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به نام آن که جان را فکرت آموخت
انتشارات سخن ،در ادامۀ سنّت دیرپا و ممتدِ صدوهفتاد سالۀ خانوادۀ بزرگ علمی در زمینۀ نشر ،چهل و
دو سال پیش ،با طرح و اندیشه ای نو ،باب خجستۀ دیگری در این قلمرو گشود و به فضل الهی ،هر سال
و هر روز ،بیش از پیش ،در راه اعتالی فرهنگ و نشر کوشید و به گواهی رهاوردها و آثار سترگی که نز ِد
همگان مشهود است گام هایی بس مؤثر و ارزشمند در این راه برداشت و در مقام یکی از خدمتگزاران
برجستۀ فرهنگ و نشر ،شناخته و تثبیت شد.
انتشارات سخن ،به یُمن پایبندی به مبانی دیرینۀ فرهنگ غنی ایرانزمین ،و با اعتقاد به لزوم تحول و
همگامی با تازهترین یافتهها و دستاوردهای علمی ،ادبی و فرهنگی ،مجموعهای متنوع و بس پربار از آثار
گرانسنگِ شناختهشدهترین و برگزیدهترین چهرههای علمی و فرهنگی عرضه کرده و در این رهگذر ،هم
به نیازهای دانشوران و دانشپژوهان توجه داشته و هم به ارتقای علمی -فرهنگی مخاطبان اهتمام ورزیده
است .تا کنون سیزده عنوان از انتشارات سخن کتاب سال شناخته شده است:
● متن و شرح مثنوی موالنا ( 1جلد) ،دکتر محمد استعالمی (چاپ اول را انتشارات زوار منتشر کرده
بود).
● نخبگان سیاسی ایران ( 8جلد) ،زهرا شجیعی.
● نفحات االنس ،تصحیح دکتر محمود عابدی (چاپ اول را انتشارات اطالعات منتشر کرده بود).
● تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،دکتر احمد تفضلی.
● فرهنگ واژهنمای حافظ ،دکتر مهین دخت صدیقیان با همکاری دکتر ابوطالب میرعابدینی (چاپ اول
را انتشارات روزنه منتشر کرده بود).
● زبانشناسی نظری ،دکتر محمد دبیرمقدّم (چاپ اول را انتشارات سخن و چاپهای بعدی را انتشارات
سمت منتشر کرده است).
● زبانهای ایرانی ،تألیف یوسیف م .ارانسکی ،ترجمۀ دکتر علیاشرف صادقی.
● فرهنگ بزرگ سخن ( 4جلد) ،به سرپرستی دکتر حسن انوری.
● صهبای خرد ،تألیف دکتر مهدی امین رضوی ،ترجمۀ دکتر مجدالدین کیوانی.
● زبان عرفان ،تألیف دکتر علیرضا فوالدی (چاپ اول توسط انتشارات فراگفت و چاپهای بعدی بهطور
مشترک با انتشارات سخن منتشر شده است).
● تاریخ بیهقی ( 6جلد) ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات از دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی سیّدی.
● داستان پیامبران در کلیات شمس ،تألیف دکتر تقی پورنامداریان (چاپ اول توسط پژوهشگاه علوم
انسانی و چاپهای بعدی به طور مشترک با انتشارات سخن منتشر شده است).
● کتاب چهارخطی (کندوکاوی در تاریخ رباعی فارسی) ،تألیف دکتر سیدعلی میرافضلی.
همچنین انتشارات سخن در سالهای  1161 ،1146 ،1141 ،1143و  1166بهعنوان بهترین ناشر سال
برگزیده شده است .شمهای از دستاوردهای این انتشارات ،چاپ مجموعههای ارزشمندی از جمله مجموعۀ
آثار دکتر عبدالحسین زرّین کوب ،مجموعۀ آثار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ،مجموعۀ آثار فریدالدین
عطار نیشابوری ،مجموعۀ میراث عرفانی ایران ،مجموعۀ فرهنگهای سخن ،مجموعۀ آثار استاد ایرج افشار،
مجموعۀ آثار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ،مجموعۀ آثار دکتر جالل خالقی مطلق ،مجموعۀ آثار دکتر
رضا داوری اردکانی ،مجموعۀ آثار دکتر سیدمصطفی محققداماد ،مجموعۀ دانشهای قرآنی ،مجموعۀ آثار
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دکتر تقی پورنامداریان ،مجموعۀ شعر معاصر ایران ،مجموعۀ شعر معاصر ایران به دو زبان فارسی ـ
انگلیسی ) ،(Contemporary Persian Poetryمجموعۀ در ترازوی نقد ،مجموعۀ آثار استاد موسی اسوار،
مجموعۀ آثار جمالزاده ،مجموعۀ میراث ادب فارسی ،مجموعۀ جوانان و فرهنگ جهانی به اهتمام دکتر
حسین محیالدین الهیقمشهای ،مجموعۀ آثار عالمه جاللالدین همایی ،مجموعۀ نظریهها و نقدهای ادبی
ـ هنری ،مجموعۀ مقاالت نقدهای ادبی ـ هنری ،مجموعۀ آثار جمال میرصادقی ،مجموعۀ گنجینۀ سفینههای
کهن پارسی ،مجموعۀ مت ون و تحقیقات حماسی ،مجموعۀ آموزش و درمانهای روانشناختی ،مجموعۀ
تحقیقات عرفانی و مجموعۀ متون منظوم فارسی بوده است.
به عالوه ،مایۀ فخر انتشارات سخن است که از دیگر بزرگان تأثیرگذار عرصۀ فرهنگ و ادب نیز آثار
پرمایهای منتشر کرده یا در دست انتشار دارد؛ از آن جمله است تجدید چاپ دورۀ سی سالۀ فرهنگ
ایرانزمین به اهتمام استاد ایرج افشار و دورۀ بیستویک سالۀ راهنمای کتاب.
در اینجا ،همین بس که خاطرنشان شود که در جلسۀ مورخ  1144/6/14فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
بهمنظور ارج نهادن به خدمات صدوهفتاد سالۀ خاندان علمی و به نشانۀ قدردانی از سی سال خدمت
اثربخش و تأثیرگذار انتشارات سخن ،لوح تقدیری موشّح به امضای اعضای گرانقدر این فرهنگستان به
اینجانب داده شد که افتخاری دیگر و برگ زرّینی دیگر در کارنامۀ این انتشارات است.
انتشارات سخن ،افزون بر این مجموعهها ،صدها اثر مانا و پرارزش دیگر منتشر کرده است ،و این همه را
لطف یزدان الیزال میداند .در عین حال ،هیچ گاه از ارزیابی کارنامۀ پیشین خود غافل نبوده و وارسی و
تجدید نظرِ الزم را نصبالعین قرار داده و در این راه به آرا و مالحظات صاحبنظران سخن مستظهر بوده
است.
اگر خیر و ثوابی بر انتشار این آثار مترتب تواند بود ،آن را نثار ارواح پاک پدر و مادر بزرگوارم و نیز همۀ
خدمتگزاران به فرهنگ این مرز و بوم مینمایم.
علیاصغر علمی
بهار 1041
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از مجموعۀ آثار دکتر عبدالحسین زرّینکوب
● پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد

● روزگاران

دربارۀ زندگی ،آثار و اندیشۀ نظامی

تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی

 064ص ،وزیری ،چاپ یازدهم 00444 ،تومان

 1410ص ،وزیری ،چاپ بیستم 004444 ،تومان

● شعلۀ طور

● دو قرن سکوت

دربارۀ زندگی و اندیشۀ حلّاج

سرگذشت حوادث و اوضاع ایران در دو قرن
اول اسالم از حملۀ عرب تا ظهور دولت طاهریان

 024ص ،وزیری ،چاپ دهم 00044 ،تومان

● صدای بال سیمرغ

 020ص ،وزیری،چاپ سیوپنجم 114444 ،تومان

دربارۀ زندگی و اندیشۀ عطّار

● آشنایی با تاریخ ایران

 202ص ،وزیری ،چاپ ششم 12044 ،تومان

 844ص ،وزیری ،چاپ چهارم 40444 ،تومان

● حدیث خوش سعدی

● حکایت همچنان باقی

دربارۀ زندگی و اندیشۀ سعدی

مجموعه مقاالت

 192ص ،وزیری ،چاپ پنجم 9044 ،تومان

 010ص ،وزیری ،چاپ چهارم 12044 ،تومان

● نامورنامه

● از چیزهای دیگر

دربارۀ فردوسی و شاهنامه

مجموعه نقد ،یادداشت ،بررسی و نمایشواره

 190ص ،وزیری ،چاپ سوم 0044 ،تومان

 004ص ،وزیری ،چاپ پنجم 0044 ،تومان

● دیدار با کعبۀ جان

● یادداشتها و اندیشهها

دربارۀ زندگی ،آثار و اندیشۀ خاقانی

مجموعه مقاالت

 220ص ،وزیری ،چاپ چهارم 0044 ،تومان

 002ص ،وزیری ،چاپ ششم 0044 ،تومان

● از کوچۀ رندان

● از گذشتۀ ادبی ایران

دربارۀ زندگی و اندیشۀ حافظ

مروری بر نثر فارسی ،سیری در شعر فارسی با
نظری بر ادبیات معاصر

 224ص ،وزیری ،چاپ بیستودوم 60444 ،تومان

● نقش بر آب

 006ص ،وزیری ،چاپ دوم 6944 ،تومان

جستجویی چند در باب شعر حافظ ،گلشن راز،
ادبیات تطبیقی ،گفتوشنودها و خاطرهها

● نردبان شکسته
شرح توصیفی و تحلیلی دفتر اول و دوم مثنوی

 612ص ،وزیری ،چاپ هفتم 02044 ،تومان

 024ص ،وزیری ،چاپ پنجم 02044 ،تومان

● آشنایی با نقد ادبی

● سیری در شعر فارسی

تاریخ نقد و ادبیات فارسی

بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن،
نمونههایی از شعر شاعران و جستجویی در اقوال

 042ص ،وزیری ،چاپ دهم 114444 ،تومان
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● درخت معرفت

ادبا و تذکرهنویسان

جشننامۀ استاد دکتر عبدالحسین زرّینکوب
به اهتمام علیاصغر محمدخانی

 644ص ،وزیری ،چاپ دهم 114444 ،تومان

● تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن

 646ص ،وزیری ،چاپ سوم 0044 ،تومان

ترجمۀ دکتر مجدالدین کیوانی
 244ص ،وزیری ،چاپ سوم 2044 ،تومان
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از مجموعۀ آثار دکتر محمدرضا شفیعیکدکنی
● در ستایش کبوترها (مجموعۀ شعر)

● آیینهای برای صداها
(مجموعۀ هفت دفتر شعر)

 140ص ،رقعی ،چاپ هفتم 2044 ،تومان

 022ص ،رقعی ،چاپ یازدهم 114444 ،تومان

● در آیینۀ رود

● زمزمهها (مجموعۀ شعر)

In the Mirror of the Stream

منتخب اشعار همراه با ترجمۀ انگلیسی و
نقاشیهایی الهامگرفته از اشعار .ترجمه و
نقاشیها از پری آزرم معتمدی
ویرایش :آلن ویلیامز

 22ص ،رقعی ،چاپ دهم 2044 ،تومان

● شبخوانی (مجموعۀ شعر)
 06ص ،رقعی ،چاپ دهم 2044 ،تومان

● از زبان برگ (مجموعۀ شعر)

 042ص ،رقعی ،چاپ سوم 9044 ،تومان

 92ص ،رقعی ،چاپ یازدهم 2044 ،تومان

● دوازده دفتر شعر(قابدار)

● در کوچهباغهای نشابور (مجموعۀ شعر)

هزارۀ دوم آهوی کوهی و آیینهای برای صداها

 20ص ،رقعی ،چاپ شانزدهم 2044 ،تومان

1402ص ،رقعی ،چاپ اول 204444،تومان

● مثل درخت در شب باران (مجموعۀ شعر)

● تصوف اسالمی و رابطۀ انسان و خدا

 20ص ،رقعی ،چاپ دهم 2044 ،تومان

تألیف رینولد ا .نیکلسون ،ترجمۀ دکتر
محمدرضا شفیعیکدکنی

● از بودن و سرودن (مجموعۀ شعر)
 62ص ،رقعی ،چاپ دهم 2044 ،تومان

 242ص ،رقعی ،چاپ پنجم 9044 ،تومان

● بوی جوی مولیان (مجموعۀ شعر)

● مفلس کیمیافروش

 20ص ،رقعی ،چاپ دهم 2044 ،تومان

نقد و تحلیل شعر انوری
انتخاب و توضیح :دکتر محمدرضا
شفیعیکدکنی

 014ص ،رقعی ،چاپ هشتم114444 ،تومان

 064ص ،رقعی ،چاپ ششم 20044 ،تومان

● هزارۀ دوم آهوی کوهی
(مجموعۀ پنج دفتر شعر)

● آن سوی حرف و صوت

● مرثیههای سرو کاشمر (مجموعۀ شعر)

گزیدۀ اسرارالتوحید
انتخاب و توضیح :دکتر محمدرضا
شفیعیکدکنی

 96ص ،رقعی ،چاپ هفتم 2044 ،تومان

● خطی ز دلتنگی (مجموعۀ شعر)
 142ص ،رقعی ،چاپ هفتم 2044 ،تومان

 006ص ،رقعی ،چاپ چهارم 26044 ،تومان

● غزل برای گل آفتابگردان (مجموعۀ شعر)

● مرموزات اسدی در مزمورات داودی

 124ص ،رقعی ،چاپ هفتم 2044 ،تومان

اثر نجمالدین رازی
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :دکتر محمدرضا

● ستارۀ دنبالهدار (مجموعۀ شعر)
 112ص ،رقعی ،چاپ هفتم 2044 ،تومان
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● با چراغ و آینه

شفیعیکدکنی

در جستجوی ریشههای تحول شعر معاصر ایران

 002ص ،وزیری ،چاپ سوم 6044 ،تومان

 061ص ،وزیری ،چاپ ششم 104444 ،تومان

● حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر

● حاالت و مقامات م .امید

 040ص ،رقعی ،چاپ دهم 10444 ،تومان

 260ص ،رقعی ،چاپ ششم 00444 ،تومان

● منطق الطیر (شمیز)

● رستاخیز کلمات

 004ص ،وزیری ،چاپ نهم 16044 ،تومان

درسگفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صورتگرایانِ
روس

● شعر معاصر عرب
 006ص ،رقعی ،چاپ پنجم 00444 ،تومان

 012ص ،رقعی ،چاپ پنجم 20444 ،تومان

● قلندریه در تاریخ

● این کیمیای هستی (دورۀ 1جلدی) (جلد سخت
با روکش)
دربارۀ حافظ

دگردیسیهای یک ایدئولوژی
 602ص ،وزیری ،چاپ چهارم 00444 ،تومان

● ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط
سلطنت

 1296ص ،رقعی ،چاپ ششم 290444 ،تومان

● طفلی به نام شادی

 106ص ،رقعی ،چاپ یازدهم 00444 ،تومان

● غزلیات شمس تبریز(دورۀ 6جلدی)
مقدمه ،گزینش و تفسیر :دکتر محمدرضا
شفیعیکدکنی

(مجموعۀ پنج دفتر شعر)
012ص ،رقعی ،چاپ ششم 20444 ،تومان

● شعر عرفانی فارسی (زیر چاپ)
شکلگیری ،تکامل ،گسترش و انحطاط

 1616ص ،وزیری ،چاپ دهم 024444 ،تومان

● جانب عرفانی مذهب کرامیّه (زیر چاپ)
پژوهشی در نخستین تجربههای شعر عرفانی
فارسی و زندگی خانقاهی در خراسان قرن سوم
و چهارم

● غزلیات شمس تبریز
(دورۀ 6جلدی در یک مجلد)
مقدمه ،گزینش و تفسیر :دکتر محمدرضا
شفیعیکدکنی
 1644ص ،جیبی ،چاپ پنجم 16044 ،تومان

● طراز االخبار (زیر چاپ)
اثر عبدالنبی ابن خلف فخرالزمانی قزوینی
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :دکتر محمدرضا
شفیعیکدکنی

● در عشق ،زنده بودن
گزیدۀ غزلیات شمس
انتخاب و توضیح :دکتر محمدرضا
شفیعیکدکنی
 062ص ،رقعی ،چاپ چهارم 60444 ،تومان
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از مجموعۀ آثار فریدالدین عطار نیشابوری
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :دکتر محمدرضا شفیعیکدکنی
● مختارنامه

● منطق الطیر

 092ص ،وزیری ،چاپ هشتم 114444 ،تومان

 940ص ،وزیری ،چاپ بیستم024444،تومان

● تذکرة االولیا (دورۀ 6جلدی)

● مصیبتنامه
 902ص ،وزیری ،چاپ نهم 100444 ،تومان

1009ص ،وزیری ،چاپ هفتم 004444 ،تومان

● الهینامه

● دیوان قصاید و غزلیات (زیر چاپ)

 940ص ،وزیری ،چاپ نهم 100444 ،تومان

● اسرارنامه
 000ص ،وزیری ،چاپ نهم 110444 ،تومان

4

از مجموعۀ میراث عرفانی ایران
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :دکتر محمدرضا شفیعیکدکنی
● زبان شعر در نثر صوفیه

● دفتر روشنایی
از میراث عرفانی بایزید بسطامی

درآمدی به سبکشناسی نگاه عرفانی

 040ص ،رقعی ،چاپ هشتم 00444 ،تومان

 602ص ،رقعی ،چاپ پنجم 20044 ،تومان

● در هرگز و همیشۀ انسان

● نوشته بر دریا
از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی

از میراث عرفانی خواجه عبداهلل انصاری

 006ص ،رقعی ،چاپ هفتم 00444 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● درویش ستیهنده

● چشیدن طعم وقت
از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر

از میراث عرفانی شیخ جام

 006ص ،رقعی ،چاپ پنجم 16044 ،تومان

 000ص ،رقعی ،چاپ پنجم 00444 ،تومان

6

از مجموعۀ «فرهنگهای سخن»
به سرپرستی دکتر حسن انوری
 1112ص ،جیبی ،چاپ سوم 11444 ،تومان

● فرهنگ بزرگ سخن (دورۀ  4جلدی)

چهارمین فرهنگ از سلسله فرهنگهای سخن،
فرهنگ کوچک سخن است .این فرهنگ برای
استفادۀ دانشآموزان تهیه شده است و فرهنگی
است که در کیف مدرسۀ هر دانشآموزی باید
باشد؛ همچنین در روی میز هر ایرانی.

 2002ص ،رقعی ،چاپ نهم0044444،تومان

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال)
این فرهنگ با همکاری بیش از یکصد تن
(مشاور ،مؤلف ،ویراستار ،نقاش ،مترجم و جز
آنها) در طول هشت سال با تالش شبانهروزی
فراهم گردیده است .حاوی بیش از 10444
سرواژۀ اصلی (مدخل اصلی) 80444 ،سرواژۀ
فرعی (مدخل فرعی) 13444 ،شاهد مستند،
 14444مثال ،و  1044تصویر است و شامل
واژههای بهکاررفته در زبان فارسی قدیم و جدید
است.

● فرهنگ کنایات سخن (دورۀ 6جلدی)
 1020ص ،رقعی ،چاپ چهارم 004444 ،تومان

انسان برای بسیاری از مفاهیم ،زبان کنایی به کار
میبرد .از این رو پرداختن به کنایات زبان از امور
مهم و واجب در زمینۀ مسائل فرهنگی است و
ما نخستین بار در زبان فارسی توانستهایم کنایات
را بهطور مستند در فرهنگ دوجلدی به جامعۀ
ادب ایران پیشکش کنیم.

● فرهنگ فشردۀ سخن (دورۀ 6جلدی)
 2040ص ،رقعی ،چاپ پانزدهم 004444،تومان

● فرهنگ کودکان سخن

فرهنگ فشردۀ سخن تلخیصی است از فرهنگ
 4جلدی سخن و هدف از تلخیص آن بوده که
به کسانی که به هر دلیل به فرهنگ بزرگ سخن
دسترسی ندارند یا حجم آن را مناسب کتابخانۀ
کوچک خود نمیدانند و در عین حال با
مستندات واژه کاری ندارند امکان بهرهوری از
یک فرهنگ کوچکتر داده شود.

تألیف منیژه گازرانی
 064ص ،رحلی ،گالسه 6 ،رنگ ،چاپ اول،
 22444تومان

کودکان سازندگان آیندۀ جامعه هستند .هرچه در
تربیت کودکان بکوشیم و در فراهم آوردن مواد
فرهنگی برای آنان تالش کنیم به آیندۀ جامعه
کمک کردهایم .فرهنگ کودکان سخن نخستین
بار در زبان فارسی با توجه به سنتهای بومی و
با امعان نظر به تربیت صحیح کودکان تألیف شده
و با طرز نوین و با تصاویر ابتکاری در شش
رنگ روی کاغذ گالسه عرضه شده است.

● فرهنگ روز سخن
 1006ص ،وزیری ،چاپ نهم 60444 ،تومان

فرهنگ روز سخن سومین فرهنگ از سلسله
فرهنگهای سخن است و شامل واژگان روز
فارسی است .کسانی که در روزنامهها و
کتابهای روز و رسانههای صوتی و تصویری
به واژهای ناآشنا برمیخورند ،واژۀ ناآشنای خود
را در این فرهنگ خواهند یافت.

● فرهنگ دانشآموز سخن
 040ص ،رقعی ،چاپ سوم 00444 ،تومان

فرهنگ دانشآموز سخن در صفحات اندک و با
جلد نازک تهیه شده است تا در هر کیفی

● فرهنگ کوچک سخن
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بهآسانی جا شود و در هر موقعیتی مورد استفاده
قرار گیرد.

تألیف منیژه گازرانی ،تصویرگر :آفرین ساجدی
 1112ص ،رحلی ،دورنگ ،چاپ دوم09444 ،

● فرهنگ نام سخن

تومان

فرهنگ نوجوان سخن فرهنگی است مصور با
حدود  14444مدخل اصلی و فرعی که با زبانی
بسیار ساده برای نوجوانان گروه سنی  6تا 11
سال نوشته شده است.

تألیف مرجان انصاری و سولماز شرکتافتخار
 296ص ،رقعی ،چاپ هفتم 10444 ،تومان

جامعترین فرهنگ نامی که تا کنون با روشی
علمی منتشر شده است .در این فرهنگ عالوه بر
آوانگاری ،ریشه و معنی برای اغلب نامها
شاهدی نیز نقل شده است.

● فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن
تألیف دکتر داریوش صبور

● فرهنگ امثال سخن (دورۀ 6جلدی)

040ص،رقعی،مصور ،چاپ چهارم 104444،تومان

کتابی در شرح حال و معرفی اجمالی بیش از
هزار تن از شاعران و نویسندگان قرن حاضر
است.

 1024ص ،رقعی ،چاپ دوم 044444 ،تومان

فرهنگی است شامل بیش از  14444مثل فارسی
که به ترتیب الفبایی تنظیم شده است .در این
کتاب سعی شده مأخذ اکثر امثال ذکر شود .در
موارد الزم ،شأن نزول و نظیر امثال نیز آورده
شده است.

● فرهنگ اعالم سخن (دورۀ 1جلدی)
 2046ص ،رقعی ،مصور ،چاپ چهارم004444 ،
تومان

● فرهنگ جیبی سخن

این کتاب که در حقیقت از آن میتوان بهعنوان
اعالم فرهنگ بزرگ سخن نام برد ،به صورتی
اجمالی شرح حال بزرگان ایران و جهان را در
طول تاریخ معرفی میکند.

 000ص ،جیبی ،چاپ اول 2044 ،تومان

فرهنگ جیبی سخن قابل استفاده برای
دانشآموزان و کسانی است که زبان فارسی را
در حد ابتدایی میدانند و به دلیل کوچکی
میتواند همیشه همراه آنها باشد.

● فرهنگ شفاهی سخن
 002ص ،رقعی ،چاپ سوم 20444 ،تومان

● فرهنگ درستنویسی سخن

در فرهنگ حاضر سعی بر آن بوده است که لغات
عامیانۀ رایج در کوچه و بازار در حدی محدود
و مختصر تعریف شود.

تألیف دکتر یوسف عالیعباسآباد
 040ص ،رقعی ،چاپ چهارم 60444 ،تومان

● ذیل فرهنگ بزرگ سخن

فرهنگ درستنویسی سخن شامل مطالب و
مباحثی دربارۀ نگارش درست زبان فارسی است
و مطالعۀ آن ما را قادر میسازد واژهها ،ترکیبها،
و جملههایی را که دربارۀ درست و نادرست
بودن آنها اختالف نظر هست یا برخی از مبتدیان
بهسبب ناآگاهی آنها را غلط به کار میبرند،
بشناسیم و درست به کار ببریم.

این کتاب کاملکنندۀ افتادگیهای فرهنگ بزرگ
سخن ،همراه با افزودگیها و اصالحات آن
است.

 642ص ،رقعی ،چاپ چهارم 100444 ،تومان

● فرهنگ جغرافیایی سخن
 1400ص ،رقعی ،چاپ سوم 224444 ،تومان

● فرهنگ نوجوان سخن (دورۀ 6جلدی)

● فرهنگ مترادفات سخن (زیر چاپ)
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از مجموعۀ آثار استاد ایرج افشار
 24442ص ،وزیری ،چاپ اول 0444444 ،تومان

● نامههای خاموشان

● فرهنگ ایرانزمین (دورۀ کامل  14ساله در 10
مجلد) (نایاب)
بنیادگذاران :محمدتقی دانشپژوه ،دکتر منوچهر
ستوده ،دکتر مصطفی مقربی ،دکتر عباس
زریابخویی ،ایرج افشار
به اهتمام ایرج افشار

نامههای بزرگان ایرانزمین به ایرج افشار
به کوشش دکتر محمد افشینوفایی و شهریار
شاهیندژی
 244ص ،وزیری ،چاپ اول 29444 ،تومان

● نامههای ژنو
(نامههای جمالزاده به ایرج افشار)
با همکاری دکتر محمد افشینوفایی و شهریار
شاهیندژی

12244ص ،رقعی ،چاپ اول 204444 ،تومان

● گزارشهای سیاسی واشنگتن و یادداشتهای
زندان (اللهیار صالح)

 000ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

به کوشش ایرج افشار ،با یاری دکتر پژمان
فیروزبخش

● سفینۀ بولونیا
(سدۀ هفتم هجری)
تصحیح و تحقیق :ایرج افشار ،دکتر محمد
افشینوفایی ،شهریار شاهیندژی

 010ص ،وزیری ،چاپ اول 10444 ،تومان

● خاطرات و مالحظات سید علیمحمد
دولتآبادی

 264ص ،وزیری ،چاپ اول 22044 ،تومان

به کوشش ایرج افشار

● این دفتر بیمعنی (زیر چاپ)
خاطرات ایرج افشار
به کوشش بهرام ،کوشیار و آرش افشار

 222ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

● سفینه و بیاض و جُنگ
مجموعه مقاالت سفینهپژوهی ایرج افشار
گردآوری :دکتر میالد عظیمی

● راهنمای کتاب (دورۀ کامل 61ساله در 64
مجلد)

 094ص ،وزیری ،چاپ اول 10444 ،تومان

به کوشش دکتر احسان یارشاطر ،ایرج افشار
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از مجموعۀ آثار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
گنجینۀ زبان و ادبیات فارسی دری
بینالمللی شعر فجر)

● هدیه

● در حضرت سیمرغ

سرودۀ امیرهوشنگ ابتهاج(سایه)
منتخب اشعار ه .ا .سایه (به خط عبداهلل فرادی)

 60مقاله و یادداشت دربارۀ شاهنامه و ادب
حماسی ایران
دکتر سجاد آیدنلو

124ص ،وزیری ،چاپ هفتم 100444،تومان

● بوطیقا و سیاست در شاهنامه

 004ص ،وزیری ،چاپ اول 09444 ،تومان

دکتر محمود امیدساالر
ترجمۀ فرهاد اصالنی ،معصومه پورتقی

● ریاضالملوک فی ریاضاتالسلوک

ترجمه و انشای علیبنمحمدبیابیطالبتبریزی
نظامالدین شامی
تصحیح و تحقیق دکتر بهروز ایمانی

 064ص ،وزیری ،چاپ دوم  00444 ،تومان
(کتاب برگزیدۀ سیزدهمین دورۀ جشنواره شعر فجر
در سال  1090و نیز شایستۀ تقدیر سیوششمین
دورۀ جایزۀ کتاب سال)

962ص ،وزیری ،چاپ اول 104444،تومان
(کتاب برگزیدۀ سی و هشتمین دورۀ جایزۀ کتاب
سال ایران در بخش ادبیات)

● سیودو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی
دکتر محمود امیدساالر

● تلفظ در شعر کهن فارسی

616ص ،وزیری ،چاپ دوم 09444،تومان

(بهرهگیری از شعر در شناخت تلفظهای دیرین)
دکتر وحید عیدگاه طرقبهای

● جستارهای شاهنامهشناسی و مباحث ادبی
دکتر محمود امیدساالر

264ص ،وزیری ،چاپ اول،نایاب
(کتاب برگزیدۀ سی و نهمین دورۀ جایزۀ کتاب
سال و برگزیدۀ شانزدهمین دورۀ جشنوارۀ
بینالمللی شعر فجر)

069ص ،وزیری ،چاپ دوم 90444،تومان
(کتاب برگزیدۀ دانشگاهی در سال )1090

● مقاالتی درباره تاریخ،فرهنگ و ادب ایران
دکتر محمود امیدساالر

● مجمل التواریخ و القصص

604ص ،وزیری ،چاپ اول 20444،تومان

تصحیح و تحقیق دکتر اکبر نحوی

● راز رویینتنی اسفندیار

940ص ،وزیری ،چاپ دوم 264444،تومان

دکتر سجاد آیدنلو

(کتاب شایستۀ تقدیر سی و نهمین دورۀ جایزۀ
کتاب سال)

222ص ،رقعی ،چاپ اول 60444،تومان

● آذربایجان و شاهنامه

● اشعار فارسی پراکنده در متون تا سال 044
هجری (دورۀ 6جلدی)

پژوهش و نگارش دکتر سجاد آیدنلو

 002ص ،وزیری ،چاپ اول 204444،تومان
(کتاب برگزیدۀ سی و نهمین دورۀ جایزۀ کتاب
سال و برگزیدۀ شانزدهمین دورۀ جشنوارۀ

گردآوری و تألیف علی صفری آققلعه

 1660ص ،وزیری ،چاپ اول 104444 ،تومان
(کتاب برگزیدۀ ادبیات در شانزدهمین دورۀ حامیان
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041ص ،وزیری ،چاپ اول 60444،تومان

نسخ خطی)

● سخنهای دیرینه

● مقامات شیخ حسن بلغاری

(سی گفتار دربارۀ شاهنامه)
دکتر جالل خالقیمطلق
به کوشش علی دهباشی

محمد زینی
تصحیح و تحقیق دکتر مریم حسینی و مریم
رجبنیا

002ص ،وزیری ،چاپ اول 00444،تومان

202ص ،رقعی ،چاپ اول 09444،تومان
(کتاب برگزیدۀ پنجمین دورۀ جایزۀ ملی کتاب سال
تبریز)

● شاهنامه و فرهنگ ایران

مجموعۀ مقاالت دکتر جالل خالقیمطلق در
دانشنامۀ ایرانیکا

● حماسه مسیّبنامه (دورۀ  1جلدی)
تصحیح و تحقیق دکتر میالد جعفرپور

 002ص ،وزیری ،چاپ دوم 20444 ،تومان

● المختارات من الرسائل

2202ص ،وزیری ،چاپ اول 090444،تومان
(کتاب شایستۀ تقدیر سی و هشتمین دورۀ جایزۀ
کتاب سال ایران در بخش ادبیات)

(دو رساله منثور فراقنامه و پیل و چکاو به همراه
نصوص چهارصد و نه نامه)
به کوشش ایرج افشار و غالمرضا طاهر

● لطایف المعنوی من حقایق المثنوی

620ص ،وزیری ،چاپ دوم 124444 ،تومان

عبداللطیف بن عبداهلل عباسی گجراتی
تصحیح و تحقیق :بهزاد برهان

● شیرزاد و گلشاد(دورۀ 2جلدی)

(و چهل و هفت داستان دیگر )
تصحیح و تحقیق محمدجعفر قنواتی

 064ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان
(کتاب شایستۀ تقدیر جشنوارۀ کتاب سال
دانشجویی)

1244ص ،وزیری ،چاپ اول 004444 ،تومان

● کلیات اشرف مازندرانی

● احسنالقصص

تصحیح و تحقیق دکتر هومن یوسفدهی

(قصۀ حضرت یوسف(ع))
تصحیح و تحقیق علی نویدیمالطی

222ص ،وزیری ،چاپ اول 200444 ،تومان

 262ص ،وزیری ،چاپ اول 190444 ،تومان
(کتاب برگزیدۀ سی و نهمین دورۀ جایزۀ کتاب
سال)

● دو رساله دربارۀ فتوت و تصوف در
طریقتهای صفویه و رفاعیه
تصحیح و تحقیق مهران افشاری

● واجشناسی شاهنامه

102ص ،رقعی ،چاپ اول 00444،تومان

● قصۀ دلیلۀ محتاله

(پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه)
دکتر جالل خالقیمطلق

(متن مصحِّح قصۀ دله و مختار همراه با پژوهشی
دربارۀ بنمایهها و نوع ادبی آن)
تصحیح و تحقیق مهران افشاری

 004ص ،وزیری ،چاپ اول 104444،تومان

● گل رنجهای کهن

204ص ،رقعی ،چاپ اول 00444،تومان

(برگزیدۀ مقاالت دربارۀ شاهنامه فردوسی)
دکتر جالل خالقیمطلق
به کوشش علی دهباشی

● سخنوری

(شعرهای مراسم سخنوری که در تکیهها و
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● فرائد االدب

قهوهخانهها برگزار میشد،همراه با تحقیق در
پیشینۀ سخنوری)
تصحیح و تحقیق مهران افشاری

(اشعار و حکایات اخالقی و پندآموز)
عبدالعظیم خان قریب گرکانی
به کوشش دکتر ناصر رحیمی ،محمدرسول
دریاگشت

212ص ،وزیری ،چاپ اول 60444،تومان

● دیوان اشعار طالب جاجرمی

 020ص ،وزیری ،چاپ سوم 104444 ،تومان

تصحیح و تحقیق دکتر محمدهادی خالقزاده

● تحول در آداب کتابت و ترسّل

010ص ،وزیری ،چاپ اول 00444،تومان
● هفت لشکر

عمادالدین شیخالحکمایی،محیا شعیبی و دکتر
محیا شعیبی تهرانی

((طومار جامع نقاالن)از کیومرث تا بهمن)

به کوشش مهدی مداینی و مهران افشاری
 200ص ،وزیری ،چاپ دوم 294444 ،تومان

 242ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

● جامعالصنایعواالوزان

● شبرنگنامه

سیف جام هروی
تصحیح و توضیح زینب صادقینژاد

(داستان شبرنگ پسر دیو سپید و رستم)
به کوشش دکتر ابوالفضل خطیبی ،دکتر گابریله
واندِنبرگ

● طبیبالقلوب

رفیعالدّین مرزبان فارسی
تصحیح و تحقیق دکتر ابوالفضل خطیبی و دکتر
رضا غفوری

کهنترین اربعین حدیثی شناختهشده در زبان
فارسی
ابوالفتح محمد بن محمد بن علی الخزیمی
الفراوی
تصحیح و تحقیق دکتر مجتبی مجرّد

 000ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

 206ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● فرامرزنامۀ کوچک

 204ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

 202ص ،وزیری ،چاپ اول 60444 ،تومان

● تهمتننامه

● سیرت شیخ کبیر ابوعبداهلل محمد بن خفیف
شیرازی

(به همراه زال و مقاتل دیو و کوه دماوند)
تصحیح و توضیح دکتر رضا غفوری

ابوالحسن علی بن محمد دیلمی
ترجمۀ تاجالدّین کربالی
تصحیح و تحقیق دکتر مجتبی مجرد

 024ص ،وزیری ،چاپ دوم 164444،تومان

● شهریارنامه

 009ص ،وزیری ،چاپ اول 114444،تومان

سرودۀ مختاری
به کوشش دکتر رضا غفوری

● رسائل العشاق و وسائل المشتاق
سیفی نیشابوری
به کوشش دکتر جواد بشری

290ص،وزیری،چاپ اول 20444،تومان

● آیات منتخب از کالماهلل مجید

 024ص ،رقعی ،چاپ اول 20444،تومان

ترجمۀ بدیعالزمان فروزانفر
به کوشش عنایتاهلل مجیدی

● لطایفنامه

(ترجمۀ مجالسالنفائس امیرعلیشیر نوائی)
تصحیح و تحقیق هادی بیدکی

244ص،رقعی،چاپ اول،رنگی 00444،تومان
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044ص ،وزیری ،چاپ اول 09444 ،تومان

 600ص ،وزیری ،چاپ اول 100444،تومان

● شهنشاهنامه

● جامعالتمثیل

(تاریخ منظوم مغوالن و ایلخانان از قرن هشتم
هجری)
احمد تبریزی
تصحیح و تحقیق مهشید گوهری کاخکی ،جواد
راشکی علیآباد

محمدعلی حبلهرودی
تصحیح و تحقیق محمدعلی اجتهادیان
014ص ،وزیری ،چاپ اول 104444،تومان

● کلیات اشعار حکیم شفایی اصفهانی (دورۀ
6جلدی)
به کوشش دکتر محمد سیاسی

1460ص ،وزیری ،چاپ اول124444،تومان

● سفینۀ ترمد

1000ص ،وزیری ،چاپ اول 294444،تومان

محمد بن یغمور
تصحیح امید سروری با همکاری سیدباقر ابطحی

● جامعالعلوم ستّینی

فخرالدین رازی
تصحیح و تحقیق سیدعلی آلداود

 020ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● حیاتالنفوس

092ص ،وزیری ،چاپ سوم 00444،تومان

(فلسفۀ اشراق به زبان فارسی)
نگارش اسمعیل بن محمد ریزی
به کوشش محمدتقی دانشپژوه

● کلیات اشعار فصلاهلل نعیمی استرآبادی
تصحیح و تحقیق دکتر محمد درزی

200ص ،وزیری ،چاپ اول 00444،تومان

620ص ،وزیری ،چاپ دوم 120444،تومان

● ماهمنیر و خوبچهره

● برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیرثعالبی

تصحیح و تحقیق دکتر میالد جعفرپور و دکتر
احسان احمد

عباس پریشروی

022ص ،رحلی ،چاپ دوم104444،تومان

204ص ،وزیری ،چاپ اول 20444،تومان

● ضربالمثلهای دری افغانستان

● عجایب الدنیا

گردآورنده دکتر عنایتاهلل شهرانی

ابن محدث تبریزی
تصحیح و تحقیق علی نویدی مالطی
ترجمۀ مقدمه و تعلیقات چاپ مسکو :دکتر
محسن شجاعی

240ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444،تومان

● بحر االنساب

(شرح حال شیخجام (ژندهپیل) ،فرزندان و
اعقاب وی تا قرن یازدهم)
محمدحکیم جامینامقی
تصحیح و تحقیق رضا غوریانی

002ص ،وزیری ،چاپ اول09444،تومان

ّ
● الملخّص فی اللغة

تصحیح و توضیح غالمرضا دادخواه و عباس
گودرزنیا

001ص ،وزیری ،چاپ اول00444،تومان

● شهنامۀ چنگیزی

002ص ،وزیری ،چاپ اول 09444،تومان

شمسالدین کاشانی
تصحیح و تحقیق دکتر وحید قنبری ننیز

● قرةالعین

تصحیح و توضیح دکتر سلمان ساکت و زهرا
محمودی

004ص ،وزیری ،چاپ اول104444،تومان
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● دو رسالۀ عرفانی

شیرنوائی)
تصحیح و توضیح دکتر هادی بیدکی

قطبالدین عبادی مروزی و ابوعلی دقاق
تصحیح و توضیح جمشید جعفری جزه

600ص ،وزیری ،چاپ اول 100444،تومان

160ص ،وزیری ،چاپ اول 00444،تومان

گنجینۀ اسناد و تاریخ ایران

● مکاتیب سنایی

(هفدهنامه از ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی
غزنوی)
به کوشش نذیر احمد

● تقریرات مصدق در زندان دربارۀ حوادث
زندگی خویش

024ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444،تومان

یادداشتشده به اهتمام جلیل بزرگمهر
به کوشش ایرج افشار

(غزلیات و رباعیات)
تصحیح و تحقیق دکتر محمدرضا ضیاء

204ص،رقعی،چاپ دوم 00444،تومان

● دیوان کمالالدّین اصفهانی

● یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی

040ص ،وزیری ،چاپ اول،نایاب

( 63شوال  64-1161ربیعاالول )1166
ایرج افشار

(چهار منظومۀ تاریخی بهجامانده از نوری
اژدری)
به کوشش دکتر محمود مدبری

022ص ،وزیری ،چاپ دوم 90444،تومان

● غازاننامۀ منظوم

● تاریخ راقم

به کوشش دکتر منوچهر ستوده

022ص ،وزیری ،چاپ دوم 104444،تومان

209ص،وزیری،چاپ دوم 60444،تومان

● فرهنگ علی صفی

● ریاضالفردوس خانی

(فارسی-عربی)
فرخالدّین علی بن حسین واعظ کاشفی
تصحیح و تحقیق دکتر مسعود قاسمی

(تاریخ عمومی ایران به ویژه فارس،کهگیلویه و
خوزستان از زمانهای قدیم تا دوره شاه سلیمان)
محمدمیرک بن مسعود حسینی منشی
به کوشش ایرج افشار و فرشته صرافان

060ص ،وزیری ،چاپ اول 00444،تومان

● ارمغان بدخشان

060ص ،وزیری ،چاپ دوم 120444،تومان

(تاریخ ادبیات و فرهنگ بدخشان)
شاه عبداهلل بدخشی
به کوشش فرید بیژن

● ذیل تاریخ گزیده

زینالدین بن حمداهلل مستوفی قزوینی
به کوشش ایرج افشار

042ص ،وزیری ،چاپ دوم 94444،تومان

 220ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● قصۀ سلیمان(ع)

● اسناد تاریخی خاندان غفاری(جلد ششم)
(اسناد صاحباختیار از دورۀ ناصرالدّینشاه و
مظفرالدّینشاه)
به کوشش نرگس پدرام

تصحیح و تحقیق دکتر علیرضا امامی و اردوان
امیرینژاد
 000ص ،وزیری ،چاپ اول 90444،تومان

● لطائفنامۀ فخری هروی

 214ص ،وزیری ،چاپ اول 200444 ،تومان

(نخستین ترجمۀ مجالسالنفائس امیرعلی
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● روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه

● تاریخ صفویه به روایت سنگنبشتهها

(از ربیعاالول  1641تا شوال 1644ق)
(به انضمام سفرنامه کربال و نجف)
به کوشش مجید عبدامین

به اهتمام سید سعید میرمحمدصادق

064ص،وزیری،چاپ اول 140444،تومان

● دیلمنامه

000ص ،وزیری ،چاپ اول 120444،تومان

ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخی و هنری
به کوشش عنایتاهلل مجیدی

● روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه

( از شوّال  1644تا ذیحجۀ 1664ق)
(به انضمام سفرنامۀ فرگ)
به کوشش مجید عبدامین

290ص ،وزیری ،چاپ اول 00444،تومان

● قراختیان از آغاز تا فرجام

دکتر جمشید روستا و سحر پورمهدیزاده

020ص ،وزیری ،چاپ اول 104444،تومان

009ص ،رقعی ،چاپ اول 120444،تومان

● روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه

●روزنامۀ خاطرات بهمنمیرزا بهاءالدوله

(از محرّم  1661تا رمضان 1661ق)
(به انضمام سفرنامههای کنارۀ دریای خزر و الر)
به کوشش مجید عبدامین

به کوشش بهمن بیانی و مجید عبدامین

690ص ،وزیری ،چاپ اول 104444،تومان

● نامههایی به ناصرالدینشاه

021ص ،وزیری ،چاپ اول 124444،تومان

مجموعهای از متضمن اوامر شاه میان سالهای
 1141-1144ق
به کوشش مجید عبدامین

● روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه

(از ربیعاالول  1144تا ربیعالثانی 1146ق)
(به انضمام سفرنامه الر ،شهرستانک و
کالردشت)
به کوشش مجید عبدامین و نسرین خلیلی

044ص ،وزیری ،چاپ اول 09444،تومان

● مرقّع ناصری

نقاشیها و سیاهمشقها و یادداشتهای
ناصرالدینشاه قاجار
به کوشش مجید عبدامین با همکاری مهدی
فراهانی
مصور با کاغذ گالسه

010ص ،وزیری ،چاپ اول 60444،تومان

● روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه

(از ربیعاالول  1146تا صفرالمظفر 1114ق)
(به انضمام سفرنامۀ عراق عجم)
به کوشش مجید عبدامین و نسرین خلیلی

 020ص ،رحلی ،چاپ اول 004444 ،تومان

026ص ،وزیری ،چاپ اول 69444،تومان

● روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه

● روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه

(از ربیعاالول  1641تا جمادیالثانی 1648ق)
به کوشش مجید عبدامین

(از ربیعاالول  1114تا جمادیاالول 1116ق)
به کوشش مجید عبدامین

 011ص ،وزیری ،چاپ دوم 60444 ،تومان

 200ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

● روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه

● روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه

(از رجب  1648تا صفر 1641ق)
(به انضمام سفرنامههای قم ،الر ،کجور ،گیالن)
به کوشش مجید عبدامین

(از جمادیاالول  1116تا ذیقعده  ،1111دو
روز قبل از ترور شاه به دست میرزارضا کرمانی)
به کوشش مجید عبدامین

 602ص ،وزیری ،چاپ اول 60444 ،تومان
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دکتر صادق سجادی

696ص ،وزیری ،چاپ اول 29444،تومان

004ص ،وزیری ،چاپ اول 104444،تومان

● شاهنامه و پایان ساسانیان

● دولتها و سلسلههای حاکم بر قلمرو اسالم

دکتر زاگرس زند

دکتر صادق سجادی

009ص ،وزیری ،چاپ اول 100444،تومان

004ص،وزیری،چاپ اول 104444،تومان

● نخستین کوششهای قانونگذاری در ایران

● مسائل عصر ایلخانان

(جلد اول)
به اهتمام سیدعلی آلداود

تاریخ ایران و جهان در عصر ایلخانان مغول
دکتر منوچهر مرتضوی

026ص ،وزیری ،چاپ اول 29444،تومان

696ص ،وزیری ،چاپ اول 09444،تومان

● نخستین کوششهای قانونگذاری در ایران

● سفرنامۀ سدیدالسلطنه

(جلد دوم)
به اهتمام سیدعلی آلداود

به کوشش احمد اقتداری

002ص ،وزیری ،چاپ اول120444،تومان

 906ص ،وزیری ،چاپ دوم 204444 ،تومان

● سه سفرنامه

● نخستین کوششهای قانونگذاری در ایران

با دو شرح دربارۀ سفرنامههای اسپانیولی،
پرتغالی و ایتالیایی
رابی بنیامین تطیلی ،آنتونیو تنررو ،میگله ممبره
ترجمه و تحقیق دکتر حسن جوادی ،دکتر ویلم
فلور

(جلد سوم)
به اهتمام سیدعلی آلداود

200ص ،وزیری ،چاپ اول120444،تومان

● امیرکبیر و ناصرالدّینشاه

به کوشش سیدعلی آلداود

022ص ،وزیری ،چاپ دوم00444 ،تومان

604ص ،وزیری ،چاپ اول124444،تومان

● سمط العُلی للحضرة العلیا

● ایران از نگاه گوبینو

(تاریخ قراختائیان کرمان)
ناصرالدین منشی کرمانی
تصحیح و پژوهش :مریم میرشمسی

ناصح ناطق

122ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● جستارهایی دربارۀ سندشناسی دورۀ مغول

 626ص ،وزیری ،چاپ دوم 09444 ،تومان

ترجمۀ رامینا رضوان،آزاده فکرآزاد
ویراستاران سانائه تاکاگی،ریوکو واتابه
زیرنظر عمادالدین شیخالحکمایی

● دارالضربهای ایران در دورۀ اسالمی
(تاریخ مسکوکات در دورۀ اسالمی)
عبداهلل عقیلی
تصحیح و پژوهش :مریم میرشمسی

240ص ،رقعی ،چاپ اول00444،تومان

● تاریخ برمکیان

024ص ،وزیری ،چاپ دوم 104444 ،تومان

تصحیح دکتر سید صادق سجادی

● ایران و ماوراءالنهر در نوشتههای چینی و
مغولی سدههای میانه

001ص ،وزیری ،چاپ سوم 90444،تومان
(کتاب برگزیدۀ بیست و پنجمین دورۀ جایزۀ کتاب
سال در رشتۀ تاریخ)

(جستارهای تاریخی و جغرافیایی)
امیلی و.برتشنایدر
ترجمه و تحقیق دکتر هاشم رجبزاده

● وزارت و دیوانساالری ایرانی در عصر اسالمی
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 226ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

004ص ،وزیری ،چاپ دوم 194444 ،تومان

● مختصر مفید

● عینالوقایع

جغرافیای تاریخی ایران در عصر صفوی
به کوشش ایرج افشار

(تاریخ افغانستان در سالهای  1641تا 1168ق)
محمدیوسف ریاضی هروی
به کوشش محمدآصف هروی

 066ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

290ص ،وزیری ،چاپ دوم 114444 ،تومان

● ممالک و مسالک

● گزارش سفارت کابل

(سفرنامۀ سیدابوالحسن قندهاری به ایران)
به کوشش محمدآصف فکرت هروی

ابواسحق ابراهیم اصطخری
ترجمه :محمد بن اسعد بن عبداهلل تستری
به کوشش ایرج افشار

 101ص ،وزیری ،چاپ دوم 04444 ،تومان

009ص ،وزیری ،چاپ دوم 09444 ،تومان

● زبدةالتواریخ

● آثار تاریخی ورارود و خوارزم

(تاریخ دوران صفویه در عصر شاه سلطان حسین
و شاه طهماسب)
تألیف محمدحسن مستوفی
به کوشش بهروز گودرزی

جلد اول  :سمرقند و بخارا
جلد دوم :کش،ترمذ و بدخشان و...
جلد سوم :تاریخ فراغنه و خجند و ...
تألیف دکتر منوچهر ستوده

206ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

1642ص ،وزیری ،چاپ دوم014444،ومان

● تاریخ روابط بازرگانی روس و ایران

● جغرافیای حافظ ابرو(دورۀ  2جلدی)

(در سالهای  1464تا )1618
مارتین ل.لنتر
ترجمۀ احمد توکلی

(بخش خراسان)
شهابالدّین عبداهلل حافظ ابرو
مقدمه و تصحیح سیّدعلی آلداود

194ص ،وزیری ،چاپ دوم 20444 ،تومان

1400ص ،وزیری ،چاپ اول 224444،تومان

● میراث آسیای مرکزی

● جغرافیای تاریخی ایران

تألیف ویلهم بارتُلد ،با ویراستاری و مقدمۀ
کلمنت ادموند باسورث
ترجمۀ همایون صنعتیزاده

ریچارد فرای
ترجمۀ اُوانس اُوانسیان
000ص ،وزیری ،چاپ دوم 94044 ،تومان

040ص ،وزیری ،چاپ دوم 90444،تومان

● دریای پارس به روایت باستانشناسی

گنجینۀ جغرافیای تاریخی ایران

(مجموعه مقاالت)
گردآوری جبرئیل نوکنده،عبدالرضا دشتیزاده و
امالبنین غفوری

(گنجینۀ بخششی دکتر منوچهر ستوده)

● قندیه و سمریه

020ص ،وزیری ،چاپ اول 114444،تومان

(دو رساله در تاریخ مزارات و جغرافیای
سمرقند)
به کوشش ایرج افشار

● جغرافیای تاریخی مرو
پژوهش مهدی سیدی

044ص ،وزیری ،چاپ دوم 20444،تومان
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● جغرافیای اداری ایران باستان

● میمون دژالموت

آرنولد توینبی،ویلیا تارن،کریستوفر برونر و
دیگران
ترجمۀ همایون صنعتیزاده

(بررسی تاریخی و جغرافیایی میموندژ)
عنایتاهلل مجیدی
060ص ،وزیری ،چاپ دوم 20444،تومان

 012ص ،وزیری ،چاپ دوم 120444 ،تومان

● وهرود و ارنگ

● خلیج فارس

(جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخی
ایران شرقی)
پژوهش ژوزف مارکوارت
ترجمۀ داود منشیزاده

(تاریخ و جغرافیای تاریخی خلیجفارس)
غالمعلی بایندر

 164ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

210ص ،وزیری ،چاپ دوم 60444 ،تومان

● خلیج فارس

● باستانشناسی گیالن

تاریخ و جغرافیای تاریخی خلیجفارس
غالمعلی بایندر

(از آستارا تا هوسم)
ولی جهانی

 100ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

966ص ،وزیری ،چاپ اول104444،تومان

● چغازنبیل

● جغرافیای تاریخی خوارزم

(بافت شهری و جنبههای معماری در ایالم
باستان)
دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی

مهدی سیّدی

260ص ،وزیری ،چاپ دوم  60444،تومان

006ص ،رحلی ،چاپ اول 190444 ،تومان

● الوندکوه

● البرزکوه

(بررسی جغرافیای تاریخی و فرهنگ مردمی
الوندکوه)
علی جهانپور

به کوشش دکتر منوچهر ستوده

000ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444،تومان

022ص ،وزیری ،چاپ اول 04444،تومان

گنجینۀ کلیات و مقاالت

● آذربایجان و ارّان

(آلبانیای قفقاز)
دکتر عنایتاهلل رضا

● نامۀ بختیار

(مقاالت،ترجمهها و یادداشتهای دکتر مظفّر
بختیار)
به کوشش دکتر حمید رضایی

244ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444،تومان

● جغرافیای استرابو

(سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان)
ترجمۀ همایون صنعتیزاده

292ص ،وزیری ،چاپ اول 124444 ،تومان

● مردمشناسی جامعۀ تهران قدیم

 022ص ،وزیری ،چاپ سوم 124444 ،تومان

(و گفتارهایی دربارۀ خانه و خانواده و سنتهای
خانوادگی)
دکتر علی بلوکباشی

● مارکوپولو در ایران

آلفونس گابریل
ترجمۀ کیکاووس جهانداری

004ص ،وزیری ،چاپ اول 120444 ،تومان

064ص ،وزیری ،چاپ دوم 114444 ،تومان
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 204ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ هفتمین جایزۀ پژوهشی تهران)

● زرینسخن

● مردمشناسی دانشپزشکی در فرهنگ ایران

جستارهایی دربارۀ فرهنگ ایران ،زبان پارسی و
ادبیات تطبیقی
تألیف دکتر باقر قربانی زرّین

دکتر علی بلوکباشی

010ص ،وزیری ،چاپ اول 90444 ،تومان

● مردمشناسی اقوام و ایالت ایران

 202ص ،وزیری ،چاپ دوم 04444 ،تومان

دکتر علی بلوکباشی

● نادرهکاران (دورۀ 6جلدی)
(سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی از  1148تا
)1146
ایرج افشار
زیرنظر بهرام کوشیار و آرش افشار ،به کوشش
محمود نیکویه

094ص ،وزیری ،چاپ اول 124444 ،تومان

● دوازده متن باستانی
دکتر بیژن غیبی

 094ص ،رحلی ،چاپ دوم 20444 ،تومان
(کتاب شایستۀ تقدیر سی و ششمین دورۀ جایزۀ
کتاب سال)

1204ص،وزیری،چاپ دوم 094444،تومان

● دفتری برای ایران

● پنج کتابشناسی ایران

(نامههای فارسی بهوالدیمیر مینورسکی)
به کوشش دکتر گودرز رشتیبانی

زنکر-شواب(-مجلۀ کاوه)-هنینگ و فهرست
کتابهای تاریخ و سیاست به دستور لرد مونستر
گردآوری ایرج افشار

 091ص ،وزیری ،چاپ اول ،نایاب
(کتاب شایستۀ تقدیر سی و هشتمین دورۀ جایزۀ
کتاب سال ایران در بخش تاریخ و جغرافیا)

064ص،وزیری،چاپ دوم 20444،تومان

● زبان فارسی در آذربایجان (دورۀ 6جلدی)
(پنجاه گفتار از نوشتههای دانشمندان و
زبانشناسان)
به کوشش ایرج افشار

● جنگنامۀ رستم و زنون

به کوشش دکتر آرش اکبری مفاخر

040ص،رحلی،چاپ اول 290444 ،تومان

● به یاد ایرج افشار

1424ص ،وزیری ،چاپ دوم104444،تومان

(دفتر اول)
به کوشش دکتر جواد بشری

● به یاد محمّد قزوینی

به کوشش ایرج افشار

920ص،وزیری،چاپ اول 260444 ،تومان

 042ص ،وزیری ،چاپ دوم 09444 ،تومان

● در کوی آرشان

● مقالهها و رسالهها

بیست گفتار دربارۀ حماسهسرایی در ایران
باختری
دکتر آرش اکبری مفاخر

(مقاالتی در زمینه ادبیات فارسی و تاریخ ایران)
غالمرضا رشیدیاسمی
به کوشش ایرج افشار

641ص ،وزیری ،چاپ اول00444،تومان

622ص ،وزیری ،چاپ دوم124444 ،تومان

● جستارهایی دربارۀ زبان مردم آذربایگان

● مقاالت سعید نفیسی (جلد اول)
(در زمینۀ زبان و ادب فارسی)
به کوشش محمدرسول دریاگشت

یحیی ذکاء
با مقدمۀ دکتر محمدامین ریاحی
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(پژوهشهای تاریخی از محمدتقی دانشپژوه)
به کوشش قدرتاهلل پیشنماززاده

004ص،وزیری،چاپ دوم 09444،تومان

● مقاالت سعید نفیسی (جلد دوم)
(بزرگان ادب ،کتابشناسی)
به کوشش کریم اصفهانیان و محمدرسول
دریاگشت

604ص ،وزیری ،چاپ دوم100444،تومان

● مقاالت عارف(جلد سوم)
(در زمینۀ ادبیات فارسی و نسخهشناسی)
دکتر عارف نوشاهی

1464ص ،وزیری ،چاپ دوم 100444،تومان

021ص ،وزیری ،چاپ اول104444،تومان

● مقاالت سعید نفیسی (جلد سوم)
(دربارۀ تاریخ تصوف ،فرهنگ و ادب ایران)
به کوشش مسعود عرفانیان

● یادداشتهای ستدبادنامه
علیمحمد هنر

004ص ،وزیری ،چاپ اول 04444،تومان

292ص ،وزیری ،چاپ دوم 124444،تومان

● قند پارسی

● ماتیکان علمی

(سی گفتار دربارۀ تاریخ علم)
دکتر پرویز اذکایی

(جلد دوم)
(مقالهها و رسالههایی در زمینۀ ادبیات فارسی و
نسخهشناسی)
دکتر نذیر احمد

010ص ،وزیری ،چاپ اول،نایاب
(کتاب شایستۀ تقدیر نخستین دورۀ جایزۀ کتاب
پرویز شهریاری در زمینۀ علم)

 000ص ،وزیری ،چاپ دوم 60444،تومان

(سی گفتار در فرهنگ و ادب)
دکتر پرویز اذکایی

گنجینۀ آثار واقف( دکتر محمود افشار
یزدی)

● ماتیکان فرهنگی

616ص ،وزیری ،چاپ اول 09444،تومان

● ماتیکان فلسفی

● گفتار ادبی (کتاب اول)
(چهل و سه گفتار درباره شعر و شاعری)

(بیست گفتار دربارۀ حکمت و عرفان)
دکتر پرویز اذکایی

062ص ،وزیری ،چاپ دوم 60444،تومان

001ص ،وزیری ،چاپ اول،نایاب

● گفتار ادبی(کتاب دوم)
(اشعار و سفرنامهها)

● ماتیکان تاریخی

(پنجاه گفتار درباره مسائل تاریخی)
دکتر پرویز اذکایی

002ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444،تومان

● افغاننامه(دورۀ  1جلدی)
(تاریخ و فرهنگ ایران و افغانستان)

1400ص ،وزیری ،چاپ اول 92444،تومان

● ماتیکان کتابگزاری

1624ص ،وزیری ،چاپ سوم 060444،تومان

(چهل گفتار در بررسی و نقد کتاب)
دکتر پرویز اذکایی

● گنجینۀ مقاالت(دورۀ  6جلدی)
064ص ،وزیری ،چاپ دوم290444،تومان

026ص ،وزیری ،چاپ اول09444،تومان

● مجلۀ آینده(جلد اول)
(مجموعه مقاالت ادبی و تاریخی)

● بیست و پنج جستار
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فیروزبخش

224ص ،وزیری ،چاپ دوم204444،تومان

● مفتوحالقلوب

● مجلۀ آینده(جلد دوم)
(مجموعه مقاالت ادبی و تاریخی)

شیخ محمد هروی
تصحیح و تحقیق دکتر محمد افشینوفایی ،دکتر
پژمان فیروزبخش

904ص ،وزیری ،چاپ دوم290444،تومان

● مجلۀ آینده(جلد سوم)
(مجموعه مقاالت ادبی و تاریخی)

● شاهنامه و فردوسی

دکتر محمود امیدساالر

204ص ،وزیری ،چاپ دوم204444،تومان

● بیست مقاله در تاریخ زبان فارسی

● مجلۀ آینده(جلد چهارم)
(مجموعه مقاالت ادبی و تاریخی)

دکتر علیاشرف صادقی

004ص ،وزیری ،چاپ دوم104444،تومان

● فرهنگهای فارسی

دکتر علیاشرف صادقی

● ترجمۀ تفسیر طبری

کتابهااای در دساات چاااپ بنیاااد
موقوفات دکتر محمود افشار

(ترجمه و تصنیف میانۀ سالهای  104تا 130ق)
به سرپرستی دکتر علیاشرف صادقی

● کلیات نظم و نثر وثوقالدوله

● قرآن قدس

گزارش و پیرایش دکتر مهدی فیروزیان

پژوهش دکتر علی رواقی

● ابیات پراکندۀ شاهنامه در منابع کهن فارسی
تا پایان سال  044هجری

● پارههای ایرانشناسی
ایرج افشار

دکتر علی غالمی

به کوشش بهرام ،کوشیار و آرش افشار
با همکاری سعید لیان و علی دهباشی

●تاریخ تحقیقات ادبی در ایران
دکتر شهرام آزادیان

● سفرنامهها :گلگشت در وطن

● عطیۀ کبری و موهبت عظمی

ایرج افشار

سراجالدین علیخان آرزو
تصحیح و توضیح مهدی رحیمپور

به کوشش بهرام ،کوشیار و آرش افشار
با همکاری دکتر میالد عظیمی

● مجالس قالنسی نسفی

● مجموعه مقاالت ایرج افشار

به کوشش بهرام،کوشیار و آرش افشار

(ارشاد و مواعظ)
تصحیح و تحقیق دکتر حمید رضایی

● لطائف فی االصول (سدۀ هفتم)
محمد بن محمد بن علی الفرغانی(شمس دبیران)

● نسیمالربیع فی ترجمة ربیعاألبرار

● مجموعه در عروض و قافیه از سدۀ ششم

ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری
ترجمۀ محمد بن احمد بن محمد صوفی
سمرقندی
تصحیح و تحقیق علی نویدی مالطی

(االبداع فی العروض ،الوافی فی القوافی،
المنتخب من الموجز)
به کوشش دکتر محمد افشینوفایی ،دکتر پژمان
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● اسناد تاریخی خاندان غفاری

(نسهبرگردان شش دستنویس)
علی بن احمد اسدی طوسی
با مقدمۀ دکتر علی اشرف صادقی و دکتر جواد
بشری

(جلد هفتم تا جلد دهم)
به کوشش نرگس پدرام

● اسناد تاریخی خاندان غفاری

● مفتاح الفضال

(جلد یازدهم)
به کوشش فرشته صرّافان

تصحیح و تحقیق دکتر داینا بوشسکایته

● فتوت،قلندری و ادبیات عامیانۀ ایران

● دیوان منوچهری دامغانی

مهران افشاری

تصحیح و تحقیق دکتر راضیه آبادان

● هشت بهشت

● مونسنامه

(ترجمۀ فارسی مجالس النفائس امیرعلی شیر
نوایی)
تصحیح و تحقیق دکتر هادی بیدکی

(سدۀ ششم)
ابوبکر بن خسرو االستاد
تصحیح و تحقیق دکتر نسرین عسکری

● مجلس آرای

● مجموعه مقاالت استاد جالل متینی

تصحیح و تحقیق دکتر هادی بیدکی

ّ
● کلیات اشعار مظاهر مصفا

به کوشش دکتر محمود ندیمیهرندی،دکتر
تهمینه عطائی کچوئی

● شروط فارسی،
دریستی مرشدی

به کوشش دکتر وحید عیدگاه طرقبهای

قاضی شمسالدین محمد

● شعوبیه،پیدایش و اهمیت آن در نخستین
سدههای اسالمی

تصحیح و تحقیق عمادالدین شیخالحمایی

دکتر زهره خسروی

● شفاء االسقام فی سیرة غوث االنام

● لطایفاالخبار در وقایع محاصرۀ قندهار

تصحیح و تحقیق عمادالدین شیخالحکمایی

محمدبدیع تونی
تصحیح و تحقیق سید سعید میرمحمدصادق

● اسناد اردبیل

تصحیح و تحقیق عمادالدین شیخالحکمایی

● بیاضی از مکاتیب عصر صفوی

● مجموعه رسائل سید احمد خواجه (کاسانی)

تصحیح و تحقیق سید سعید میرمحمدصادق

تصحیح و تحقیق دکتر عبداهلل رادمرد و دکتر
محمد تقوی

● سیرالعباد الی معاد
سنایی غزنوی

● مشکآة المصابیح

تصحیح و شرح دکتر مریم مشرّف

تصحیح و تحقیق دکتر امین حقپرست

● نامههای محمدعلی فروغی

● مردمشناسی مذهب و مناسک آیینی

به کوشش دکتر محمدافشین وفایی و دکتر
مهدی فیروزیان

دکتر علی بلوکباشی

● اشعار شاعران قاجاری در نشریات آن عصر

● سیاستنامۀ ذکاءالملک (محمدعلی فروغی)

به کوشش دکتر رقیه فراهانی

به کوشش ایرج افشار و هرمز همایونپور

● لغت فرس
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● نامههای خاموشان

به کوشش دکتر سارا سعیدی ورنوسفادرانی و
دکتر محمد احمدی

(جلد دوم)
به کوشش دکتر محمدافشین وفایی و دکتر
مهدی فیروزیان

● بیاضی از مکاتیب عصر صفوی
تصحیح و تحقیق سید سعید میرمحمدصادق

● تاجالمآثر

● نامههای خاموشان

تصحیح و تحقیق دکتر مهدی فاموری و دکتر
علیرضا شادآرام

(جلد سوم)
به کوشش دکتر علی غالمی و شهریار
شاهیندژی

● دیوان مجدالدین بن همگر شیرازی
تصحیح و تحقیق دکتر روحاهلل خادمی

● فرمانروایان علوی در صفحات شمال ایران

● خواجۀ خواجگان

دکتر سید صادق سجادی

تألیف عبدالخالق غجدوانی
تصحیح و تحقیق دکتر مریم حسینی ،با همکاری
محمود علیزاده کاشانی

● فرمانروایی خاندان بویه
دکتر سیدصادق سجادی

● تاریخ ایران

● آداب الحرب و الشجاعه

(بعد از اسالم)
دکتر سیدصادق سجادی

تصحیح و تحقیق دکتر لیال شوقی

● مکاتبات آقاابراهیم امین السلطان با
ناصرالدینشاه

● تفسیر کهن نجف
امیرحسین آقامحمدی

(مجموعۀ عرایض،فرامین،دستورالعملها و
تلگرافات از  1641تا 1660ق)
به کوشش مجید عبدامین و بهمن بیانی

● رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی
تصحیح و تحقیق دکتر بهروز ایمانی

● نسخه برگردان ورقه و گلشاه

● تفسیر قرآن

(نسخۀ شمارۀ  11614مجلس شورای اسالمی)
تصحیح و تحقیق دکتر مهین طهماسبی

پژوهش دکتر بهروز ایمانی و سیدمحمدحسین مرعشی

● بهجتافزا

● دیوان اشعار شعاع شیرازی

محمدمهدی جرباذقانی
به کوشش امید سروری

(به انضمام مراسالت)
تصحیح و تحقیق دکتر محمدهادی خالقزاده

● غرایب الدنیا عجایب االعال

● قهرماننامه

آذری اسفراینی
تصحیح و تحقیق دکتر وحید رویانی و دکتر
یوسفعلی یوسفنژاد

ابوطاهر محمد بن حسن بن علی بن اسماعیل
بن موسی طرسوسی
تصحیح و تحقیق عباس پارساطلب

● دیوان رشیدالدین وطواط
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از مجموعۀ آثار دکتر جالل خالقی مطلق
مجموعۀ مقاالت دکتر جالل خالقیمطلق در
دانشنامۀ ایرانیکا
ترجمۀ فرهاد اصالنی ،معصومه پورتقی

● شاهنامه (دوجلدی ،قابدار)
ابوالقاسم فردوسی
پیرایش دکتر جالل خالقیمطلق

 002ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

 2212ص ،رحلی ،چاپ اول 004444 ،تومان

● گل رنجهای کهن

● شاهنامه (چهارجلدی ،شمیز) (نایاب)
ابوالقاسم فردوسی
پیرایش دکتر جالل خالقیمطلق

(برگزیده مقاالت دربارۀ شاهنامه فردوسی)
دکتر جالل خالقیمطلق
به کوشش علی دهباشی

 2212ص ،رقعی ،چاپ دوم 214444 ،تومان

041ص ،وزیری ،چاپ اول 60444،تومان

● شاهنامه (چهارجلدی ،جلد سخت)
ابوالقاسم فردوسی
پیرایش دکتر جالل خالقیمطلق

● سخنهای دیرینه

(سی گفتار دربارۀ شاهنامه)
دکتر جالل خالقیمطلق
به کوشش علی دهباشی

 2212ص ،رقعی ،چاپ هشتم 944444 ،تومان

002ص ،وزیری ،چاپ اول 00444،تومان

● واژهنامۀ شاهنامه (گالینگور)
دکتر جالل خالقیمطلق
به کوشش دکتر فاطمه مهری ،گالله هنری

● داستان رستم و سهراب
ابوالقاسم فردوسی
پیشگفتار ،پیرایش و گزارش :دکتر جالل
خالقیمطلق ،با همکاری :دکتر محمد
افشینوفایی و دکتر پژمان فیروزبخش

 042ص ،رقعی ،چاپ دوم 144444 ،تومان

● بیتیاب شاهنامه (گالینگور)
بر پایۀ پیرایش جالل خالقیمطلق
به کوشش فرهاد اصالنی ،معصومه پورتقی

 004ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● داستان رستم و اسپندیار (زیر چاپ)
ابوالقاسم فردوسی
پیشگفتار ،پیرایش و گزارش :دکتر جالل
خالقیمطلق ،با همکاری :دکتر محمد
افشینوفایی و پژمان فیروزبخش

 204ص ،رقعی ،چاپ دوم 104444 ،تومان

● واجشناسی شاهنامه:پژوهشی در خوانش
واژگان شاهنامه
دکتر جالل خالقیمطلق

 004ص ،وزیری ،چاپ اول 104444،تومان

● داستان فرود سیاوخش (زیر چاپ)

● شاهنامه و فرهنگ ایران
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● داستان گشتاسپ و کتایون (زیر چاپ)

ابوالقاسم فردوسی
پیشگفتار ،پیرایش و گزارش :دکتر جالل
خالقیمطلق ،با همکاری :دکتر محمد
افشینوفایی و دکتر پژمان فیروزبخش

● داستان ضحاک ماردوش (زیر چاپ)
● داستان رفتن گیو به ترکستان (زیر چاپ)
● داستان اردشیر بابکان (زیر چاپ)

● داستان سیاوخش (زیر چاپ)

● بزمهای انوشروان با بزرگمهر (زیر چاپ)

● داستان زال و رودابه (زیر چاپ)

● داستان بهرام چوبین (زیر چاپ)

● داستان هفت خان رستم (زیر چاپ)

● چند داستان کوتاه در شاهنامه (زیر چاپ)

● داستان هفت خان اسپندیار (زیر چاپ)

● توصیفهای کوتاه و شاهبیتها در شاهنامه

● داستان دوازده رخ (زیر چاپ)

(زیر چاپ)
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از مجموعۀ آثار دکتر رضا داوری اردکانی
● فلسفه ،ایدئولوژی و دروغ

● عقل و زمانه
گفتگوها

 292ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

 092ص ،رقعی ،چاپ اول 6044 ،تومان

● فرهنگ و کارآمدی

● نگاهی نو به سیاست و فرهنگ

 214ص ،رقعی ،چاپ اول 20444 ،تومان

 092ص ،رقعی ،چاپ اول 16044 ،تومان

● فرهنگ ،خرد و آزادی

● نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ

 602ص ،رقعی ،چاپ اول 20444 ،تومان

 216ص ،رقعی ،چاپ اول 20444 ،تومان

● فلسفه و آیندهنگری

● دربارۀ تعلیم و تربیت در ایران

 202ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

 262ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

● سیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان

● فارابی فیلسوف فرهنگ

 092ص ،رقعی ،چاپ اول 19044 ،تومان

 062ص ،رقعی ،چاپ چهارم 2044 ،تومان

● علم ،اخالق و سیاست

● فلسفه در دادگاه ایدئولوژی

 004ص ،رقعی ،چاپ اول 22444 ،تومان

 202ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

● سیاست و فرهنگ

● فلسفۀ معاصر ایران

 020ص ،رقعی ،چاپ اول 09444 ،تومان

 064ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● فرهنگ ،فلسفه و علوم انسانی

● اخالق در عصر مدرن

 022ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

 226ص ،رقعی ،چاپ دوم 20044 ،تومان

● خرد سیاسی در زمان توسعهنیافتگی

● سیاست ،تفکر ،تاریخ

 064ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

 024ص ،رقعی ،چاپ اول 10044 ،تومان

● نگاهی فلسفی به مسائل کنونی ایران

● فلسفۀ تطبیقی چیست؟

 002ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

 296ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

● خرد و توسعه

● اندیشۀ پستمدرن

004ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

 120ص ،رقعی ،چاپ دوم 20444 ،تومان
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از مجموعۀ آثار دکتر سید مصطفی محقق داماد
● فاجعۀ جهل مقدس

● مکتب اجتهادی سیدطباطبایی یزدی

 019ص ،رقعی ،چاپ پنجم 20444 ،تومان

 062ص ،رقعی ،چاپ اول 04444 ،تومان

● در دادگاه جهل مقدس

● تبصرةالمتعلمین فی أحکام الدین

 022ص ،رقعی ،چاپ پنجم 20444 ،تومان

با همکاری داود مصباح فاضل ،قاسم نورانی

● حقوق بشردوستانۀ بینالمللی؛رهیافتی اسالمی

044ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

 012ص ،رقعی ،چاپ اول 60444 ،تومان

● حکمت برتر

● نظریۀ عمومی نفی دشواری در حقوق اسالمی

درسگفتاری دربارۀ نوآوریهای فلسفۀ صدرا

با همکاری حانیه ذاکرینیا

200ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

046ص ،وزیری ،چاپ اول 110444 ،تومان
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از مجموعۀ «دانشهای قرآنی»
(کتاب برگزیدۀ فصل ،زمستان )1094

● تاریخ جمع قرآن کریم

● جریانشناسی قرآنبسندگی

تألیف دکتر سیدمحمدرضا جاللی نائینی

تألیف دکتر محمدابراهیم روشنضمیر

 096ص ،وزیری ،چاپ سوم 10444 ،تومان

 044ص ،وزیری ،چاپ اول 10044 ،تومان

● زن در داستانهای قرآن

(کتاب برگزیدۀ فصل ،پاییز )1094

تألیف دکتر قمر آریان
با مقدمۀ دکتر احمد مهدوی دامغانی

● سبکشناسی اعجاز بالغی قرآن
تألیف دکتر محمدکریم الکواز
ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی

 124ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

● تفاوت ترجمههای قرآن از منظر ایدئولوژیک

 014ص ،وزیری ،چاپ اول 6044 ،تومان

تألیف بهدخت نژادحقیقی

● کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم

 222ص ،وزیری ،چاپ اول 9044 ،تومان

تألیف دکتر عبدالسالم الراغب
ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی

● قرآنیات

تألیف دکتر علیرضا ذکاوتی قراگزلو

 602ص ،وزیری ،چاپ اول 9044 ،تومان

 002ص ،وزیری ،چاپ اول 2044 ،تومان

● زیباشناسی واژگان قرآن

● هیروگلیف در قرآن کریم

تألیف احمد یاسوف
ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی

(تفسیری نوین از حروف مقطعه)
تألیف سعد عبدالمطلب عدل
ترجمۀ دکتر حبیباهلل عباسی ،دکتر حامد صدقی

 044ص ،وزیری ،چاپ اول 2044 ،تومان

● ویژگیهای بالغی بیان قرآنی

 222ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ فصل ،بهار )1022

تألیف عبدالعظیم ابراهیم محمد المطعنی
ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی

تألیف أدونیس (علی احمد سعید)
ترجمۀ دکتر حبیباهلل عباسی

 662ص ،وزیری ،چاپ اول 10444 ،تومان

● متن قرآنی و آفاق نگارش

● گفتمان قرآن

 262ص ،وزیری ،چاپ اول 9044 ،تومان

تألیف خلود العموش
ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی

به انضمام کتاب قتلی القرآن ثعلبی
دکتر حبیباهلل عباسی ،صدیقه کسمایی

 002ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

● سماع قرآن و کشتههای آن

● پژوهشی نو در باب اسباب نزول
تألیف دکتر بسامالجمل
ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی

 040ص ،وزیری ،چاپ اول 10444 ،تومان

● مبانی کالمی امامیه در تفسیر قرآن

 000ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

تألیف دکتر علی راد

● تأویل قرآن در مثنوی

 000ص ،وزیری ،چاپ اول 16044 ،تومان
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● عصمت در قرآن

تألیف دکتر سیدحسین سیدی

سیدکمال حیدری

 012ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

 012ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

● وحدت تاریخی سورههای قرآن

● درآمدی بر تفسیر بیانی قرآن

تألیف دکتر سمیحالزین
ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی

تألیف دکتر فاضل صالح سامرایی
ترجمۀ دکتر حمیدرضا میرحاجی

 204ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

 002ص ،وزیری ،چاپ اول 20044 ،تومان

● تغییر معنایی در قرآن

● مفهوم قرآنی و توراتی موسی(ع) و فرعون

بررسی رابطۀ بینامتنی قرآن با شعر جاهلی
دکتر سیدحسین سیدی

زاهیه راغب الدجانی
ترجمۀ دکتر حبیباهلل عباسی

 204ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

 224ص ،وزیری ،چاپ اول 10444 ،تومان

● ظواهر آیات قرآن و حجیت آن

● پدر پیامبران در قرآن

دکتر صدیقه میرشمسی

 020ص ،وزیری ،چاپ اول 10044 ،تومان

خوانشی دینی ـ تاریخی و فلسفی ـ ادبی
داستان حضرت ابراهیم(ع)
به اهتمام دکتر حبیباهلل عباسی

 006ص ،وزیری ،چاپ اول 10044 ،تومان

 062ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

● قرآن و دانش اصول
دکتر رضا حقپناه

● اصول تفسیر و تأویل قرآن

● پژوهش در تفسیرپژوهی قرآنی

سیدکمال حیدری
ترجمۀ محمدعلی سلطانی

دکتر سیدهدایت جلیلی سنزیقی

 644ص ،وزیری ،چاپ اول 16044 ،تومان

 002ص ،وزیری ،چاپ اول 22044 ،تومان

● بررسی زیباییشناختی و سبکشناختی تقابل
در قرآن

● پژوهشی در نظم قرآن

دکتر عبدالهادی فقهیزاده
با مقدمۀ استاد محمدعلی مهدویراد

تألیف دکتر حسین جمعه
ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی

 044ص ،وزیری ،چاپ اول 20044 ،تومان

 044ص ،وزیری ،چاپ اول 16044 ،تومان

● دعا در قرآن

● جریانشناسی تفسیر عرفانی قرآن

سیدکمال حیدری
ترجمۀ محمدعلی سلطانی

تألیف دکتر محسن قاسمپور

 020ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

 202ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ فصل ،بهار )1092

● درآمدی بر سامانۀ معرفتی فهم قرآن

● تقوا در قرآن

بازخوانی نظریۀ آیتاهلل سیدکمال حیدری
تألیف رضا غرابی
ترجمۀ محمدعلی سلطانی

پژوهشی دربارۀ آثار فردی و اجتماعی
سیدکمال حیدری

 220ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

 020ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان
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● معنویت عبادت

تألیف سیدکمال حیدری
ترجمۀ محمدعلی سلطانی

 202ص ،وزیری ،چاپ اول 21444 ،تومان
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از مجموعۀ آثار دکتر تقی پورنامداریان
(مجموعه شعر)

● گمشدۀ لب دریا

 022ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

تأملی در معنی و صورت شعر حافظ

● داستان پیامبران در کلیات شمس

 010ص ،وزیری ،چاپ ششم 114444 ،تومان

شرح و تفسیر عرفانی داستانها در غزلهای مولوی

● در سایۀ آفتاب

 202ص ،وزیری ،چاپ اول (ویراست دوم)،

شعر فارسی و ساختشکنی در شعر مولوی

 00444تومان

 024ص ،وزیری ،چاپ پنجم 114444 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال)

● عقل سرخ

● ساکن چو آب و روان چو ریگ

منتخبی از آثار شهابالدین سهروردی
مقدمه و شرح از دکتر تقی پورنامداریان

(مجموعه شعر)
 022ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

 092ص ،وزیری ،چاپ پنجم124444 ،تومان

● درآمدی بر شعر غنایی (زیر چاپ)

(کتاب شایستۀ تقدیر پنجمین دورۀ جایزۀ
جالل آلاحمد ،کتاب برگزیدۀ فصل ،بهار
)1094

● جامع شروح مثنوی (زیر چاپ)
● فرهنگ تاریخی اصطالحات عرفانی (زیر
چاپ)

● سفر در مه
تأملی در شعر احمد شاملو

● سوانح العشاق غزالی (زیر چاپ)

 002ص ،وزیری ،چاپ پنجم 114444 ،تومان

● فرهنگ تاریخی اصطالحات عرفانی (زیر
چاپ)

● رهروان بیبرگ
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انتشارات سخن با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی

● دانشنامه زبان و ادب فارسی (دورۀ
16جلدی)
به سرپرستی اسماعیل سعادت

به کوشش سعید پهلوان
661ص،پالتویی،چاپ اول 130444،تومان
● ادبیات معاصر ایران(دورۀ  6جلدی)
به سرپرستی اسماعیل سعادت
به کوشش فرزانه رشیدی
1114ص،پالتویی،چاپ اول 660444،تومان
● بالغت و عروض و قافیه در ادب

 2040ص ،وزیری ،چاپ اول (ویراست دوم)

در این چاپ ،جلد ذیل از صورت جلدی
جداگانه بیرون آمده و مدخلهای آن در سراسر
دانشنامه ادغام شده و هر مدخل در مرتبه
الفبایی خود جای داده شده است و در نتیجه،
تمامی دانشنامه یکجا به صورت مجموعهای
دوازده جلدی به قطع وزیری فراهم آمده است.
کتاب حاضر که حدود دو هزارو چهارصد
مدخلدارد با همکاری چهارصد و بیست
مولف فراهم آمده است.
● سیرالملوک (سیاستنامه)
خواجه نظامالملک طوسی

فارسی(دورۀ  6جلدی)

به سرپرستی اسماعیل سعادت
به کوشش آمنه بیدگلی
1631ص،پالتویی،چاپ اول 660444،تومان
● ابوریحان بیرونی(زیر چاپ)
به سرپرستی اسماعیل سعادت
● خواجه نصیرالدین طوسی(زیر چاپ)
به سرپرستی اسماعیل سعادت
● ناصرخسرو(زیر چاپ)
به سرپرستی اسماعیل سعادت
● خواجه عبداهلل انصاری(زیر چاپ)
به سرپرستی اسماعیل سعادت
● عبید زاکانی(زیر چاپ)
به سرپرستی اسماعیل سعادت
● محمد غزالی(زیر چاپ)
به سرپرستی اسماعیل سعادت

مقدمه ،تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی
 696ص ،وزیری ،چاپ دوم 224444 ،تومان

● فردوسی و شاهنامهسرایی(دورۀ  6جلدی)

به سرپرستی اسماعیل سعادت
جالل خالقیمطلق و دیگران
1646ص،پالتویی،چاپ دوم 660444،تومان
● انواع ادبیات و سبکهای ادبی
به سرپرستی اسماعیل سعادت
به کوشش سمیه ربیعی
064ص،پالتویی،چاپ اول 114444،تومان
● پنج شاعر بزرگ ایران
به سرپرستی اسماعیل سعادت
به کوشش مژگان گلهداری
411ص،پالتویی،چاپ اول 104444،تومان
● ایرانشناسی و ایرانشناسان(دورۀ دوجلدی)
به سرپرستی اسماعیل سعادت
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از مجموعۀ شعر معاصر ایران
● زیبای جاودانه

 014ص ،رقعی ،چاپ پنجم 0044 ،تومان

منتخب دوازده دفتر شعر فریدون مشیری

● مرغ سحر (نایاب)
منتخب اشعار ملکالشعرای بهار

 604ص ،رقعی ،چاپ دوازدهم 02044 ،تومان

● در جدال با خاموشی (نایاب)
منتخب چهارده دفتر شعر احمد شاملو

 020ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

● راهی و آهی
منتخب هفت دفتر شعر هوشنگ ابتهاج (ه  .ا.
سایه)

 024ص ،رقعی ،چاپ ششم 12044 ،تومان

● شعلۀ کبود (نایاب)
منتخب پنج دفتر شعر فریدون تولّلی

 134ص ،رقعی ،چاپ پنجم 11444 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

● آنگاه پس از تندر

● از سالهای آب و سراب
منتخب هفت دفتر شعر سیمین بهبهانی

منتخب هشت دفتر شعر مهدی اخوانثالث
(م.امید)

 024ص ،رقعی ،چاپ سوم 12044 ،تومان

 004ص ،رقعی ،چاپ هفتم 00444 ،تومان

● باران
منتخب پنج دفتر شعر مجدالدین میرفخرایی
«گلچین گیالنی»

● خانهام ابریست (نایاب)
منتخب اشعار نیما یوشیج (علی اسفندیاری)
 024ص ،رقعی ،چاپ دوم 2644 ،تومان

 222ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

● در طلسم شعر

● باران صبحگاهی
منتخب دو دفتر شعر رهی معیری

منتخب اشعار نادر نادرپور
 004ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

● وفا به عهد

● به آفتاب سالمی دوباره (نایاب)
منتخب پنج دفتر شعر فروغ فرخزاد

منتخب اشعار ابوالقاسم الهوتی
 200ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ سوم 0044 ،تومان

● سرود آبشار (نایاب)
منتخب اشعار شهریار

● از خون سیاوش (نایاب)
منتخب سیزده دفتر شعر سیاوش کسرایی

 604ص ،رقعی ،چاپ سوم 12044 ،تومان
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● ستایشگر مادر (نایاب)
منتخب اشعار ایرجمیرزا

منتخب اشعار حمیدی شیرازی
 206ص ،رقعی ،چاپ اول 6044 ،تومان

 292ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● صد شعر از این صد سال

● اگر عشق نبود...

برگزیدۀ شعر قرن بیستم ایران
(صد شعر نو ،صد غزل و صد شعر سنّتی)

منتخب هشت دفتر شعر قیصر امینپور

مقدمه ،انتخاب و معرفی :دکتر محمد افشینوفایی

 868ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان
● مرگ قو

 296ص ،رقعی ،چاپ ششم 62044 ،تومان

11

از مجموعۀ شعر معاصر ایران به دو زبان فارسی ا انگلیسی
In the Mirror of the Stream

● عاشق همیشه تنهاست (نایاب)

گزیدۀ اشعار شفیعی کدکنی
همراه با نقاشیهایی الهامگرفته از اشعار
ترجمه به انگلیسی و نقاشیها :پری آزرم
معتمدی؛ ویرایش :آلن ویلیامز

The Lover is Always Alone

گزیدۀ اشعار سهراب سپهری
ترجمه به انگلیسی :کریم امامی
 216ص ،رقعی ،چاپ چهارم 0044 ،تومان

 042ص ،رقعی ،چاپ سوم 9044 ،تومان

● گرگی در کمین (نایاب)

● دوباره میسازمت وطن (نایاب)

A Wolf Lying in Wait

My Country, I Shall Build You Again

گزیدۀ اشعار عباس کیارستمی
ترجمه به انگلیسی :کریم امامی و مایکل بییرد

گزیدۀ اشعار سیمین بهبهانی
ترجمه به انگلیسی :سارا خلیلی
ویرایش :مایکل بییرد

 244ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● خوش به حال غنچههای نیمهباز (نایاب)

 206ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

Lucky Those Half-Opened Buds

● ترانۀ بزرگترین آرزو (زیر چاپ)

گزیدۀ اشعار فریدون مشیری
ترجمه به انگلیسی :سارا خلیلی

Song of the Greatest Wish

گزیدۀ اشعار احمد شاملو
ترجمه به انگلیسی :سارا خلیلی

 200ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● به سرخی آتش ،به طعم دود (نایاب)

● در غروبی ابدی (زیر چاپ)

As Red As Fire, Tasting of Smoke

In an Eternal Dust

گزیدۀ اشعار سیاوش کسرایی
ترجمه به انگلیسی :سارا خلیلی

گزیدۀ اشعار فروغ فرخزاد
ترجمه به انگلیسی :سارا خلیلی

 200ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● در آیینۀ رود (نایاب)
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از مجموعۀ در ترازوی نقد
(نقد شعر معاصر ایران)
● پادشاه فتح
زندگی ،نقد و تحلیل اشعار نیما یوشیج
به اهتمام دکتر میالد عظیمی

● سفرنامۀ باران
زندگی ،نقد و تحلیل اشعار شفیعی کدکنی
(م.سرشک)
به اهتمام دکتر حبیباهلل عباسی

 616ص ،رقعی ،چاپ دوم 9044 ،تومان

 006ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

● معجزۀ پروین

● ای عشق همه بهانه از توست

زندگی ،نقد و تحلیل اشعار پروین اعتصامی
به اهتمام مجید قدمیاری

زندگی ،نقد و تحلیل اشعار هوشنگ ابتهاج (ه .
ا .سایه)
به اهتمام سارا ساورسُفلی

 044ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

● کهندیارا
زندگی ،نقد و تحلیل اشعار نادر نادرپور
به اهتمام دکتر وحید عیدگاه طرقبهای

 024ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

● شهریار شهر سنگستان
زندگی ،نقد و تحلیل اشعار مهدی اخوانثالث
(م .امید)
به اهتمام شهریار شاهیندژی

 016ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

● عقاب
زندگی ،نقد و تحلیل اشعار پرویز ناتل خانلری
به اهتمام دکتر میالد عظیمی

 042ص ،رقعی ،چاپ سوم 29444 ،تومان

● من زبان وطن خویشم...

 024ص ،رقعی ،چاپ اول 9044 ،تومان

زندگی ،نقد و تحلیل اشعار ملکالشعرای بهار
به اهتمام دکتر میالد عظیمی

● از ترانه و تندر
زندگی ،نقد و تحلیل اشعار حسین منزوی
به اهتمام دکتر مهدی فیروزیان

 602ص ،رقعی ،چاپ دوم 9044 ،تومان

● شبی هم در آغوش دریا

 624ص ،رقعی ،چاپ اول 16044 ،تومان

زندگی ،نقد و تحلیل اشعار مهدی حمیدی
شیرازی
به اهتمام محمد خلیلی

● یاد آر ز شمع مرده یاد آر
زندگی ،نقد و تحلیل اشعار دهخدا
به اهتمام دکتر سحر مازیار

 040ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

 644ص ،رقعی ،چاپ اول 16044 ،تومان

● خانۀ دوست کجاست
زندگی ،نقد و تحلیل اشعار سهراب سپهری
به اهتمام سارا ساورسُفلی

● از کاروان رفته
زندگی ،نقد و تحلیل اشعار رهی معیری
به اهتمام فرهاد نیکنام

 004ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

 622ص ،رقعی ،چاپ اول 16044 ،تومان
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● نامآور ناشناخته

به اهتمام هما میوانی

زندگی ،نقد و تحلیل اشعار ایرجمیرزا
به اهتمام شهریار شاهیندژی

 012ص ،رقعی ،چاپ اول 00044 ،تومان

● پرواز را به خاطر بسپار

 642ص ،رقعی ،چاپ اول 16044 ،تومان

زندگی ،نقد و تحلیل اشعار فروغ فرخزاد
به اهتمام فریبا یوسفی

زندگی ،نقد و تحلیل اشعار احمد شاملو
به اهتمام مجید قدمیاری

 602ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

● شعری که زندگیست

● همسایۀ آفتاب

 040ص ،رقعی ،چاپ اول 20044 ،تومان

زندگی ،نقد و تحلیل اشعار قیصر امینپور
به اهتمام دکتر مهدی فیروزیان

زندگی ،نقد و تحلیل اشعار عارف قزوینی

 616ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

● خنیاگر میهن
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از مجموعۀ آثار استاد موسی اسوار
پیشگامان شعر امروز عرب

● پیامبر و باغ پیامبر

 024ص ،رقعی ،چاپ سوم 190444،تومان

جبران خلیل جبران

● ستارهها در دست

 222ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

منتخب اشعار أدونیس

● ماسه و کف و خدایان زمین

 222ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

جبران خلیل جبران

● اگر باران نیستی نازنین ،درخت باش

 164ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

گزینۀ شعرهای محمود درویش

● دیوانه و پیشگام و گمشده

 292ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

جبران خلیل جبران

(کتاب برگزیدۀ فصل ،زمستان )1029

 204ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

● شکوه متنباّی

● عیسی پسر انسان

 016ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

جبران خلیل جبران
 020ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

● مواقف و مخاطبان نفّری (زیر چاپ)

مجموعه اشعار نزار قبّانی

● تاریخ نقد ادبی (زیر چاپ)
نقد شعر عربی
دکتر احسان عباس

● تا سبز شوم از عشق
 046ص ،رقعی ،چاپ پنجم114444 ،تومان

● از سرود باران تا مزامیر گل سرخ
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از مجموعۀ میراث ادب فارسی
 064ص ،رقعی ،چاپ ششم 20044 ،تومان

● در آرزوی خوبی و زیبایی

● درس زندگی

گزیدۀ بوستان سعدی
انتخاب و توضیح :دکتر غالمحسین یوسفی

گزیدۀ قابوسنامه
انتخاب و توضیح :دکتر غالمحسین یوسفی

 006ص ،رقعی ،چاپ دوازدهم 22044 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ دوازدهم 0044 ،تومان

● دامنی از گل

● تصویرها و شادیها

گزیدۀ گلستان سعدی
انتخاب و توضیح :دکتر غالمحسین یوسفی

گزیدۀ اشعار منوچهری دامغانی
انتخاب و توضیح :دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی

 006ص ،رقعی ،چاپ شانزدهم 00444 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ پنجم 0044 ،تومان

● رهآورد سفر (نایاب)
گزیدۀ سفرنامۀ ناصرخسرو
تصحیح و توضیح :دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی

● سخنگستر سیستان
گزیدۀ اشعار فرخی سیستانی
انتخاب و توضیح :دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی

 200ص ،رقعی ،چاپ چهارم 004 ،تومان

 062ص ،رقعی ،چاپ ششم 6044 ،تومان

● نامۀ نامور (نایاب)
گزیدۀ شاهنامۀ فردوسی
تصحیح و توضیح :دکتر محمدعلی اسالمی
ندوشن

● شاعر صبح
پژوهشی در شعر خاقانی شروانی
انتخاب و توضیح :دکتر سیدضیاءالدین سجادی
 813ص ،رقعی ،چاپ یازدهم 4044 ،تومان

 006ص ،رقعی ،چاپ اول 004 ،تومان

● خمی از شراب ربانی (نایاب)
گزیدۀ مقاالت شمس
انتخاب و توضیح :دکتر محمدعلی موحد

● آن سوی حرف و صوت
گزیدۀ اسرار التوحید
انتخاب و توضیح :دکتر محمدرضا شفیعی
کدکنی

 042ص ،رقعی ،چاپ دوم 6944 ،تومان

 006ص ،رقعی ،چاپ چهارم 26044 ،تومان

● بگشای راز عشق (نایاب)
گزیدۀ کشف االسرار میبدی
انتخاب و توضیح :دکتر محمدامین ریاحی

● مجموعۀ رنگین گل
انتخاب و توضیح :محمد قهرمان

 206ص ،رقعی ،چاپ دوم 694 ،تومان

 040ص ،رقعی ،چاپ سیزدهم 64444 ،تومان

● گنجور پنج گنج

● مفلس کیمیافروش

گزیدۀ اشعار نظامی
انتخاب و توضیح :عبدالمحمد آیتی

نقد و تحلیل شعر انوری
انتخاب و توضیح :دکتر محمدرضا شفیعی
کدکنی

 000ص ،رقعی ،چاپ سوم 0044 ،تومان
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● صدای سخن عشق

● گلشن عشق (نایاب)
گزیدۀ شرح گلشن راز الهیجانی
انتخاب و توضیح :محمد برزگر خالقی ،عفت
کرباسی

گزیدۀ غزلیات حافظ
انتخاب و توضیح :دکتر حسن انوری
 042ص ،رقعی ،چاپ دوازدهم 20044 ،تومان

 222ص ،رقعی ،چاپ اول 024 ،تومان

● نظامنامۀ سیاست

● در معرفت شعر (نایاب)
گزیدۀ المعجم فی معاییر اشعار العجم
انتخاب و توضیح :دکتر سیروس شمیسا

گزیدۀ سیاستنامه (سیَر الملوک)
انتخاب و توضیح :دکتر مهدی محقق
 020ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

 006ص ،رقعی ،چاپ اول 004 ،تومان

● از نینامه

● کهنترین نثر تاریخی (نایاب)
گزیدۀ تاریخ بلعمی
انتخاب و توضیح :دکتر سیدضیاءالدین سجادی

گزیدۀ مثنوی معنوی
انتخاب و توضیح :دکتر عبدالحسین زرینکوب
و دکتر قمر آریان
 002ص ،رقعی ،چاپ سوم 22044 ،تومان

 222ص ،رقعی ،چاپ اول 204 ،تومان

● از جام شیخ جام

● کلید سعادت (نایاب)
گزیدۀ اخالق ناصری
انتخاب و توضیح :دکتر صمد موحد

گزیدۀ آثار شیخ جام
انتخاب و توضیح :دکتر علی فاضل
 022ص ،رقعی ،چاپ اول 1144 ،تومان

 206ص ،رقعی ،چاپ اول 024 ،تومان

● در باغ روشنایی

● نغمهگر حدیقۀ عرفان (نایاب)
گزیدۀ اشعار سنایی
انتخاب و توضیح :دکتر سید ضیاءالدین سجادی،
دکتر جعفر شعار

گزیدۀ حدیقة الحقیقه
انتخاب و توضیح :دکتر احمد مهدوی دامغانی

 292ص ،رقعی ،چاپ دوم 1644 ،تومان

 022ص ،رقعی ،چاپ اول 004 ،تومان

● زندانی نای (نایاب)
گزیدۀ اشعار مسعود سعد
انتخاب و توضیح :دکتر سیروس شمیسا

● برگ خزاندیده (نایاب)
گزیدۀ اشعار سیف فرغانی
انتخاب و توضیح :دکتر سیدمحمد ترابی ،مقدمه:
دکتر ذبیحاهلل صفا

 044ص ،رقعی ،چاپ اول 1144 ،تومان

● اسطرالب حق (نایاب)
گزیدۀ فیه ما فیه
انتخاب و توضیح :دکتر محمدعلی موحد

 002ص ،رقعی ،چاپ اول 924 ،تومان

● رای و برهمن (نایاب)
گزیدۀ کلیله و دمنه
انتخاب و توضیح :دکتر فتحاهلل مجتبایی

 202ص ،رقعی ،چاپ اول 224 ،تومان

● درویش گنجبخش

 042ص ،رقعی ،چاپ اول 004 ،تومان

گزیدۀ کشف المحجوب
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انتخاب و توضیح :دکتر محمدجعفر یاحقی و
مهدی سیّدی

انتخاب و توضیح :دکتر محمود عابدی
 024ص ،رقعی ،چاپ دوازدهم 60444 ،تومان

 020ص ،رقعی ،چاپ چهارم 00444 ،تومان

● بیهقی تصویرگر زمان

● احوال دل گداخته

گزیدۀ تاریخ بیهقی
انتخاب و توضیح :دکتر احسان اشراقی

گزیدۀ مکتوبات موالنا
انتخاب و توضیح :دکتر غالمعلی حداد عادل

 204ص ،رقعی ،چاپ اول 1644 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ دوم 22444 ،تومان

● در عشق ،زنده بودن

● بدین شیرین سخن گفتن

گزیدۀ غزلیات شمس
انتخاب و توضیح :دکتر محمدرضا شفیعی
کدکنی

گزیدۀ غزلهای سعدی
انتخاب و توضیح :دکتر غالمحسین یوسفی و
دکتر محمدجعفر یاحقی

 062ص ،رقعی ،چاپ چهارم 60444 ،تومان

 024ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

● دیبای زربفت
گزیدۀ تاریخ بیهقی
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گنجینۀ سفینههای کهن پارسی
مقدمه ،تصحیح و تحقیق :سیدعلی میرافضلی

● سفینۀ کهن رباعیات

 292ص ،وزیری ،چاپ اول 60444 ،تومان

مقدمه ،تصحیح و تحقیق :دکتر ارحام مرادی،
دکتر محمد افشینوفایی

(کتاب شایستۀ تقدیر سیوچهارمین دورۀ
جایزۀ کتاب سال)

 148ص ،وزیری ،چاپ اول 10444 ،تومان

● کتاب چهارخطی

(کتاب شایستۀ تقدیر سیوپنجمین دورۀ جایزۀ
کتاب سال)

کند و کاوی در تاریخ رباعی فارسی
سیدعلی میرافضلی

● سفینۀ بولونیا

 016ص ،رقعی ،چاپ دوم 90444 ،تومان
(کتاب برگزیدۀ سی و هفتمین دورۀ جایزۀ کتاب

(سدۀ هفتم هجری)
مقدمه ،تصحیح و تحقیق :ایرج افشار ،محمد
افشینوفایی ،شهریار شاهیندژی

سال)

● رباعیات خیام و خیامانههای پارسی

 264ص ،وزیری ،چاپ اول 22044 ،تومان

سیدعلی میرافضلی

● سفینه و بیاض و جُنگ (نایاب)
مجموعه مقاالت سفینهپژوهی ایرج افشار
مقدمه :ایرج افشار
گردآوری :دکتر میالد عظیمی

 002ص ،رقعی ،چاپ دوم 100444 ،تومان

● سفینۀ شمس حاجی شیرازی (نایاب)
(تدوین و کتابت 181 :ه ق).
مقدمه ،تصحیح و تحقیق ،دکتر میالد عظیمی

 094ص ،وزیری ،چاپ اول 10444 ،تومان

 694ص ،وزیری ،چاپ اول 19044 ،تومان

● جُنگ رباعی
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از مجموعۀ جوانان و فرهنگ جهانی
به اهتمام دکتر حسین محیالدین الهی قمشهای
 990ص ،رقعی ،چاپ هفتم 004444،تومان

●  060روز با سعدی
 000ص ،رقعی ،چاپ چهاردهم 94444 ،تومان

● در صحبت نظامی (زیر چاپ)
 130روز با نظامی

 130روز با ادبیات انگلیس

● در صحبت فردوسی (زیر چاپ)
 130روز با فردوسی

● در قلمرو زرین
 606ص ،رقعی ،چاپ دهم 200444 ،تومان

● در صحبت شکسپیر (زیر چاپ)
 130روز با شکسپیر

● در صحبت موالنا
 130روز با مولوی
 602ص ،رقعی ،چاپ بیستودوم 200444 ،تومان

● در صحبت افالطون (زیر چاپ)
 130روز با افالطون

 130روز با قرآن

● در صحبت دانته (زیر چاپ)
 130روز با دانته

● در صحبت قرآن
1402ص ،رقعی،چاپسیوششم 004444 ،تومان

● گنجینۀ آشنا

● در صحبت هومر (زیر چاپ)
 130روز با هومر

 130روز با شاعران پارسیگو
 1214ص ،رقعی ،چاپ هفتم 094444 ،تومان

● در صحبت ارسطو (زیر چاپ)
 130روز با ارسطو

● در صحبت حافظ
 130روز با حافظ
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از مجموعۀ آثار عالمه جاللالدین همایی
 002ص ،وزیری ،چاپ سیوسوم 09444 ،تومان

● مولوینامه (دورۀ 6جلدی)
مولوی چه میگوید؟

● دز هوشربا

تفسیر مثنوی مولوی

 1100ص ،وزیری ،چاپ یازدهم 114444 ،تومان

 026ص ،وزیری ،چاپ هفتم 00444 ،تومان

● خیّامینامه

● مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه

تجزیه و تحلیل آثار علمی ،ادبی و ریاضی حکیم
عمر خیّام

تألیف عزالدین محمود بن علی کاشانی
مقدمه ،تصحیح و توضیح :جاللالدین همایی

 006ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● متون بالغت و صناعات ادبی

 020ص ،وزیری ،چاپ دوازدهم 04444 ،تومان
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مجموعۀ نظریهها و نقدهای ادبی ا هنری
زیر نظر دکتر بهمن نامورمطلق

 264ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

● درآمدی بر بینامتنیت

● بینامتنیت

نظریهها و کاربردها
تألیف دکتر بهمن نامورمطلق

از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم (نظریهها و
کاربردها)
تألیف دکتر بهمن نامورمطلق

 009ص ،رقعی ،چاپ سوم 20444 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ فصل ،تابستان )1094

 002ص ،رقعی ،چاپ دوم 90444 ،تومان

● درآمدی بر آیکونولوژی

● نحوۀ تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصر

نظریهها و کاربردها
تألیف دکتر ناهید عبدی

(نیما ،سپهری ،باباچاهی)
فرخ لطیفنژاد

 202ص ،رقعی ،چاپ اول 11444 ،تومان

 000ص ،رقعی ،چاپ اول 09444 ،تومان

● نشانه ا معناشناسی دیداری

● روان ا اسطورهشناسی

دکتر حمیدرضا شعیری

تألیف دکتر بهروز عوضپور ،سانیا محمدی
خبازان ،سهند محمدی خبازان

 004ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ فصل ،تابستان )1092

 009ص ،رقعی ،چاپ اول00444 ،تومان

● چیستی ترجمه

● مطالعات ادبی هرمنوتیک

دکتر مرتضی بابک معین

تألیف دکتر مهیار علویمقدم

 222ص ،رقعی ،چاپ اول 11444 ،تومان

 204ص ،رقعی ،چاپ اول00444 ،تومان

● تخیّل و بیان

● اسطورهکاوی عشق در فرهنگ ایرانی

(نقد زبانشناختی)
تألیف ژرار ژنت
ترجمۀ دکتر اهللشکر اسداللهی تجرق

تألیف دکتر بهمن نامورمطلق
616ص ،رقعی ،چاپ اول00444 ،تومان

 292ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

● روان اسطورهشناسیهای هنری

● درآمدی بر اسطورهشناسی

تألیف دکتر بهروز عوضپور ،سانیا محمدی
خبازان ،سهند محمدی خبازان

نظریهها و کاربردها
تألیف دکتر بهمن نامورمطلق

614ص ،رقعی ،چاپ اول20444 ،تومان

● تراروایت

 606ص ،رقعی ،چاپ سوم 104444 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ فصل ،پاییز )1092

روایت پیشمتنی روایتها
تألیف دکتر بهمن نامورمطلق

تألیف دکتر مرتضی بابک معین
با مقدمۀ اریک الندوفسکی

024ص ،رقعی ،چاپ اول90444 ،تومان

● معنا به مثابۀ تجربۀ زیسته

● جستارهایی در باب اسطوره
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چاپ)
تألیف احمد پاکتچی

تألیف مسعود آلگونه جونقانی
000ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

● درآمدی بر نظریه و نقد زبانشناسی (زیر
چاپ)
تألیف اهللشکر اسداللهی

● درآمدی بر نظریه و نقد مضمونی (زیر چاپ)
تألیف علی عباسی ،بابک معین
● درآمدی بر نظریه و نقد ساختار افق (زیر
چاپ)
تألیف نسرین خطاط

● درآمدی بر نظریه و نقد زیباییشناسی دریافت
(زیر چاپ)
تألیف محمدحسین جواری

● درآمدی بر نظریه و نقد شرقشناسی (زیر
چاپ)
تألیف مریم الری

● درآمدی بر نظریه و نقد سنتگرایانه (زیر
چاپ)
تألیف حسن بلخاری

● درآمدی بر نظریه و نقد شمایلشناسی (زیر
چاپ)
تألیف ناهید عبدی

● درآمدی بر نظریه و نقد واسازانه (زیر چاپ)
تألیف امیرعلی نجومیان

● درآمدی بر نظریه و نقد (نو)فرمالیستی (زیر
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مجموعۀ مقاالت نقدهای ادبی ا هنری
زیر نظر دکتر بهمن نامورمطلق
به کوشش لیال صادقی

● نشانهشناسی فرهنگ(ی)

 042ص ،رقعی ،چاپ اول 19044 ،تومان

به کوشش دکتر امیرعلی نجومیان

● نشانهشناسی و نقد ادبیات داستانی معاصر

 206ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

(جلد دوم)
نقد و بررسی آثار صادق چوبک و سیمین
دانشور
به کوشش لیال صادقی

● گفتگومندی در ادبیات و هنر
به کوشش دکتر بهمن نامورمطلق ،منیژه کنگرانی
 004ص ،رقعی ،چاپ اول 11044 ،تومان

● مهاجرت در ادبیات و هنر

 002ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

به کوشش دکتر شیده احمدزاده

● نقد اسطورهای (زیر چاپ)
دکتر بهمن نامورمطلق

 104ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● تخیل و مرگ در ادبیات و هنر

● انواع نقد ادبی ا هنری (زیر چاپ)
به اهتمام دکتر بهمن نامورمطلق

به اهتمام دکتر علی عباسی
 062ص ،رقعی ،چاپ اول 10044 ،تومان

● بینامتنیت در ادبیات و هنر (زیر چاپ)
به اهتمام دکتر بهمن نامورمطلق ،دکتر اهللشکر
اسداللهی تجرق

● نشانهشناسی مکان
به کوشش دکتر فرهاد ساسانی
 206ص ،رقعی ،چاپ اول 11444 ،تومان

● تاریخگرایی نوین (زیر چاپ)
شیده احمدزاده

● دانشهای تطبیقی
مجموعه مقاالت فلسفه ،اسطورهشناسی ،هنر و
ادبیات
به کوشش دکتر بهمن نامورمطلق ،منیژه کنگرانی

● زیباییشناسی دریافت (زیر چاپ)
دکتر محمدحسین جوادی

 192ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

● نقد زبانشناسی (زیر چاپ)
دکتر اهللشکر اسداللهی تجرق

به کوشش دکتر بهمن نامورمطلق

● هنر ایرانی در طاق بستان (زیر چاپ)
به اهتمام منیژه کنگرانی

● طاق بستان
 222ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

● نشانهشناسی و نقد ادبیات داستانی معاصر

● نشانهشناسی هنر اصفهان (زیر چاپ)
به اهتمام احمد پاکتچی

نقد و بررسی آثار ابراهیم گلستان و جالل
آلاحمد
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از مجموعۀ آثار جمال میرصادقی
●  24با  20داستان از داستاننویسان نسل سوم

● ادبیات داستانی

 096ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

 602ص ،رقعی ،چاپ هشتم120444 ،تومان

● گفتوگوها

● عناصر داستان

همراه با پانزده داستان

 092ص ،رقعی ،چاپ دهم 104444 ،تومان

 644ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

● راهنمای داستاننویسی

● چگونه میتوان داستاننویس شد؟

 624ص ،رقعی ،چاپ سوم 120444 ،تومان

 016ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

● راهنمای رماننویسی

● داستانهای پلیسی

 000ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

 616ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

● زاویۀ دید در داستان

● جهان داستان غرب

 694ص ،رقعی ،چاپ اول 20444 ،تومان

 062ص ،رقعی ،چاپ اول 04444 ،تومان

● داستانهای خیالی
 214ص ،رقعی ،چاپ اول 04444 ،تومان
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از مجموعۀ متون و تحقیقات حماسی
(تألیف ،تصحیح و ترجمه)
دکتر سجاد آیدنلو

● گرشاسپنامه

 244ص ،رقعی ،چاپ اول 19444 ،تومان

اسدی طوسی
به اهتمام دکتر محمود امیدساالر ،نادر مطلبی
کاشانی

● رستمنامۀ نقاالن
مولف ناشناخته
تصحیح و تحقیق دکتر محمدجعفر یاحقی،دکتر
فاطمه ماهوان

 202ص ،رحلی ،چاپ اول 004444 ،تومان

● از اسطوره تا حماسه

 064ص ،وزیری ،چاپ اول 90444 ،تومان

هفت گفتار در شاهنامهپژوهی
تألیف دکتر سجاد آیدنلو؛
با مقدمۀ دکتر محمدامین ریاحی

● از پاژ تا دروازۀ رزان
جستارهایی در زندگی و اندیشۀ فردوسی
تألیف دکتر محمدجعفر یاحقی

 004ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

 004ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان

● دفتر خسروان

● دیباچۀ پنجم شاهنامه

برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی
مقدمه ،انتخاب و توضیحات :دکتر سجاد آیدنلو

حمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی
تصحیح و توضیح :دکتر محمدجعفر یاحقی،
دکتر محسن حسینی وردنجانی

 1420ص ،وزیری ،چاپ سوم120444 ،تومان

● زرّینقبانامه

 106ص ،رقعی ،چاپ اول 10044 ،تومان

(منظومهای پهلوانی و پیروِ شاهنامه از عصر
صفویّه)
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :دکتر سجاد آیدنلو

● فرامرزنامۀ بزرگ
(قرن پنجم هجری)
به کوشش دکتر ماریولین فان زوتفن ،دکتر
ابوالفضل خطیبی

 1004ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● نارسیده ترنج

 024ص ،وزیری ،چاپ دوم 114444 ،تومان

بیست مقاله دربارۀ شاهنامه و ادب حماسی ایران
دکتر سجاد آیدنلو

● بررسی گزیدهای از میانفزودهای شاهنامه

 062ص ،وزیری ،چاپ اول 114444 ،تومان

با یادداشتی از دکتر جالل خالقیمطلق
تألیف علی ایمانی  ،خدیجه خسروی

بیست مقاله دربارۀ شاهنامه و ادب حماسی ایران
دکتر سجاد آیدنلو

 040ص ،وزیری ،چاپ اول 114444 ،تومان

● نیمپخته ترنج

● معیار لغات قویم
فرهنگ شاهنامه
تألیف دکتر مرتضی چرمگی عمرانی

 062ص ،وزیری ،چاپ دوم114444 ،تومان

● فرهنگوارۀ لغات و ترکیبات عربی شاهنامه

06

 2012ص ،وزیری ،چاپ ششم 0044 ،تومان

 012ص ،وزیری ،چاپ اول 120444 ،تومان

● شاهنامه و متن پنهان

● دیو در شاهنامه

باورهای توتمی و آیینهای اخترماری در
روایتهای ایرانی
تألیف دکتر خلیل کهریزی

همراه با بررسی تطبیقی دیوها و شخصیتهای
منفی در آیین مزدیسنا
تألیف نسیم عظیمیپور

 266ص ،وزیری ،چاپ اول 114444 ،تومان

 124ص ،رقعی ،چاپ اول 9044 ،تومان

● اسکندرنامه

● فردوسی

بازسازی کهنهترین نسخۀ اسکندرنامۀ نقّالی
به کوشش علیرضا ذکاوتی قراگزلو

زندگی ،اندیشه و شعر او
دکتر محمدامین ریاحی

 690ص ،وزیری ،چاپ اول 10444 ،تومان

 020ص ،رقعی ،چاپ اول 60444 ،تومان

 006ص ،رقعی ،چاپ اول 004 ،تومان

● پایداری هویت ایرانی زیر سیطرۀ مغول(زیر
چاپ)
تألیف مهشید گوهری کاخکی

● شاهنامۀ فردوسی (دورۀ 1جلدی) (نایاب)
تصحیح ژول مول ،با مقدمۀ دکتر محمدامین
ریاحی

01

از مجموعۀ آموزش و درمانهای روانشناختی
تألیف سعید کاوه
(کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور خانواده)
 212ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

● روانشناسی ناسازگاری همسران

● راه دشوار مرد شدن

 240ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

 212ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

● والدین بیاقتدار و فرزند ناسازگار

● زن ،بودن یا شدن

 210ص ،رقعی ،چاپ دوم 0444 ،تومان

 224ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

● روانشناسی همسر ناسازگار

● روانشناسی روشنفکری

 246ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

 214ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

● عکس و فیلم پورنوگرافی

● بهداشت روانی رفتار جنسی

(برهنهنمایی) و پیامدهای آسیبزای آن در رفتار
جنسی

 196ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

 216ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

● کمبود اعتماد به نفس

● روانشناسی ارتباطی دختران و پسران

 106ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

 202ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

● شیوههای رویارویی با عصبیها

● انتخاب شغل مناسب

 216ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

 220ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

● ازدواج دوم

● بهداشت روانی طالق

 206ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

 292ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

● شناخت و ارتباط سازندۀ دختران و پسران

● سوء ظن میان همسران

 224ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

 206ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

● بررسی روانشناختی عشق

● مداخله و مشکلآفرینی در زندگی همسران

 026ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

 246ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

● شایستگیها و پیشنیازهای فرزنددار شدن

● همسران و بیوفایی و خیانت

 120ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

 200ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

● افسردگی

● روانشناسی حریم شخصی

 204ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

 192ص ،رقعی ،چاپ اول 0444 ،تومان

● ناکارآمدی در تربیت فرزندان

● از عصبیت تا سالمت رفتار

 262ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

08

مجموعۀ تحقیقات عرفانی
«انتشارات سخن»
با همکاری «قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی دانشگاه اصفهان» منتشر کرده است

● کشف األسرار و مکاشفات األنوار

● بیان التنزیل (ویرایش جدید)
عزیز نسفی
تصحیح دکتر سیدعلیاصغر میرباقریفرد

روزبهان بقلی
تصحیح و ترجمه :دکتر مریم حسینی
 042ص ،وزیری ،چاپ اول 29444 ،تومان

 014ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

● فیه ما فیه

● کشف الحقایق
عزیز نسفی
تصحیح دکتر سیدعلیاصغر میرباقریفرد

موالنا جاللالدین محمد بلخی
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :دکتر بهمن نزهت

 020ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

 029ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● فتح مفتاح الغیب

● الرسالة القشیریه

محمد بن قطبالدین ازنیقی
مقدمه و تصحیح :اکبر راشدینیا

ابوالقاسم قشیری
تصحیح و تعلیق :دکتر سیدعلیاصغر
میرباقریفرد و دکتر زهره نجفی

 620ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

 212ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● نصوص الخصوص فی ترجمة الفصوص (دورۀ
1جلدی)
شرح فارسی فصوص الحکم
رکنالدین مسعود شیرازی (بابا رکنالدین)
مقدمه و تصحیح :دکتر حامد ناجی

● شرح فصوص الحکم عفیفالدین تلمسانی
تصحیح اکبر راشدینیا
 006ص ،وزیری ،چاپ اول 20044 ،تومان

● تفسیر عرفانی قرآن

 2244ص ،وزیری ،چاپ اول 190444 ،تومان

منسوب به امام جعفر صادق(ع)
تصحیح دکتر مهدی تدین و دکتر سیدعلیاصغر
میرباقریفرد

● مجموعۀ رسائل عزیز نسفی
(انسان کامل)
مقدمه و تصحیح :دکتر سیدعلیاصغر
میرباقریفرد ،دکتر احسان رئیسی

 220ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● منطق األسرار ببیان األنوار

 604ص ،وزیری ،چاپ اول 64444 ،تومان

روزبهان بقلی
تصحیح دکتر سیدعلیاصغر میرباقریفرد و دکتر
زهره نجفی

● ترجمة الرسالة القشیریه
ابوعلی بن احمد العثمانی
مقدمه و تصحیح :دکتر سیده مریم روضاتیان،

 002ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

00

دکتر سیدعلیاصغر میرباقریفرد

به کوشش دکتر زهره مشاوری

 904ص ،وزیری ،چاپ اول 90444 ،تومان

 1202ص ،وزیری ،چاپ اول 104444 ،تومان

● دیوان ابوالفرج رونی

● شرح الرسالة القشیریه

تصحیح :دکتر مریم محمودی

سید محمد حسینی مشهور به گیسودراز
تصحیح :دکتر محسن محمدی فشارکی ،دکتر
مریم شیرانی بیدآبادی

 040ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

● دیوان اثیرالدین اخسیکتی

004ص ،وزیری ،چاپ اول 220444 ،تومان

تصحیح :دکتر محمود براتی خوانساری

● مجموعۀ آثار ابومنصور معمر اصفهانی
مقدمه و تصحیح :دکتر
میرباقریفرد ،دکتر زهره نجفی

 1464ص ،وزیری ،چاپ اول 100444 ،تومان

سیدعلیاصغر

● دیوان شمس طبسی
تصحیح :دکتر علیرضا شانظری

 004ص ،وزیری ،چاپ اول 09444 ،تومان

 090ص ،وزیری ،چاپ اول 124444 ،تومان

● تبیین المقامات و تعیین الدرجات

● جوامع احکام النجوم (زیر چاپ)
تصحیح :دکتر رضا فهیمی
● معارف (زیر چاپ)
جزو اول
تصحیح :دکتر بهمن نزهت

رکنالدین عالءالدوله سمنانی
مترجم :عزتاهلل مرتضایی
تصحیح :اکبر راشدینیا
 016ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● نهج االدب (دورۀ دوجلدی)

03

مجموعۀ آثار دکتر امیراسماعیل آذر
 064ص ،وزیری ،چاپ شانزدهم 00444 ،تومان

● نسیمی از بخارا

● حافظ در آن سوی مرزها

گزیده اشعار رودکی با ترجمۀ انگلیسی ،روسی
و خط سیریلیک تاجیکی

پژوهشی در ادبیات تطبیقی
تألیف :دکتر امیراسماعیل آذر ،مریم برزگر

 202ص ،رحلی ،گالسه ،چاپ اول244444 ،

 006ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

تومان

● شکوه عشق

● کتاب مشاعره

تاریخ و شعر عاشورا
تألیف و تدوین :دکتر امیراسماعیل آذر

 922ص ،وزیری ،چاپ پنجم 60444 ،تومان

● ادبیات ایران در ادبیات جهان

بررسی تطبیقی ادبیات ایران و جهان

 602ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

 006ص ،وزیری ،چاپ ششم 00444 ،تومان

● آوای پهلوانی

● شاهکارهای ادبی جهان

مروری بر تاریخ عیاری و جوانمردی

ویراستۀ فرانک نورتن مگیل
ترجمۀ دکتر امیراسماعیل آذر

 012ص ،وزیری ،چاپ اول 04444 ،تومان

● الهینامۀ عطار

 002ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

در نظریۀ نشانه ـ معناشناسی آلژیر گِرَمس و
شکلشناسی ژرار ژنت

● عبرتگاه تاریخ (سرگذشتهای خواندنی و
عبرتآموز تاریخی)

 222ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

 060ص ،رقعی ،چاپ دوم 20444 ،تومان

● ماتمکدۀ عشاق

● قرآن در شعر پارسی (دورۀ 8جلدی)
دکتر امیراسماعیل آذر
به اهتمام برادران فالحتیان

حاج مرشد حسن ستاری (شهباز)
مقدمه :دکتر امیراسماعیل آذر
 004ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

 0124ص ،وزیری ،چاپ اول 224444 ،تومان

● فارسی عمومی

01

مرجع
● راهنمای کتاب (دورۀ کامل  61ساله در 64
مجلد)
به کوشش احسان یارشاطر ،ایرج افشار

زیر نظر دکتر احسان یارشاطر
به کوشش فیلیپ کرینبورک و اولریخ مارزلف
ترجمۀ فارسی زیر نظر دکتر غالمحسین کریمی
دوستان ،دکتر احمدرضا قائممقامی

● فرهنگ ایرانزمین (دورۀ کامل  14ساله در 10
مجلد) (نایاب)
بنیادگذاران :محمدتقی دانشپژوه ،دکتر منوچهر
ستوده ،مصطفی مقربی ،دکتر عباس زریاب
خویی ،ایرج افشار
به اهتمام ایرج افشار

 001ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

 24442ص ،وزیری ،چاپ اول 004444 ،تومان

● فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر

به کوشش دکتر علیاشرف صادقی

 292ص ،وزیری ،چاپ اول 2944 ،تومان

● مثنوی (دورۀ 1جلدی)
موالنا جاللالدین محمد بلخی
مقدمه ،تصحیح متن ،تعلیقات و فهرستها :دکتر
محمد استعالمی

 12244ص ،رقعی ،چاپ اول 204444 ،تومان

● تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم

 0006ص ،وزیری ،چاپ یازدهم 904444 ،تومان

تألیف دکتر احمد تفضلی

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال)

 002ص ،وزیری ،چاپ نهم 100444 ،تومان

● درس حافظ (دورۀ 6جلدی)
نقد و شرح غزلهای حافظ
تألیف دکتر محمد استعالمی

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال)
● تاریخ ادبیات فارسی (جلد اول)
مقدمهای کلی بر ادبیات فارسی
زیر نظر دکتر احسان یارشاطر
ویراستۀ یوهانس توماس پتردوبرَن
ترجمۀ دکتر مجدالدین کیوانی

 1000ص ،وزیری ،چاپ هشتم 024444،تومان

● فرهنگ واژهنمای حافظ (نایاب)
دکتر مهیندخت صدیقیان ،با همکاری دکتر
ابوطالب میرعابدینی

 612ص ،وزیری ،چاپ اول 09444 ،تومان

 1064ص ،رقعی ،چاپ اول 14444 ،تومان

● تاریخ ادبیات فارسی (جلد هفدهم) (پیوست
)1
ادبیات ایران پیش از اسالم
زیر نظر دکتر احسان یارشاطر
به کوشش رونالد امریک و ماریا ماتسوخ
ترجمۀ فارسی زیر نظر دکتر ژاله آموزگار
ویراستار فارسی :دکتر احمدرضا قائممقامی

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال)
● کلک خیالانگیز (دورۀ  0جلدی)(نایاب)
فرهنگ تصویری و بسامدی دیوان حافظ
دکتر حسن انوری ،احمد معینالدینی ،دکتر
فاطمه معینالدینی
 0010ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

 060ص ،وزیری ،چاپ اول 09444 ،تومان

● فرهنگ مأثورات متون عرفانی

● تاریخ ادبیات فارسی (جلد هجدهم) (پیوست
)6
ادبیات شفاهی زبانهای ایرانی

مشتمل بر احادیث ،اقوال و امثال متون عرفانی
اسالمی
دکتر باقر صدرینیا

04

تألیف سیدمهدی زرقانی

 202ص ،وزیری ،چاپ دوم 60444 ،تومان

 642ص ،وزیری ،چاپ دوم 10444 ،تومان

● دانشنامۀ ایران باستان (دورۀ  0جلدی
قابدار)(نایاب)
هاشم رضی

(کتاب برگزیدۀ چهارمین جشنوارۀ بینالمللی
فارابی ،کتاب شایستۀ تقدیر سومین دورۀ
جایزۀ جالل آلاحمد ،کتاب برگزیدۀ فصل،
پاییز )1022

 0202ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● فرهنگ کنایات (نایاب)
دکتر منصور ثروت

●

فرهنگ

ازبکی

به

فارسی

(دورۀ

6جلدی)(نایاب)
تألیف محمدحلیم یارقین ،شفیقه یارقین

 012ص ،وزیری ،چاپ سوم 0944 ،تومان

● فرهنگ لغات عامیانه و معاصر (نایاب)
دکتر منصور ثروت ،دکتر رضا انزابینژاد

 1002ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

● فرهنگ جامع خطاهای فراگیر در زبان
انگلیسی

 924ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان

● اطالعات عمومی سخن (جیبی) (نایاب)
سعید درودی

تألیف سیداسماعیل ضیاء

 224ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

 1402ص ،جیبی ،چاپ هشتم (ویرایش جدید)،
 0944تومان

● واژهنامۀ ساختمان

(انگلیسی ـ فارسی و فارسی ـ انگلیسی)
تألیف بزرگمهر ریاحی

● اطالعات عمومی سخن (وزیری)
مهندس مهدی یداللهی

 604ص ،وزیری ،چاپ سوم 16044 ،تومان

 220ص ،وزیری ،چاپ هفتم 16044 ،تومان

● فرهنگ بزرگ انگلیسی ا فارسی (دورۀ
6جلدی)
تألیف بزرگمهر ریاحی

● اصطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی
(نایاب)
دکتر حسن انوری

 2044ص ،وزیری ،چاپ اول 204444 ،تومان

 224ص ،وزیری ،چاپ دوم 604 ،تومان

● فرهنگ اصطالحات استعاری و نمادین
عرفانی

● فرهنگ امالیی و دستور خط (نایاب)
دکتر جعفر شعار

تألیف عبدالرضا قریشی

 202ص ،رقعی ،چاپ اول 904 ،تومان

 040ص ،وزیری ،چاپ اول 114444 ،تومان

● فرهنگ امثال و حکم (فارسی ا انگلیسی)

● مرآت االصطالح

گردآوری سید اسماعیل ضیاء
ویرایش لطفعلی خنجی

آنندرام مخلص الهوری
مقدمه و تصحیح دکتر چندر شیکهر ،دکتر
حمیدرضا قلیچخانی ،دکتر هومن یوسفدهی

 006ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

● تاریخ ادبیات ایران (دورۀ 6جلدی) (نایاب)
تألیف یان ریپکا ،ترجمۀ ابوالقاسم سرّی

 096ص ،وزیری ،چاپ اول 60444 ،تومان

● تبصرة العوام فی معرفة مقامات االنام

 1046ص ،وزیری ،چاپ اول 10044 ،تومان

جمالالدین مرتضی ابن داعی ،محمد بن حسین
بن حسن الرازی

● تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی

06

تحقیق و تصحیح :جعفر واعظی
 600ص ،وزیری ،چاپ اول 60444 ،تومان

● منتهی االرب فی لغات العرب (دورۀ 0جلدی)
لغتنامۀ عربی ـ فارسی
تصحیح دکتر علیرضا حاجیاننژاد
 0402ص ،رقعی ،چاپ اول 004444 ،تومان
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ادبیات و شعر
● مسائل تاریخی زبان فارسی

● غزلهای سعدی
تصحیح و توضیح :دکتر غالمحسین یوسفی

تألیف دکتر علیاشرف صادقی

 204ص ،وزیری ،چاپ سوم 100444 ،تومان

 040ص ،وزیری ،چاپ سوم 12044 ،تومان

● دیوان حافظ

● گزیدهای از شعر عربی معاصر
تألیف دکتر مصطفی بدوی؛ انتخاب و ترجمۀ
دکتر غالمحسین یوسفی و دکتر یوسف بکّار

بر اساس نسخههای خطی سدۀ نهم
مقدمه و تدوین از دکتر سلیم نیساری

 092ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

 616ص ،وزیری ،چاپ دوم 12044 ،تومان

● شرح شکن زلف

● روانهای روشن

بر حواشی دیوان حافظ
تألیف دکتر فتحاهلل مجتبایی

تألیف دکتر غالمحسین یوسفی
 024ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

 026ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● کاغذ زر

● بنگاله در قند پارسی

تألیف دکتر غالمحسین یوسفی

پژوهشهایی در روابط فرهنگی ایران و هند
تألیف دکتر فتحاهلل مجتبایی
به کوشش شهریار شاهیندژی

 020ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● فرهنگ و تاریخ (مجموعه مقاالت) (نایاب)
تألیف دکتر غالمحسین یوسفی

 024ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

 006ص ،وزیری ،چاپ اول 604 ،تومان

● قال و مقال عالمی

● یادداشتها (مجموعه مقاالت) (نایاب)
تألیف دکتر غالمحسین یوسفی

جستارها و گفتارها
تألیف دکتر فتحاهلل مجتبایی
به کوشش مهران افشاری و شهریار شاهیندژی

 262ص ،رقعی ،چاپ اول 124 ،تومان

● منابع و روش تحقیق در ادبیات و فرهنگ ایران
و تاریخ تصوف اسالمی

 604ص ،وزیری ،چاپ اول 60444 ،تومان

● تاریخ بیهقی (دورۀ 6جلدی)
اثر ابوالفضل بیهقی؛ مقدمه ،تصحیح ،فهارس،
نسخهبدلها و تعلیقات :دکتر محمدجعفر یاحقی
و مهدی سیّدی

تألیف دکتر غالمحسین یوسفی
 214ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

● زبانهای ایرانی
یوسیف م .ارانسکی
ترجمۀ دکتر علیاشرف صادقی

 2402ص ،وزیری ،چاپ پنجم 104444 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال ،کتاب
برگزیدۀ چهارمین جشنوارۀ بینالمللی فارابی)

 216ص ،وزیری ،چاپ چهارم10044 ،

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال)
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● دیبای دیداری

تألیف دکتر مهدی امین رضوی ،ترجمۀ دکتر
مجدالدین کیوانی

(متن کامل تاریخ بیهقی)
اثر ابوالفضل بیهقی؛ مقدمه ،توضیحات و شرح
مشکالت :دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی
سیّدی

 024ص ،وزیری ،چاپ دوم 2044 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال)

● تاریخ ادبیات داستانی

 964ص ،وزیری ،چاپ چهارم 004444 ،تومان

تألیف حسن میرعابدینی

● روضههای رضوانی

 606ص ،رقعی ،چاپ اول 02044 ،تومان

دفتر شعرهای آزاد ابوالفضل بیهقی
گزینش و پارهبندی :دکتر محمدجعفر یاحقی

● اشراق و عرفان
تألیف دکتر نصراهلل پورجوادی

 260ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

 064ص ،رقعی ،چاپ اول 20044 ،تومان

● زین دایرۀ مینا

● زبانشناسی نظری پیدایش و تکوین دستور
زایشی (نایاب)

تألیف دکتر محمدجعفر یاحقی
 046ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

تألیف دکتر محمد دبیرمقدّم

● حدیقة الحقیقه (دورۀ 6جلدی)
سنائی غزنوی
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :دکتر محمدجعفر
یاحقی ،دکتر سید مهدی زرقانی

 024ص ،وزیری ،چاپ اول 2944 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال)

● دستور مفصل امروز
تألیف دکتر خسرو فرشیدورد

1000ص ،وزیری ،چاپ اول120444،تومان

 040ص ،وزیری ،چاپ چهارم 20044 ،تومان

● نفحات االنس

● مسألۀ درست و غلط ،نگارش و پژوهش در
زبان فارسی

اثر نورالدین عبدالرحمن جامی
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :دکتر محمود عابدی

تألیف دکتر خسرو فرشیدورد

 1200ص ،وزیری ،چاپ هفتم 20444 ،تومان

 092ص ،وزیری ،چاپ اول 2044 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال)

● دستور مختصر امروز

● چهل گفتار در ادب و تاریخ ایران

تألیف دکتر خسرو فرشیدورد

تألیف دکتر محمدامین ریاحی

 016ص ،وزیری ،چاپ اول 20044 ،تومان

 646ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان

● ساخت اضافه در زبانهای ایرانی

● شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه

تألیف دکتر غالمحسین کریمی دوستان ،راضیه
باقری

فضلاهلل بن عثمان بن محمد االسفزاری
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :دکتر بهروز ایمانی

 100ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

 090ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

● شعلۀ آه

● صهبای خرد

قصۀ عاشقانۀ ملک محمد و شمس بانو

شرح احوال و آثار حکیم عمر خیام
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تألیف دکتر محمود فتوحی

غیوری دهلوی
تصحیح و توضیح :دکتر مسعود جعفری

 022ص ،وزیری ،چاپ دوم 114444 ،تومان

 022ص ،رقعی ،چاپ اول 20444 ،تومان

(برگزیدۀ پانزدهمین دورۀ جشنوارۀ قلم زرین)

● درآمدی بر ادبیاتشناسی

● بالغت تصویر

راهنمای اصول آموزش و پرورش در ادبیات
فارسی
تألیف دکتر محمود فتوحی

تألیف دکتر محمود فتوحی
 094ص ،وزیری ،چاپ ششم 04444 ،تومان

● آیین نگارش مقالۀ علمی ا پژوهشی

 004ص ،وزیری ،چاپ دوم 114444 ،تومان

تألیف دکتر محمود فتوحی

● بررسی مقایسهای شش اثر دستور زبان فارسی

 202ص ،رقعی ،چاپ هجدهم 00444 ،تومان

تألیف علی ایمانی و خدیجه خسروی

● فارسی عمومی

 000ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

تألیف دکتر محمود فتوحی و دکتر حبیباهلل
عباسی

● پیشگامان نقد ادبی در ایران

 002ص ،وزیری ،چاپ صد و دهم 20444 ،تومان

تألیف دکتر محمد دهقانی
 002ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

● نظریۀ تاریخ ادبیات

● شیوهنامۀ نقد ادبی

با بررسی انتقادی تاریخ ادبیاتنگاری در ایران
تألیف دکتر محمود فتوحی

تألیف دکتر مریم مشرّف

 040ص ،رقعی ،چاپ اول 6044 ،تومان

 212ص ،رقعی ،چاپ دوم 2044 ،تومان

(برگزیدۀ هفتمین دورۀ جشنوارۀ قلم زرین)

● روشنگران ایرانی و نقد ادبی

● سبکشناسی

تألیف دکتر ایرج پارسینژاد

نظریهها ،رویکردها و روشها
تألیف دکتر محمود فتوحی

 000ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

● علی دشتی و نقد ادبی

 024ص ،وزیری ،چاپ پنجم 124444 ،تومان

تألیف دکتر ایرج پارسینژاد

(کتاب برگزیدۀ فصل ،بهار  ،1091کتاب
شایستۀ تقدیر ششمین دورۀ جایزۀ جالل آل
احمد)

 204ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● خانلری و نقد ادبی
تألیف دکتر ایرج پارسینژاد

● نقد ادبی در سبک هندی (نایاب)
تألیف دکتر محمود فتوحی

 222ص ،رقعی ،چاپ اول 6044 ،تومان

● احسان طبری و نقد ادبی

 004ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

تألیف دکتر ایرج پارسینژاد

● صد سال عشق مجازی

 002ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

مکتب وقوع و طرز واسوخت در شعر فارسی
قرن دهم

● نیما یوشیج و نقد ادبی
تألیف دکتر ایرج پارسینژاد
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● مالکِ مُلکِ سخن

 064ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

شرح قصاید خاقانی
تألیف دکتر عباس ماهیار

● بهار و نقد ادبی
تألیف دکتر ایرج پارسینژاد

 002ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

 222ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

● هزار حکایت صوفیان (دورۀ 6جلدی)
از مؤلفی ناشناخته (بر اساس دستنویس کهن
 311ق)
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :دکتر حامد
خاتمیپور

● فاطمه سیاح و نقد ادبی
تألیف دکتر ایرج پارسینژاد
 206ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

● عبدالحسین زرینکوب و نقد ادبی
تألیف دکتر ایرج پارسینژاد

 1096ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

 004ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

● از فن نگارش تا هنر نویسندگی

● تصنیفها و ترانههای ماندگار

تألیف دکتر حسن احمدی گیوی

انتخاب و معرفی مجید قدمیاری

 024ص ،وزیری ،چاپ هفتم 20444 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

● گاورمنت و بانیدینگ (نایاب)
تألیف دکتر محمود فرخپی

● این کوزهگر دهر
گزیدۀ رباعی از آغاز تا امروز
گزینش ،پژوهش و دیباچه :مرتضی کاخی

 044ص ،وزیری ،چاپ اول 1044 ،تومان

● مفاهیم اساسی زبانشناسی (نایاب)
تألیف دکتر محمود فرخپی

 002ص ،رقعی ،چاپ اول 10044 ،تومان

● شکفتنها و رستنها

 042ص ،وزیری ،چاپ سوم 2044 ،تومان

منتخب شعر معاصر
به کوشش فریدون مشیری

● تمرینهای کالس دستور زبان فارسی (نایاب)
تألیف دکتر حسن انوری

 926ص ،رقعی ،چاپ سوم 64444 ،تومان

 004ص ،رقعی ،چاپ اول 1044 ،تومان

● لحظهها و احساس (مجموعه شعر)
فریدون مشیری

● نسیم عطرگردان
فرهنگ اشعار حافظ برای جوانان
تألیف دکتر حسن انوری

 164ص ،رقعی ،چاپ پنجم 2944 ،تومان

● تشنۀ طوفان (مجموعه شعر)
فریدون مشیری

 192ص ،رقعی ،چاپ اول 11444 ،تومان

● فارسی عمومی

 246ص ،رقعی ،چاپ سوم 2044 ،تومان

تألیف دکتر حسن انوری ،دکتر یوسف عالی
عباسآباد

● از خاموشی (مجموعه شعر)
فریدون مشیری

 011ص ،وزیری ،چاپ اول 6044 ،تومان

 106ص ،رقعی ،چاپ هفتم 2944 ،تومان

● راهنمای کامل فارسی عمومی
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(دانشگاه پیام نور)
تألیف دکتر حسن انوری ،دکتر یوسف عالی
عباسآباد

 022ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

● دیوان عارف قزوینی
مقدمه ،تصحیح و گردآوری :مهدی نورمحمدی

 210ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان

 099ص ،وزیری ،چاپ اول 16044 ،تومان

● راهنمای دستور زبان فارسی  1و 2

● خاطرات عارف قزوینی

(دانشگاه پیام نور)
تألیف دکتر حسن انوری ،دکتر یوسف عالی
عباسآباد

به کوشش مهدی نورمحمدی
با مقدمۀ ایرج افشار
 610ص ،وزیری ،چاپ دوم 60444 ،تومان

 010ص ،وزیری ،چاپ اول 6044 ،تومان

● تاریخ ادبیات عرب

● جریانشناسی شعر معاصر

تألیف دکتر عبدالحسین فرزاد

تألیف دکتر یوسف عالی عباسآباد

 240ص ،وزیری ،چاپ ششم 0944 ،تومان

 004ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

● رویکردهای شعر معاصر عرب

● آشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی

تألیف دکتر احسان عباس؛ ترجمۀ دکتر حبیباهلل
عباسی

(نایاب)
نگاشتهها و نوشتههای زبانهای ایرانی دورۀ
میانه
تألیف احمد سمیعی گیالنی
 164ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

 024ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

● سنّت و تجدّد (ثابت و متحوّل)
تألیف أدونیس (علی احمد سعید)؛ ترجمۀ دکتر
حبیباهلل عباسی

● آشنایی با زبانشناسی (نایاب)
کلیات واجشناسی
تألیف احمد سمیعی گیالنی
190ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

 1460ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● قرآن سرچشمۀ نثر عربی
تکوین و تطور نثر عربی از جاهلیت تا سقوط
بغداد
دکتر حبیباهلل عباسی

● تتبعات (نایاب)
تألیف مونتنی؛ ترجمۀ احمد سمیعی گیالنی
260ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

 296ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

● سیری در شعر عربی

● زیباشناسی (نایاب)
تألیف ژان برتلمی
ترجمۀ احمد سمیعی گیالنی
 644ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

از روزگار جاهلی تا سقوط بغداد
دکتر حبیباهلل عباسی
 202ص ،وزیری ،چاپ اول 22044 ،تومان

● المنهج (نثر و شعر عربی)

● حافظ و پیدا و پنهان زندگی

انتخاب و شرح از :دکتر جعفر شعار ،دکتر
عبدالحسین فرزاد

تألیف دکتر منصور رستگار فسائی
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فراز و فرود خاقانیشناسی معاصر
دکتر محمدرضا ترکی

 016ص ،وزیری ،چاپ پنجم 12044 ،تومان

● نظم و نثر عربی در ایران پس از سقوط بغداد

 040ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

تألیف دکتر علیرضا حاجیاننژاد؛ با همکاری
دکتر معصومه شبستری

● قصههای عامیانۀ ایرانی
علیرضا ذکاوتی قراگزلو

 266ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

 010ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

● رستم و سهراب

● بازشناسی و نقد تصوف

مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :دکتر غالمعلی فالح

تألیف دکتر علیرضا ذکاوتی قراگزلو

 044ص ،وزیری ،چاپ اول 9044 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ اول 10044 ،تومان

● جامعهشناسی ادبیات داستانی

● گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی (نایاب)
همراه با شرح و معنی همۀ ابیات مربوط به گل
و گیاه در دیوان حافظ
تألیف دکتر بهرام گرامی؛ با مقدمۀ ایرج افشار

(رمان و واقعیت اجتماعی)
تألیف میش زرافا؛ ترجمۀ نسرین پروینی
 000ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● چشمانداز ادبیات تطبیقی غرب (از دانته تا
یوجین اونیل)

 022ص ،وزیری ،چاپ دوم 10444 ،تومان

● دیوان حافظ (نایاب)
تصحیح و مقدمه از دکتر سیدمحمدرضا جاللی
نائینی و دکتر نورانی وصال

تألیف ورنر فریدریش ،دیوید هنری ملون؛
ترجمۀ نسرین پروینی
 214ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

 026ص ،وزیری ،چاپ چهارم 1904 ،تومان

● روانکاوی و ادبیات

● کلیات سعدی (نایاب)
به کوشش کمال اجتماعی جندقی

دو متن ،دو انسان ،دو جهان
از بهرام گور تا راویِ بوفِ کور
تألیف حورا یاوری

 1400ص ،وزیری ،چاپ چهارم 12044 ،تومان

 024ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● رباعیهای خیام (جیبی ،قابدار)
به اهتمام و ترجمۀ پرفسور حسین صادقی،
تابلوها از استاد محمود فرشچیان ،خط
غالمحسین امیرخانی
به چهار زبان فارسی ،عربی ،انگلیسی و
فرانسوی 6 ،رنگ ،گالسه

● داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته
گفتارهایی در نقد ادبی
تألیف حورا یاوری
 022ص ،رقعی ،چاپ اول 9044 ،تومان

● پرسه در عرصۀ کلمات

 002ص ،جیبی ،چاپ اول 104444 ،تومان

(پنجاه و پنج مقاله و یادداشت در زمینۀ ادبیات)
تألیف دکتر محمدرضا ترکی

● رباعیهای خیام (وزیری ،قابدار)
به اهتمام و ترجمۀ پرفسور حسین صادقی،
تابلوها از استاد محمود فرشچیان ،خط

 206ص ،رقعی ،چاپ دوم 0944 ،تومان

● نقد صیرفیان
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غالمحسین امیرخانی
به پنج زبان فارسی ،عربی ،انگلیسی ،فرانسوی و
روسی 6 ،رنگ ،گالسه

 042ص ،رقعی ،چاپ اول 9044 ،تومان

● پروین اعتصامی
پایهگذار ادبیات نئوکالسیک ایران
تألیف دکتر مریم مشرّف

 002ص ،وزیری ،چاپ اول 004444 ،تومان

● رباعیهای خیام (رحلی ،قابدار)
به اهتمام و ترجمۀ پرفسور حسین صادقی،
تابلوها از استاد محمود فرشچیان ،خط
غالمحسین امیرخانی
به پنج زبان فارسی ،عربی ،انگلیسی ،فرانسوی و
روسی 6 ،رنگ ،گالسه

 210ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● میراث مولوی
شعر و عرفان در اسالم
نوشتۀ ویلیام چیتیک ،آنه ماری شیمل ،کریستف
بورگل و دیگران
ترجمۀ دکتر مریم مشرّف

 002ص ،رحلی ،چاپ اول 1044444 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ سوم 0044 ،تومان

● دیوان امیری فیروزکوهی (نایاب)
به کوشش امیربانو فیروزکوهی (مصفا)

● سبک و زبان در نقد ادبی
راجر فاولر
ترجمۀ دکتر مریم مشرّف

244ص ،وزیری ،چاپ اول 2244 ،تومان

● با صبحدمان (نایاب)
برگزیدۀ شعر معاصر ایران
مقدمه و انتخاب از میمنت میرصادقی

 062ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● سیب باغ جان (نایاب)
تألیف دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

 004ص ،رقعی ،چاپ اول 1204 ،تومان

 296ص ،وزیری ،چاپ اول 2044 ،تومان

● از چهرههای شعر معاصر ایران

● حکایت آفتابگردش

تألیف عزتاهلل فوالدوند

تصویر ذرّه و نور در آثار موالنا
تألیف سمیرا قیّومی

 000ص ،رقعی ،چاپ اول 6044 ،تومان

● فارسی عمومی

 010ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

تألیف دکتر عفت نقابی

● هرمنوتیک و نمادپردازی در غزلیات شمس

 002ص ،وزیری ،چاپ سوم 10044 ،تومان

تألیف دکتر علی محمدی آسیابادی

● از قصه به رمان

 004ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

بررسی امیر ارسالن بهمنزلۀ متن گذار از دوران
قصه به عصر رمان
تألیف دکتر هادی یاوری

● مولوی و اسرار خاموشی
فلسفه ،عرفان و بوطیقای خاموشی
تألیف دکتر علی محمدی آسیابادی

 260ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

 020ص ،رقعی ،چاپ اول 16044 ،تومان

تألیف دکتر مریم مشرّف

(کتاب شایستۀ تقدیر پنجمین دورۀ جایزۀ
جالل آلاحمد)

● جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران
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● تحفههای آنجهانی

 024ص ،وزیری ،چاپ اول 2044 ،تومان

سیری در زندگی و آثار موالنا جاللالدین رومی
به کوشش علی دهباشی

● بر کران بیکران (نایاب)
تألیف دکتر داریوش صبور

 006ص ،وزیری ،چاپ سوم 60444 ،تومان

 002ص ،وزیری ،چاپ دوم 0944 ،تومان

● طرز تازه (نایاب)
سبکشناسی غزل سبک هندی
تألیف دکتر حسین حسنپور آالشتی

● از کاروان حله (نایاب)
تألیف دکتر داریوش صبور
 204ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان

 202ص ،رقعی ،چاپ اول 2944 ،تومان

● گزیدۀ مخزن االسرار نظامی (نایاب)
انتخاب و توضیح :دکتر کامل احمدنژاد

● زاللی خوانساری و سبک هندی
بررسی جایگاه زاللی در شعر قرن یازدهم همراه
نمونههای شعر او
تألیف و تحقیق دکتر سعید شفیعیون

 164ص ،وزیری ،چاپ سوم 1644 ،تومان

● آتش اندر چنگ (نایاب)
مقدمه ،شرح و تفسیر :دکتر مهدی ماحوزی

 262ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

 004ص ،وزیری ،چاپ اول 1244 ،تومان

● برداشت آخر

● لطایف گلبانگ (منتخب اشعار) (نایاب)
کمال اجتماعی جندقی (گلبانگ)

نگاهی به طنز امروز ایران
تألیف رؤیا صدر

 164ص ،رقعی ،چاپ اول 9044 ،تومان

 062ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

● اسم گل (منتخب اشعار) (نایاب)
کمال اجتماعی جندقی (گلبانگ)

● اصول نظریههای آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان

 124ص ،رقعی ،چاپ اول 604 ،تومان

تألیف دکتر سیدمحمد ضیاءحسینی

● سرودههای اعتراض (نایاب)
(مجموعه شعر)
ترجمۀ سعید توکلی پارسان

 220ص ،وزیری ،چاپ اول 2044 ،تومان

● روش تدریس زبان فارسی به فارسیآموزان
خارجی (نایاب)

 004ص ،رقعی ،چاپ اول 1944 ،تومان

تألیف دکتر سیدمحمد ضیاءحسینی

● سرودههای الوی (نایاب)
(مجموعه شعر)
ترجمۀ پیام نیکدست ،ویرایش :م .آزاد

 202ص ،وزیری ،چاپ اول 2044 ،تومان

● آشنایی با مکتبهای ادبی
تألیف دکتر منصور ثروت

 012ص ،رقعی ،چاپ اول 1044 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ چهارم 22044 ،تومان

● بزمآرایی در منظومههای داستانی (تا پایان قرن
ششم)

● ختم الغرایب (نایاب)
تحفة العراقین خاقانی
تصحیح دکتر یوسف عالی عباسآباد

تألیف دکتر جمیله اخیانی
 016ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان
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● بوطیقای کالسیک

تألیف دکتر مهدی محبتی

بررسی تحلیلی ـ انتقادی نظریۀ شعر در منابع
فلسفی
دکتر مهدی زرقانی

 1202ص ،وزیری ،چاپ دوم 29444 ،تومان

(کتاب شایستۀ تقدیر سومین دورۀ جایزۀ
جالل آلاحمد)

 064ص ،وزیری ،چاپ اول 16044 ،تومان

● نقد ادبی در ادبیات کالسیک فارسی

● طب و مضامین طبی و بازتاب آن در ادب
فارسی

تألیف دکتر مهدی محبتی
 060ص ،وزیری ،چاپ اول 19044 ،تومان

دکتر اکرم گلشنی

● فارسی عمومی

 204ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

تألیف دکتر مهدی محبتی

● فرهنگ ادبی پیامک

 012ص ،وزیری ،چاپ هشتم 00444 ،تومان

دکتر علیاصغر ارجی ،دکتر ایرج شهبازی

● سفر در آینه

 022ص ،رقعی ،چاپ اول 16044 ،تومان

نقد و بررسی ادبیات معاصر
به کوشش دکتر عباسعلی وفایی

● درخت زندۀ بیبرگ
دکتر حجتاهلل بهمنی مطلق

 040ص ،وزیری ،چاپ اول 9044 ،تومان

 606ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

● جستارهایی در زبان فارسی

● نیما چه میگوید؟

تألیف دکتر عباسعلی وفایی

نقد و بررسی یادداشتهای روزانۀ نیما یوشیج
تألیف حسن گلمحمدی

 219ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

● دستور تطبیقی

 644ص ،رقعی ،چاپ اول 16044 ،تومان

(فارسی ـ عربی)
تألیف دکتر عباسعلی وفایی

● سیمرغ در جستجوی قاف (نایاب)
درآمدی بر سیر تحول عقالنیت در ادب فارسی
تألیف دکتر مهدی محبتی

 040ص ،رقعی ،چاپ اول 9044 ،تومان

● دستور توصیفی

 006ص ،وزیری ،چاپ دوم 0944 ،تومان

(بر اساس واحدهای زبان فارسی)
تألیف دکتر عباسعلی وفایی

هنر ساخت و آرایش سخن
تألیف دکتر مهدی محبتی

 044ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

● بدیع نو

● شعر فنی و فن شعر

 012ص ،وزیری ،چاپ دوم 0044 ،تومان

تألیف دکتر عباسعلی وفایی

● از معنا تا صورت (دورۀ 6جلدی)
طبقهبندی و تحلیل ریشهها ،زمینهها ،نظریهها،
جریانها ،رویکردها ،اندیشهها و آثار مهم نقد
ادبی در ایران و ادبیات فارسی

 062ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

● تراژدی در اساطیر ایران و جهان
تألیف دکتر آسیه ذبیحنیا عمران ،دکتر منوچهر
اکبری
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 640ص ،رقعی ،چاپ اول 20044 ،تومان

شعر و شاعران در آثار دکتر عبدالحسین
زرّینکوب
تألیف دکتر نرجس افشاری

 100ص ،رقعی ،چاپ اول 1044 ،تومان

 064ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

● لیلی عاشق (مجموعۀ سه دفتر شعر)
دلآرا قهرمان

● رسالههای شعری فیلسوفان مسلمان

● بادهای مدور (مجموعه شعر) (نایاب)
دلآرا قهرمان

فارابی ،ابنسینا ،بغدادی ،ابنرشد و خواجه نصیر
ترجمه ،مقدمه و تعلیقات :دکتر سیدمهدی
زرقانی و دکتر محمدحسن حسنزادۀ نیری

 96ص ،رقعی ،چاپ اول 1044 ،تومان

● پارۀ ذهن

 012ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

تألیف استیو هریس ،ترجمۀ پیام نیکدست

● زیر این نخل بلند

 002ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

جستارهایی در تأثیر شاهنامه بر پهنۀ ادب فارسی
دکتر محمدجعفر یاحقی

● کیمیای سخن
برگزیده متون نظم و نثر فارسی
تألیف دکتر مرتضی چرمگی عمرانی و نعمتاهلل
پناهی

 022ص ،وزیری ،چاپ اول 04444 ،تومان

● تاریخ بدن در ادبیات
تألیف سیدمهدی زرقانی

 012ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

024ص،وزیری،چاپ دوم 244444،تومان

● کلیات میرکرمانی

● نغمۀ عشاق

تصحیح استاد سعید نفیسی
به کوشش دکتر وحید قنبریننیز
زیرنظر رامین نفیسی

گزیده اشعار حکیم الهیقمشهای
به کوشش دکتر حسینمحیالدینالهیقمشهای
264ص ،رقعی ،چاپ دوم 104444،تومان

026ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● بازنگری در تاریخ بالغت مدرسی

● ترجمۀ متون مطبوعاتی

تألیف دکتر مصطفی جلیلی تقویان

تألیف دکتر رضا ناظمیان

200ص ،وزیری ،چاپ اول 94444 ،تومان

 040ص ،وزیری ،چاپ اول 10044 ،تومان

● جنات عدن

● ادبیات معاصر عربی

تألیف عبدی بیگ شیرازی
تصحیح و پژوهش دکتر احسان اشراقی ،مهرزاد
پرهیزکاری

ترجمۀ دکتر علی گنجیان خناری و عباس
نوروزپور نیازی
 204ص ،وزیری ،چاپ اول 9044 ،تومان

 202ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● علم البیان

● آهوی وحشی

تألیف دکتر اباذر عباچی

( 4مقاله دربارۀ حافظ)
تألیف دکتر غالمعلی حداد عادل

 204ص ،وزیری ،چاپ اول 9044 ،تومان

● نقد زرّین
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 200ص ،رقعی ،چاپ اول 04444 ،تومان

 044ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● من امشب آمدستم وام بگزارم (زیر چاپ)
(شیوۀ شاعری مهدی اخوان ثالث آنسوی
گزارههای هنری)
تألیف دکتر یوسف عالی عباسآباد

● حدیث سرو و نیلوفر
( 6مقاله دربارۀ زبان و ادبیات فارسی در شبهقارۀ
هند)
تألیف دکتر غالمعلی حداد عادل

تاریخی ا سیاسی
خاطرات عطا طاهری بویراحمدی
با مقدمۀ ایرج افشار

● یادداشتهای روزانۀ محمدعلی فروغی
(از سفر کنفرانس صلح پاریس)
به خواستاری ایرج افشار
به کوشش دکتر محمد افشینوفایی ،دکتر پژمان
فیروزبخش

 606ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● تاریخ تمدن (دورۀ 6جلدی)
تألیف هنری لوکاس
ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ

 044ص ،وزیری ،چاپ هشتم 004444 ،تومان

 1004ص ،وزیری ،چاپ هشتم 20444 ،تومان

● خاطرات محمدعلی فروغی

● تاریخ تمدن و فرهنگ جهان

(بههمراه یادداشتهای روزانه از سالهای  1661تا
 1164خورشیدی)
به خواستاری ایرج افشار
به کوشش دکتر محمد افشینوفایی ،دکتر پژمان
فیروزبخش

پیوندهای فراسوی زمان و مکان
سرویراستار :راس ئی .دان؛ تألیف درتی ابراهامز،
ادوارد فارمر ،دنی شیلنیگز ،گری دیویسن ،جیمز
گروی ،دوید ویکتُر
ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ

 1120ص ،وزیری ،چاپ پنجم 004444 ،تومان

 1404ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

● تاریخ اندیشۀ سیاسی در اسالم

● برآمدن عباسیان

تألیف پاتریشیا کرون
ترجمۀ دکتر مسعود جعفری

ایدئولوژی مذهبی و اقتدار سیاسی
تألیف دکتر نادر نادری
ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری

 000ص ،وزیری ،چاپ سوم 104444 ،تومان

● پیر پرنیاناندیش (دورۀ 6جلدی)
در صحبت سایه
خاطرات هوشنگ ابتهاج (ه .ا .سایه)
به کوشش دکتر میالد عظیمی و عاطفه طیه

 192ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

● ماکجاآباد

 1064ص ،وزیری ،چاپ پانزدهم 904444 ،تومان

مسائل مبرم جهان در عصر جهانی شدن
تألیف گرت جونز
ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ

تجربۀ نیم قرن زندگی در کهگیلویه و بویراحمد

 109ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

● کوچ کوچ
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● تاریخ علم و فنآوری

به کوشش علی دهباشی

تألیف جیمز مککلیلن و هرولد دُرن
ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری

 000ص ،وزیری ،چاپ دوم 2944 ،تومان

● خاطرات پرنس ارفع (نایاب)
به کوشش علی دهباشی

 040ص ،وزیری ،چاپ دوم 16044 ،تومان

● تاریخ علم

 646ص ،وزیری ،چاپ دوم 2944 ،تومان

تألیف پیتر دییر
ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ ،نگار نادری

● سفرنامۀ حاج سیاح به فرنگ
به کوشش علی دهباشی

 006ص ،وزیری ،چاپ اول 6044 ،تومان

 000ص ،وزیری ،چاپ ششم 16044 ،تومان

● تاریخ و فلسفۀ علم

● زندگی سیاسی و اجتماعی مظفر فیروز

تألیف ل .و .هلزی هال
ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ

(نایاب)
به کوشش علی دهباشی

 042ص ،وزیری ،چاپ اول 10044 ،تومان

 022ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

● برج فرازان (نایاب)
تألیف باربارا تاکمن؛ ترجمۀ عزتاهلل فوالدوند

● یادهایی از گذشته (نایاب)
خاطرات دکتر فروتن
به کوشش علی دهباشی

 1422ص ،رقعی ،چاپ دوم 2044 ،تومان

● خاطرات وکیلالتولیه (میرزا محمد نواب
رضوی) (دورۀ 6جلدی)

 002ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان

● نخبگان سیاسی ایران (دورۀ 8جلدی) (نایاب)
از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی
تألیف زهرا شجیعی

به کوشش دکتر علیاکبر تشکّری بافقی
با مقدمۀ ایرج افشار
 1004ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

 2244ص ،وزیری ،چاپ دوم 22044 ،تومان

● تاریخ سیاسی ایران در دورۀ قاجاریه

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال)

تألیف دکتر ابراهیم تیموری

● تاریخ انقالب مشروطیت (دورۀ 1جلدی)
(نایاب)
تألیف دکتر مهدی ملکزاده

 2202ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

● من عزّتم ،بچۀ سنگلج
خاطرات استاد عزتاهلل انتظامی ،همراه با
تصاویر و مدارک ،چهاررنگ ،روی کاغذ گالسه
همراه با قاب ،بسیار نفیس ،همراه با DVD
به کوشش غزاله سلطانی

 1692ص ،وزیری ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● ایران در 1204-1209
سفارت فوقالعاده کنت دوسرسی
ترجمۀ دکتر احسان اشراقی

 204ص ،رحلی ،چاپ اول 944444 ،تومان

 000ص ،وزیری ،چاپ اول 9044 ،تومان

● خاطرات اردشیر آوانسیان (نایاب)
از اعضای گروه  01نفر

● تاریخ ایران باستان (دورۀ 6جلدی) (نایاب)
دکتر اردشیر خدادادیان
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● مروری کوتاه بر تاریخ ایران

 1092ص ،وزیری ،چاپ دوم 19044 ،تومان

تألیف دکتر رضا شعبانی

● تاریخ مصر باستان (نایاب)
دکتر اردشیر خدادادیان

 040ص ،وزیری ،چاپ دوم 12044 ،تومان

 040ص ،وزیری ،چاپ اول 10044 ،تومان

● خاطرات جعفر شریفامامی

● تاریخ یونان باستان (دورۀ 6جلدی) (نایاب)
دکتر اردشیر خدادادیان

به کوشش حبیب الجوردی
 014ص ،رقعی ،چاپ دوم 2044 ،تومان

● انگلستان و روسیه در ایران 1919-1922

 1244ص ،وزیری ،چاپ اول 10044 ،تومان

جلوههایی از سلطۀ آنها و تالش برای رهایی از
آن ،از جمله استمداد از جامعۀ ملل
تألیف دکتر مصطفی دبیری

● تاریخ روم باستان (دورۀ 6جلدی) (نایاب)
دکتر اردشیر خدادادیان
 1496ص ،وزیری ،چاپ اول 10044 ،تومان

 164ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

● تاریخ تمدن و زندگی مردم جهان (نایاب)
تألیف لوئیس پل تاد ،کنت اس .کوپر
ترجمۀ هاشم رضی

● سفر به کرانههای جیحون
تألیف بایرون ـ رابرت؛ ترجمۀ لیال سازگار
 026ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

 040ص ،وزیری ،چاپ دوم 10444 ،تومان

● کاروان عمر

● جامعه و اقتصاد عصر ساسانی

خاطرات اسفندیار بزرگمهر

ترجمۀ حسین کیانراد

 022ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

 244ص ،وزیری ،چاپ اول 2944 ،تومان

● آئینۀ عبرت

● خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی

تألیف دکتر سیف پورفاطمی
به کوشش علی دهباشی

(نایاب)
تألیف بهرام افراسیابی

 1462ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان

● مختصر تاریخ ایران در دورۀ افشاریه

● زنانی که دنیا را تکان دادهاند

تألیف دکتر رضا شعبانی

ترجمه و تألیف عفت برادران رحیمی

 600ص ،وزیری ،چاپ دوم 12044 ،تومان

 622ص ،رقعی ،چاپ سوم 12044 ،تومان

● تاریخ ایران در عصر افشاریه (دورۀ 6جلدی)
تألیف دکتر رضا شعبانی

● من و آزادی
خاطرات میرزا حسن خیاط (فرنیا)
از دوستان عارف قزوینی و میرزا کوچکخان
جنگلی
به کوشش مهدی نورمحمدی

 1412ص ،وزیری ،چاپ اول 20044 ،تومان

(کتاب برگزیدۀ فصل ،تابستان )1022
● تاریخ شیراز (نایاب)
تألیف دکتر حسن خوبنظر
به کوشش دکتر جعفر مؤید شیرازی

 194ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

● باقرخان سعدالسلطنه حاکم قزوین در عصر

 1460ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان
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● مروری بر تاریخ دیپلماسی نوین ایران

ناصری
پژوهش و تألیف مهدی نورمحمدی

تألیف دکتر مجید مهران

 296ص ،وزیری ،چاپ اول 10044 ،تومان

 660ص ،وزیری ،چاپ اول 60444 ،تومان

● ارومیه از دیرینه زمان تا امروز (دورۀ 6جلدی)
تألیف پرویز عقلمند

● صفویان در گذرگاه تاریخ
تألیف دکتر حمیدرضا صفاکیش

1412ص،رحلی،چهار رنگ 004444،تومان

 602ص ،وزیری ،چاپ اول 16044 ،تومان

دین ا فلسفه ا عرفان
تألیف علیاحمد سعید (أدونیس)
ترجمۀ دکتر حبیباهلل عباسی

● االصنام
تاریخ پرستش عرب پیش از ظهور اسالم
دکتر سیدمحمدرضا جاللی نائینی

 006ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● زبان عرفان

 046ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

تألیف دکتر علیرضا فوالدی

● نیچه و مسیحیت

 010ص ،رقعی ،چاپ سوم 10044 ،تومان

تألیف کارل یاسپرس
ترجمۀ عزتاهلل فوالدوند

(کتاب برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال)

● دین ،فلسفه ،قانون

 164ص ،رقعی ،چاپ دوم 2944 ،تومان

مجموعه مقاالت عرفانی
تألیف دکتر سیدمصطفی محقق داماد

● چهرۀ مسیح در ادبیات فارسی (نایاب)
تألیف دکتر قمر آریان

 024ص ،رقعی ،چاپ اول 2944 ،تومان

 002ص ،وزیری ،چاپ دوم 2244 ،تومان

● تاریخ اجمالی ادیان جهان

● آیین جوانمردی (نایاب)
تألیف هانری کربن
ترجمۀ احسان نراقی

تألیف دکتر مسعود جاللی مقدم
 002ص ،رقعی ،چاپ دوم 6044 ،تومان

● ساختار داستانی حکایتهای عرفانی

 200ص ،وزیری ،چاپ دوم 0044 ،تومان

تألیف دکتر قدسیه رضوانیان

● باورهای ایران باستان (زیر چاپ)
پژوهشی دربارۀ دینها و اعتقادات رایج در ایران
پیش از اسالم
دکتر ژاله آموزگار

 602ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

● تالشی در انسانشناسی تطبیقی
تألیف دکتر حسین کرمی
016ص،رقعی،چاپ اول 00444،تومان

● یک حرف صوفیانه

● آخرین حجاب (نایاب)
سفری به عالم تعلیمات دراویش
تألیف رشاد فیلد؛ ترجمۀ مریم بیات

دکتر محمود عابدی
 000ص ،رقعی ،چاپ دوم  114444تومان

● تصوف و سوررئالیسم (نایاب)
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ترجمۀ مژگان پرندیان

 226ص ،رقعی ،چاپ اول سخن 2944 ،تومان

 106ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● یک پیام از مجوگوریه

● مجمع البحرین

تألیف وین ویبل؛ ترجمۀ مریم بیات

به کوشش دکتر محمدرضا جاللی نائینی

 024ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

 04ص ،وزیری ،چاپ دوم 204 ،تومان

● فرستادگان نور

● حدیث کرامت

نوشتۀ جیمز توئیمن؛ ترجمۀ مریم بیات
 016ص ،رقعی ،چاپ اول 2644 ،تومان

پاسخی منطقی به پرسشها
پژوهش و نگارش :دکتر محمد استعالمی

نوشتۀ سوفی برنهام؛ ترجمۀ مریم بیات

 262ص ،رقعی ،چاپ دوم 09444 ،تومان

● زندگی در جذبۀ عشق

(کتاب برگزیدۀ فصل ،تابستان )1022

 024ص ،رقعی ،چاپ اول 20444 ،تومان

● زوایای تاریک حکمت

● دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت

پیتز کینگزلی؛ ترجمۀ دلآرا قهرمان

(نایاب)
تألیف هاشم رضی

 206ص ،رقعی ،چاپ دوم 2044 ،تومان

● راه چهارتو

 096ص ،وزیری ،چاپ سوم 16044 ،تومان

نوشتۀ آنجلس آرین؛ ترجمۀ دلآرا قهرمان و
فیروزه پاکروان

● زرتشت و گاثاها (نایاب)
جهانبینی ،فلسفه ،حکمت و عرفان از منظر
زرتشت
تألیف هاشم رضی

 164ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

● بودلر
نوشتۀ ژان پل سارتر؛ ترجمۀ دلآرا قهرمان

 024ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان

 191ص ،رقعی ،چاپ دوم 0044 ،تومان

● آیین مغان (نایاب)
پژوهش دربارۀ دینهای ایران باستان
تألیف هاشم رضی

● فضائل فاطمه الزهرا (س)
تألیف محمد بن عبداهلل حاکم نیشابوری
تحقیق و ترجمه :محمود نعمتی

 002ص ،وزیری ،چاپ سوم 16044 ،تومان

 004ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● انسان ،خدا ،عشق (نایاب)
تألیف لینیا گلداشمیت
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رمان و مجموعه داستان خارجی
نوشتۀ برونو آبراهام-کرمر،کورین ژورسکو؛
ترجمۀ دکتر سحر وفایی تاجخاتونی

● پائوال
نوشتۀ ایزابل آلنده؛ ترجمۀ مریم بیات

 102ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

 004ص ،رقعی ،چاپ هفتم 60444 ،تومان

● اتاق حوادث(خاطراتی از کاخ سفید)
نوشتۀ جان بولتون؛ ترجمۀ دکتر مهرداد
عاقدی،دکتر علی ابراهیمی

● خاطرات یک گیشا
نوشتۀ آرتور گلدن؛ ترجمۀ مریم بیات
 606ص ،رقعی ،چاپ چهاردهم 90444 ،تومان

 266ص ،رقعی ،چاپ اول 114444 ،تومان

● چرا خوشبخت باشی،وقتی میتونی معمولی
باشی؟

● بیش از اندازه و همیشه ناکافی
نوشتۀ مری.ال ترامپ؛ ترجمۀ دکتر مهرداد
عاقدی،دکتر علی ابراهیمی

نوشتۀ جنت وینترسن ؛ ترجمۀ میعاد بانکی
 012ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

 004ص ،رقعی ،چاپ اول 04444 ،تومان

● مُردن

● کوهستان جان (نایاب)
نوشتۀ گائوچینگ ژیان؛ ترجمۀ دلآرا قهرمان

نوشتۀ کری تیلر؛ ترجمۀ میعاد بانکی
 100ص ،رقعی ،چاپ دوم 04444 ،تومان

 622ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

● گرسنگی(سرگذشت بدن من)
نوشتۀ رکسان گی؛ ترجمۀ میعاد بانکی

● تکگویی هزارونهصد (نایاب)
نووچنتو :پیانیست
نوشتۀ الساندرو باریکو؛ ترجمۀ دلآرا قهرمان

 022ص ،رقعی ،چاپ دوم 04444 ،تومان

● زندگی من

 62ص ،رقعی ،چاپ اول 1044 ،تومان

نوشتۀ آناتول فرانس؛ ترجمۀ فریبا مجیدی

● مرد جوان بیباک روی طناب بندبازی و
داستانهای دیگر

 044ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● پیئر کوچولو

نوشتۀ ویلیام سارویان؛ ترجمۀ پونه پاکنشان؛
مقدمه و ویرایش :صفدر تقیزاده

نوشتۀ آناتول فرانس؛ ترجمۀ فریبا مجیدی
022ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

 006ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

● بالونها

● دید و بازدید

نوشتۀ آملی نوتومب؛ ترجمۀ دکتر سحر وفایی
تاجخاتونی

نوشتۀ تارا بهرامپور؛ ترجمۀ هرمز عبداللهی
 092ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

 164ص ،رقعی ،چاپ اول 02044 ،تومان

● راستی آخرین بار پدرت را کی دیدی؟(نایاب)
نوشتۀ مارسین بلیک؛ ترجمۀ فرزانه طاهری

● دلم بدجور زندگی کردن میخواهد
براساس یادداشتهای آنتوان چخوف

 024ص ،رقعی ،چاپ اول 1244 ،تومان

13

● شاهزادۀ خوشبخت

نوشتۀ دانیل استیل؛ ترجمۀ سعید درودی

نوشتۀ اسکار وایلد؛ ترجمۀ دکتر حمید حقیقت

● من فقط یک خاطره دارم

 100ص ،رقعی ،چاپ اول 1144 ،تومان

نوشتۀ زهرا بازرگان

● ناگهان فرشته (نایاب)
نوشتۀ هوشنگ خوشروان

 020ص ،رقعی ،چاپ اول 6044 ،تومان

● همیشه برده

 904تومان

نوشتۀ ژان روبر کده؛ ترجمۀ پروین نقیبی

● پدر (نایاب)

 006ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان
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رمان ایرانی
● قرار نبود

● لبخند خورشید

هما پوراصفهانی

عاطفه منجزی

 244ص ،رقعی ،چاپ سیزدهم 120444 ،تومان

604ص ،رقعی ،چاپ اول 04444،تومان

● استایل

● یکی نبود( !..دورۀ 6جلدی)
عاطفه منجزی

هما پوراصفهانی ،دنیا منصوری
 012ص ،رقعی ،چاپ یازدهم 120444 ،تومان

1000ص،رقعی،چاپ دوم100444،تومان

● ذهن خالی

● پرنده بهشتی

هما پوراصفهانی

عاطفه منجزی

 022ص ،رقعی ،چاپ چهاردهم 120444 ،تومان

602ص ،رقعی ،چاپ اول64444،تومان

● سیگار شکالتی

● شاهماهی

هما پوراصفهانی

عاطفه منجزی

 020ص ،رقعی ،چاپ نوزدهم 120444 ،تومان

662ص ،رقعی ،چاپ دوم 114444،تومان

● سجاده و صلیب

● یواشکی

هما پوراصفهانی

عاطفه منجری

 006ص ،رقعی ،چاپ دهم 94444 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ ششم 90444،تومان

● تیه طال

● توسکا

عاطفه منجزی

هما پوراصفهانی

 014ص ،رقعی ،چاپ چهارم 00444،تومان

 006ص ،رقعی ،چاپ نهم 160444 ،تومان

● در پس نقاب (دورۀ  6جلدی)
عاطفه منجزی

● شکالت تلخ (دورۀ 6جلدی)
هما پوراصفهانی

 922ص ،رقعی ،چاپ سوم 104444،تومان

● زرپران (دورۀ  6جلدی)
عاطفه منجزی

206ص ،رقعی ،چاپ نوزدهم190444،تومان

● اوراکل (دورۀ 6جلدی)
هما پوراصفهانی

 1160ص ،رقعی ،چاپ ششم 104444،تومان

1402ص ،رقعی ،چاپ پنجم104444،تومان

● میدرخشد

● تقاص (دورۀ 6جلدی)
هما پوراصفهانی

م.بهارلویی
029ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444،تومان

1206ص ،رقعی ،چاپ پنجم 020444،تومان

● نطلبیده (دورۀ 6جلدی)
م.بهارلویی

● اسپرسو (دورۀ 1جلدی)
هما پوراصفهانی

1000ص ،رقعی ،چاپ دوم100444،تومان

1202ص ،رقعی ،چاپ دوازدهم104444،تومان
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● انتهای سادگی (دورۀ 6جلدی)
م.بهارلویی

002ص ،رقعی ،چاپ اول 60444،تومان

● نامههای سیاه

1400ص ،رقعی ،چاپ دوم 200444،تومان

بهاره شریفی

● سیم آخر
م.بهارلویی

006ص ،رقعی ،چاپ دوم 90444،تومان

● نارگون

 024ص ،رقعی ،چاپ هشتم 904444،تومان

بهاره شریفی

● نمکگیر

 204ص ،رقعی ،چاپ سوم 104444،تومان

● بانوی قصه

م.بهارلویی
 222ص ،رقعی ،چاپ دهم 244444،تومان

الناز پاکپور آققلعه
062ص ،رقعی ،چاپ پنجم 124444،تومان

● پنجرهی جنوبی

● بوی وانیل

م.بهارلویی

الناز پاکپور آققلعه

 224ص ،رقعی ،چاپ ششم 160444،تومان

000ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444،تومان

● شبچراغ (دورۀ 6جلدی)
م.بهارلویی ،عاطفه منجزی

● درد شیرین

بهاره حسنی

1042ص ،رقعی ،چاپ سوم 020444،تومان

006ص ،رقعی ،چاپ اول 04444،تومان

● فردای پس از تنهایی

● توطئههای خانوادگی

افسانه نیکپور

بهاره حسنی

000ص ،رقعی ،چاپ اول 60444،تومان

 024ص ،رقعی ،چاپ سوم 94444،تومان

● شاهان،دختر دردانه

● همسفر گریز

افسانه نیکپور

نغمه نائینی

091ص ،رقعی ،چاپ اول64444،تومان

 000ص ،رقعی ،چاپ دوم 90444،تومان

● میبخشم ولی فراموش نمیکنم

● آینهای برابر آینهات میگذارم

افسانه نیکپور

نغمه نائینی ،هانیه خالقی

060ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444،تومان

 000ص ،رقعی ،چاپ دوم 90444،تومان

● گاهی برای دیدن چشمها را باید بست

● زمین به شکل احمقانهای گرد است

افسانه نیکپور

نغمه نائینی

006ص ،رقعی ،چاپ اول 00444،تومان

096ص ،رقعی ،چاپ سوم 00444 ،تومان

● فریبانه

● کافه ژپتو

افسانه نیکپور

نغمه نائینی

642ص ،رقعی ،چاپ دوم 20444،تومان

 202ص ،رقعی ،چاپ هشتم100444 ،تومان

● دلکوچ

● سکوت سایهها

نغمه نائینی

بهاره شریفی
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 602ص ،رقعی ،چاپ سوم100444 ،تومان

 644ص ،رقعی ،چاپ دوم 20444 ،تومان

● شاید خدا گم شد!

● شکرآب

محرابهسادات قدیری(رهایش)

محدثه خالو

000ص ،رقعی ،چاپ دوم 90444 ،تومان

026ص ،رقعی ،چاپ سوم 60444 ،تومان

● بادها مسیر دیگری دارند

● بابایی که شما باشی

محرابهسادات قدیری(رهایش)

محدثه خالو

 261ص ،رقعی ،چاپ دوم100444 ،تومان

 220ص ،رقعی ،چاپ اول 244444 ،تومان

● بندهای رنگی

● نگارگر خاموش

بیتا فرخی

نیلوفر پورحسین

006ص ،رقعی ،چاپ دوم 20444 ،تومان

024ص ،رقعی ،چاپ اول00444 ،تومان

● بهارمست

● نیاز یک حامی

بیتا فرخی

نیلوفر پورحسین

604ص ،رقعی ،چاپ سوم 104444 ،تومان

 000ص ،رقعی ،چاپ دوم114444 ،تومان

● انار ترش

● بهانه

سمیرا سیدی

نیلوفر پورحسین

092ص ،رقعی ،چاپ سوم 90444،تومان

 026ص ،رقعی ،چاپ دوم120444 ،تومان

● لیلیت

● جانپناه

سمیرا سیدی

بیتا نگهبان

 006ص ،رقعی ،چاپ اول104444،تومان

602ص ،رقعی ،چاپ دوم160444 ،تومان

● فصل پنجم عاشقانههایم

● ارثیۀ ابدی (دورۀ 6جلدی)
سروناز روحی

فاطمه ایمانی(لیلین)

 602ص ،رقعی ،چاپ دوم 20444 ،تومان

1000ص ،رقعی ،چاپ سوم 224444 ،تومان

● بهار که بیاید

● حضرت یار

فاطمه ایمانی(لیلین)

زهره کلهر

 600ص ،رقعی ،چاپ اول100444 ،تومان

 210ص ،رقعی ،چاپ سوم124444 ،تومان

● پیلوت

● صورتک

الناز محمدی

الهه محمدی

 009ص ،رقعی ،چاپ پنجم104444 ،تومان

 220ص ،رقعی ،چاپ اول204444 ،تومان

● سنتشکن

● بازم کنارتم

الناز محمدی

مرضیه قنبری

 012ص ،رقعی ،چاپ اول 214444 ،تومان

 204ص ،رقعی ،چاپ دوم 00444 ،تومان

● سرمه

● به خیالم...

محدثه خالو
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مرضیه قنبری

066ص،رقعی،چاپ اول 04444،تومان

● مژدۀ بهار

004ص،رقعی،چاپ اول 00444،تومان

● دلیل بودنم

شکوفه شهبال
094ص،رقعی،چاپ اول 04444،تومان

مرضیه قنبری

● تابستان

202ص،رقعی،چاپسوم 00444تومان

منا معیری

● تنهاترین حامی

 002ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

مرضیه قنبری

● عشق یعنی شعله

210ص،رقعی،چاپچهارم00444تومان

عاطفه عباسی

● دنیای کوچک لیال

000ص ،رقعی ،چاپ اول 00444،تومان

مرضیه قنبری

● پروانۀ من

040ص ،رقعی ،چاپ چهارم 04444،تومان

مهشید دهقان منکابادی

● تا بینهایت

000ص ،رقعی ،چاپ اول 60444،تومان

مرضیه قنبری

● شام کنیزان

012ص ،رقعی ،چاپ سوم60444،تومان

میترا کریمی

● سکوت بیکسی

226ص ،رقعی ،چاپ اول 00444،تومان

مرضیه قنبری

● نامی

004ص ،رقعی ،چاپسوم00444،تومان

م.راهپیما (کهربا)

● شب تنهایی ماه

000ص ،رقعی ،چاپ اول 60444،تومان

مرضیه قنبری

● مهر مهرویان

664ص ،رقعی ،چاپ سوم60444،تومان

م.راهپیما (کهربا)

● فراتر از عشق

664ص ،رقعی ،چاپ اول 00444،تومان

● منم ،مرجان!

مرضیه قنبری

سیده مرجان اخالقی

604ص ،رقعی ،چاپ سوم00444،تومان

 602ص ،رقعی ،چاپ اول 90444 ،تومان

● فرستاده

● با مادرم همراه

مهسا حسینی(مهرسا)

زندگینامۀ خودنوشت سیمین بهبهانی

622ص ،رقعی ،چاپ اول 60444،تومان

 042ص ،رقعی ،چاپ دوم 20444 ،تومان

● رو به باد

● با قلب خود چه خریدم؟ (نایاب)
سیمین بهبهانی

سمیه هرمزی

002ص ،رقعی ،چاپ اول 04444،تومان

 202ص ،رقعی ،چاپ دوم 904 ،تومان

● تماشا

● کلید و خنجر (نایاب)

شیوا عارف
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● موهیتو (زیر چاپ)
هما پوراصفهانی

سیمین بهبهانی
 204ص ،رقعی ،چاپ اول 1644 ،تومان

● ایگو (زیر چاپ)
هما پوراصفهانی
● دلباز (زیر چاپ)
نغمه نائینی
●سبز آبی سفید(زیر چاپ)
منا معیری،الناز پاکپور
● مادام هل(زیر چاپ)
منا معیری
● آوار سپیدار(زیر چاپ)
محرابه سادات قدیری(رهایش)
● او با همه فرق داشت(زیر چاپ)
محدثه خالو

● همزاد
هوشنگ دولتآبادی
 020ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

● رؤیای حوا (مجموعه داستان)
دلآرا قهرمان
 124ص ،رقعی ،چاپ اول 2244 ،تومان

● سوگ سیاوش
پری صابری
 206ص ،رقعی ،چاپ اول 2244 ،تومان

● شمس پرنده (نایاب)
پری صابری
 204ص ،رقعی ،چاپ اول 904 ،تومان

● رند خلوتنشین
پری صابری
 192ص ،رقعی ،چاپ اول 1044 ،تومان

● یوسف و زلیخا
پری صابری
 216ص ،رقعی ،چاپ اول 1044 ،تومان

● اطلسی (نایاب)
پری صابری
 064ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

● خبرنامۀ محرمانه (مجموعه طنز) (نایاب)
رؤیا صدر
 102ص ،رقعی ،چاپ اول 904 ،تومان

● من فقط یک خاطره دارم
زهرا بازرگان
 020ص ،رقعی ،چاپ اول 6044 ،تومان

● تروما (زیر چاپ)
هما پوراصفهانی
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روانشناسی ا پزشکی
آوادیس یانس

● روانشناسی تربیتی

 012ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

تألیف دکتر محمد پارسا

● روشهای پژوهش در روانشناسی بالینی و
مشاهده

 062ص ،وزیری ،چاپ یازدهم 16044 ،تومان

● بنیادهای روانشناسی

تألیف رابرت الیوت و کریس بارکر
ترجمۀ دکتر محمدرضا نیکخو و هامایاک
آوادیس یانس

روانشناسی عمومی
تألیف دکتر محمد پارسا
 600ص ،وزیری ،چاپ دوم 0944 ،تومان

 044ص ،وزیری ،چاپ اول 2944 ،تومان

● روانشناسی یادگیری

● راهنمای تفسیر  MMPIو  MMPI-2برای
مشاوران و متخصصان بالینی

تألیف دکتر محمد پارسا
 004ص ،وزیری ،چاپ هشتم 00444 ،تومان

تألیف داک ورث و آندرسون
ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی و دکتر محمدرضا
نیکخو

● سرگذشت بیماران روانی به روایت DSM-
IV

تألیف رابرت ال .اسپیتز؛ ترجمۀ دکتر

 624ص ،وزیری ،چاپ سوم 60444 ،تومان

محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس

● تشخیص بینالمللی بیماریها )(ICD-10
تألیف سازمان جهانی بهداشت
ترجمۀ دکتر محمدرضا نیکخو و همکاران

 644ص ،وزیری ،چاپ سوم 04444 ،تومان

● تشخیص و درمان اختاللهای روانی
بزرگساالن

 020ص ،وزیری ،چاپ اول 1644 ،تومان

تألیف پاول ولیندزی؛ ترجمۀ دکتر محمدرضا
نیکخو

● نقد و بررسی علمی روانکاوی
تألیف هانس جی .آریسنک
ترجمۀ دکتر محمدرضا نیکخو

 1114ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

● متن تجدیدنظرشدۀ راهنمای تشخیصی و
آماری اختاللهای روانی )(KSM-IV-TR

 224ص ،وزیری ،چاپ اول 1244 ،تومان

● گزیدۀ متون روانشناسی به زبان انگلیسی

انجمن روانپزشکی آمریکا
ترجمۀ دکتر محمدرضا نیکخو ،هامایاک آوادیس
یانس

تنظیم و تلخیص از دکتر سیروس ایزدی و دکتر
محمدرضا نیکخو
 222ص ،وزیری ،چاپ اول 2944 ،تومان

 1002ص ،وزیری ،چاپ هفتم 60444 ،تومان

● زندگی جنسی مردان

● چکیدۀ DSM-IV-TR
انجمن روانپزشکی آمریکا 6444
ترجمۀ دکتر محمدرضا نیکخو و هامایاک

تألیف دکتر محمدرضا نیکخو
 204ص ،رقعی ،چاپ پنجم 0904 ،تومان
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● کتاب کار مشاور

● زندگی جنسی زنان (نایاب)
تألیف دکتر محمدرضا نیکخو

ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی ،دکتر
فریده
دکتر
رضاخانی،
سیمیندخت
دوگانهایفرد

 212ص ،رقعی ،چاپ چهارم 0904 ،تومان

● بحرانهای جنسی زنان (نایاب)
تألیف دکتر محمدرضا نیکخو و دکتر سیروس
ایزدی

 002ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

● رویکردهای
روانپزشکی

 202ص ،رقعی ،چاپ اول 2044 ،تومان

درمانی

روانشناسی

و

تألیف دکتر محمدرضا نیکخو

● یائسگی

 264ص ،وزیری ،چاپ اول 2944 ،تومان

تألیف دکتر محمدرضا نیکخو

● اصول روانشناسی بالینی

 200ص ،رقعی ،چاپ اول 1044 ،تومان

تألیف دکتر محمدرضا نیکخو

● اختاللهای قاعدگی

 622ص ،وزیری ،چاپ اول 2244 ،تومان

تألیف دکتر محمدرضا نیکخو

● متون تخصصی روانشناسی

 100ص ،رقعی ،چاپ اول 1244 ،تومان

به زبان انگلیسی
تألیف بارون و همکاران
گردآوری دکتر محمدرضا نیکخو

● راهنمای سنجش روانپیشناختی
ارزیابی و سنجش نوروپسیکولوژیک در
روانشناسی بالینی و روانپزشکی
ویراستۀ گری گراث ـ مارنات
ترجمۀ دکتر محمدرضا نیکخو ،دکتر مالک
میرهاشمی

 606ص ،وزیری ،چاپ اول 6944 ،تومان

● پرسشنامههای پژوهشی در زمینۀ روانشناسی،
مشاوره ،علوم تربیتی و جامعهشناسی
گردآورندگان :نرگس حسینی ،دکتر قدسی احقر،
دکتر ابوالقاسم اکبری ،نسترن شریفی
زیر نظر دکتر حسن پاشاشریفی

 202ص ،وزیری ،چاپ اول 2944 ،تومان

● راهنمای سنجش روانی (جلد اول)
گری گراث ـ مارنات،ا.جردن رایت
ترجمۀ دکتر حسن پاشا شریفی،دکتر نسترن
شریفی،دکتر حمید نصیری،دکتر مهدی
گنجی،دکتر محمدرضا نیکخو

 006ص ،وزیری ،چاپ اول 6044 ،تومان

● بایدها و نبایدها در تربیت کودکان و نوجوانان
تألیف لیال صادقی رودسری
 022ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

 006ص ،وزیری ،چاپ سوم194444 ،تومان

● زندگی شادمانه با آگاهی برتر

● راهنمای سنجش روانی (جلد دوم)
گری گراث ـ مارنات،ا.جردن رایت
ترجمۀ دکتر حسن پاشا شریفی،دکتر نسترن
شریفی،دکتر حمید نصیری،دکتر مهدی
گنجی،دکتر محمدرضا نیکخو

تألیف کن کیش
ترجمۀ دلآرا قهرمان ،غالمحسین قربانی
 202ص ،رقعی ،چاپ اول 6044 ،تومان

● روشهای آماری در علوم رفتاری

 002ص ،وزیری ،چاپ دوم 214444 ،تومان
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تألیف دکتر حسن پاشاشریفی و دکتر جعفر
نجفیزند

 602ص ،وزیری ،چاپ اول 16044 ،تومان

● تفاوتهای فردی

 092ص ،وزیری ،چاپ بیستوسوم124444،تومان

نظریه و سنجش
تألیف کالین کوپر
ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی و دکتر جعفر
نجفیزند

● روشهای آماری در روانشناسی و سایر علوم
رفتاری
تألیف دنیس هویت ،دانکن کرامر
ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی ،دکتر جعفر
نجفیزند ،دکتر مالک میرهاشمی ،دکتر داود
معنویپور ،نسترن شریفی

 000ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

● روشهای تحقیق در علوم رفتاری
تألیف دکتر حسن پاشاشریفی و نسترن شریفی

 616ص ،وزیری ،چاپ چهارم 00444 ،تومان

 002ص ،وزیری ،چاپ چهاردهم 100444 ،تومان

● سنجش خانواده

● نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت

کاربرد آزمونهای شخصیت برای زوجها و
خانوادهها
تألیف ا .رادنی .نرس
ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی ،دکتر
سیمیندخت رضاخانی ،دکتر باقر ثنایی ،احمد
حیدرنیا ،علیرضا بوستانیپور

تألیف دکتر حسن پاشاشریفی
 062ص ،وزیری ،چاپ سیزدهم 100444 ،تومان

● روانشناسی مثبت
علم شادمانی و نیرومندیهای انسان
دکتر حسن پاشاشریفی ،دکتر جعفر نجفیزند
 622ص ،وزیری ،چاپ چهارم 124444 ،تومان

 090ص ،وزیری ،چاپ اول 10044 ،تومان

● مباحث کلیدی مشاوره در عمل

● مقدمهای بر کاربرد  SPSSدر روانشناسی و
دیگر علوم رفتاری (همرا با )CD

ونیدی درایدن و آندرو ریوز و همکاران
ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی ،دکتر
سیمیندخت رضاخانی ،دکتر مینا مجتبایی و
نسرین مصباح

تألیف دنیس هویت و دانکن کرامر
ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی ،دکتر جعفر
نجفیزند ،دکتر مالک میرهاشمی ،دکتر داود
معنویپور ،دکتر نسترن شریفی

 020ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● هوش هیجانی در زندگی روزمره

 619ص ،وزیری ،چاپ دوم 60444 ،تومان

مؤلفین :جوزف کیاروچی ،جوزف پ.
فورگاس و جان د .مییر
ترجمۀ دکتر جعفر نجفیزند

● مقدمهای بر روشهای تحقیق در روانشناسی و
مشاوره
تألیف دنیس هویت و دانکن کرامر
ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی ،دکتر جعفر
نجفیزند ،دکتر قدسی احقر ،دکتر مالک
میرهاشمی ،دکتر فرید دوگانهایفرد ،دکتر نسترن
شریفی

 004ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

● لذت حضور یا اقتدار اکنون
تألیف اکهارت تلی؛ ترجمۀ دلآرا قهرمان و
فرحناز حیدری
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 160ص ،وزیری ،چاپ اول 114 ،تومان

 062ص ،رقعی ،چاپ اول 0944 ،تومان

● روانشناسی روانشناسان

● تفاوتهای فردی (نایاب)
تألیف دکتر محمدحسین سروری

تألیف دیوید کهن؛ ترجمۀ دکتر جعفر نجفیزند
 060ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان

 204ص ،وزیری ،چاپ اول 694 ،تومان

● روانشناسی شادکامی

● روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت

تألیف ساموئل فرانکلین؛ ترجمۀ دکتر جعفر
نجفیزند

تألیف حمزه گنجی و رمضان حسنزاده
 204ص ،وزیری ،چاپ پنجم 9044 ،تومان

 224ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● روانشناسی پزشکی (نایاب)
تألیف پیر ب .شنایدر
ترجمۀ دکتر محمدحسین سروری

● برای پدران و مادران خسته
تألیف فرانسیس فرالند؛ ترجمۀ مژده حجازی
 106ص ،رقعی ،چاپ اول 2444 ،تومان

 244ص ،رقعی ،چاپ اول 064 ،تومان

● خود در روانشناسی اجتماعی

● نظریهپردازان و نظریهها در روانشناسی

گردآورنده :روی اف .بامیستر؛ مترجم :رضا
پورحسین ،محمد سلیمی ،مصطفی محمدی

تألیف دکتر محمود ساعتچی
 042ص ،وزیری ،چاپ اول 1044 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ اول 29444 ،تومان

● مصاحبۀ روانی (نایاب)
شارل ناهوم
ترجمۀ دکتر محمدحسین سروری

● زبان بدن
چگونه میتوان اندیشههای پنهان و نیات
دیگران را خواند؟
گرگوری هارتلی ،ماریان کارینچ
ترجمۀ فاطمه عالء

 192ص ،وزیری ،چاپ اول 004 ،تومان

● رژیم روانی (نایاب)
تألیف دکتر لئونارد پیرسون و دکتر لیلیان
وانگوت؛ ترجمۀ دکتر محمدحسین سروری

 264ص ،رقعی ،چاپ اول 10044 ،تومان

● مدیریت تعارض در مدرسه

 090ص ،رقعی ،چاپ اول 244 ،تومان

تألیف دکتر زهرا بازرگان

● چگونه با فرزندان خود ارتباط برقرار کنیم

 160ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

تألیف مولوانی آلیسون؛ ترجمۀ ضیاءالدین
رضاخانی

● کمک به فرزندان در غلبه بر افسردگی
تألیف سارا همیل؛ ترجمۀ دکتر زهرا بازرگان

 040ص ،رقعی ،چاپ اول 2144 ،تومان

 210ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● روانشناسی و دین (نایاب)
تألیف یونگ؛ ترجمۀ دکتر محمدحسین سروری

● ناسازگاری کودکان و نوجوانان
تألیف دکتر منصف گیتونی؛ ترجمۀ دکتر زهرا
بازرگان

 164ص ،وزیری ،چاپ اول 124 ،تومان

● روانشناسی بازرگانی (نایاب)
پییر فولهه؛ ترجمۀ دکتر محمدحسین سروری

 106ص ،رقعی ،چاپ اول 2944 ،تومان
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● انضباط مثبت

تألیف دکتر زهرا بازرگان

تألیف دکتر زهرا بازرگان ،ساناز ابراهیمنژاد

 226ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

 192ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● آموزش کیفی

● افسردگی ،زیباترین هدیۀ زندگی من

تجربههای موفق جهانی
تألیف دکتر زهرا بازرگان ،ساناز ابراهیمنژاد

تألیف دکتر زهرا بازرگان

 194ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

 100ص ،رقعی ،چاپ اول 9044 ،تومان

● مدرسهزدگی

● انضباط مؤثر

تألیف دکتر زهرا بازرگان ،دکتر کمال درّانی

برای کودکان  6-16سال
تألیف توماس دبلیو .فیالن
ترجمۀ دکتر مهدی دوایی ،شیرین کوهپایه

 240ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

● به خشونت در مدرسه پایان دهیم

 006ص ،رقعی ،چاپ اول 10444 ،تومان

تألیف دکتر زهرا بازرگان

● مثبتاندیشی

 120ص ،رقعی ،چاپ اول 12044 ،تومان

تألیف اوریل لیمون ،گالدیانا مکماهون
ترجمۀ دکتر مهدی دوایی ،شیرین کوهپایه

● مهارتهای ارتباط موثر
تألیف دکتر نسرین دانائی

 042ص ،رقعی ،چاپ اول 19044 ،تومان

 20ص ،رقعی ،چاپ اول 20444 ،تومان

● مدرسۀ سالم

● مدیریت هیجان

کمک به رشد عاطفی و اجتماعی دانشآموزان
در مدرسه

تألیف دکتر نسرین دانائی
122ص ،رقعی ،چاپ اول 20444 ،تومان

41

دیگر آثار
● ما و جهان امروز (نایاب)
(مجموعه مقاالت)
تألیف دکتر احسان نراقی

جشننامۀ فریدون مشیری
به کوشش علی دهباشی
 216ص ،وزیری ،چاپ سوم 60444 ،تومان

 002ص ،رقعی ،چاپ اول 1944 ،تومان

● بر ساحل جزیرۀ سرگردانی

● نظری به تحقیقات اجتماعی در ایران (نایاب)
تألیف دکتر احسان نراقی

جشننامۀ دکتر سیمین دانشور
به کوشش علی دهباشی
 1202ص ،وزیری ،چاپ اول 12444 ،تومان

 006ص ،رقعی ،چاپ اول 0204 ،تومان

● یادنامۀ سید ابوالقاسم انجوی شیرازی (نایاب)
به کوشش علی دهباشی

● یادنامۀ سهراب شهید ثالث
به کوشش علی دهباشی

 620ص ،وزیری ،چاپ اول 0044 ،تومان

 092ص ،وزیری ،چاپ سوم 00444 ،تومان

● یاس و زعفران

● شوریدهای در غزنه

آشپزی با پریچهر بازرگان

اندیشهها و آثار حکیم سنائی
به کوشش دکتر محمود فتوحی و علیاصغر
محمدخانی

 010ص ،وزیری ،چاپ اول 244444،تومان

● دیهیم هفتاد

 006ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان

مهرنامۀ استاد دکتر محمدجعفر یاحقی
به خواستاری و اشراف دکتر محمود فتوحی،
دکتر سلمان ساکت ،اصغر ارشاد سرابی

● اسطورۀ صبا
یادنامۀ ابوالحسن صبا
(سیری در زندگی و آثار ابوالحسن صبا)
به کوشش علی دهباشی

 006ص ،وزیری ،چاپ اول 20444 ،تومان

● شاعر مردم

 694ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

یادنامۀ سیداشرفالدین حسینی (نسیم شمال)
به کوشش علیاصغر محمدخانی

● یادنامۀ دکتر احمد تفضلی (نایاب)
به کوشش دکتر علیاشرف صادقی

 006ص ،وزیری ،چاپ اول 0944 ،تومان

 006ص ،وزیری ،چاپ اول 2944 ،تومان

● قصۀ انسان و پایداریاش

● سخن عشق

شناختنامۀ ایران درّودی
به کوشش مهدی مظفری ساوجی

جشننامۀ دکتر حسن انوری
به خواستاری دکتر علیاشرف صادقی ،دکتر
محمود عابدی

 022ص ،وزیری ،چاپ اول 22444 ،تومان

● چون من در این دیار

 040ص ،وزیری ،چاپ اول 60444 ،تومان

جشننامۀ استاد دکتر رضا انزابینژاد
به کوشش دکتر محمدرضا راشدمحصل ،دکتر

● به نرمی باران
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محمدجعفر یاحقی ،دکتر سلمان ساکت

 296ص ،وزیری ،چاپ اول 2044 ،تومان

 606ص ،وزیری ،چاپ اول 10444 ،تومان

● جامعهشناسی سیاسی (نایاب)
تألیف منوچهر صبوری

● مینگریم و میرویم
مقاالت استادان دانشگاه فردوسی دربارۀ اقبال
الهوری ،منادی وحدت اسالمی
به کوشش دکتر محمدجعفر یاحقی و سلمان
ساکت

 040ص ،وزیری ،چاپ اول 2204 ،تومان

● مشت آهنین در دستکش مخملی
ترجمۀ دکتر محمدعلی طوسی
 261ص ،رقعی ،چاپ دوم 2044 ،تومان

 094ص ،وزیری ،چاپ اول 10444 ،تومان

● سفرنگاره (نایاب)
تألیف بهمن نامورمطلق

● خرد بر سر جان
یادنامۀ دکتر احمدعلی رجایی بخارایی
به کوشش دکتر محمدجعفر یاحقی ،دکتر
محمدرضا راشد محصل ،دکتر سلمان ساکت

 204ص ،رقعی ،چاپ اول 00444 ،تومان

● ای چینگ (نایاب)
کتاب پیشگویی و تقدیرات
تألیف ریچارد ویلهلم؛ ترجمۀ دلآرا قهرمان

 202ص ،وزیری ،چاپ اول 29444 ،تومان

● دانش آزادگی (نایاب)
ارجنامۀ استاد دکتر محمدرضا راشد محصل
به کوشش دکتر محمدجعفر یاحقی ،دکتر
سلمان ساکت ،دکتر آرش اکبری مفاخر

 044ص ،رقعی ،چاپ اول 0044 ،تومان

● تاریخ فشردۀ خط و خوشنویسی
چگونگی پیدایی و تحول خط از تصویرنگار تا
نستعلیق
مجتبی قاسملو

 026ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

● با راستقامتان پهنۀ اندرز

 062ص ،وزیری ،چاپ اول 00444 ،تومان

یادنامۀ راشد
به کوشش جعفر پژوم

● هنر قلمزنی ایرانی :مفاخر امروز ،ماندگاران
فردا

 602ص ،وزیری ،چاپ اول 12044 ،تومان

گردآوری و تألیف محمدحسن گلچینپور

● جامعهشناسی دینی (نایاب)
تألیف دکتر غالمعباس توسلی

 206ص ،رحلی ،چاپ اول 200444 ،تومان

● اسکیس و راندو در معماری و طراحی

 012ص ،وزیری ،چاپ اول 2944 ،تومان

تألیف دکتر هادی جمالی

● بوروکراسی مدرن ایران (نایاب)
تألیف منوچهر صبوری

 202ص ،رحلی ،چاپ اول 120444 ،تومان
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In the name of
He
Who gave life thought
Forty-two years ago, Sokhan Publishers opened a new chapter in
the one hundred and seventy year old history of the Elmi family
in the publishing industry. Since then, with a new plan and novel
ideas, each year more so than the year befor, it has striven to
further advance the field of publishing. The abundant number of
distinguished works produced by Sokhan Publishers bears
testimony to the great strides the company has taken and its
prominence as a distinct patron of the rich cultural heritage of
Iran.
In striving to keep in step with the latest intellectual, academic,
and literary achievements, Sokhan Publishers has produced a rich
and diverse collection of works by the most celebrated figures in
literature and academia. To date, twelve titles published by
Sokhan Publishers have been selected as Book of the Year.
Among these are:
● Text and Annotation of Molana’s Masnavi (7 volumes), Dr.
mohammad Este’lami.
● The Political Paragons of Iran (4 volumes), Zahra Shaji’i.
● The Pre-Islamic History of Iranian Literature, Dr. Ahmad
Tafazzoli.
● The Great Sokhan Dictionary (8 volumes), under the
supervision of Dr. Hassan Anvari.
In addition, Sokhan Publishers is honored to have been named
Best Publisher of the Year in 2007, 2008, 2010, 2012 and 2013.
Among the notable collections published by Sokhan Publishers
are many distinct series which include the collected works of
Dr. Abdolhossein Zarrinkoob, Mohammad Reza Shafiei Kadkani,
and Farid ud-Din Attar of Nishapur, as well as the bilingual series
Contemporary Persian Poetry (Farsi-English), and the series On
the Scales of Literary Critique.
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Sokhan Publishers is also proud to be in the process of publishing
other works of great cultural and literary value, such as a new
edition of the renowned bibliographer and Iranologist Iraj
Afshar’s Encyclopedia of Iran and the forthcoming History of
Iranian Literature, the eighteen-volume collection has been
compiled in English and is in the process of being translated by a
select team of translators.
Adding to our honors, in 2009 the Academy of Persian Language
and Literature bestowed on Sokhan Publishers a plaque in
recognition of the Elmi family’s one hundred and seventy years
of service in publishing and in commendation of Sokhan
Publishers’ achievements.
Sokhan Publishers continues to assess its accomplishments and to
carefully chart a course forward. If any good deed and blessing
lies ahead, I offer it to the memory of my parents and all those
who have worked in service to the cultural heritage of this land.
Spring 2022
Ali Asghar Elmi
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