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 فکرت آموختبه نام آن که جان را 

و   لچهۀ بزرگ علمی در زمینۀ نشر، انتشارات سخن، در ادامۀ سّنت دیرپا و ممتدِ صدوهفتاد سالۀ خانواد
ای نو، باب خجستۀ دیگری در این قلمرو گشود و به فضل الهی، هر سال سال پیش، با طرح و اندیشهدو 

فرهنگ و نشر کوشید و به گواهی رهاوردها و آثار سترگی که نزِد و هر روز، بیش از پیش، در راه اعتالی 
هایی بس مؤثر و ارزشمند در این راه برداشت و در مقام یکی از خدمتگزاران همگان مشهود است گام

 برجستۀ فرهنگ و نشر، شناخته و تثبیت شد.
حول و اد به لزوم تقبا اعت زمین، وانتشارات سخن، به یُمن پایبندی به مبانی دیرینۀ فرهنگ غنی ایران

 ای متنوع و بس پربار از آثارها و دستاوردهای علمی، ادبی و فرهنگی، مجموعهترین یافتههمگامی با تازه
های علمی و فرهنگی عرضه کرده و در این رهگذر، هم ترین چهرهترین و برگزیدهشدهسنگِ شناختهگران

فرهنگی مخاطبان اهتمام ورزیده   -داشته و هم به ارتقای علمیپژوهان توجه به نیازهای دانشوران و دانش
 عنوان از انتشارات سخن کتاب سال شناخته شده است: سیزدهاست. تا کنون 

جلد(، دکتر محمد استعالمی )چاپ اول را انتشارات زوار منتشر کرده  1) متن و شرح مثنوی موالنا ●
 بود(.

 یعی.جلد(، زهرا شج 8) نخبگان سیاسی ایران ●
 ، تصحیح دکتر محمود عابدی )چاپ اول را انتشارات اطالعات منتشر کرده بود(.نفحات االنس ●
 ، دکتر احمد تفضلی.تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ●
دخت صدیقیان با همکاری دکتر ابوطالب میرعابدینی )چاپ اول ، دکتر مهیننمای حافظفرهنگ واژه ●

 کرده بود(.را انتشارات روزنه منتشر 
های بعدی را انتشارات ، دکتر محمد دبیرمقدّم )چاپ اول را انتشارات سخن و چاپشناسی نظریزبان ●

 سمت منتشر کرده است(.
 اشرف صادقی.، تألیف یوسیف م. ارانسکی، ترجمۀ دکتر علیزبانهای ایرانی ●
 جلد(، به سرپرستی دکتر حسن انوری. 4) فرهنگ بزرگ سخن ●
 ، تألیف دکتر مهدی امین رضوی، ترجمۀ دکتر مجدالدین کیوانی.صهبای خرد ●
طور به های بعدی، تألیف دکتر علیرضا فوالدی )چاپ اول توسط انتشارات فراگفت و چاپزبان عرفان ●

 مشترک با انتشارات سخن منتشر شده است(.
 مهدی سّیدی. جلد(، مقدمه، تصحیح و تعلیقات از دکتر محمدجعفر یاحقی و 6) تاریخ بیهقی ●
، تألیف دکتر تقی پورنامداریان )چاپ اول توسط پژوهشگاه علوم داستان پیامبران در کلیات شمس ●

 طور مشترک با انتشارات سخن منتشر شده است(.انسانی و چاپهای بعدی به
 )کندوکاوی در تاریخ رباعی فارسی(، تألیف دکتر سیدعلی میرافضلی. کتاب چهارخطی ●

عنوان بهترین ناشر سال به 1166و  1161، 1146، 1141، 1143همچنین انتشارات سخن در سالهای 
مجموعۀ  از جملههای ارزشمندی ای از دستاوردهای این انتشارات، چاپ مجموعهبرگزیده شده است. شمه

دالدین فری کوب، مجموعۀ آثار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مجموعۀ آثارآثار دکتر عبدالحسین زرّین
 های سخن، مجموعۀ آثار استاد ایرج افشار،عطار نیشابوری، مجموعۀ میراث عرفانی ایران، مجموعۀ فرهنگ

مجموعۀ آثار دکتر جالل خالقی مطلق، مجموعۀ آثار دکتر  موقوفات دکتر محمود افشار،بنیاد مجموعۀ آثار 
مجموعۀ دانشهای قرآنی، مجموعۀ آثار  داماد،آثار دکتر سیدمصطفی محقق ۀمجموع رضا داوری اردکانی،
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دکتر تقی پورنامداریان، مجموعۀ شعر معاصر ایران، مجموعۀ شعر معاصر ایران به دو زبان فارسی ـ 
، مجموعۀ در ترازوی نقد، مجموعۀ آثار استاد موسی اسوار، (Contemporary Persian Poetry)انگلیسی 

به اهتمام دکتر  رسی، مجموعۀ جوانان و فرهنگ جهانیمجموعۀ آثار جمالزاده، مجموعۀ میراث ادب فا
ها و نقدهای ادبی مجموعۀ نظریهالدین همایی، مجموعۀ آثار عالمه جالل، ایقمشهالدین الهیحسین محی

ـ هنری،   هایمجموعۀ گنجینۀ سفینهمجموعۀ آثار جمال میرصادقی، ـ هنری، مجموعۀ مقاالت نقدهای ادبی 
ون و تحقیقات حماسی، مجموعۀ آموزش و درمانهای روانشناختی، مجموعۀ کهن پارسی، مجموعۀ مت

 تحقیقات عرفانی و مجموعۀ متون منظوم فارسی بوده است.
عالوه، مایۀ فخر انتشارات سخن است که از دیگر بزرگان تأثیرگذار عرصۀ فرهنگ و ادب نیز آثار به

دورۀ سی سالۀ فرهنگ له است تجدید چاپ ای منتشر کرده یا در دست انتشار دارد؛ از آن جمپرمایه
 .ویک سالۀ راهنمای کتابدورۀ بیستبه اهتمام استاد ایرج افشار و  زمینایران

فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  14/6/1144در اینجا، همین بس که خاطرنشان شود که در جلسۀ مورخ 
سالۀ خاندان علمی و به نشانۀ قدردانی از سی سال خدمت  هفتادمنظور ارج نهادن به خدمات صدوبه

اثربخش و تأثیرگذار انتشارات سخن، لوح تقدیری موّشح به امضای اعضای گرانقدر این فرهنگستان به 
 اینجانب داده شد که افتخاری دیگر و برگ زرّینی دیگر در کارنامۀ این انتشارات است.

و پرارزش دیگر منتشر کرده است، و این همه را ا، صدها اثر مانا هانتشارات سخن، افزون بر این مجموعه
گاه از ارزیابی کارنامۀ پیشین خود غافل نبوده و وارسی و داند. در عین حال، هیچلطف یزدان الیزال می

 مستظهر بوده نظران سخنالعین قرار داده و در این راه به آرا و مالحظات صاحبتجدید نظرِ الزم را نصب
 است.

اگر خیر و ثوابی بر انتشار این آثار مترتب تواند بود، آن را نثار ارواح پاک پدر و مادر بزرگوارم و نیز همۀ 
 نمایم.خدمتگزاران به فرهنگ این مرز و بوم می

 اصغر علمیعلی
 1041بهار 
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 کوباز مجموعۀ آثار دکتر عبدالحسین زرّین  
 آباد پیر گنجه در جستجوی ناکجا ●

 زندگی، آثار و اندیشۀ نظامیدربارۀ 
 تومان 00444، یازدهمص، وزیری، چاپ  064

 لۀ طورعش ●
 دربارۀ زندگی و اندیشۀ حلّاج

 تومان 00044هم، دص، وزیری، چاپ  024

 صدای بال سیمرغ ●
 دربارۀ زندگی و اندیشۀ عطّار

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ ششم،  202

 حدیث خوش سعدی ●
 دربارۀ زندگی و اندیشۀ سعدی

 تومان 9044ص، وزیری، چاپ پنجم،  192

 نامورنامه ●
 دربارۀ فردوسی و شاهنامه

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ سوم،  190

 دیدار با کعبۀ جان ●
 دربارۀ زندگی، آثار و اندیشۀ خاقانی

 تومان 0044چهارم، ص، وزیری، چاپ  220

 از کوچۀ رندان ●
 دربارۀ زندگی و اندیشۀ حافظ

 تومان 60444، ودومبیستص، وزیری، چاپ  224

 نقش بر آب ●
جستجویی چند در باب شعر حافظ، گلشن راز، 

 هاوشنودها و خاطرهادبیات تطبیقی، گفت
 تومان 02044م، هفتص، وزیری، چاپ  612

 آشنایی با نقد ادبی ●
 د و ادبیات فارسیتاریخ نق

 تومان 114444، دهمص، وزیری، چاپ  042

 روزگاران ●
 تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی

 تومان 004444، بیستمص، وزیری، چاپ  1410

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

 تومان 114444، پنجموچاپ سیص، وزیری، 020

 آشنایی با تاریخ ایران ●
 تومان 40444، چهارمص، وزیری، چاپ  844

 حکایت همچنان باقی ●
 مجموعه مقاالت

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ چهارم،  010

 از چیزهای دیگر ●
 مجموعه نقد، یادداشت، بررسی و نمایشواره

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ پنجم،  004

 هایادداشتها و اندیشه ●
 مجموعه مقاالت

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ ششم،  002

 از گذشتۀ ادبی ایران ●
مروری بر نثر فارسی، سیری در شعر فارسی با 

 نظری بر ادبیات معاصر
 تومان 6944ص، وزیری، چاپ دوم،  006

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

 تومان 02044ی، چاپ پنجم، ص، وزیر 024

 سیری در شعر فارسی ●
بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن، 

هایی از شعر شاعران و جستجویی در اقوال نمونه
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 نویسانادبا و تذکره
 تومان 114444، دهمص، وزیری، چاپ  644

 تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن ●
 ترجمۀ دکتر مجدالدین کیوانی

 تومان 2044چاپ سوم، ص، وزیری،  244

 درخت معرفت ●
 کوبنامۀ استاد دکتر عبدالحسین زرّینجشن

 اصغر محمدخانیبه اهتمام علی
 تومان 0044ص، وزیری، چاپ سوم،  646
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 کدکنیاز مجموعۀ آثار دکتر محمدرضا شفیعی
 ای برای صداهاآیینه ●

 )مجموعۀ هفت دفتر شعر(
 تومان 114444، ص، رقعی، چاپ یازدهم 022

 )مجموعۀ شعر(ها زمزمه ●
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ دهم،  22

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

 )مجموعۀ شعر(از زبان برگ  ●
 تومان 2044رقعی، چاپ یازدهم، ص،  92

 )مجموعۀ شعر(باغهای نشابور در کوچه ●
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ شانزدهم،  20

 )مجموعۀ شعر(مثل درخت در شب باران  ●
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ دهم،  20

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

 )مجموعۀ شعر(بوی جوی مولیان  ●
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ دهم،  20

 هزارۀ دوم آهوی کوهی ●
 )مجموعۀ پنج دفتر شعر(

 تومان114444ص، رقعی، چاپ هشتم،  014

 )مجموعۀ شعر(های سرو کاشمر مرثیه ●
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ هفتم،  96

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

 )مجموعۀ شعر(غزل برای گل آفتابگردان  ●
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ هفتم،  124

 )مجموعۀ شعر(دار ستارۀ دنباله ●
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ هفتم،  112

 )مجموعۀ شعر(در ستایش کبوترها  ●
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ هفتم،  140

 در آیینۀ رود ●
In the Mirror of the Stream 

اشعار همراه با ترجمۀ انگلیسی و منتخب 
گرفته از اشعار. ترجمه و هایی الهامنقاشی
 معتمدی ها از پری آزرمنقاشی

 ویرایش: آلن ویلیامز
 تومان 9044ص، رقعی، چاپ سوم،  042

 )قابدار(دوازده دفتر شعر ●
 ای برای صداهاهزارۀ دوم آهوی کوهی و آیینه

 تومان 204444ص، رقعی، چاپ اول،1402

 تصوف اسالمی و رابطۀ انسان و خدا ●
تألیف رینولد ا. نیکلسون، ترجمۀ دکتر 

 کدکنیمحمدرضا شفیعی
 تومان 9044ص، رقعی، چاپ پنجم،  242

 مفلس کیمیافروش ●
 نقد و تحلیل شعر انوری

انتخاب و توضیح: دکتر محمدرضا 
 کدکنیشفیعی

 تومان 20044ص، رقعی، چاپ ششم،  064

 آن سوی حرف و صوت ●
 گزیدۀ اسرارالتوحید

انتخاب و توضیح: دکتر محمدرضا 
 کدکنیشفیعی

 تومان 26044م، چهارص، رقعی، چاپ  006

 مرموزات اسدی در مزمورات داودی ●
 الدین رازیاثر نجم

مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر محمدرضا 
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 کدکنیشفیعی
 تومان 6044ص، وزیری، چاپ سوم،  002

 والخیرحاالت و سخنان ابوسعید اب ●
 تومان 10444ص، رقعی، چاپ دهم،  040

 )شمیز(منطق الطیر  ●
 تومان 16044ص، وزیری، چاپ نهم،  004

 شعر معاصر عرب ●
 تومان 00444، پنجمص، رقعی، چاپ  006

 قلندریه در تاریخ ●
 دگردیسیهای یک ایدئولوژی

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ چهارم،  602

ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط  ●
 سلطنت

 تومان 00444، یازدهمص، رقعی، چاپ  106
 (جلدی6)دورۀ غزلیات شمس تبریز ●

مقدمه، گزینش و تفسیر: دکتر محمدرضا 
 کدکنیشفیعی
 تومان 024444، دهمص، وزیری، چاپ  1616

 غزلیات شمس تبریز ●
 جلدی در یک مجلد(6)دورۀ 

تفسیر: دکتر محمدرضا مقدمه، گزینش و 
 کدکنیشفیعی
 تومان 16044ص، جیبی، چاپ پنجم،  1644

 در عشق، زنده بودن ●
 گزیدۀ غزلیات شمس

انتخاب و توضیح: دکتر محمدرضا 
 کدکنیشفیعی

 تومان 60444، چهارمص، رقعی، چاپ  062

 با چراغ و آینه ●
 های تحول شعر معاصر ایراندر جستجوی ریشه

 تومان 104444، ششمص، وزیری، چاپ  061

 حاالت و مقامات م. امید ●
 تومان  00444، ششمص، رقعی، چاپ  260

 رستاخیز کلمات ●
گفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صورتگرایانِ درس
 روس

 تومان 20444، پنجمص، رقعی، چاپ  012

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

 دربارۀ حافظ
 تومان 290444، ششمص، رقعی، چاپ  1296

 طفلی به نام شادی ●
 )مجموعۀ پنج دفتر شعر(

 تومان 20444ص، رقعی، چاپ ششم، 012

 )زیر چاپ(شعر عرفانی فارسی  ●
 گیری، تکامل، گسترش و انحطاطشکل

 )زیر چاپ(جانب عرفانی مذهب کرامّیه  ●
های شعر عرفانی پژوهشی در نخستین تجربه

زندگی خانقاهی در خراسان قرن سوم فارسی و 
 و چهارم

 )زیر چاپ( طراز االخبار ●
 اثر عبدالنبی ابن خلف فخرالزمانی قزوینی

مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر محمدرضا 
 کدکنیشفیعی
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 از مجموعۀ آثار فریدالدین عطار نیشابوری
 کدکنیمحمدرضا شفیعی مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر

 منطق الطیر ●
 تومان024444،بیستمص، وزیری، چاپ  940

 نامهمصیبت ●
 تومان 100444، نهمص، وزیری، چاپ  902

 نامهالهی ●
 تومان 100444، نهمص، وزیری، چاپ  940

 اسرارنامه ●
 تومان 110444، نهمص، وزیری، چاپ  000

 مختارنامه ●
 تومان 114444، هشتمص، وزیری، چاپ  092

 جلدی(6 )دورۀ االولیا تذکرة ●

 تومان 004444، هفتمچاپ  وزیری، ص،1009

 )زیر چاپ( دیوان قصاید و غزلیات ●
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 از مجموعۀ میراث عرفانی ایران
 کدکنیمقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر محمدرضا شفیعی

 دفتر روشنایی ●
 از میراث عرفانی بایزید بسطامی

 تومان 00444تم، شص، رقعی، چاپ ه 040

 نوشته بر دریا ●
 از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی

 تومان 00444م، هفتص، رقعی، چاپ  006

 چشیدن طعم وقت ●
 از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر

 تومان 16044چاپ پنجم، ص، رقعی،  006

 زبان شعر در نثر صوفیه ●
 شناسی نگاه عرفانیدرآمدی به سبک

 تومان 20044ص، رقعی، چاپ پنجم،  602

 در هرگز و همیشۀ انسان ●
 از میراث عرفانی خواجه عبداهلل انصاری

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ دوم،  002

 درویش ستیهنده ●
 از میراث عرفانی شیخ جام

 تومان 00444رقعی، چاپ پنجم، ص،  000
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 «های سخنفرهنگ»از مجموعۀ 
 به سرپرستی دکتر حسن انوری

 جلدی( 4)دورۀ فرهنگ بزرگ سخن  ●
 تومان0044444،ص، رقعی، چاپ نهم 2002

 جایزۀ کتاب سال( برگزیدۀ)کتاب 
همکاری بیش از یکصد تن این فرهنگ با 

)مشاور، مؤلف، ویراستار، نقاش، مترجم و جز 
روزی آنها( در طول هشت سال با تالش شبانه
 10444فراهم گردیده است. حاوی بیش از 

سرواژۀ  80444سرواژۀ اصلی )مدخل اصلی(، 
شاهد مستند،  13444فرعی )مدخل فرعی(، 

تصویر است و شامل  1044مثال، و  14444
کاررفته در زبان فارسی قدیم و جدید ی بههاواژه

 است.

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

فرهنگ فشردۀ سخن تلخیصی است از فرهنگ 
جلدی سخن و هدف از تلخیص آن بوده که  4

به کسانی که به هر دلیل به فرهنگ بزرگ سخن 
مناسب کتابخانۀ دسترسی ندارند یا حجم آن را 

دانند و در عین حال با کوچک خود نمی
وری از مستندات واژه کاری ندارند امکان بهره

 تر داده شود.یک فرهنگ کوچک

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

فرهنگ روز سخن سومین فرهنگ از سلسله 
های سخن است و شامل واژگان روز فرهنگ

ها و انی که در روزنامهفارسی است. کس
های صوتی و تصویری های روز و رسانهکتاب

خورند، واژۀ ناآشنای خود ای ناآشنا برمیبه واژه
 را در این فرهنگ خواهند یافت.

 فرهنگ کوچک سخن ●

 تومان 11444ص، جیبی، چاپ سوم،  1112
های سخن، چهارمین فرهنگ از سلسله فرهنگ

گ برای فرهنگ کوچک سخن است. این فرهن
آموزان تهیه شده است و فرهنگی استفادۀ دانش

آموزی باید است که در کیف مدرسۀ هر دانش
 باشد؛ همچنین در روی میز هر ایرانی.

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

کار  زبان کنایی به ،انسان برای بسیاری از مفاهیم
برد. از این رو پرداختن به کنایات زبان از امور می

مهم و واجب در زمینۀ مسائل فرهنگی است و 
م کنایات ایما نخستین بار در زبان فارسی توانسته

طور مستند در فرهنگ دوجلدی به جامعۀ را به
 ادب ایران پیشکش کنیم.

 فرهنگ کودکان سخن ●
 تألیف منیژه گازرانی

رنگ، چاپ اول،  6ص، رحلی، گالسه،  064
 تومان 22444

کودکان سازندگان آیندۀ جامعه هستند. هرچه در 
تربیت کودکان بکوشیم و در فراهم آوردن مواد 
فرهنگی برای آنان تالش کنیم به آیندۀ جامعه 

ایم. فرهنگ کودکان سخن نخستین کمک کرده
 ی وهای بومبار در زبان فارسی با توجه به سنت

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.

 آموز سخنفرهنگ دانش ●

 تومان 00444، سومص، رقعی، چاپ  040
آموز سخن در صفحات اندک و با فرهنگ دانش

 جلد نازک تهیه شده است تا در هر کیفی
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آسانی جا شود و در هر موقعیتی مورد استفاده به 
 قرار گیرد.

 فرهنگ نام سخن ●
 رافتخاتألیف مرجان انصاری و سولماز شرکت

 تومان 10444ص، رقعی، چاپ هفتم،  296
ترین فرهنگ نامی که تا کنون با روشی جامع

علمی منتشر شده است. در این فرهنگ عالوه بر 
اغلب نامها  آوانگاری، ریشه و معنی برای

 شاهدی نیز نقل شده است.

 جلدی(6)دورۀ فرهنگ امثال سخن  ●
 تومان 044444، ص، رقعی، چاپ دوم 1024

مثل فارسی  14444فرهنگی است شامل بیش از 
که به ترتیب الفبایی تنظیم شده است. در این 
کتاب سعی شده مأخذ اکثر امثال ذکر شود. در 

امثال نیز آورده موارد الزم، شأن نزول و نظیر 
 شده است.

 فرهنگ جیبی سخن ●
 تومان 2044ص، جیبی، چاپ اول،  000

فرهنگ جیبی سخن قابل استفاده برای 
آموزان و کسانی است که زبان فارسی را دانش

دانند و به دلیل کوچکی در حد ابتدایی می
 تواند همیشه همراه آنها باشد.می

 نویسی سخنفرهنگ درست ●
 آبادعباسسف عالیتألیف دکتر یو

 تومان 60444چهارم، ص، رقعی، چاپ  040
نویسی سخن شامل مطالب و فرهنگ درست

مباحثی دربارۀ نگارش درست زبان فارسی است 
ها، ها، ترکیبسازد واژهو مطالعۀ آن ما را قادر می

هایی را که دربارۀ درست و نادرست و جمله
دیان مبتبودن آنها اختالف نظر هست یا برخی از 

برند، سبب ناآگاهی آنها را غلط به کار میبه
 بشناسیم و درست به کار ببریم.

 جلدی(6)دورۀ فرهنگ نوجوان سخن  ●

 تألیف منیژه گازرانی، تصویرگر: آفرین ساجدی
 09444ص، رحلی، دورنگ، چاپ دوم،  1112
 تومان

فرهنگ نوجوان سخن فرهنگی است مصور با 
رعی که با زبانی مدخل اصلی و ف 14444حدود 

 11تا  6بسیار ساده برای نوجوانان گروه سنی 
 سال نوشته شده است.

 فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن ●
 تألیف دکتر داریوش صبور

 ومانت 104444ص،رقعی،مصور، چاپ چهارم،040
کتابی در شرح حال و معرفی اجمالی بیش از 
هزار تن از شاعران و نویسندگان قرن حاضر 

 است.

 جلدی(1)دورۀ فرهنگ اعالم سخن  ●
 004444ص، رقعی، مصور، چاپ چهارم،  2046
 تومان 

ان عنوتوان بهاین کتاب که در حقیقت از آن می
اعالم فرهنگ بزرگ سخن نام برد، به صورتی 
اجمالی شرح حال بزرگان ایران و جهان را در 

 کند.طول تاریخ معرفی می

 فرهنگ شفاهی سخن ●
 تومان 20444، سومعی، چاپ ص، رق 002

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

 و مختصر تعریف شود.

 ذیل فرهنگ بزرگ سخن ●
 های فرهنگ بزرگکنندۀ افتادگیاین کتاب کامل

ها و اصالحات آن سخن، همراه با افزودگی
 است.

 تومان 100444چهارم، ص، رقعی، چاپ  642

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

()زیر چاپفرهنگ مترادفات سخن  ●
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 از مجموعۀ آثار استاد ایرج افشار
 های خاموشاننامه ●

 افشارزمین به ایرج های بزرگان ایراننامه
وفایی و شهریار به کوشش دکتر محمد افشین

 دژیشاهین
 تومان 29444ص، وزیری، چاپ اول،  244

 های ژنونامه ●
 زاده به ایرج افشار(های جمال)نامه

وفایی و شهریار با همکاری دکتر محمد افشین
 دژیشاهین

 تومان 10444ص، رقعی، چاپ اول،  000

 سفینۀ بولونیا ●
 )سدۀ هفتم هجری(

 محمددکتر : ایرج افشار، و تحقیق تصحیح
 دژیوفایی، شهریار شاهینافشین

 تومان 22044ص، وزیری، چاپ اول،  264

 )زیر چاپ(معنی این دفتر بی ●
 خاطرات ایرج افشار

 به کوشش بهرام، کوشیار و آرش افشار 

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

 ، ایرج افشاربه کوشش دکتر احسان یارشاطر

 تومان 0444444ص، وزیری، چاپ اول،  24442

 10ساله در  14)دورۀ کامل زمین فرهنگ ایران ●
 )نایاب( مجلد(

پژوه، دکتر منوچهر بنیادگذاران: محمدتقی دانش
ستوده، دکتر مصطفی مقربی، دکتر عباس 

 خویی، ایرج افشارزریاب
 به اهتمام ایرج افشار

 تومان 204444ص، رقعی، چاپ اول، 12244

گزارشهای سیاسی واشنگتن و یادداشتهای  ●
 زندان )اللهیار صالح(

پژمان دکتر به کوشش ایرج افشار، با یاری 
 فیروزبخش

 تومان 10444ص، وزیری، چاپ اول،  010

محمد خاطرات و مالحظات سید علی ●
 آبادیدولت

 به کوشش ایرج افشار
 تومان 20444ص، وزیری، چاپ اول،  222

 سفینه و بیاض و جُنگ ●
 پژوهی ایرج افشارمجموعه مقاالت سفینه

 گردآوری: دکتر میالد عظیمی
 تومان 10444ص، وزیری، چاپ اول،  094
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 موقوفات دکتر محمود افشاربنیاد از مجموعۀ آثار 
 زبان و ادبیات فارسی دری ۀگنجین

 
 هدیه ●

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

 تومان 100444هفتم،چاپ  وزیری، ص،124

 بوطیقا و سیاست در شاهنامه ●
 دکتر محمود امیدساالر

 ترجمۀ فرهاد اصالنی، معصومه پورتقی
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم ،  064

 ۀ سیزدهمین دورۀ جشنواره شعر فجر)کتاب برگزید
 وششمینو نیز شایستۀ تقدیر سی 1090در سال 

 دورۀ جایزۀ کتاب سال(

 دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبیوسی ●
 دکتر محمود امیدساالر

 تومان  09444ص، وزیری، چاپ دوم،616

 شناسی و مباحث ادبیجستارهای شاهنامه ●
 دکتر محمود امیدساالر

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

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

 تومان 20444ص، وزیری، چاپ اول،604

 تنی اسفندیارراز رویین ●
 دکتر سجاد آیدنلو

 مانتو 60444ص، رقعی، چاپ اول،222

 آذربایجان و شاهنامه  ●
 پژوهش و نگارش دکتر سجاد آیدنلو 

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

 المللی شعر فجر(بین

 در حضرت سیمرغ ●
مقاله و یادداشت دربارۀ شاهنامه و ادب  60

 ایرانحماسی 
 دکتر سجاد آیدنلو

 تومان 09444ص، وزیری، چاپ اول،  004

 السلوک الملوک فی ریاضاتریاض ●
 ریزیتبطالبابیبیمحمدبنترجمه و انشای علی

 الدین شامینظام
 تصحیح و تحقیق دکتر بهروز ایمانی

 تومان 104444ص، وزیری، چاپ اول،962
ب ا)کتاب برگزیدۀ سی و هشتمین دورۀ جایزۀ کت

 سال ایران در بخش ادبیات(

 تلفظ در شعر کهن فارسی ●
 ن(های دیریگیری از شعر در شناخت تلفظ)بهره

 ایدکتر وحید عیدگاه طرقبه
 ص، وزیری، چاپ اول،نایاب264

)کتاب برگزیدۀ سی و نهمین دورۀ جایزۀ کتاب 
سال و برگزیدۀ شانزدهمین دورۀ جشنوارۀ 

 المللی شعر فجر(بین

 واریخ و القصصمجمل الت ●
 تصحیح و تحقیق دکتر اکبر نحوی 

 تومان 264444ص، وزیری، چاپ دوم،940
)کتاب شایستۀ تقدیر سی و نهمین دورۀ جایزۀ 

 کتاب سال(

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

 قلعهگردآوری و تألیف علی صفری آق
 تومان 104444ص، وزیری، چاپ اول،  1660

 )کتاب برگزیدۀ ادبیات در شانزدهمین دورۀ حامیان
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 نسخ خطی(

 مقامات شیخ حسن بلغاری ●
 محمد زینی    

تصحیح و تحقیق دکتر مریم حسینی و مریم 
 نیارجب

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

 تبریز(

 جلدی( 1 )دورۀنامه حماسه مسیّب ●
 تصحیح و تحقیق دکتر میالد جعفرپور

 تومان 090444چاپ اول، وزیری، ص،2202
)کتاب شایستۀ تقدیر سی و هشتمین دورۀ جایزۀ 

 کتاب سال ایران در بخش ادبیات(

 لطایف المعنوی من حقایق المثنوی ●
 عبداللطیف بن عبداهلل عباسی گجراتی

 بهزاد برهانتصحیح و تحقیق: 
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  064

)کتاب شایستۀ تقدیر جشنوارۀ کتاب سال 
 دانشجویی(

 القصصاحسن ●
 )قصۀ حضرت یوسف)ع((

 مالطیتصحیح و تحقیق علی نویدی
 تومان 190444ص، وزیری، چاپ اول،  262

)کتاب برگزیدۀ سی و نهمین دورۀ جایزۀ کتاب 
 سال(

 شناسی شاهنامهواج ●
  )پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه(

 مطلقدکتر جالل خالقی

 ومانت 104444چاپ اول، وزیری، ،ص 004

 های کهن رنج گل ●
 )برگزیدۀ مقاالت دربارۀ شاهنامه فردوسی(

 مطلقدکتر جالل خالقی
 به کوشش علی دهباشی

 تومان 60444چاپ اول، وزیری، ص،041

 های دیرینه سخن ●
 شاهنامه( )سی گفتار دربارۀ
 مطلقدکتر جالل خالقی

 به کوشش علی دهباشی
 تومان  00444چاپ اول، وزیری، ص،002

 شاهنامه و فرهنگ ایران ●
مطلق در مجموعۀ مقاالت دکتر جالل خالقی

 دانشنامۀ ایرانیکا
 تومان 20444ص، وزیری، چاپ دوم،  002

 المختارات من الرسائل  ●
اه چکاو به همر نامه و پیل و)دو رساله منثور فراق

 نصوص چهارصد و نه نامه(
 به کوشش ایرج افشار و غالمرضا طاهر

 تومان 124444ص، وزیری، چاپ دوم، 620

 جلدی(  2 شیرزاد و گلشاد)دورۀ ●
 )و چهل و هفت داستان دیگر (

 تصحیح و تحقیق محمدجعفر قنواتی
 تومان 004444ص، وزیری، چاپ اول، 1244

 کلیات اشرف مازندرانی   ●
 تصحیح و تحقیق دکتر هومن یوسفدهی

 تومان 200444ص، وزیری، چاپ اول، 222

دو رساله دربارۀ فتوت و تصوف در  ●
 های صفویه و رفاعیه طریقت

 تصحیح و تحقیق مهران افشاری
 تومان 00444چاپ اول، ،رقعی ص،102

 قصۀ دلیلۀ محتاله  ●
)متن مصحِّح قصۀ دله و مختار همراه با پژوهشی 

 ها و نوع ادبی آن(مایهبندربارۀ 
 تصحیح و تحقیق مهران افشاری

 تومان 00444چاپ اول، ،رقعی ص،204

 سخنوری  ●
ها و )شعرهای مراسم سخنوری که در تکیه
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شد،همراه با تحقیق در ها برگزار میخانهقهوه
 پیشینۀ سخنوری(

 تصحیح و تحقیق مهران افشاری 
 تومان 60444چاپ اول، وزیری، ص،212

 وان اشعار طالب جاجرمیدی ●
 زادهتصحیح و تحقیق دکتر محمدهادی خالق

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

 ))طومار جامع نقاالن(از کیومرث تا بهمن(
 به کوشش مهدی مداینی و مهران افشاری

 تومان 294444ص، وزیری، چاپ دوم،  200

 نامهشبرنگ ●
 رستم()داستان شبرنگ پسر دیو سپید و 

به کوشش دکتر ابوالفضل خطیبی، دکتر گابریله 
 برگدِنوان
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  206

 فرامرزنامۀ کوچک ●
 الدّین مرزبان فارسیرفیع

تصحیح و تحقیق دکتر ابوالفضل خطیبی و دکتر 
 رضا غفوری

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  204

 نامهتهمتن ●
 مقاتل دیو و کوه دماوند()به همراه زال و 

 تصحیح و توضیح دکتر رضا غفوری

 تومان 164444چاپ دوم، وزیری، ص، 024

 شهریارنامه  ●
 سرودۀ مختاری   

 به کوشش دکتر رضا غفوری
 تومان 20444ص،وزیری،چاپ اول،290

 اهلل مجیدآیات منتخب از کالم ●
 الزمان فروزانفرترجمۀ بدیع

 اهلل مجیدیبه کوشش عنایت
 تومان 00444رقعی،چاپ اول،رنگی،ص،244

 فرائد االدب ●
 )اشعار و حکایات اخالقی و پندآموز(

 عبدالعظیم خان قریب گرکانی
به کوشش دکتر ناصر رحیمی، محمدرسول 

 دریاگشت
 تومان 104444ص، وزیری، چاپ سوم،  020

 تحول در آداب کتابت و ترسّل  ●
تر دکالحکمایی،محیا شعیبی و عمادالدین شیخ

 محیا شعیبی تهرانی
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  242

 واالوزانالصنایعجامع ●
 سیف جام هروی

 نژادتصحیح و توضیح زینب صادقی
 تومان 20444ص، وزیری، چاپ اول،  000

 القلوبطبیب ●
 شده در زبانترین اربعین حدیثی شناختهکهن

 فارسی
 لفتح محمد بن محمد بن علی الخزیمیاابو

 الفراوی
 تصحیح و تحقیق دکتر مجتبی مجرّد

 تومان 60444چاپ اول،  وزیری، ص، 202

سیرت شیخ کبیر ابوعبداهلل محمد بن خفیف  ●
 شیرازی

 ابوالحسن علی بن محمد دیلمی
 الدّین کربالی ترجمۀ تاج

 تصحیح و تحقیق دکتر مجتبی مجرد 

 تومان 114444چاپ اول، ،وزیری ص، 009

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

 تومان 20444چاپ اول، ،رقعی ص، 024

 نامهلطایف ●
 شیر نوائی(النفائس امیرعلی)ترجمۀ مجالس

 تصحیح و تحقیق هادی بیدکی
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 تومان 100444چاپ اول، ،وزیری ص، 600

 التمثیلجامع ●
 رودیمحمدعلی حبله

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

 رۀ)دوکلیات اشعار حکیم شفایی اصفهانی  ●
 جلدی(6

 به کوشش دکتر محمد سیاسی
 تومان 294444چاپ اول، وزیری، ص،1000

 العلوم ستّینیجامع ●
 فخرالدین رازی 

 داود تصحیح و تحقیق سیدعلی آل
 تومان 00444سوم،ص، وزیری، چاپ 092

 اهلل نعیمی استرآبادیکلیات اشعار فصل ●
 تصحیح و تحقیق دکتر محمد درزی

 تومان  00444چاپ اول، وزیری، ص،200

 چهرهمنیر و خوبماه ●
تصحیح و تحقیق دکتر میالد جعفرپور و دکتر 

 احسان احمد 
 تومان  20444ص، وزیری، چاپ اول،204

 عجایب الدنیا ●
 ابن محدث تبریزی 

 تصحیح و تحقیق علی نویدی مالطی
ترجمۀ مقدمه و تعلیقات چاپ مسکو: دکتر 

 محسن شجاعی
 تومان09444ص، وزیری، چاپ اول،002

غة الملخّص فی ●  اللّ
تصحیح و توضیح غالمرضا دادخواه و عباس 

 گودرزنیا
 تومان 09444چاپ اول، ص، وزیری،002

 العینةقر ●
دکتر سلمان ساکت و زهرا تصحیح و توضیح 

 محمودی

 تومان 09444ص، وزیری، چاپ اول، 044

 نامه شهنشاه ●
)تاریخ منظوم مغوالن و ایلخانان از قرن هشتم 

 هجری(
 احمد تبریزی

تصحیح و تحقیق مهشید گوهری کاخکی، جواد 
 آبادراشکی علی

 تومان124444چاپ اول، وزیری، ص،1460

 سفینۀ ترمد ●
 محمد بن یغمور

 تصحیح امید سروری با همکاری سیدباقر ابطحی
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  020

 النفوسحیات ●
 ( فلسفۀ اشراق به زبان فارسی)

 نگارش اسمعیل بن محمد ریزی
 پژوهبه کوشش محمدتقی دانش

 تومان  120444چاپ دوم، وزیری، ص،620

 البیثعو غررالسیرفردوسی  برابرنهاد شاهنامه ●
 رویعباس پریش

 تومان104444ص، رحلی، چاپ دوم،022

 های دری افغانستانالمثلضرب ●
 اهلل شهرانیگردآورنده دکتر عنایت

 تومان  00444چاپ دوم، وزیری، ص،240

 بحر االنساب ●
پیل(، فرزندان و جام )ژندهحال شیخ )شرح

 اعقاب وی تا قرن یازدهم(
 نامقیمحمدحکیم جامی
 رضا غوریانیتصحیح و تحقیق 

 تومان00444ص، وزیری، چاپ اول،001

 شهنامۀ چنگیزی  ●
 الدین کاشانیشمس

 تصحیح و تحقیق دکتر وحید قنبری ننیز
 تومان104444چاپ اول، وزیری، ص،004
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 دو رسالۀ عرفانی ●
 الدین عبادی مروزی و ابوعلی دقاققطب

 تصحیح و توضیح جمشید جعفری جزه
 تومان 00444اول،ص، وزیری، چاپ 160

 مکاتیب سنایی ●
نامه از ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی )هفده

 غزنوی(
 به کوشش نذیر احمد

 تومان  00444چاپ دوم، وزیری، ص،024

 الدّین اصفهانیدیوان کمال ●
 )غزلیات و رباعیات(

 تصحیح و تحقیق دکتر محمدرضا ضیاء
 نایاب،اولچاپ  وزیری، ص،040

 نامۀ منظومغازان ●
جامانده از نوری )چهار منظومۀ تاریخی به

 اژدری(
 به کوشش دکتر محمود مدبری

 تومان  104444چاپ دوم، وزیری، ص،022

 فرهنگ علی صفی ●
 عربی(-)فارسی

 الدّین علی بن حسین واعظ کاشفیفرخ
 تصحیح و تحقیق دکتر مسعود قاسمی

 تومان  00444،اولچاپ  وزیری، ص،060

 ارمغان بدخشان ●
 )تاریخ ادبیات و فرهنگ بدخشان(

 شاه عبداهلل بدخشی
 به کوشش فرید بیژن

  تومان  94444چاپ دوم، وزیری، ص،042

 قصۀ سلیمان)ع( ●
تصحیح و تحقیق دکتر علیرضا امامی و اردوان 

 نژادامیری

 انتوم 90444چاپ اول، وزیری، ص، 000 

 نامۀ فخری هرویلطائف ●
النفائس امیرعلی )نخستین ترجمۀ مجالس

 شیرنوائی(
 تصحیح و توضیح دکتر هادی بیدکی

 تومان 100444چاپ اول، وزیری، ص،600
 

 اسناد و تاریخ ایران ۀگنجین
 

تقریرات مصدق در زندان دربارۀ حوادث  ●
 زندگی خویش

 شده به اهتمام جلیل بزرگمهریادداشت
 به کوشش ایرج افشار 

 تومان 00444،دوم،چاپ رقعی،ص204

 های روزانه از محمدعلی فروغییادداشت ●
 (1166االول ربیع 64-1161شوال  63)

 ایرج افشار
 تومان 90444ص، وزیری، چاپ دوم،022

 تاریخ راقم  ●
 به کوشش دکتر منوچهر ستوده

 تومان 60444،دوم،وزیری،چاپ ص209

 الفردوس خانیریاض ●
فارس،کهگیلویه و )تاریخ عمومی ایران به ویژه 

 های قدیم تا دوره شاه سلیمان(خوزستان از زمان
 محمدمیرک بن مسعود حسینی منشی

 به کوشش ایرج افشار و فرشته صرافان
 تومان  120444ص، وزیری، چاپ دوم،060

 ذیل تاریخ گزیده ●
 الدین بن حمداهلل مستوفی قزوینیزین

 به کوشش ایرج افشار
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم،  220

 )جلد ششم(اسناد تاریخی خاندان غفاری ●
شاه و اختیار از دورۀ ناصرالدّین)اسناد صاحب

  شاه(مظفرالدّین
 به کوشش نرگس پدرام 

 تومان 200444ص، وزیری، چاپ اول،  214
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 ها نبشتهتاریخ صفویه به روایت سنگ ●
 به اهتمام سید سعید میرمحمدصادق

 تومان 140444،وزیری،چاپ اول،ص064

 نامهدیلم ●
 ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخی و هنری

 اهلل مجیدیبه کوشش عنایت
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،290

 قراختیان از آغاز تا فرجام ●
 زادهدکتر جمشید روستا و سحر پورمهدی

 تومان 120444ص، رقعی، چاپ اول،009

 بهاءالدولهمیرزا روزنامۀ خاطرات بهمن●
 به کوشش بهمن بیانی و مجید عبدامین

 تومان 104444ص، وزیری، چاپ اول،690

 شاههایی به ناصرالدیننامه ●
ای از متضمن اوامر شاه میان سالهای مجموعه

 ق 1144-1141
 به کوشش مجید عبدامین

 تومان  09444ص، وزیری، چاپ اول،044

 مرقّع ناصری ●
های ادداشتها و یمشقها و سیاهنقاشی

 شاه قاجارناصرالدین
به کوشش مجید عبدامین با همکاری مهدی 

 فراهانی
 مصور با کاغذ گالسه

 تومان 004444ص، رحلی، چاپ اول،  020

 روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه ●
 ق(1648الثانی تا جمادی 1641االول )از ربیع

 به کوشش مجید عبدامین
 تومان 60444ص، وزیری، چاپ دوم،  011

 روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه ●
 ق(1641تا صفر  1648)از رجب 

 های قم، الر، کجور، گیالن()به انضمام سفرنامه
 به کوشش مجید عبدامین

 تومان 60444ص، وزیری، چاپ اول،  602

 روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه ●
 ق(1644تا شوال  1641االول )از ربیع

 کربال و نجف( )به انضمام سفرنامه
 به کوشش مجید عبدامین 

 تومان 120444ص، وزیری، چاپ اول،000

 روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه ●
 ق(1664تا ذیحجۀ  1644) از شوّال 

 )به انضمام سفرنامۀ فرگ(
 به کوشش مجید عبدامین 

 تومان  104444ص، وزیری، چاپ اول،020

 روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه ●
 ق(1661تا رمضان  1661)از محرّم 

 های کنارۀ دریای خزر و الر()به انضمام سفرنامه
 به کوشش مجید عبدامین 

 تومان  124444ص، وزیری، چاپ اول،021

 روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه ●
 ق(1146الثانی تا ربیع 1144االول )از ربیع

الر، شهرستانک و  )به انضمام سفرنامه
 کالردشت(

 بدامین و نسرین خلیلیبه کوشش مجید ع
 تومان  60444ص، وزیری، چاپ اول،010

 روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه ●
 ق(1114تا صفرالمظفر  1146االول )از ربیع

 عجم(عراق  )به انضمام سفرنامۀ
 به کوشش مجید عبدامین و نسرین خلیلی

 تومان  69444ص، وزیری، چاپ اول،026

 روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه ●
 ق(1116االول تا جمادی 1114االول )از ربیع

 به کوشش مجید عبدامین
 تومان 20444ص، وزیری، چاپ اول،  200

 روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه ●
، دو 1111قعده تا ذی 1116االول )از جمادی

 روز قبل از ترور شاه به دست میرزارضا کرمانی(
 به کوشش مجید عبدامین
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 تومان  29444،ص، وزیری، چاپ اول696

 شاهنامه و پایان ساسانیان ●
 دکتر زاگرس زند

 تومان  100444ص، وزیری، چاپ اول،009

گذاری در ایران های قانوننخستین کوشش ●
 )جلد اول(

 داودبه اهتمام سیدعلی آل
 تومان 29444چاپ اول، وزیری، ص،026

گذاری در ایران های قانوننخستین کوشش ●
 )جلد دوم(

 داودسیدعلی آل به اهتمام
 تومان  120444چاپ اول، وزیری، ص،002

گذاری در ایران های قانوننخستین کوشش ●
 (سوم)جلد 

 داودبه اهتمام سیدعلی آل
 تومان  120444چاپ اول، وزیری، ص،200

 شاهامیرکبیر و ناصرالدّین ●
 داودبه کوشش سیدعلی آل

 تومان  124444چاپ اول، وزیری، ص،604

 نگاه گوبینو ایران از ●
 ناصح ناطق

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ دوم، 122

 جستارهایی دربارۀ سندشناسی دورۀ مغول ●
 ترجمۀ رامینا رضوان،آزاده فکرآزاد 

 ویراستاران سانائه تاکاگی،ریوکو واتابه 
 الحکماییزیرنظر عمادالدین شیخ

 تومان00444چاپ اول، ،رقعی ص،240

 تاریخ برمکیان ●
 سید صادق سجادیتصحیح دکتر 

 تومان  90444ص، وزیری، چاپ سوم،001
)کتاب برگزیدۀ بیست و پنجمین دورۀ جایزۀ کتاب 

 سال در رشتۀ تاریخ(

 وزارت و دیوانساالری ایرانی در عصر اسالمی ●

 دکتر صادق سجادی
 تومان  104444ص، وزیری، چاپ اول،004

 های حاکم بر قلمرو اسالم ها و سلسلهدولت ●
 صادق سجادیدکتر 

 تومان 104444،وزیری،چاپ اول،ص004

 مسائل عصر ایلخانان ●
 تاریخ ایران و جهان در عصر ایلخانان مغول

 دکتر منوچهر مرتضوی
 تومان 09444چاپ اول، وزیری، ص،696

 سفرنامۀ سدیدالسلطنه ●
 به کوشش احمد اقتداری

 تومان 204444ص، وزیری، چاپ دوم،  906

 سه سفرنامه ●
 های اسپانیولی،سفرنامه ۀشرح درباربا دو 

 پرتغالی و ایتالیایی
 گله ممبرهمی آنتونیو تنررو، رابی بنیامین تطیلی،

م دکتر ویل ترجمه و تحقیق دکتر حسن جوادی،
 فلور
 تومان00444چاپ دوم،  وزیری، ص،022

 العلیا ةسمط العُلی للحضر ●
 (تاریخ قراختائیان کرمان)

 ناصرالدین منشی کرمانی
 تصحیح و پژوهش: مریم میرشمسی

 تومان 09444ص، وزیری، چاپ دوم،  626

 های ایران در دورۀ اسالمیدارالضرب ●
 )تاریخ مسکوکات در دورۀ اسالمی(

 عبداهلل عقیلی
 تصحیح و پژوهش: مریم میرشمسی

 تومان 104444ص، وزیری، چاپ دوم، 024

های چینی و ایران و ماوراءالنهر در نوشته ●
 های میانهسدهمغولی 

 )جستارهای تاریخی و جغرافیایی(
 امیلی و.برتشنایدر

 زادهترجمه و تحقیق دکتر هاشم رجب
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 تومان 194444ص، وزیری، چاپ دوم، 004

 الوقایععین ●
 ق(1168تا  1641های )تاریخ افغانستان در سال

 محمدیوسف ریاضی هروی
 به کوشش محمدآصف هروی

 تومان 114444ص، وزیری، چاپ دوم، 290

 گزارش سفارت کابل ●
 )سفرنامۀ سیدابوالحسن قندهاری به ایران(

 به کوشش محمدآصف فکرت هروی
 تومان 04444ص، وزیری، چاپ دوم،  101

یخزبدة ●  التوار
تاریخ دوران صفویه در عصر شاه سلطان حسین )

 (و شاه طهماسب
 تألیف محمدحسن مستوفی
 به کوشش بهروز گودرزی

 تومان 00444دوم، ص، وزیری، چاپ 206

یخ روابط بازرگانی  روس و ایران ●  تار
 (1618تا  1464های )در سال

 مارتین ل.لنتر
 ترجمۀ احمد توکلی 

 تومان 20444ص، وزیری، چاپ دوم، 194

 میراث آسیای مرکزی ●
 ریچارد فرای

 ترجمۀ اُوانس ُاوانسیان
 تومان 94044ص، وزیری، چاپ دوم، 000

 
 

 جغرافیای تاریخی ایران ۀگنجین
 )گنجینۀ بخششی دکتر منوچهر ستوده(  
 

 قندیه و سمریه ●
)دو رساله در تاریخ مزارات و جغرافیای 

 سمرقند(
 به کوشش ایرج افشار

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  226

 مختصر مفید ●
 جغرافیای تاریخی ایران در عصر صفوی

 به کوشش ایرج افشار
 تومان 00444دوم،  ص، وزیری، چاپ 066

 ممالک و مسالک ●
 ابواسحق ابراهیم اصطخری

 ترجمه: محمد بن اسعد بن عبداهلل تستری
 به کوشش ایرج افشار

 تومان 09444ص، وزیری، چاپ دوم، 009

 آثار تاریخی ورارود و خوارزم  ●
 جلد اول : سمرقند و بخارا

 جلد دوم: کش،ترمذ و بدخشان و...
 و خجند و ...جلد سوم: تاریخ فراغنه 

 تألیف دکتر منوچهر ستوده
 ومان 014444ص، وزیری، چاپ دوم،1642

 جلدی( 2جغرافیای حافظ ابرو)دورۀ  ●
 )بخش خراسان(

 الدّین عبداهلل حافظ ابرو شهاب
 داودمقدمه و تصحیح سّیدعلی آل

 تومان  224444ص، وزیری، چاپ اول،1400

 جغرافیای تاریخی ایران ●
بارتُلد، با ویراستاری و مقدمۀ تألیف ویلهم 

 کلمنت ادموند باسورث
 زادهترجمۀ همایون صنعتی

 تومان  90444ص، وزیری، چاپ دوم،040

 شناسی دریای پارس به روایت باستان ●
 )مجموعه مقاالت(

زاده و گردآوری جبرئیل نوکنده،عبدالرضا دشتی
 البنین غفوریام

 تومان  114444ص، وزیری، چاپ اول،020

 جغرافیای تاریخی مرو  ●
 پژوهش مهدی سیدی 

 تومان 20444ص، وزیری، چاپ دوم،044
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 میمون دژالموت  ●
 دژ()بررسی تاریخی و جغرافیایی میمون

 اهلل مجیدیعنایت
 تومان  20444ص، وزیری، چاپ دوم،060

 وهرود و ارنگ  ●
جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخی )

 (ایران شرقی
 پژوهش ژوزف مارکوارت 

 زادهترجمۀ داود منشی
 تومان  60444ص، وزیری، چاپ دوم، 210

 شناسی گیالن باستان ●
 )از آستارا تا هوسم(

 ولی جهانی
 تومان104444ص، وزیری، چاپ اول،966

 جغرافیای تاریخی خوارزم  ●
 مهدی سّیدی

 تومان 60444ص، وزیری، چاپ دوم ،260

 الوندکوه  ●
جغرافیای تاریخی و فرهنگ مردمی )بررسی 
 الوندکوه(

 پورعلی جهان
 تومان 04444ص، وزیری، چاپ اول،022

 آذربایجان و ارّان ●
 )آلبانیای قفقاز(

 اهلل رضادکتر عنایت
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم،244

 جغرافیای استرابو ●
 (های زیر فرمان هخامنشیانسرزمین)

 زادهترجمۀ همایون صنعتی
 تومان 124444، سومص، وزیری، چاپ  022

 مارکوپولو در ایران  ●
 آلفونس گابریل

 ترجمۀ کیکاووس جهانداری
 تومان 114444ص، وزیری، چاپ دوم، 064

 جغرافیای اداری ایران باستان ●
بی،ویلیا تارن،کریستوفر برونر و آرنولد توین

 دیگران
 زادهترجمۀ همایون صنعتی

 تومان 120444 ص، وزیری، چاپ دوم، 012

 خلیج فارس ●
 فارس()تاریخ و جغرافیای تاریخی خلیج

 غالمعلی بایندر
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم،  164

 خلیج فارس ●
 فارستاریخ و جغرافیای تاریخی خلیج

 غالمعلی بایندر
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم،  100

 چغازنبیل ●
 های معماری در ایالم)بافت شهری و جنبه

 باستان(
 دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی

 تومان 190444ص، رحلی، چاپ اول، 006

 البرزکوه ●
 به کوشش دکتر منوچهر ستوده

 تومان  00444چاپ دوم، وزیری، ص،000
 

 کلیات و مقاالت ۀگنجین
 

 نامۀ بختیار  ●
های دکتر مظفّر ها و یادداشت)مقاالت،ترجمه

 بختیار(
 به کوشش دکتر حمید رضایی

 تومان 124444ص، وزیری، چاپ اول، 292

 شناسی جامعۀ تهران قدیم مردم ●
 های)و گفتارهایی دربارۀ خانه و خانواده و سنت

 خانوادگی(
 دکتر علی بلوکباشی

 تومان 120444ص، وزیری، چاپ اول، 004
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 )کتاب برگزیدۀ هفتمین جایزۀ پژوهشی تهران(

 پزشکی در فرهنگ ایران شناسی دانشمردم ●
 کتر علی بلوکباشید

 تومان 90444ص، وزیری، چاپ اول، 010

 شناسی اقوام و ایالت ایران مردم ●
 دکتر علی بلوکباشی

 تومان 124444ص، وزیری، چاپ اول، 094

 دوازده متن باستانی ●
 دکتر بیژن غیبی

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

 سال(کتاب 

 دفتری برای ایران  ●
 (والدیمیر مینورسکیبه فارسیهای نامه)

 به کوشش دکتر گودرز رشتیبانی
 نایابص، وزیری، چاپ اول،  091

)کتاب شایستۀ تقدیر سی و هشتمین دورۀ جایزۀ 
 کتاب سال ایران در بخش تاریخ و جغرافیا(

 جنگنامۀ رستم و زنون ●
 به کوشش دکتر آرش اکبری مفاخر

 تومان 290444ص،رحلی،چاپ اول، 040

 به یاد ایرج افشار   ●
 )دفتر اول(    

 به کوشش دکتر جواد بشری
 تومان 260444ص،وزیری،چاپ اول، 920

 در کوی آرشان  ●
سرایی در ایران بیست گفتار دربارۀ حماسه

 باختری
 دکتر آرش اکبری مفاخر

 تومان00444چاپ اول، وزیری، ص،641

 دربارۀ زبان مردم آذربایگانجستارهایی  ●
 یحیی ذکاء

 با مقدمۀ دکتر محمدامین ریاحی

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم،  204

 سخنزرین ●
جستارهایی دربارۀ فرهنگ ایران، زبان پارسی و 

 ادبیات تطبیقی
 تألیف دکتر باقر قربانی زرّین

 تومان 04444ص، وزیری، چاپ دوم،  202

 جلدی(6 ۀ)دور کاراننادره ●
تا  1148سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی از )

1146) 
 ایرج افشار 

 به کوشش زیرنظر بهرام کوشیار و آرش افشار،
 محمود نیکویه

 تومان 094444،ص،وزیری،چاپ دوم1204

 پنج کتابشناسی ایران  ●
هنینگ و فهرست -)مجلۀ کاوه(-شواب-زنکر
 های تاریخ و سیاست به دستور لرد مونستر کتاب

 گردآوری ایرج افشار
 تومان 20444ص،وزیری،چاپ دوم،064

 جلدی(6)دورۀ  زبان فارسی در آذربایجان ●
های دانشمندان و پنجاه گفتار از نوشته)

 (شناسانزبان
 به کوشش ایرج افشار

 تومان104444،دومچاپ  وزیری، ص،1424

 د قزوینیبه یاد محمّ ●
 به کوشش ایرج افشار

 تومان 09444ص، وزیری، چاپ دوم،  042

 هاها و رسالهمقاله ●
 (مقاالتی در زمینه ادبیات فارسی و تاریخ ایران)

 غالمرضا رشیدیاسمی
 به کوشش ایرج افشار 

 تومان124444ص، وزیری، چاپ دوم، 622

 )جلد اول(مقاالت سعید نفیسی  ●
 (زبان و ادب فارسی ۀدر زمین)

 به کوشش محمدرسول دریاگشت
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 تومان  09444ص،وزیری،چاپ دوم،004

 )جلد دوم(مقاالت سعید نفیسی  ●
 (بزرگان ادب، کتابشناسی)

به کوشش کریم اصفهانیان و محمدرسول 
 دریاگشت

 تومان  100444چاپ دوم، وزیری، ص،1464

 )جلد سوم( مقاالت سعید نفیسی ●
 (فرهنگ و ادب ایران تاریخ تصوف، ۀدربار)

 به کوشش مسعود عرفانیان
 تومان  124444چاپ دوم، وزیری، ص،292

 ماتیکان علمی  ●
 )سی گفتار دربارۀ تاریخ علم(

 دکتر پرویز اذکایی
 نایابچاپ اول، وزیری، ص،010

)کتاب شایستۀ تقدیر نخستین دورۀ جایزۀ کتاب 
 پرویز شهریاری در زمینۀ علم(

 ماتیکان فرهنگی  ●
 (سی گفتار در فرهنگ و ادب)

 پرویز اذکاییدکتر 
 تومان 09444چاپ اول، وزیری، ص،616

 ماتیکان فلسفی  ●
 (حکمت و عرفان بیست گفتار دربارۀ)

 پرویز اذکاییدکتر 

 نایابچاپ اول، وزیری، ص،001

 ماتیکان تاریخی  ●
 (پنجاه گفتار درباره مسائل تاریخی)

 پرویز اذکاییدکتر 
 تومان 92444چاپ اول، وزیری، ص،1400

 ماتیکان کتابگزاری ●
 (گفتار در بررسی و نقد کتاب چهل)

 پرویز اذکاییدکتر 
 تومان09444چاپ اول، وزیری، ص،026

 بیست و پنج جستار ●

 پژوه(های تاریخی از محمدتقی دانش)پژوهش
 اهلل پیشنماززادهبه کوشش قدرت

 تومان100444،چاپ دوم وزیری، ص،604

 )جلد سوم(مقاالت عارف ●
 شناسی(نسخه)در زمینۀ ادبیات فارسی و  

 دکتر عارف نوشاهی
 تومان104444چاپ اول، وزیری، ص،021

 های ستدبادنامهیادداشت ●
 محمد هنرعلی
 تومان 04444چاپ اول، وزیری، ص،004

 قند پارسی  ●
 )جلد دوم(   

هایی در زمینۀ ادبیات فارسی و ها و رساله)مقاله
 شناسی(نسخه

 دکتر نذیر احمد 

 تومان 60444،دومچاپ  وزیری، ص، 000
 

 ارافش محمود دکتر واقف) آثار ۀگنجین
 (یزدی

 

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

 تومان 60444چاپ دوم، وزیری، ص،062

 )کتاب دوم(گفتار ادبی ●
 (هااشعار و سفرنامه)

 تومان 00444چاپ دوم، وزیری، ص،002

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

 تومان 060444،سومچاپ  وزیری، ص،1624

 جلدی( 6)دورۀ گنجینۀ مقاالت ●
 تومان290444چاپ دوم، وزیری، ص،064

 )جلد اول(مجلۀ آینده ●
 )مجموعه مقاالت ادبی و تاریخی(
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 تومان204444چاپ دوم، وزیری، ص،224

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

 تومان290444چاپ دوم، وزیری، ص،904

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

 تومان204444چاپ دوم، وزیری، ص،204

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

 تومان104444چاپ دوم، وزیری، ص،004
 
 

 ادیاادر دساات چاااپ بن یهاااکتاب
 محمود افشاردکتر موقوفات 

 

 قرآن قدس ●
 پژوهش دکتر علی رواقی

 های ایرانشناسیپاره ●
 ایرج افشار

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

 ها: گلگشت در وطنسفرنامه ●
 ایرج افشار

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

 مجموعه مقاالت ایرج افشار  ●
 به کوشش بهرام،کوشیار و آرش افشار 

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

 مجموعه در عروض و قافیه از سدۀ ششم ●
 الوافی فی القوافی، )االبداع فی العروض،

 المنتخب من الموجز(
ژمان دکتر پ وفایی،به کوشش دکتر محمد افشین

 فیروزبخش

 القلوبمفتوح ●
 شیخ محمد هروی

ی، دکتر وفایتصحیح و تحقیق دکتر محمد افشین
 پژمان فیروزبخش

 شاهنامه و فردوسی ●
 دکتر محمود امیدساالر

 بیست مقاله در تاریخ زبان فارسی ●
 اشرف صادقیدکتر علی

 های فارسیفرهنگ ●
 اشرف صادقیدکتر علی

 ترجمۀ تفسیر طبری ●
 ق(130تا  104های )ترجمه و تصنیف میانۀ سال

 اشرف صادقیبه سرپرستی دکتر علی

 الدولهکلیات نظم و نثر وثوق ●
 گزارش و پیرایش دکتر مهدی فیروزیان

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

 دکتر علی غالمی

 تاریخ تحقیقات ادبی در ایران ●
 شهرام آزادیاندکتر 

 عطیۀ کبری و موهبت عظمی ●
 خان آرزوالدین علیسراج

 پورتصحیح و توضیح مهدی رحیم

 مجالس قالنسی نسفی ●
 )ارشاد و مواعظ(   

 تصحیح و تحقیق دکتر حمید رضایی

 األبرارترجمة ربیعالربیع فی نسیم ●
 ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری

صوفی ترجمۀ محمد بن احمد بن محمد 
 سمرقندی

 تصحیح و تحقیق علی نویدی مالطی
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 اسناد تاریخی خاندان غفاری  ●
 )جلد هفتم تا جلد دهم(
 به کوشش نرگس پدرام

 اسناد تاریخی خاندان غفاری  ●
 )جلد یازدهم(

 به کوشش فرشته صّرافان

 دیوان منوچهری دامغانی ●
 تصحیح و تحقیق دکتر راضیه آبادان

 نامهمونس ●
 )سدۀ ششم(  

 ابوبکر بن خسرو االستاد  
 تصحیح و تحقیق دکتر نسرین عسکری

 مجموعه مقاالت استاد جالل متینی ●
هرندی،دکتر به کوشش دکتر محمود ندیمی

 تهمینه عطائی کچوئی

الدین محمد شروط فارسی،   قاضی شمس ●
 دریستی مرشدی

 الحماییتصحیح و تحقیق عمادالدین شیخ

 غوث االنام سیرةشفاء االسقام فی  ●
 الحکماییتصحیح و تحقیق عمادالدین شیخ

 اسناد اردبیل ●
 الحکماییتصحیح و تحقیق عمادالدین شیخ

 مجموعه رسائل سید احمد خواجه )کاسانی( ●
تصحیح و تحقیق دکتر عبداهلل رادمرد و دکتر 

 محمد تقوی

 آة المصابیحکمش ●
 پرست تصحیح و تحقیق دکتر امین حق

 هب و مناسک آیینی شناسی مذمردم ●
 دکتر علی بلوکباشی

یات آن عصر  ●  اشعار شاعران قاجاری در نشر
 به کوشش دکتر رقیه فراهانی

 لغت فرس ●

 برگردان شش دستنویس()نسه
 علی بن احمد اسدی طوسی

با مقدمۀ دکتر علی اشرف صادقی و دکتر جواد 
 بشری

 مفتاح الفضال ●
 تصحیح و تحقیق دکتر داینا بوشسکایته

 فتوت،قلندری و ادبیات عامیانۀ ایران  ●
 مهران افشاری 

 هشت بهشت   ●
)ترجمۀ فارسی مجالس النفائس امیرعلی شیر  

 نوایی(
 تصحیح و تحقیق دکتر هادی بیدکی

 مجلس آرای ●
 تصحیح و تحقیق دکتر هادی بیدکی

ا ●  کلیات اشعار مظاهر مصفّ
 ایبه کوشش دکتر وحید عیدگاه طرقبه

شعوبیه،پیدایش و اهمیت آن در نخستین  ●
 های اسالمیسده

 دکتر زهره خسروی

 االخبار در وقایع محاصرۀ قندهار لطایف ●
 محمدبدیع تونی

 تصحیح و تحقیق سید سعید میرمحمدصادق

 بیاضی از مکاتیب عصر صفوی ●
 سید سعید میرمحمدصادقتصحیح و تحقیق 

 سیرالعباد الی معاد ●
 سنایی غزنوی

 و شرح دکتر مریم مشرّفتصحیح 

 های محمدعلی فروغینامه ●
به کوشش دکتر محمدافشین وفایی و دکتر 

 مهدی فیروزیان

 نامۀ ذکاءالملک )محمدعلی فروغی(سیاست ●
 پوربه کوشش ایرج افشار و هرمز همایون
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 های خاموشاننامه ●
 )جلد دوم(   

به کوشش دکتر محمدافشین وفایی و دکتر 
 مهدی فیروزیان

 های خاموشاننامه ●
 (سوم)جلد    

به کوشش دکتر علی غالمی و شهریار 
 دژیشاهین

 فرمانروایان علوی در صفحات شمال ایران  ●
 دکتر سید صادق سجادی

 فرمانروایی خاندان بویه ●
 دکتر سیدصادق سجادی

یخ ایران  ●  تار
 (بعد از اسالم)   

 دکتر سیدصادق سجادی

 تفسیر  کهن نجف  ●
 امیرحسین آقامحمدی 

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

 نسخه برگردان ورقه و گلشاه  ●
 پژوهش دکتر بهروز ایمانی و سیدمحمدحسین مرعشی   
 افزا بهجت ●

 محمدمهدی جرباذقانی  
 به کوشش امید سروری

 غرایب الدنیا عجایب االعال  ●
 آذری اسفراینی 

تصحیح و تحقیق دکتر وحید رویانی و دکتر 
 نژادعلی یوسفیوسف

 دیوان رشیدالدین وطواط  ●

به کوشش دکتر سارا سعیدی ورنوسفادرانی و 
 دکتر محمد احمدی 

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

 المآثر تاج ●
تصحیح و تحقیق دکتر مهدی فاموری و دکتر  
 لیرضا شادآرام ع

 دیوان مجدالدین بن همگر شیرازی   ●
 اهلل خادمیتصحیح و تحقیق دکتر روح 

 خواجۀ خواجگان   ●
 تألیف عبدالخالق غجدوانی 

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

 آداب الحرب و الشجاعه  ●
 تصحیح و تحقیق دکتر لیال شوقی  

آقاابراهیم امین السلطان با مکاتبات  ●
 شاهناصرالدین

ها و )مجموعۀ عرایض،فرامین،دستورالعمل 
 ق(1660تا  1641تلگرافات از 

 به کوشش مجید عبدامین و بهمن بیانی 

 تفسیر قرآن ●
 مجلس شورای اسالمی( 11614)نسخۀ شمارۀ 

 تصحیح و تحقیق دکتر مهین طهماسبی 

 دیوان اشعار شعاع شیرازی  ●
 انضمام مراسالت()به 

 زادهتصحیح و تحقیق دکتر محمدهادی خالق

 نامهقهرمان ●
ابوطاهر محمد بن حسن بن علی بن اسماعیل 

 بن موسی طرسوسی
 تصحیح و تحقیق عباس پارساطلب
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 مطلقاز مجموعۀ آثار دکتر جالل خالقی 
 )دوجلدی، قابدار(شاهنامه  ●

 ابوالقاسم فردوسی
 مطلقجالل خالقیدکتر پیرایش 

 تومان 004444ص، رحلی، چاپ اول،  2212

 )نایاب( (، شمیز)چهارجلدیشاهنامه  ●
 ابوالقاسم فردوسی

 مطلقجالل خالقیدکتر پیرایش 
 تومان 214444ص، رقعی، چاپ دوم،  2212

 (جلد سخت)چهارجلدی، شاهنامه  ●
 ابوالقاسم فردوسی

 مطلقجالل خالقیدکتر پیرایش 
 تومان 944444، هشتمص، رقعی، چاپ  2212

 )گالینگور( نامۀ شاهنامهواژه ●
 مطلقجالل خالقیدکتر 

 فاطمه مهری، گالله هنریدکتر به کوشش 
 تومان 144444، دومص، رقعی، چاپ  042

 )گالینگور( یاب شاهنامهبیت ●
 مطلقبر پایۀ پیرایش جالل خالقی

 به کوشش فرهاد اصالنی، معصومه پورتقی
 تومان 104444، دومص، رقعی، چاپ  204

شناسی شاهنامه:پژوهشی در خوانش واج ●
 واژگان شاهنامه 

 مطلقدکتر جالل خالقی

 ومانت 104444چاپ اول، وزیری، ،ص 004

 شاهنامه و فرهنگ ایران ●

مطلق در مقاالت دکتر جالل خالقیمجموعۀ 
 دانشنامۀ ایرانیکا

 ترجمۀ فرهاد اصالنی، معصومه پورتقی
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  002

 های کهن رنج گل ●
 شاهنامه فردوسی( )برگزیده مقاالت دربارۀ

 مطلقدکتر جالل خالقی
 به کوشش علی دهباشی

 تومان 60444چاپ اول، وزیری، ص،041

 های دیرینه سخن ●
 شاهنامه( )سی گفتار دربارۀ
 مطلقدکتر جالل خالقی

 به کوشش علی دهباشی
 تومان  00444چاپ اول، وزیری، ص،002

 داستان رستم و سهراب ●
 ابوالقاسم فردوسی

 جاللدکتر پیشگفتار، پیرایش و گزارش: 
محمد دکتر  ، با همکاری:مطلقخالقی
 پژمان فیروزبخشدکتر وفایی و افشین

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم،  004

 )زیر چاپ(داستان رستم و اسپندیار  ●
 ابوالقاسم فردوسی

 جاللدکتر پیشگفتار، پیرایش و گزارش: 
محمد دکتر  با همکاری:، مطلقخالقی
 وفایی و پژمان فیروزبخشافشین

 )زیر چاپ(داستان فرود سیاوخش  ●
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 ابوالقاسم فردوسی
 جاللدکتر پیشگفتار، پیرایش و گزارش: 

محمد دکتر با همکاری: ، مطلقخالقی
 پژمان فیروزبخشدکتر وفایی و افشین

 )زیر چاپ(داستان سیاوخش  ●

 )زیر چاپ(داستان زال و رودابه  ●

 )زیر چاپ(داستان هفت خان رستم  ●

 )زیر چاپ(داستان هفت خان اسپندیار  ●

 چاپ()زیر داستان دوازده رخ  ●

 )زیر چاپ(داستان گشتاسپ و کتایون  ●

 )زیر چاپ(داستان ضحاک ماردوش  ●

 ()زیر چاپداستان رفتن گیو به ترکستان  ●

 )زیر چاپ(داستان اردشیر بابکان  ●

 )زیر چاپ(های انوشروان با بزرگمهر بزم ●

 )زیر چاپ(داستان بهرام چوبین  ●

 )زیر چاپ(چند داستان کوتاه در شاهنامه  ●

ها در شاهنامه بیتهای کوتاه و شاهتوصیف ●
)زیر چاپ(
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 از مجموعۀ آثار دکتر رضا داوری اردکانی
 عقل و زمانه ●

 گفتگوها
 تومان 6044ص، رقعی، چاپ اول،  092

 نگاهی نو به سیاست و فرهنگ ●
 تومان 16044 ص، رقعی، چاپ اول، 092

 نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ ●
 تومان 20444ص، رقعی، چاپ اول،  216

 دربارۀ تعلیم و تربیت در ایران ●
 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  262

 فارابی فیلسوف فرهنگ ●
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ چهارم،  062

 فلسفه در دادگاه ایدئولوژی ●
 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  202

 فلسفۀ معاصر ایران ●
 تومان 00444، دومص، رقعی، چاپ  064

 اخالق در عصر مدرن ●
 تومان 20044، دومص، رقعی، چاپ  226

 سیاست، تفکر، تاریخ ●
 تومان 10044ص، رقعی، چاپ اول،  024

 فلسفۀ تطبیقی چیست؟ ●
 تومان 10444ص، رقعی، چاپ اول،  296

 مدرناندیشۀ پست ●
 تومان 20444، دومص، رقعی، چاپ  120

 فلسفه، ایدئولوژی و دروغ ●
 تومان 10444ص، رقعی، چاپ اول،  292

 فرهنگ و کارآمدی ●
 تومان 20444ص، رقعی، چاپ اول،  214

 فرهنگ، خرد و آزادی ●
 تومان 20444ص، رقعی، چاپ اول،  602

 نگریفلسفه و آینده ●
 تومان 10444ص، رقعی، چاپ اول،  202

 سیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان ●
 تومان 19044ص، رقعی، چاپ اول،  092

 علم، اخالق و سیاست ●
 تومان 22444ص، رقعی، چاپ اول،  004

 سیاست و فرهنگ ●
 تومان 09444ص، رقعی، چاپ اول،  020

 فرهنگ، فلسفه و علوم انسانی ●
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  022

 نیافتگیر زمان توسعهخرد سیاسی د ●
 تومان 00444، دومص، رقعی، چاپ  064

 نگاهی فلسفی به مسائل کنونی ایران ●
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  002

 خرد و توسعه ●
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول، 004
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 مصطفی محقق داماد سید از مجموعۀ آثار دکتر

 فاجعۀ جهل مقدس ●
 تومان 20444، پنجمص، رقعی، چاپ  019

 در دادگاه جهل مقدس ●
 تومان 20444، پنجمص، رقعی، چاپ  022

 میالمللی؛رهیافتی اسالحقوق بشردوستانۀ بین ●
 تومان 60444ص، رقعی، چاپ اول،  012

 عمومی نفی دشواری در حقوق اسالمی نظریۀ ●
 نیابا همکاری حانیه ذاکری

 تومان 110444، چاپ اول، وزیری، ص046

 مکتب اجتهادی سیدطباطبایی یزدی ●
 تومان 04444، اولص، رقعی، چاپ  062

 ةالمتعلمین فی أحکام الدینتبصر  ●
 قاسم نورانی داود مصباح فاضل،با همکاری    

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول، 044

 حکمت برتر ●
 های فلسفۀ صدرادربارۀ نوآوریدرسگفتاری 

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول، 200
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 «های قرآنیدانش»از مجموعۀ 

 تاریخ جمع قرآن کریم ●
 تألیف دکتر سیدمحمدرضا جاللی نائینی

 تومان 10444ص، وزیری، چاپ سوم،  096

 های قرآنزن در داستان ●
 تألیف دکتر قمر آریان

 با مقدمۀ دکتر احمد مهدوی دامغانی
 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  124

 های قرآن از منظر ایدئولوژیکتفاوت ترجمه ●
 تألیف بهدخت نژادحقیقی

 تومان 9044ص، وزیری، چاپ اول،  222

 قرآنیات ●
 تألیف دکتر علیرضا ذکاوتی قراگزلو

 تومان 2044ص، وزیری، چاپ اول،  002

 هیروگلیف در قرآن کریم ●
 )تفسیری نوین از حروف مقطعه(

 تألیف سعد عبدالمطلب عدل
 اهلل عباسی، دکتر حامد صدقیترجمۀ دکتر حبیب

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  222
 (1022)کتاب برگزیدۀ فصل، بهار 

 متن قرآنی و آفاق نگارش ●
 احمد سعید(تألیف أدونیس )علی 

 اهلل عباسیترجمۀ دکتر حبیب
 تومان 9044ص، وزیری، چاپ اول،  262

 های آنسماع قرآن و کشته ●
 به انضمام کتاب قتلی القرآن ثعلبی

 اهلل عباسی، صدیقه کسماییدکتر حبیب
 تومان 10444ص، وزیری، چاپ اول،  040

 مبانی کالمی امامیه در تفسیر قرآن ●
 تألیف دکتر علی راد

 تومان 16044ص، وزیری، چاپ اول،  000

 (1094برگزیدۀ فصل، زمستان )کتاب 

 بسندگیشناسی قرآنجریان ●
 ضمیرتألیف دکتر محمدابراهیم روشن

 تومان 10044ص، وزیری، چاپ اول،  044
 (1094)کتاب برگزیدۀ فصل، پاییز 

 شناسی اعجاز بالغی قرآنسبک ●
 تألیف دکتر محمدکریم الکواز

 دکتر سیدحسین سیدیترجمۀ 
 تومان 6044ص، وزیری، چاپ اول،  014

 کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم ●
 تألیف دکتر عبدالسالم الراغب
 ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی

 تومان 9044ص، وزیری، چاپ اول،  602

 زیباشناسی واژگان قرآن ●
 تألیف احمد یاسوف

 ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی
 تومان 2044اول، ص، وزیری، چاپ  044

 های بالغی بیان قرآنیویژگی ●
 تألیف عبدالعظیم ابراهیم محمد المطعنی

 ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی
 تومان 10444ص، وزیری، چاپ اول،  662

 گفتمان قرآن ●
 تألیف خلود العموش

 ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی
 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  002

 پژوهشی نو در باب اسباب نزول ●
 الجملتألیف دکتر بسام

 ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی
 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  000

 تأویل قرآن در مثنوی ●
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 تألیف دکتر سیدحسین سیدی
 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  012

 های قرآنوحدت تاریخی سوره ●
 الزینتألیف دکتر سمیح
 سین سیدیترجمۀ دکتر سیدح

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  204

 تغییر معنایی در قرآن ●
 بررسی رابطۀ بینامتنی قرآن با شعر جاهلی

 دکتر سیدحسین سیدی
 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  204

 ظواهر آیات قرآن و حجیت آن ●
 دکتر صدیقه میرشمسی

 تومان 10044ص، وزیری، چاپ اول،  020

 قرآن و دانش اصول ●
 پناهدکتر رضا حق

 تومان 10044ص، وزیری، چاپ اول،  006

 پژوهش در تفسیرپژوهی قرآنی ●
 دکتر سیدهدایت جلیلی سنزیقی

 تومان 16044ص، وزیری، چاپ اول،  644

تقابل  شناختیشناختی و سبکبررسی زیبایی ●
 در قرآن

 تألیف دکتر حسین جمعه
 ترجمۀ دکتر سیدحسین سیدی

 تومان 16044ص، وزیری، چاپ اول،  044

 شناسی تفسیر عرفانی قرآنجریان ●
 پورتألیف دکتر محسن قاسم

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  020
 (1092برگزیدۀ فصل، بهار )کتاب 

 تقوا در قرآن ●
 پژوهشی دربارۀ آثار فردی و اجتماعی

 سیدکمال حیدری
 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  220

 

 عصمت در قرآن ●
 سیدکمال حیدری

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  012

 درآمدی بر تفسیر بیانی قرآن ●
 تألیف دکتر فاضل صالح سامرایی
 ترجمۀ دکتر حمیدرضا میرحاجی

 تومان 20044ص، وزیری، چاپ اول،  002

 مفهوم قرآنی و توراتی موسی)ع( و فرعون ●
 زاهیه راغب الدجانی

 اهلل عباسیحبیبترجمۀ دکتر 
 تومان 10444 ،ص، وزیری، چاپ اول 224

 پدر پیامبران در قرآن ●
 خوانشی دینی ـ تاریخی و فلسفی ـ ادبی

 داستان حضرت ابراهیم)ع(
 اهلل عباسیبه اهتمام دکتر حبیب

 تومان 20444ص، وزیری، چاپ اول،  062

 اصول تفسیر و تأویل قرآن ●
 سیدکمال حیدری

 سلطانیترجمۀ محمدعلی 
 تومان 22044ص، وزیری، چاپ اول،  002

 پژوهشی در نظم قرآن ●
 زادهدکتر عبدالهادی فقهی

 رادبا مقدمۀ استاد محمدعلی مهدوی
 تومان 20044ص، وزیری، چاپ اول،  044

 دعا در قرآن ●
 سیدکمال حیدری

 ترجمۀ محمدعلی سلطانی
 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  202

 درآمدی بر سامانۀ معرفتی فهم قرآن ●
 اهلل سیدکمال حیدریبازخوانی نظریۀ آیت

 تألیف رضا غرابی
 ترجمۀ محمدعلی سلطانی

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  020
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 معنویت عبادت ●
 تألیف سیدکمال حیدری

 ترجمۀ محمدعلی سلطانی
 تومان 21444ص، وزیری، چاپ اول،  202
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 از مجموعۀ آثار دکتر تقی پورنامداریان
 گمشدۀ لب دریا ●

 تأملی در معنی و صورت شعر حافظ
 تومان 114444، ششمص، وزیری، چاپ  010

 در سایۀ آفتاب ●
 شکنی در شعر مولویشعر فارسی و ساخت

 تومان 114444، پنجمص، وزیری، چاپ  024

 عقل سرخ ●
 الدین سهروردینتخبی از آثار شهابم

 مقدمه و شرح از دکتر تقی پورنامداریان
 تومان124444، ص، وزیری، چاپ پنجم 092

پنجمین دورۀ جایزۀ  شایستۀ تقدیرکتاب )
کتاب برگزیدۀ فصل، بهار احمد، جالل آل

1094) 

 سفر در مه ●
 تأملی در شعر احمد شاملو

 تومان 114444، ص، وزیری، چاپ پنجم 002

 برگرهروان بی ●

 )مجموعه شعر(
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  022

 داستان پیامبران در کلیات شمس ●
 شرح و تفسیر عرفانی داستانها در غزلهای مولوی

ص، وزیری، چاپ اول )ویراست دوم(،  202
 تومان 00444

 جایزۀ کتاب سال( برگزیدۀ)کتاب 

 ساکن چو آب و روان چو ریگ ●
 )مجموعه شعر(

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  022

 )زیر چاپ(درآمدی بر شعر غنایی  ●

 )زیر چاپ(جامع شروح مثنوی  ●

)زیر فرهنگ تاریخی اصطالحات عرفانی  ●
 چاپ(

 )زیر چاپ(سوانح العشاق غزالی  ●

)زیر فرهنگ تاریخی اصطالحات عرفانی  ●
 چاپ(
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انتشارات سخن با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی
)دورۀ  دانشنامه زبان و ادب فارسی ●
 جلدی(16
 سرپرستی اسماعیل سعادت به

 )ویراست دوم( وزیری، چاپ اولص،  2040
جلد ذیل از صورت جلدی  در این چاپ،

آمده و مدخلهای آن در سراسر  بیرونجداگانه 
در مرتبه  مدخل  دانشنامه ادغام شده و هر

 ه،نتیج  در  الفبایی خود جای داده شده است و
 ایمجموعه تمامی دانشنامه یکجا به صورت

 .لدی به قطع وزیری فراهم آمده استج دوازده
 کتاب حاضر که حدود دو هزارو چهارصد 

و بیست  چهارصد همکاری دارد بامدخل
 مولف فراهم آمده است.

 نامه()سیاست سیرالملوک ●
 الملک طوسینظام خواجه
 تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی، مقدمه
 تومان 224444، دوم، چاپ وزیریص،  696

 (جلدی 6دورۀ )سراییفردوسی و شاهنامه ●
 به سرپرستی اسماعیل سعادت

 مطلق و دیگرانجالل خالقی
 تومان 660444ص،پالتویی،چاپ دوم،1646

 های ادبیانواع ادبیات و سبک ●
 به سرپرستی اسماعیل سعادت

 به کوشش سمیه ربیعی
 تومان 114444ص،پالتویی،چاپ اول،064

 پنج شاعر بزرگ ایران ●
 به سرپرستی اسماعیل سعادت

 داریبه کوشش مژگان گله
 تومان 104444ص،پالتویی،چاپ اول،411

 (دورۀ دوجلدی)شناسانشناسی و ایرانایران ●
 به سرپرستی اسماعیل سعادت

 

 به کوشش سعید پهلوان
 تومان 130444ص،پالتویی،چاپ اول،661

 (جلدی 6دورۀ )ادبیات معاصر ایران ●
 به سرپرستی اسماعیل سعادت

 به کوشش فرزانه رشیدی
 تومان 660444ص،پالتویی،چاپ اول،1114

قافیه در ادب بالغت و عروض و  ●
 (جلدی 6دورۀ )فارسی

 به سرپرستی اسماعیل سعادت
 به کوشش آمنه بیدگلی

 تومان 660444ص،پالتویی،چاپ اول،1631
 )زیر چاپ(ابوریحان بیرونی ●

 به سرپرستی اسماعیل سعادت
 )زیر چاپ(خواجه نصیرالدین طوسی ●

 به سرپرستی اسماعیل سعادت
 )زیر چاپ(ناصرخسرو ●

 اسماعیل سعادتبه سرپرستی 
 )زیر چاپ(خواجه عبداهلل انصاری ●

 به سرپرستی اسماعیل سعادت
 )زیر چاپ(عبید زاکانی ●

 به سرپرستی اسماعیل سعادت
 )زیر چاپ(محمد غزالی ●

 به سرپرستی اسماعیل سعادت
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معاصر ایراناز مجموعۀ شعر   

 زیبای جاودانه ●
 منتخب دوازده دفتر شعر فریدون مشیری

 تومان 02044ص، رقعی، چاپ دوازدهم،  604

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

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ ششم،  024

 )نایاب( شعلۀ کبود ●
 دفتر شعر فریدون توّللیمنتخب پنج 

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  002

 های آب و سرابلاز سا ●
 منتخب هفت دفتر شعر سیمین بهبهانی

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ سوم،  024

 باران ●
 منتخب پنج دفتر شعر مجدالدین میرفخرایی

 «گلچین گیالنی»
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  222

 اران صبحگاهیب ●
 منتخب دو دفتر شعر رهی معیری

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  002

 )نایاب( ه آفتاب سالمی دوبارهب ●
 منتخب پنج دفتر شعر فروغ فرخزاد

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ سوم،  002

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

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ پنجم،  014

 )نایاب( سحرمرغ  ●
 الشعرای بهارمنتخب اشعار ملک

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  020

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

 سایه(
 تومان 11444ص، رقعی، چاپ پنجم،  134

 آنگاه پس از تندر ●
ثالث شت دفتر شعر مهدی اخوانمنتخب ه

 امید()م.
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ هفتم،  004

 )نایاب( ستام ابریخانه ●
 منتخب اشعار نیما یوشیج )علی اسفندیاری(

 تومان 2644ص، رقعی، چاپ دوم،  024

 در طلسم شعر ●
 منتخب اشعار نادر نادرپور

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  004

 وفا به عهد ●
 منتخب اشعار ابوالقاسم الهوتی

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  200

 )نایاب( سرود آبشار ●
 منتخب اشعار شهریار

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ سوم،  604
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 )نایاب( ستایشگر مادر ●
 میرزامنتخب اشعار ایرج

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  292

 

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

 صد شعر از این صد سال ●

 اگر عشق نبود... ●

 پورمنتخب هشت دفتر شعر قیصر امین 

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

 برگزیدۀ شعر قرن بیستم ایران

 )صد شعر نو، صد غزل و صد شعر سنّتی(

وفاییمقدمه، انتخاب و معرفی: دکتر محمد افشین  

تومان 62044ششم، ص، رقعی، چاپ  296  
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 از مجموعۀ شعر معاصر ایران به دو زبان فارسی ا انگلیسی

 )نایاب( عاشق همیشه تنهاست ●
The Lover is Always Alone 

 سپهریگزیدۀ اشعار سهراب 
 ترجمه به انگلیسی: کریم امامی

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ چهارم،  216

 )نایاب( گرگی در کمین ●
A Wolf Lying in Wait 

 گزیدۀ اشعار عباس کیارستمی
 یردترجمه به انگلیسی: کریم امامی و مایکل بی

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  244

 )نایاب( بازهای نیمهخوش به حال غنچه ●
Lucky Those Half-Opened Buds 

 گزیدۀ اشعار فریدون مشیری
 ترجمه به انگلیسی: سارا خلیلی

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  200

 )نایاب( به سرخی آتش، به طعم دود ●
As Red As Fire, Tasting of Smoke 

 گزیدۀ اشعار سیاوش کسرایی
 ترجمه به انگلیسی: سارا خلیلی

 تومان 0044ل، ص، رقعی، چاپ او 200

 )نایاب( در آیینۀ رود ●

In the Mirror of the Stream 

 گزیدۀ اشعار شفیعی کدکنی
 گرفته از اشعارهایی الهامهمراه با نقاشی

ها: پری آزرم ترجمه به انگلیسی و نقاشی
 معتمدی؛ ویرایش: آلن ویلیامز

 تومان 9044ص، رقعی، چاپ سوم،  042

 )نایاب( سازمت وطندوباره می ●
My Country, I Shall Build You Again 

 گزیدۀ اشعار سیمین بهبهانی
 ترجمه به انگلیسی: سارا خلیلی

 یردویرایش: مایکل بی
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  206

 )زیر چاپ(ترین آرزو ترانۀ بزرگ ●
Song of the Greatest Wish 

 گزیدۀ اشعار احمد شاملو
 ا خلیلیترجمه به انگلیسی: سار

 )زیر چاپ(در غروبی ابدی  ●
In an Eternal Dust 

 گزیدۀ اشعار فروغ فرخزاد
 ترجمه به انگلیسی: سارا خلیلی
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 از مجموعۀ در ترازوی نقد
 )نقد شعر معاصر ایران(

 سفرنامۀ باران ●
شفیعی کدکنی  د و تحلیل اشعارزندگی، نق

 سرشک()م.
 اهلل عباسیبه اهتمام دکتر حبیب

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  006

 ای عشق همه بهانه از توست ●
ه . )زندگی، نقد و تحلیل اشعار هوشنگ ابتهاج 

 ا. سایه(
 به اهتمام سارا ساورسُفلی

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  024

 شهریار شهر سنگستان ●
ثالث تحلیل اشعار مهدی اخوان زندگی، نقد و

 )م. امید(
 دژیبه اهتمام شهریار شاهین

 تومان 29444ص، رقعی، چاپ سوم،  042

 من زبان وطن خویشم... ●
 الشعرای بهارزندگی، نقد و تحلیل اشعار ملک

 به اهتمام دکتر میالد عظیمی
 تومان 9044ص، رقعی، چاپ دوم،  602

 شبی هم در آغوش دریا ●
نقد و تحلیل اشعار مهدی حمیدی زندگی، 
 شیرازی

 به اهتمام محمد خلیلی
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  040

 خانۀ دوست کجاست ●
 زندگی، نقد و تحلیل اشعار سهراب سپهری

 به اهتمام سارا ساورسُفلی
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  004

 پادشاه فتح ●
 زندگی، نقد و تحلیل اشعار نیما یوشیج

 اهتمام دکتر میالد عظیمیبه 
 تومان 9044ص، رقعی، چاپ دوم،  616

 معجزۀ پروین ●
 زندگی، نقد و تحلیل اشعار پروین اعتصامی

 به اهتمام مجید قدمیاری
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  044

 دیاراکهن ●
 زندگی، نقد و تحلیل اشعار نادر نادرپور

 ایبه اهتمام دکتر وحید عیدگاه طرقبه
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  016

 عقاب ●
 زندگی، نقد و تحلیل اشعار پرویز ناتل خانلری

 به اهتمام دکتر میالد عظیمی
 تومان 9044ص، رقعی، چاپ اول،  024

 از ترانه و تندر ●
 زندگی، نقد و تحلیل اشعار حسین منزوی

 به اهتمام دکتر مهدی فیروزیان
 تومان 16044ص، رقعی، چاپ اول،  624

 یاد آر ز شمع مرده یاد آر ●
 زندگی، نقد و تحلیل اشعار دهخدا

 به اهتمام دکتر سحر مازیار
 تومان 16044ص، رقعی، چاپ اول،  644

 از کاروان رفته ●
 زندگی، نقد و تحلیل اشعار رهی معیری

 به اهتمام فرهاد نیکنام
 تومان 16044ص، رقعی، چاپ اول،  622
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 آور ناشناختهنام ●
 میرزاو تحلیل اشعار ایرج زندگی، نقد

 دژیبه اهتمام شهریار شاهین
 تومان 16044ص، رقعی، چاپ اول،  642

 ستشعری که زندگی ●
 زندگی، نقد و تحلیل اشعار احمد شاملو

 به اهتمام مجید قدمیاری
 تومان 20044ص، رقعی، چاپ اول،  040

 خنیاگر میهن ●
 زندگی، نقد و تحلیل اشعار عارف قزوینی

 مام هما میوانیبه اهت
 تومان 00044ص، رقعی، چاپ اول،  012

 پرواز را به خاطر بسپار ●
 زندگی، نقد و تحلیل اشعار فروغ فرخزاد

 به اهتمام فریبا یوسفی
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  602

 همسایۀ آفتاب ●
 پورزندگی، نقد و تحلیل اشعار قیصر امین

 به اهتمام دکتر مهدی فیروزیان
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  616
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 از مجموعۀ آثار استاد موسی اسوار
 پیامبر و باغ پیامبر ●

 جبران خلیل جبران
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  222

 ماسه و کف و خدایان زمین ●
 جبران خلیل جبران

 تومان 0044چاپ دوم، ص، رقعی،  164

 دیوانه و پیشگام و گمشده ●
 جبران خلیل جبران

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  204

 عیسی پسر انسان ●
 جبران خلیل جبران

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  020

 تا سبز شوم از عشق ●
 مجموعه اشعار نزار قبّانی

 تومان114444، پنجمص، رقعی، چاپ  046

 باران تا مزامیر گل سرخاز سرود  ●

 پیشگامان شعر امروز عرب
 تومان 190444،سومص، رقعی، چاپ  024

 ها در دستستاره ●
 منتخب اشعار أدونیس

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  222

 اگر باران نیستی نازنین، درخت باش ●
 گزینۀ شعرهای محمود درویش

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  292
 (1029برگزیدۀ فصل، زمستان )کتاب 

 یاّشکوه متنب ●
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  016

 )زیر چاپ(مواقف و مخاطبان نفّری  ●

 )زیر چاپ(تاریخ نقد ادبی  ●
 نقد شعر عربی

 دکتر احسان عباس
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 از مجموعۀ میراث ادب فارسی
 در آرزوی خوبی و زیبایی ●

 گزیدۀ بوستان سعدی
 انتخاب و توضیح: دکتر غالمحسین یوسفی

 تومان 22044ص، رقعی، چاپ دوازدهم،  006

 دامنی از گل ●
 گزیدۀ گلستان سعدی

 انتخاب و توضیح: دکتر غالمحسین یوسفی
 تومان 00444، شانزدهمص، رقعی، چاپ  006

 )نایاب(آورد سفر ره ●
 گزیدۀ سفرنامۀ ناصرخسرو

 تصحیح و توضیح: دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی
 تومان 004ص، رقعی، چاپ چهارم،  200

 )نایاب(نامۀ نامور  ●
 گزیدۀ شاهنامۀ فردوسی

تصحیح و توضیح: دکتر محمدعلی اسالمی 
 ندوشن

 تومان 004ص، رقعی، چاپ اول،  006

 آن سوی حرف و صوت ●
 اسرار التوحیدگزیدۀ 

انتخاب و توضیح: دکتر محمدرضا شفیعی 
 کدکنی

 تومان 26044م، چهارص، رقعی، چاپ  006

 مجموعۀ رنگین گل ●
 انتخاب و توضیح: محمد قهرمان

 تومان 64444، سیزدهمص، رقعی، چاپ  040

 مفلس کیمیافروش ●
 نقد و تحلیل شعر انوری

انتخاب و توضیح: دکتر محمدرضا شفیعی 
 کدکنی

 تومان 20044ص، رقعی، چاپ ششم،  064

 درس زندگی ●
 گزیدۀ قابوسنامه

 انتخاب و توضیح: دکتر غالمحسین یوسفی
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوازدهم،  002

 هاتصویرها و شادی ●
 گزیدۀ اشعار منوچهری دامغانی

 انتخاب و توضیح: دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ پنجم،  002

 گستر سیستانسخن ●
 گزیدۀ اشعار فرخی سیستانی

 انتخاب و توضیح: دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی
 تومان 6044ص، رقعی، چاپ ششم،  062

 شاعر صبح ●
 پژوهشی در شعر خاقانی شروانی

 انتخاب و توضیح: دکتر سیدضیاءالدین سجادی
 تومان 4044ص، رقعی، چاپ یازدهم،  813

 )نایاب( خمی از شراب ربانی ●
 گزیدۀ مقاالت شمس

 انتخاب و توضیح: دکتر محمدعلی موحد
 تومان 6944ص، رقعی، چاپ دوم،  042

 )نایاب(بگشای راز عشق  ●
 گزیدۀ کشف االسرار میبدی

 انتخاب و توضیح: دکتر محمدامین ریاحی
 تومان 694ص، رقعی، چاپ دوم،  206

 گنجور پنج گنج ●
 گزیدۀ اشعار نظامی

 توضیح: عبدالمحمد آیتیانتخاب و 
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ سوم،  000
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 )نایاب(گلشن عشق  ●
 گزیدۀ شرح گلشن راز الهیجانی

انتخاب و توضیح: محمد برزگر خالقی، عفت 
 کرباسی

 تومان 024ص، رقعی، چاپ اول،  222

 )نایاب(در معرفت شعر  ●
 گزیدۀ المعجم فی معاییر اشعار العجم

 دکتر سیروس شمیساانتخاب و توضیح: 
 تومان 004ص، رقعی، چاپ اول،  006

 )نایاب( ترین نثر تاریخیکهن ●
 گزیدۀ تاریخ بلعمی

 انتخاب و توضیح: دکتر سیدضیاءالدین سجادی
 تومان 204ص، رقعی، چاپ اول،  222

 )نایاب(کلید سعادت  ●
 گزیدۀ اخالق ناصری

 انتخاب و توضیح: دکتر صمد موحد
 تومان 024اول، ص، رقعی، چاپ  206

 )نایاب(گر حدیقۀ عرفان نغمه ●
 گزیدۀ اشعار سنایی

ادی، ضیاءالدین سج توضیح: دکتر سید وانتخاب 
 دکتر جعفر شعار

 تومان 004ص، رقعی، چاپ اول،  022

 )نایاب(دیده برگ خزان ●
 گزیدۀ اشعار سیف فرغانی

انتخاب و توضیح: دکتر سیدمحمد ترابی، مقدمه: 
 صفا اهللدکتر ذبیح

 تومان 924ص، رقعی، چاپ اول،  002

 )نایاب( رای و برهمن ●
 گزیدۀ کلیله و دمنه

 اهلل مجتباییانتخاب و توضیح: دکتر فتح
 تومان 004ص، رقعی، چاپ اول،  042

 صدای سخن عشق ●
 گزیدۀ غزلیات حافظ

 انتخاب و توضیح: دکتر حسن انوری
 تومان 20044ازدهم، دوص، رقعی، چاپ  042

 نامۀ سیاستنظام ●
 نامه )سیَر الملوک(گزیدۀ سیاست

 انتخاب و توضیح: دکتر مهدی محقق
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  020

 نامهاز نی ●
 گزیدۀ مثنوی معنوی

کوب انتخاب و توضیح: دکتر عبدالحسین زرین
 و دکتر قمر آریان

 تومان 22044ص، رقعی، چاپ سوم،  002

 از جام شیخ جام ●
 آثار شیخ جامگزیدۀ 

 انتخاب و توضیح: دکتر علی فاضل
 تومان 1144ص، رقعی، چاپ اول،  022

 در باغ روشنایی ●
 حدیقة الحقیقهگزیدۀ 

 انتخاب و توضیح: دکتر احمد مهدوی دامغانی
 تومان 1644ص، رقعی، چاپ دوم،  292

 )نایاب( زندانی نای ●
 گزیدۀ اشعار مسعود سعد

 شمیساانتخاب و توضیح: دکتر سیروس 
 تومان 1144ص، رقعی، چاپ اول،  044

 )نایاب(اسطرالب حق  ●
 گزیدۀ فیه ما فیه

 انتخاب و توضیح: دکتر محمدعلی موحد
 تومان 224ص، رقعی، چاپ اول،  202

 بخشدرویش گنج ●
 گزیدۀ کشف المحجوب
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 ب و توضیح: دکتر محمود عابدیانتخا
 تومان 60444، دوازدهمص، رقعی، چاپ  024

 تصویرگر زمانبیهقی  ●
 گزیدۀ تاریخ بیهقی

 انتخاب و توضیح: دکتر احسان اشراقی
 تومان 1644ص، رقعی، چاپ اول،  204

 در عشق، زنده بودن ●
 گزیدۀ غزلیات شمس

انتخاب و توضیح: دکتر محمدرضا شفیعی 
 کدکنی

 تومان 60444، چهارمص، رقعی، چاپ  062

 دیبای زربفت ●
 گزیدۀ تاریخ بیهقی

توضیح: دکتر محمدجعفر یاحقی و انتخاب و 
 مهدی سّیدی

 تومان 00444، چهارم ص، رقعی، چاپ 020

 احوال دل گداخته ●
 گزیدۀ مکتوبات موالنا

 دکتر غالمعلی حداد عادلانتخاب و توضیح: 
 تومان 22444ص، رقعی، چاپ دوم،  002

 بدین شیرین سخن گفتن ●
 گزیدۀ غزلهای سعدی

غالمحسین یوسفی و انتخاب و توضیح: دکتر 
 دکتر محمدجعفر یاحقی

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  024
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 های کهن پارسیگنجینۀ سفینه
 سفینۀ کهن رباعیات ●

صحیح و تحقیق: دکتر ارحام مرادی، مقدمه، ت
 وفاییمحمد افشیندکتر 

 تومان 10444چاپ اول، ص، وزیری،  148

وپنجمین دورۀ جایزۀ )کتاب شایستۀ تقدیر سی
 کتاب سال(

 سفینۀ بولونیا ●
 )سدۀ هفتم هجری(

مقدمه، تصحیح و تحقیق: ایرج افشار، محمد 
 دژیوفایی، شهریار شاهینافشین

 تومان 22044ص، وزیری، چاپ اول،  264

 )نایاب( سفینه و بیاض و جُنگ ●
 پژوهی ایرج افشارسفینهمجموعه مقاالت 

 مقدمه: ایرج افشار
 گردآوری: دکتر میالد عظیمی

 تومان 10444ص، وزیری، چاپ اول،  094

 رباعی جُنگ ●

 مقدمه، تصحیح و تحقیق: سیدعلی میرافضلی
 تومان 60444ص، وزیری، چاپ اول،  292

وچهارمین دورۀ )کتاب شایستۀ تقدیر سی
 جایزۀ کتاب سال(

 کتاب چهارخطی ●
 کند و کاوی در تاریخ رباعی فارسی

 سیدعلی میرافضلی
 تومان 90444، دومص، رقعی، چاپ  016

 جایزۀ کتابدورۀ  سی و هفتمینۀ )کتاب برگزید
 سال(

 های پارسیرباعیات خیام و خیامانه ●
 سیدعلی میرافضلی

 تومان 100444، دومص، رقعی، چاپ  002

 )نایاب( سفینۀ شمس حاجی شیرازی ●
 ق.(ه  181و کتابت: )تدوین 

 مقدمه، تصحیح و تحقیق، دکتر میالد عظیمی
 تومان 19044ص، وزیری، چاپ اول،  694
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 از مجموعۀ جوانان و فرهنگ جهانی
 ایالدین الهی قمشهبه اهتمام دکتر حسین محی

 روز با سعدی 060 ●
 تومان 94444، چهاردهمص، رقعی، چاپ  000

 در قلمرو زرین ●
 روز با ادبیات انگلیس 130
 تومان 200444، دهمص، رقعی، چاپ  606

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

 در صحبت قرآن ●
 روز با قرآن 130

 تومان 004444، وششمسیص، رقعی،چاپ1402

 گنجینۀ آشنا ●
 گوروز با شاعران پارسی 130

 تومان 094444ص، رقعی، چاپ هفتم،  1214

 در صحبت حافظ ●
 روز با حافظ 130

 تومان 004444،هفتمص، رقعی، چاپ  990

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

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

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

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

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

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

 )زیر چاپ(در صحبت ارسطو  ●
 روز با ارسطو 130
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 الدین هماییعالمه جاللاز مجموعۀ آثار 
 جلدی(6)دورۀ نامه مولوی ●

 گوید؟مولوی چه می
 تومان 114444وزیری، چاپ یازدهم،  ص، 1100

 نامهخیّامی ●
تجزیه و تحلیل آثار علمی، ادبی و ریاضی حکیم 

 عمر خیّام
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم،  006

 صناعات ادبیمتون بالغت و  ●

 تومان 09444وسوم، ص، وزیری، چاپ سی 002
 ربادز هوش ●

 تفسیر مثنوی مولوی
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ هفتم،  026

 یهو مفتاح الکفا یهمصباح الهدا ●

 تألیف عزالدین محمود بن علی کاشانی
 الدین هماییمقدمه، تصحیح و توضیح: جالل

 تومان 04444ص، وزیری، چاپ دوازدهم،  020
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 ها و نقدهای ادبی ا هنریمجموعۀ نظریه
 زیر نظر دکتر بهمن نامورمطلق

 درآمدی بر بینامتنیت ●
 ها و کاربردهانظریه

 تألیف دکتر بهمن نامورمطلق
 تومان 20444، سومص، رقعی، چاپ  009

 (1094تابستان برگزیدۀ فصل، )کتاب 

 درآمدی بر آیکونولوژی ●
 ها و کاربردهانظریه

 تألیف دکتر ناهید عبدی
 تومان 11444ص، رقعی، چاپ اول،  202

 نشانه ا معناشناسی دیداری ●
 دکتر حمیدرضا شعیری

 تومان 00444، دومص، رقعی، چاپ  004
 (1092برگزیدۀ فصل، تابستان )کتاب 

 چیستی ترجمه ●
 معیندکتر مرتضی بابک 

 تومان 11444ص، رقعی، چاپ اول،  222

 تخیّل و بیان ●
 شناختی()نقد زبان

 تألیف ژرار ژنت
 شکر اسداللهی تجرقترجمۀ دکتر اهلل

 تومان 10444ص، رقعی، چاپ اول،  292

 شناسیدرآمدی بر اسطوره ●
 ها و کاربردهانظریه

 تألیف دکتر بهمن نامورمطلق
 تومان 104444، سومص، رقعی، چاپ  606

 (1092برگزیدۀ فصل، پاییز )کتاب 

 زیسته ۀتجرب ۀمعنا به مثاب ●
 تألیف دکتر مرتضی بابک معین

 با مقدمۀ اریک الندوفسکی

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  264

 بینامتنیت ●
ها و پسامدرنیسم )نظریه تا ساختارگرایی از

 کاربردها(
 دکتر بهمن نامورمطلق تألیف

 تومان 90444، دومص، رقعی، چاپ  002

 تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصرنحوۀ  ●
 )نیما، سپهری، باباچاهی(

 نژادفرخ لطیف
 تومان 09444ی، چاپ اول، رقعص،  000

 شناسی روان ا اسطوره ●
پور، سانیا محمدی تألیف دکتر بهروز عوض

 خبازان، سهند محمدی خبازان
 تومان00444ص، رقعی، چاپ اول،  009

 مطالعات ادبی هرمنوتیک   ●
 مقدمتألیف دکتر مهیار علوی

 تومان00444ص، رقعی، چاپ اول،  204

 کاوی عشق در فرهنگ ایرانی  اسطوره ●
 تألیف دکتر بهمن نامورمطلق

 تومان00444ص، رقعی، چاپ اول، 616

 های هنری شناسیروان اسطوره ●
محمدی پور، سانیا تألیف دکتر بهروز عوض

 خبازان، سهند محمدی خبازان
 تومان20444ص، رقعی، چاپ اول، 614

 تراروایت  ●
 هامتنی روایتروایت پیش   

 تألیف دکتر بهمن نامورمطلق
 تومان90444ص، رقعی، چاپ اول، 024

 جستارهایی در باب اسطوره ●
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 تألیف مسعود آلگونه جونقانی
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول، 000

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

)زیر درآمدی بر نظریه و نقد ساختار افق  ●
 چاپ(

 تألیف نسرین خطاط

)زیر شناسی درآمدی بر نظریه و نقد شرق ●
 چاپ(

 تألیف مریم الری

 )زیرشناسی درآمدی بر نظریه و نقد شمایل ●
 چاپ(

 تألیف ناهید عبدی

زیر )درآمدی بر نظریه و نقد )نو(فرمالیستی  ●

 چاپ(
 تألیف احمد پاکتچی

)زیر شناسی درآمدی بر نظریه و نقد زبان ●
 چاپ(

 شکر اسداللهیتألیف اهلل

ت شناسی دریافدرآمدی بر نظریه و نقد زیبایی ●
 )زیر چاپ(

 تألیف محمدحسین جواری

)زیر گرایانه درآمدی بر نظریه و نقد سنت ●
 چاپ(

 لیف حسن بلخاریتأ

 )زیر چاپ(درآمدی بر نظریه و نقد واسازانه  ●
 تألیف امیرعلی نجومیان
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 مجموعۀ مقاالت نقدهای ادبی ا هنری
 زیر نظر دکتر بهمن نامورمطلق

 شناسی فرهنگ)ی(نشانه ●
 به کوشش دکتر امیرعلی نجومیان

 تومان 0944ص، رقعی، چاپ اول،  206

 گفتگومندی در ادبیات و هنر ●
 به کوشش دکتر بهمن نامورمطلق، منیژه کنگرانی

 تومان 11044ص، رقعی، چاپ اول،  004

 مهاجرت در ادبیات و هنر ●
 به کوشش دکتر شیده احمدزاده

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  104

 تخیل و مرگ در ادبیات و هنر ●
 تر علی عباسیکبه اهتمام د

 تومان 10044ص، رقعی، چاپ اول،  062

 شناسی مکاننشانه ●
 به کوشش دکتر فرهاد ساسانی

 تومان 11444ص، رقعی، چاپ اول،  206

 دانشهای تطبیقی ●
شناسی، هنر و مجموعه مقاالت فلسفه، اسطوره

 ادبیات
 نامورمطلق، منیژه کنگرانیبه کوشش دکتر بهمن 

 تومان 0944ص، رقعی، چاپ اول،  192

 طاق بستان ●
 به کوشش دکتر بهمن نامورمطلق

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  222

 شناسی و نقد ادبیات داستانی معاصرنشانه ●
نقد و بررسی آثار ابراهیم گلستان و جالل 

 احمدآل

 به کوشش لیال صادقی
 تومان 19044اول، ص، رقعی، چاپ  042

شناسی و نقد ادبیات داستانی معاصر نشانه ●
 )جلد دوم(

نقد و بررسی آثار صادق چوبک و سیمین 
 دانشور

 به کوشش لیال صادقی
 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  002

 )زیر چاپ(ای نقد اسطوره ●
 دکتر بهمن نامورمطلق

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

 )زیر چاپ(بینامتنیت در ادبیات و هنر  ●
کر شاهللدکتر به اهتمام دکتر بهمن نامورمطلق، 

 تجرق اسداللهی

 )زیر چاپ(گرایی نوین تاریخ ●
 شیده احمدزاده

 )زیر چاپ(شناسی دریافت زیبایی ●
 دکتر محمدحسین جوادی

 )زیر چاپ(شناسی نقد زبان ●
 اسداللهی تجرقشکر دکتر اهلل

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

 )زیر چاپ(شناسی هنر اصفهان نشانه ●
 به اهتمام احمد پاکتچی
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 از مجموعۀ آثار جمال میرصادقی
 ادبیات داستانی ●

 تومان120444هشتم، ص، رقعی، چاپ  602

 عناصر داستان ●
 تومان 104444، ص، رقعی، چاپ دهم 092

 نویسیراهنمای داستان ●
 تومان 120444سوم، ص، رقعی، چاپ  624

 نویسیراهنمای رمان ●
 تومان 00444، دومص، رقعی، چاپ  000

 زاویۀ دید در داستان ●
 تومان 20444ص، رقعی، چاپ اول،  694

 داستانهای خیالی ●
 تومان 04444ص، رقعی، چاپ اول،  214

 نویسان نسل سومداستان از داستان 20با  24 ●
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  096

 وگوهاگفت ●
 همراه با پانزده داستان

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  644

 نویس شد؟توان داستانچگونه می ●
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  016

 های پلیسیداستان ●
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  616

 جهان داستان غرب ●
 تومان 04444، ص، رقعی، چاپ اول 062
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 از مجموعۀ متون و تحقیقات حماسی
 )تألیف، تصحیح و ترجمه(

 نامهگرشاسپ ●
 اسدی طوسی

دکتر محمود امیدساالر، نادر مطلبی به اهتمام 
 کاشانی

 تومان 004444ص، رحلی، چاپ اول،  202

 از اسطوره تا حماسه ●
 پژوهیهفت گفتار در شاهنامه

 تألیف دکتر سجاد آیدنلو؛
 با مقدمۀ دکتر محمدامین ریاحی

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  004

 دفتر خسروان ●
 برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی

 انتخاب و توضیحات: دکتر سجاد آیدنلومقدمه، 
 تومان120444، سومص، وزیری، چاپ  1420

 قبانامهزرّین ●
ای پهلوانی و پیروِ شاهنامه از عصر )منظومه
 صفویّه(

 مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر سجاد آیدنلو
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  1004

 نارسیده ترنج ●
 ادب حماسی ایران بیست مقاله دربارۀ شاهنامه و

 دکتر سجاد آیدنلو
 تومان 114444ص، وزیری، چاپ اول،  062

 پخته ترنجنیم ●
 بیست مقاله دربارۀ شاهنامه و ادب حماسی ایران

 دکتر سجاد آیدنلو
 تومان114444ص، وزیری، چاپ دوم،  062

 وارۀ لغات و ترکیبات عربی شاهنامهفرهنگ ●

 دکتر سجاد آیدنلو
 تومان 19444اول،  ص، رقعی، چاپ 244

 نامۀ نقاالنرستم ●
 مولف ناشناخته

تصحیح و تحقیق دکتر محمدجعفر یاحقی،دکتر 
 وانفاطمه ماه

 تومان 90444ص، وزیری، چاپ اول،  064

 از پاژ تا دروازۀ رزان ●
 جستارهایی در زندگی و اندیشۀ فردوسی

 تألیف دکتر محمدجعفر یاحقی
 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  004

 دیباچۀ پنجم شاهنامه ●
 حمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی

تصحیح و توضیح: دکتر محمدجعفر یاحقی، 
 دکتر محسن حسینی وردنجانی

 تومان 10044ص، رقعی، چاپ اول،  106

 فرامرزنامۀ بزرگ ●
 )قرن پنجم هجری(

ر دکتماریولین فان زوتفن، دکتر به کوشش 
 ابوالفضل خطیبی

 تومان 114444، چاپ دومص، وزیری،  024

 فزودهای شاهنامه ای از میانبررسی گزیده ●
 مطلقبا یادداشتی از دکتر جالل خالقی

 تألیف علی ایمانی ، خدیجه خسروی
 تومان 114444، ص، وزیری، چاپ اول 040

 معیار لغات قویم ●
 فرهنگ شاهنامه

 تألیف دکتر مرتضی چرمگی عمرانی
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 تومان 120444، ص، وزیری، چاپ اول 012
 شاهنامه و متن پنهان ●
های اخترماری در باورهای توتمی و آیین   

 های ایرانیروایت
 تألیف دکتر خلیل کهریزی

 تومان 114444، ص، وزیری، چاپ اول 266

 اسکندرنامه ●
 ترین نسخۀ اسکندرنامۀ نّقالیبازسازی کهنه

 به کوشش علیرضا ذکاوتی قراگزلو
 تومان 10444ص، وزیری، چاپ اول،  690
 تومان 004ص، رقعی، چاپ اول،  006

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

 ریاحی

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ ششم،  2012

 دیو در شاهنامه ●
همراه با بررسی تطبیقی دیوها و شخصیتهای 

 منفی در آیین مزدیسنا
 پورعظیمیتألیف نسیم 

 تومان 9044ص، رقعی، چاپ اول،  124

 فردوسی  ●
 زندگی، اندیشه و شعر او

 دکتر محمدامین ریاحی

 تومان 60444ص، رقعی، چاپ اول،  020

 )زیرپایداری هویت ایرانی زیر سیطرۀ مغول ●
 چاپ(

تألیف مهشید گوهری کاخکی
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 شناختیدرمانهای رواناز مجموعۀ آموزش و 
 تألیف سعید کاوه

 )کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور خانواده(

 روانشناسی ناسازگاری همسران ●
 تومان 2044اول، ص، رقعی، چاپ  240

 اقتدار و فرزند ناسازگاروالدین بی ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ دوم،  210

 ناسازگارروانشناسی همسر  ●
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  246

 عکس و فیلم پورنوگرافی ●
زای آن در رفتار نمایی( و پیامدهای آسیب)برهنه
 جنسی

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  216

 روانشناسی ارتباطی دختران و پسران ●
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  202

 انتخاب شغل مناسب ●
 تومان 2044اول، ص، رقعی، چاپ  220

 بهداشت روانی طالق ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  292

 سوء ظن میان همسران ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  206

 آفرینی در زندگی همسرانمداخله و مشکل ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  246

 وفایی و خیانتهمسران و بی ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  200

 روانشناسی حریم شخصی ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  192

 از عصبیت تا سالمت رفتار ●

 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  212

 راه دشوار مرد شدن ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  212

 زن، بودن یا شدن ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  224

 روانشناسی روشنفکری ●
 تومان 0444اول، ص، رقعی، چاپ  214

 بهداشت روانی رفتار جنسی ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  196

 کمبود اعتماد به نفس ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  106

 هاهای رویارویی با عصبیشیوه ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  216

 ازدواج دوم ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  206

 سازندۀ دختران و پسران شناخت و ارتباط ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  224

 بررسی روانشناختی عشق ●
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  026

 نیازهای فرزنددار شدنها و پیششایستگی ●
 تومان 0444ص، رقعی، چاپ اول،  120

 افسردگی ●
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  204

 ناکارآمدی در تربیت فرزندان ●
 تومان 0944ص، رقعی، چاپ اول،  262
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 مجموعۀ تحقیقات عرفانی
 «انتشارات سخن»

 کرده استمنتشر « قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی دانشگاه اصفهان»با همکاری 

 )ویرایش جدید(بیان التنزیل  ●
 عزیز نسفی

 دفراصغر میرباقریدکتر سیدعلی تصحیح
 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  014

 کشف الحقایق ●
 عزیز نسفی

 دفراصغر میرباقریتصحیح دکتر سیدعلی
 تومان 20444ص، وزیری، چاپ اول،  020

 یهالقشیر لةالرسا ●

 ابوالقاسم قشیری
اصغر تصحیح و تعلیق: دکتر سیدعلی

 نجفیفرد و دکتر زهره میرباقری
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  212

 الدین تلمسانیشرح فصوص الحکم عفیف ●
 نیاتصحیح اکبر راشدی

 تومان 20044ص، وزیری، چاپ اول،  006

 تفسیر عرفانی قرآن ●
 منسوب به امام جعفر صادق)ع(

اصغر تصحیح دکتر مهدی تدین و دکتر سیدعلی
 فردمیرباقری

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  220

 منطق األسرار ببیان األنوار ●
 روزبهان بقلی

د و دکتر فراصغر میرباقریتصحیح دکتر سیدعلی
 زهره نجفی

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  002

 

 کشف األسرار و مکاشفات األنوار ●
 روزبهان بقلی

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

 فیه ما فیه ●
 الدین محمد بلخیموالنا جالل

 مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر بهمن نزهت
 تومان 00444، دومص، وزیری، چاپ  029

 فتح مفتاح الغیب ●
 الدین ازنیقیمحمد بن قطب

 نیامقدمه و تصحیح: اکبر راشدی
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  620

 ورۀ)د الفصوص جمةنصوص الخصوص فی تر ●
 جلدی(1

 شرح فارسی فصوص الحکم
 الدین(الدین مسعود شیرازی )بابا رکنرکن

 مقدمه و تصحیح: دکتر حامد ناجی
 تومان 190444ص، وزیری، چاپ اول،  2244

 مجموعۀ رسائل عزیز نسفی ●
 (انسان کامل)

اصغر مقدمه و تصحیح: دکتر سیدعلی
 فرد، دکتر احسان رئیسیمیرباقری

 تومان 64444اول، ص، وزیری، چاپ  604

 القشیریه ترجمة الرسالة ●
 ابوعلی بن احمد العثمانی

 مقدمه و تصحیح: دکتر سیده مریم روضاتیان،
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 فرداصغر میرباقریدکتر سیدعلی 
 تومان 90444ص، وزیری، چاپ اول،  904

 القشیریه الرسالة شرح ●
 سید محمد حسینی مشهور به گیسودراز

ر دکتمحسن محمدی فشارکی، دکتر تصحیح: 
 شیرانی بیدآبادی مریم
 تومان 220444ص، وزیری، چاپ اول، 004

 مجموعۀ آثار ابومنصور معمر اصفهانی ●
اصغر مقدمه و تصحیح: دکتر سیدعلی

 فرد، دکتر زهره نجفیمیرباقری
 تومان 09444ص، وزیری، چاپ اول،  004

 تبیین المقامات و تعیین الدرجات ●
 عالءالدوله سمنانیالدین رکن

 اهلل مرتضاییمترجم: عزت
 نیاتصحیح: اکبر راشدی

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  016

 )دورۀ دوجلدی(نهج االدب  ●

 به کوشش دکتر زهره مشاوری
 تومان 104444، چاپ اول، وزیریص،  1202

 دیوان ابوالفرج رونی  ●
 تصحیح: دکتر مریم محمودی

 تومان 20444 ص، وزیری، چاپ اول، 040

 دیوان اثیرالدین اخسیکتی ●
 تصحیح: دکتر محمود براتی خوانساری

 تومان 100444ص، وزیری، چاپ اول،  1464

 دیوان شمس طبسی ●
 تصحیح: دکتر علیرضا شانظری

 تومان 124444ص، وزیری، چاپ اول،  090

 )زیر چاپ(جوامع احکام النجوم  ●
 تصحیح: دکتر رضا فهیمی 

 چاپ()زیر معارف  ●
 جزو اول

 تصحیح: دکتر بهمن نزهت
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 مجموعۀ آثار دکتر امیراسماعیل آذر
 نسیمی از بخارا ●

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

 244444ص، رحلی، گالسه، چاپ اول،  202
 ومانت

 کتاب مشاعره ●
 تومان 60444ص، وزیری، چاپ پنجم،  922

 ادبیات ایران در ادبیات جهان ●
 بررسی تطبیقی ادبیات ایران و جهان

 تومان 00444، ششمص، وزیری، چاپ  006

 شاهکارهای ادبی جهان ●
 ویراستۀ فرانک نورتن مگیل

 ترجمۀ دکتر امیراسماعیل آذر
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم،  002

های خواندنی و عبرتگاه تاریخ )سرگذشت ●
 آموز تاریخی(عبرت

 تومان 20444ص، رقعی، چاپ دوم،  060

 جلدی(8)دورۀ قرآن در شعر پارسی  ●
 دکتر امیراسماعیل آذر

 به اهتمام برادران فالحتیان
 تومان 224444 ص، وزیری، چاپ اول، 0124

 فارسی عمومی ●

 تومان 00444، شانزدهمص، وزیری، چاپ  064

 حافظ در آن سوی مرزها ●
 پژوهشی در ادبیات تطبیقی

 تألیف: دکتر امیراسماعیل آذر، مریم برزگر
 تومان 10444ص، رقعی، چاپ اول،  006

 شکوه عشق ●
 تاریخ و شعر عاشورا

 تألیف و تدوین: دکتر امیراسماعیل آذر
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم،  602

 آوای پهلوانی ●
 مروری بر تاریخ عیاری و جوانمردی

 تومان 04444ص، وزیری، چاپ اول،  012

 نامۀ عطارالهی ●
در نظریۀ نشانه ـ معناشناسی آلژیر گَِرمس و 

 شناسی ژرار ژنتشکل
 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  222

 ماتمکدۀ عشاق ●
 حسن ستاری )شهباز(حاج مرشد 

 مقدمه: دکتر امیراسماعیل آذر
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  004
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 مرجع
 64ساله در  61)دورۀ کامل  راهنمای کتاب ●

 مجلد(
 به کوشش احسان یارشاطر، ایرج افشار

 تومان 004444ص، وزیری، چاپ اول،  24442

 10ساله در  14)دورۀ کامل زمین فرهنگ ایران ●
 )نایاب( مجلد(

پژوه، دکتر منوچهر بنیادگذاران: محمدتقی دانش
ستوده، مصطفی مقربی، دکتر عباس زریاب 

 خویی، ایرج افشار
 به اهتمام ایرج افشار

 تومان 204444ص، رقعی، چاپ اول،  12244

 اسالمتاریخ ادبیات ایران پیش از  ●
 تألیف دکتر احمد تفضلی

 تومان 100444، نهمص، وزیری، چاپ  002
 جایزۀ کتاب سال( برگزیدۀ)کتاب 

 )جلد اول(تاریخ ادبیات فارسی  ●
 ای کلی بر ادبیات فارسیمقدمه

 زیر نظر دکتر احسان یارشاطر
 ویراستۀ یوهانس توماس پتردوبرَن

 ترجمۀ دکتر مجدالدین کیوانی
 تومان 09444اول،  ص، وزیری، چاپ 612

)جلد هفدهم( )پیوست تاریخ ادبیات فارسی  ●
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

 مقامیویراستار فارسی: دکتر احمدرضا قائم
 تومان 09444ص، وزیری، چاپ اول،  060

)جلد هجدهم( )پیوست تاریخ ادبیات فارسی  ●
6) 

 های ایرانیادبیات شفاهی زبان

 زیر نظر دکتر احسان یارشاطر
 به کوشش فیلیپ کرینبورک و اولریخ مارزلف

ترجمۀ فارسی زیر نظر دکتر غالمحسین کریمی 
 مقامی، دکتر احمدرضا قائمدوستان

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  001

 فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر ●
 اشرف صادقیبه کوشش دکتر علی

 تومان 2944ص، وزیری، چاپ اول،  292

 جلدی(1)دورۀ مثنوی  ●
 الدین محمد بلخیموالنا جالل

دکتر  ها:مقدمه، تصحیح متن، تعلیقات و فهرست
 محمد استعالمی

 تومان 904444، یازدهمص، وزیری، چاپ  0006
 جایزۀ کتاب سال( برگزیدۀ)کتاب 

 جلدی(6)دورۀ درس حافظ  ●
 های حافظنقد و شرح غزل

 تألیف دکتر محمد استعالمی
 تومان 024444،هشتمص، وزیری، چاپ  1000

 )نایاب( نمای حافظفرهنگ واژه ●
دخت صدیقیان، با همکاری دکتر دکتر مهین

 ابوطالب میرعابدینی
 تومان 14444ص، رقعی، چاپ اول،  1064

 جایزۀ کتاب سال( برگزیدۀ)کتاب 

 )نایاب(جلدی( 0)دورۀ انگیز کلک خیال ●
 فرهنگ تصویری و بسامدی دیوان حافظ

الدینی، دکتر دکتر حسن انوری، احمد معین
 الدینیفاطمه معین

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  0010

 فرهنگ مأثورات متون عرفانی ●
 عرفانیمشتمل بر احادیث، اقوال و امثال متون 

 اسالمی
 نیادکتر باقر صدری
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 تومان 60444ص، وزیری، چاپ دوم،  202

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

 هاشم رضی
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  0202

 )نایاب( فرهنگ کنایات ●
 دکتر منصور ثروت

 تومان 0944ص، وزیری، چاپ سوم،  012

 )نایاب( عامیانه و معاصرفرهنگ لغات  ●
 نژاددکتر منصور ثروت، دکتر رضا انزابی

 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  924

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

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

 )وزیری(اطالعات عمومی سخن  ●
 مهندس مهدی یداللهی

 تومان 16044هفتم، ص، وزیری، چاپ  220

اصطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی  ●
 )نایاب(

 دکتر حسن انوری
 تومان 604ص، وزیری، چاپ دوم،  224

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

 تومان 904ص، رقعی، چاپ اول،  202

 فرهنگ امثال و حکم )فارسی ا انگلیسی( ●
 گردآوری سید اسماعیل ضیاء

 ویرایش لطفعلی خنجی
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  006

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

 تومان 10044ص، وزیری، چاپ اول،  1046

 تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی ●

 تألیف سیدمهدی زرقانی
 تومان 10444ص، وزیری، چاپ دوم،  642

المللی برگزیدۀ چهارمین جشنوارۀ بینکتاب )
شایستۀ تقدیر سومین دورۀ کتاب فارابی، 

احمد، کتاب برگزیدۀ فصل، جایزۀ جالل آل
 (1022پاییز 

)دورۀ فرهنگ ازبکی به فارسی  ●
 )نایاب(جلدی(6

 تألیف محمدحلیم یارقین، شفیقه یارقین
 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  1002

جامع خطاهای فراگیر در زبان فرهنگ  ●
 انگلیسی

 تألیف سیداسماعیل ضیاء
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  224

 نامۀ ساختمانواژه ●
 )انگلیسی ـ فارسی و فارسی ـ انگلیسی(

 تألیف بزرگمهر ریاحی
 تومان 16044ص، وزیری، چاپ سوم،  604

)دورۀ فرهنگ بزرگ انگلیسی ا فارسی  ●
 جلدی(6

 ریاحی تألیف بزرگمهر
 تومان 204444ص، وزیری، چاپ اول،  2044

فرهنگ اصطالحات استعاری و نمادین  ●
 عرفانی 

 تألیف عبدالرضا قریشی 
 تومان 114444ص، وزیری، چاپ اول،  040

 مرآت االصطالح ●
 آنندرام مخلص الهوری

مقدمه و تصحیح دکتر چندر شیکهر، دکتر 
 خانی، دکتر هومن یوسفدهیحمیدرضا قلیچ

 تومان 60444ص، وزیری، چاپ اول،  096

 مقامات االنام ةفالعوام فی معر ةتبصر ●
الدین مرتضی ابن داعی، محمد بن حسین جمال

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

 

 جلدی(0)دورۀ العرب  تمنتهی االرب فی لغا ●
 لغتنامۀ عربی ـ فارسی

 نژادرضا حاجیانتصحیح دکتر علی
 تومان 004444ص، رقعی، چاپ اول،  0402
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 ادبیات و شعر
 های سعدیغزل ●

 تصحیح و توضیح: دکتر غالمحسین یوسفی
 تومان 100444، سومص، وزیری، چاپ  204

 ای از شعر عربی معاصرگزیده ●
تألیف دکتر مصطفی بدوی؛ انتخاب و ترجمۀ 

 دکتر غالمحسین یوسفی و دکتر یوسف بکّار
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  092

 روانهای روشن ●
 تألیف دکتر غالمحسین یوسفی

 تومان 00444، دومص، رقعی، چاپ  024

 کاغذ زر ●
 تألیف دکتر غالمحسین یوسفی

 تومان 00444، دومص، رقعی، چاپ  020

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

 تومان 604ص، وزیری، چاپ اول،  006

 )مجموعه مقاالت( )نایاب(ها یادداشت ●
 تألیف دکتر غالمحسین یوسفی

 تومان 124ص، رقعی، چاپ اول،  262

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

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

 های ایرانیزبان ●
 یوسیف م. ارانسکی

 اشرف صادقیترجمۀ دکتر علی
 10044ص، وزیری، چاپ چهارم،  216

 جایزۀ کتاب سال( برگزیدۀ)کتاب 
 

 مسائل تاریخی زبان فارسی ●
 اشرف صادقیتألیف دکتر علی

 تومان 12044 ص، وزیری، چاپ سوم، 040

 دیوان حافظ ●
 های خطی سدۀ نهمبر اساس نسخه

 مقدمه و تدوین از دکتر سلیم نیساری
 تومان 12044ص، وزیری، چاپ دوم،  616

 شرح شکن زلف ●
 بر حواشی دیوان حافظ

 اهلل مجتباییتألیف دکتر فتح
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  026

 بنگاله در قند پارسی ●
 روابط فرهنگی ایران و هندهایی در پژوهش

 اهلل مجتباییتألیف دکتر فتح
 دژیبه کوشش شهریار شاهین

 تومان 20444ص، وزیری، چاپ اول،  024

 قال و مقال عالمی ●
 جستارها و گفتارها

 اهلل مجتباییتألیف دکتر فتح
 دژیبه کوشش مهران افشاری و شهریار شاهین

 تومان 60444ص، وزیری، چاپ اول،  604

 جلدی(6)دورۀ اریخ بیهقی ت ●
اثر ابوالفضل بیهقی؛ مقدمه، تصحیح، فهارس، 

بدلها و تعلیقات: دکتر محمدجعفر یاحقی نسخه
 و مهدی سّیدی

 تومان 104444ص، وزیری، چاپ پنجم،  2402
کتاب ، جایزۀ کتاب سال برگزیدۀکتاب )

 (المللی فارابیبرگزیدۀ چهارمین جشنوارۀ بین
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 دیبای دیداری ●
 کامل تاریخ بیهقی( )متن

اثر ابوالفضل بیهقی؛ مقدمه، توضیحات و شرح 
مشکالت: دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی 

 سیّدی
 تومان 004444، چهارمص، وزیری، چاپ  964

 های رضوانیروضه ●
 دفتر شعرهای آزاد ابوالفضل بیهقی

 بندی: دکتر محمدجعفر یاحقیگزینش و پاره
 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  260

 زین دایرۀ مینا ●
 تألیف دکتر محمدجعفر یاحقی

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  046
 جلدی(6)دورۀ  هالحقیق یقةحد ●

 سنائی غزنوی
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر محمدجعفر 

 یاحقی، دکتر سید مهدی زرقانی
 تومان120444چاپ اول، وزیری، ص،1000

 نفحات االنس ●
 عبدالرحمن جامیاثر نورالدین 

 مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر محمود عابدی
 تومان 20444ص، وزیری، چاپ هفتم،  1200

 جایزۀ کتاب سال( برگزیدۀ)کتاب 

 چهل گفتار در ادب و تاریخ ایران ●
 تألیف دکتر محمدامین ریاحی

 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  646

 منهد شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و ●
 اهلل بن عثمان بن محمد االسفزاریفضل

 مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر بهروز ایمانی
 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  090

  صهبای خرد ●
 شرح احوال و آثار حکیم عمر خیام

تألیف دکتر مهدی امین رضوی، ترجمۀ دکتر 
 مجدالدین کیوانی

 تومان 2044ص، وزیری، چاپ دوم،  024
 جایزۀ کتاب سال( برگزیدۀ)کتاب 

 تاریخ ادبیات داستانی ●
 تألیف حسن میرعابدینی

 تومان 02044ص، رقعی، چاپ اول،  606

 اشراق و عرفان ●
 تألیف دکتر نصراهلل پورجوادی

 تومان 20044ص، رقعی، چاپ اول،  064

شناسی نظری پیدایش و تکوین دستور زبان ●
 )نایاب( زایشی

 دبیرمقّدمتألیف دکتر محمد 
 تومان 2944 ،ص، وزیری، چاپ اول 024

 جایزۀ کتاب سال( برگزیدۀ)کتاب 

 دستور مفصل امروز ●
 تألیف دکتر خسرو فرشیدورد

 تومان 20044ص، وزیری، چاپ چهارم،  040

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

 تألیف دکتر خسرو فرشیدورد
 تومان 2044ص، وزیری، چاپ اول،  092

 دستور مختصر امروز ●
 تألیف دکتر خسرو فرشیدورد

 تومان 20044ص، وزیری، چاپ اول،  016

 ساخت اضافه در زبانهای ایرانی ●
تألیف دکتر غالمحسین کریمی دوستان، راضیه 

 باقری
 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  100

 شعلۀ آه ●
 قصۀ عاشقانۀ ملک محمد و شمس بانو
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 غیوری دهلوی
 و توضیح: دکتر مسعود جعفری تصحیح

 تومان 20444ص، رقعی، چاپ اول،  022

 بالغت تصویر ●
 تألیف دکتر محمود فتوحی

 تومان 04444، ششمص، وزیری، چاپ  094

 آیین نگارش مقالۀ علمی ا پژوهشی ●
 تألیف دکتر محمود فتوحی

 تومان 00444، هجدهمص، رقعی، چاپ  202

 فارسی عمومی ●
اهلل فتوحی و دکتر حبیبتألیف دکتر محمود 

 عباسی
 تومان 20444، دهمصد و ص، وزیری، چاپ  002

 نظریۀ تاریخ ادبیات ●
 راننگاری در ایبا بررسی انتقادی تاریخ ادبیات

 تألیف دکتر محمود فتوحی
 تومان 6044ص، رقعی، چاپ اول،  040

 )برگزیدۀ هفتمین دورۀ جشنوارۀ قلم زرین(

 شناسیسبک ●
 هارویکردها و روشها، نظریه

 تألیف دکتر محمود فتوحی
 تومان 124444، پنجمص، وزیری، چاپ  024

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

 (احمد

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

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  004

 عشق مجازیصد سال  ●
مکتب وقوع و طرز واسوخت در شعر فارسی 

 قرن دهم

 تألیف دکتر محمود فتوحی
 تومان 114444، دومص، وزیری، چاپ  022

 )برگزیدۀ پانزدهمین دورۀ جشنوارۀ قلم زرین(

 شناسیدرآمدی بر ادبیات ●
راهنمای اصول آموزش و پرورش در ادبیات 

 فارسی
 تألیف دکتر محمود فتوحی

 تومان 114444وزیری، چاپ دوم، ص،  004

 دستور زبان فارسی ای شش اثربررسی مقایسه ●
 تألیف علی ایمانی و خدیجه خسروی

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  000

 پیشگامان نقد ادبی در ایران ●
 تألیف دکتر محمد دهقانی

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  002

 نامۀ نقد ادبیشیوه ●
 مریم مشرّفتألیف دکتر 

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ دوم،  212

 روشنگران ایرانی و نقد ادبی ●
 نژادتألیف دکتر ایرج پارسی

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  000

 علی دشتی و نقد ادبی ●
 نژادتألیف دکتر ایرج پارسی

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  204

 خانلری و نقد ادبی ●
 نژادپارسیتألیف دکتر ایرج 

 تومان 6044ص، رقعی، چاپ اول،  222

 احسان طبری و نقد ادبی ●
 نژادتألیف دکتر ایرج پارسی

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  002

 نیما یوشیج و نقد ادبی ●
 نژادتألیف دکتر ایرج پارسی
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 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  064

 بهار و نقد ادبی ●
 نژادپارسیتألیف دکتر ایرج 

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  222

 فاطمه سیاح و نقد ادبی ●
 نژادتألیف دکتر ایرج پارسی

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  206

 کوب و نقد ادبیعبدالحسین زرین ●
 نژادتألیف دکتر ایرج پارسی

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  004

 های ماندگارها و ترانهتصنیف ●
 انتخاب و معرفی مجید قدمیاری

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  002

 گر دهراین کوزه ●
 گزیدۀ رباعی از آغاز تا امروز

 گزینش، پژوهش و دیباچه: مرتضی کاخی
 تومان 10044ص، رقعی، چاپ اول،  002

 هاها و رستنشکفتن ●
 منتخب شعر معاصر

 به کوشش فریدون مشیری
 تومان 64444وم، سص، رقعی، چاپ  926

 )مجموعه شعر(ها و احساس لحظه ●
 فریدون مشیری

 تومان 2944ص، رقعی، چاپ پنجم،  164

 )مجموعه شعر(تشنۀ طوفان  ●
 فریدون مشیری

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ سوم،  246

 )مجموعه شعر(از خاموشی  ●
 فریدون مشیری

 تومان 2944ص، رقعی، چاپ هفتم،  106

 مالکِ مُلکِ سخن ●
 شرح قصاید خاقانی

 تألیف دکتر عباس ماهیار
 تومان 00444، دومص، وزیری، چاپ  002

 جلدی(6)دورۀ هزار حکایت صوفیان  ●
از مؤلفی ناشناخته )بر اساس دستنویس کهن 

 ق( 311
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر حامد 

 پورخاتمی
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  1096

 نویسندگیاز فن نگارش تا هنر  ●
 تألیف دکتر حسن احمدی گیوی

 تومان 20444م، هفتص، وزیری، چاپ  024

 )نایاب( گاورمنت و بانیدینگ ●
 پیتألیف دکتر محمود فرخ

 تومان 1044ص، وزیری، چاپ اول،  044

 )نایاب( شناسیمفاهیم اساسی زبان ●
 پیتألیف دکتر محمود فرخ

 تومان 2044ص، وزیری، چاپ سوم،  042

 ب()نایا های کالس دستور زبان فارسیتمرین ●
 تألیف دکتر حسن انوری

 تومان 1044ص، رقعی، چاپ اول،  004

 نسیم عطرگردان ●
 فرهنگ اشعار حافظ برای جوانان

 تألیف دکتر حسن انوری
 تومان 11444ص، رقعی، چاپ اول،  192

 فارسی عمومی ●
تألیف دکتر حسن انوری، دکتر یوسف عالی 

 آبادعباس
 تومان 6044ص، وزیری، چاپ اول،  011

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

 آبادعباس
 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  210

 2و  1راهنمای دستور زبان فارسی  ●
 )دانشگاه پیام نور(

تألیف دکتر حسن انوری، دکتر یوسف عالی 
 آبادعباس

 تومان 6044ص، وزیری، چاپ اول،  010

 شناسی شعر معاصرجریان ●
 آبادتألیف دکتر یوسف عالی عباس

 تومان 10444ص، رقعی، چاپ اول،  004

 آشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی ●
 )نایاب(
های ایرانی دورۀ های زبانها و نوشتهنگاشته

 میانه
 تألیف احمد سمیعی گیالنی

 تومان 0044قعی، چاپ اول، ص، ر 164

 )نایاب( شناسیآشنایی با زبان ●
 شناسیکلیات واج

 تألیف احمد سمیعی گیالنی
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول، 190

 )نایاب( تتبعات ●
 تألیف مونتنی؛ ترجمۀ احمد سمیعی گیالنی

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول، 260

 )نایاب( زیباشناسی ●
 تألیف ژان برتلمی

 ترجمۀ احمد سمیعی گیالنی
 تومان 00444، چاپ اول، وزیریص،  644

 حافظ و پیدا و پنهان زندگی ●
 تألیف دکتر منصور رستگار فسائی

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  022

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

 تومان 16044ص، وزیری، چاپ اول،  099

 عارف قزوینیخاطرات  ●
 به کوشش مهدی نورمحمدی

 با مقدمۀ ایرج افشار
 تومان 60444، دومص، وزیری، چاپ  610

 تاریخ ادبیات عرب ●
 تألیف دکتر عبدالحسین فرزاد

 تومان 0944ص، وزیری، چاپ ششم،  240

 رویکردهای شعر معاصر عرب ●
اهلل تألیف دکتر احسان عباس؛ ترجمۀ دکتر حبیب

 عباسی
 تومان 0944رقعی، چاپ اول، ص،  024

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

 اهلل عباسیحبیب
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  1460

 قرآن سرچشمۀ نثر عربی ●
تکوین و تطور نثر عربی از جاهلیت تا سقوط 

 بغداد
 اهلل عباسیدکتر حبیب

 تومان 20444چاپ اول، ص، وزیری،  296

 سیری در شعر عربی ●
 از روزگار جاهلی تا سقوط بغداد

 اهلل عباسیدکتر حبیب
 تومان 22044ص، وزیری، چاپ اول،  202

 المنهج )نثر و شعر عربی( ●
انتخاب و شرح از: دکتر جعفر شعار، دکتر 

 عبدالحسین فرزاد
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 تومان 12044ص، وزیری، چاپ پنجم،  016

 عربی در ایران پس از سقوط بغدادنظم و نثر  ●
نژاد؛ با همکاری تألیف دکتر علیرضا حاجیان

 دکتر معصومه شبستری
 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  266

 رستم و سهراب ●
 مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر غالمعلی فالح

 تومان 9044ص، وزیری، چاپ اول،  044

 شناسی ادبیات داستانیجامعه ●
 واقعیت اجتماعی()رمان و 

 تألیف میش زرافا؛ ترجمۀ نسرین پروینی
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  000

انداز ادبیات تطبیقی غرب )از دانته تا چشم ●
 یوجین اونیل(

تألیف ورنر فریدریش، دیوید هنری ملون؛ 
 ترجمۀ نسرین پروینی

 تومان 10444ص، رقعی، چاپ اول،  214

 روانکاوی و ادبیات ●
 ن، دو انسان، دو جهاندو مت

 از بهرام گور تا راویِ بوفِ کور
 تألیف حورا یاوری

 تومان 00444، دومص، رقعی، چاپ  024

 داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته ●
 گفتارهایی در نقد ادبی

 تألیف حورا یاوری
 تومان 9044ص، رقعی، چاپ اول،  022

 پرسه در عرصۀ کلمات ●
 در زمینۀ ادبیات( )پنجاه و پنج مقاله و یادداشت

 تألیف دکتر محمدرضا ترکی
 تومان 0944، دومص، رقعی، چاپ  206

 نقد صیرفیان ●

 شناسی معاصرفراز و فرود خاقانی
 دکتر محمدرضا ترکی

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  040

 های عامیانۀ ایرانیقصه ●
 علیرضا ذکاوتی قراگزلو

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  010

 بازشناسی و نقد تصوف ●
 تألیف دکتر علیرضا ذکاوتی قراگزلو

 تومان 10044ص، رقعی، چاپ اول،  002

 )نایاب( گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی ●
همراه با شرح و معنی همۀ ابیات مربوط به گل 

 و گیاه در دیوان حافظ
 تألیف دکتر بهرام گرامی؛ با مقدمۀ ایرج افشار

 تومان 10444م، ص، وزیری، چاپ دو 022

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

 نائینی و دکتر نورانی وصال
 تومان 1904ص، وزیری، چاپ چهارم،  026

 )نایاب( کلیات سعدی ●
 به کوشش کمال اجتماعی جندقی

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ چهارم،  1400

 )جیبی، قابدار(رباعیهای خیام  ●
اهتمام و ترجمۀ پرفسور حسین صادقی،  به

تابلوها از استاد محمود فرشچیان، خط 
 غالمحسین امیرخانی

به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و 
 رنگ، گالسه 6فرانسوی، 

 تومان 104444ص، جیبی، چاپ اول،  002

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

 رنگ، گالسه 6روسی، 
 تومان 004444ص، وزیری، چاپ اول،  002

 )رحلی، قابدار(رباعیهای خیام  ●
 به اهتمام و ترجمۀ پرفسور حسین صادقی،

تابلوها از استاد محمود فرشچیان، خط 
 غالمحسین امیرخانی

به پنج زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی و 
 رنگ، گالسه 6روسی، 

 تومان 1044444ص، رحلی، چاپ اول،  002

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

 تومان 2244 چاپ اول، وزیری،ص، 244

 )نایاب( دمانصبح با ●
 برگزیدۀ شعر معاصر ایران

 مقدمه و انتخاب از میمنت میرصادقی
 تومان 1204ص، رقعی، چاپ اول،  004

 های شعر معاصر ایراناز چهره ●
 اهلل فوالدوندتألیف عزت

 تومان 6044ص، رقعی، چاپ اول،  000

 فارسی عمومی ●
 تألیف دکتر عفت نقابی

 تومان 10044 ،ص، وزیری، چاپ سوم 002

 از قصه به رمان ●
متن گذار از دوران  ۀمنزلبررسی امیر ارسالن به

 قصه به عصر رمان
 تألیف دکتر هادی یاوری

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  260

 جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران ●
 تألیف دکتر مریم مشرّف

 تومان 9044ص، رقعی، چاپ اول،  042

 پروین اعتصامی ●
 گذار ادبیات نئوکالسیک ایرانپایه

 تألیف دکتر مریم مشرّف
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  210

 میراث مولوی ●
 شعر و عرفان در اسالم

نوشتۀ ویلیام چیتیک، آنه ماری شیمل، کریستف 
 بورگل و دیگران

 ترجمۀ دکتر مریم مشرّف
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ سوم،  002

 ادبیسبک و زبان در نقد  ●
 راجر فاولر

 ترجمۀ دکتر مریم مشرّف
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  062

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

 تومان 2044ص، وزیری، چاپ اول،  296

 گردشحکایت آفتاب ●
 تصویر ذرّه و نور در آثار موالنا

 تألیف سمیرا قیّومی
 تومان 0944ص، رقعی، چاپ اول،  010

 هرمنوتیک و نمادپردازی در غزلیات شمس ●
 تألیف دکتر علی محمدی آسیابادی

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  004

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

 تومان 16044ص، رقعی، چاپ اول،  020
زۀ جایکتاب شایستۀ تقدیر پنجمین دورۀ )

 (احمدجالل آل
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 جهانیهای آنتحفه ●
 الدین رومیسیری در زندگی و آثار موالنا جالل

 به کوشش علی دهباشی
 تومان 60444ص، وزیری، چاپ سوم،  006

 )نایاب( طرز تازه ●
 شناسی غزل سبک هندیسبک

 پور آالشتیتألیف دکتر حسین حسن
 تومان 2944ص، رقعی، چاپ اول،  202

 ساری و سبک هندیزاللی خوان ●
بررسی جایگاه زاللی در شعر قرن یازدهم همراه 

 های شعر اونمونه
 تألیف و تحقیق دکتر سعید شفیعیون

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  262

 برداشت آخر ●
 نگاهی به طنز امروز ایران

 تألیف رؤیا صدر
 تومان 0944ص، رقعی، چاپ اول،  062

فارسی به های آموزش زبان اصول نظریه ●
 زبانانغیرفارسی

 تألیف دکتر سیدمحمد ضیاءحسینی
 تومان 2044ص، وزیری، چاپ اول،  220

 آموزانروش تدریس زبان فارسی به فارسی ●
 )نایاب( خارجی

 تألیف دکتر سیدمحمد ضیاءحسینی
 تومان 2044ص، وزیری، چاپ اول،  202

 های ادبیآشنایی با مکتب ●
 تألیف دکتر منصور ثروت

 تومان 22044ص، رقعی، چاپ چهارم،  002

 )نایاب( ختم الغرایب ●
 العراقین خاقانی تحفة

 آبادتصحیح دکتر یوسف عالی عباس

 تومان 2044ص، وزیری، چاپ اول،  024

 )نایاب( بر کران بیکران ●
 تألیف دکتر داریوش صبور

 تومان 0944ص، وزیری، چاپ دوم،  002

 )نایاب( از کاروان حله ●
 داریوش صبور تألیف دکتر

 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  204

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

 تومان 1644ص، وزیری، چاپ سوم،  164

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

 تومان 1244ص، وزیری، چاپ اول،  004

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

 تومان 9044ص، رقعی، چاپ اول،  164

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

 تومان 604ص، رقعی، چاپ اول،  124

 )نایاب( های اعتراضسروده ●
 )مجموعه شعر(

 ترجمۀ سعید توکلی پارسان
 تومان 1944ص، رقعی، چاپ اول،  004

 )نایاب( های الویسروده ●
 )مجموعه شعر(

 ترجمۀ پیام نیکدست، ویرایش: م. آزاد
 تومان 1044ص، رقعی، چاپ اول،  012

های داستانی )تا پایان قرن آرایی در منظومهبزم ●
 ششم(

 تألیف دکتر جمیله اخیانی
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  016
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 کالسیکبوطیقای  ●
بررسی تحلیلی ـ انتقادی نظریۀ شعر در منابع 

 فلسفی
 دکتر مهدی زرقانی

 تومان 16044ص، وزیری، چاپ اول،  064

طب و مضامین طبی و بازتاب آن در ادب  ●
 فارسی

 دکتر اکرم گلشنی
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  204

 فرهنگ ادبی پیامک ●
 اصغر ارجی، دکتر ایرج شهبازیدکتر علی

 تومان 16044ص، رقعی، چاپ اول،  022

 برگدرخت زندۀ بی ●
 اهلل بهمنی مطلقدکتر حجت

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  606

 گوید؟نیما چه می ●
 نقد و بررسی یادداشتهای روزانۀ نیما یوشیج

 محمدیتألیف حسن گل
 تومان 16044ص، رقعی، چاپ اول،  644

 )نایاب( سیمرغ در جستجوی قاف ●
 درآمدی بر سیر تحول عقالنیت در ادب فارسی

 تألیف دکتر مهدی محبتی
 تومان 0944ص، وزیری، چاپ دوم،  006

 بدیع نو ●
 هنر ساخت و آرایش سخن

 تألیف دکتر مهدی محبتی
 تومان 0044ص، وزیری، چاپ دوم،  012

 جلدی(6)دورۀ از معنا تا صورت  ●
ها، نظریهها، ها، زمینهبندی و تحلیل ریشهطبقه

ها و آثار مهم نقد ها، رویکردها، اندیشهجریان
 ادبی در ایران و ادبیات فارسی

 تألیف دکتر مهدی محبتی
 تومان 29444ص، وزیری، چاپ دوم،  1202

شایستۀ تقدیر سومین دورۀ جایزۀ کتاب )
 احمد(جالل آل

 نقد ادبی در ادبیات کالسیک فارسی ●
 تألیف دکتر مهدی محبتی

 تومان 19044وزیری، چاپ اول، ص،  060

 فارسی عمومی ●
 تألیف دکتر مهدی محبتی

 تومان 00444، هشتمص، وزیری، چاپ  012

 سفر در آینه ●
 نقد و بررسی ادبیات معاصر

 به کوشش دکتر عباسعلی وفایی
 تومان 9044ص، وزیری، چاپ اول،  040

 جستارهایی در زبان فارسی ●
 تألیف دکتر عباسعلی وفایی

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  219

 دستور تطبیقی ●
 )فارسی ـ عربی(

 تألیف دکتر عباسعلی وفایی
 تومان 9044ص، رقعی، چاپ اول،  040

 دستور توصیفی ●
 )بر اساس واحدهای زبان فارسی(

 تألیف دکتر عباسعلی وفایی
 تومان 10444ص، رقعی، چاپ اول،  044

 شعر فنی و فن شعر ●
 عباسعلی وفاییتألیف دکتر 

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  062

 تراژدی در اساطیر ایران و جهان ●
ر نیا عمران، دکتر منوچهتألیف دکتر آسیه ذبیح

 اکبری
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 تومان 20044ص، رقعی، چاپ اول،  640

 )مجموعۀ سه دفتر شعر(لیلی عاشق  ●
 آرا قهرماندل

 تومان 1044ص، رقعی، چاپ اول،  100

 )نایاب( )مجموعه شعر(بادهای مدور  ●
 آرا قهرماندل
 تومان 1044ص، رقعی، چاپ اول،  96

 پارۀ ذهن ●
 تألیف استیو هریس، ترجمۀ پیام نیکدست

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  002

 کیمیای سخن ●
 برگزیده متون نظم و نثر فارسی

اهلل تألیف دکتر مرتضی چرمگی عمرانی و نعمت
 پناهی

 تومان 12044وزیری، چاپ اول، ص،  012

 کلیات میرکرمانی ●
 استاد سعید نفیسیتصحیح 

 ننیزبه کوشش دکتر وحید قنبری
 زیرنظر رامین نفیسی

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول، 026

 ترجمۀ متون مطبوعاتی ●
 تألیف دکتر رضا ناظمیان

 تومان 10044ص، وزیری، چاپ اول،  040

 ادبیات معاصر عربی ●
دکتر علی گنجیان خناری و عباس  ترجمۀ

 نوروزپور نیازی
 تومان 9044ص، وزیری، چاپ اول،  204

 علم البیان ●
 تألیف دکتر اباذر عباچی

 تومان 9044ص، وزیری، چاپ اول،  204

 نقد زرّین ●

شعر و شاعران در آثار دکتر عبدالحسین 
 کوبزرّین

 تألیف دکتر نرجس افشاری
 تومان 20444ص، وزیری، چاپ اول،  064

 های شعری فیلسوفان مسلمانرساله ●
 یررشد و خواجه نصسینا، بغدادی، ابنفارابی، ابن

ترجمه، مقدمه و تعلیقات: دکتر سیدمهدی 
 زادۀ نیریزرقانی و دکتر محمدحسن حسن

 تومان 20444ص، وزیری، چاپ اول،  012

 زیر این نخل بلند ●
 ارسیادب فجستارهایی در تأثیر شاهنامه بر پهنۀ 

 دکتر محمدجعفر یاحقی
 تومان 04444ص، وزیری، چاپ اول،  022

 تاریخ بدن در ادبیات ●
 تألیف سیدمهدی زرقانی 

 تومان 244444،دومص،وزیری،چاپ 024

 عشاق نغمۀ ●
 ایقمشهگزیده اشعار حکیم الهی
 ایقمشهالهیالدینمحیبه کوشش دکتر حسین

 تومان 104444،دومچاپ  رقعی، ص،264

 بازنگری در تاریخ بالغت مدرسی ●
 تألیف دکتر مصطفی جلیلی تقویان

 تومان 94444ص، وزیری، چاپ اول، 200

 جنات عدن ●
 تألیف عبدی بیگ شیرازی

تصحیح و پژوهش دکتر احسان اشراقی، مهرزاد 
 پرهیزکاری

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  202

 آهوی وحشی ●
 مقاله دربارۀ حافظ( 4)

 دکتر غالمعلی حداد عادلتألیف 
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 تومان 00444، دومص، رقعی، چاپ  044

 حدیث سرو و نیلوفر ●
قارۀ مقاله دربارۀ زبان و ادبیات فارسی در شبه 6)

 هند(
 تألیف دکتر غالمعلی حداد عادل

 تومان 04444ص، رقعی، چاپ اول،  200

 )زیر چاپ(من امشب آمدستم وام بگزارم  ●
سوی ثالث آن)شیوۀ شاعری مهدی اخوان 

 های هنری(گزاره
 آبادتألیف دکتر یوسف عالی عباس

 

 تاریخی ا سیاسی
 یادداشتهای روزانۀ محمدعلی فروغی ●

 )از سفر کنفرانس صلح پاریس(
 به خواستاری ایرج افشار

ژمان پدکتر وفایی، به کوشش دکتر محمد افشین
 فیروزبخش

 تومان 004444، هشتمص، وزیری، چاپ  044

 خاطرات محمدعلی فروغی ●
تا  1661همراه یادداشتهای روزانه از سالهای )به

 خورشیدی( 1164
 به خواستاری ایرج افشار

ژمان پدکتر وفایی، به کوشش دکتر محمد افشین
 فیروزبخش

 تومان 004444، پنجمص، وزیری، چاپ  1120

 اندیشۀ سیاسی در اسالمتاریخ  ●
 تألیف پاتریشیا کرون

 ترجمۀ دکتر مسعود جعفری
 تومان 104444، سومص، وزیری، چاپ  000

 جلدی(6)دورۀ اندیش پیر پرنیان ●
 در صحبت سایه

 خاطرات هوشنگ ابتهاج )ه. ا. سایه(
 به کوشش دکتر میالد عظیمی و عاطفه طیه

 تومان 904444، پانزدهمص، وزیری، چاپ  1064

 کوچ کوچ ●
 تجربۀ نیم قرن زندگی در کهگیلویه و بویراحمد

 خاطرات عطا طاهری بویراحمدی
 با مقدمۀ ایرج افشار

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم،  606

 جلدی(6)دورۀ تاریخ تمدن  ●
 تألیف هنری لوکاس

 ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ
 تومان 20444ص، وزیری، چاپ هشتم،  1004

 فرهنگ جهانتاریخ تمدن و  ●
 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

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  1404

 برآمدن عباسیان ●
 ایدئولوژی مذهبی و اقتدار سیاسی

 یف دکتر نادر نادریتأل
 ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  192

 ماکجاآباد ●
 مسائل مبرم جهان در عصر جهانی شدن

 تألیف گرت جونز
 ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  109
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 آوریتاریخ علم و فن ●
 کلیلن و هرولد دُرنتألیف جیمز مک

 ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری
 تومان 16044ص، وزیری، چاپ دوم،  040

 تاریخ علم ●
 یرتألیف پیتر دی

 ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، نگار نادری
 تومان 6044ص، وزیری، چاپ اول،  006

 تاریخ و فلسفۀ علم ●
 تألیف ل. و. هلزی هال

 ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ
 تومان 10044ص، وزیری، چاپ اول،  042

 )نایاب( برج فرازان ●
 داهلل فوالدونتألیف باربارا تاکمن؛ ترجمۀ عزت

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ دوم،  1422

التولیه )میرزا محمد نواب خاطرات وکیل ●
 جلدی(6)دورۀ  رضوی(

 اکبر تشکّری بافقیبه کوشش دکتر علی
 با مقدمۀ ایرج افشار

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  1004

 تاریخ سیاسی ایران در دورۀ قاجاریه ●
 تألیف دکتر ابراهیم تیموری

 تومان 20444ص، وزیری، چاپ اول،  2202

 من عزّتم، بچۀ سنگلج ●
اهلل انتظامی، همراه با خاطرات استاد عزت

تصاویر و مدارک، چهاررنگ، روی کاغذ گالسه 
 DVDهمراه با قاب، بسیار نفیس، همراه با 

 له سلطانیبه کوشش غزا
 تومان 944444ص، رحلی، چاپ اول،  204

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

 به کوشش علی دهباشی
 تومان 2944ص، وزیری، چاپ دوم،  000

 )نایاب( خاطرات پرنس ارفع ●
 به کوشش علی دهباشی

 تومان 2944ص، وزیری، چاپ دوم،  646

  فرنگسفرنامۀ حاج سیاح به  ●
 به کوشش علی دهباشی

 تومان 16044ص، وزیری، چاپ ششم،  000

 زندگی سیاسی و اجتماعی مظفر فیروز ●
 )نایاب(

 به کوشش علی دهباشی
 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  022

 )نایاب( یادهایی از گذشته ●
 خاطرات دکتر فروتن

 به کوشش علی دهباشی
 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  002

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

 تألیف زهرا شجیعی
 تومان 22044ص، وزیری، چاپ دوم،  2244

 جایزۀ کتاب سال( برگزیدۀ)کتاب 

 جلدی(1)دورۀ تاریخ انقالب مشروطیت  ●
 )نایاب(

 زادهتألیف دکتر مهدی ملک
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ دوم،  1692

 1204-1209ایران در  ●
 العاده کنت دوسرسیسفارت فوق

 ترجمۀ دکتر احسان اشراقی
 تومان 9044ص، وزیری، چاپ اول،  000

 )نایاب( جلدی(6)دورۀ تاریخ ایران باستان  ●
 دکتر اردشیر خدادادیان
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 تومان 19044ص، وزیری، چاپ دوم،  1092

 )نایاب( تاریخ مصر باستان ●
 خدادادیاندکتر اردشیر 

 تومان 10044ص، وزیری، چاپ اول،  040

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

 تومان 10044ص، وزیری، چاپ اول،  1244

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

 تومان 10044ص، وزیری، چاپ اول،  1496

 )نایاب( و زندگی مردم جهانتاریخ تمدن  ●
 تألیف لوئیس پل تاد، کنت اس. کوپر

 ترجمۀ هاشم رضی
 تومان 10444ص، وزیری، چاپ دوم،  040

 جامعه و اقتصاد عصر ساسانی ●
 رادترجمۀ حسین کیان

 تومان 2944ص، وزیری، چاپ اول،  244

خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی  ●
 )نایاب(

 تألیف بهرام افراسیابی

 مختصر تاریخ ایران در دورۀ افشاریه ●
 تألیف دکتر رضا شعبانی

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ دوم،  600

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

 تومان 20044ص، وزیری، چاپ اول،  1412
 (1022برگزیدۀ فصل، تابستان )کتاب 

 )نایاب( تاریخ شیراز ●
 نظردکتر حسن خوبتألیف 

 به کوشش دکتر جعفر مؤید شیرازی
 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  1460

 مروری کوتاه بر تاریخ ایران ●
 تألیف دکتر رضا شعبانی

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ دوم،  040

 امامیخاطرات جعفر شریف ●
 به کوشش حبیب الجوردی

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ دوم،  014

 1919-1922انگلستان و روسیه در ایران  ●
هایی از سلطۀ آنها و تالش برای رهایی از جلوه

 آن، از جمله استمداد از جامعۀ ملل
 تألیف دکتر مصطفی دبیری

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  164

 های جیحونسفر به کرانه ●
 ال سازگارتألیف بایرون ـ رابرت؛ ترجمۀ لی

 تومان 0944 ص، رقعی، چاپ اول، 026

 کاروان عمر ●
 خاطرات اسفندیار بزرگمهر

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  022

 آئینۀ عبرت ●
 تألیف دکتر سیف پورفاطمی

 به کوشش علی دهباشی
 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  1462

 اندزنانی که دنیا را تکان داده ●
 ترجمه و تألیف عفت برادران رحیمی

 تومان 12044سوم، ص، رقعی، چاپ  622

 من و آزادی ●
 خاطرات میرزا حسن خیاط )فرنیا(

خان از دوستان عارف قزوینی و میرزا کوچک
 جنگلی

 به کوشش مهدی نورمحمدی
 تومان 0944ص، رقعی، چاپ اول،  194

باقرخان سعدالسلطنه حاکم قزوین در عصر  ●
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 ناصری
 پژوهش و تألیف مهدی نورمحمدی

 تومان 10044ص، وزیری، چاپ اول،  296

 صفویان در گذرگاه تاریخ ●
 تألیف دکتر حمیدرضا صفاکیش

 تومان 16044ص، وزیری، چاپ اول،  602

 مروری بر تاریخ دیپلماسی نوین ایران ●
 تألیف دکتر مجید مهران

 تومان 60444ص، وزیری، چاپ اول،  660

 (جلدی6 ۀدور) ارومیه از دیرینه زمان تا امروز ●
 تألیف پرویز عقلمند

تومان 004444ص،رحلی،چهار رنگ،1412

 دین ا فلسفه ا عرفان
 االصنام ●

 تاریخ پرستش عرب پیش از ظهور اسالم
 دکتر سیدمحمدرضا جاللی نائینی

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  046

 نیچه و مسیحیت ●
 تألیف کارل یاسپرس

 اهلل فوالدوندترجمۀ عزت
 تومان 2944ص، رقعی، چاپ دوم،  164

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

 تومان 2244ص، وزیری، چاپ دوم،  002

 )نایاب( آیین جوانمردی ●
 تألیف هانری کربن

 ترجمۀ احسان نراقی
 تومان 0044ص، وزیری، چاپ دوم،  200

 )زیر چاپ(باستان  باورهای ایران ●
ها و اعتقادات رایج در ایران پژوهشی دربارۀ دین

 پیش از اسالم
 دکتر ژاله آموزگار

 یک حرف صوفیانه ●
 دکتر محمود عابدی

 تومان 114444 دومص، رقعی، چاپ  000

 )نایاب( تصوف و سوررئالیسم ●

 احمد سعید )أدونیس(تألیف علی
 اهلل عباسیترجمۀ دکتر حبیب

 تومان 0044رقعی، چاپ اول، ص،  006

 زبان عرفان ●
 تألیف دکتر علیرضا فوالدی

 تومان 10044ص، رقعی، چاپ سوم،  010
 جایزۀ کتاب سال( برگزیدۀ)کتاب 

 دین، فلسفه، قانون ●
 مجموعه مقاالت عرفانی

 تألیف دکتر سیدمصطفی محقق داماد
 تومان 2944ص، رقعی، چاپ اول،  024

 جهانتاریخ اجمالی ادیان  ●
 تألیف دکتر مسعود جاللی مقدم

 تومان 6044ص، رقعی، چاپ دوم،  002

 های عرفانیساختار داستانی حکایت ●
 تألیف دکتر قدسیه رضوانیان

 تومان 10444ص، رقعی، چاپ اول،  602

 شناسی تطبیقیتالشی در انسان ●
 تألیف دکتر حسین کرمی

 تومان  00444ص،رقعی،چاپ اول،016

 )نایاب( آخرین حجاب ●
 سفری به عالم تعلیمات دراویش

 تألیف رشاد فیلد؛ ترجمۀ مریم بیات
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 تومان 2944ص، رقعی، چاپ اول سخن،  226

 یک پیام از مجوگوریه ●
 تألیف وین ویبل؛ ترجمۀ مریم بیات

 تومان 0944ص، رقعی، چاپ اول،  024

 فرستادگان نور ●
 نوشتۀ جیمز توئیمن؛ ترجمۀ مریم بیات

 تومان 2644چاپ اول،  ص، رقعی، 016

 زندگی در جذبۀ عشق ●
 نوشتۀ سوفی برنهام؛ ترجمۀ مریم بیات

 تومان 20444ص، رقعی، چاپ اول،  024

 دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت ●
 )نایاب(

 تألیف هاشم رضی
 تومان 16044ص، وزیری، چاپ سوم،  096

 )نایاب( زرتشت و گاثاها ●
عرفان از منظر بینی، فلسفه، حکمت و جهان

 زرتشت
 تألیف هاشم رضی

 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  024

 )نایاب( آیین مغان ●
 های ایران باستانپژوهش دربارۀ دین
 تألیف هاشم رضی

 تومان 16044ص، وزیری، چاپ سوم،  002

 )نایاب( انسان، خدا، عشق ●
 تألیف لینیا گلداشمیت

 ترجمۀ مژگان پرندیان
 تومان 0044اول،  ص، رقعی، چاپ 106

 مجمع البحرین ●
 به کوشش دکتر محمدرضا جاللی نائینی

 تومان 204ص، وزیری، چاپ دوم،  04

 حدیث کرامت ●
 هاپاسخی منطقی به پرسش

 پژوهش و نگارش: دکتر محمد استعالمی
 تومان 09444، دومص، رقعی، چاپ  262

 (1022)کتاب برگزیدۀ فصل، تابستان 

 زوایای تاریک حکمت ●
 آرا قهرمانپیتز کینگزلی؛ ترجمۀ دل

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ دوم،  206

 راه چهارتو ●
آرا قهرمان و نوشتۀ آنجلس آرین؛ ترجمۀ دل

 فیروزه پاکروان
 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  164

 بودلر ●
 آرا قهرماننوشتۀ ژان پل سارتر؛ ترجمۀ دل

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ دوم،  191

 فاطمه الزهرا )س( فضائل ●
 تألیف محمد بن عبداهلل حاکم نیشابوری

 تحقیق و ترجمه: محمود نعمتی
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  004
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 خارجی رمان و مجموعه داستان
  پائوال ●

 نوشتۀ ایزابل آلنده؛ ترجمۀ مریم بیات
 تومان 60444، هفتمص، رقعی، چاپ  004

 خاطرات یک گیشا  ●
 نوشتۀ آرتور گلدن؛ ترجمۀ مریم بیات

 تومان 90444، چهاردهمص، رقعی، چاپ  606

 تونی معمولیچرا خوشبخت باشی،وقتی می ●
 باشی؟

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

 مُردن ●
 کری تیلر؛ ترجمۀ میعاد بانکینوشتۀ 

 تومان 04444ص، رقعی، چاپ دوم،  100

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

 تومان 04444ص، رقعی، چاپ دوم،  022

 زندگی من ●
 نوشتۀ آناتول فرانس؛ ترجمۀ فریبا مجیدی

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ دوم،  044

  یئر کوچولوپ ●
 فریبا مجیدی؛ ترجمۀ آناتول فرانسنوشتۀ 

  تومان 00444، دومص، رقعی، چاپ 022

 ها بالون ●
نوشتۀ آملی نوتومب؛ ترجمۀ دکتر سحر وفایی 

 خاتونیتاج
 تومان 02044ص، رقعی، چاپ اول،  164

 خواهددلم بدجور زندگی کردن می ●
 های آنتوان چخوفبراساس یادداشت

 

کرمر،کورین ژورسکو؛ -آبراهامنوشتۀ برونو 
 خاتونیترجمۀ دکتر سحر وفایی تاج

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  102

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

 عاقدی،دکتر علی ابراهیمی 
 تومان 114444ص، رقعی، چاپ اول،  266

 بیش از اندازه و همیشه ناکافی ●
شتۀ مری.ال ترامپ؛ ترجمۀ دکتر مهرداد نو

 عاقدی،دکتر علی ابراهیمی 
 تومان 04444ص، رقعی، چاپ اول،  004

 ()نایاب کوهستان جان ●
 آرا قهرماننوشتۀ گائوچینگ ژیان؛ ترجمۀ دل

 تومان 0944ص، رقعی، چاپ اول،  622

 )نایاب( گویی هزارونهصدتک ●
 نووچنتو: پیانیست

 آرا قهرمانباریکو؛ ترجمۀ دلنوشتۀ الساندرو 
 تومان 1044ص، رقعی، چاپ اول،  62

باک روی طناب بندبازی و مرد جوان بی ●
 های دیگرداستان

ان؛ نشنوشتۀ ویلیام سارویان؛ ترجمۀ پونه پاک
 زادهمقدمه و ویرایش: صفدر تقی

 تومان 0944ص، رقعی، چاپ اول،  006

 ازدیدبدید و  ●
 ترجمۀ هرمز عبداللهیپور؛ نوشتۀ تارا بهرام

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  092

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

 تومان 1244ص، رقعی، چاپ اول،  024
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 بختشاهزادۀ خوش ●
 نوشتۀ اسکار وایلد؛ ترجمۀ دکتر حمید حقیقت

 تومان 1144ص، رقعی، چاپ اول،  100

 )نایاب(ناگهان فرشته  ●
 رواننوشتۀ هوشنگ خوش

 تومان 904

 )نایاب(پدر  ●

 نوشتۀ دانیل استیل؛ ترجمۀ سعید درودی

 من فقط یک خاطره دارم ●
 نوشتۀ زهرا بازرگان

 تومان 6044ص، رقعی، چاپ اول،  020

 همیشه برده ●
 نوشتۀ ژان روبر کده؛ ترجمۀ پروین نقیبی

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

 هما پوراصفهانی
 تومان 120444، سیزدهمص، رقعی، چاپ  244

 استایل ●
 دنیا منصوری ،هما پوراصفهانی

 تومان 120444، یازدهمص، رقعی، چاپ  012

 ذهن خالی ●
 هما پوراصفهانی

 تومان 120444، چهاردهمص، رقعی، چاپ  022

 سیگار شکالتی ●
 هما پوراصفهانی

 تومان 120444، نوزدهمص، رقعی، چاپ  020

 سجاده و صلیب ●
 هما پوراصفهانی

 تومان 94444، دهمص، رقعی، چاپ  006

 توسکا ●
 هما پوراصفهانی

 تومان 160444، نهمص، رقعی، چاپ  006

 جلدی(6)دورۀ شکالت تلخ  ●
 هما پوراصفهانی

 تومان190444،نوزدهمچاپ  رقعی، ص،206

 جلدی(6)دورۀ اوراکل  ●
 هما پوراصفهانی

 تومان104444،پنجم، رقعی، چاپ ص1402

 جلدی(6)دورۀ تقاص  ●
 هما پوراصفهانی

 تومان 020444،پنجم، رقعی، چاپ ص1206

 جلدی(1)دورۀ اسپرسو  ●
 هما پوراصفهانی

 تومان104444،دوازدهم، رقعی، چاپ ص1202

 لبخند خورشید ●
 عاطفه منجزی

 تومان 04444،اول چاپ رقعی، ص،604

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

 تومان100444،دوم ص،رقعی،چاپ1000

 پرنده بهشتی ●
 عاطفه منجزی

 تومان64444،اول چاپ رقعی، ص،602

 ماهیشاه ●
 عاطفه منجزی

 تومان 114444،دوم چاپ رقعی، ص،662

 یواشکی  ●
 عاطفه منجری

 تومان 90444،ششم ص، رقعی، چاپ 002
 تیه طال  ●
 عاطفه منجزی   

 تومان 00444،چهارم ص، رقعی، چاپ 014
  جلدی( 6)دورۀ در پس نقاب   ●
 عاطفه منجزی   

 تومان 104444سوم، ص، رقعی، چاپ 922
  جلدی( 6)دورۀ زرپران   ●
 عاطفه منجزی   

 تومان 104444ششم، ص، رقعی، چاپ 1160

 درخشدمی ●
 م.بهارلویی

 تومان 00444،دوم چاپ رقعی، ص،029

 جلدی(6)دورۀ  نطلبیده ●
 م.بهارلویی

 تومان100444،دوم چاپ رقعی، ص،1000
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 جلدی(6)دورۀ  انتهای سادگی ●
 م.بهارلویی

  تومان 200444،دومچاپ  رقعی، ص،1400
 سیم آخر ●
 م.بهارلویی  

 تومان 904444،هشتمچاپ  رقعی، ص، 024

 گیرنمک ●
 م.بهارلویی

 تومان 244444ص، رقعی، چاپ دهم، 222

 ی جنوبیپنجره ●
 م.بهارلویی

 تومان 160444ص، رقعی، چاپ ششم، 224

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

 تومان 020444،سوم چاپ رقعی، ص،1042

 فردای پس از تنهایی ●
 پورافسانه نیک

 تومان 60444چاپ اول، رقعی، ص،000

 شاهان،دختر دردانه  ●
 پورافسانه نیک

 تومان64444،اولچاپ  رقعی، ص،091

 کنم بخشم ولی فراموش نمیمی ●
 پورافسانه نیک

 تومان 00444،دومچاپ  رقعی، ص،060

 ها را باید بست گاهی برای دیدن چشم ●
 پورافسانه نیک

 تومان 00444،اولچاپ  رقعی، ص،006
  فریبانه ●

 پورافسانه نیک
 تومان 20444،دومچاپ  رقعی، ص،642

 ها سکوت سایه ●
 بهاره شریفی

 تومان 60444چاپ اول، رقعی، ص،002

 های سیاهنامه ●
 بهاره شریفی

 تومان 90444،دومچاپ  رقعی، ص،006

 نارگون ●
 بهاره شریفی

 تومان 104444چاپ سوم، رقعی، ص، 204

 بانوی قصه  ●
 قلعهپور آقالناز پاک

 تومان 124444،پنجمچاپ  رقعی، ص،062

 بوی وانیل  ●
 قلعهپور آقالناز پاک

 تومان 00444چاپ دوم، رقعی، ص،000

 درد شیرین  ●
 بهاره حسنی

 تومان  04444چاپ اول، رقعی، ص،006

 های خانوادگیتوطئه ●
 بهاره حسنی

 تومان  94444،سومچاپ  رقعی، ص، 024

 همسفر گریز   ●
 نائینینغمه 
 تومان  90444،چاپ دوم رقعی، ص، 000

 گذارمات میای برابر آینهآینه ●
 نغمه نائینی، هانیه خالقی

 تومان  90444،چاپ دوم رقعی، ص، 000
 ای گرد است زمین به شکل احمقانه ●

 نغمه نائینی    
 تومان  00444 ،چاپ سوم رقعی، ص،096

 کافه ژپتو  ●
 نغمه نائینی    

 تومان 100444 ،چاپ هشتم رقعی، ص، 202
 دلکوچ ●

 نغمه نائینی    
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 تومان 100444 ،چاپ سوم رقعی، ص، 602

 شاید خدا گم شد! ●
 سادات قدیری)رهایش(محرابه

 تومان  90444 ،چاپ دوم رقعی، ص،000

 بادها مسیر دیگری دارند  ●
 سادات قدیری)رهایش(محرابه

 تومان 100444 ،چاپ دوم رقعی، ص، 261
 بندهای رنگی  ●
 بیتا فرخی  

 تومان  20444 ،چاپ دوم رقعی، ص،006
 بهارمست  ●
 بیتا فرخی  

 تومان  104444 ،چاپ سوم رقعی، ص،604

 انار ترش  ●
 سمیرا سیدی

 تومان  90444ص، رقعی، چاپ سوم،092

 لیلیت ●
 سمیرا سیدی

 تومان 104444ص، رقعی، چاپ اول، 006

 هایمفصل پنجم عاشقانه ●
 ایمانی)لیلین( فاطمه

 تومان  20444 ،دومص، رقعی، چاپ  602

 بهار که بیاید ●
 فاطمه ایمانی)لیلین(

 تومان 100444ص، رقعی، چاپ اول،  600

 پیلوت ●
 الناز محمدی

 تومان 104444ص، رقعی، چاپ پنجم،  009

 شکنسنت ●
 الناز محمدی

 تومان  214444ص، رقعی، چاپ اول،  012

 سرمه ●
 محدثه خالو 

 تومان  20444ص، رقعی، چاپ دوم،  644

 شکرآب ●
 محدثه خالو 

 تومان  60444ص، رقعی، چاپ سوم، 026

 بابایی که شما باشی ●
 محدثه خالو 

 تومان  244444ص، رقعی، چاپ اول،  220

 نگارگر خاموش  ●
 نیلوفر پورحسین

 تومان00444 چاپ اول، رقعی، ص،024

 نیاز یک حامی ●
 نیلوفر پورحسین

 تومان114444 ،دومچاپ  رقعی، ص، 000

 بهانه ●
 نیلوفر پورحسین

 تومان120444 ،دومچاپ  رقعی، ص، 026

 پناهجان ●
 بیتا نگهبان

 تومان160444 ،دومچاپ  رقعی، ص،602

 جلدی(6)دورۀ ارثیۀ ابدی  ●
 سروناز روحی

 ومانت 224444 ،سومچاپ  رقعی، ص،1000

 حضرت یار ●
 زهره کلهر

 تومان124444 ،سومچاپ  رقعی، ص، 210

 صورتک ●
 الهه محمدی

 تومان204444 چاپ اول، رقعی، ص، 220

 بازم کنارتم ●
 مرضیه قنبری

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ دوم،  204

 به خیالم... ●
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 مرضیه قنبری
 تومان 00444ص،رقعی،چاپ اول،004

 دلیل بودنم ●
 مرضیه قنبری

 تومان 00444سومص،رقعی،چاپ202

 تنهاترین حامی ●
 مرضیه قنبری

 تومان00444چهارمص،رقعی،چاپ210

 دنیای کوچک لیال ●
 مرضیه قنبری

 تومان 04444چهارم، ص، رقعی، چاپ040

 نهایتتا بی ●
 مرضیه قنبری

 تومان60444سوم،ص، رقعی، چاپ 012

 کسیسکوت بی ●
 مرضیه قنبری

 تومان00444سوم،ص، رقعی، چاپ004

 ماهشب تنهایی  ●
 مرضیه قنبری

 تومان60444سوم، رقعی، چاپ ص،664

 فراتر از عشق ●
 مرضیه قنبری

 تومان 00444سوم، ص، رقعی، چاپ604

 فرستاده  ●
 مهسا حسینی)مهرسا(

 تومان 60444چاپ اول، رقعی، ص،622

 رو به باد  ●
 سمیه هرمزی

 تومان 04444چاپ اول، رقعی، ص،002

 تماشا  ●
 شیوا عارف

 تومان 04444ص،رقعی،چاپ اول،066

 مژدۀ بهار  ●
 شکوفه شهبال

 تومان 04444ص،رقعی،چاپ اول،094

 تابستان ●
 منا معیری

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  002

 عشق یعنی شعله  ●
 عاطفه عباسی

 تومان 00444چاپ اول، رقعی، ص،000

 پروانۀ من  ●
 مهشید دهقان منکابادی

 تومان 60444چاپ اول، رقعی، ص،000

 شام کنیزان  ●
 کریمیمیترا 
 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،226

 نامی  ●
 م.راهپیما )کهربا(

 تومان 60444چاپ اول، رقعی، ص،000

 رویان مهر مه ●
 م.راهپیما )کهربا(

 تومان 00444چاپ اول، رقعی، ص،664
 منم، مرجان!  ●
 سیده مرجان اخالقی   

 تومان  90444 چاپ اول، رقعی، ص، 602

 با مادرم همراه ●
 زندگینامۀ خودنوشت سیمین بهبهانی

 تومان 20444ص، رقعی، چاپ دوم،  042

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

 تومان 904ص، رقعی، چاپ دوم،  202

 )نایاب( کلید و خنجر ●
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 سیمین بهبهانی
 تومان 1644ص، رقعی، چاپ اول،  204

 همزاد ●
 آبادیهوشنگ دولت

 تومان 10444اول، ص، رقعی، چاپ  020

 )مجموعه داستان(رؤیای حوا  ●
 آرا قهرماندل

 تومان 2244ص، رقعی، چاپ اول،  124

 سوگ سیاوش ●
 پری صابری

 تومان 2244ص، رقعی، چاپ اول،  206

 )نایاب( پرندهشمس  ●
 پری صابری

 تومان 904ص، رقعی، چاپ اول،  204

 نشینرند خلوت ●
 پری صابری

 تومان 1044 ص، رقعی، چاپ اول، 192

 یوسف و زلیخا ●
 پری صابری

 تومان 1044ص، رقعی، چاپ اول،  216

 )نایاب( اطلسی ●
 پری صابری

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ اول،  064

 )نایاب( )مجموعه طنز(خبرنامۀ محرمانه  ●
 رؤیا صدر

 تومان 904 ،ص، رقعی، چاپ اول 102

 من فقط یک خاطره دارم ●
 زهرا بازرگان

 تومان 6044رقعی، چاپ اول، ص،  020

 )زیر چاپ(تروما  ●
 هما پوراصفهانی

 )زیر چاپ(موهیتو  ●
 هما پوراصفهانی

 )زیر چاپ(ایگو  ●
 هما پوراصفهانی

 )زیر چاپ( دلباز ●
 نغمه نائینی    
 )زیر چاپ(سبز آبی سفید●

 منا معیری،الناز پاکپور    
 )زیر چاپ(مادام هل ●

 منا معیری     
 )زیر چاپ(آوار سپیدار ●

 محرابه سادات قدیری)رهایش(    
 )زیر چاپ(او با همه فرق داشت ●

 محدثه خالو     
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 شناسی ا پزشکیروان
 شناسی تربیتیروان ●

 دکتر محمد پارساتألیف 
 تومان 16044ص، وزیری، چاپ یازدهم،  062

 شناسیبنیادهای روان ●
 شناسی عمومیروان

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

 شناسی یادگیریروان ●
 تألیف دکتر محمد پارسا

 تومان 00444تم، شص، وزیری، چاپ ه 004

-DSMسرگذشت بیماران روانی به روایت  ●

IV 

تألیف رابرت ال. اسپیتز؛ ترجمۀ دکتر 
 محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس

 تومان 04444ص، وزیری، چاپ سوم،  644

های روانی تشخیص و درمان اختالل ●
 بزرگساالن

تألیف پاول ولیندزی؛ ترجمۀ دکتر محمدرضا 
 نیکخو
 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  1114

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

 پزشکی آمریکاانجمن روان
ترجمۀ دکتر محمدرضا نیکخو، هامایاک آوادیس 

 یانس
 تومان 60444ص، وزیری، چاپ هفتم،  1002

 DSM-IV-TRچکیدۀ  ●

 6444پزشکی آمریکا انجمن روان
و و هامایاک ترجمۀ دکتر محمدرضا نیکخ

 آوادیس یانس
 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  012

شناسی بالینی و های پژوهش در روانروش ●
 مشاهده

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

 آوادیس یانس
 تومان 2944ص، وزیری، چاپ اول،  044

برای  MMPI-2و  MMPIراهنمای تفسیر  ●
 مشاوران و متخصصان بالینی
 تألیف داک ورث و آندرسون

ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی و دکتر محمدرضا 
 نیکخو

 تومان 60444وم، سص، وزیری، چاپ  624

 (ICD-10)ها المللی بیماریتشخیص بین ●

 تألیف سازمان جهانی بهداشت
 ترجمۀ دکتر محمدرضا نیکخو و همکاران

 تومان 1644، ص، وزیری، چاپ اول 020

 نقد و بررسی علمی روانکاوی ●
 تألیف هانس جی. آریسنک

 ترجمۀ دکتر محمدرضا نیکخو
 تومان 1244ص، وزیری، چاپ اول،  224

 گزیدۀ متون روانشناسی به زبان انگلیسی ●
تنظیم و تلخیص از دکتر سیروس ایزدی و دکتر 

 محمدرضا نیکخو
 تومان 2944ص، وزیری، چاپ اول،  222

 زندگی جنسی مردان ●
 تألیف دکتر محمدرضا نیکخو

 تومان 0904ص، رقعی، چاپ پنجم،  204
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 )نایاب( زندگی جنسی زنان ●
 تألیف دکتر محمدرضا نیکخو

 تومان 0904ص، رقعی، چاپ چهارم،  212

 )نایاب( های جنسی زنانرانحب ●
تألیف دکتر محمدرضا نیکخو و دکتر سیروس 

 ایزدی
 تومان 2044، ص، رقعی، چاپ اول 202

 یائسگی ●
 تألیف دکتر محمدرضا نیکخو

 تومان 1044ص، رقعی، چاپ اول،  200

 اختاللهای قاعدگی ●
 تألیف دکتر محمدرضا نیکخو

 تومان 1244ص، رقعی، چاپ اول،  100

 شناختیپیراهنمای سنجش روان ●
ارزیابی و سنجش نوروپسیکولوژیک در 

 پزشکیشناسی بالینی و روانروان
 ویراستۀ گری گراث ـ مارنات

ترجمۀ دکتر محمدرضا نیکخو، دکتر مالک 
 میرهاشمی

 تومان 2944ص، وزیری، چاپ اول،  202

 (جلد اول)راهنمای سنجش روانی  ●
 ،ا.جردن رایتگری گراث ـ مارنات

دکتر حسن پاشا شریفی،دکتر نسترن ترجمۀ 
شریفی،دکتر حمید نصیری،دکتر مهدی 

 خوگنجی،دکتر محمدرضا نیک
 تومان194444، سومص، وزیری، چاپ  006

 (جلد دوم)راهنمای سنجش روانی  ●
 گری گراث ـ مارنات،ا.جردن رایت

ترجمۀ دکتر حسن پاشا شریفی،دکتر نسترن 
شریفی،دکتر حمید نصیری،دکتر مهدی 

 گنجی،دکتر محمدرضا نیکخو
 تومان 214444ص، وزیری، چاپ دوم،  002

 کتاب کار مشاور ●
حسن پاشاشریفی، دکتر ترجمۀ دکتر 

دخت رضاخانی، دکتر فریده سیمین
 فردایدوگانه

 تومان 12044ص، وزیری، چاپ اول،  002

شناسی و رویکردهای درمانی روان ●
 پزشکیروان

 تألیف دکتر محمدرضا نیکخو
 تومان 2944ص، وزیری، چاپ اول،  264

 شناسی بالینیاصول روان ●
 تألیف دکتر محمدرضا نیکخو

 تومان 2244ص، وزیری، چاپ اول،  622

 شناسیمتون تخصصی روان ●
 به زبان انگلیسی

 تألیف بارون و همکاران
 گردآوری دکتر محمدرضا نیکخو

 تومان 6944ص، وزیری، چاپ اول،  606

، شناسیهای پژوهشی در زمینۀ روانپرسشنامه ●
 شناسیمشاوره، علوم تربیتی و جامعه
، کتر قدسی احقرگردآورندگان: نرگس حسینی، د

 دکتر ابوالقاسم اکبری، نسترن شریفی
 زیر نظر دکتر حسن پاشاشریفی

 تومان 6044ص، وزیری، چاپ اول،  006

 بایدها و نبایدها در تربیت کودکان و نوجوانان ●
 تألیف لیال صادقی رودسری

 تومان 0944ص، رقعی، چاپ اول،  022

 زندگی شادمانه با آگاهی برتر ●
 تألیف کن کیش

 آرا قهرمان، غالمحسین قربانیترجمۀ دل
 تومان 6044ص، رقعی، چاپ اول،  202

 روشهای آماری در علوم رفتاری ●
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تألیف دکتر حسن پاشاشریفی و دکتر جعفر 
 زندنجفی

 تومان124444،وسومبیستص، وزیری، چاپ  092

شناسی و سایر علوم های آماری در روانروش ●
 رفتاری

 دانکن کرامرتألیف دنیس هویت، 
ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی، دکتر جعفر 

زند، دکتر مالک میرهاشمی، دکتر داود نجفی
 پور، نسترن شریفیمعنوی

 تومان 00444م، چهارص، وزیری، چاپ  616

 سنجش خانواده ●
ها و های شخصیت برای زوجکاربرد آزمون

 هاخانواده
 تألیف ا. رادنی. نرس

دکتر  ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی،
دخت رضاخانی، دکتر باقر ثنایی، احمد سیمین

 پورحیدرنیا، علیرضا بوستانی
 تومان 10044ص، وزیری، چاپ اول،  090

شناسی و در روان SPSSبر کاربرد  ایمقدمه ●
 (CD)همرا با  دیگر علوم رفتاری

 تألیف دنیس هویت و دانکن کرامر
ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی، دکتر جعفر 

زند، دکتر مالک میرهاشمی، دکتر داود نجفی
 پور، دکتر نسترن شریفیمعنوی

 تومان 60444، دومص، وزیری، چاپ  619

 شناسی وای بر روشهای تحقیق در روانمقدمه ●
 مشاوره

 تألیف دنیس هویت و دانکن کرامر
ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی، دکتر جعفر 

زند، دکتر قدسی احقر، دکتر مالک نجفی
ترن فرد، دکتر نساییرهاشمی، دکتر فرید دوگانهم

 شریفی

 تومان 16044ص، وزیری، چاپ اول،  602

 های فردیتفاوت ●
 نظریه و سنجش

 تألیف کالین کوپر
ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی و دکتر جعفر 

 زندنجفی
 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  000

 های تحقیق در علوم رفتاریروش ●
 حسن پاشاشریفی و نسترن شریفیتألیف دکتر 

 تومان 100444، چهاردهمص، وزیری، چاپ  002

 های هوش و شخصیتنظریه و کاربرد آزمون ●
 تألیف دکتر حسن پاشاشریفی

 تومان 100444، سیزدهمص، وزیری، چاپ  062

 شناسی مثبتروان ●
 علم شادمانی و نیرومندیهای انسان

 زندینجفدکتر حسن پاشاشریفی، دکتر جعفر 
 تومان 124444، چهارمص، وزیری، چاپ  622

 مباحث کلیدی مشاوره در عمل ●
 ونیدی درایدن و آندرو ریوز و همکاران

ترجمۀ دکتر حسن پاشاشریفی، دکتر 
دخت رضاخانی، دکتر مینا مجتبایی و سیمین

 نسرین مصباح
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  020

 هوش هیجانی در زندگی روزمره ●
مؤلفین: جوزف کیاروچی، جوزف پ. 

 فورگاس و جان د. مییر
 زندترجمۀ دکتر جعفر نجفی

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  004

 لذت حضور یا اقتدار اکنون ●
آرا قهرمان و تألیف اکهارت تلی؛ ترجمۀ دل

 ناز حیدریفرح
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 تومان 0944ص، رقعی، چاپ اول،  062

 )نایاب(های فردی تفاوت ●
 دکتر محمدحسین سروریتألیف 

 تومان 694ص، وزیری، چاپ اول،  204

 شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیتروان ●
 زادهتألیف حمزه گنجی و رمضان حسن

 تومان 9044ص، وزیری، چاپ پنجم،  204

 )نایاب(شناسی پزشکی روان ●
 تألیف پیر ب. شنایدر

 ترجمۀ دکتر محمدحسین سروری
 تومان 064ص، رقعی، چاپ اول،  244

 شناسیها در روانپردازان و نظریهنظریه ●
 تألیف دکتر محمود ساعتچی

 تومان 1044ص، وزیری، چاپ اول،  042

 )نایاب(مصاحبۀ روانی  ●
 شارل ناهوم

 ترجمۀ دکتر محمدحسین سروری
 تومان 004ص، وزیری، چاپ اول،  192

 )نایاب(رژیم روانی  ●
یان لیلتألیف دکتر لئونارد پیرسون و دکتر 

 وانگوت؛ ترجمۀ دکتر محمدحسین سروری
 تومان 244ص، رقعی، چاپ اول،  090

 چگونه با فرزندان خود ارتباط برقرار کنیم ●
تألیف مولوانی آلیسون؛ ترجمۀ ضیاءالدین 

 رضاخانی
 تومان 2144ص، رقعی، چاپ اول،  040

 )نایاب(شناسی و دین روان ●
 ریسروتألیف یونگ؛ ترجمۀ دکتر محمدحسین 

 تومان 124ص، وزیری، چاپ اول،  164

 )نایاب(شناسی بازرگانی روان ●
 یر فولهه؛ ترجمۀ دکتر محمدحسین سروریپی

 تومان 114ص، وزیری، چاپ اول،  160

 شناسانشناسی روانروان ●
 زندتألیف دیوید کهن؛ ترجمۀ دکتر جعفر نجفی

 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  060

 شادکامیشناسی روان ●
تألیف ساموئل فرانکلین؛ ترجمۀ دکتر جعفر 

 زندنجفی
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  224

 برای پدران و مادران خسته ●
 تألیف فرانسیس فرالند؛ ترجمۀ مژده حجازی

 تومان 2444ص، رقعی، چاپ اول،  106

 شناسی اجتماعیخود در روان ●
گردآورنده: روی اف. بامیستر؛ مترجم: رضا 
 پورحسین، محمد سلیمی، مصطفی محمدی

 تومان 29444ص، رقعی، چاپ اول،  002

 زبان بدن ●
های پنهان و نیات توان اندیشهچگونه می

 دیگران را خواند؟
 گرگوری هارتلی، ماریان کارینچ

 ترجمۀ فاطمه عالء
 تومان 10044ص، رقعی، چاپ اول،  264

 مدیریت تعارض در مدرسه ●
 رگانتألیف دکتر زهرا باز

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  160

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

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  210

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

 بازرگان
 تومان 2944ص، رقعی، چاپ اول،  106
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 مثبت انضباط ●
 نژادتألیف دکتر زهرا بازرگان، ساناز ابراهیم

 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  192

 افسردگی، زیباترین هدیۀ زندگی من ●
 تألیف دکتر زهرا بازرگان

 تومان 9044ص، رقعی، چاپ اول،  100

 انضباط مؤثر ●
 سال 6-16برای کودکان 

 تألیف توماس دبلیو. فیالن
 دکتر مهدی دوایی، شیرین کوهپایهترجمۀ 

 تومان 10444ص، رقعی، چاپ اول،  006

 اندیشیمثبت ●
 ماهونتألیف اوریل لیمون، گالدیانا مک

 ترجمۀ دکتر مهدی دوایی، شیرین کوهپایه
 تومان 19044ص، رقعی، چاپ اول،  042

 مدرسۀ سالم ●
آموزان کمک به رشد عاطفی و اجتماعی دانش

 در مدرسه

 دکتر زهرا بازرگانتألیف 
 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  226

 آموزش کیفی ●
 های موفق جهانیتجربه

 نژادتألیف دکتر زهرا بازرگان، ساناز ابراهیم
 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  194

 زدگیمدرسه ●
 تألیف دکتر زهرا بازرگان، دکتر کمال درّانی

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  240

 به خشونت در مدرسه پایان دهیم ●
 تألیف دکتر زهرا بازرگان

 تومان 12044ص، رقعی، چاپ اول،  120

 های ارتباط موثرمهارت ●
 تألیف دکتر نسرین دانائی

 تومان 20444ص، رقعی، چاپ اول،  20

 مدیریت هیجان ●
 تألیف دکتر نسرین دانائی

 تومان 20444ص، رقعی، چاپ اول، 122
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دیگر آثار
 ()نایاب ما و جهان امروز ●

 )مجموعه مقاالت(
 تألیف دکتر احسان نراقی

 تومان 1944ص، رقعی، چاپ اول،  002

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

 تومان 0204اول، ص، رقعی، چاپ  006

 یادنامۀ سهراب شهید ثالث ●
 به کوشش علی دهباشی

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ سوم،  092

 ای در غزنهشوریده ●
 ها و آثار حکیم سنائیاندیشه

اصغر به کوشش دکتر محمود فتوحی و علی
 محمدخانی

 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  006

 اسطورۀ صبا ●
 یادنامۀ ابوالحسن صبا

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

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  694

 )نایاب( یادنامۀ دکتر احمد تفضلی ●
 اشرف صادقیبه کوشش دکتر علی

 تومان 2944ص، وزیری، چاپ اول،  006

 سخن عشق ●
 نامۀ دکتر حسن انوریجشن

ر دکتاشرف صادقی، به خواستاری دکتر علی
 محمود عابدی

 تومان 60444ص، وزیری، چاپ اول،  040

 به نرمی باران ●

 نامۀ فریدون مشیریجشن
 به کوشش علی دهباشی

 تومان 60444ص، وزیری، چاپ سوم،  216

 بر ساحل جزیرۀ سرگردانی ●
 نامۀ دکتر سیمین دانشورجشن

 به کوشش علی دهباشی
 تومان 12444ص، وزیری، چاپ اول،  1202

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

 تومان 0044ص، وزیری، چاپ اول،  620

 یاس  و زعفران ●
 آشپزی با پریچهر بازرگان

 تومان 244444ص، وزیری، چاپ اول، 010

 دیهیم هفتاد ●
 مهرنامۀ استاد دکتر محمدجعفر یاحقی

محمود فتوحی، دکتر به خواستاری و اشراف 
 سلمان ساکت، اصغر ارشاد سرابیدکتر 
 تومان 20444ص، وزیری، چاپ اول،  006

 شاعر مردم ●
 الدین حسینی )نسیم شمال(یادنامۀ سیداشرف

 اصغر محمدخانیبه کوشش علی
 تومان 0944ص، وزیری، چاپ اول،  006

 اشقصۀ انسان و پایداری ●
 نامۀ ایران درّودیشناخت

 مظفری ساوجیبه کوشش مهدی 
 تومان 22444ص، وزیری، چاپ اول،  022

 چون من در این دیار ●
 نژادنامۀ استاد دکتر رضا انزابیجشن

 دکترمحمدرضا راشدمحصل، دکتر به کوشش 
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 سلمان ساکتدکتر محمدجعفر یاحقی، 
 تومان 10444ص، وزیری، چاپ اول،  606

 رویمنگریم و میمی ●
فردوسی دربارۀ اقبال مقاالت استادان دانشگاه 

 الهوری، منادی وحدت اسالمی
به کوشش دکتر محمدجعفر یاحقی و سلمان 

 ساکت
 تومان 10444ص، وزیری، چاپ اول،  094

 خرد بر سر جان ●
 یادنامۀ دکتر احمدعلی رجایی بخارایی

به کوشش دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر 
 محمدرضا راشد محصل، دکتر سلمان ساکت

 تومان 29444چاپ اول، ص، وزیری،  202

 )نایاب( دانش آزادگی ●
 ارجنامۀ استاد دکتر محمدرضا راشد محصل
به کوشش دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر 

 سلمان ساکت، دکتر آرش اکبری مفاخر
 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  026

 قامتان پهنۀ اندرزبا راست ●
 یادنامۀ راشد

 به کوشش جعفر پژوم
 تومان 12044چاپ اول، ص، وزیری،  602

 )نایاب( شناسی دینیجامعه ●
 تألیف دکتر غالمعباس توسلی

 تومان 2944ص، وزیری، چاپ اول،  012

 )نایاب( بوروکراسی مدرن ایران ●
 تألیف منوچهر صبوری

 تومان 2044ص، وزیری، چاپ اول،  296

 )نایاب( شناسی سیاسیجامعه ●
 تألیف منوچهر صبوری

 تومان 2204اول،  ص، وزیری، چاپ 040

 مشت آهنین در دستکش مخملی ●
 ترجمۀ دکتر محمدعلی طوسی

 تومان 2044ص، رقعی، چاپ دوم،  261

 )نایاب( سفرنگاره ●
 تألیف بهمن نامورمطلق

 تومان 00444ص، رقعی، چاپ اول،  204

 )نایاب( ای چینگ ●
 کتاب پیشگویی و تقدیرات

 آرا قهرمانتألیف ریچارد ویلهلم؛ ترجمۀ دل
 تومان 0044ص، رقعی، چاپ اول،  044

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

 نستعلیق
 مجتبی قاسملو

 تومان 00444ص، وزیری، چاپ اول،  062

هنر قلمزنی ایرانی: مفاخر امروز، ماندگاران  ●
 فردا

 پورگردآوری و تألیف محمدحسن گلچین
 تومان 200444، چاپ اولص، رحلی،  206

 اسکیس و راندو در معماری و طراحی ●
 تألیف دکتر هادی جمالی

 تومان 120444ص، رحلی، چاپ اول،  202
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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. 



61 

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 


