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اتحادیـه ناشـران و کتابفروشـان تهـران فعالیـت خـود را در سـال  1337 )1958( ذیـل قانـون نظـام 
صنفـی و آنگونـه کـه اساسـنامه آن بیـان مـی دارد بـه منظـور حفظ و حمایـت از حقوق صنفـی و انجام، 
بـا  ارتبـاط  بهبـود وضـع پیشـه و خدمـات در  افـراد صنـف،  بیـن  اصـول همـکاری  و تحکیـم  ایجـاد 
رفـاه مصرف کننـدگان و تسـهیل روابـط افـراد صنفـی بـا مؤسسـات دولتـی، خصوصـی و اتحادیـه ای، 
فعالیـت رسـمی خـود را آغـاز نمـود هـر چنـد کـه شـاید ریشـه های تشـکیل ان بـه سـالها پیـش از آن در 
قالـب گردهمایی هـا و نشسـت های دوره ای میـان ناشـرین برگـردد. بـر اسـاس قانـون، عضویـت کلیـه 
افـراد حقیقـی و حقوقـی فعـال در حـوزه صنعـت نشـر و یـا کتابفروشـی در اتحادیـه آزاد اسـت و در خـال 
سـال های متمـادی فعالیـت ایـن اتحادیـه، اعضـای آن از مـرز 1200 عضـو گذشـته  اسـت و بـه جـرأت 
می تـوان آن را بزرگتریـن و فراگیرتریـن نهـاد صنفـی، در میـان سـایر تشـکل های نشـر ایـران دانسـت. 
دلیل اینکه ناشـران و کتابفروشـان ذیل یک چتر و در یک اتحادیه فعالیت صنفی می نماید، آنسـت 
کـه اکثریـت ناشـران بـه رسـم سـنت دیرینـه و روابـط و مناسـبات بـازار، در کنـار فعالیت های انتشـاراتی، 

کتابفروشـی هـم دائـر نموده انـد. 
ایـران کشـوری پـر جمعیـت، بـا جمعیت جوان اسـت که این مطلـب به عاوه گسـتردگی جغرافیایی آن 
باعـث شـده کـه فعالیت هـای صنفـی در حـوزه نشـر بـه لحـاظ جغرافیایی و بسـته به موضـوع و ماهیت 
مختلـف کتاب هـای منتشـر شـده، چنـد پـاره شـود و انجمن هـا و اتحادیه هـای دیگـری نیـز در سـایر 
اسـتان های ایـران و بـا هـدف حمایـت از رسـته های مختلـف کتـب مثـل آموزشـی، دانشـگاهی، کودک 
و ... تشـکیل شـود، لیکـن اتحادیـه ناشـران و کتابفروشـان تهـران، بـا عنایـت بـه گسـتردگی، اهمیـت و 
جایگاهش در صنعت نشـر ایران، به ویژه در چند سـال اخیر تاش نموده تا حلقه واسـط برای اجماع 
و شـکل دادن حرکت هـای واحـد میـان این تشـکل ها در دفـاع از حقوق و منافع صنفی همه اصحاب 

نشـر در سراسـر ایران باشـد.

بر اسـاس قانون نظام صنفی ایران، اتحادیه ناشـران و کتابفروشـان تهران، با توجه به این که بیشـتر 
از 1000 عضـو دارد، هیـأت مدیـره ای متشـکل از 7 عضـو دارد کـه جلسـات آنهـا بـه طـور مرتـب هـر هفتـه 
برگزار می شود و مصوبات آن ها در خصوص  دستور کار صنف نشر به اجرا گذاشته می شود. این هیأت 
مدیـره از طریـق انتخاباتـی بـا قوانیـن معیـن، هـر چهـار سـال یـک  بـار از میـان اعضـای صنـف انتخـاب 
می شـوند. بر اسـاس قانون و با عنایت به گسـتره مسـئولیت هایی که بر دوش اتحادیه اسـت، بخش 
عمده ای از فعالیت ها  و خط مشی های اتحادیه از طریق بازوهای مشورتی و اجرایی اتحادیه پیش 
بـرده  می شـود کـه همـان کمیسـیون های اتحادیـه اسـت، هـر چنـد کـه اتحادیه ناشـران و کتابفروشـان 
تهران عاوه بر کمیسیون های ضروری حسب قانون، کمیسیون های دیگری را نیز با دستور کار معین 
و در جهت اهداف صنفی صنف نشـر، تشـکیل داده اسـت که در ادامه اجمااًل معرفی معرفی شـده اند:

ایــن کمیســیون دو کارکــرد عمــده دارد، اول رســیدگی به شــکایات ارباب رجوع و مشــتری و نظارت بر 
حســن انجام کار و رعایت مقررات اصول کســب و کار توســط اعضا صنف؛ و دوم بررســی، کارشناسی و 

معرفی راهکارها و بسترهای قانونی و حقوقی الزم جهت حمایت و تأمین منافع صنفی اعضا.

 کمیسیون رسیدگی به شکایات و کارگروه حقوقی 1

به اختافات بین اعضا اتحادیه اتحادیه با یکدیگر و اعضای اتحادیه با سایر صنوف رسیدگی می کند.

کمیسیون حل اختاف  2

تاریخچه و
اهداف 
شکل گیـری 
اتحادیـه

ساختار مدیریتی 
اتحادیه
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هدف متعالی آن فراهم  نمودن شــرایط، برای ارتقای ســطح علمی اعضای اتحادیه از طریق برپایی 
کاس هــای آموزشــی و عملــی به طور مســتقل  و یا بــا کمک ســازمان های دولتی و غیر دولتی اســت؛ 
کمیســیون آموزشــی اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهــران، در زمینه اهداف آموزشــی خــود تاکنون 
چندیــن دوره همــکاری در برگزاری کارگاه های آموزشــی ویژه، با نمایشــگاه کتاب فرانکفورت داشــته 

است.

 کمیسیون آموزشی 5

اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان تهران، با رویکرد خبر رســانی حرفه ای، تجمیع نظرات کارشناســی و 
اظهار نظرهای علمی و فنی در خصوص نشر، مجله ای تخصصی تحت عنوان فصلنامه صنعت نشر 
را منتشــر می کند که برای کلیه اعضای اتحادیه ارســال می شــود و همچنین در مناســبت های خاص 

فرهنگی نیز ویژه نامه هایی را با موضوع مرتبط استخراج می کند.

 مجله صنعت نشر8

هــدف آن بررســی و فراهــم آوری زمینه های معرفی صنعت نشــر ایران در عرصه بیــن المللی و تعامل 
و همــکاری متقابــل بــا ســایر نهادهای نشــر بین الملــل همچــون نمایشــگاه های معتبــر بین المللی، 

اتحادیه های سایر کشورها و امثال آن است.

کمیسیون  بین الملل6

عــاوه بــر مــوارد فوق الذکــر در مناســبت ها و یــا ســایر فعالیت هــا و برنامه هــای خــاص نیــز، اتحادیــه 
کارگروه های ویژه ای را با رویکرد مدیریت از طریق خرد جمعی تشکیل می دهد که یکی از نمونه های 
موفق آن برگزاری نشســت ســالیانه اصحاب نشر با مســؤولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در هفته 

کتاب ایران است. 

سایر فعالیت ها9

با رشد چشمگیر صنعت نشر دیجیتال و اقبال عده قابل توجهی از فعاالن نشر به تولید آثار دیجیتال، 
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بخش کامًا مجزایی را تحت عنوان رسته الکترونیک اتحادیه، 

راه اندازی کرده  است که پیگیری حقوق و منافع صنفی این دسته از ناشران را بر عهده دارد.

رستۀ ناشران الکترونیک7

ســنجش صاحیــت فنــی و تخصصــی اعضــا اتحادیــه، انجــام و برگــزاری آزمون هــای صاحیت فنی 
متقاضیــان دریافــت پروانه عضویت با هماهنگی ســازمان های ذیربط و ســنجش رعایــت مقررات و 

اصول کسب توسط افراد صنفی را بر عهده دارد.

کمیسیون فنی 4

نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی تحت پوشش را بر عهده دارد.

کمیسیون بازرسی 3
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مؤلف: سیاوش شهشهانی

انتشارات فاطمی   |    1388   |    شابک: 9789654318556

حساب دیفرانسیل و انتگرال، ویراست دوم، جلد اول

ایــن کتــاب در دو جلــد عرضــه مــی شــود و بــرای اســتفاده از درســی کــه معمــوال بــا عنــوان "ریاضیــات عمومــی" به 
دانشجویان سال اول رشته های مهندسی و علوم پایه تدریس می شود، تالیف شده است. جلد اول به تابع های 

یک متغیری اختصاص دارد و جلد دوم به تابع های چند متغیری. 

مؤلف: سیاوش شهشهانی

انتشارات فاطمی   |    1388   |    شابک: 9789654318595

حساب دیفرانسیل و انتگرال،ویراست دوم، جلد دوم

ایــن کتــاب در دو جلــد عرضــه مــی شــود و بــرای اســتفاده از درســی کــه معمــوال بــا عنــوان "ریاضیــات عمومــی" به 
دانشجویان سال اول رشته های مهندسی و علوم پایه تدریس می شود، تالیف شده است.

مؤلف: علیر ضا جمالی

انتشارات مبتکران   |    1391   |    شابک: 9789640710845

مقدمه ای بر نظریه گروه های متناهی

اگــر چــه تأکید بیش تر بر گروه های متناهی اســت، بســیاری از نتایــج مذکور در کتاب برای هر گــروه دلخواه نیز برقرار 
اســت. کتــاب بــا خاصلــه ای از مطالب اساســی در نظریه ی گروه ها شــروع می شــود و در نه فصل نخســت مباحثی 
مانند عمل گروه ها بر مجموعه ها، گروه های ســاده، نظریه ی ســیلو، تجربه پذیری گروه ها، ســاختار گروه های آبلی 

متناهی مولد، نمایش آزاد گروه ها، حاصل ضرب نیم مستقیم گروه ها، و سری ها مورد مطالعه واقع می شود. 
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مؤلف: مهدی ربی

انتشارات غزال جوان   |    1386   |    شابک: 9789643623753

آن گوشه ی دنج سمت چپ

مجموعه ی داســتان کوتاه »آن گوشــه ی دنج ســمت چپ« از »مهدی رّبی«، ارزش بارها خواندن را دارد.تنهایی، 
دوست داشــتن، دوست داشته شــدن، رسیدن به راه هایی شخصی و عملی برای حل مشکات، نیاز آدمی به دیده 

http://gazelle-agency.com/en/index/index شدن، اندیشیدن به دیگر آدم ها...توضیحات بیشتر

مؤلف: فریبا منتظرظهور

انتشارات به نگار   |    1391   |    شابک: 9789646332768

آنیش

ل کند. اغلب مواقع وقتی شــروع می کنیم به حــرف زدن، به جایی 
ُ

بــه نــدرت کســی را پیــدا می کنم کــه حرفم با او گ
می رســم که فکر می کنم دیگر به بن بســت رســیده ام. راهی پیدا نمی کنم. فاصله ناگهان بین دنیای من و طرف 
مقابــل چنــان زیاد می شــود که هیچ چار های جز ســکوت نــدارم. ناگهان بین مان مردابی می بینم. می ترســم پایم 
را جلوتــر بگــذارم. ســکوت مــن را بــه حماقت، ادب،ترس، دســت و پا چلفتی بودن، افســردگی و هــزار درد دیگر ربط 
می دهنــد. برخــی بــه کام مــی آورنــد و برخی فقــط از نگاهشــان پیداســت؛ بعضی هم از این ســکوت سوءاســتفاده 

می کنند.

مؤلف: نسرین قشقایی

انتشارات ورجاوند   |    1389   |    شابک: 9789647656432

الماس سرخ 

 مجموعه ای دنباله دار شامل پنج کتاب است که شخصیت های اصلی آن در شهری خیالی در آینده ای بسیار دور 
زندگی می کنند.این شهر خیالی روی سرزمین کنونی ایران بنا شده است، اما مردمش از گذشته ی آن بی خبرند.

الماس سرخ، نخستین کتاب از این مجموعه است که در آن شخصیت های اصلی داستان به حقیقت وجود 
خود و توانایی های فردی شان پی می برند. آنها در راه این خودشناسی با بازماندگان نسل پیشرفته ی بشری 

آشنا می شودند که به سختی سعی در حفظ تعادل و نظم جهان دارند.

مؤلف: پرویز کانتری

انتشارات کتاب سرا  |    1388   |    شابک: 9789645506177

مرگ پایان کبوتر نیست

پرویــز کانتــری متولــد 1310 اســت. او در 1328 از دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران در رشــته نقاشــی فارغ 
التحصیل شــد. نوشــته های کانتری را باید ســبک "دل نوشــته" دانســت. او در نوشــته هایش، خودش و خاطره 

هایش را روایت می کند. این کتاب تصویرگری استادانه خود کانتری را نیز دارد.

مؤلف: پرویز دوایی

انتشارات روزنه کار |    1392   |    شابک: 9789646728035

ایستگاه آبشار

پرویز دوایی پس از سال ها اقامت در پراگ هنوز با ذهن شفاف چنان خاطرات کودکی و نوجوانی را با جزییات به 
یاد می آورد که گویی همه چیز همین دیروز اتفاق افتاده است.
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مؤلف:  فریده شجاعی

انتشارات البرز   |    1391   |    شابک: 9789644428142

آخرین رقص برگ

ماجــرای واقعــی دختــری ایرانــی اســت که پس از ســه بار ازدواج نــاکام ، در نهایت طعم خوشــبختی و عشــق را می 
چشد. 

مؤلف: فرحناز علیزاده

انتشارات گل آذین   |    1391   |    شابک: 9786006414065

آقای قاضی چه حكمی می دهید؟

مجموعه ای از 12 داســتان اســت که فرحناز علیزاده به این نام در مجموعه ای گرد آورده اســت. این داســتان ها 
همگی با دغدغه هایی درباره زنان و مسائل آنان نوشته شده است.

مؤلف: هوشنگ گلمکانی

انتشارات روزنه کار   |    1389   |    شابک: 9789646728691

آقای بازیگر

کتــاب ادای دیــن بــه یکــی ازبزرگتریــن بازیگــران تاریخ ســینما و تئاتر ایران اســت کــه از برخی جهــات ویژگی های 
منحصر به فردی دارد. چند قله بازیگری سینمای ایران از آن اوست و در هر بخشی پیرامون این موضوع نامی از 

او و هنرش به میان آمده و خواهد آمد. 

مؤلف: شهرام شیدایی

انتشارات کاغ سفید   |    1392   |    شابک: 9786005378009

آتشی برای آتشی دیگر

دغدغۀ اصلی شــاعر در این مجموعه زمان و زبان اســت. دغدغه هایی که با قرارگرفتن در کنار هم خود و دیگری 
را تشــدید می کنند. ندانســتن این که چرا این اتفاق خاص در گذشــته افتاد و ندانستن این که چگونه باید آن را به 
خاطر آورد، از آن حرف زد، حرکت این شــعرها را می ســازد. حتا دغدغۀ شــیدایی دربارۀ فهم و تعریف انسان از زبان 
در بعضــی از شــعرها جلــوه ای نوســتالژیک می یابــد. به این معنــا می توان گفت که شــعرهای این مجموعــه فراتر از 

چالش انسان با گذشته یا زبان، از چالش میان به یادآوردن و به زبان آوردن پا روی کاغذ گذاشته اند.

مؤلف: حسن شکاری

انتشارات به نگار   |    1390   |    شابک: 9789646332676

میراث

این رمان که با اعتراف راوی در طرح و اجرای اندیشه پدرکشی و رهایی اش از سلطه جبارانه پدری خودکامه آغاز
می شود و با روایتی سیال از توهم و واقعیت و دروغ و حقیقت و گذشته و حال، در خانه ای متروك و روستایی و در
زمانــی بیســت و چهــار ســاعته انجام می یابد، بــا پرداختی موجز و تو در تــو، به یکی از پیچید ه ترین مســائل مورد 
چالش در یك جامعه پدرســاالر می پردازد و به واقعه به وقوع پیوســته در نقط های گم و ناآشــنا؛ آ نجا که انســان، 

بی اراده و بی اختیار،مقهوِر اسف انگیزترین سرنوشت بشری می شود.
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مؤلف: شمس الدین محمد حافظ

انتشارات روزنه کار   |    1391   |    شابک: 9789640710845

 گزیده غزلیات حافظ

کتــاب حاضــر گزیده ایی از غزلیات حافظ  را شــامل می شــود که نمونه ایی کم نظیر در نــوع خود و قطعا مورد توجه 
شــرق شناســان اروپایی اســت. عاوه بر تذهیب  ایرانی تمام صفحات خوشنویســی اشــعار و همچنین تابلو خط ها 

توسط هادی لباف انجام شده است. کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی عرضه شده است. 

مؤلف: سیمین شیردل

انتشارات البرز   |    1391   |    شابک: 9789644427930

PORTION OF DESTINY

پهلوانی عاشــق  همســرش اســت که بادار نمی شــود.  باور های سنتی او را وادار می کنند که دوباره ازدواج کند. زن 
دوم مرد را می کشد در حالی که همسر اولش باردار است.

مؤلف: نادر ابراهیمی

انتشارات غزال جوان   |    1360   |    شابک: 9789645529299

آتش بدون دود

داســتان بلنــدی اســت در هفــت جلــد، امــا هر جلد آن نیز داســتانی اســت مجــزا و با کشــمکش ها وحــوادث خاص 
خویش. عشــق گاالِن یموتی به ســولماِز گوکانی که دشــمنی های دیرینه میان این دو قبیله، ازدواج شان را قدغن 

http://gazelle-agency.com/en/index/index کرده. عشقی که در ...توضیحات بیشتر

مینیاتور: استاد محمود فرشچیان   خوشنویسی: امیر احمد فلسفی

انتشارات یساولی   |    1387   |    شابک: 9789643064747

 رباعیات عمر خیام

”رباعیات خیام”، به خط امیر احمد فلســفی و به پنج زبان منتشــر شــده اســت. مینیاتورهای زیبا و بی نظیر استاد 
فرشچیان و گل و مرغ آقامیری، زینت بخش این اثر نفیس هستند. این کتاب می تواند هدیه ای ارزنده و نفیس 

برای دوست داران شعر و ادب فارسی باشد.

مؤلف: حکیم ابوالقاسم فردوسی

انتشارات مهرافروز   |    1391   |    شابک: 9789649125428

شاهنامه )گزیده آثار (

 این کتاب گزیده ای از شاهنامه های مختلف است که در آن داستان های باستانی و حماسی به صورت مختصر 
و موجز همراه با تصاویر مینیاتور از شاهنامه های بایسنغری- شاه طهماسبی و شاه اسماعیلی گردآوری شده است 

و جنبه ملی، میهنی و ایرانی بودن شاهنامه در آن تاکید فراوان شده است .
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مؤلف: پرویز دوایی

انتشارات روزنه کار   |    1392   |    شابک: 9646728235

بازگشت یكه سوار

تابســتان 0731 وقتی بازگشــت یکه ســوار منتشر شــد خوشــحالی بهرام ریپور که کتاب به او تقدیم شده بود کمتر از 
پرویز در آن دورترها نبود چون بهرام در واقع قهرمان اصلی خاطرات سالهای دور زندگی پسر خاله بود...

مؤلف: فرزام شیرزادی

انتشارات گل آذین   |    1392   |    شابک: 9786006414133

بخت برگشته

رمان بخت برگشته شامل 23 داستان است و در داستان های به هم پیوسته کتاب حاضر که شخصیت اصلی آن 
صفدر تابنده است عنصر طنز پیدا و پنهان کارکرد داستانی دارد.. پشت رویه طنز این داستان ها سیاهی اجتماعی 

و مفلوکان شکست خورده و از پا افتاده نهفته است.

مؤلف: مهدی ربی

انتشارات غزال جوان   |    1388   |    شابک: 9789643627010

برو ولگردی کن رفیق

داســتان کوتاهی درباره ی مهندس جوانی اســت که شــاگرد اول دانشگاه بوده و البته فعالیت هنری و سیاسی هم 
داشته است. او آدمی چندُبعدی و فرهیخته به حساب می آید، دقیقًا 27 روز است از همسرش جدا شده و در این 

http://gazelle-agency.com/en/index/index مدت کوشیده ...توضیحات بیشتر

مؤلف: محمد علی  موحد  

انتشارات کارنامه   |    1392   |    شابک: 9789644310744

باغ سبز )گفتارهایی دربارۀ شمس و موالنا(

مؤلف: علی تسلیمی

انتشارات کتاب آمه   |    1391   |    شابک: 9786005757075

رباعی هایی خیام و نظریه کمیت زمان

ســاختار رباعی هایــی خیــام بشــری و همگانــی اســت. همانگونه که یونــگ آرکی تایپ هــا را فطــری می داند و لوی 
اســتراوس تقابل های دوگانه را ذاتی بشــر دیروزی و امروزی به شــمار می آورد، من نیز ســاختار رباعی هایی خیام را 
همگانی می دانم. ساختار رباعی هایی خیام پناه بردن از کمیت زمان به کیفیت زمان است. خیام معتقد است که 
نمی تــوان کمیــت زمان را گســترش داد اما کیفیــت زمان را می توان. وی از کمیت زمان بــه کیفیت زمان رو می کند. 
تعادل این دو زمان در شعر خیام واژه ترکیبی و سومی را به نام » کیمیت زمان« در ذهن من پدید آورده است. این 

کتاب با نظریه کیمیت زمان به بررسی رباعی هایی خیامی و چند اثر پیشاخیامی و پساخیامی می پردازد.
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مؤلف: نادر ابراهیمی

انتشارات غزال جوان   |    1357   |    شابک: 9789645529343

بار دیگر،شهری که دوست می داشتم

 کتابی که نخســتین بار در ســال1345و بیست ودومین باردرسال 1390توسط نشرروزبهان چاپ شده است. کتاب 
موردتوجه چهارنسل ازکتابخوان های ایرانی قرارگرفته وداستان عاقه و ارتباط پرمخاطره ی پسر و دختری کوچک 

است از دو طبقه ی اجتماعی که به عشقی...توضیحات بیشتر درسایت
http://gazelle-agency.com/en/index/index

مؤلف:  افشین سرفراز

انتشارات ورجاوند   |    1392   |    شابک: 9786005767223

آهن

دختــری نونهــال پــس از تنهایــی مطلــق و مــردن همــه اعضــای خانــواده اش او را »آهــن« می خواننــد و  به عنوان 
خدمتــکاری در خانــه یکــی از اعیــان شــهر زندگــی می کنــد. در این خانه بیــن او و دختــر این خانه »آفاق« دوســتی 

عمیقی شکل می گیرد به گونه ای که با او دوست و همراز و همراه و همدل مکتب خانه و زندگی می شود.
رمان حاضر فراز و نشیب های زندگی بانوی اوست، سرنوشتی که با بود و نبود »آهن« گره خورده است.

مؤلف: رضا امیرخانی

انتشارات افق  |    1378   |    شابک: 9789643697594

من او

داستان مربوط به زندگی فردی به نام علی فتاح است و عشق پاك او با دختر خدمتکار خانواده اش به نام مه تاب 
که به دلیل اعتقاد علی به عشــق پاك تا زمانی که از عشــق راســتین خود مطمئن نشــده از ازدواج امتناع می کند و 
در خال داســتان از راهنمایی های درویشــی، مصطفی نام، از سلســله ای نامعلوم کمك می گیرد که نقش مهمی در 
داستان نیز دارد. این کتاب از سوی منتقدین امیرخانی به اثری رمانتیك-مذهبی تشبیه شده است. امیرخانی در 
این کتاب با نگرشی مذهبی تصوف را موازی با عرفان و عشق زمینی را با موضوعاتی عرفانی فرازمینی در می آمیزد. 

مؤلف: مریم برادران

انتشارات غزال جوان  |    1383   |    شابک: 978964752961

حنانه

"حنانه" کتابی 60 صفحه ای است از زندگی تلخ اما پرامید حنانه نّضاری است. او در برخورد با تبعات جنگ در حد 
و قــواره ی یک قهرمان ظاهر شــده. البته مانند هــزاران قهرمانی که در جنگ ها بروز می کنند و بعد از آن، هیچ کس 

http://gazelle-agency.com/en/index/index سراغی از آنان...توضیحات بیشتر

مؤلف: نصراهلل پورجوادی

انتشارات کارنامه   |    1387   |    شابک: 9789644310737

باده عشق )پژوهشی در معنای باده در شعر عرفانی فارسی(
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مؤلف: رضیه انصاری

انتشارات آگه   |    1392   |    شابک: 9789643292720

تریو تهران

رمــان "تریــو تهــران" ســه گانه ای اســت که هر فصلش قصه ی زنی را روایت می کند در جســتجوی همســر. ســه زن 
از یک خانه و خاک و با دغدغه ای مشــترک اما در ســه برهه زمانی متفاوت. "عالیه"  در روزگار اشــغال تهران  دهه 
بیســت  بــه دنبــال همســر مفقــود می گــردد و به خیــال او پناهجویــی را در یک شــب حکومت نظامی بــه خانه راه 
می دهــد... "منیــژه" درپوچــی و ابــزورد دهــه پنجاه زندگــی می کند و هنوز چشــم امید بــه بازگشــت او دارد. جناب 
سرهنگ، شوهردائم الخمر و بیمار او شبی از پنجره بیرون رفته و جفت تاریکی شده است.  و "سالومه" در راه دیدار 
نیمه ی گمشده ای که به مهاجرت و تبعیدی خودخواسته دست زده، در  قطار آنچه را در بستر اتفاقات سیاسی و 
اجتماعی و عاطفی شــهر بر هر دوی آن ها گذشــته دوره می کند و میان رفتن ســر قرار و بازگشتن به وطن می ماند. 

"تریو تهران" نوشته رضیه انصاری توسط نشر آگه در بهار1392-تهران در 146 صفحه به چاپ رسیده است.

مؤلف: دکتر سید محمد دبیر سیافی

انتشارات خجسته   |    1386   |    شابک: 9789646233881

تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر

بدیع الزمان فروزان فر، یکی از مهم ترین منتقدان ادبی قرن بیســتم، از چهره های مرکزی در تحقیقات دانشــگاهی 
ادبیــات اســت. تاش هــای مطالعاتی او، بســتری محکم برای محققان پس از او ایجاد کــرد. این کتاب، زندگی ای 

تازه به کتاب تاریخ ادبیات ایران می دمد و مقدمه و حواشی ای از محقق ادبی معاصر، دکتر دبیرسیاقی، دارد.

مؤلف: مرتضی کربایی لو

انتشارات عصر داستان   |    1391   |    شابک: 9786009290482

جمجمه ات را قرض بده برادر

گروهی غواص مأمور شناســایی عملیات والفجر هشــت هستند. افراد گروه در پذیرفتن سردسته جدید تردید دارند 
و در پــی بــروز بعضــی اختافات گاه از دســته جدا می شــوند. در طول داســتان هر یک از افراد متناســب با مأموریتی 
که می یابد به شــخص اصلی قصه تبدیل می شــود و گذشــته خویش را همراه با پیش بردن داســتان، بازمی گوید. 
با شــروع عملیات سرنوشــت افراد دســته رقم می خورد. شاید حرکت در زمان گذشــته و آینده از مهمترین تمهیدات 
رمان باشد. خاصه اینکه خرق محدودیت زمان و سفر به آینده بی آن که اثر را به سبک علمی ـ تخیلی سوق دهد، 

در چارچوب شیوه های روایی کاسیک ایرانی قرار می دهد.  
»جمجمه  ات را قرض بده برادر «روایت دســته  ای غواص مأمور شناســایی اســت که به بهانه  های مختلف از یک دیگر 
می برند و به یک دیگر دل می بندند؛ روایت هایی متفاوت که با ســفر در زمان بازگو می شــوند. کتاب داســتان علت ها و 
معلول ها نیست، قصه خواهش آدمی است که به هرجا می خواهد می بردش، گاهی به میل، گاهی به زور؛ و قصه جنگ 
و انسان های درگیر جنگ؛ و راهی است برای شناخت انسان از خودش. انگار خوابی است و خیالی که رخ داده و آدم های 
درگیر این جنگ، کند و کاو می  کنند در احواالت خودشان. در این میان روابط آدم ها بعضی اوقات نرم نرم از خطوط قرمز 
هم عبور کرده اســت و به عشــقی افاطونی تبدیل می شــود. تا به امروز داســتان های زیادی در باره نبرد هشــت ساله ما 
نوشته اند. »جمجمه ات را قرض بده برادر« اولین رمان مرتضی کربایی لو در این موضوع است و شاید اولین در نوع خود.

مؤلف: علی بلوکباشی

انتشارات  گل آذین   |    1388   |    شابک: 9789647703321

در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ های دیگر نگریستن

گفتارهــای ایــن کتــاب حاصــل اندیشــه و نگرش نگارنــده ی آن و نتیجه پــاره ای از یافته  هــای او در پژوهش های 
میدانــی در میــان مــردم کوچــه و بــازار و تحقیقــات اســنادی در متــون تاریخــی ، جغرافیایــی، ادبــی و اجتماعی در 

زمینه ی فرهنگ ایران در چهار دهه ی گذشته است. 
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مؤلف: دکتر نعمت اهلل فاضلی

انتشارات تیسا    |    1392   |    شابک: 9786006662695

پشت دریاها شهری است

این کتاب در سه بخش سازمان دهی شده است: بخش اول به معرفی مردم نگاری و مردم نگاری شهر اختصاص دارد. 
در این بخش تاریخ، تحوالت، و کاربردهای مردم نگاری در چند رشــته اصلی شــامل انسان شناســی، جامعه شناسی، 
مطالعات شــهری و مطالعات فرهنگی تشــریح شــده اســت. همچنین به معرفی مردم نگاری کاربردی و مردم نگاری 
مردم گرا یا مردم مدار پرداخته شــده اســت. دومین بخش کتاب به مباحث آموزشــی اختصاص دارد. دو فصل اصلی 
این بخش که به آموزش و معرفی »خودمرم نگاری« و »روش ها و فنون مردم نگاری شهری« اختصاص دارد، مباحث 

جدید هستند. بخش پایانی و سوم کتاب به چند مطالعه خودمردم نگارانه اختصاص دارد.

مؤلف: امید عطایی

انتشارات عطایی   |    1382   |    شابک: 9-601-313-964

پیامبر آریایی

در مــورد رازآمیزتریــن چهــره تاریــخ ایران و جهان اســت؛ شــخصی که فرهنــگ ودایی و اوســتایی را فراز بخشــید و 
دانشمندان یونانی در پیشگاهش زانو زدند.

 دیــدگاه هــای زرتشــت در طــول تاریــخ فرهیختگانی چون فردوســی، حافــظ و ســهروردی را تحت تأثیر قــرار داد.از 
 )magic/دانش و بینش چنان ژرفی برخوردار بود که جهان شرق او را حکیم و جهان غرب او را افسونگر )مجوس
می نامیدند... از فیثاغورث و افاطون تا هگل و نیچه، ستایشگر وی بودند. این شخصیت پژوهشگران را در پس 

پرده رازها حیران گذاشته.

مؤلف: محمد رضا  کاتب

انتشارات نیلوفر   |    1389   |    شابک: 9789644481368

پستی

مؤلف: محمد یعقوبی

انتشارات افراز   |    1391   |    شابک: 9789642432349

خشک سالی و دروغ

نمایشــنامه ی مطــرح ایرانــی کــه بارها بــه روی صحنه رفتــه و جوایز متعددی کســب کرده و بــه بحران های روابط 
زناشویی می پردازد.

مؤلف: هوشنگ مرادی کرمانی

انتشارات غزال جوان   |    1381   |    شابک:  9789645643780

نخل

نخل داســتانی 132صفحه ای برای نوجوانان و بزرگســاالن اســت.قصه با ورود یک پیرمردبه روســتا شروع می شود.
پیرمرد دنیادیده در بین بچه های آبادی متوجه مراد نوجوان می شود و برای او دانه ی خرمایی را درخاک می کارد. 
http://gazelle-agency.com/en/index/index  روستا اما سردسیر است و همه می گویند...توضیحات بیشتر
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مؤلف: حسن انوری

انتشارات خانه کتاب ایران   |    1391   |    شابک: 9786002220622

حافظ

خواجــه شــمس الدیــن محمــد حافــظ  شــیرازی )در گذشتـــه 792 ق( بزرگتریــن غزلســرای ادب فارســی اســت کــه 
چون قرآن را از حفظ داشــت خود را حافظ نامید. شــعر او بر شــاعران بعدی تأثیر شــگرفی داشــت. اشعار او به دلیل 
برخــورداری از اوج عنصــر خیــال و پرداختــن بــه مقولــه عشــق و رنــدی و خراباتی و نیــز صنایع ادبی چــون ایهام و 
چاشــنی طنــز از زیبابــی زایــد الوصفــی برخــوردار اســت. به همین دلیل، شــهرت اشــعار بی نظیــر وی ادبــی مرزها را 
درنوردیــده و بارهــا بــه زبانهای اروپایی ترجمه شــده اســت.اثر حاضر در واقع تلفیقی اســت از محتــوای چهار کتاب 
نویسنده _ جناب دکتر انوری _در حوزه حافظ پژوهی با نامهای یك قصه بیش نیست، صدای سخن عشق، کلك 

خیال انگیز، نسیم عطر گردان و برخی از مقاالت وی با بازبینی و افزوده هایی چند.
کتاب از سه بخش تشکیل شده است:

در بخش نخســت در باره زندگی حافظ، زیبایی و تازگی شــعر او، فال حافظ، عقل و عشــق، موســیقی شــعر حافظ، 
پیشینه رندی، پیرمغان و خرابات از دید حافظ، عرفان حافظ، اسطوره در شعر حافظ، آرایه های ادبی شعر حافظ، 
طنز در شعر حافظ سخن رفته است. بخش دوم شرحی است بر چند غزل حافظ. و بخش سوم، سال شمار دقیق 

و پرفایده ای از عصر حافظ است.

مؤلف: رضا امیرخانی

انتشارات افق   |    1392   |    شابک: 9789643697372

جانستان کابلستان

ایــن کتــاب ســفرنامه ســفر چنــد روزه رضــا امیرخانــی به همراه همســر و فرزنــدش به افغانســتان در روزهــای پس از 
انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری است. 

فصــل اول کتــاب مورتیمــور اســت. امیرخانی ماجــرای تاش خود را برای فتح قله ی دماوند را با اشــاره به داســتان 
قدیمی موری که 67 بار دانه ای را جلوی چشــمان تیمور گورکانی باال می برد تعریف می کند. این داســتان به طفره 
رفتــن مداومــش دربــاره ی وقایــع بعد از اتخابات ســال 88 اشــاره می کنــد و در پایان بندی داســتان نــگاه از قله به 

پایتخت را استعاره ای از کتابش می داند.

مؤلف: شهرام شیدایی

انتشارات کاغ سفید   |    1392   |    شابک: 9789649165400

خندیدن در خانه ای که می سوخت

شاعر در این شعرها، با روی کرد مدرنیستی به زبان، از طرفی شعر را از پیرایه های سنتی اش خالی می کند و از طرفی 
دیگر با نفی هرگونه اخال در ســاختار زبان، زبان را نه ابزار بیان که محل تاقی ذهنیت شــاعر با دنیای بیرون قرار  

ـ الیه هایی که زبان روزمره نمی تواند به  می دهد. مدرنیســم شــیدایی شــعر را نفوذ در الیه های زیرین زبان می داندـ 
آن وارد شــود. با این روی کرد زباِن شــعر چند الیه می شــود. الیه هایی که صدای ذهنیت و صدای واقعیت را یدک 

می کشند. و تنها چیزی که در این دیالوگ برای خواننده قطعی ست، این است که: جنگ تمام نشده است.

مؤلف: ناهید طباطبایی

انتشارات غزال جوان   |    1379   |    شابک: 9789646233034

خنكای سپیده دم سفر

داســتانی بلندکه آن رابه نشرخجسته ســپرده است.قلم روان وفضاسازی داستان های اوکه برمبنای واقعیت های 
جامعــه ی شــهری ایــران اســت،تصویری روشــن ودراماتیــک ازمــردم وزنــان ایرانی اســت. شــیدا شــخصیت اصلی 
http://gazelle-agency.com/en/index/index داستان دختر خوش قلبی است که به...توضیحات بیشتر
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مؤلف: نادر ابراهیمی

انتشارات غزال جوان   |    1368   |    شابک: 9789645529190

چهل نامه کوتاه به همسرم

چهل نامه ی کوتاه به همسرم" را نادر هنگام تمرین خطاطی،برای همسرش نوشته ودر آن هاپیرامون مسائل زندگی 
وعاقه ها،کدورت ها،خاطرات ودغدغه های عمیق انسانی ومشترک شان صحبت کرده است.این نامه هادرحقیقت 

http://gazelle-agency.com/en/index/index تمرین گفت وگو هستند...توضیحات بیشتر

مؤلف: ناهید طباطبایی

انتشارات غزال جوان   |    1379   |    شابک: 9789645571663

چهل سالگی

نگاه ناهید طباطبایی به ماجرا، نگاهی دقیق و عمیق اســت. او توانســته دل نگرانی ها و روال طبیعی زندگی زنی 
امــروزی و نســبتًا خوشــبخت را بــا زبانــی روان و جذاب به تصویر بکشــد. »نشــر چشــمه« )ناشــر موفــق در عرصه ی 

http://gazelle-agency.com/en/index/index ادبیات داستانی مدرن ایران...توضیحات بیشتر

مؤلف: شرمین نادری

انتشارات کتاب آمه   |    1392   |    شابک: 9786005757842

ماه گرفته ها

همه چیز این داســتان خیال اســت و رویا. شــباهت ها همه اتفاقی ســت. خیال ،در ادبیات و تاریخ ایران ســهمی 
بزرگ دارد و در کتاب ماه گرفته ها گمانم همه ســهم ها را برمی دارد و توی گنجه عتیقه اش قایم می کند؛  خیال 
را ، خــواب را و آرزو و تقدیــر را ، یعنــی بــا تمام وجــودش می خواهد همه آن تکه های پازل بزرگی که اســمش تاریخ 

اجتماعی مردم مشرق زمین است، به هم وصل کند .
آدم های توی کتاب ماه گرفته ها هم از این چند تکه رنگین جدا نیســتند ،شــاهزاده هایی بی تاج که توی حیاط 
بزرگ وقدیمی زیر درخت های آلبالو و انار زندگی می کنند ، لک ماه گرفتگی بر تن دارند و خیال می کنند که نفرین 
شــده اند . اسمشــان هــم حکایــت از همان نفرین دارد و قصه ماهــی را می گوید که نورش می توانــد بر نوزاد متولد 
نشــده خال ســیاهی بیندازد. ماه گرفته ها ســیزده نفرند ، دوازده به اضافه یک نفر و همگی در خانه ای قدیمی و 
چنــد صــد ســاله متولد می شــوند و همــان جا یاد می گیرند پرده هــای گابتون و پارچه هــای مخملی و فرش های 
بزرگ و رنگین نمی تواند سیاهی خال مادرزادی شان را قایم کند و دم کرده انار و آلبالو نمی تواند بیماری شان را 
تســکین دهد. همان بیماری که به گمان خودشــان مرض خانوادگی است و شب های بی ماه گرفتارشان می کند 
و تب و مخملک و هذیان و شب بیداری برایشان می آورد و به گمان مردم شهر نفرین )آدم - گربه های(عجیبی 

است که خودشان را از بقیه جدا می دانند و کسی را به خانه و حیاط پر درختشان راه نمی دهند .
ماه گرفته ها ؛ با اسم های ماه دار و لباس های رنگی و چاه بزرگ ته خانه و رفت و آمد ارواح مادر بزرگ و مادرشان 
بزرگ می شــوند ،میوه خرمالوی ســمی که از حیاط همســایه آمده تا انتقام بگیرد به زخمشان می مالند و کوزه کوزه 
نمــک اشــک دایــه سیاهشــان را گوشــه دیــوار انبار می کننــد به امید پیــدا کردن راه حل. یکی شــان مــی گریزد ودر 
دریای ســفید عاشــق می شــود و بچــه ای نیمه ماهی و نیمه گربــه به دنیا می آورد، آن یکــی از مرده ها عکس می 
گیرد و توی آینه ها دنبال خواهر زخم خورده اش می گردد و دیگری شان از زهر مارها چشم کورش را شفا می دهد 
و منتظر دوباره دیدن روزهای خوب می ماند. یکی شــان به مرگ معتاد اســت و نمی میرد و کشــته نمی شــود ،آن 
یکــی عاشــق اســت و عشــق درمانش نمــی کند و یکی دیگــر از فرط رنجوری ترجیــح می دهد گربه ای باشــد که در 

انتظار معشوق حیاط گریه می کند .
رویــا و خیــال و تقدیــر ، تقدیری که ســتاره ها می نویســند برپیشــانی آدم و انــگار راه فراری هم نــدارد ،خرمالو و انار 
و آلبالــو کــه در بــاور مردم هرکدام دردی را شــفا می دهند ، ســگ ها و گربه ها که نیمی آدمــی اند و نیمی زنان زخم 
خورده و مجنون و انارکالی که قصه اش هزار صفحه می خواهد برای نوشتن همه ماه گرفته اند ... ماه گرفتگی و 
جنونشــان با هیچ شــربت و میوه و گیاهی درمان نمی شــود .زیر نور ماه که دربرج نحس اســت ،زندگی خواهند کرد 
،شاهان و وزیران و مردان بزرگ را به چشم خواهند دید، زلزله و سیل و باران و بی وقت زمین شان را خواهد لرزاند 

و عاشق خواهند ماند تا که روحشان به باد فراموشی سپرده شود.
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مؤلف: علی اوجبی

انتشارات خانه کتاب ایران   |    1388   |    شابک: 9789648533668

موالنا

جــال الدیــن محمــد بلخــی مشــهور بــه »موالنــا« )604 ـ 672 ق( از مشــاهیر نــام آوازۀ عرفــان و ادب فارســی از 
شــخصیت های بســیار تأثیرگذاری است که علی رغم سنت شکنی ها و اندک کاستی هایی که در نظام اندیشه گی 
وی به چشم می خورد، چون ستاره ای درخشان و پرتأللؤ در آسمان اندیشه می درخشد و آموزه ها و اندرزهایش، 
ســاحرانه مرزهــا را درنوردیــده، و جــان و روح آدمیــان را تســخیر کرده اســت. آنچه بــر بزرگی، عمق و غنای اندیشــه 
های وی می افزاید اینکه هندســۀ معرفتی موالنا مبتنی بر آموزه های چهار اندیشــمند ســترگ جهان اســام یعنی 
غّزالــی، عّطــار، ســنایی و شــمس اســت. او آثار متعدِد فاخــِر کم نظیری به نظــم و نثر از خود به یادگار گذاشــته که از 
میان آنها مثنوی و غزلیات شــمس تبریزی از  اشــتهار  و اهمیت خاصی برخوردار اســت. متأسفانه با گذشت 7 قرن 
هنوز در زبان فارسی تحقیق و پژوهشی جدی در حوزۀ مولوی پژوهی و آرا و اندیشه های وی به چشم نمی خورد 
و مــا همچنــان وامدار مولــوی پژوهانی چون: نیکلســون، فرانکلین دین لوئیس و زنده یاد گولپینارلی می باشــیم.

اثر حاضر، یادداشــت های جســته و گریخته و پراکنده ای اســت که نگارندهـ  جناب آقای علی اوجبیـ  ســالها پیش 
برای نگارش مقدمه ای بر یکی از شــروح مثنوی گردآورده بود و به درخواســت مؤسســۀ خانۀ کتاب به ناچار همان 
یادداشــت ها صــورت و ســیمای کنونــی را بــه خود گرفته اســت. این اثــر به تصریح نویســنده تنها مقدمه ای اســت 
برای آشــنایی مخاطبان جوان و ورود به عرصۀ ژرفنای مولوی پژوهی؛ و درقالب چهار فصل تنظیم شــده اســت:

فصل اول: دورنمایی اســت از حیات و شــرح حال موالنا مســتند به آثار خود وی و مثنوی ولدی اثر پدرش ســلطان 
ولد و دیگر منابع معتبر عرفانی.

فصل دوم: به معرفی تفصیلی آثار موالنا در دو بخش آثار منثور و منظوم می پردازد.
فصــل ســوم: بــه معرفــی کوتاه معاصــران موالنــا پرداخته تا ارتبــاط موالنا با آنهــا، تأثیر و تأثــر احتمالی آنهــا بر هم و 

فضایی که موالنا در آن می زیسته، بخوبی برای مخاطبان جوان ترسیم شود.
فصل چهارم: شــاید مهمترین فصل کتاب باشــد و در آن برای نخستین بار به طور خاصه و مستند، علل مخالفت 

با موالنا از زمان خود وی تا دوران معاصر تحلیل شده است.  

مؤلف: منصور کیایی

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی   |    1386   |    شابک: 9643790940

موالنا جالل الدین محمد بلخی )مولوی(

کتــاب حاضــر در هفت فصل بــه زندگی و آثار موالنا می پردازد. زندگی و دیدار مولوی با شــمس تبریزی، آغاز تحول 
و شوریدگی وی؛ خصایل و ویژگی های موالنا؛ آثار و دیدگاه های او؛ و جایگاه موالنا در جهان امروز مباحث مطرح 

شده در کتاب هستند.

مؤلف: منصور ضابطیان

انتشارات مثلث   |    1389   |    شابک: 9789648496673

مارک و پولو

کتاب پیش رو مجموعه ای ست از سفرنامه ها و دیگر مطالبی در ارتباط با سفرهای منصور ضابطیان، روزنامه نگار 
و برنامه ساز مشهور. طبیعی است که بعضی از آنها از قالب سفرنامه خارج، و تنها به یك اتفاق یا یك دیدار با آدمی 
خاص محدود شده است، اما به هر حال حاوی نکاتی درباره ی آن کشور یا شهر هستند. این کتاب به چند گزارش 
از ســفر به کشــورهایی چون اســپانیا، ایتالیا، اتریش، فرانســه، ســوریه، لبنان، هند، کره جنوبی، ارمنســتان و ایاالت 

متحده امریکا اختصاص دارد. 
او درباره ی این کتاب می گوید: »در آماده ســازی گزارش ها برای چاپ در این کتاب ســعی کرده ام کم ترین تغییرات 
را انجــام دهــم، چــرا که هر گزارش بافاصله پس از همان ســفر به چاپ رســیده و نمی خواســتم در ویرایش دوباره، 
از حس جاری آن ســفر کاســته شــود. اگر این مجموعه بتواند تابوی »غیرممکن بودن ســفر« را در ذهن خواننده ی 

ایرانی و به ویژه خوانندگان کتاب بشکند، من موفقیت بزرگی به دست آورده ام.«
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مؤلف: بلقیس سلیمانی

انتشارات غزال جوان   |    1387   |    شابک: 9789643117337

خاله بازی

 رمان کوتاهی در 240صفحه،حول دوشخصیت اصلی، ناهیدومسعودپیش می رود. مسعودهمسرناهیداست؛مردی 
که یک زن دیگرودوفرزندهم دارد"خاله بازی"به گونه ای نقدجامعه ی روشنفکری ایران... توضیحات بیشتر در سایت 

http://gazelle-agency.com/en/index/index

مؤلف: ماه منیر کهباسی

انتشارات غزال جوان   |    1385   |    شابک: 9789643116873

خط تیره آیلین

رمــان »خــط تیره، آیلیــن« با درون مایه ای خانوادگی و احساســی، داســتان یــک خانواده ی ایرانی اســت. مهرانگیز 
در ایــن کتــاب، ماجــرای خانــواده اش را روایــت می کند؛ پدرش کــه مرده. خواهرش که همســر و فرزنــدش را در یك 
http://gazelle-agency.com/en/index/index تصادف از دســت داده. برادرش کــه از...توضیحات بیشــتر

مؤلف: عباس ماهیار

انتشارات خانه کتاب ایران   |    1391   |    شابک: 9786002220677

خاقانی

از بزرگترین قصیده ســرایان ادب فارســی در ســده ششم هجری است. همان گونه که زنده یاد بدیع الزمان فروزانفر 
مــی گویــد: »خاقانــی از ســخن گویان قــوی طبع و بلند فکر و یکی از اســتادان بــزرگ زبان فارســی و در درجه اول از 
قصیده سرایان عصر خویش می باشد. او از آن سخن سرایان است که به نیروی طبع بلند و اندیشه توانا و قریحه 
سرشــار خــود برآوردن هرگونــه معنی )مأنوس و نامأنوس( و نمایاندن همه مضامین در کســوت الفــاظ توانا بوده و 
در رام کــردن معانــی صعب اقتداری بنهایت داشــت.« اشــعار وی به دلیل پیچیدگی مضمــون و دقیق لفظی مورد 
اقبــال عامــه قــرار نگرفــت. او اطاعات فراوانی را که از دانشــهایی چون پزشــکی، نجوم، گیاه شناســی داشــت و در 
اشعارش خود متجلی می ساخت. از این رو شعرش سبکی دیریاب، بغرنج داشت. در عین حال از مصادیق نظمی 
هنرمندانه با گرایشــات ســخنوری و دقایق لفظی به شــمار می آید. اهمیت قصاید وی شاعران بزرگی چون سعدی 

و حافظ را وا داشت تا در برخی از اشعارشان به استقبالش بروند.
اثر حاضر در قالب 6 فصل به بررسی شرح حال خاقانی، زمانه و آثارش و نیز جایگاه موسیقی در شعر او و ویژگیهای 

منحصر به فرد اشعار و دورنمایه آنها پرداخته و در البا به منابع فکری وی اشاره شده است.

مؤلف: علی مؤذنی 

انتشارات عصر داستان   |    1392   |    شابک: 9786009303281

خوش نشین

اغلب زندگی هامان آنقدر تکراری و مال آور شــده که دیگر هیچ قصه ای را نمی توانیم از آن بیرون بکشــیم و مدتی 
را به آن ســر کنیم. اغلب چنان اســیر گرفتاری  های روزمره خویش شــده ایم که دیگر جزئیات زندگی ما را به هیجان 
و خوشــی وا نمــی دارد. اغلــب آنقدر غرق در مشــکات و خســتگی های برخواســته از خواســته های خودیــم که دیگر 

محبت های عمیق را که بروز و ظهوری هرچند کوچک دارند، نمی بینیم.
این کتاب داستان زندگی ای ساده همچون زندگی خودتان است. البته با تفاوتی عظیم! و آن دیدن و بازگو کردن 
حرف ها و نشانه هایی است که در قیل و قال روزمر گی هایمان گم شده است. روایت یک زوج از جنس خودمان. با 
تمام فراز و نشیب های زندگی. روایت خانه دار شدن و فرار از مستأجری و قهرها و آشتی های زن و شوهری و عشق 

پدر و مادری و... .قصه یک زندگی ایرانی در همین امروزه روزِ خودمان.
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مؤلف: صادق کرمیار

انتشارات غزال جوان   |    1390   |    شابک: 9789643376435

دشت های سوزان

ماجرای »دشت های سوزان« در 200 سال پیش و در خوزستان )جنوب ایران( می گذرد. فضای حاکم بر خوزستان 
آن دوران و نــوع زندگــی طوایف عرب و تناســبات قومی و قبیله ای به خوبی در داســتان آمده، اما شــاید مهم ترین 

http://gazelle-agency.com/en/index/index  بخش رمان، حضور و نقش آفرینی...توضیحات بیشتر

مؤلف:  هوشنگ مرادی کرمانی

انتشارات غزال جوان   |    1379   |    شابک: 9789641650430

خمره

دبســتان کوچکــی در روســتایی کویری و کوچک.بچه های دبســتان  از خمــره ای ِگلی آب می خورنــد. خمره  در یک 
شب زمستانی َتَرک می خورد و تعمیر آن یا خریدن خمره ا ی...توضیحات بیشتر

http://gazelle-agency.com/en/index/index

مؤلف: علی موذنی

انتشارات غزال جوان   |    1374   |    شابک:  978964417082

مالقات در شب آفتابی

کارمنــدی  کــه  داســتان(  )راوی  »کریــم صفایــی«  اســت.  کتــاب »ماقات درشــب آفتابی«، »جنــگ«  درونمایــه ی 
ســاده ی  یــک مدرســه ی دولتــی اســت، بــرای فرار از مشــکات مالــی زندگــی و  همچنیــن از غرغر های همســرش...

http://gazelle-agency.com/en/index/index  توضیحات بیشتر

مؤلف: هانیه پور علیخان

انتشارات البرز   |    1392   |    شابک: 9789644428197

یک وجب از خاک بهشت 

ماجــرای پــدری فداکار اســت که فرزندش عقب افتاده ذهنی اســت . ماجرای کتاب در کشــور آلمــان اتفاق می افتد 
.این پدر با مهر و محبت اســتعداد های فرزندش را کشــق می کند و از او فردی با اســتعداد می ســازد.این  کتاب سر 

شار از عواطف انسانی است .   

مؤلف: مرجان ریاحی

انتشارات غزال جوان   |    1389   |    شابک: 9789649622576

مسافر زوریخ

»مســافر زوریــخ« کتابــی از مرجــان ریاحــی شــامل 53 نامــه ی کوتاه، ادبی و شــعرگونه ی او به کســی اســت کــه او را 
»مســافر زوریــخ« می نامد. این مســافر یک شــخصیت خیالی اســت که رفته اســت و مرجــان ریاحی بــه او و برای او 
http://gazelle-agency.com/en/index/index نامه می نویسد. »زوریخ« در این کتاب...توضیحات بیشتر
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مؤلف: نازی صفوی

انتشارات غزال جوان   |    1378   |    شابک: 9789643112134

داالن بهشت

یــک رمان عاشــقانه ی گیرا با شــروعی به حد کافی جذاب و وسوســه کننده.نازی صفوی با نــگاه خالص زنانه اش، 
دغدغه هــای یــک زن شــرقی را تصویــر کــرده. دگرگونــی یک زن ســاده و عامــی از خــال ماجراها و کشــمکش های 

http://gazelle-agency.com/en/index/index  داستان...توضیحات بیشتر در

مؤلف: بهیه پیغمبری

انتشارات البرز   |    1392   |    شابک: 9789644428357

دل افروز 

سرگذشت دختری است که جوانی و عشق و تقدیرش بازیچه ازدواج اجباری و سنت های قدیمی ایرانی شد. 

مؤلف: محمد علی سپانلو

انتشارات افق   |    1391   |    شابک: 9789643697389

در جستجوی واقعیت 

این کتاب یک آنتولوژی )گلچین ادبی( داســتان کوتاه فارســی از میان نویســندگانی اســت که پس از ســال 57 در 
ســطح حرفه ای تثبیت شــده اند. داســتان هایی دارد از نویســنده های برجســته ای مثل گلی ترقی، غزاله علیزاده، 

جعفر مدرس صادقی، عباس معروفی، شهریار مندنی پور و...
در این کتاب قصه هایی از 29 داســتان نویس ایرانی می خوانیم که اکثرشــان نویســندگان حرفه ای و مطرح در دو 
دهه ی اخیرند. در جست و جوی واقعیت تبلور و توسعه ی زمینه هایی است که در کار گذشتگان وجود داشته و به 

جز مسائل زیبایی شناختی می توان مفهوم آرمانی و اخاقی یک دوران را در آن جست و جو کرد.

 نسخه ی محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی - مینیاتور: استاد محمود فرشچیان  - خوشنویسی: امیر احمد فلسفی

انتشارات یساولی    |    1388   |    شابک: 9789643065089

دیوان حافظ  - نسخه ی محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی

ستاره ی پرفروغ آسمان شعر و ادب حافظ شیرازی، نام آشناترین سراینده ی ایرانی است و بی تردید تنها شاعری 
اســت کــه دیــوان غزلیات روح افزایش پیوســته نظــرگاه صاحبدالن و صاحب نظران بوده اســت. نســخه ی حاضر 
بــه خــط زیبای اســتاد امیر احمد فلســفی، خوشــنویس صاحــب نام و خــوش آوازه ی معاصر ســمت تحریــر یافته و 
نگارگری هــای نقــاش بــی بدیل ایران، اســتاد محمود فرشــچیان که پیچش های ســحرآفرین قلم مویش دســت 

افشانی و پایکوبی فرشتگان عرش را تداعی می کند نیز بر این مجموعه ی گرانبها افزوده شده است.

مؤلف: شهریار کهن زاد

انتشارات کتاب سرا   |    1389   |    شابک: 9789645506207

برزخ تن

کتــاب خاطــرات دکتــر شــهریار کهن زاد از بیمارانی اســت که هویت جنســی خود را گم کرده اند. ایــن کتاب جذاب و 
خواندنی است که پرده از زندگی افرادی بر می دارد که در جامعه نه مقبولیت دارند و نه مورد پذیرشند.
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مؤلف: خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

انتشارات گل آذین   |    1387   |    شابک: 9789647703475

دیوان حافظ

دیــوان حافــظ مذکور از روی اصل دیوان حافظ چاپ شــده در ســال 1320 در چاپخانه مجلس چاپ شــده اســت. 
که به خط حســن زرین خط از خطاطان بزرگ ایران اســت می باشــد. کتاب حاضر شامل 130 صفحه مقدمه محمد 

قزوینی است که در اول کتاب امده است.

مؤلف:  خیام

انتشارات روزنه کار   |    1389   |    شابک: 9789646728677

رباعیات حكیم عمر خیام

کتــاب حاضــر رباعیــات خیام  که نمونه ایی کم نظیر در نوع خود و قطعا مورد توجه شــرق شناســان اروپایی اســت.
عــاوه بر تذهیب  ایرانی تمام صفحات خوشنویســی اشــعار و همچنین تابلو خط ها توســط هــادی لباف به انجام 

رسیده است. در ضمن کتاب به سه زبان فارسی و انگلیسی و فرانسه عرضه شده است.

مؤلف:  نادر ابراهیمی

انتشارات غزال جوان   |    1383   |    شابک: 9789648175028

مردی در تبعید ابدی

مردی درتبعید ابدی یک رمان تاریخی از »نادر ابراهیمی« و بر اساس زندگی یک فیلسوف نامدار ایرانی ست. این 
کتاب را نشــر روزبهان تاکنون هشــت بارتجدیدچاپ کرده اســت.ابراهیمی دراین رمان،بادر هم تنیدن یک روایت 

http://gazelle-agency.com/en/index/index تاریخی روان و شیرین...توضیحات بیشتر در سایت

مؤلف: آیدا مرادی آهنی

انتشارات نگاه   |    1392   |    شابک: 9789643517830

گلف روی باروت

»گلــف روی بــاروت« رمانیســت حــول مفاهیم اقتصادی و سیاســی روز ایران. خانم »ســام« زنــی از طبقه ی مرفه با 
مردی به نام حامی نواحور که وابســته به ارگان های نظامی سیاســی حکومت ایران اســت آشــنا می شود و بی آنکه 
خــود بدانــد مهــره ای می شــود بــرای بازی هــا و معامله هــای کان اقتصــادی او در جلســات مخفیانــه و البی هــای 
اقتصــادی مخفــی حکومــت. او بعد از این رابطه ســفری دریایی را روی کشــتی کروز آغاز می کند و در آنجا برحســب 
اتفاقات و دالیل پشــت صحنه با پدر حامی یعنی آقای نبی نواحپور همســفر اســت. اتفاقاتی در کشــتی می افتد که 
خانــم ســام مطمئــن می شــود حامی و پدرش مدتهاســت بــا هم رابطــه ندارند او کم کــم و طی ماجراهایــی به نبی 
عاقه منــد می شــود و نبــی هــم بــه دالیلی که بعدا مشــخص می شــود بــه این نزدیکــی کمک می کند. در طی ســفر 
درکشــورهای مختلف ســام می فهمد که نبی نواحپور به خاطر تحریم در معامله ای ورشکســت شــده و حاال آمده که 
آن معاملــه را بــا دور زدن تحریــم از طریق روس ها به دســت بیاورد. این معامله خرید قایق های نظامی از شــرکتی 
بریتانیایــی بــود. معاملــه را در کشــتی طی یک جلســه ی ســری به روس ها می فروشــد. اما وقتی با کشــتی به لبنان 
میرســند گــروه حــزب اهلل که نواحپــور در صورت عدم قرداد با روســها قرار بوده از نبی معاملــه را بگیرند طی عملیاتی 
انتحاری اقدام به کشــتن او می کنند.ســام و نواحپور جان ســالم به در می برند. شــبی نواحپور که مست است در بار 
کشــتی زندگی اش را برای ســام تعریف می کند. اما فردایش در سیســیل که کشــتی پهلو می گیرد غیبش می زند. اما 
دو یادداشت در دو جای مختلف کشتی به دست سام می رسد و وقتی به تهران برمی گردد تصمیم می گیرد با زنگ 
زدن به حامی ماجرا را پیگیری کند. در این مسیر اتفاقاتی می افتد و ماجراهایی رخ می دهد که سام می فهمد فقط 
مهــره ای بوده برای نقشــه های حامی. می فهمد چه اتفاقی بــرای نبی نواحپور افتاده و با توجه به آنچه نبی در بار 

کشتی برای او تعریف کرده بود به علت عاقه ی نواحپور و بزرگترین راز زندگی اش پی می برد.  
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مؤلف: فیروزه نظری

انتشارات ورجاوند   |    1389   |    شابک: 9789647656856

دلخسته 2-1

افســانه  در کش و قوس زندگی پرفراز و نشــیبش که از بدو تولد بر او ســایه انداخته بود, با ماجرایی شکفت انگیز رو 
به رو شد که بزرگترین حکمتش اتحاد شورانگیز مادیت و معنویت بود. معمایی بس پیچیده که اگر مدد پروردگار 
نبود شاید هرگز نمی توانست گره ی آن را باز کند. درنهایت به عظمت طبیعت پی برد که برای من و ما و حتی به 
خاطر ما خلق نشــده بلکه ما جزیی از آنیم تا تکامل, مســیرش را طی کند. داســتان افسانه شاید دربرگیرنده فلسفه 

زندگی هرکدام از ما باشد.

مؤلف: فریبا منتظر ظهور

انتشارات گل آذین   |    1392   |    شابک: 9786006414201

رویای من این است

ایــن کتــاب داســتان های کودکان کار اســت که در خانه کودك مهــر در دروازه غار به مدرســه میروند. کودکانی که 
به خاطر مســائل معشــیت و زندگی نمی توانند در مدارس مختلف درس بخوانند و مجبورند که ســاعت هایی از 

روز را کار کنند...

مؤلف: حمیدرضا شهابادی

انتشارات افق   |    1387   |    شابک: 9789643692223

دیلماج

میرزا یوسف خان مستوفی مشهور به دیلماج در تاریخ چهره ی ناشناخته و رازآلودی است. عده ای تحسین و تمجیدش 
کرده اند: از آن دســته دلباختگان وطن بود که در راه حصول آزادی و پیشــرفت مدنیت ایران ســر از پا نمی شــناخت و 
عــده ای خــوار و خفیفش داشــته اند: خیانتی نبــود که نکرد و رذالتی نبود کــه بروز نداد.اما این چهــره ی پیچیده، در 
زندگی نامه ی خودنوشــته اش بســیار بســیط و ســاده اســت: لکه ای بودم در آیینه ی وجود. به جا خواهم ماند یا نه. 
خــود نمی دانــم. اگــر بمانم از این پس هر که به قصد دیدار خود در این آیینه نظر کند، یوســف دیلماج را خواهد دید.
حمیدرضــا شــاه آبادی در رمــان خــود، دیلماج، شــخصیت ها و حوادثی آفریده اســت که همه نام و رنگــی از تاریخ و 

واقعیت دارند اما هیچ یک واقعی نیستند.

مؤلف: محمد طلوعی

انتشارات افق   |    1391   |    شابک: 9121201206

من ژانت نیستم

مجموعه ای شــامل هفت داســتان کوتاه اســت. اگرچه هرکدام از این داستان ها ساختار مســتقل به خود را دارند و 
می توان هر یک را جداگانه مطالعه کرد، اما وحدت موضوعی آن ها سبب می شود در پایان کتاب تصویر جامع تری 
از فضا و شخصیت های داستان به دست آید. به عبارت دیگر هر یک از این هفت داستان از یک سو قصه ی خود 

را روایت می کند و از طرف دیگر، نمای بزرگ تری از وضعیت یک خانواده ارائه می دهد.
مثًا در داســتان اول با عنوان "پروانه"، راوی نوازنده ی کم درآمدی اســت و نشــان کرده اش یعنی مژده همواره از او 
می خواهــد کــه شــغل بهتری پیــدا کند و در عین حال با حساســیت ویژه ای مراقب اوســت تا مبادا وقتی برای ســاز 
زدن بــه اینجــا و آنجا می رود، دســت از پا خطا کند. راوی مدتی اســت به خانه ی آقــای ابوترابی می رود و هفته ای 
ســه ســاعت برایش ســاز می زند و هم نوایی می کند و این در حالی اســت که به ســؤال های مژده در مورد آن خانه 
پاســخ های شــفاف نمی دهد... ابوترابی کلفتی اســتخدام کرده که خود را در روبنده و چادر عربی می پوشــاند. این 

زن کسی نیست جز مژده!
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مؤلف: محمد باهر

انتشارات خانه کتاب ایران   |    1391   |    شابک: 9786002220905

سیبویه پژوهی

عمــرو بــن عثمــان بن قنبــر، معروف به ســیبویه )حــدود 140ـ  180 ق( زبانشــناس نامدار ایرانی و پیشــوای مکتب 
نحــوی بصــره، اثری یگانه اما بســیار گرانمایه و فاخــر  با عنوان الکتاب از خود به یادگار گذاشــت. این اثر که حاوی 
مباحث گرانبهای زبانشناسی است از مهم ترین و کهن ترین منابع دستور زبان عربی بشمار می آید که تأثیر شگرفی 

در نظامند کردن دانش صرف و نحو عربی و زبان شناسان پس از خود گذارد.

مؤلف:  دکتر عزیزاهلل جوینی

انتشارات دانشگاه تهران  |    1391   |    شابک: 9789640393222

شاهنامه جلد هفتم

کهن ترین نســخه بازمانده از شــاهنامه را که "نســخه فلورانس" نامیده می شــود، اســتاد عزیزاهلل جوینی تصحیح 
کرده و به فارسی روان برگردانده اند. جلد هفتم این مجموعه به روایت داستان کیخسرو می پردازد که از داستان 

بیژن و منیژه آغاز می شود و به رزم یازده رخ پایان می یابد.

تصویرگر:  آیدین سلسبیلی

انتشارات ژرف   |    1391   |    شابک: 9789648925500

شاهنامه فردوسی

تصاویــر کتــاب بــر اســاس تحقیقات علمی و تاریخی و نژاد ، اقوام، دوره تاریخی و محیط زیست شــان تهیه شــده . 
بیش از 60تصویر شخصیت ها و فضاها با تکنیک سه بعدی وبه صورت دیجیتال خلق شده است.شخصیت های 

داستان های شاهنامه از قبیل پهلوانان، پادشاهان و دیوان با لباس و ابزار مشخصشان تصویر شده است.

مؤلف: محمد حسن شهسواری

انتشارات غزال جوان   |    1388   |    شابک: 9789643626372

شب ممكن

داســتان از یک عاشــقانه ی شــورانگیز شروع می شود و در هر فصل خودش را نقض می کند و دوباره به صورتی تازه 
می ســازد، الیــه ی دیگــری از معنا و حقیقــت آدم ها را برما می کند و با برداشــت اولیه ی ما بــازی می کند؛ آن قدر که 

http://gazelle-agency.com/en/index/index شک کنی کدام حقیقت است و ...توضیحات بیشتر

مؤلف: رضیه انصاری

انتشارات آگه   |    1389   |    شابک: 9789643292720

شبیه عطری در نسیم

رمان "شــبیه عطری در نســیم" قصه ی ســرگردانی و بحران هویت ســه مرد مهاجر ایرانی ســاکن برلین اســت. این 
کتــاب بــه شــیوه ای واقعگرایانه و مدرنیســتی تصاویر و روایتــی از زندگی ایرانیان دور از وطــن، به خصوص جوامع 
کوچک ساکن اروپا به دست می دهد. کسانی که لزوما نه به این جامعه و فرهنگش و نه به جامعه ی گذشته خود 
تعلق دارند. "شبیه عطری در نسیم" نخستین اثر رضیه انصاری است که توسط نشر آگه در 128 صفحه )چاپ اول 

89-چاپ دوم 90-تهران( منتشر شده و کاندید و برنده ی جوایز داخلی نیز شدهاست.
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مؤلف: خسرو شافعی

مؤلف: محمدعلی گودینی

انتشارات کتاب خورشید  |    1380   |    شابک: 9789647081054

انتشارات عصر داستان   |    1391   |    شابک: 9786006970011

زندگی و شعر صد شاعر از رودکی تا امروز

سایه اژدها

مجموعه حاضر چکیده 1000شــعر فارســی اســت و به زندگی و شــعر صد شــاعر  و معرفی ســبک های مختلف شــعر 
فارسی می پردازد. شیوه شعر هر شاعر بررسی شده و با گزیده ای از سروده های او و ذکر منابع مطالعاتی کامل شده. 

شعر نو و شاعران معاصر بخش بزرگی از کتاب را به خود اختصاص داده اند. 

»ســایه اژدها« روایت خشک شــدن عرق ها بر تن و ماندن خســتگی در جان کارگرهاســت، روایت دل مشــغولی ها و 
رنج هــای طبقــات پرتاش جامعه، همین کارگران صنایع تولیدی داخل کشــور اســت؛ با همــه دغدغه ها و رنج ها و 
مشکاتشــان. هر روز در اخبار و افواه می شــنویم، یا به هنگام خرید می بینیم که اجناس وارد شــده از کشــور اژدهای 
سرخ، همه جا را پر کرده است و کارخانه ها و تولیدی ها یکی یکی تعطیل می شوند و از آن بدتر حاِل کارگراِن بی کار 
شدۀ این کارخانه هاست. »سایه اژدها« قصه جنگ تن به تن کارگران در برابر اژدهای سرِخ هفت سر چینی است.

مؤلف: رضا زنگی آبادی

انتشارات غزال جوان   |    1390   |    شابک: 9789643629182

شكار کبک

رمانی کوتاه در 149 صفحه نوشــته ی رضا زنگی آبادی از نشــر چشــمه. داســتان در زمان حال و در منطقه ی مرکزی 
ایران بر مبنای سرگذشــت کودکی به نام »قدرت« شــکل می گیرد و تا جوانی و ســپس اعدام او با طناِب دار در برابر 

http://gazelle-agency.com/en/index/index  مردم روستاشان پیش می رود...توضیحات بیشتر

مؤلف: مجید قیصری

انتشارات عصر داستان   |    1391   |    شابک: 9786009303267

سه کاهن

این داستان با ورود کاهنان یهودی اوج می گیرد که قصد دارند محمد)ص( را به همراه خود ببرند. حلیمه، دایه 
پیامبــر، پــس از اینکه از یاری همســرش، حارث ناامید می شــود، به تنهایی کمر به نجــات فرزند عبداهلل می بندد و 
تعقیب و گریز آغاز می شــود. در خال شــرح کشــمکش حلیمه، حارث و غامی که از ســوی کاهنان مأمور بازگرداندن 
آنهاســت، شــخصیت ها با درون گویی داســتان خود و منویات خویشــتن را بیان می کنند. از همین رهگذر است که 

حلیمه بعضی معجزات چند سال اول زندگی رسول خدا را باز می گوید.

مؤلف: دکتر بهرام طوسی - با مقدمه دکتر مهدی محقق

انتشارات تابران   |    1391   |    شابک: 8-93-5552-964

گسترش فرهنگ و ادب ایران در جهان

کتــاب حــاوی مــدارک و شــواهد تاثیر زرتشــت و فلســفه و ادبیات ایــران زمین از زمان باســتان- تاثیر بر فســفۀ 
یونــان و فرهنــگ و ادب ایــران )فردوســی، ســعدی، حافــظ و خیــام و دیگــران ( بــر اروپــا و امریــکا از قــرن 16 

میادی به بعد اســت.
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مؤلف: فرهاد جعفری

انتشارات غزال جوان   |    1386   |    شابک: 9789640411438

کافه پیانو

کافه پیانــو رمــان کوتاه که تاکنون حدود دویســت هزارجلــد از آن را خریده اند و خوانده اند.این شــمارگان برای یک 
کتاب رمان پارسی درمدت حدودپنج سال، رکوردبسیار خوبی به حساب می آید. »کافه پیانو« که هم توجه نسبی 

http://gazelle-agency.com/en/index/index منتقدان را به دنبال داشته...توضیحات بیشتر

مؤلف:  محمد رضا بایرامی

انتشارات غزال جوان  |    1387   |    شابک: 9789645364210

گرگ ها از برف نمی ترسند

گرگ هااز برف نمی ترسنددرباره ی زندگی و زلزله است.دو نوجوان روستایی سریک بگومگوی پیش پا افتاده باهم 
قهر می کنند. این قهر و دلخوری می کشــدبه رقابت دریک کارخطرناک؛این که دریک بعدازظهربسیارســرد،دوتایی 

http://gazelle-agency.com/en/index/index تادم چشمه ای ...توضیحات بیشتر در

مؤلف: موالنا جال الدین محمد مولوی

انتشارات روزنه کار   |    1391   |    شابک: 9789646728936

گزیده زیباترین قصه های مثنوی معنوی

مثنــوی معنــوی بزرگتریــن  اثــر منظــوم فارســی در بیان  تعالیــم عرفانی اســت که توســط موالنا جــال الدین رومی 
نگاشته شده است مثنوی شامل 6 دفتر  بالغ بر 26000 بیت است انتشارات روزنه کار گزیده ایی  از بهترین داستان 

های مثنوی را همراه با   نقاشی های گل ومرغ در قالبی زیبا به عاقمندان عرضه کرده است

مؤلف: مهام میقانی

انتشارات غزال جوان   |    1391   |    شابک:  978964362986

گرمازده

»مهــام میقانــی« در رمان کوتاه و 332 صفحه ای »گرمازده« یک شــخصیت راوی را خلق کرده که خود و فضاهای 
عینی و خیالی اش را با بیانی گیرا و پرکشش روایت می کند. او از آگهی یک سگ گمشده بر دیوار دور افتاده ی یک 

http://gazelle-agency.com/en/index/index پارک آغاز می کند و خواننده را...توضیحات بیشتر

مؤلف:  فاطمه باباخانی

انتشارات افراز   |    1391   |    شابک: 9789642432790

یک روز ارس گردم

مجموعه داستان کوتاه با تمرکز بر موضوعات تاریخی، اجتماعی
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مؤلف: صادق کرمیار

انتشارات عصر داستان   |    1389   |    شابک: 9789643375846

غنیمت

حملــه ی آمریکابــه عراق ونســبت آن باجنــگ عراق علیه ایران،دســتمایه ی ایــن رمان موفــق و 182صفحه ای که 
نشرنیســتان منتشــرکرده اســت.رابطه ی پدری ایرانی )اصان( که ســال ها در جنگ با عراق شرکت داشته و مخالف 

آمریکا است،با پسرش پیمان که مخالف اوست و ...توضیحات بیشتر
http://gazelle-agency.com/en/index/in

مؤلف: حسن میرعابدینی

انتشارات کتاب خورشید   |    1384   |    شابک: 9789647081511

هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی از سال 1300 تا 1380

 انتخابــی از 60 داســتان شــاخص از 60 نویســنده ایرانــی بــا مضمــون و ســبک های متنــوع، نمایانگــر گرایش های 
نوشــتاری در تاریخ ادبیات معاصر هســتند. آشــنایی با چهره، زندگی و شــیوۀ ادبی هر نویســنده، همراه تحلیل هر 

داستان.انتخابی از: صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبك، ابراهیم گلستان ..

مؤلف: احمد دهقان

انتشارات افق   |    1360   |    شابک: 9789643691684

من قاتل پسرتان هستم

»من قاتل پســرتان هســتم« مجموعه داستانی از احمد دهقان است که به تاثیرات جنگ پرداخته. داستان هایی 
تلخ و در عین حال واقعی از مردان جنگ که بعد از جنگ ســختی های بســیاری را متحمل شــدند. داســتان »من 
قاتل پسرتان هستم« که مازیار میری فیلم پاداش سکوتش را با نگاهی به همین داستان ساخته است هم تقریبا 

قوی ترین داستان این مجموعه است که در قالب یک نامه نوشته شده.
رمان احمد دهقان، سفر به گرای 270 درجه یکی از آثاری بود که جایزه ی 20 سال داستان نویسی پس از انقاب را از 
آن خود کرد. من قاتل پسرتان هستم نیز، روایت های نویسنده  از روزگار دالوری ها و مظلومیت های هم رزمان اوست.

مؤلف: مصطفی جمشیدی

انتشارات عصر داستان   |    1392   |    شابک: 9786009303250

وقایع نگاری یک زندیق

مردمــان از دیربــاز هجــرت می کردند از دیار خود بــه هزاران امید. امید زندگی، امید زنــده ماندن... و گاهی به جبر. 
مردمان از دیرباز آرزوی رسیدن به دوردست ها را داشتند، آن سوی کوه ها، رسیدن به فردا، آینده، جایی که خانه 
پریان بوده  اســت. »وقایع نگاری یک زندیق« روایت ســوداطلبی کسانی ســت که به جبر زمانه رانده شــدند از یار و 
دیار خویش. روایت مردمی که عمرشــان را بر ســر رسیدن به سرزمین برآورده شدن خواسته هاشان گذاشته اند و در 
طلب آن، رنج ها کشــیده و دیروز و فرداها را در مجازی واقعی ســیر کرده اند. خواننده در این داســتان باز به اســاطیر 
حقیقــی ای کــه در زمان هــای نه چندان دور با زندگی و زبانمان آمیخته بود ـ قبل از هجوم دنیای جدید به ســنت 
بازمی گردد. اســاطیری اخذ شــده از واقعیت های زندگی و چه بسا حقیقت زندگی مردمان آن روزگار. اسطوره قومی 
که در حصاری خودســاخته از غربت دنیای جدید چون آمیش ها دوری گزیدند. روایت زندگی مردمانی روســتایی 
و رنج هایــی کــه می بردنــد و مهرهــا و دشــمنی های خاص خود را داشــتند. روایت ســرزمینی که مردمانــش با ورود 
مدرنیتــه گذشــته خــود را بــه باد داده و مســتحیل در مظاهر آن شــدند. »وقایع نــگاری یک زندیــق« روایت جمعی 
زندیق اســت که به اجبار از ســرزمین خود کوچ کرده و به زمین یخ بســته ایدئولوژی های انســانی وارد شده اند. این 

کتاب داستان زندگی پریشان مردم سرزمین خودمان است، از هنگام طلب دنیای جدید تا به امروز.
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مؤلف: سید احمد وکیلیان

انتشارات سروش   |    1392   |    شابک: 9789641204718

َمَتل ها و افسانه های ایرانی

متل ها، داستان های کوتاه اند با مضامین لطیف و سرگرم کننده، گاه به شعر و گاه به نثر موزون، که برای کودکان 
و نوجوانــان خوانــده می شــوند و آموزه هــای تربیتی و اجتماعــی نیز دارند. ایــن نغمه های دلنواز، هنری اســت که 
محصول قشر خاصی از جامعه نیست و از دل تودۀ مردم برآمده است ولی در روزگار ما غبار فراموشی برآنها نشسته 
و گویــی دیگــر کســی حــال و هــوای از بر کردن و خوانــدن آنها را بــرای فرزندان خود نــدارد. احمد وکیلیــان، در این 
کتــاب، بیســت متــل و افســانه را بــه روش علمــی و بــا چندیــن روایت گوناگــون گــردآوری و ضبط کرده اســت. این 
مجموعه، هم نیاز پژوهشــگران فرهنگ عامه و هم نیاز عاقه مندان غیرحرفه ای را برآورده می کند. این پژوهش 

وکیلیان در سال 0002م. تقدیرنامۀ انجمن فولکلور ایتالیا را دریافت کرده است.

مؤلف: محمد علی علومی

انتشارات هزاره ققنوس   |    1387   |    شابک: 9789648792591

وقایع نگاری بن الدن

وقایع نگاری بن الدن که سال 1387 توسط انتشارات هزاره ققنوس به بازار عرضه شده ،داستانی روایی است که 
از زبان مورخی به نام »ابرام کابلی« روایت می شــود و رویدادهای آن با الهام از اتفاقات ســال های اخیر افغانستان 
با بیانی طنز گونه ســعی در تقبیح ســال های حکومت طالبان و به خصوص بن الدن دارد. این کتاب که به ملت 
افغــان تقدیم شــده اســت در 23فصــل با پرداختن به حــوادث پیرامون ظهــور و حضور بــن الدن در عرصه جهانی 

داستانی طنز را ارائه می دهد.

مؤلف: دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی

انتشارات عطایی   |    1392   |    شابک: 8-008-313-964

خط سوم

یک کتاب منبع، در مورد شمس تبریزی؛ مرشد جال الدین رومی)موالنا( است و به شخصیت و آرمان های او می پردازد.
شــمس به صلح جاوید، به آتش بس تضادها معتقد نیســت. ذات آفرینش را بر پیکار تضادها می داند نه آن که ســتیزه 
جویی را بستاید لیکن معتقد است از پذیرش آن چاره نیست چه در جهان بیرون و چه در جهان درون.شمس باآگاهی 
و احســاس مســئولیت نســبت به قدرت نفوذ و جاذبه خود، ناچار عواطف خود را کمتر ابراز می دارد و همانند یک مربی 

راستین، به موقع و ظاهرًا آن را از پیروانش دریغ می ورزد تا آنان را به سرمنزل استقال عاطفی و پرورشی برساند.

مؤلف: میثم کیانی

انتشارات چشمه   |    1389   |    شابک: 9789643627560

رگبار

مجموعــه داســتان رگبــار  از یــازده داســتان کوتــاه شــکل گرفتــه کــه بــا محتوایــی از فضــای زندگــی شــهری در مــرز 
نامشخصی از واقعیت و تخیل کنارهم  گرد آمده اند. گم شده، برد کاغی، ویزیت در کافه، بیسکویت لجنی، تمام 
شــب های من، طعم کال،عکس، موســرخه، ریسه های خرمایی ریشه های ســرخ، از باال به پایین نام داستان های 

این مجموعه هستند. 
 اگــر بــرای معرفی کتاب از نامش برای دســته بندی داســتان ها اســتفاده کنیم، شــاید خدمت ســربازی باشــد که در 
زبــان و طراحــی برخــی از داســتان ها چون بیســکویت لجنــی درگیر روایت شــده و اشــخاص و تصاویر را به ســمتی 
می بــرد کــه این اســم با داســتان های جنگ ایران بی ارتباط  نباشــد مثل داســتان تمام شــب های مــن، در برخی 
دیگر همچون ُبرد کاغی، عکس یا طعم کال که نشان از فضای شهرنشینی راویان شان دارند، کاربرد کلمه ی رگبار 
توضیــح واضحاتــی به نظر می رســد که همچون بایای طبیعی بر ســر ســاکنان شــهر احتمال باریدنــش دور از ذهن 

نیست و درباره مشکات و روزمرگی غیر قابل پیش بینی آنهاست.
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مؤلف: زهرا پورقرآن

مؤلف: منیژه آرمین

مؤلف: محمد رضا ملکی 

انتشارات تکا   |    1388   |    شابک: 978-600-5100-54-9

انتشارات تکا   |    1386   |    شابک: 978-600-5100-24-2

انتشارات تکا   |    1388    |    شابک: 978-600-5396-06-5

تنور

عمه خورشید

باغ بهشت 

 کریم پس از ازدواج با فریده و داشتن سه فرزند، منزل زنی با نام آذر را اجاره می کند. اما آذر کم کم کریم را به سمت 
حمــل مــواد مخدر به نقاط مختلف کشــور می کشــاند. کریــم با انجام ایــن کار وضعیت مالی خوبی یافتــه و اقدام به 
تجدید فراش با زنی به نام پری می کند. کریم که چك  های بی محل به پری داده، همواره تصور می کند که پری از 
او شکایت خواهد کرد یا مهریۀ خود را به اجرا خواهد گذاشت. در حین این خیاالت و در حال انجام مأموریتی برای

حمل مواد مخدر، به وســیلۀ ماموران پلیس تعقیب و بازداشــت می شــود و در دادگاه به دلیل جرم سنگین از جمله: 
ســرقت ماشــین پیــکان، قتل غیــر عمد، دو فقره چك بــی محل، به پنج ســال حبس کیفری و به خاطــر حمل مواد 
مخدر )به مدت ســه ســال و نیم( با ماشــین ســرقتی به بیســت ســال حبس بدون ماقات و بیســت میلیون تومان 
جریمه نقدی محکوم می شود. کریم در زندان دچار جنون می شود و همواره سخنانی دربارۀ ماقات پری با خود و 
نیز خاطراتی از دزدی دخل نانوایی پدر و تهدید پدر مبنی بر سوزاندن کریم در تنور را به خاطر می آورد تا جایی که او

را به بیمارستان روزبه منتقل می کنند.

 زندگی، افکار، گفتار و کردار خانواده های اشــرافی قدیم با زندگی مردم عادی خیلی تفاوت دارد. به تصویرکشــیدن 
یکی از این زندگی ها می تواند گوشه هایی از زندگی اجتماعی مردم ایران را نشان دهد. داستان بلند »عمه خورشید«

چنیــن فضایــی را فراهم می کند. عمه خورشــید زنی از خانوادة اشــراف اســت که در دورة پیــری در انزوای خانوادگی 
قرار می گیرد. گوشه ای از باغ را به او اختصاص می دهند و او در تنهایی خودش کتاب می خواند و می نویسد و روی 
صندلــی راحتــی چشــمانش را به آســمان می دوزد. یــک روز صبح، خبر فــوت او پخش می شــود. او دفترچه ای دارد 
کــه زن بــرادرش خیلــی مایــل اســت آن دفترچه را به دســت آورد اما عمه خورشــید دفترچه را  به یکــی از نوکرهایش 
ســپرده و وصیت کرده بود که دفترچه را به ســهراب بدهد و او هم در بیســت ســالگی دفترچه را مطالعه کند. سهراب 
در جســتجوی حقیقــت، خانــه، خانــواده و شــهرش را رهــا می کند و راهی شــهر های دیگر می شــود. بخــش زیادی از 
اتفاقات این داستان بلند در منطقة شمال می افتد. در طول داستان نویسنده به تحلیل بسیاری از مسائل سیاسی، 

اجتماعی و مشکات ارباب و رعیتی می پردازد.

جنــگ پایــان می یابــد. آتش بس برقرار می گردد، اما گاهی چیزی باقی می ماند که همیشــه جنــگ را به یاد می آورد. 
جانبازان یادگاران جنگ هســتند. آنها که صحت و ســامت خود را از دســت دادند و بدون هیچ توقعی صبر پیشــه 
کردند و با جانبازی هفتاد هشتاد درصد با هرگونه سختی ساختند و می سازند. باغ بهشت شرح حال جانبازانی است 
که در طول جنگ به شــدت مجروح شــده اند و دولت قصد کرده اســت آنها را در قالب کاروانی برای مداوا به آلمان 
ببرد. محســن قهرمان داســتان اســت که چشــم های خود را از دســت داده اســت. جانبازی او به دورۀ جنگ مربوط 
نمی شود، بلکه او در عملیات پاکسازی بر اثر انفجار گلوله آر.پی. جی مجروح شده است. این مجروحین در فرودگاه 
به هم می رسند. نویسنده در فرودگاه و در مسیر سفر به آلمان یادی از جنگ می کند و لحظه هایی را به یاد می آورند 
کــه رزمنــدگان حماســه ها آفریده اند. اما در این روایت ها هیچ کس از خود ســخن نمی گوید، بلکه شــرح دالوری های 

دیگران را باز می گوید.
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مؤلف: محمد علی علومی

انتشارات تکا   |    1388   |    شابک:978-600-5100-33-4

آذرستان 

 رمان آذرستان داستان نامردی و جوانمردی است. داستان ستم حکام شهرهاست نسبت به مردم خود و داستان 
کرنش آنها پیش اجنبی هاست. داستان آذرستان با ماجرایی خونین آغاز می شود. صمصام با تعدادی سوار راه را بر
دختری به اسم فرنگیس می بندد. دختر میل گریز می کند، اما در پیشگاه خانه تاب نمی آورد و داد و فریادش به هوا
مــی رود. مــادر، فریــاد دخترش را می شــنود. آسیمه ســر بیرون می آید. دختــرش را در پناه خود می گیــرد و می گوید مرا 
بکشید. صمصام از او می خواهد پی کار خود برود اما زن دامن دختر را رها نمی کند. صمصام لوله تفنگ را بر پیشانی 
مــادر می گــذارد و شــلیک می کنــد. آب رنگین می شــود و دختر ناباورانه شــاهد این ماجراســت. دختر بــه این ترتیب 
به دســت تفنگچیان صمصام می افتد و او را به خانه می برد. بابای دختر از ابراهیم، جوانمرد خوشــنام شــهر کمک 
می خواهد و ابراهیم به صمصام امان نمی دهد. به خانه اش می رود و او را می کشد و دختر را رها می سازد و این آغاز 

ماجرایی طوالنی می شود.

مؤلف: محمود حکیمی

انتشارات تکا   |    1388   |    شابک: 978-600-5100-59-4 

اشرافزاده قهرمان  

مجموعه داستان

مؤلف: محمدعلی موحد

انتشارات کارنامه   |    1392   |    شابک: 9644310608

خواب آشفته نفت3،4

مؤلف: محمدعلی موحد

انتشارات کارنامه   |    1392   |    شابک: 9644310500

خواب آشفته نفت 5

مؤلف: محمدعلی موحد

انتشارات کارنامه   |    1384   |    شابک: 9644310349

در هوای حق و عدالت
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مؤلف: هوشنگ ابتهاج

مؤلفان: محمدعلی موحد، صمد موحد

مؤلف: محمدعلی موحد

مؤلف: نجف دریابندری

مؤلف: سهراب سپهری

مؤلف: رضا قاسمی

مؤلف: پرویز دوایی

انتشارات کارنامه   |    1390   |    شابک: 9644310089

انتشارات کارنامه   |    1391   |    شابک: 9789644310843

انتشارات کارنامه   |    1389   |    شابک: 9789644310720

انتشارات کارنامه   |    1391   |    شابک: 9789644310128

انتشارات سخن   |    1388   |    شابک: 9789643720568

انتشارات نیلوفر   |    1392   |    شابک: 9789643720568

انتشارات نیلوفر   |    1389   |    شابک: 9789644480539

حافظ به سعی سایه

رساله در مناقب خداوندگار

قصه ها

کتاب مستطاب آشپزی

عاشق همیشه تنهاست 

همنوایی شبانه ارکستر چوب ها

چند قصه باغ
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مؤلف: عباس کیا رستمی

انتشارات سخن   |    1384   |    شابک: 9643721256

گرگی در کمین 

مؤلف: محمدرضا شفیعی کدکنی

انتشارات سخن   |    1387   |    شابک: 9789643722708

در آیینه رود

مؤلف: سیمین بهبهانی

انتشارات سخن   |    1388   |    شابک: 9789643723798

دوباره می سازمت وطن

مؤلف: محمدرضا شفیعی کدکنی

انتشارات سخن   |    1391   |    شابک: 9789643721039

روشنایی دفتر 

مؤلف: محمدرضا شفیعی کدکنی

انتشارات سخن   |    1391   |    شابک: 9789643721428

وقت طعم  چشیدن 

مؤلف: به روژ ئاکره ایی

انتشارات نیلوفر   |    1389   |    شابک: 9789644482335

هستیم اینجا  ما 

مؤلف: منیرالدین بیروتی

انتشارات نیلوفر   |    1388   |    شابک: 9789644483936

مترسک سالم 
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مؤلف: محمدرضا شفیعی کدکنی

مؤلف: دکتر عبدالحسین زرین کوب

مؤلف: سودابه فضایلی

مؤلف: محمدرضا پورجعفری

مؤلف: بزرگمهر حسین پور

انتشارات سخن   |    1391   |    شابک: 9789643721404

انتشارات علمی   |    1391   |    شابک: 9789645524324

انتشارات نیلوفر   |    1390   |    شابک: 9789644484094

انتشارات نیلوفر   |    1387   |    شابک: 9789644483749

انتشارات مثلث   |    1391   |    شابک: 9789648496703

نوشته بر دریا

پله پله تا مالقات خدا

صداع

دیدار با خورشید

من گوساله ام

 اگــر می خواهیــد مســائل مطــرح شــده در ایــن کتــاب را بــه آدم ها نســبت دهید، اگــر می خواهیــد نکته هــا، عقده ها، 
دغدغه های فکری و ذهنی، اجتماعی و سیاسی بشر امروز را به این کمیک ها بچسبانید، عمیقًا در اشتباهید و دقیقًا 
شــما هم مانند یک گوســاله عمل کرده اید. این کتاب هذیان ها و خزعبات یک گوســاله اســت که مجموعه ی پرت 
و پاهــای پدربزرگــش را کــه مدام عرق ینجه نشــخوار می کند و دمدمای غروب آروغ می زند، به خورد ما داده اســت. 
وقتی به عنوان ناظر خواستم مقدمه ای بر این کتاب بنویسم مطمئن شدم اینکه »بسیاری از موجودات گوساله به 
دنیا می آیند و گاو از دنیا می روند« چقدر غلط است و باید به جای »بسیاری« کلمه ی »معدودی« را گذاشت تا مفهوم 

کام درست بیان شود. و البته من بسیار خوشحالم  که اینچنین نیستم. امضا: االغ!

مؤلف:  محمود گابدره یی

انتشارات عصر داستان   |    1391   |    شابک: 9786009303212

لحظه های انقالب

»لحظه هــای انقاب« اثر زنده یاد ســیدمحمود گابدره یی، مســتندترین روایت داســتانی، از انقــاب مردم ایران در 
بهمــن 1357 اســت. کتاب، قصه مشــاهدات لحظه به لحظه نویســنده از دی ماه تا 22 بهمــن 57 در خیابان های 
شــهر تهران، قلب انقاب، اســت. راوی با ذوق و طبع لطیف خود توانســته همه شعارها، احساس ها و شور مردم در 
آن لحظات به یادمادنی انتظار ورود امام امت به کشــور و بعد پیوســتن ارتش به بدنه انقاب و پس از آن پیروزی 
انقاب را به گونه ای ثبت کند که بعد از سال ها همچنان همه آن شور و شعور با همه لطافت هایش برای مخاطب 

جدید آن نیز کاما هویداست. سیمین دانشور، نویسنده شهیر فقید، این اثر را پیش درآمد ادبیات انقاب نامید.
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مؤلف: صدیقه پیران 

انتشارات پازینه   |    1392   |    شابک: 9786001800344

آثار گنجینه جیرفت

آثــار گنجینــه جیرفــت بــه مجموعه ای که بیش از 118 اثر از یادگارهای فرهنگی جیرفت اســت که به خارج از کشــور 
انتقــال یافتــه اســت ایــن اشــیای منحصر بفرد بــا پی گیری هــای که ســازمان میراث فرهنگــی بعمل آورد از کشــور 

انگلستان با پی گیری دعاوی حقوقی ایران بازگردانده شد .

مؤلف: هویان، آندرانیک

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی   |    1387   |    شابک: 9645799503

ایرانیان ارمنی

کتــاب حاضــر در 8 فصل به خاســتگاه تاریخی ارمنیان؛ زبان و ادبیات ارمنیان؛ دین و باورهای ارامنه؛ مشــترکات 
فرهنگی ایرانیان و ارمنیان ؛ ارامنه در آموزش و پرورش ایران؛ و نقش ارامنه در مطبوعات، تئاتر، سینما و موسیقی 

ایران؛ و نیز مشاهیر ارمنی ایرانی پرداخته شده است.

مؤلف: حسن زنده دل

انتشارات حسن زنده دل   |    1390   |    شابک: 9789646635333

Iran Land of history

این اثر مالتی مدیا دارای 0003 مدخل اطاعاتی و 0006 عکس همراه با فیلم های کوتاه و موسیقی محلی ار تاریخ، 
جغرافیا و آثار دیدنی ایران است.

مؤلف: حسن زنده دل

انتشارات ایرانگردان   |    1387   |    شابک: 9646635365

ایران در یک نگاه

این کتاب 08 صفحه ای با اطاعات عمومی تاریخ و جغرافی و چاذبه های گردشگری ایران را  همراه با 100 عکس 
و نقشه  به خواننده معرفی معرفی می کند.

مؤلف: نادر افشار نادری

انتشارات خجسته   |    1391   |    شابک: 6233-964-978

ایل بهمئی

این کتاب، که جزئی از سری کتاب های عشایر ایران است، در مورد ایل بهمئی توضیحات مشروح، شامل جغرافیای 
بهمئــی، مونوگرافــی و جمعیــت آن هــا، ارائــه می کنــد. نویســنده، نادر افشــاری نادر، محقق، عکاســی و مستندســاز، 

اطاعات موثقی را در این کتاب گردآوری کرده که می تواند برای محققان در آینده بسیار سودمند باشد.
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مؤلف:  متین، پیمان

مؤلف:  سلطان زاده، حسین

مؤلف: 

مؤلف: تکمیل همایون، ناصر

مؤلف: دکتر احمد خاتمی

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی   |    1392   |    شابک: 9643790169

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی   |    1390   |    شابک: 9646269486

انتشارات نشر و پژوهش شیرازه   |    1392   |    شابک: 9789647768733

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی   |    1389   |    شابک: 9789643791926

انتشارات شهر   |    1389   |    شابک: 9786005221718

پوشاک ایرانیان

تخت جمشید

تاریخ اندیشه جدید ایرانی

جاده ابریشم

ایران ما

کتاب حاضر در پنج فصل به پوشــاك در ایران باســتان، دوران اســامی و دوران معاصر؛ پوشــاك گروه های مذهبی 
زرتشــتی، یهــودی و ارمنــی پرداخته شــده اســت و در فصــل ششــم در اصطاح نامۀ انــواع پوشــاك و واژگان مربوط 

توضیح داده شده است.

در کتــاب حاضــر در هفــت فصل بــه چگونگی شــکل گیری تخت جمشــید؛ کاخ هــا، تاالر ها، و بخش هــای مهم آن؛ 
نقوش، لوح ها و الگو های طراحی تخت جمشید و روایات برخی منابع تاریخی از آن پرداخته شده است. هم چنین 

در پیوستی بر کتاب نماد پردازی در تخت جمشید بررسی شده است.

این کتاب در هفت فصل نوشــته شــده و کشــور ایران را از نظر تاریخی، جغرافیایی، فرهنگ و آداب و رســوم مردم 
ایران بررســی می کند و بزرگان و فرهیختگان در رشــته های گوناگون و ســیر تحول خط و زبان فارسی و آثار برجسته 

این مرز و بوم را به خوانندگان معرفی می کند.

زمینه های پژوهش دربارۀ جادۀ ابریشــم؛ پیدایش و نام و نشــان جادۀ ابریشــم؛ فرهنگ و تمدن در جادۀ ابریشم؛ 
نقش تجاری و فرهنگی این جاده و شــاخه های آن؛  چگونگی نقل و انتقال کاال  به ویژه »ابریشــم«، و پایگاه های 

راهداری و شهر های قرار گرفته بر جاده ها در 8 فصل کتاب بررسی شده اند.
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مؤلف: دکتر نسرین احمدیان شالچی 

مؤلف: شعبانی، رضا

انتشارات بنیاد پژوهشهای اسامی آستان قدس رضوی   |    1390   |    شابک: 7-496-971-964

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی   |    1386   |    شابک: 9643791092

چشم اندازهای جغرافیایی ایران

خشایارشا: پادشاه هخامنشی

مجموعــه چشــم اندازهــای جغرافیایــی ایران در واقع مدخــل جامعی بر هر یک از موضوعات مورد بحث اســت. 
هــدف از تهیــه ایــن مجموعه، معرفــی پدیده های جغرافیایی گوناگون ایران به صورت فشــرده و به زبان ســاده 

اّما دقیق می باشد. 

مؤلف: دکتر جمشید صداقت کیش

انتشارات خجسته   |    1390   |    شابک: 9789642975228

جشن یلدا

یلدا یکی از مشــهورترین جشــن های ایرانی اســت که از زمان های دور در ایران رواج داشــته است. این جشن که در 
آخرین روز پاییز برگزار می شود، جشن طوالنی ترین شب سال است. این کتاب جزئیاتی جذاب درباره ی این جشن 
ارائه می کند که می تواند برای محققان و دانشگاهیان استفاده شود. نویسنده، که متخصصی در مطالعات ایران 

است، انواع جزئیات بزرگ و کوچک را در این کتاب ارائه می کند.

کتاب حاضر ســعی دارد در شــش فصل با عنوان های: نام، تبار و آغاز پادشاهی؛ تثبیت پادشاهی و توجه به غرب؛ 
مقدمات لشکرکشــی به یونان؛ ســپاه خشایارشــا در یونان؛ فاتح یونان در راه بازگشــت؛ و خشایارشــا در برابر تاریخ، 

چهره واقعی تری از پادشاه هخامنشی ارائه دهد.

مؤلف:  رسول جعفریان

انتشارات علم   |    1392   |    شابک: 9789642240869

سیاست و فرهنگ روزگار صفوی

مؤلف: بلوکباشی، علی

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی   |    1390   |    شابک: 9645799147

نوروز: جشن نوزایی آفرینش

در فصــل اول بــه خاســتگاه و پیشــینۀ نــوروز؛ در فصــل دوم پیك هــای نــوروزی و پیشــواز رفتن؛ در فصل ســوم به 
آیین های نوشدگی سال؛ و در فصل چهارم به جشن سیزده فروردین پرداخته شده است.
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مؤلف:  محمد حسن مرعشی 

مؤلف:  منوچهر طیاب

مؤلف: دکتر محمدسعید ذکایی ـ مریم امن پور

مؤلف: رجبعلی مختارپور

انتشارات بین المللی حافظ   |    1391   |    شابک: 9786005432947

انتشارات کتاب خورشید   |    1391   |    شابک: 9789647081610

انتشارات تیسا  |    1392   |    شابک: 9786006662381

انتشارات ورجاوند   |    1387   |    شابک: 9789647656412

خوزستان 

دریای پارس

درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران

دو سال با بومیان کیش

این کتاب به معرفی استان خوزستان می پردازد که در آن شهرهای خوزستان همراه با تصاویر معرفی شده اند .

متــن و عکس هایــی زیبــا و گویا،نقشــه راه،چشــم  انــدازی تــازه بــه تاریخ،طبیعــت،آداب ورســوم و فرهنــگ ایــن 
ســرزمین است.05ســال ســفر،نگارش و کارگردانــی بیــش از 08فیلــم مستند،منوچهرطیاب،مستندســاز برجســته 
ایرانی،درقالب4کتاب و4فیلم مستند بلند ارائه شده است.شامل:-1دریای پارس-2کویر3-زاگرس-4البرز است.

حوزه مطالعات بدن که تا کنون، در سلســله مراتب ســنت ها و شــاخه های علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناســی 
کم اهمیــت، حاشــیه ای و تــا انــدازه ای کم منزلت بود، در چند دهــه اخیر به حوزه ای پویــا، پراهمیت و جذاب برای 
طیــف روزافزونــی از محققــان در ســنت های جامعه شناســی غربــی و غیرغربــی تبدیــل شــده اســت. آنچــه جاذبــه 
و اهمیــت ایــن توجه را بیشــتر برجســته می ســازد، فضای بین رشــته ای مطالعات بــدن و دســتورکارهای متنوع آن 
اســت. شــاید ســنت فرهنگــی مطالعات این قلمــرو را، که در چنــد دهه اخیر با مطالعــات تاریخی نیــز پیوند یافته و 
در قالب ســنت مســتقل تاریخ فرهنگی بدن، آثار و مطالعات زیادی پدید آورده اســت، بتوان از جمله پررونق ترین 

رویکردهای مطالعاتی در این حوزه دانست. 
در این کتاب تحول گفتمان های فرهنگی بدن در سه دوره امپراتوری، مشروطه و مدرنیته در ایران و از دیدگاه های 
متفاوتــی ماننــد دیــن، ادبیات وغیره مورد بحث و بررســی قرار گرفته و در این خصوص مباحثی جــذاب را ارائه کرده 

است.

مردم هر منطقه خالق ارتباط ویژه ای با طبیعت هستند و در ارتباط با تاریخ و جغرافیای خود، چشم انداز ویژه ای 
را در محیط می آفرینند. هویتی ویژه که در هیچ زمان و مکان دیگری قابل دسترسی نیست.

کتــاب دو ســال بــا بومیــان کیش در پی شناســایی و معرفــی مجموعه تاش های انســان ها بــرای ادامه حیات در 
ایــن جزیــره کوچک در طول نســل ها اســت. تــاش هایی کــه پیدایش فرهنگ ویــژه ای دراین پهنه از کشــورمان 
را ســبب شــده اســت. در ایــن کتــاب همچنین جنبــه هایی از دانــش بومی به ویــژه در زمینه های معماری ســازگار 
بــا اقلیم، شــیوه هایــی تامیــن و ذخیــره آب حفاظت از منابع و مانند آن شناســایی و معرفی شــده اســت. با توســعه 
فناوری، ورود مهاجران و توسعه فیزیکی سریع جزیره کیش، بسیاری از جلوه های فرهنگ بومی آن کمرنگ شده 
و رو به فراموشی می رود. مطالعه حاضر جنبه هایی از آن را به ثبت رسانده است تا میراثی برای آیندگان باشد...
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مؤلف: حسن زنده دل

مؤلف: مزداپور، کتایون

انتشارات ایرانگردان   |    1388   |    شابک: 9789646635944

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی   |    1392   |    شابک: 9645799961

روستاهای شگفت انگیز ایران

زرتشتیان ایران

این اثر هم بصورت کتاب و هم بصورت مالتی مدیا  اســت که در باره 400 روســتای شــگفت انگیز ایران اطاعات، 
عکس و نقشه کروکی آنها را همراه با موسیقی محلی و برخی فیلم ها از مجیط روستایی را دارد.

کتــاب حاضــر در شــش فصل به خاســتگاه کیش زرتشــتی؛ تحــوالت و تاریخ زرتشــیان تا دورۀ معاصر؛ زرتشــتیان در 
دوران تجدد به ویژه پس از مشروطیت، انجمن ها و مجامع آنها و مشاغل و پیشه ها؛ و آداب و سنن، زیارتگاه ها، 

جشن ها، و مانند آن پرداخته است.

مؤلف: حسن زنده دل

انتشارات ایرانگردان   |    1388   |    شابک: 9789646635068

راهنمای ایرانگردی

این کتاب در 483 صفحه با 004  دو رنگ و چهار رنگ شــامل اطاعات جغرافیایی ، تاریخی و توریســتی همراه با 
053 عکس رنگی و نقشه ایران است.

مؤلف: جابر عناصری

انتشارات سروش   |    1390   |    شابک: 9789641202189

شناخت اساطیر ایران

طومــار، نســخه های دست نویســی را گویند که بــه نّقالی، و با بهره گیری از افســانه های منــدرج در کتاب ها یا برگرفته 
از ســینه مردم صاحب تجربه، خوانده می شــده و خوانده می شــود. از منابع اصلی نّقاالن و طومارنویســان شــاهنامه 
فردوســی اســت که سرشــار از داســتان ها و تصویرهای حماســی و روایی مناسب با نّقالی اســت. در کتاب حاضر سعی 
بر شــناخت اســاطیر ایران بر اســاس طومار نقاالن بوده اســت. بخش اول کتاب شامل چند داســتان از اساطیر ایرانی 
است: ایران زریر، اسفندیار، گرشاسب، جمشید، بیژن و منیژه، و حکایت مرگ رستم. هر یک از داستان ها را می توان 
همچون حکایتی که نّقاالن نقل می کنند خواند و لّذت و بهره برد. در بخش دوم )پیوســت( کتاب داســتان هایی از 
شــاهنامه برگزیده و روایت و تحلیل شــده اســت. کیومرث و آرش و ســیاوش از آن جمله اند. ادعای جابر عناصری در 
این کتاب این است که طومارها فقط اقتباس داستان کاتبان سخنور نیست و اغلب نّقاالن وقایع روزگار خود را نیز به 

هسته اصلی داستان های مکتوب می افزودند و از این رو، طومارها آینه عصر نقاالِن آن طومارها نیز هستند.

مؤلف: فرامرز معتمد دزفولی

نشر و پژوهش شیرازه   |    1391   |    شابک: 9789647768733

تاریخ اندیشه جدید ایرانی
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مؤلف: حمید رضا قشقایی

انتشارات  آوگان   |    1390   |    شابک: 9786009181902

گاهنامه سپیده دم تاریخ در ایران

در این مجموعه کوشــش شــده اســت تا با  اســتفاده از مراجع معتبراطاعات الزم در مورد عصری که به ســپیده دم 
در تاریخ ایران معروف اســت، به ســاده ترین شــیوۀ ممکن ارائه شود.در این کتاب پس از معرفی تمامی پادشاهان 

شناخته شده  ی این عصروقرار دادن آنها در شجرۀ خانوادگی ،به بررسی جداگانۀ دوران هر شاه ، پرداخته ایم.
در انتهای هر کتاب نیز فهرستی از کتب و مقاالت استفاده شده در تدوین این کتاب، آورده شده است

مؤلف:  حمیدرضا قشقایی

انتشارات آوگان   |    1390   |    شابک: 9786009181933

گاهنمای اشكانیان

در این مجموعه کوشش شده است تا با  استفاده از مراجع معتبراطاعات الزم در مورد عصر اشکانیان به ساده ترین 
شیوۀ ممکن ارائه شود. در این کتاب پس از معرفی تمامی پادشاهان شناخته شده  ی اشکانی وقرار دادن آنها در 

شجرۀ اشکانیان ،به بررسی جداگانۀ دوران هر شاه ، پرداخته ایم.
در انتهای  کتاب نیز فهرستی از کتب و مقاالت استفاده شده در تدوین این کتاب، آورده شده است. 

مؤلف:  حمیدرضا قشقایی

انتشارات آوگان   |    1390   |    شابک: 9786009181957

گاهنمای ساسانیان

در ایــن مجموعــه کوشــش شــده اســت تــا بــا  اســتفاده از مراجــع معتبراطاعــات الزم در مــورد عصــر ساســانیان بــه 
ســاده ترین شــیوۀ ممکن ارائه شــود. در این کتاب پس از معرفی تمامی پادشاهان شــناخته شده  ی ساسانی وقرار 

دادن آنها در شجرۀ ساسانیان ،به بررسی جداگانۀ دوران هر شاه ، پرداخته ایم.
در انتهای هر کتاب نیز فهرستی از کتب و مقاالت استفاده شده در تدوین این کتاب، آورده شده است.

مؤلف: حمیدرضا قشقایی

انتشارات آوگان  |    1390   |    شابک: 9786009181933

گاهنمای ایالمیان

در این مجموعه کوشش شده است تا با  استفاده از مراجع معتبراطاعات الزم در مورد عصر ایامیان به ساده ترین 
شــیوۀ ممکن ارائه شــود. در این کتاب پس از معرفی تمامی پادشــاهان شناخته شــده  ی ایامی وقرار دادن آنها در 

شجرۀ ایامیان ،به بررسی جداگانۀ دوران هر شاه ، پرداخته ایم.
در انتهای کتاب نیز فهرستی از کتب و مقاالت استفاده شده در تدوین این کتاب، آورده شده است.

مؤلف:  رسول جعفریان

انتشارات علم   |    1392   |    شابک: 9789642240869

سیاست و فرهنگ روزگار صفوی
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مؤلف:حسن زنده دل و دستیاران

مؤلف: کاوه بیات

انتشارات ایرانگردان   |    1388   |    شابک: 9789646635029

انتشارات خحسته   |    1390   |    شابک: 9789642975105

مجموعه 31 جلدی راهنمای گردشكری استان های ایران

نبرد سمیرم

در این مجموعه ، استانهای13گانه و کلیه شهرستان های کشور معرفی شده اند. آثار طبیعی،بناهای تاریخی استان ها 
و شــهرها و آثــار مذهبــی و زیارتــی  تشــر یــح شــده  و عکس ها و نقشــه های اســتانی و شــهری نیز ضمیمه می باشــند.

نبــرد ســمیرم، جزئیات مهــم تاریخی ای درباره ی یک نبرد کلیــدی ارائه می کند، که ادامــه ی راه خاندان پهلوی و 
رضاشــاه را تحــت تأثیــر قرار داد. این کتاب جزئیات مهمی از این نبرد، شــامل نقش انگلیســی ها، ایل قشــقایی، و 

جنگ جهانی دوم، ارائه می دهد. نویسنده، کاوه بیات، متخصصی در تاریخ معاصر ایران است.

مینیاتور: حمیدرضا قشقایی

انتشارات آوگان   |    1390   |    شابک: 9786009181940

گاهنمای مقدونیان

در ایــن مجموعــه کوشــش شــده اســت تــا بــا  اســتفاده از مراجــع معتبراطاعــات الزم در مــورد عصــر مقدونیــان بــه 
ســاده ترین شــیوۀ ممکن ارائه شــود. در این کتاب پس از معرفی تمامی پادشاهان شــناخته شده  ی مقدونی وقرار 

دادن آنها در شجرۀ مقدونیان ،به بررسی جداگانۀ دوران هر شاه ، پرداخته ایم.
در انتهای  کتاب نیز فهرستی از کتب و مقاالت استفاده شده در تدوین این کتاب، آورده شده است.

مؤلف: حسن زنده دل

انتشارات ایرانگردان   |    1388   |    شابک: 9789646635951

نقشه ایرانگردی

ایــن کتــاب نقشــه راه های ایران  همراه با کروکی نقشــه شــهرهای بــزرگ و نیز دارای عکس و اطاعــات آثار دیدنی 
شهرها و استان هاست.
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مؤلف: دکتر فریدون غضبان

مؤلف: دکتر محمود گابچی- دکتر محمدرضا گابچی

انتشارات انتشارات دانشگاه تهران |    1386   |    شابک: 9789640394205

انتشارات موسسه انتشارات دانشگاه تهران   |    1392   |    شابک: 9789640363959

زمین شناسی نفت در خلیج فارس

مبانی طراحی ساختمان های بلند

بــه عنــوان کتــاب مرجــع و مســتند، در زمینه زمین شناســی نفــت، به منظور آشــنایی دانشــمندان زمین شناســی، 
بــرای شــناخت و فهــم زمین شناســی بخش های جنوبــی ایران و خلیج فــارس در یازده فصل تدویــن و در اختیار 

عاقه مندان این حوزه در سطح ملی و بین المللی قرارگرفته است.

این کتاب در راســتای ضرورت تدوین منابع علمی جامع در زمینه طراحی این ســاختمان ها با اســتفاده از آخرین 
یافته های علمی امروز جهان در زمینه معماری، سازه ، تاسیسات طراحی شهری پایداری و معماری سبز، ساختمان 

های بلند آینده و چالش های پیش رو تدوین و منتشر گردیده.
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Mohammad Naghavi:مؤلف

انتشارات بورس   |    1390   |    شابک: 9786005959192

Rules and Regulations of the Iranian Capital Market

Broadly speaking, the Iranian capital market has, in recent times, experienced phenomenal 
transformations which have led to the demarcation between the two dimensions of its regu-
latory framework and its executive duties in the wake of the Securities Market Act of the 
Islamic Republic of Iran ratified in November 2005. More specifically, the law for the Devel-
opment of New Financial Instruments and Institutions, which was passed in November 2009 
and basically aimed to facilitate the implementation of the overall policies adopted under 
article 44 of the Constitution, has provided a unique opportunity for the financial institutions 
to dynamically participate in the capital market by using a wide variety of financial models 
and instruments.
In line with the burgeoning capital market and out of necessity, a set of laws, rules and 
standards have been drafted, codified and documented purposefully towards regulation of 
better stock market orientation and prevention of any possible fraud and violation. These 
measures, being integrally linked to the capital market structure, have resulted in objectiv-
ity, viability, dynamism and empiricism with successful results in areas such as increase in 
the liquidity ratios, information transparency, numerical decrease in the symbols halt, dra-
matic boost in market sales and value, entry of rights issue for housing loan facility on the 
Farabourse, financing cost reduction in housing sector, subscription of shares, underwriting, 
capital increase in the Farabourse, governmental offerings on the Farabourse market, sales 
uplift in participation certificates(musharakah sukuks) and bank certificates of deposit on 
the Farabourse.

Securities and Exchange Organization of Iran :مؤلف

انتشارات بورس  |    1391   |    شابک: 5786005959130

Series of Essays on Islamic Capital Market (1st(

Securities & Exchange organization (SEO) as the supervisory & regulatory body of Iranian 
Islamic Capital market considers informing financial practitioners in the world about its new 
achievements in Islamic finance as one of its main tasks.
For this, we organized the 1st international course on “Islamic Capital Market Products” to 
introduce new Islamic financial instruments in Iran with the aim to develop Islamic financial 
system in the globe.

 مؤلف: علی بوذری

انتشارات مثلث   |      1388    |    شابک: 9789648496383

صد مزه خوشمزه

این کتاب که حاصل همکاری نشــر مثلث و بخش فرهنگی ســفارت ایتالیا در ایران اســت، ثمره ی زحمات گروهی 
از فرهنــگ دوســتان، مترجمــان، ویراســتاران و تصویرگران برگزیده اســت. کتابی که نه تنها در برگیرنده ی دســتور 

غذاهای ایتالیایی است، بلکه آلبومی از آثار هنری تصویرگران ایرانی است.
معمــوال رســم بــرا این اســت که یک داســتان، به عنوان موضــوع کارگاه تصویرگــری، انتخاب شــود و تصویرگران بر 
اســاس آن یک تصویر خلق کنند. اما ما در فکر موضوعی کاربردی تر و جدیدتر بودیم. در نهایت موضوع »آشــپزی 
ایتالیایــی« را برگزیدیــم. غذای ملی هر کشــوری ریشــه در ســنت ها، مراســم و آداب و رســوم آن دارد. مــواد اولیه ی 
غذاهــا، نشــان از ذائقــه و مــواد در دســترس ســاکنان دارد و دســتور غذاها، که از میــان اعصار و دورههــای گوناگون 
گذشــته و تکامــل یافته انــد، از تاریخ و تبادالت مردم آن ســرزمین با دیگران حکایت می کنند. پس بســتر مناســبی 

برای خلق یک اثر هنری است که گویای بسیاری از زوایای پنهان فرهنگ مردم آن کشور باشد.
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مؤلف: سیداکبرساداتی

انشارات توسعه علوم   |    1391   |    شابک: 9789646842434

زیتون )کاشت،داشت، وتولید میوه به روش ارگانیک(

کتاب تولید زیتون که برای اولین بار با استراتژی کاهش مصرف سموم وکاربردی درقلمرو غذای سالم تدوین شده 
می تواند برای تمامی افراد جامعه بسیار مفید واقع شود.

مؤلف:  دکتر عباسعلی عمید زنجانی

انتشارات موسسه انتشارات دانشگاه تهران   |     1389   |    شابک: 9789640360743

دانشنامه فقه سیاسی )مشتمل بر واژگان فقهی و حقوق عمومی( دوره دو جلدی

بــرای آشــنایی بــا هر علمی باید اصاحــات آن علم را که در قالب فرهنگ ها، دائره المعارف و دانشــنامه ها توضیح 
داده می شوند، شناخت.

مؤلف: منصوره تقدسی 

انتشارات بین المللی حافظ  |    1392   |    شابک: 9786005432848

کتاب جامع ترشی و شور 

کتاب حاضر مشتمل بر طرز تهیه و نحوه نگهداری بیش از 80 نوع ترشی و چاشنی سنتی می باشد که مواد اولیه، 
چگونگی مخلوط کردن و زمان مورد نیاز برای پختن) رسیدن( آنها و همچنین طرز تهیه انواع سرکه مورد استفاده 

را بطور مبسوط توضیح داده است. 

مؤلف: بهنام زنگی

مؤلف: دکتر سید حمید آتش پور- احسان کاظمی

انتشارات بورس    |    1391   |    شابک: 9786005959260

انتشارات ابوعطا   |    1389   |    شابک: 9789641700852

منتخب آثار دومین نمایشگاه بین المللی کاریكاتور بورس

نفوذهای فریبكارانه

امروزه مفهوم اقتصاد و فرهنگ درهم  تنیده است. از سویی فعالیت های اقتصادی بر الگوهای فرهنگی هر جامعه 
تاثیر می گذارد و از دیگر سو، الگوهای فرهنگی، شیوه تعامل در دنیای اقتصاد را رقم می زند. بورس به عنوان یکی 

از بزرگ ترین بازارهای عرصه اقتصادی نیز در همین فضا معنا می یابد. 
این کتاب دربردارنده آثار برگزیده دومین نمایشگاه بین المللی کاریکاتور بورس است. 

این کتاب در صدد آن اســت که بی پرده نیرنگ های بشــری را فاش ســازد. نیرنگ هایی که به عنوان یک هنجار 
در رفتار انسان ها درونی شده است، مانند نعل وارونه زدن، شوکه کردن حریف، حیله ی اعتماد، دست باال گرفتن 
و ... . بایــد بــا دقــت به زندگی خود بنگریــم، نقطه ضعف ها را بیابیم.آنگاه می توانیــم راه های نفوذ حیله گران را 

شناخته و مراقب دستکاری رویاهای خود توسط آنها باشیم.
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مؤلف: دکتر محمدرضا بهنیا

انتشارات دانشگاه تهران   |    1391   |    شابک: 9789640362440

زعفران

بــا نگاهــی بــه تاریخچــه، نحــوه مصــرف و کاربردهــای شــیمیایی گیــاه زعفــران نحــوه تولید، فــرآوری، صــادرات و 
استانداردها، تقلبات، کاربردهای دارویی آن و ... مرتبط با طای سرخ ایران تدوین و زیور طبع آراسته شده است.

مؤلف: منصوره تقدسی 

انتشارات بین المللی حافظ   |    1391   |    شابک: 9786002770097

حلوا

در این کتاب به آموزش طرز تهیه بیش از 100 نوع حلوا با تزئین های متنوع و مختلف پرداخته است.

مؤلف: بزرگمهر گل بیدی

انتشارات بهجت   |    1389   |    شابک: 9789642763405

well known persian vegetarian recipes

این کتاب آشپزی گیاهی به زبان انگلیسی می باشد که شامل غذاهای ایرانی است 

مؤلف: دکتر سید حمید آتش پور، احسان کاظمی، سید پیمان رحیمی نژاد

اانتشارات ابوعطا  |    1392   |    شابک: 9786006414133

الفبای مثبت گرایی )من و زندگی مثبت(

 کتــاب حاضــر تــاش می کند ضمــن توجه به حذف افــکار و باورهــای منفی افــراد، مثبت اندیشــی و مثبت گرایی را 
ترویج دهد.  این کتاب با دیدگاه توسعه ی تفکر، احساس و رفتار مثبت نوشته شده است و امید است که به آنچه 

رسالت خود می داند، دست یابد...

مؤلف: منصوره تقدسی

انتشارات بین المللی حافظ   |    1392   |    شابک: 9786002770127

باقلوا 

آموزش گام به گام پخت و تزئین بیش از 80 نوع باقلوای سنتی و مدرن ایرانی و سایر ملل

مؤلف: دکتر سید حمید آتش پور- احسان کاظمی

انتشارات کتاب سرا   |    1390   |    شابک: 9789645506108

آن سوی تاریكی

 زندگــی هنرمنــدی هماننــد پری زنگنــه آن هم از زبان خودش، حدیثی شــیرین و خواندنی اســت. این اثر حاصل 
ســال ها زندگی نویســنده در جوار نابینایان و نابینایی اســت که با بیان خاطره های زندگی شــخصی و آموزه های 

علمی و تجربی، در پی پرتوافکنی بر گوشه های پنهان مسائل و زندگی اجتماعی به همگان است.
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مؤلف: بهنام زنگی

انتشارات بورس    |    1390   |    شابک: 9786005959215

منتخب آثار اولین نمایشگاه کاریكاتور بورس

امروزه مفهوم اقتصاد و فرهنگ درهم  تنیده است. از سویی فعالیت های اقتصادی بر الگوهای فرهنگی هر جامعه 
تاثیر می گذارد و از دیگر سو، الگوهای فرهنگی، شیوه تعامل در دنیای اقتصاد را رقم می زند. بورس به عنوان یکی 

از بزرگ ترین بازارهای عرصه اقتصادی نیز در همین فضا معنا می یابد. 
این کتاب دربردارنده آثار برگزیده اولین نمایشگاه کاریکاتور بورس است.

مؤلف: دکتر علی زرگری 

موسسه انتشارات دانشگاه تهران   |    1390   |    شابک: 9789640362655

گیاه درمانی؛ درمان بیماری ها با استفاده از قسمت های مختلف گیاهان.

مولف که خود از شــخصیت های نام آشــنا و شــهیر طب سنتی در سطح جهانی هستند، در این کتاب به معرفی راه 
های درمان بیماری ها با بهره گیری از گیاهان و همچنین نحوه تهیه داروهای گیاهی پرادخته است.

مؤلف: دکتر سید حمید آتش پور- احسان کاظمی

انتشارات ابوعطا |    1390   |    شابک: 9789641701149

در بی  ارزشی و ارزشمندی آدمی

دردهای عاطفی، نشأت گرفته از ترس ها و احساس بی ارزشی است و زمانی می توان با این ترس ها - که در جای 
جای کتاب به فرآیند رهایی از آن ها اشاره شده است- مقابله کرد که  احساس ارزشمندی رشد نماید. کتاب حاضر 
مســیری اســت برای رســیدن به احساس ارزشــمندی و رهایی از ترس های وجودی که می توانند پیکره ی عاطفی 

ما را به شدت آسیب پذیر سازند.

مؤلف: محمدرضا خاکی قراملکی

انشارات انتشارات کتاب فردا   |    1390   |    شابک: 97860092199

گفتمان تجدد

کم کم روشن شضده است که موقف تاریخی که ما در آن به سر می بریم دوران فترت و گذار است. به همین جهت 
اســت که تاریخ غربی و غرب مدرن، مســئله ای مهم جلوه می کند. برای شــناخت این دوران، ابتدا باید بتوانیم، 

صورت این مسئله را به خوبی وصف کنیم. 
این پژوهش با ارائه تصویر و فهم نسبتا واقع بینانه از گفتمان تجدد و نیز ترسیمی از روند رو به توسعه تجدد غرب، 
از آغاز پیدایش تا مرحله جهانی شــدن آن از یک ســو، و نیز بیان میزان و ســصطح و مقیاس ســلطه و نفوذ تجدد 
غــرب در جوامــع پیرامونــی  و مرکز اســوی دیگر، و در نهایت طرح بحران ها و چالشــهای حــوزه تمدنی و جغرافیایی 

غرب به وجود آمده است، به دنبال دستیابی به تحلیلی بنیادین از گفتمان تجدد می باشد.

مؤلف: جمشید خدادادی

انتشارات نشر شهر    |    1391   |    شابک: 2789642385225

دایرهالمعارف تغذیه درمانی بر پایه طب قرآنی )در جستجوی سامتی(

این کتاب شامل خاصه ای از چهار کتاب پانزده روز تا سامتی، ارمغان تندرستی، عسل درمانی و کلید ورود به طب 
قدیم است و شامل بیان اصول تغذیه، تأثیر آن در بهبود بیماری ها،غذاهای مفید برای بدن و معرفی و طرز تهیه 

انواع غذاها و درمان انواع بیماری ها با استفاده از عسل است.



می
ـــو

عم

48

مؤلف: پرویز زارع شاهمرسی

نشر و پژوهش شیرازه   |    1389   |    شابک: 9789647768634

قره باغ نامه
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مؤلف: سعید نظری توکلی

مؤلف: سید هادی خسروشاهی  

مؤلف: گروه قرآن زیر نظر استاد محّمد واعظ زاده خراسانی

مؤلف: امیر مهدی حکیمی

انتشارات بنیاد پژوهشهای اسامی آستان قدس رضوی  |   1390   |    شابک:ٌ 9789649714011

انتشارات بوستان کتاب |    1392   |    شابک: 964091406

انتشارات بنیاد پژوهشهای اسامی آستان قدس رضوی   |    1391   |    شابک: 964971578

انتشارات مؤسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی   |    1390  |   شابک: 9786005794915

CHILD CUSTODY IN THE ISLAMIC JURISPRUDENCE

اخوان المسلمین

المعجم فی فقه لغه القرآن و سّر بالغته

با تو عهد می بندم، میثاق با هشتمین امام مهربانی ها

حرکــت هــای اســامی که در این دوســال در کشــورهای عربی با عنوان بیداری اســامی یا بهار عربــی در حال وقوع 
اســت بســیاری را به کنجکاوی واداشته که ریشــه این حرکت ها کجاست و احزاب و شخصیت های آن چه کسانی 

هستند؟

ایــن کتــاب دایره المعارفــی اســت دربــاره قــرآن، معــارف و علــوم قرآنــی. مدخل هــاى کتــاب براســاس ریشــه اصلی 
کلمــات قــرآن تنظیــم شــده و هــر مدخــل از جنبه هــاى مختلــف علــوم قرآنی مورد بررســی قــرار گرفته اســت. بدین 
ترتیــب کــه هر مدخل در آغاز از لحاظ لغوى و دانش ریشه شناســی بررســی و ســپس آراى دانشــمندان صاحب نظر 
در آن بــاره مطــرح می شــود. همین فرایند از منظر علم تفســیر، باغت، شــأن نــزول، تاریخ و... نیز اعمال می شــود.
در ابتداى هر مدخل مشتقات هر ریشه اصلی و آمارهاى گوناگون بسامدى آنها در قرآن نیز مورد توّجه قرار گرفته است.

ایــن کتــاب کــه براســاس احادیث حضرت رضا )علیه الســام( تدوین شــده، میثاق نامه ای اســت با هشــتمین امام 
مهربانی. هر بخش از این اثر در خال متنی دلنشین به بیان لطیف ترین و عمیق ترین جلوه های اخاقی می پردازد 
که به گونه ای بستن عهدی است با امام مهربانی ها. پایان هر بخش به حدیثی از امام رضا )علیه السام( متناسب 

با موضوع آن بخش، مزین شده است.

مؤلف:  قنبر علی تیمورى

انتشارات بنیاد پژوهشهای اسامی آستان قدس رضوی    |    1392  |    شابک: 9649711836

کوله پشتی زندگی، برداشتی از هشتاد حدیث نبوى
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مؤلف: گروه تولید و تدوین متون

مؤلف: حسین غفاری

انتشارات حکمت   |    1392   |    شابک: 9789648713510

بهار زندگانی با امام مهربانی، خانواده ی موفق از دیدگاه امام رضا علیه السالم

بررسی انتقادی و تطبیقی فلسفه نظری کانت

انتشارات مؤسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی   |    1390  |   شابک: 9786005794564

اگر همسران بتوانند براساس آموزه های حیات بخش اسام کانون خانواده را، که به عنوان هسته ی اولیه ی زندگی 
اجتماعی قلمداد می شــود، سرشــار از مهر و گرمی و شــادابی کنند، سعادت دنیا و آخرت را برای خود و فرزندان شان 
رقم زده اند. این اثر به مهم ترین و کاربردی ترین این مسائل از دیدگاه نورانی حضرت رضا )علیه السام ( می پردازد.

مولف قصد دارد یک شرح انتقادی و تطبیقی از فلسفه نظری کانت وعمدتا معطوف به نقد و بررسی نقد اول کانت 
را دارد. این کتاب در عین شــباهتی که از جهت ســبک و روش به تفســیر پروفســور کمپ اسمیت دارد ، دارای ویژگی 
های منحصر به فردی نیز هست. در این شرح فارسی به تفسیراغلب شارحان  مهم کانت توجه شده است.نویسنده 
ضمــن ارائــه نقطــه نظــرات آنها در هر مبحث به بررســی انتقادی و قضاوت فلســفی درباره ی آنها مــی پردازد.تمایز 
اصلی و مهم این شرح در ارائه مباحث مستقلی به عنوان مبحث تطبیقی می باشد.این کتاب ضمن ارائه مباحث 
انتقادی از منظر فلسفه درونی کانت به گونه ای مستقل به حل مباحث از منظر فلسفه اسامی می پردازد که در نوع 
خود بدیع و بی نظیر است.نویســنده کتاب از برجســته ترین فاســفه اســامی و متخصص در حوزه کانت می باشد.

مؤلف:  رامین رامین نژاد

انتشارات بنیاد پژوهشهای اسامی آستان قدس رضوی     |    1389   |    شابک: 9649713762

برگ هایی نفیس از قرآن های منسوب به خط ائمه

چاپ پیشــین این کتاب با عنوان اســناد و دستنوشــته های قرآنی منســوب به معصومین به چاپ رســیده اســت. 
اکنــون چــاپ جدیــد آن با عنوانی نــو و تغییراتی در فصل بنــدی مطالب و محتوای کتاب و حذف قســمت هایی از 

جمله اسناد منسوب به پیامبران، به زیور طبع آراسته شده است.

مؤلف: سعید نظرى توکلی 

انتشارات بنیاد پژوهشهای اسامی آستان قدس رضوی   |    1388   |    شابک: 9649712093

حیوانات، قوانین حمایتی و حدود بهره ورى در اسالم

در ایــن کتــاب، تاش شــده اســت مســئله بهــره گیرى از حیوانات در ســه حــوزه: کامــی، حقوقی و اخاقی در اســام 
مورد بررســی قرار گیرد. امید اســت که نتایج به دســت آمده از مجموع این ســه حوزه، بتواند دیدگاه اسام پیرامون 

حیوانات، حقوق آنها و بایستگی هاى رفتارى انسان با آنها را اندکی روشن سازد.

مؤلف: دکتر علی موسوی گرمارودی

انتشارات: خانه کتاب ایران   |    1391   |    شابک: 9786002220646

ادیب الممالک فراهانی
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مؤلف: محمد شمس

مؤلف: انتشارات جهان رایانه

مؤلف: عبداهلل همتی گلیان 

انتشارات بوستان کتاب    |    1389   |    شابک: 964090688

انتشارات موسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر   |    1390   |    شابک: 9789645223166

انتشارات بنیاد پژوهشهای اسامی آستان قدس رضوی   |    1390   |    شابک: 9649713311

سیر تحول کتاب مقدس 

قرآن کریم 

مدجنان، پژوهشی در تعامل و تقابل اسالم و مسیحیت در اسپانیا

کتــاب مقــدس یکــی از پرنفوذ ترین کتابهای در طول تاریخ بشــر بوده اســت در این کتاب چگونگی شــکل گیری و 
انواع دست نوشته ها مورد بحث قرار گرفته است.

قرآن کریم با ترجمه استاد حسین انصاریان و خط استاد حسن زاده

مدجنان به گروهی از مســلمانان اســپانیا اطاق می شــد که با پیشــروى مســیحیان به قلمرو اسامی، این مناطق را 
ترك نکردند و بدون این که دین خویش را تغییر دهند، با تســلیم شــهرها و مناطق مســلمان نشین به مسیحیان، 
بــر اســاس قراردادهایی که بین آنها منعقد می شــد، به حیــات خویش ادامه دادند.براى اینکه جایگاه مســلمانان 

و نقش آنان در اسپانیاى سده هاى میانه به درستی درك شود، سزاوار است مدجنان نیز مورد توجه قرار گیرند.

مؤلف: هدایت اهلل جلیلی

انتشارات: خانه کتاب ایران   |    1389   |    شابک: 9786005505825

غزالی پژوهی

ابوحامد محمد بن محمد غزالی )450-505ق( متکلم پرآوازه ای است که بیشتر با حمات کوبنده اش به فاسفه 
بــا نــگارش کتــاب تهافت الفاســفه و نیــز تاشــهایش در عرصۀ اخاق پژوهــی با تألیف کتــاب ارزشــمند احیاء علوم 
الدین در جهان اســام شــناخته شــده و نقش ســترگی در بســط آموزه های کامی و اخاقی داشــته اســت. اثر حاضر 
مجموعه 35 مقاله به قلم گروهی از پژوهشگران داخلی و خارجی آشنا با اندیشه های امام محمد غزالی است که 
به ســفارش مؤسســۀ خانۀ کتاب و به کوشــش دکتر ســید هدایت جلیلی فراهم آمده اســت. در بخش پایانی کتاب 
تحت عنوان »پیوســت« نیز چکیده متن ســخنرانی 5 تن از اســاتید حوزۀ کام و فلســفۀ اســامی که در همایشی که 
طی روزهای 10 و 11 اســفند 1387در انجمن حکمت و فلســفه به مناســبت ســال جهانِی غزالی که از سوی سازمان 

یونسکو اعام شده بود، ایراد شد، آمده است.

مؤلف: حسین غفاری

انتشارات: حکمت   |    1383   |    شابک: 9648713081

فلسفه عرفان شیعی
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مؤلف:  دکتر محمدرضا شرفی

مؤلف: گروه تولید و تدوین متون

مؤلف: حمیده بهجت

انتشارات مؤسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی   |    1392   |    شابک: 9786005794571

انتشارات مؤسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی   |    1390  |    شابک: 9789642805839

انتشارات بهجت  |    1389   |    شابک: 9789642763436

مهارت های زندگی در سیره ی رضوی/ مهارت های ذهنی؛ شناختی

یک سبد بوی بهشت - تعالیم خانواده در بیان حضرت رضا علیه السالم

مرواریدهای حكمت

با نـگاهی تـأمل برانـگیز در آمـوزه هــای دینـی،  راهبردهایی کلی و فراگیر را می توان به دست داد که برای هر زمان 
و مکان پاسخگوست. »مطالعات کاربردی دین و روان« تاشی برای واکاوی و استنباط چنین راهکارهایی است.  
اثــــر حاضر گامی است در این مسیـــــر که  به اندیشه و سیــــره ی علــمی و عمــلی امام رضا )علیه السام( در عرصــه ی  

» مهارت های ذهـنی- شناخـتی«  پرداخته است.

مجموعه ی کوچکی که پیش رو دارید،  شامل نکات ارجمندی درباره ی اهمیت و ضرورت ازدواج، زمان مناسب 
بــرای ایــن پیوند خجســته، چگونگی آیین ازدواج،  مهارت های ارتباطی ی همســران،  اقتصــاد خانواده و تربیت 
فرزندان است که در بیان نورانی ی عالم آل محمد حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السام  جلوه گر شده است 

وتوضیحاتی نیز که پیش از هر حدیث آمده اغلب برگرفته از سخنان گهر بار دیگر پیشوایان دینی است.

مرواریدهای حکمت یا سخنان حضرت علی )ع( فرازی از نهج الباغه به زبان عربی آلمانی و فارسی است.

مؤلف: علی اکبر والیتی

انتشارات امیرکبیر   |    1392   |    شابک: 9789640015513

نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 2 جلدی

بازخوانی تاریخ فکر و فرهنگ پیروان اهل بیت  علیه السام

مؤلف: مرتضی یقینی پور

انتشارات: بوستان کتاب   |    1392   |    شابک: 964091396

حدیث آفتاب

نظزیه والیه فقیه رهبری حکومت اسامی در عصر غیبت امام عصر را از آن فرزانگانی می داند که در سه حوزه مهم 
و کلیدی فقاهت و سیاست و اخاق از بزرگان و برگزیدگان باشد.
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مؤلف: عبداهلل صلواتی

مؤلف: مهدی کمپانی زارع

مؤلف: مهدی جعفری

انتشارات: خانه کتاب ایران   |    1390   |    شابک: 9786005505825

انتشارات: خانه کتاب ایران   |    1389   |    شابک: 9786002221216

انتشارات: خانه کتاب ایران   |    1389   |    شابک: 9786005505566

خواجه پژوهی

طوسی پژوهی

آیت اهلل طالقانی و تفسیر پرتوی از قرآن

خواجــه نصیرالدیــن طوســی )1210 م ـ 1285م(، فرزنــد محمد بن حســن طوســی )اختر شــناس و فقیــه و محدث 
بزرگ و شاگرد فضل اهلل راوندی( به دلیل علم سرشار و نقشی که در رشد علوم عقلی داشت از او با عناوینی چون 
استاد بشر و عقل حادی عشر )= عقل یازدهم( یاد می شود. از اساتید برجستۀ روزگار خود بهره ها برد. در اثر نبوغ 
و اســتعداد سرشــاری که داشــت با تاش بســیار در اندک زمانی سرآمد دانشــمندان روزگار خود شد و شهرتش مرزها 
را درنوردیــد. او نــه تنهــا در علــوم دینی و معــارف عقلی و ادبیات بلکه در ریاضیات و نجوم هم تســلطی چشــمگیر 
داشت. تألیف آثار متعدد و ارزشمند در منطق، کام، فلسفه، عرفان، اخاق، فقه، ادبیات، تاریخ، ریاضیات، نجوم 
و علوم غریبه، ســاخت رصد خانه، کتابخانه، شــهر علم بزرگ مراغه با هزاران دانشــمند و صدها هزار جلد کتاب و 

حضور تأثیرگذار در عرصۀ سیاست از او چهره ای ممتاز ساخته است.
اثــر حاضــر مجموعــه ای اســت از 32 مقاله در بررســی  آرا،  آثار و احوال خواجه نصیرالدین طوســی بــه قلم گروهی از 
اساتید دانشگاهی و پژوهشگران حوزه های کتاب شناسی، فلسفه، کام، اخاق، عرفان، ادبیات، تاریخ علم که به 
پیشــنهاد مؤسســۀ خانه کتاب و به کوشــش دکتر عبداهلل صلواتی )عضو هیأت علمی دانشــگاه تربیت معلم شهید 

رجایی( در قالب 7 بخش منتشر شده است.

ابوجعفر محّمدبن حســن بن علی طوســی، معروف به شــیخ طائفه امامیه، )385  ـ 460ق ( و از شاگردان برجستۀ 
بزرگانــی چــون شــیخ مفید و ســید مرتضی، یکی از پرافتخارترین عالمان دینی به شــمار می آید کــه در طول عمر پر 
بــار خــود بــا  پایه گذاری نخســتین و مهمترین حوزه علمیه جهان تشــیع در نجف، تربیت شــاگردان نامدار و تألیف 
و تصنیــف بیــش از پنجــاه کتاب طــراز اول در حوزه های علوم روایی، کام، فقه و اصول و تفســیرِ کــم نظیِر التبیان 

خدمات شایانی در بسط و گسترش آموزه های شیعی ایفا کرد. 
اثــر حاضــر مجموعه ای اســت از 34 مقاله در بررســی آرا، احوال و اندیشــه های شــیخ طوســی که  بــه قلم گروهی از 
پژوهشگران حوزه های علوم قرآنی، علوم روایی، کام، و فقه و اصول به پیشنهاد مؤسسۀ خانه کتاب و به کوشش 

جناب آقای مهدی کمپانی زارع در 6 بخش  فراهم آمده است

سید محمود عائی طالقانی )1289-1358 ش( یکی از برجسته ترین عالمان مبارِز نواندیِش معاصر به شمار می 
آیــد. زندگــی وی هماره آمیختۀ با مبارزات و حرکتهای سیاســی اجتماعی بود. ســخنرانی هــا و اعامیه های وی بر 
علیــه رژیــم پهلــوی اول و دوم و اســرائیل و دفاع از نهضت امام خمینی  ... باعث شــد تا بارهــا به زندان بیافتد و یا 
تبعید شــود. او آگاهی ژرفی از مبارزات یک صد ســالۀ اخیر داشــت. تنها راه حل مشــکات جامعه را در بازگشــت به 
قرآن و نهج الباغه می دید. از این رو با برگزاری جلسات تفسیر قرآن تاش کرد تا نسل جوان را با حقایق ناب دینی 
آشــنا ســازد. از این اندیشــمند سترگ آثار بسیاری به یادگار مانده که تفســیر پرتوی از قرآن شاهکار آنهاست. این اثر 
که یکی از گرانسنگ ترین تفاسیر شیعی فارسی به شمار می آید، حاوی 4 جزء اول قرآن )سوره های فاتحه، بقره، 
آل عمران و نساء تا آیۀ 22( و جزء سی ام می باشد و در قالب شش جلد منتشر شده است. شیوۀ تفسیری آیت اهلل 
طالقانــی جامــع بود. او هیچ یک از شــیوه های معمول را کافی نمی دانســت. از این رو از همــۀ آنها به طور متعادل 

سود جست. ویژگی کم نظیر تفسیر ایشان تبیین کاربردی ساختار واژه هاست.
اثــر حاضــر در قالــب 4 بخش پس از ارائۀ شــرح حال مفســر، به معرفی تحلیلی روش تفســیری پرداخته،  گزارشــی از 

مهمترین مباحث آن را در اختیار خواننده قرار داده است.
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مؤلف: شهناز شایانفر

ناشر: خانه کتاب ایران   |    1392  |    شابک: 9786002221148

فیض پژوهی

مــا محســن فیض کاشــانی )1007ـ  1091 ق( از فقها و فاســفۀ نامــدار عصر صفوی از محضــر بزرگانی چون صدرای 
شــیرازی و شــیخ بهایی بهره برد. جامع دانشــهای عقلی و نقلی بود. در فلســفه و عرفان و در تفســیر آیات از شــیوۀ 
اســتادش صــدرای شــیرازی پیــروی نمــود و در جمــع میان عقل و دین بســیار تاش کــرد. اما گرایش به دانشــهای 
نقلی بویژه در اواخر عمر در او بیشــتر بود. در عرفان عملی به شــدت مقید به ظواهر شــرع بود. نیکو شــعر می سرود 
و در اشــعارش متأثر از حافظ بود. شــاگردانی چون قاضی ســعید قمی، عامه مجلســی، ســید نعمت اهلل جزایری و 
علــم الهــدی را پرورش داد. آثار بی نظیری در اخــاق ) چون محّجه البیضاء در تهذیب احیاء علوم الدین غزالی(، 
علوم روایی )مانند دایره المعارف روایی الوافی در شرح کتب اربعه( کام )مانند علم الیقین، عین الیقین و اصول 
المعارف( و تفســیر )تفســیر ســه گانۀ صافی، َاصفا و مصّفا( و ... با نثری روان و جذاب از خود به یادگار گذاشــت. اثر 
حاضر مجموعۀ 41 مقاله در بررسی آرا، احوال و آثار فیض کاشانی است که به قلم گروهی از پژوهشگران حوزه های 

علوم قرآنی، علوم روایی، فلسفه، کام، عرفان، اخاق و شعر در 7 بخش فراهم آمده است. 

مؤلف: دکتر قمر آریان

انتشارات: سخن   |    1388   |    شابک:  9789643721978

زن در داستان های قرآن

مؤلف: رسول جعفریان

انتشارات: علم   |    1391   |    شابک:  9789644058226

تاریخ تشیع در ایران





جع
مــر

57

مؤلف: نشر الکترونیک مبنا رایانه پژواک

انتشارات مبنا رایانه پژواک   |    1390   |    شابک: 9786006172

نرم افزار  مترجم پارس

مترجم پارس
نرم افزار ترجمه متن انگلیسی به جمله های فارسی

عرضه شده در انواع بسته نرم افزاری 
برای استفاده عموم و دانش پژوهان در 38 رشته تخصصی

www.ParsTranslator.net

مؤلفان: غامحسین مراقبی، مجید جهانی

انتشارات دانشگاه تهران  |    1391   |    شابک: 9789640363423

فرهنگ جامع امثال و حكم دوره دو جلدی

بــا نگرشــی نــو بــه فرهنــگ و مثــل، تصحیــح اغــاط و ویرایش امثــال و حکم دهخــدا به عنــوان مبنا و پایــه کار، از 
داستان نامه بهمنیاری، امثال قرآن، نهج الباغه و ..... بهره برداری و نیز با پژوهش های گردآورندگان، با عنوان 

گردآوری، تصحیح و فزون پژوهی به زیور طبع آراسته شده است.





ـنر
ه

59

مؤلف: طاهره باقی

مؤلف: زهره زردوست

مؤلف: راهله عرفان منش - راضیه حسینی دزدکی

مؤلف: فهیمه پرتو آذر

انتشارات بین المللی حافظ   |    1392   |    شابک: 9786005432046

انتشارات بین المللی حافظ |    1392   |    شابک: 9786005432206

انتشارات بین المللی حافظ   |    1392   |    شابک: 9786002770240

انتشارات بین المللی حافظ   |    1389   |    شابک: 9789648021509

هنر پته دوزی 

هنر سرمه دوزی 2

هنر قلم زنی 

هنر ملیله منجوق مروارید و سنگ دوزی 

مجموعــه ای بســیار جذاب و اســتثنایی شــامل انــواع روتختی ، رومیزی ، کوســن ، جانماز ، تابلو ، رانــر و زیر لیوانی 
همراه با آموزش قدم به قدم

مجموعه ای استثنایی شامل آموزش رومیزی ، کوسن روتختی و جا دستمالی ....

آموزش تکنیک های قلم زنی شــامل تکنیک زمینه پر ، تکنیک عکســی ، تکنیک مشــبک با تاکید بر نقش گل و 
مرغ

مجموعــه ای جــذاب و دیدنــی از دوخت های گوناگون با ملیله ، منجوق ، مروارید و ســنگ روی لباس ، رومیزی ، 
روتختنی ، کوسن و انواع شال و روسری

مؤلف: صالح زنگانه

انتشارات رسم   |    1390   |    شابک: 9789648763270

هفت استاد گرافیک

در ایــن کتــاب با هفت اســتاد مطــرح گرافیک جهان گفتگویی اختصاصی انجام شــده و متــن گفتگوها به دو زبان 
فارس یو التین در کتاب آورده شده است.
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مؤلف: غامحسین معماریان

مؤلف: کامبیز نوایی و کامبیز حاجی قاسمی

مؤلف: سمیرا جنت دوست

انتشارات مریم جدلی   |    1391   |    شابک: 9786005862317

انتشارات سروش |    1390   |    شابک: 9789643768980

انتشارات سمیرا جنت دوست   |    1388   |    شابک: 9789640449912

   معماری ایرانی نیارش جلد2

خشت و خیال؛ شرح معماری اسالمی ایران

آشپزی سنتی پانیذ

دانش شــناخت ســازه های سنتی، موضوعی گسترده و پیچیده و به عنوان دانشی بین رشته ای میان رشته های 
معمــاری، عمــران، مرمــت، تاریخ هنــر تعریف می شــود. این موضوع درخصــوص معماری ایران اهمیــت و جایگاه 
ویژه ای می یابد؛ زیرا با وجود جایگاه بی بدیل معماری ایران، منابع بسیار نادری در این زمینه تألیف شده است. 
در کتــب مربــوط بــه تاریخ معمــاری غرب و به طــور خاص تر تاریخ فن شناســی معمــاری، به ندرت نامــی از معماران 
شــرقی و به خصــوص ایرانــی به چشــم می خــورد. از این رو کتاب حاضــر با انگیــزه، ارایه اطاعات جامــع و یکپارچه 
در زمینــه اندام های ســازه ای معماری ســنتی ایران و ایجــاد تصویری کلی در این خصوص، بــه معرفی اندام های 

سازه ای تیرپوش، تاقی و گنبدی در معماری ایران می پردازد.

خشــت و خیال گفتاری اســت درباره معماری اســامی ایران، هنری که در فرهنگی غنی متولد و برومند شده است. 
معرفی آثاری اســت که هنوز زنده اند، مردم با آن انس و الفت دارند و هنوز در آن ها تردد می کنند. خشــت و خیال 
می کوشد تا معماری اسامی ایران را شرح کند؛ تاش می کند تا در صورت این معماری، معنای عمیقش را بیابد و 

بنمایاند. تکاپو می کند تا وحدت میان آرمان ها و ساخته معماران هنرمند را به نمایش بگذارد.

کتاب آشپزی سنتی پانیذ شامل غذاهای سنتی ایرانی می باشد که از نکات پایه آشپزی و توضیحات کلی و قوائد 
پایه آشپزی شروع می شود.  جلد یک کتاب شامل  انواع آش ، سوپ، ساالد، پلو، خورش و جلد دوم آن شامل انواع 
کباب، کوکو کتلت، کوفته و دلمه، خوراک، مربا، مارماالد و شربت است. در ابتدای هر فصل نکات و توضیحات کلی 

درباره مطالب آن فصل نوشته شده است.

مؤلف: غامحسین معماریان

انتشارات مریم جدلی  |    1391   |    شابک: 9786005862294

   معماری ایرانی نیارش جلد 1

دانش شــناخت ســازه های سنتی، موضوعی گسترده و پیچیده و به عنوان دانشی بین رشته ای میان رشته های 
معمــاری، عمــران، مرمــت، تاریخ هنــر تعریف می شــود. این موضوع درخصــوص معماری ایران اهمیــت و جایگاه 
ویژه ای می یابد؛ زیرا با وجود جایگاه بی بدیل معماری ایران، منابع بسیار نادری در این زمینه تألیف شده است. 
در کتــب مربــوط بــه تاریخ معمــاری غرب و به طــور خاص تر تاریخ فن شناســی معمــاری، به ندرت نامــی از معماران 
شــرقی و به خصــوص ایرانــی به چشــم می خــورد. از این رو کتاب حاضــر با انگیــزه، ارایه اطاعات جامــع و یکپارچه 
در زمینــه اندام های ســازه ای معماری ســنتی ایران و ایجــاد تصویری کلی در این خصوص، بــه معرفی اندام های 

سازه ای تیرپوش، تاقی و گنبدی در معماری ایران می پردازد. 
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مؤلف: گفتگو ابراهیم حقیقی با مرتضی ممیز

مؤلف: محمدتقی مسعودیه

مؤلف: مهدی صادقی

مؤلف: حمیدرضا قلیچ خانی 

انتشارات خجسته   |    1390   |    شابک: 978964297242

انتشارات سروش   |    1389   |    شابک: 9789643768782

انتشارات رسم   |    1388   |    شابک: 9789648763135

انتشارات فرهنگ معاصر   |       1392      |    شابک: 9786001050220

رو به رو

سازشناسی

چهارمین کتاب سال گرافیک دانشجویی )تصویرسازی(

درآمدی بر خوشنویسی ایرانی

گفتگویی میان زنده یاد مرتضی ممیز، یکی از مشهورترین طراحان گرافیک ایران، با ابراهیم حقیقی، یکی دیگر از 
طراحان گرافیک مشــهور ایرانی. این کتاب درباره ی کودکی، زندگی حرفه ای به عنوان طراح در مطبوعات و دیگر 
رسانه ها، تحصیل در فرانسه، عاقه ی او به نقاشی، و بسیاری دیگر از جنبه های زندگی او، می پردازد. این گفتگو، 

صمیمی و پر از اطاعات برای خوانندگان عاقه مند است

"سـاز" به طور کلی واژه ای فارسی و ترکی است به معنای "آلت موسیقی". نیز نام خانواده ای از لوت های دسته بلند است که 
در ایران و قفقاز و اروپای جنوب شرقی و آسیای صغیر یافت می شوند. سازها اغلب دستگاه تشدیدگر گابی شکلی دارند که 
از چوِب یک تّکه تراشیده شده یا از چند باریکه چوب به هم پیوسته ساخته می شوند. دسته ساز راست و مستقیم است و 
تعداد متغیری دستان روی آن بسته شده است که قابلیت جابه جا شدن نیز دارند. اّما سازها را به چند دسته تقسیم می کنند: 
ســازهای ایدیوفون که خودبه خود ایجاد صوت می کنند؛ ســازهای ممبرانوفون که صوت در آنها بر اثر زخمه زدن، مالش 
دادن، یا دمیدن در پوست حیوان یا کاغذ یا بادکنک حاصل می شود؛ سازهای آئروفون )سازهای بادی چوبی و برنجی و 
کاویه دار و هارمونیکا(؛ و سازهای کوردوفون که در آنها وسیله اصلی ایجاد صدا سیم است. کتاب حاضر به طور علمی 

و با جزئیات آموزشی به این دسته بندی ها پرداخته است و مخاطب را در مجموع با سازهای دنیا آشنا می سازد.

در این کتاب منتخبی از آثار تصویرسازی دانشجویان گرافیک از سراسر

مؤلف: مهدی صادقی . هانیه ترکزاده

انتشارات رسم   |    1387   |    شابک: 9789648763089

گرافیک عامیانه

در این کتاب کارهای گرافیکی که توســط مردم عادی انجام شــده مورد بررســی قرار گرفته اســت و در هشت بخش 
به تحلیل آنها پرداخته شده است.
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مؤلف: ایمان حسینی

انتشارات رسم    |    1391   |    شابک: 9789648763508

ای کاش تمام عمر کودک بودیم

در این کتاب خاطرات تصویری تعدادی از تصویرگران ایران درباره کودکی های خودشان گردآوری شده است.

مؤلف: حیدر نّتاج، وحید

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی |    1389   |    شابک: 9643791964

باغ ایرانی

منتخبی از پوسترهای طراحان ایرانی به مناسبت روز جهانی گرافیک در این کتاب گردآوری شده است

مؤلف: محسن وزیری مقدم

انتشارات نشرشهر   |    1391   |    شابک: 9789642385263

چهارده گفتار درباره نقاشی، گرافیك و مجسمه سازی

همچــون  مجسمه ســازی  و  طراحی،نقاشــی  زمینــه  در  جهــان  نامــی  هنرمنــدان  بــا  را  خواننــدگان  کتــاب  ایــن 
کمال الملك،ســزان،مندریان، کاندینســکی و دیگران و مکاتب آنها آشنا می ســازد و شامل مجموعه سخنرانی های 

مؤلف درخصوص مسائل مختلف هنر از سال های 1350 تا 1353 برای دانشجویان است.

مؤلف: حبیب اهلل فضائلی

انتشارات سروش   |    1390   |    شابک: 9789643766498

اطلس خط

حبیب اهلل فضائلی)1301- 1376( نامی آشــنا برای همه اصحاب قلم و راهیان هنر زیبانویســی است. آثار تعلیمی 
و پژوهشــی باقی مانده از اســتاد، دو کتاب اطلس خط و تعلیم خط، دو فرهنگ بزرگ خط و مرجع اصیل و ماندگار 
در حــوزه تعلیــم و پژوهــش انــد. اطلــس خط حاصــل هفده ســال جســت وجوی اســتاد فضائلــی در جغرافیای هنر 
خوشنویسی است؛ دایره-المعارفی جامع از تاریخ خط و خطاطی ایران و جهان اسام که گلچینی از بوستان های 
زیبا و رنگ رنگ زیبانویســی را در طی تاریخ تحّول این هنر به دســت می دهد. نویســنده در ســال های تاش برای 
تألیــف و جمــع آوری ایــن گوهر از دو اصل هرگز چشــم نمی پوشــد: 1. تدوین منبعی معتبر و بی شــبهه از جغرافیای 
خوشنویسی در سرزمین های اسامی؛ 2. تدوین مرجعی از بنیاد و پیدایش انواع خطوط، تطور و دگرگونی خطوط، 
نام هــا و نشــان ها از اســتادان زبــده کار خوشنویســی با وجه تســمیه خطــوط در طــول تاریخ و روایت سرگذشــت آن 
اســتادان. اطلس خط و تعلیم خط دو اثر گرانبها و مکمل هم اند که هیچ هنرآموز و هنردوســتی که به خوشنویســی 

عاقه یا ارتباطی دارد از آنها بی نیاز نیست.

مؤلف: میثم نیلی

انتشارات  مهرافروز |    1390   |    شابک: 9789649125411

قدم به قدم تا نگارگری امروز

این کتاب ســیر تکاملی نگارگری و تحوالت هر دوره از آن را شــامل می شــود و در پایان کتاب تعداد زیادی تصاویر 
تخصصی نگارگری با توضیحات الزم به  چاپ رسیده است.
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مؤلف: سیدمحسن حسینی

مؤلف: جمال الدین اکرمی

انتشارات بنیاد پژوهشهای اسامی آستان قدس رضوی   |    1390   |    شابک: 9649714899

انتشارات سروش   |    1389   |    شابک: 9789643768768

کتیبه های تیموری در خراسان ج 1

کودک و تصویر

بررســی تاریــخ و ســیرتحول معمــاری ایــران بهویــژه در دوران اســامی، و عوامل موثــر در روند شــکلگیری آن بدون 
مستندســازی بناهــا و بافتهــای تاریخــی امکان پذیر نیســت؛ در واقع مستندســازی یك بنا کلید شــناخت آن و قدم 
نخســت برای هرگونه بررســی آن اســت. این مستندسازی باید شامل بررســی تاریخچه بنا یا فضاهای کالبدی و یا 
تزیینات بنا باشــد. دورۀ تیموری یکی از دورههای درخشــان فرهنگ و هنر خراســان است؛ مسجد گوهرشاد نیز که 
از بناهای این دوره محســوب می شــود با وجود تحوالت بســیار در طول زمان، بســیاری از ویژگیهای معماری این 
دوره راحفظ کرده اســت. با توجه به ارزشــهای هنری مســجد گوهرشــاد و قرار گرفتن در کنار بارگاه ملکوتی حضرت 
رضا تصمیــم بر آن شــد که در بررســی و مستندســازی کتیبههای تیموری خراســان ابتدا کتیبههــای خط بنایی این 

مسجد که دارای تنوع و ارزشهای واالی هنری است مورد توجه قرار گیرد.

تصویرگری کتاب کودک که امروز به شناسه ای مستقل و تعریف شده دست یافته، از عمر حرفه ای تقریبًا صدوپنجاه 
ســاله در بعضی کشــورهای اروپایی برخوردار اســت. حرفه ای که از درون هنر نقاشــی ســر برآورده و با یافتن تعریفی 
مستقل، از آن جدا شده است. هر چند تاریخچه تصویرگری کتاب در ایران دوره درخشان نگارگری و کتاب نگاری 
را پشت سر نهاده، اما تصویرگری کتاب های کودکان در فرایند کتاب های آموزشی و درسی، از میانه سده دوازدهم 
آغاز شــده و در گونه های کتاب ادبیاتی برای کودکان، از عمری 80-70 ســاله برخوردار اســت؛ عمری که به پشتوانه 
دوران درخشان نگارگری، از قله های بلند خود بی بهره نبوده و گاه افق های درخشانی را پشت سر نهاده است... 
بخــش نخســت این کتاب در باب شناســه های دیداری هنر نقاشــی گفت وگو می کند و بخــش دوم این کتاب، در 
باب شناســه های دریافتی در تصویرگری. بخش ســوم با عنوان عناصر بومی در تصویرگری دســتاویزی برای طرح 
ویژگی های هنر دیداری ایرانی در تصویرگری به شمار می رود و بخش چهارم زمینه ای برای آشنایی تصویرگران و 

دوســتداران ادبیات کودک با آثار تصویرگران خارجی و ویژگی نگاه ها و تکنیک های آنان.

مؤلف:  حسن شکاری

مؤلف: محسن احتشامی

انتشارات به نگار  |       1390      |    شابک: 9789646332676

انتشارات کتاب خورشید   |    1383   |    شابک: 9789647081306

میراث

مهرهایی از جنس عشق )نگاهی گرافیکی به مهرهای دوره قاجار(

این رمان که با اعتراف راوی در طرح و اجرای اندیشه پدرکشی و رهای یاش از سلطه جبارانه پدری خودکامه آغاز
می شود و با روایتی سیال از توهم و واقعیت و دروغ و حقیقت و گذشته و حال، در خانه ای متروك و روستایی و در
زمانــی بیســت و چهــار ســاعته انجام مــی یابد، با پرداختــی موجز و تو در تو، بــه یکی از پیچید ه ترین مســائل مورد 
چالش در یك جامعه پدرســاالر می پردازد و به واقعه به وقوع پیوســته در نقط های گم و ناآشــنا؛ آ نجا که انســان، 

بی اراده و بی اختیار، مقهوِر اسف انگیزترین سرنوشت بشری می شود.

ُمهرهایی باخطوطونقش های که به عنوان بخشــی از تاریخ گرافیک ایران است.بخشــها:تعریف عائم و نشــانه ها 
و موضــوع نشانه شناســی در گرافیك.ُمهرهای طراحی شــده بــا حروف،متعلق به طبقات مختلــف جامعه از میانه تا 

پایان دورۀ قاجار.ُمهرهای تصویری، با نقِش صورت و نقش حیوانات. 
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مؤلف: حسن شکاری

انتشارات  به نگار  |      1390      |    شابک: 9789646332713

سونات مهتاب

این رمان تغزلی و عاشقانه، به شیو های امپرسیونیستی، منظری روشن و واقعی از زندگی، پیش رو م یگذارد، چنان 
که گویی در نمایشــگاهی بس بزرگ، تابلوهایی بی شــمار را از جریان زندگی به تماشــا می نهد و نویسنده، پیشقدم، 

به کشف و مکاشفه می رود تا از این رهگذر، به شناختی دوباره و بی طرفانه و نو از انسان و زندگی اش برسد.
زنی که ده سال قبل از تهران به پاریس مهاجرت کرده، راهِی دیدار او م یشود، » مهتاب « راوی  سپند  به قصد دیدار 
اما چند پاره و گیج در تعلیق وضعیتی ناهنجار و ناساز با رویاپرداز ی ها و پندارها و باورهایش، همچون دیگر مهاجر، 
پناهنده، مطرود، سرگشته، واقع می شوند و » دیگری « شخصیت های بسیار رمان که در موقعیتی ناگزیر در ارتباط 
با شــریك در این وضعیت مشــترك بشــری. شــهروند آلمانی، فرانســوی، یونانی، ترك، مجاری، یوگساویایی، روس، 
و ایرانی،همه در موقعیتی مشــابه به تجربه تاز های از زندگی می رســند و به مفهومی عمیق از وضعیت مشــترك، و 
به تقســیم می پردازند و در تکاپوی چیزی نجات بخش روزگار می گذرانند، اما » دیگری « سرگشــتگی و تنهایی و 

انزوای خویش، باروزگارشان بر مدار این وضعیت سخت دشوار می گذرد.

مؤلف: سمیرا جنت دوست

انتشارات سمیرا جنت دوست   |    1390   |    شابک: 9789640481028

سفره  آرایی، میوه آرایی و تزئینات پانیذ  

در کتــاب ســفره آرایــی بــا لوازم مورد نیاز برای تزیین و برش آشــنا شــده و پس از آن در 8 فصــل کتاب به تزیین دور 
غذا، تزیین کنارغذا، میوه آرایی، گل آرایی، دستمال سفره، بسته بندی کادو و کارت هدیه، تزیین میز غذا و سفره 

 های سنتی، همراه با عکس مراحل تزیینات و عکس نهایی آنها می پردازیم.

مؤلف: مهدی صادقی

مؤلف:

انتشارات رسم   |    1387   |    شابک: 9789648763097

انتشارات دانشگاه تهران   |    1391   |    شابک: 9789640363485

گوتنبرگ 555

مرمت شهری در بافتهای تاریخی ایران

پوسترهای طراحان گرافیک ایران به مناسبت پانصد و پنجاه و پنجمین سال ثبت اختراع گوتنبرگ در این کتاب 
گردآوری شده است. در این کتاب از پنج نوع کاغذ و مقوای مختلف به همراه سه شیوه چاپ استفاده شده است.

هدف از نوشتن این کتاب مرمت شهرهای تاریخی و بافت های فرسوده شهری و قدیمی می باشد و راه حل های 
جلوگیری کردن از ویران شدن این بافت های تاریخی است. 

مؤلف: جهانگیر شهدادی

انتشارات کتاب خورشید   |    1384   |    شابک: 9789647081337

گل و مرغ دریچه ای بر زیبایی شناسی ایرانی

 معرفی دقیق،تحلیل و بررســی نقاشــی گل و مرغ.نتیجه نزدیک به 20ســال پژوهش نظری و عملی در راه بازیابی 
معیارهای زیبایی شناســی و ارزش های این هنر ملی. کتاب به بررســی ویژگی های نقاشــی ایرانی، جایگاه خیال و 

تصور، خلق آثاری که همزمان نمایش دهنده نگاه هنرمند ایرانی و  فرهنگی است می پردازد.
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مؤلف: ژاکلین میرصادقی

  انتشارات کتاب خورشید |    1384   |    شابک: 9789647081429

نارستان-  انار، معماری و طبیعت ساوه

نارســتان بــا صد عکس زیبــا و متنی گویا که به معرفی انار، معماری و طبیعت ســاوه می پردازد. عکس های ژاکلین 
میرصادقی با متنی به چهار زبان دربارۀ جایگاه انار در فرهنگ ایران منتشــر شــده اســت: هایده مشــایخ )فارســی( 

ژاکلین میرصادقی )انگلیسی(  آلن النس )فرانسوی( رناته النس اوترباین )آلمانی(

مؤلف: امیر حسین چیت سازیان

انتشارات سروش   |    1388   |    شابک: 9789643768645

نگاهی به تاریخ درخشان فرش کاشان

فرش، به معنای هر نوع گستردنی، هنری ایرانی است که قرن ها سابقه دارد و از جمله زادگاه های اصلی این هنر در 
ایران، کاشان است. فرش کاشان، دست کم سه هزار سال سابقه دارد: از دوران تمدن سیلک تا روزگار معاصر. این 
کتاب، نخســتین کتابی  اســت که به طور خاص به فرش کاشان می پردازد و آنچه دربارۀ این نماد فرهنگی گفتنی 
است، به تفصیل یا اجمال در آن یافت می شود: از هنر فرش کاشان در دوران باستان تا معرفی قالی های معروف؛ 
از دیدگاه های جهانگردان تا قالی بافان روستا و از هنرمندان و پیشکسوتان معروف قالی بافی تا ویژگی های فنی 
و هنــری فــرش کاشــان. تولیــد و اقتصــاد فرش کاشــان در مقیاس خــرد و کان و نیــز دانش فرش شناســی در نظام 

آموزشی را نیز باید به این موارد افزود.

مؤلف:حمیدرضا نوروزی طلب

مؤلف: خسرو خورشیدی

انتشارات یساولی    |    1390   |    شابک: 9789643064006

انتشارات کتابسرا   |       1392       |    شابک: 9789645506115

از طهران تا تهران )میراث تهران: گنجینه ی بناهای ناشناخته( 

آن روزگاران تهران

»میراث تهران: گنجینه ی بناهای ناشناخته« دومین مجلد مصور از مجموعه ی »از طهران تا تهران« است که در 
آن معماری و تزئینات ویژه ی بناهای ناشــناخته ی شــهر تهران معرفی شــده اند. در این مجموعه مؤلف کوشیده 
اســت به مدد تصاویر بی نظیر و متنی موجز و مســتند، جنبه های مختلف معماری کاخ ها، عمارت ها، مســاجد، 

کلیساها و سایر ابنیه ی تاریخی تهران را به تصویر بکشد.

این کتاب خاطره نگاری ها و سیاه قلم های خسرو خورشیدی از تهران بین سالهای پایانی دوران رضاشاه تا سال 
های آغازین دهه چهل شمســی اســت. ذهن تیزبین و نکته ســنج خورشــیدی که نظامی هندســی دارد، توانســته 
بــا دقتــی درخــور، بســیاری از جزئیات اماکن عمومــی تهران آن روزهــا نظیر ســینماها، تئاترها، فروشــگاه ها، اماکن 
مذهبی، بناها، مغازه ها و شــیرینی فروشــی ها و خیابان و محات تهران را به مجموعه ای ماندگار تبدیل نماید. 

همراه تصاویر، بخشی از خاطرات کودکی، نوجوانی و جوانی صاحب اثر در باب این اماکن نوشته شده است.

مؤلف: 

انتشارات مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس   |   شابک: 9789649969473

مشهد شهر بهشت
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مؤلف: حمیدرضا قلیچ خانی

انتشارات فرهنگ معاصر   |    1392   |    شابک: 9786001050220

درآمدی بر خوشنویسی ایرانی

برگزیده آثار محمدرضا آتشزاد

انتشارات نگار   |    1387   |    شابک: 9789645520357

محمدرضا آتشزاد

گلچین آثار موزه های سعدآباد با همکاری میراث فرهنگی

انتشارات نگار   |    1389   |    شابک: 9786005091281

گل گشت در نگارستان

برگزیده آثار آیدین آغداشلو

انتشارات نگار   |    1391   |    شابک: 9786005091366

آیدین آغداشلو

مؤلف: فهیمه پرتو آذر

انتشارات بین المللی حافظ   |    1389   |    شابک: 9789648021509

هنر ملیله منجوق مروارید و سنگ دوزی 

مجموعــه ای جــذاب و دیدنــی از دوخت های گوناگون با ملیله ، منجوق ، مروارید و ســنگ روی لباس ، رومیزی ، 
روتختنی ، کوسن و انواع شال و روسری




