369. 

 .1368تهران: علمی،  -ی.اکبر رزاز؛ ویراسته بهاءالدین خرمشاهکوشش علیجمع پریشان/ به 1368  د198ح 32/ 1فا8  298

 [دیوان (چندزبانه)] الف1367 د198ح 32/ 1فا8  299

نژاد تهرانی ؛ اهللا یزدانی، آرش متینحافظ به سی زبان/ بکوشش محسن رمضانی؛ خط نستعلیق سیف

 .1367تهران: پدیده،  -خط شکسته محمد سلحشور.

 [دیوان] 1368 د198ح 32/ 1فا8  300

 -/ مقدمه عبدالعظیم صاعدي؛ مقابله نسخ و انتخاب عنوان غزلها علی جعفریه.نشینحافظ خلوت

 .1368[تهران؟]: هدایت، 

 [دیوان. شرح] 1374 زن/ د198ح 32/ 1فا8  301

 .1374تهران: علمی،  -خوئی.آئینه جام/ تالیف عباس زریاب

 [دیوان] 1366 سن/ د198ح 32/ 1فا8  302

تهران: زرین : نگاه،  -بسنوي؛ ترجمه عصمت ستارزاده..د سوديشرح سودي بر حافظ/ محم

1366. 

تهران: امیرکبیر،  -زاده).صراحی می ناب: ارسال المثل در دیوان حافظ/ تالیف فرشته سپهر (عرب 1368 سن/ د198ح 32/ 1فا8  303

1368. 

 -مقاله/ مسعود فرزاد؛ باهتمام منصور رستگارفسائی.. 21ل بر مقاالت تحقیقی درباره حافظ: مشتم 1367 فن/ د198ح 32/ 1فا8  304

 .1367شیراز: نوید شیراز، 

 .1368تهران: توس،  -تجلی اسطوره در شعر حافظ/ تالیف و تحقیق محمدسرور موالئی. 1368 من/ د198ح 32/ 1فا8  305

 .1368سرا، تهران: کتاب -دیدگاه حافظ/ علیقلی محمودي بختیاري.او، تو، من: در عرفان ایران از  1368 من/ د198ح 32/ 1فا8  306

یابی کلمات، اصطالحات، مضامین و باورهاي طبی در دیوان حافظ/ هاي حافظ: بررسی و ریشهطبیبانه 1379 من/ د198ح 32/ 1فا8  307

شرکت تعاونی  شیراز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس : -احمد مدنی.

 .1379ناشران فارس، 

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 -المللی بزرگداشت حافظ.ئی بر تدوین غزلهاي حافظ/ سلیم نیساري؛ [براي] کنگره بینمقدمه 1367 نن/ د198ح 32/ 1فا8  308

 .1367تهران: علمی [مرکز پخش]، 

 هـش/ د198ح 32/ 1فا8  309

1367 

 [دیوان]

تهران: فرهنگ نشر نو،  -ي؛ با کوشش زهرا شادمان.شرح غزلهاي حافظ/ نوشته حسینعلی هرو

1367. 

 تهران: زرین. -دیوان کامل خواجوي کرمانی/ با مقدمه مهدي افشار. د768خ 32/ 1فا8  310

تهران: مطالعات اسالمی دانشگاه  -دیوان محمدشیرین مغربی/ بتصحیح و اهتمام لئونارد لوئیزان. 1372 د666ش 32/ 1فا8  311

 .1372؛ لندن: دانشگاه مک گیل، تهران

 .1366تهران: توس،  -حاالت عشق مجنون/ جالل ستاري. 1366 سن/ ل489ن 32/ 1فا8  312

 [یوسف و زلیخا] 1366 ي179ج 33/ 1فا8  313

جا]: خسرو [بی -منظومه یوسف و زلیخا جامی/ به کوشش خسرو زعیمی؛ خط کیخسرو خروش.

 .1366زعیمی، 

[ تهران]: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  -دیوان صائب تبریزي/ به کوشش محمد قهرمان. 1364 د352ص 4/ 1فا8  314

1364. 

 [دیوان .برگزیده] 1366 د352ص 4/ 1فا8  315

 -فیروزکوهی).کریمی (امیريدویست و یک غزل صائب/ به انتخاب و شرح و تفسیر امیربانوي

 .1366تهران: زوار، 

 [دیوان. برگزیده] 1337 د614هـ 4/ 1فا8  316

العاشقین او/ به تصحیح و مقابله و مقدمه و فهرست از جغتایی: با شاه و درویش و صفاتدیوان هاللی

 .1337تهران: سنایی،  -سعید نفیسی.

 [دیوان] 1367 م616ف 5/ 1فا8  317

 -مه عبدالرفیع حقیقت (رفیع).خط حسن سخاوت؛ با مقدمجموعه کامل غزلهاي فروغی بسطامی/ به

 .1367تهران: شرکت مولفان و مترجمان ایران، 

 .1364تهران: جاویدان،  -عارف قزوینی شاعر ملی ایران/ تدوین هادي حائري. 1464 حن/ 166ع 6/ 1فا8  318

 [دیوان] 1363 د398و 6/ 1فا8  319

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .1363[تهران]: ما،  -فشار.تصحیح و مقدمه ایرج ا/ به"الدولهوثوق"دیوان وثوق 

 .-1348تهران: انجمن ادبی تهران،  -اهللا ذکایی بیضائی.تذکره خوان نعمت/ تالیف نعمت 1348 ت42ذ 609/ 1فا8  320

 .1353تهران: بنیاد موقوقات دکتر محمود افشار،  -گفتار ادبی/ محمود افشار. 1353 گ644الف 62/ 1فا8  321

 [تهران]: سخن. -دیوان امیري فیروز کوهی/ به کوشش بانوي امیري فیروزکوهی (مصفا). د835الف 62/ 1فا8  322

شناسی، المعارف ایرانتهران: دایره -ي امین/ اثر حسن امین.نامهطنز فلسفی: فضولیيمنظومه 1389 م839الف 62/ 1فا8  323

1389. 

نظم اثر طبع سوال واتیکان و جواب آنها از مرجع عالیقدر ایران/ به 12رح افق قاب قوسین: ش 1337 الف896الف 62/ 1فا8  324

 ].1337تهران: کتاب سعدي مخبرالدوله، [ -اي بقلم عمادزاده.محمدحسین انوار؛ بامقدمه

 .1356تهران: امیرکبیر،  -دیدار در فلق/ منوچهر آتشی. 1356 د182آ 62/ 1فا8  325

اهواز:  -ي شعر/ رضا بختیاري اصل.حاال مثل خودم هستم: دلقک با شبکاله شکالتی: مجموعه 1380 ح343ب 62/ 1فا8  326

 .1380الجورد، 

 .1365[تهران]: اکباتان،  -دیوان بصیر: خزان آرزو/ حسن بصیر. 1365 د577ب 62/ 1فا8  327

، جاي پا، چلچراغ، مرمر، رستاخیز، خطی ز سرعت و از سالهاي آب و سراب: منتخب هفت دفتر شعر 1377 الف829ب 62/ 1فا8  328

 .1377تهران: سخن،  -/ سیمین بهبهانی.1376 - 1325از آتش، دشت ارژن، یک دریچه آزادي 

 .1360تهران: زوار،  -مرمر/ سیمین بهبهانی. 1360 م829ب 62/ 1فا8  329

ها، ترکیبات و ابداعات، ید و مراثی، غزلیات، مثنویات، چهارپارهدیوان پژمان بختیاري: شامل: قصا 1368 د448پ 62/ 1فا8  330

 .1368تهران: پارسا،  -ها.قطعات، منظومه

 .1349سینا، تهران: ابن -کویر اندیشه: گزیده اشعار در سه قسمت .../ پژمان بختیاري. 1349 ك448پ 62/ 1فا8  331

 .1336تهران: امیرکبیر،  -قطعه از یادبود/ گوینده ایرج دهقان.پلهاي شکسته و چند  1336 پ942ج 62/ 1فا8  332

 .1366 -تهران: پاژنگ،  -دیوان حمیدي/ مهدي حمیدي. 1366 د858ح 62/ 1فا8  333

 صد رباعی از حمیدي. ص858ح 62/ 1فا8 334

 .1363تهران: گلشائی،  -هدي حمیدي.فنون شعر و کالبدهاي پوالدین آن/ نویسنده و گوینده م 1363 ف858ح 62/ 1فا8  335

هاي عرفانی از آن عزیز به خانم باده عشق اشعار عارفانه حضرت امام خمینی (قدس سره) و نامه 1368 ب746خ 62/ 1فا8  336

 -سره؛ خط جلیل رسولی.فاطمه طباطبائی/ گردآورنده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس

 .1368ري اسالمی ایران، انتشارات سروش ،، تهران: صدا و سیماي جمهو

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .1352[بی تا]: چاپخانه بهمن،  -آبادي.آتش و آب، برگزیده شعر/ از پروین دولت 1352 آ779د 62/ 1فا8  337

 .1364تهران: نشر گفتار،  -اي از اشعار)/ رعدي آذرخشی.نگاه ( مجموعه 1364 ن619ر 62/ 1فا8  338

 .1355تهران: انتشارات اشرفی،  -زهري. -شعر)/ محمد  45گالیه: (مجموعه  1355 گ78ز 62/ 1فا8  339

 .1353تهران: اشرفی،  -مشت در جیب (مجموعه شعر)/ محمد زهري. 1353 م78ز 62/ 1فا8  340

 .1389، مشهد: بوتیمار -فر.ما سبز تباریم چرا زرد بمیریم/ شاعر زري سلطانی 1389 م656س 62/ 1فا8  341

 -انوار سهیلی/ اثر منظوم عبدالکریم سودائی دستگردي (ادیب الشریعه)؛ باهتمام حسین انواري. 1370 الف794س 62/ 1فا8  342

 .1370حسین انواري، 

 .1368[تهران]: کتابخانه سنائی،  -اولین غم و آخرین نگاه: مجموعه شعر/ مهدي سهیلی. 1368 الف855س 62/ 1فا8 343

اي از اشعار غیر عاشقانه، از کتابهاي اشک مهتاب، سرود قرن، عقاب و چند طلوع محمد: برگزیده 1357 ط855س 62/ 1فا8  344

 .1357[تهران]: کتابخانه سنائی،  -شعر تازه.

بررسی ) [1304 - 9137ي احمد شاملو (ست، نازنین: منتخبی از شعرهاي جاودانهروزگار غریبی 1381 صب/ 213ش 62/ 1فا8  345

 .1381تهران: هیرمند،  -انتخاب بهروز صاحب اختیاري.جلد دفتر شعر چاپ شده]/ به 18کلی 

[مشهد]: چاپخانه  -نوري).الدین خطیبیرقص بر ساحل و بارگاه خیال/ از جمال شهران (جمال 1359 ر793ش 62/ 1فا8  346

 .1359رامین، 

 شس/ 825ش 62/ 1فا8  347

1383 

تهران: شرکت  -اصغر شعردوست.انضمام برگزیده دیوان شهریار/ علیشهریار و شعر ترکی: به

 .1383تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، 

 تبریز: نشر فرهنگ. -شهریارین دیوانیندان/ ترکجه ترجمه سی غ. بیگدلی. بت/ ش825ش 62/ 1فا8  348

 .2535=1355تهران: امیرکبیر،  -اهللا صفا.یحنشاه جام/ ذب 1355 ن638ص 62/ 1فا8  349

 .1370چاپ علوي،  -زاده.شورگل: مجموعه شعر/ از همایون صنعتی 1370 ش789ص 62/ 1فا8  350

 .1362تهران: سلسله نشریات ما،  -دیوان غبار همدانی/ به کوشش احمد کرمی. 1362 د17غ 62/ 1فا8  351

 .1391تهران: [بی نا]،  -عرها و پچ پچه ها/ احمد فتحی.ش 1391 ش243ف 62/ 1فا8  352

 .1365تهران: چشمه،  -مروارید مهر: مجموعه شعرهاي دریائی/ فریدون مشیري. 1365 م593م 62/ 1فا8  353

 .1368گلی و رشیدي،  -جاودانه محمد حسین رهی/ گردآوري و کوشش حسین نمینی. 1368 نن/ 679م 62/ 1فا8  354

 .1361تهران: کتابخانه سنائی،  -اي شمعها بسوزید/ معینی کرمانشاهی. 1361 الف684م 62/ 1فا8 355

 .1368تهران: کتابخانه سنایی،  -خورشید شب/ معینی کرمانشاهی. 1368 خ684م 62/ 1فا8  356

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

[همدان]: مفتون همدانی،  -کوشش رضا مفتون.دیوان اشعار مفتون همدانی/ با مقدمه سعید نفیسی؛ ب 1378 د696م 62/ 1فا8  357

1378. 

 .1374تهران: محمدحسن منطقی،  -درون و برون: مجموعه شعر/ محمدحسن منطقی. 1374 د795م 62/ 1فا8  358

 -گرمارودي.گزیده شاعر از شعرهاي خویش همراه با هشتاد شعر تازه/ علی موسويصداي سبز: به 1383 ص842م 62/ 1فا8  359

 .1383تهران: قدیانی، 

بخشی از دیوان استاد محمد علی ناصح: شتمل بر ترجمه حال و برخی چکامه ها و غزلیات و مثنویها و  ب159ن 62/ 1فا8  360

 [بی جا]: [بی نا]، [بی تا]. -رباعیات/ محمد علی ناصح ؛ بخط نستعلیق حسین مظلوم.

 .1334علیشاه، تهران: صفی -عطائی.گانی و آثار او/ از ابوالقاسم جنتینیما یوشیج: زند 1334 ن986ن 62/ 1فا8  361

 .1369تهران: پاژنگ،  -سرود عشق و سخن عشق/ ابوالحسن ورزي. 1369 س534و 62/ 1فا8  362

 تهران: آپادانا. -راهیان شعر امروز/ انتخاب داریوش شاهین. ر321ش 6208/ 1فا8  363

 .1369تهران: مدبر،  -راهیان شعر امروز/ گردآورنده داریوش شاهین. 1369 ر321ش 6208/ 1فا8  364

 -ده شب (شبهاي شاعران و نویسندگان در انجمن فرهنگی ایران و آلمان)/ بکوشش ناصر موذن. 1357 د831م 6208/ 1فا8  365

 .1357تهران: امیرکبیر : کانون نویسندگان ایران، 

 ط384ف 620817/ 1فا8  366

1370 

زاده طنزسرایان ایران از مشروطه تا انقالب/ به کوشش مرتضی فرجیان، محمدباقر نجف

 .-1370تهران: چاپ ونشر بنیاد،  -بارفروش.

درباره داستان عارفانه شیخ صنعان؛ گستردگی دامنه نفوذ آن در ادبیات جهان بویژه در ادبیات فارسی،  1365 د978ف 008/ 3فا8  367

 .1365زاده، تبریز: طه فیضی -زاده.ي (در همه لهجات)/ مولف طه فیضیترکی و کرد

تهران: کتاب  -خان اعتمادالسلطنه؛ به کوشش علی دهباشی..الحمار)/ محمدحسنخرنامه (منطق 1379 خ597الف 5/ 3فا8  368

 .1379پنجره، 

 .1374تهران: نشر ندا،  -محمود. -ایران و جهان/ تالیف احیایی پنج گنج: زندگینامه داستانی مشاهیر  1374 پ292الف 62/ 3فا8  369

 .1356تهران: رواق،  -احمد.پنج داستان/ نوشته جالل آل 1356 پ698آ 62/ 3فا8  370

 .1376[تهران]: علمی،  -ها/ مسعود بهنود.از دل گریخته 1376 الف885ب 62/ 3فا8  371

 .1357تهران: نوین: جاویدان،  -و نو/ نوشته محمدعلی جمالزاده. کهنه 1357 ك597ج 62/ 3فا8  372

 ].1345تهران: کتابخانه ابن سینا، [ -آهنگ/ محمد حجازي. 1345 آ339ح 62/ 3فا8  373

 .1351تهران: این سینا،  -آرزو/ محمد حجازي. 1351 آ339ح 62/ 3فا8  374

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 تهران: امیرکبیر. -پروانه/ محمد حجازي. پ339ح 62/ 3فا8  375

 تهران: ابن سینا. -پریچهر/ محمد حجازي. پ339ح 62/ 3فا8  376

 .1343تهران: کتابخانه ابن سینا،  -هما/ محمد حجازي. 1343 هـ339ح 62/ 3فا8  377

 .1380بیر، تهران: نشر د -غارتگران دریا  یک حادثه ساده به نام عشق/ منوچهر دبیرمنش. 1380 غ372د 62/ 3فا8  378

 .1370تهران: اسپرك،  -اشرف درویشیان.سالهاي ابري/ علی 1370 س496د 62/ 3فا8  379

 .1368تهران: بزرگمهر،  -آبادي.کارنامه سپنج: (مجموعه داستان)/ محمود دولت 1368 ك779د 62/ 3فا8  380

 .1369نا]، : [بیتهران -مروارید خاتون/ فرشته ساري. 1369 م154س 62/ 3فا8  381

 .1362تهران: عطائی،  -گره کور/ نوشته خسرو شاهانی. 1362 گ229ش 62/ 3فا8  382

 .1357تهران: امیر کبیر،  -دیو!...دیو! وبا یکه و تنها/ بزرگ علوي. 1357 د826ع 62/ 3فا8  383

 .1370رز، تهران: نشر الب -شراب خام/ اسماعیل فصیح. 1370 ش744ف 62/ 3فا8  384

 .1370تهران: پیام حق،  -قصه عشق/ نوشته محققی. 1370 ق332م 62/ 3فا8  385

 .1370نشر علمی،  -العابدین موتمن.آشیانه عقاب: حماسه تاریخی و انسانی/ نگارش زین 1370 آ823م 62/ 3فا8  386

 .1382ان: فرهنگ معاصر : امید ایرانیان، تهر -کشان/ عطاءاهللا مهاجرانی.سهراب 1382 س857م 62/ 3فا8  387

 .1380تهران: جامعه ایرانیان،  -سفر طوالنی/ ابراهیم نبوي. 1380 س269ن 62/ 3فا8  388

 .1370تهران: یزدان،  -ندوشن.آواها و ایماها/ محمدعلی اسالمی 1370 آ528الف 62/ 4فا8  389

 .1349تهران: ابن سینا،  -ندوشن.ن، در زمینه نقد ادبی و ادبیات تطبیقی/ محمدعلی اسالمیبیجهانجام 1349 ج528الف 62/ 4فا8  390

 .1371تهران: یزدان،  -فرهنگ و شبه فرهنگ/ محمدعلی اسالمی ندوشن. 1371 ف528الف 62/ 4فا8  391

 .1380تهران: انتشار،  -دوشن.هشدار روزگار و چند مقاله دیگر/ محمدعلی اسالمی ن 1380 هـ528الف 62/ 4فا8  392

 .1379تهران: علم،  -پیر سبزپوشان/ تالیف باستانی پاریزي (محمدابراهیم). 1379 پ224ب 62/ 4فا8  393

الشعراء بهار/ به کوشش محمد گلبن؛ با مقدمه بهار و ادب فارسی: مجموعه یکصد مقاله از ملک 1355  ب816ب 62/ 4فا8  394

=  1355تهران: امیر کبیر، کتابهاي جیبی؛ موسسه انتشارات فرانکلین،  -غالمحسین یوسفی.

2535. 

 .-1386تهران: توس،  -کوشش ایرج افشار.زاده/ بهمقاالت تقی 1386 م658ت 62/ 4فا8  395

 .1349[تهران]: [امیرکبیر]،  -سایه: منتخبی از مقاالت غیرسیاسی علی دشتی. 1349 س573د 62/ 4فا8  396

تهران: نشر علمی،  -خویی.آورد: شصت مقاله درباره تاریخ، فرهنگ و فلسفه/ تالیف عباس زریاببزم 1368 ب39ز 62/ 4فا8  397

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

1368. 

اصغر محمدخانی؛ ویراستار حسن اهتمام علینامه استاد دکتر سید جعفر شهیدي/ بهنامه شهیدي: جشن 1374 مس/ 868ش 62/ 4فا8  398

 .1374تهران: طرح نو،  -انوشه.

 .1347تهران: کتابخانه ابن سینا،  -ادبیات توصیفی ایران/ تألیف لطفعلی صورتگر. 1347 الف916ص 62/ 4فا8  399

/ گردآورنده کوکب 1348تا ) 1301نامه صورتگر شامل مقاالت و اشعار لطفعلی صورتگر (از  1368 ن916ص 62/ 4فا8  400

 .1368هران: پاژنگ، ت -صورتگر (صفاري).

 .1356تهران: گوتنبرگ،  -مجموعه آثار طنز ابوالقاسم حالت/ ابوالقاسم حالت. 1356 م226ح 62/ 7فا8  401

بن وشمگیر زیاري، رستم و سهراب ، سلسلۀ النسب پنج] اثر ارزنده از انتشارات ایرانشهر: قابوس[ 5 1356 547پ 8008/ 8فا8  402

تهران:  -محمد خیابانی/ نگارش عباس اقبال آشتیانی... [ و دیگران].نکلن، شیخصفویۀ، ابراهام لی

 .1356اقبال، 

تهران: دنیاي  -تاریخ منتظم ناصري/ نوشته اعتمادالسلطنه؛ به تصحیح محمداسماعیل رضوانی. 1363 ت597الف 02/ 902  403

 .1367 - 1363کتاب، 

 .1363تهران: انتشارات هاشمی،  -خ/ غالم رضا الوندپور.اگرهاي تاری 1363 الف744الف 7/ 904  404

 مت/ الف975د 671 0917/ 909  405

1366 

تهران: نی،  -دامغانی.داود دینوري؛ ترجمه محمود مهدوياحمدبناخبار الطوال/ تالیف ابوحنیفه

1366. 

د: جستارهایی در حدوث، استعال، احیا و بقاي تمدن وقع...الودق: هر آینه باران پیاپی فرو بار 1376 و551ر 671 097/ 909  406

جا]: ستاد برگزاري هشتمین اجالس سران [بی -اسالمی/ گردآوري و تدوین بهروز رشیدي.

 .1376کشورهاي اسالمی، 

 فت/ ت828الف 097671/ 909  407

1366 

هاي و... از دورهتاریخ عرب و اسالم: بیان ارتقاء و انحطاط اسالم و شرحی راجع بترقی اقتصادي 

 -گیالنی.اولیه تا سقوط بغداد و اخراج عرب از اسپانیا.../ تالیف امیر علی؛ ترجمه فخرداعی

 .1366تهران: گنجینه، 

 .1371تهران: یزدان،  -صفیر سیمرغ/ نویسنده محمدعلی اسالمی ندوشن. 1371 ص528الف 4/ 910  408

 رت/ ط268د 031/ 913     409

1362 

 .1362تهران: عطار : فردوسی،  -نیا..فون دنیکن ؛ ترجمه مجید روحیان/ اریکطالي خدا

الدوله به انضمام متن سفرنامه عبدالفتاح گرمرودي با تحشیه خان نظامشرح ماموریت آجودانباشی حسین 1356 مس/ 485ن 0428/ 914  410

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

گرمرودي با تحشیه و توضیحات و  هاي الزم/ : بانضمام متن سفرنامه عبدالفتاحو توضیحات و فهرست

 .1356تهران: اشرفی،  -هاي الزم/ تالیف محمد مشیري.فهرست

تهران: سازمان  -هـ ق)/ به کوشش حسین خدیوجم.1219خان (مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب 1363 م189الف 2048/ 914  411

 .1363انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 

 .1361[تهران]: اینده زن،  -ویتنام، سرزمین سوزان/ ایرنیا کوچنکو؛ ترجمه مرتضی نقوي. 1361 و718ل 97044/ 915  412

 هـت/ گ527س 05092/ 937  413

1368 

تهران: سازمان انتشارات و آموزش  -پور.جولیوس سزار/ جان گونتر؛ ترجمه خسرو همایون

 .1368انقالب اسالمی، 

تهران: شباویز،  -ي هربرت آر. التمن؛ ترجمه محمدعلی طوسی.پتن، خدمتگزار یا خیانتکار/ نوشته 1366 لس/ 125پ 081/ 944  414

1366. 

 قت/ س436الف 0815/ 944  415

1369 

تهران: کتاب زمان،  -ایلیا ارنبورگ؛ ترجمه محمد قاضی. /La chute de Parisسقوط پاریس= 

1369. 

 هـت/ س596ل 0924 048/ 947  416

1370 

 -پور.هاي ولگا تا دربار صفویه/ هرولد لمب؛ ترجمه خسرو همایونسرکرده قزاقها: از کناره

 .1370تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 

 مس/ 923ن 08092/ 947  417

1369 

اهللا نیکال و آلکساندرا (سرگذشت آخرین تزار روسیه)/ رابرت ماسی؛ ترجمه و اقتباس ذبیح

 .1369 -تهران: زرین،  -صوري.من

 .1367ارومیه: انزلی؛ تهران: هفته،  -از لنین تا گورباچف/ ترجمه و نگارش محمود طلوعی. 1367 الف751ط 084/ 947  418

 .1361تهران: امیرکبیر،  -کشف هند/ تألیف جواهر لعل نهرو؛ ترجمه محمود تفضلی. 1361 تت/ ك854ن 954  419

 [سفرنامه] س164ن 004/ 955  420

 تهران: آتلیه هنر محمد سلحشور. -سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی/ خط کیخسرو خروش.

 .1382تهران: نشر شادگان،  -بحران هویت قومی در ایران/ علی الطائی. 1382 ب733الف 0044/ 955  421

تاریخی تا عصر حاضر/ تالیف عبدالرفیع حقیقت  ترین زمانتاریخ جنبشهاي مذهبی در ایران: از کهن 1375 ت683ح 0045/ 955  422

 .1375 -تهران: کومش،  -(رفیع).

یونانیان و بربرها: روي دیگر تاریخ/ [امیرمهدي بدیع]؛ ترجمه احمد آرام؛ با مقدمه محمدعلی  1343 آت/ ي376ب 01/ 955  423

 .1343[تهران]: انتشار،  -زاده.جمال

تهران: بنگاه  -زاده.مطالعاتی درباره ساسانیان/ تالیف کنستانتین اینوسترانتسف؛ ترجمه کاظم کاظم كت/ م993الف 03/ 955  424

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .1348ترجمه و نشر کتاب،  1348

قزوینی) ؛ باهتمام نجیب جوینی؛ (مستخرج از نسخه مصححه عالمهنامه الموت/ عالءالدین عطاملک ن896ج 054/ 955  425

 هد: بنگاه کتاب مشهد، [بی تا].مش -مایل هروي، اکبر عشیق کابلی.

 جت/ ت596ل 0661/ 955  426

1389 

 .1389فرجام: سپهر ادب، تهران: نیک -تیمور لنگ/ هارولد لمب؛ ترجمه علی جواهرکالم.

 الفت/ 586س 004 0672/ 955  427

1349 

ون حسن آق هاي ونیزیان که در زمان اوزهاي ونیزیان در ایران (شش سفرنامه): سفرنامهسفرنامه

 -اند/ [نوشته] جوزافا باربارو... [و دیگران]؛ ترجمه منوچهر امیري.قویولو به ایران آمده

 .1349تهران: خوارزمی، 

  نت/ آ518ب 0736092/ 955  428

1365 

تهران: امیرکبیر،  -جان گرنی.آخرین روزهاي لطفعلی خان زند/ هارنورد جونز؛ ترجمه هما ناطق

1353. 

 مس/ 595ج 092 074/ 955  429

1347 

 .1347تهران: کتابهاي پرستو،  -چهاردهی.هاي او/ تالیف مرتضی مدرسیالدین و اندیشهسیدجمال

م.  1973تهران: مروي،  -سیاست اروپا در ایران: چند ورق از تاریخ دیپلماسی/ تالیف محمود افشار. 1352 س644الف 074/ 955  430

 =1352. 

سیاست اروپا در ایران: اوراقی چند از تاریخ سیاسی و دیپلماسی به انضمام چند گفتار دیگر از مولف و  1358 س644الف 074/ 955  431

تهران: بنیاد موقوفات  -ها/ تالیف محمود افشاریزدي؛ ترجمه ضیاءالدین دهشیري.بعضی اسناد و نامه

 .1358دکتر محمود افشار، 

 شت/ الف717ش 074/ 955  432

1362 

اختناق ایران/ تالیف مورگان شوستر آمریکائی؛ ترجمه ابوالحسن موسوي شوشتري؛ با تصحیح و 

 -مقدمه و حواشی و اسناد محرمانه منتشر نشده در ایران، توسط فرامرز برزگر و اسمعیل رائین.

 .1362تهران: صفیعلیشاه، 

تهران: شرکت  -آغاز قاجاریه تا مشروطیت/ نگارش تقی نصر.ایران در برخورد با استعمارگران از  1363 الف455ن 074/ 955 433

 .1363مولفان و مترجمان ایران، 

اهللا شهامت سرداران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاري/ اثر ژان یونیر فرانسوي؛ ترجمه ذبیح ش396ي 074/ 955  434

 [تهران]: کتابفروشی ایرانیان. -منصوري.

 تهران: بابک، [بی تا]. -صد سند تاریخی/ تالیف و تحقیق از ابراهیم صفائی.یک ي678ص 0740727/ 955  435

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .1363[تهران]: علمی،  -خاطرات عبداهللا بهرامی، از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول کودتا. 1363 خ843ب  0745/ 955  436

 -ي دوره قاجاریه/ نویسنده عبداهللا مستوفی.شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و ادار 1360 ش542م 092 0745/ 955  437

 .1360-تهران: زوار،  -].2[ویراست

 .1361تهران: نشر تاریخ ایران،  -رجال عصر ناصري/ دوستعلی خان معیرالممالک. 1361 ر679م 092 0745/ 955  438

[ تهران]: وحید،  -اهللا وحیدنیا.مکاري سیفالممالک/ مولف حمید نیري، با هزندگینامه مستوفی 1369 نس/ 542م 0745/ 955  439

1369. 

 الفس/ 767م 0745/ 955  440

1368 

 .1368تهران: سخن،  -شاه ذوالقرنین و خاطرات ملیجک/ بهرام افراسیابی.

 مس/ 255الف 0746/ 955  441

1366 

 .1366تهران: زوار،  -خاطرات احتشام السلطنه/ به کوشش محمد مهدي موسوي.

 .1366تهران: کیهان،  -االسالم.قتل اتابک: قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی دیگر/ نوشته جواد شیخ 1366 ق895ش 0746/ 955  442

 365ك 072 075/ 955  443

1362 

کتاب آبی: گزارشهاي محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقالب مشروطه ایران/ بکوشش 

 .1362 - 1369ان: نشر نو، تهر -و ویراستاري احمد بشیري.

 ر828ع 0922 075/ 955  444

1363 

کوشش حبیب یغمائی؛ بازخوانی و تجدید چاپ رجال عصر مشروطیت/ نوشته ابوالحسن علوي؛ به

 .1363تهران: اساطیر،  -کوشش ایرج افشار.به

زمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، تهران: سا -گیالن در جنبش مشروطیت/ ابراهیم فخرائی. 1371 گ282ف 075/ 955  445

1371. 

یی؛ ه. ق)/ ابراهیم خان کالنتري باغمیشه1327 - 1324الدوله (ي خاطرات شرفروزنامه 1377 ر627ك 075/ 955  446

 .1377تهران: فکر روز: کلبه،  -کوشش یحیی ذکاء.به

 مس/ 281الف 0752/ 955  447

1357 

سلطان احمدشاه قاجار به ضمیمه چند پرده از زندگانی داخلی و مختصري از زندگانی سیاسی 

 .1357تهران: امیرکبیر،  -[ویراست ؟]. -خصوصی او/ نگارش و تالیف حسین مکی.

 .1357تهران: اقبال،  -زاده آدمیت.الملل/ محمدحسین رکنفارس و جنگ بین 1357 ف678ر 0752/ 955  448

 الفت/ و122ق 0752092/ 955  449

1387 

واپسین وارث تخت و تاج قاجار: سلطان حمیدمیرزا قاجار/ به کوشش حبیب الجوردي؛  ترجمه 

 .1387تهران: ثالث،  -امیرسعید الهی.

تهران: بهاره،  -نقد و تحقیق در تاریخ معاصر ایران: نخستین کارگزاران استعمار/ ح. م. زاوش. 1366 ن17ز 08/ 955  450

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

1366. 

 عس/ 616ف 092 082/ 955  451

1367 

 .1367تهران: نشر علمی: سخن،  -/ نویسنده باقر عاقلی.1320ذکاءالملک فروغی و شهریور 

 خ562ك 092 082/ 955  452

1380 

 .1380تهران: نشر آبی،  -کوشش علی دهباشی.خاطرات سیاسی/ نوشته فریدون کشاورز؛ به

 ي399الف 4045 082/ 955  453

1366 

 .1366تهران: هیرمند،  -اسی/ حسن ارسنجانی.یادداشتهاي سی

 خ525الف 4092 082/ 955  454

1368 

 .1368تهران: علمی،  -خاطرات سیاسی/ نوشته ایرج اسکندري؛ به کوشش علی دهباشی.

 س935ص 4092 082/ 955  455

1366 

/ به 3321تا آذر  1329قشقائی از فروردین سالهاي بحران: خاطرات روزانه محمدناصر صولت

 .1366تهران: رسا،  -تصحیح نصراهللا حدادي.

 الفس/ 168ف 4092 082/ 955  456

1366 

 .1366تهران: سخن،  -خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی/ به کوشش بهرام افراسیابی.

 .1371تهران: جاویدان،  -پنجاه خاطره از پنجاه سال/ ابراهیم صفائی. 1371 پ678ص 082/ 955  457

 .1373تهران: علمی،  -چهل خاطره از چهل سال/ ابراهیم صفائی. 1373 چ678ص 082/ 955  458

نشر علم،  -ها از زندگی و روزگار پهلویها/ تالیف و ترجمه محمود طلوعی.پدر و پسر: ناگفته 1372 پ751ط 082/ 955  459

1372. 

 س921ك 0820727/ 955  460

1327 

-1327تهران: روزنامه مظفر،  -استوان.س چهاردهم/ نگارش حسین کیسیاست موازنه منفی در مجل

1329. 

 س/ 321س 082092/ 955  461

1374 

تهران: نشر نامک،  -کوشش احمد سمیعی.الدوله سپهر/ احمدعلی سپهر؛ بهخاطرات سیاسی مورخ

1374. 

 عس/ 375الف 0822/ 955  462

1385 

ارجمند سرپرست تلگرافخانه مخصوص رضاشاه/ به شش سال در دربار پهلوي: خاطرات محمد 

 .1385تهران: پیکان،  -کوشش عبدالرضا (هوشنگ) مهدوي.

 بت/ ت35ز 0822/ 955  463

1372 

اصغر زرگر؛ ترجمه کاوه تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضا شاه/ نوشته علی

 .1372تهران: پروین : معین،  -بیات.

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .1369شباویز،  -ي احمد سمیعی.بر کشیده به ناسزا/ نوشته 1369 ب747س 0822/ 955  464

 ش595ب 045 0824/ 955  465

1358 

 کرمان: پارم چاپ. -شناخت حقیقت در پیشگاه تاریخ/ مظفر بقایی کرمانی.

 ق621ت 045 0824/ 955  466

1367 

 .1367طلس، تهران: ا -].2[ویراست  -قیام افسران خراسان/ ابوالحسن تفرشیان.

 خ121الف 092 0824/ 955  467

1371 

 .1371تهران: علمی،  -خاطرات ابوالحسن ابتهاج/ بکوشش علیرضا عروضی.

 ف447پ 092 0824/ 955  468

1386 

فروپاشی ارتش شاهنشاهی: خاطرات سپهبد جالل پژمان، فرمانده لشکر گارد شاهنشاهی/ تالیف جالل 

 .1386تهران: نامک،  -پژمان.

 پ85ز 092 0824/ 955  469

1376 

کوشش ابوالحسن ضیاء ظریفی، خسرو زاده؛ بهپاسخ در سالهاي استثنایی/ احمد زیركهاي بیپرسش

 .1376تهران: نیلوفر،  -سعیدي.

تهران:  -الدین امیرعالئی.صعود محمدرضا شاه بقدرت یا شکوفائی دیکتاتوري/ تالیف و ترجمه شمس 1361 ص828الف 0824/ 955  470

 .1361دهخدا، 

 الفس/ 844الف 0824/ 955  471

1388 

 .1388تهران: ماهی،  -بر بال بحران: زندگی سیاسی علی امینی/ ایرج امینی.

 مت/ م965ب 0824/ 955  472

1368 

مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی/ گردآورنده [صحیح: ویرایشگر] جیمز بیل، ویلیام راجر لویس؛ 

رضا هوشنگ مهدوي، کاوه بیات ؛ [براي] دانشگاه تگزاس (آستین). مرکز مطالعات ترجمه عبدال

 .1368تهران: نشر نو،  -خاورمیانه.

ها درباره مسایل سیاسی، اقتصادي، .../ تالیف محمود شاه در دادگاه تاریخ: مجموعه مقاالت و مصاحبه 1374 ش751ط 0824/ 955  473

 .1374تهران: نشر علم،  -طلوعی.

و سفیر ایران در آمریکا .../ ) 1341متن کامل خاطرات محمود فروغی کفیل وزارت امور خارجه ( 1387 م616ف 0824/ 955  474

 .1387تهران: صفحه سفید،  -ویراستار [ صحیح به کوشش] حبیب الجوردي.

 تن/ م125ك 0824/ 955  475

1371 

باره رابطه علما با دکتر مصدق/ [محمد انضمام اسنادي درنقدي بر مصدق و نبرد قدرت: به

 .1371تهران: رسا،  -ترکمان].

[ ویرایش  -دکتر مصدق و نطقهاي تاریخی او در دوره پنجم و ششم تقنینیه/ گردآورنده حسین مکی. 1364 مس/ 612م 0824/ 955  476

aaaa 



 ی ملکو موزه ملآقاي هاشم فالح به کتابخانه هاي اهدایی کتاب

 .1364تهران: جاویدان،  -با تجدید نظر و اضافات.] 2

 پ235خ 0824045/ 955  477

1368 

 .1368تهران: به نگار،  -اي.پاسخ به مدعی/ نوشته انور خامه

 -هاي انقالب ایران/ سپهر ذبیح؛ ترجمه محمد رفیعی مهرآبادي.ایران در دوره دکتر مصدق: ریشه 1381 الف25ذ 0824045/ 955  478

 .1381تهران: عطایی، 

 د828الف 0727 083/ 955  479

1362 

تهران:  -الدین امیرعالئی.واریهاي ماموریت من در فرانسه/ تالیف شمسدر راه انقالب و دش

 .1362کتابفروشی دهخدا، 

تهران: سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه هنري، دفتر  -االسالم و المسلمین هادي غفاري.خاطرات حجه 1374 خ44غ 092 083/ 955  480

 .1374ادبیات انقالب اسالمی، 

تهران:  -/ به کوشش ویدا حاجبی تبریزي.1350 -1357داد بی داد : نخستین زندان سیاسی زنان  1384 د322ت 082 084/ 955  481

 .1384بازتاب نگار، 

 .1384تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی،  -منفرد/ تدوین رضا بسطامی.خاطرات علی دانش 1384 خ253د 092 084/ 955  482

تهران: موسسه  -زاده.زاده، حامد حسینخمینی (ره) و بیداري جهان اسالم/ حسین حسینامام 1391 الف565ح 0842/ 955  483

 .1391المللی الهدي، فرهنگی، هنري و انتشارات بین

 .1379تهران: اکنون،  -زاده.اي/ شهرام رفیعهاي زنجیرهبازي قدرت: حسینیان و قتل 1379 ب656ر 0844/ 955  484

 .1385تهران: قلم،  -اهللا سحابی.هاي ایران فردا)/ عزتهاي فرداي ایران (مجموعه سرمقالهدغدغه 1385 د379س 0844/ 955  485

تهران: فردوسی:  -خاطرات سیاسی و تاریخی/ خاطراتی از محمدعلی جمالزاده ... [و دیگران]. 1362 166خ 09/ 955  486

 .1362ایران و اسالم، 

 ت664ش 922 230/ 955  487

1327 

 -گیالنی.تاریخ علماء و شعراي گیالن: مختصري از شرح حال رجال گیالن/ تالیف حسن شمس

 .1327تهران: کتابخانه و مطبعه دانش، 

تذکره صفویه کرمان/ تالیف محمدسعید مشیزي (بردسیري)؛ مقدمه و تصحیح و تحشیه باستانی  1369 ت593م 722/ 955  488

 .1369شر علم، تهران: ن -پاریزي (محمدابراهیم).

 .1382اهواز: الجورد،  -از بختیاري تا بختیاري/ مولف حسین حسن زاده رهدار. 1382 الف526ح 976/ 955  489

ایران در قرن بیستم: بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران در یکصد سال  1377 مت/ الف944د 955  490

تهران:  -کاد، یان ریشار؛ برگردان عبدالرضا(هوشنگ) مهدوي.پیر دیگار، برنار هوراخیر/ ژان
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 .1377نشر البرز، 

 .1374 - 1375تهران: سخن،  -کوب.روزگاران ایران/ تالیف عبدالحسین زرین 1375 ر43ز 955  491

 .3681تهران: عزیزاهللا کاسب،  -منحنی قدرت در تاریخ ایران/ تحقیق عزیزاهللا کاسب. 1368 م172ك 955  492

 آ338پ 092 7043/ 956  493

1382 

 .1382تهران: دریچه،  -آخرین بازي صدام/ امیررضا پرحلم، [زهرا کاظمی].

تهران: موسسه پژوهش و  -نشینان کابل/ مؤلف مهدي فرخ؛ بکوشش محمد آصف فکرت.کرسی 1370 ك418ف 1/ 958  494

 .1370مطالعات فرهنگی، 

شناسی.../ تهیه و عات عمومی گنجینه: از عصر حجر تا عصر فضا: شامل جغرافیا و زمیناطال 1364 الف767س 039 م  495

 .1364[تهران]: گنجینه،  -تدوین فریدون سنجري.

شناسی.../ تهیه و تدوین المعارف گنجینه: از عصر حجر تا عصر فضا: شامل جغرافیا و زمیندائره 1363 د767س 039 م  496

 .1363  -ن]: گنجینه، [تهرا -فریدون سنجري.

 مت/ ط164الف 92/ 297 م  497

1365 

 الکبیر .فارسی][الطبقات

 .-1365تهران: نشرنو،  -طبقات/ محمد بن سعد کاتب واقدي؛ ترجمه محمود مهدوي دامغانی.

 .1366س، تهران: وی -بابائی، بهمن آقائی.فرهنگ علوم سیاسی/ تالیف غالمرضا علی 1366 ف845ع 03/ 320 م  498

 ف985الف 014 550/ 345 م  499

1382 

تهران: آریان،  -فرهنگ اصطالحات حقوق کیفري/ عباس ایمانی؛ با دیباچه محمدعلی اردبیلی.

1382. 

فهرست الفبایی عناوین حقوقی و کیفري: بانضمام قانون مجازات اسالمی/ نویسنده سیدعباس  1378 ف842م 55016/ 345 م  500

 .1378تهران: روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران،  -؟].5ویراست[  -موسوي.

 -)/ تالیف مسعود هاشمی.Z-Aفرهنگ کشاورزي و منابع طبیعی: انگلیسی ـ فارسی (یک جلدي) ( 1375 ف252هـ 3/ 630 م  501

 .1375تهران: فرهنگ جامع، 

تهران:  -/ تالیف باقر عاقلی.1357 - 1285له تا بختیار نخست وزیران ایران: از مشیرالدو 1370 ن219ع 009/ 923 م  502

 .1370جاویدان، 

 .1368تهران: ارغوان،  -وزیران مقتول ایران/ نوشته ناصر نجمی. 1368 و334ن 044/ 955 م  503

شقاقی و میرزا  الدولههاي مهدي ممتحنرجال وزارت خارجه در عصر ناصري و مظفري/ از نوشته 1365 ر769م 074/ 955 م  504

 .1365تهران: اساطیر،  -هاشم خان؛ بکوشش ایرج افشار ؛ با همکاري حسینقلی شقاقی.
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