فهرست کتابهای فارسی موجود در کتابخانه
عنوان
.١

.٢

.٣

.٤

 ۲۷۵روز بازرگان

مسعود بهنود

 ۶۴۱۰خاطﺮات از امیﺮ سﺮتیپ

خاطﺮات از حسین

خﻠبان آزاده حسین لﺸگﺮی

 ۷روایت خصوصی از زندگی
سیدموسی صدر

اتحادیﻪ انجمنهای اسﻼمی

دانﺸجویان در اروپا

اثﺮآفﺮینان زندگینامﻪ نام آوران

.٥

نام نخستين پديدآور

فﺮهنگی ایﺮان ) ازآغاز تا سال
 ۱۳۰۰هجﺮی ﺷمسی(

لﺸگﺮی

حبیبﻪ جعفﺮیان

محمد حسینی بهﺸتی
محمدرضا نصیﺮی

موضوع
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ
سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
نﺸﺮ عﻠﻢ
نﺸﺮ آجا

سپیده باوران

بقعﻪ
انجمن آثار و مفاخﺮ
فﺮهنگی

عنوان
.٦

احزاب سیاسی لبنان
احوال و آثار ﺷیخ محمدتقی

.٧

رازینجفیاصفهانی )م۱۲۴۸ق( و

خاندانش

نام نخستين پديدآور
نهاد حﺸیﺸو

رحیﻢ قاسمی

احیاگﺮ حوزهی خﺮاسان گﺬری بﺮ
.٨

زندگانی و آثار حقایقآموز معارف

وحیانی ،مﺮبی عالمان ،فقیﻪ

حسن طالبیانﺷﺮیﻒ

اهلبیت ،میﺮزامهدی اصفهانی
اخگﺮ گداختﻪ حکومت تجﺮبﻪ

.٩

دولتسازی ﺷیعیان در عﺮاق

.١٠

اخﻼق حﺮفﻪای

پساصدام

.١١
.١٢

اخﻼق در اقتصاد با تاکید بﺮ
نظﺮیات ﺷهید صدر

اخﻼق روزه

موضوع
عﻠوم سیاسی ،روند

سیاسی

اسﻼم ،ﺷیعﻪ

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
مﺮکز پژوهﺸهای عﻠمی و

مطالعات استﺮاتژیک
خاورمیانﻪ

مﺆسسﻪ کتابﺸناسی ﺷیعﻪ،
انتﺸارات

آفاق

آرما

عﻠیطاهﺮالحمود

عﺮاق

مﻠیحﻪ عنابستانی

اخﻼق ﺷغﻠی ،اقتصادی

رحمت اﷲ عﻠیﺮحیمی

اسﻼم ،اجتماع ،اقتصاد

پﺮﺷکوه

سید موسی صدر

اسﻼم ،عبادات

مﺆسسﻪ نﺸﺮ ﺷهﺮ

عنوان
.١٣

ادبیات قﺮآن )مجموعﻪ مقاﻻت (

.١٤

ادیان چین و ژاپن
ادیان در خدمت انسان

.١٥

.١٧

.١٨

مستنصﺮ میﺮ
مایکل ساسو ،دیوید

رید تﺮجمﻪ محمد عﻠی

رستمیان

جستارهایی درباره دین و مسائل

سید موسی صدر

اربعین حدیث درباره بیت

جواد ﺷعﺮباف تﺮجمﻪ

جهان امﺮوز

.١٦

نام نخستين پديدآور

المقدس

ارجنامﻪ انسان راهی بﺮای وحدت
ادیان الهی و فﺮق اسﻼمی

از افسانﻪ یهودی ستیزی تا

واقعیت اسﻼم ستیزی در دنیا

محمد روحانی

سید موسی صدر
تهیﻪ موسسﻪ

مطالعات و تحقیقات

بین المﻠﻠی ابﺮار معاصﺮ
ﺷاخﻪ خﺮاسان

موضوع
اسﻼم ،قﺮآن ،ادبیات
دین

اسﻼم

ناﺷﺮ
انتﺸارات دانﺸگاه ادیان و
مﺬاهب

مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

اتحادیﻪ بین المﻠﻠی
اسﻼم ،حدیث

سازمانها ی غیﺮ دولتی

حامی حقوق مﻠت
فﻠسطین

اسﻼم ،انسان

عﻠوم اجتماعی ،گﺮوه های
نژادی

سازمان تبﻠیغات

اسﻼمی،ﺷﺮکت چاپ و نﺸﺮ
بینالمﻠل

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

)مﺮکز چاپ و نﺸﺮ دفتﺮ

تبﻠیغات اسﻼمی حوزه
عﻠمیﻪ قﻢ(

عنوان
از دربند تا قطیﻒ گزارﺷی از

.١٩

گفتگوهای مسیحی ـ اسﻼمی در

.٢١

.٢٢

دوره صفوی و قاجاری )بﻪ ضمیمﻪ
از ﺷک تا یقین
از فﺮانکﻠین تا ﻻلﻪ زار؛ زندگینامﻪ

همایون صنعتی زاده

از نیمﻪ خﺮداد طﺮحی از اندیﺸﻪ و
رهبﺮی حضﺮت آیتاﷲ خامنﻪای

اساس تاریخ ﺷیعیان در سوریﻪ و

.٢٣

رسول جعفﺮیان ،مﺮیﻢ

صدیقی

 ۵رسالﻪ(

.٢٠

نام نخستين پديدآور

لبنان :نخستین پژوهش عﻠمی

دربارهی تاریخ ﺷیعیان این منطقﻪ

.٢٤

سﺮویس های اطﻼعاتی تﺮکیﻪ و

عﻠی موحدیان عطار

اسﻼم ،ایمان

سیﺮوس عﻠی نژاد

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ققنوس

مصطفی غفاری

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

جعفﺮ مهاجﺮ

محمدتقی تقی پور

اتیوپی در خاورمیانﻪ و آفﺮیقا

.٢٥

استقامت

دیگﺮ

نﺸﺮ عﻠﻢ
دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب

استﺮاتژی پیﺮامونی اسﺮائیل اسﺮار

عمﻠیات مﺸتﺮک موساد ،ساواک،

موضوع
اسﻼم ،ادیان و مﺬاهب

ناﺷﺮ

سید رضا صدر

سوریﻪ

عﻠوم سیاسی ،روابط بین
المﻠل

اسﻼم ،اخﻼق

نهضت نﺮمافزاری )وابستﻪ

بﻪ انتﺸارات انقﻼب
اسﻼمی(

کتاب توت

مﺆسسﻪ مطالعات و

پژوهﺸهای سیاسی

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

عنوان
.٢٦

اسﺮا

نام نخستين پديدآور
سید موسی صدر
مﺮکز مطالعات و

موضوع
اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

.٢٧

اسﺮار ربوده ﺷدن امام موسی صدر

تحقیقات امام موسی

لبنان

.٢٨

اسﺮائیﻠیات

عصام سخنینی

خاورمیانﻪ

.٢٩

اسطوره تجسد خدا

جان هیک

مسیحیت

.٣٠

اسﻼم خوارج

ناجیﻪ الوریمی بوعجﻠیﻪ فﺮق و مﺬاهب اسﻼمی

.٣١
.٣٢
.٣٣
.٣٤

اسﻼم در مقابل انحطاط و غﺮب
زدگی معاصﺮ

اسﻼم راهبﺮ زندگی؛ مکتب اسﻼم؛
رسالت ما

اسﻼم سیاسی نگاهی بﻪ تاریخ و

اندیﺸﻪ حﺮکﻪ النهضﻪ تونس
اسﻼم متصوفان

صدر

منیﺮ ﺷفیق

اسﻼم ،تمدن غﺮب

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،اجتماع

فﺮانسوا بورجا

اسﻼم در مناطق مختﻠﻒ

محمدبن طیب

اسﻼم ،تاریخ تصوف

ناﺷﺮ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

امام موسی صدر
کتاب توت ،پژوهﺸکده

تاریخ اسﻼم

مﺮکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مﺬاهب
کتاب توت
انتﺸارات معصومین
دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(
بوستان کتاب

کتاب توت ،پژوهﺸکده

تاریخ اسﻼم

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

.٣٥

اسﻼم و فﺮهنگ قﺮن بیستﻢ

سید موسی صدر

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

.٣٦

اسﻼم و فﺮهنگ قﺮن بیستﻢ

سید موسی صدر

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

.٣٧

اسﻼم و فﺮهنگ قﺮن بیستﻢ

سید موسی صدر

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

کتاب آوند دانش

.٣٨

اسﻼم و مﺸکل اختﻼف طبقاتی

سید موسی صدر

اسﻼم ،اجتماع ،اقتصاد

نﺸﺮ محمد

ابواﻻعﻠی مودودی

اسﻼم ،اجتماع ،اقتصاد

مﺆسسﻪ مطبوعاتی فﺮاهانی

.٣٩

اسﻼم و مﺸکﻼت اقتصادی مسﺌﻠﻪ
ربا و رباخواری

گﺮوه مﺬاهب
.٤٠

اسماعیﻠیﻪ

اسﻼمیمﺮکز مطالعات
وتحقیقات ادیان و

اسﻼم ،ﺷیعﻪ

مﺬاهب
.٤١

.٤٢

اسناد فاجعﻪ لبنان )بﻪ ضمیمﻪ از

ﺷاه تا ﺷمعون(

اسوههای عاﺷورا

تهیﻪ و تنظیﻢ بخﺸی

از دانﺸجویان مسﻠمان

لبنان

محمدعﻠی قطب

اسﻼم ،حسین بن عﻠی

خارج از کﺸور

مﺆسسﻪ اطﻼعات[
انتﺸارات کتاب آوند
دانش

مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب

مﺆسسﻪ انجام کتاب

عنوان
.٤٣

اصطﻼح نامﻪ اصول فقﻪ

.٤٤

اصطﻼح نامﻪ عﻠوم حدیث

.٤٥

اصطﻼح نامﻪ عﻠوم قﺮآنی

.٤٦

اصطﻼح نامﻪ فﻠسفﻪ اسﻼمی

نام نخستين پديدآور

موضوع
اسﻼم ،واژه نامﻪ
ذخیﺮه و بازیابی،
اصطﻼحنامﻪ

اسﻼم ،دائﺮه المعارف
محمد هادی یعقوب
نژاد

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

ناﺷﺮ
مﺮکز انتﺸارات دفتﺮ

تبﻠیغات اسﻼمی
بوستان کتاب

مﺮکز انتﺸارات دفتﺮ

تبﻠیغات اسﻼمی

دفتﺮ تبﻠیغات اسﻼمی

حوزه عﻠمیﻪ قﻢ

.٤٧

اصطﻼح نامﻪ منطق

منطق

بوستان کتاب قﻢ

.٤٨

اصطﻼحنامﻪ اخﻼق اسﻼمی

اسﻼم ،اخﻼق

بوستان کتاب

.٤٩

اصطﻼحنامﻪ جامعﻪ ﺷناسی

باربارا بوث ،میﺸل بﻠﺮ

ذخیﺮه و بازیابی،

مﺮکز اطﻼعات و مدارک

اصطﻼحنامﻪ فﺮهنگی سﻪ زبانﻪ

فﺮیبﺮز خسﺮوی ،با

.٥٠

فارسی -انگﻠیسی  -عﺮبی

همکاری نﺮگس قدیمی

اصطﻼحنامﻪ

ذخیﺮه و بازیابی،
اصطﻼحنامﻪ

عﻠمی ایﺮان

انتﺸارات سازمان اسناد و
کتابخانﻪ مﻠی جمهوری

اسﻼمی ایﺮان

مﺮکز انتﺸارات دفتﺮ

.٥١

اصطﻼحنامﻪ قﺮآنی

اسﻼم ،دائﺮه المعارف

.٥٢

اصطﻼحنامﻪ کﻼم اسﻼمی

اسﻼم ،کﻼم

بوستان کتاب قﻢ

.٥٣

اصطﻼحنامﻪ معارف قﺮآن

واژه نامﻪ اسﻼمی

بوستان کتاب

تبﻠیغات اسﻼمی

عنوان
.٥٤
.٥٥
.٥٦

اصول خبﺮنویسی ﺷناخت،جمﻊ
آوری ،انتﺸار اخبار

اصول کاربﺮدی خبﺮنگاری وخبﺮ
رسانی در رادیو و تﻠویزیون

اصول و مبانی مکتب سیاسی
نجﻒ

نام نخستين پديدآور
اکبﺮ نصﺮالﻠهی
حجت اﷲ عباسی

رسانﻪ

مهدی بﺸارت

اسﻼم ،اجتماع

اطﻼعات  ۸۰سال  ۸۰سال حضور

.٥٧

مستمﺮ در صحنﻪ اطﻼع رسانی

موضوع
رسانﻪ

پیایند و نمایﻪ

کﺸور

.٥٨

اطﻠس ﺷیعﻪ

رسول جعفﺮیان

فﺮق و مﺬاهب اسﻼمی

.٥٩

اعتقاد ما

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،الهیات

غﻼمعﻠی سﺮمد

آموزش عالی

.٦٠

اعزام محصل بﻪ خارج از کﺸور )در
دوره قاجاریﻪ(

مﺮکز مطالعات فﺮهنگی
.٦١

افﺮاط گﺮایی در اروپا

بین المﻠﻠی سازمان

فﺮهنگ و ارتباطات
اسﻼمی

عﻠوم اجتماعی ،عﻠل

تحوﻻت

ناﺷﺮ
سﺮوش
سﺮوش )انتﺸارات صدا و
سیما(

دانﺸگاه امام صادق
مﺆسسﻪ اطﻼعات
سازمان جغﺮافیایی
نیﺮوهای مسﻠح

دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(
چاپ و نﺸﺮ بنیاد

انتﺸارات بینالمﻠﻠی الهدی

عنوان

نام نخستين پديدآور
مﺮکز مطالعات فﺮهنگی

.٦٢

افﺮاط گﺮایی در جنوب ﺷﺮق آسیا

.٦٣

افﺮاط گﺮایی در جهان

.٦٤

افﺮاط گﺮایی در جهان عﺮب

.٦٥

افﺮاطگﺮایی در اروپا

.٦٦

افﺮاطگﺮایی در آسیای مﺮکزی

بین المﻠﻠی سازمان

فﺮهنگ و ارتباطات
اسﻼمی

مﺮکز مطالعات فﺮهنگی
بین المﻠﻠی سازمان

فﺮهنگ و ارتباطات
اسﻼمی

مﺮکز مطالعات فﺮهنگی
بین المﻠﻠی سازمان

فﺮهنگ و ارتباطات
اسﻼمی

مﺮکز مطالعات فﺮهنگی
بین المﻠﻠی سازمان

فﺮهنگ و ارتباطات

اسﻼمی

مﺮکز مطالعات فﺮهنگی
بین المﻠﻠی سازمان

موضوع
عﻠوم اجتماعی ،عﻠل

تحوﻻت

عﻠوم اجتماعی ،عﻠل

تحوﻻت

عﻠوم اجتماعی ،عﻠل

تحوﻻت

عﻠوم اجتماعی ،عﻠل

تحوﻻت

عﻠوم اجتماعی ،عﻠل

تحوﻻت

ناﺷﺮ
انتﺸارات بینالمﻠﻠی الهدی

انتﺸارات بینالمﻠﻠی الهدی

انتﺸارات بینالمﻠﻠی الهدی

انتﺸارات بینالمﻠﻠی الهدی

انتﺸارات بینالمﻠﻠی الهدی

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

فﺮهنگ و ارتباطات
اسﻼمی

.٦٧

اقبال ناممکن

احسان نﺮاقی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

عﻠﻢ

.٦٨

اقتصاد در مکتب اسﻼم

سید موسی صدر

اسﻼم ،اجتماع ،اقتصاد

مﺸعل دانﺸجو

سید موسی صدر

اسﻼم ،اجتماع ،اقتصاد

.٦٩
.٧٠

اقتصاد در مکتب اسﻼم کار-
سﺮمایﻪ  -ابزار تولید

اقتصاد سیاسی ایﺮان از

محمد عﻠی همایون

مﺸﺮوطیت تا پایان سﻠسﻠﻪ پهﻠوی

کاتوزیان

.٧١

اقتصاد ما )کتاب دوم(

سید محمدباقﺮ صدر

.٧٢

اقﻠیﻢ خاطﺮات

فاطمﻪ طباطبایی

.٧٣
.٧٤

الحیاه گزارﺷی درباره جﻠد سوم تا
ﺷﺸﻢ

امام خمینی و انتفاضﻪی فﻠسطین

)همسﺮ سید احمد
خمینی(

اقتصاد
اسﻼم ،اجتماع
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

نﺸﺮ مﺮکز
دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(
معاونت پژوهﺸی

پژوهﺸکده امام خمینی و
انقﻼب اسﻼمی

محمد رضا حکیمی

اسﻼم ،اجتماع ،اقتصاد

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

حمید پاﺷا پور یواﻻری

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

عنوان

نام نخستين پديدآور
سید هادی

.٧٥

امام خمینی و جمال عبدالناصﺮ

.٧٦

امام در عینیت جامعﻪ

محمد رضا حکیمی

.٧٧

امام ﺷهادت

سید موسی صدر

امام عﻠی )ع( هﺸتادو هﺸت

.٧٨

مقالﻪ تاریخی ،روایی ،عﺮفانی و

خسﺮوﺷاهی

محمد حمید یزدان

ادبی درباره امیﺮ المو منین عﻠیﻪ

پﺮست ﻻریجانی

.٧٩

امام گفتگو ،صﻠح ،مدارا

سیدعباداﷲ هاﺷمی

.٨٠

امام موسی صدر

عبدالﺮحیﻢ اباذری

السﻼم

ناﺷﺮ

موضوع
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی

اطﻼعات

اسﻼم ،حسن بن عﻠی

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،چهارده معصوم

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

امام موسی صدر

اطﻼعات

اطﻼعات

انتﺸارات جوانﻪ رﺷد

عنوان

نام نخستين پديدآور

.٨١

امام موسی صدر

محمد رضا اصﻼنی

.٨٢

امام موسی صدر امید محﺮومان

عبدالﺮحیﻢ اباذری

.٨٣

امام موسی صدر سﺮوش وحدت

عبدالﺮحیﻢ اباذری

.٨٤

امام موسی صدر گﺬارها و

خاطﺮهها

حسین ﺷﺮف الدین

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
مدرسﻪ
سازمان تبﻠیغات اسﻼمی
مجمﻊ جهانی تقﺮیب
مﺬاهب اسﻼمی

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

امام موسی صدر و دیدگاههای او

.٨٥

درباره آرا و آثار دکتﺮ عﻠی ﺷﺮیعتی
و حمایتهایش از آن زنده یاد در

حسین رزمجو

ﺷﺮیعتی ،عﻠی

انتﺸارات قاف

چهار مصاحبﻪ با حسین رزمجو
.٨٦

.٨٧

امام موسی صدر و مسﺌﻠﻪ رژیﻢ

صهیونیستی

امام موسی صدر :گﺬارها و

خاطﺮهها :ایﺮان ،نجﻒ ،لبنان

حسین آجورلو
حسین ﺷﺮف الدین

سیاست خارجی ایﺮان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ابﺮار معاصﺮ تهﺮان
امام موسی صدر

عنوان
.٨٨

.٨٩

امام موسی صدر ،مصﻠح بزرگ

سید هادی

امام موسی صدر؛ ِ
عالﻢ تﺮاز

مهدی مهﺮیزی

اجتماعی

امام موسی صدری کﻪ من
.٩٠

نام نخستين پديدآور

ﺷناختﻢ ام با حاﺷیﻪ هایی از

زنده یاد دکتﺮ صادق طباطبایی
امامان اهل بیت عﻠیهﻢالسﻼم،

خسﺮوﺷاهی

محسن کمالیان

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

سید محمد باقﺮ صدر

اسﻼم ،چهارده معصوم

.٩٢

امامان ﺷیعﻪ و وحدت اسﻼمی

عﻠی آقانوری

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

.٩٣

امامت از دیدگاه امامیﻪ وزندیﻪ

مصطفی سﻠطانی

اسﻼم ،ﺷیعﻪ

.٩٤

امیﺮ المﺆمنین

تقی طباطبایی قمی

اسﻼم ،عﻠی بن ابی طالب

.٩١

مﺮزبانان حﺮیﻢ اسﻼم

ناﺷﺮ
نﺸﺮ ادیان
مﺆسسﻪ فﺮهنگی دین

پژوهی بﺸﺮا

محسن کمالیان )(۳۱۰
دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب
انتﺸارات دانﺸگاه ادیان و
مﺬاهب
محﻼتی

عنوان
.٩٥
.٩٦

انتظار مسیحا در آئین یهود
اندیﺸﻪ اصﻼحی در نهضتهای

اسﻼمی ]با اصﻼحات و اضافات[
اندیﺸﻪ ربوده ﺷده گفتارهای

نام نخستين پديدآور
جولیوس گﺮینستون
محمد جواد صاحبی

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

.٩٧

صاحب نظﺮان ایﺮانی و غیﺮ ایﺮانی

مهدی فﺮخیان

.٩٨

اندیﺸﻪ سیاسی ﺷﺮف الدین

محمد پزﺷکی

درباره امام موسی صدر )(۱

.٩٩

اندیﺸﻪ سیاسی عﺮب در دوره
معاصﺮ

 .١٠٠اندیﺸﻪ سیاسی متفکﺮان مسﻠمان
اندیﺸﻪ سیاسی معاصﺮ در جهان

 .١٠١غﺮب :از قﺮارداد پارساروویتز تا
قﺮارداد غزه  -اریحا

موضوع
دین یهود

انور عبدالمﻠک
عﻠیاکبﺮ عﻠیخانی و

همکاران

فﺮهنگ رجایی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ناﺷﺮ
انتﺸارات دانﺸگاه ادیان و
مﺬاهب

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

امام موسی صدر

اسﻼم ،اجتماع

بوستان کتاب

عﻠوم سیاسی ،حکومت

محﻠی

اسﻼم ،اجتماع
عﻠوم سیاسی ،اوضاع

سیاسی

دانﺸگاه مفید
پژوهﺸکده مطالعات
فﺮهنگی و اجتماعی

مﺮکز پژوهﺸهای عﻠمی و

مطالعات استﺮاتژیک
خاورمیانﻪ

عنوان
اندیﺸﻪ های حکمی و اجتهادی

 .١٠٢ﺷهید آیتاﷲ سید محمد باقﺮ
صدر

اندیﺸﻪ و عمل سید موسی صدر

 .١٠٣خﻼصﻪ پنجاه جﻠسﻪ
درسگفتارهای انديﺸﻪ و عمل

اندیﺸﻪهای سیاسی در اسﻼم و

نام نخستين پديدآور
ابوالفضل عنابستانی

مﺆسسﮥ فﺮهنگی

تحقیقاتی امام موسی
صدر

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

حاتﻢ قادری

اسﻼم ،اجتماع

سید موسی صدر

اسﻼم ،عﻠی بن ابی طالب

 .١٠٦انسان و خدا

مصطفی چمﺮان

اسﻼم ،الهیات

 .١٠٧انسان و عبادت

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،فقﻪ ﺷیعﻪ

 .١٠٨انفاق

سید موسی صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

.١٠٤

.١٠٥

ایﺮان

انسان آسمان جستارهایی درباره

امیﺮ المومنین )ع(

ناﺷﺮ
مﺆسسﻪ پژوهﺸی حکمت
و فﻠسفﻪ ایﺮان

اطﻼعات
سازمان مطالعﻪ و تدوین
کتب عﻠوم انسانی

دانﺸگاهها )سمت(
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

بنیاد ﺷهید چمﺮان
دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عنوان
.١٠٩

.١١٠

.١١١
.١١٢

.١١٣

انقﻼب اسﻼمی ایﺮان و ﺷیعیان
لبنان

عﻠی خسﺮوﺷیﺮی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

مﺮکز بﺮرسی اسناد تاریخی

داود سﻠیمانی زاده

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

محمود واعظی

تاریخ جهان

وزارت امور خارجﻪ

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سوره مهﺮ ) وابستﻪ بﻪ

ساواک

انقﻼب اسﻼمی و احیای هویت
دینی ﺷیعیان لبنان

انقﻼب و تحول سیاسی در
خاورمیانﻪ

انقﻼب و دیپﻠماسی در خاطﺮات
سیدمحمد صدر

 .١١٥اهﻠیﻪ المﺮاه لتولی السﻠطﻪ
ایام غﺮبت خاطﺮات فﺮﺷتﻪ اعﺮابی

و فاطمﻪ طباطبایی

موضوع

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

انقﻼب اسﻼمی بﻪ روایت اسناد

 .١١٤انیسالمقﻠدین

.١١٦

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

محمد قبادی
سیداسماعیل صدر،

سید صدرالدین صدر

محمد مهدی ﺷمس
الدین

مهدیﻪ پالیزیان

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اسﻼم ،فقﻪ ﺷیعﻪ
اسﻼم ،اجتماع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

وزارت اطﻼعات

حوزه هنﺮی (

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

مﺆسسﻪ الدولیﻪ لﻠدراسات و
النﺸﺮ

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عنوان
 .١١٧ایام مﻊ اﻻمام السید موسی الصدر
 .١١٨ایتالیا

.١١٩
.١٢٠
.١٢١
.١٢٢
.١٢٣

ایدئولوژی سیاسی حماس :دیدگاه

عامﻪی مﺮدم

ایﺮان بﺮآمدن رضا خان ،بﺮافتادن

قاجار و نقش انگﻠیسیها

ایﺮان بین دو انقﻼب از مﺸﺮوطﻪ تا
انقﻼب اسﻼمی

ایﺮان و اخوانالمسﻠمین عوامل

همگﺮایی و واگﺮایی

ایﺮان و اسﺮائیل در دوران سﻠطنت

پهﻠوی

ایﺮان و ایﺮانیان در متون مقدس

 .١٢٤اوستا ،تورات ،انجیل ،قﺮآن و
حدیث

نام نخستين پديدآور
محمد غﺮوی
وزارت عﻠوم خارجﻪ

دفتﺮ مطالعات سیاسی
و بین المﻠﻠی

میکل اروینگ ینسن

موضوع
لبنان
ایتالیا
گﺮوه های سیاسی،
فﻠسطین

ناﺷﺮ
دار الحجﻪ البیضاء
مﺮکز چاپ و انتﺸارات
وزارت امور خارجﻪ

انتﺸارات روایت فتح

سیﺮوس غنی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

نیﻠوفﺮ

یﺮاوند آبﺮاهامیان

ایﺮان ،مﺸﺮوطﻪ

نﺸﺮ مﺮکز

عباس خامﻪیار

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

اندیﺸﻪسازان نور

محمدتقی تقی پور

سیاست خارجی ایﺮان

محمد حمید یزدان

پﺮست ﻻریجانی

کتاب مقدس

مﺆسسﻪ مطالعات و

پژوهﺸهای سیاسی
اطﻼعات

عنوان
 .١٢٥ایﺮان و مسﺌﻠﻪ اسﺮائیل
ایﺮان و مسﺌﻠﻪ فﻠسطین بﺮ اساس

 .١٢٦اسناد وزارت امورخارجﻪ )- ۱۹۳۷
 ۱۳۱۷ / ۱۸۹۷ش ۱۳۱۵( -

نام نخستين پديدآور
حسین آجﺮلو ،روح اﷲ
حاج زرگﺮباﺷی

موضوع
سیاست خارجی ایﺮان

ناﺷﺮ
دانﺸگاه آزاد اسﻼمی،

معاونت پژوهﺸی ،دفتﺮ
گستﺮش تولید عﻠﻢ

عﻠی اکبﺮ وﻻیتی

فﻠسطین

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

 .١٢٧آتﺸفﺸان روح

مﺮیﻢ ایﺮانی

چمﺮان ،مصطفی

روزنامﻪ همﺸهﺮی

 .١٢٨آخﺮین هدیﻪ

سید بنتالهدی صدر

ادبیات عﺮبی ،داستان

 .١٢٩آدم از نظﺮ قﺮآن

 .١٣٠آدمربایی در لیبی
آزادتﺮین مﺮد جهان بﺮرسی زندگی

 .١٣١مبارز محبوب و قهﺮمان عﺮب ،سید
حسن نصﺮ اﷲ

محمد جواد موسوی
غﺮوی

مهدیﻪ پالیزبان

راﺷد جعفﺮپورکﻠوری

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،مباحث

نﺸﺮ نگارش

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

لبنان

امام موسی صدر

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

عنوان
 .١٣٢آزادی و دانش
 .١٣٣آژانس یهود

.١٣٤

آستان سعید یادنامﻪ حضﺮت

آیتاﷲ سعید تهﺮانی رحمةاﷲ عﻠیﻪ
آسیب ﺷناسی دینی پژوهﺸهایی

 .١٣٥در حوزه اسﻼم ﺷناسی و جامعﻪ
ﺷناسی
.١٣٦

آﺷنایی با اندیﺸﻪ سیاسی ﺷهید

صدر

 .١٣٧آﺷنایی با فﺮق تسنن

 .١٣٨آﺷنایی با فﺮق تﺸیﻊ

نام نخستين پديدآور
ﺷﺮیﻒ لک زایی
محمد عبدالﺮووف
سﻠیﻢ

احمد عﻠی افتخاری

محمد اسفندیاری
عﻠیﺮضا بی نیاز
انجمن عﻠمی ادیان و

مﺬاهب

انجمن عﻠمی ادیان و
مﺬاهب

موضوع
عﻠوم سیاسی ،حقوق مدنی
فﻠسطین
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،سخنﺮانی ها،
مقاﻻت

عﺮاق
فﺮق و مﺬاهب اسﻼمی

فﺮق و مﺬاهب اسﻼمی

ناﺷﺮ
پژوهﺸگاه عﻠوم و فﺮهنگ
اسﻼمی

انتﺸارات اطﻼعات

احمدعﻠی افتخاری

صحیفﻪ خﺮد
مﺮکز بین المﻠﻠی تﺮجمﻪ و
نﺸﺮ المصطفی

دفتﺮ بﺮنامﻪ ریزی و تدوین

متون درسی مﺮکز مدیﺮیت

حوزه عﻠمیﻪ قﻢ

دفتﺮ بﺮنامﻪ ریزی و تدوین

متون درسی مﺮکز مدیﺮیت

حوزه عﻠمیﻪ قﻢ

عنوان
.١٣٩

آﺷنایی با مفسﺮان و قﺮآنپژوهان

معاصﺮ )دفتﺮ اول(

آقای کتاب ﺷصت سال

 .١٤٠کتابفﺮوﺷی مﺮوری بﺮ زندگی و
زمانﻪ حاجعﻠی یزدانخواه
.١٤١
.١٤٢
.١٤٣

آموزگار من نواب چگونﻪ با نواب

صفوی آﺷنا ﺷدم؟

آموزهای وحی گفتارها و

نوﺷتارهای قﺮآنی

آن حکایت ها گفتگو هﺮموز کی با

احسان نﺮاقی

نام نخستين پديدآور
مﺆسسﻪ فﺮهنگی دین

پژوهی بﺸﺮی

محمدحسین بارونقی
عﻠی حجتی کﺮمانی
سید محمدباقﺮ صدر
مصاحبﻪ کننده هﺮموز
کی

 .١٤٤آن سوی اتهام

عباس امیﺮ انتظام

 .١٤٥آنچﻪ از امام موسی صدر آموختﻢ

محمدرضا یحیایی

موضوع
اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ ،تاریخ
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
مﺆسسﻪ فﺮهنگی

دینپژوهی بﺸﺮی
راه یار

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اطﻼعات

اسﻼم ،سخنﺮانی ها،

دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

نﺸﺮ حکایت قﻠﻢ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

نﺸﺮ نی

مقاﻻت

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

تخصصی ﺷهید صدر(

محمدرضا یحیایی

عنوان
آنچﻪ خود گفت روایت امام

 .١٤٦موسی صدر از زندگی و
اندیﺸﻪهای خود

.١٤٧

.١٤٨

.١٤٩

.١٥٠

آیتاﷲ العظمی بﺮوجﺮدی بﻪ

روایت آیت اﷲ العظمی منتظﺮی

نام نخستين پديدآور
سید موسی صدر

مجتبی لطفی

آیتاﷲ امام موسی صدر آن سفﺮ

مﺮکز بﺮرسی اسناد

آیت اﷲ حاج ﺷیخ بهاء الدین

مﺮکز بﺮرسی اسناد

کﺮده

محﻼتی

آیتاﷲالعظمی بﺮوجﺮدی بﻪ

روایت اسناد

تاریخی

تاریخی وزارت اطﻼعات
رحیﻢ روحبخشالﻪآباد

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

سﺮایی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

مﺮکز بﺮرسی اسناد تاریخی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

 .١٥١آینده ادیان

پل تیﻠیخ

دین

 .١٥٢آینده روحانیت و جهان معاصﺮ

بیژن عبدالکﺮیمی

اسﻼم ،روحانیون

وزارت اطﻼعات

نﺸﺮ مورخ
مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب
نقد فﺮهنگ

عنوان

نام نخستين پديدآور

 .١٥٣آیﻪ اﷲ السید اسماعیل الصدر

عبد الحسین جواهﺮی

 .١٥٤آ ن کاتولیک

جورج بﺮانتل

 .١٥٥آئین بودا در جهان امﺮوز
 .١٥٦آئین هندو

ال اس کازینز تﺮجمﻪ
عﻠی رضا ﺷجاعی

سیمن ویتمن تﺮجمﻪ
و تحقیق عﻠی

موحدیان عطار

ناﺷﺮ

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
مسیحیت
ادیان هندی
ادیان هندی

مﺮکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مﺬاهب

مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب

مﺮکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مﺬاهب

با خدا مﺸورت کﺮدم تاریخ

ﺷفاهی مدارس اسﻼمی ایﺮان بﻪ

 .١٥٧روایت محمد دادگستﺮنیا ) روایت
تاریخی ،بیان دیدگاهها،

مهدی کاموس

آموزش و پﺮورش

تا ۱۴

تجﺮبﻪها(...

.١٥٨

بار دیگﺮ ﺷﺮیعتی خاطﺮات

ناگفتﻪی دکتﺮ محمد مهدی جعفﺮی

محمد مهدی جعفﺮی

ﺷﺮیعتی ،عﻠی

نگاه امﺮوز

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

جعفﺮی بﻪ همﺮاه متن وصیت نامﻪ

ی دکتﺮ عﻠی ﺷﺮیعتی

بار دیگﺮ فﻠسطین و انتفاضﻪ گفت

.١٥٩

و گو با هاﺷمی رفسنجانی همﺮاه با

چند سخنﺮانی و گاهﺸمار و وقایﻊ

عباس بﺸیﺮی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

صدف سما

تاریخی فﻠسطین
.١٦٠

.١٦١

.١٦٢

بارقﻪها )مقاﻻت ،سخنﺮانی ها،

یادداﺷت ها(

بازتاب انقﻼب اسﻼمی بﺮ ﺷیعیان
لبنان

بازتاب های کﻼم اسﻼمی در
فﻠسفﻪ یهودی

 .١٦٣بازﺷناسی یک اندیﺸﻪ

.١٦٤

بانک داری بدون ربا در آثار ﺷهید
صدر

سید محمد باقﺮ صدر

اسﻼم ،سخنﺮانی ها،
مقاﻻت

سید مهدی طاهﺮی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی

هﺮی اوستﺮین ولفسن

فﻠسفﻪ ﺷﺮق

دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(
سازمان انتﺸارات

پژوهﺸگاه فﺮهنگ و
اندیﺸﻪ اسﻼمی

بنیاد نﺸﺮ آثار و

اندیﺸﻪ های ﺷهید

آیت اﷲ دکتﺮ بهﺸتی

خﻠدون حماده

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اسﻼم ،اجتماع ،اقتصاد

مﺮکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مﺬاهب
بقعﻪ
کنگﺮه بین المﻠﻠی آیت اﷲ

العظمی ﺷهید صدر

عنوان

نام نخستين پديدآور

موضوع
اسﻼم ،زینب بنت عﻠی بن

ناﺷﺮ

 .١٦٥بانوی کﺮبﻼ ،حضﺮت زینب

عایﺸﻪ بنت الﺸاطی

 .١٦٦باورها و آ ن های یهودی

آلن آنتﺮمن

دین یهود

 .١٦٧باورها و آ نهای یهودی

الن آنتﺮمن

دین یهود

 .١٦٨بایدها و نبایدها

محمد حسینی بهﺸتی

اسﻼم ،جهاد

بقعﻪ

لبنان

امام موسی صدر

.١٦٩

بحﺮان خونین لبنان ،روش تاریخی
ﺷیعیان و همدردی بﺮادران ایﺮان

مﺆسسات امام موسی
صدر

وزارت عﻠوم خارجﻪ

ابی طالب

 .١٧٠بحﺮین

دفتﺮ مطالعات سیاسی

بحﺮین

 .١٧١بﺮ بﻠندهای مکﻪ

سید بنتالهدی صدر

اسﻼم ،عبادات

سید بنتالهدی صدر

اسﻼم ،اجتماع

سید بنتالهدی صدر

اسﻼم ،اجتماع

.١٧٢

بﺮ بﻠندی های مکﻪ خاطﺮات و

مقاﻻت

 .١٧٣بﺮ بﻠندیهای مکﻪ

و بین المﻠﻠی

بوستان کتاب
مﺮکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مﺬاهب

انتﺸارات دانﺸگاه ادیان و
مﺬاهب

مﺮکز چاپ و انتﺸارات
وزارت امور خارجﻪ

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

امام موسی صدر
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

بﺮ فﺮاز خﻠیج فارس خاطﺮات

.١٧٤

محسن نجات حسینی عضو سابق
سازمان مجاهدین خﻠق ایﺮان

محسن نجات حسینی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

نﺸﺮ نی

)(۱۳۵۵-۱۳۴۵

.١٧٥

.١٧٦

.١٧٧

بﺮاندازی صهیونیستی در

امپﺮاتوری عثمانی

بﺮای انسان جنبش أمل؛ زمینﻪها
و مبانی

بﺮای تاریخ میگویﻢ خاطﺮات

محسن رفیق دوست

محسن رسایی

سید موسی صدر

سعید عﻼمیان

اسﺮائیل

هﻼل

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

 .١٧٨بﺮای زندگی گفتار های تفسیﺮی

سید موسی صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

 .١٧٩بﺮآمدن ﺷیعﻪ و تﺸیﻊ

سید محمد باقﺮ صدر

اسﻼم ،ﺷیعﻪ

 .١٨٠بﺮآورده حقایق التفسیﺮ

ابو عبدالﺮحمان محمد

بن حسین سﻠمی
نیﺸابوری

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

امام موسی صدر

ﺷﺮکت انتﺸارات سوره مهﺮ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

دائﺮهالمعارف فقﻪ اسﻼمی
امیﺮکبیﺮ

عنوان
 .١٨١بﺮتﺮی طﻠبی یهود
بﺮرسی تجاوزات اسﺮائیل بﻪ لبنان

 (۲۰۰۱ - ۱۹۷۶) .١٨٢فﺮوپاﺷی دیوار
مطمﺌن
 .١٨٣بﺮرسی زبان رادیو

.١٨٤

.١٨٥

بﺮرسی سیﺮه اخﻼقی تﺮبیتی امام
موسی صدر

بﺮرسی طیﻒ فﺮکانسی کﻼم قﺮآن
با کﻼم های دیگﺮ

 .١٨٦بﺮرسی یک قتل عام صبﺮا و ﺷتیﻼ
.١٨٧

بﺮگزیده ای از متون نظﻢ و نثﺮ

عﺮبی

نام نخستين پديدآور
دیوید دوک
محمود حیدر ،سید

حسین موسوی
صدا و سیمای

جمهوری اسﻼمی ایﺮان
مهدی عﻠمی دانﺸور

موضوع
عﻠوم اجتماعی ،گﺮوه های
نژادی
لبنان
واژه نامﻪ
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
مﺆسسﻪ انتﺸارات امیﺮکبیﺮ
مﺮکز پژوهﺸهای عﻠمی و

مطالعات استﺮاتژیک
خاورمیانﻪ

صدا و سیمای جمهوری

اسﻼمی ایﺮان

نﺸﺮ مسطﺮ )مﺮکز

الگوسازی رفتار اسﻼمی
مسطﺮ(

محمدحسین کﻼنتﺮی

اسﻼم ،قﺮآن ،تجوید

تﺮآوا

آمنون کاپولیوک

لبنان

مﺆسسﻪ اطﻼعات

محمد رادمنش

ادبیات عﺮبی

مﺆسسﻪ چاپ وانتﺸار
آستان قدس رضوی

عنوان
بﺮگی از تاریخ مﺸهد مجموعﻪ

 .١٨٨خاطﺮات حاج محمد عﻠی اعتضاد
رضوی

نام نخستين پديدآور
زهﺮا اعتضاد رضوی

ناﺷﺮ

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

بﺮنامﻪ حکومتی فدائیان اسﻼم

.١٨٩

بﺮنامﻪ حکومت اسﻼمی بﻪ قﻠﻢ

ﺷهید نواب صفوی رهبﺮ فدائیان

مجتبی نواب صفوی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

بنیاد بعثت

اسﻼم در سال  ۱۳۲۹ش

ﺷﺮیعتی ،عﻠی

 .١٩٠بزرگداﺷت دکتﺮ ﺷﺮیعتی در بیﺮوت
بﺸیﺮ ) ۸۰هﺸتاد( راهنمای جامﻊ
 .١٩١موسسات فﺮهنگی اسﻼمی استان
قﻢ
.١٩٢
.١٩٣

بنیاد نظﺮی سیاست در جوامﻊ
چند فﺮهنگی

بنیادهای عمومی بانک در جامعﻪ
اسﻼمی )قسمت اول(

عﻠوم اجتماعی ،فﺮهنگ

نﺸﺮ وحید
مﺮکز مدیﺮیت حوزه عﻠمیﻪ
قﻢ

سیدعﻠیﺮضا بهﺸتی

عﻠوم اجتماعی ،فﺮهنگ

ناهید

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،اجتماع

انتﺸارات روزبﻪ

عنوان
.١٩٤

بﻪ رنگ صبﺮ خاطﺮات خانﻢ فاطمﻪ
صدر

بهتﺮ بنویسیﻢ درسنامﻪ درست

 .١٩٥نویسی ،ساده نویسی و زیبا
نویسی
 .١٩٦بهﺸتی در زمین

نام نخستين پديدآور
فاطمﻪ نقوی

رضا بابایی

حسن ابﺮاهیﻢ زاده

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

نگارش
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

نﺸﺮ ادیان

کانون اندیﺸﻪ جوان

بوستان وﻻیت چهارده گفتار از
.١٩٧

آیات عظام و سخنوران نامی

ﺷیعﻪ ،پیﺮامون اهل بیت عصمت

سید مهدی ﺷهیدی

اسﻼم ،چهارده معصوم

انتﺸارات عﻼمﻪ

و طهارت

 .١٩٨بی دلی در ذن
.١٩٩

بیانیﻪ ها و فتواهای حمایت از

مقاومت اسﻼمی در لبنان

 .٢٠٠بیدارگﺮان اقالیﻢ قبﻠﻪ

انتﺸارات مﺮکز مطالعات و

د .ت .سوزوکی

فﺮق و مﺬاهب اسﻼمی

هﺸام آل قطیط

لبنان

خﺮسندی

محمدرضا حکیمی

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

تحقیقات ادیان و مﺬاهب

عنوان
 .٢٠١بیداری اسﻼمی
بیداری اسﻼمی در تونس و راﺷد
.٢٠٢
الغنوﺷی
بیداری و بین المﻠل اسﻼمی با

 .٢٠٣مﺮوری بﺮ نقش داعیان قﺮآنی در
دو سده اخیﺮ

نام نخستين پديدآور
سید هادی

خسﺮوﺷاهی
ابوالفضل خوش منش

 .٢٠٤پﺮافتخار اسﻼم همﺮاه با پیام امام و مصطفی چمﺮان
یک مقدمﻪ
 .٢٠٥حجت اﻻسﻼم سید عﻠی اکبﺮ ابو
تﺮابی فﺮد
 .٢٠٦پاک سازی نژادی در فﻠسطین
پایی کﻪ جا ماند یادداﺷت های

 .٢٠٧روزانﻪ سید ناصﺮ حسینی پور از
زندان های مخفی عﺮاق

موضوع
اسﻼم ،اجتماع

بینش و نیایش دو نوﺷتﻪ از سﺮدار

پاسیاد پسﺮ خاک زندگی و زمانﻪ

ناﺷﺮ

محمد قبادی
ایﻼن پاپﻪ
ناصﺮ حسینی پور

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب
اسﻼم ،فن

چمﺮان ،مصطفی
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ
فﻠسطین

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

بوستان کتاب
مﺆسسﻪ بوستان کتاب قﻢ
ستاد عمﻠیات جنگهای

نامنظﻢ ،بنیاد ﺷهید دکتﺮ

مصطفی چمﺮان
سوره مهﺮ

گﺮوه مطالعات اندیﺸﻪ
ورزان آریا

سوره مهﺮ

عنوان
پﺮاکسیس)تعاطی( اندیﺸﻪ

 .٢٠٨سیاسی و فعل سیاسی در
خاورمیانﻪ
.٢٠٩

پﺮتوهایی از اندیﺸﻪ امام موسی

صدر

پﺮستوی دهﻼویﻪ تاریخ ﺷفاهی

 .٢١٠زندگانی و مبارزات ﺷهید مصطفی
چمﺮان
.٢١١

پﺮوتکﻠهای دانﺸوران صهیون

بﺮنامﻪ عمل صهیونیسﻢ جهانی
پژوهش های قﺮآنی تفسیﺮ

نام نخستين پديدآور

موضوع

حاتﻢ قادری

خاورمیانﻪ

سید موسی صدر

اسﻼم ،اهل بیت

مجید نجﻒ پور

چمﺮان ،مصطفی

عجاج نویهض

تاریخ جهان

 .٢١٢موضوعی قﺮآن کﺮیﻢ ،درس های
عﻠوم قﺮآن ،مقاﻻت قﺮآنی

سید محمد باقﺮ صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

 .٢١٣پژوهﺸی درباره امام مهدی )عج(

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،مهدویت

 .٢١٤پژوهﺸی درباره وﻻیت

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،امامت

ناﺷﺮ
مﺮکز پژوهﺸهای عﻠمی و

مطالعات استﺮاتژیک
خاورمیانﻪ

مﺆسسﻪ نﺸﺮ ﺷهﺮ )وابستﻪ
بﻪ سازمان فﺮهنگی هنﺮی
ﺷهﺮداری تهﺮان(

مﺆسسﻪ فﺮهنگی هنﺮی و

انتﺸارات مﺮکز اسناد انقﻼب
اسﻼمی

بنیاد پژوهﺸهای اسﻼمی
آستان قدس رضوی

دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(

دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(

دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(

عنوان
 .٢١٥پس پﺮدهی هولوکاست
.٢١٦

پیاده در مﻪ؛ دو نمایﺸنامﻪ از ایوب
آقاخانی

پیدایش فﺮقﻪ دمکﺮات آذربایجان

 .٢١٧بﻪ روایت اسناد و خاطﺮات منتﺸﺮ
نﺸده
.٢١٨
.٢١٩
.٢٢٠
.٢٢١
.٢٢٢

پیدایی فاطمیان و گفت و گو

نام نخستين پديدآور
محمد تقی تقی پور
ایوب آقاخانی

ادبیات ،نمایﺸنامﻪ

منیژه صدری ،رحیﻢ
نیکبخت

پل ای واکﺮ ،ویﻠفﺮد

های درونی ﺷیعیان در المناظﺮات

مادلونگ

پیﺮامون حجیت ظن فقیﻪ و

محمد جواد موسوی

کاربﺮد آن در فقﻪ

پیﺮوزی مقاومت )هویت و
فﺮهنگ پیﺮوزی(

پیش نویس منﺸور وحدت
اسﻼمی

پیﺸگامان مسﻠمان تجدد گﺮایی
در عصﺮ جدید

 .٢٢٣پیﺸوای ﺷهیدان

موضوع
تاریخ اروپا

غﺮوی

جمعی از نویسندگان
مجمﻊ جهانی تقﺮیب
مﺬاهب اسﻼمی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
مﺆسسﻪ مطالعات و

پژوهﺸهای سیاسی
نﺸﺮ سیﺮاف

مﺆسسﻪ مطالعات تاریخ
معاصﺮ ایﺮان

خاورمیانﻪ

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب

اسﻼم ،اصول فقﻪ

اقبال و مولﻒ

لبنان

اندیﺸﻪسازان نور

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

مجمﻊ جهانی تقﺮیب
مﺬاهب اسﻼمی

احمد امین

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

انتﺸارات عﻠمی و فﺮهنگی

سید رضا صدر

اسﻼم ،حسین بن عﻠی

بوستان کتاب

عنوان
پیﺸوایی فﺮاتﺮ از زمان درآمدی بﺮ

 .٢٢٤نظام فکﺮی و سیﺮه عمﻠی امام
موسی صدر
پیﺸینﻪ تاریخی گفت و گوی

نام نخستين پديدآور
محمود سﺮیﻊ القﻠﻢ

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

 .٢٢٥اسﻼم و مسیحیت با تاکید بﺮ
دیدگاه ﺷیعﻪ و کاتولیک

محمد حسین طاهﺮی
آکﺮدی

اسﻼم ،ادیان و مﺬاهب

 .٢٢٦تاثیﺮ انتفاضﻪ بﺮ رژیﻢ صهیونیستی

عبدالوهاب مسیﺮی

لبنان

دیگﺮ

ناﺷﺮ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

مﺆسسﻪ آموزﺷی و

پژوهﺸی امام خمینی )ره(،
انتﺸارات

مﺮکز چاپ ونﺸﺮ دفتﺮ

تبﻠیغات اسﻼمی حوزه

عﻠمیﻪ قﻢ ،موسسﻪ بوستان
قﻢ

تاریخ احزاب ﺷیعی لبنان) :تﺸیﻊ

 .٢٢٧در لبنان :از قﺮن ﺷﺸﻢ تا پایان
سال (۱۹۸۲

 .٢٢٨تاریخ بیست سالﻪ ایﺮان
تاریخ تحوﻻت اندیﺸﻪ اقتصادی
.٢٢٩
)آزمونی مجدد(

لبنان

اندیﺸﻪسازان نور

حسین مکی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

عﻠمی

یداﷲ دادگﺮ کﺮماجانی

اقتصاد

مﺆسسﻪ انتﺸارات دانﺸگاه
مفید

عنوان
.٢٣٠

تاریخ تحوﻻت سیاسی و اجتماعی
ایﺮان

 .٢٣١تاریخ تفسیﺮ قﺮآن کﺮیﻢ
.٢٣٢

تاریخ جمعیت اخوان المسﻠمین
ازآغاز تا امﺮوز

تاریخ حﺮکت اسﻼمی در عﺮاق:

 .٢٣٣ریﺸﻪهای فکﺮی و وقایﻊ تاریخی
آن )(۱۹۲۴ - ۱۹۰۰
تاریخ ﺷفاهی زندگانی و خدمات

 .٢٣٤اجتماعی فﺮهنگی آیتاﷲ
حایﺮیتهﺮانی
.٢٣٥

تاریخ ﺷفاهی سیاست خارجی
جمهوری اسﻼمی ایﺮان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

سازمان مطالعﻪ و تدوین

عﻠیﺮضا ازغندی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

حبیباﷲ جﻼلیان

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ ،تاریخ اسوه

ریچارد میﺸل
عبدالحﻠیﻢ الﺮهیمی

رحیﻢ نیکبخت

محدحسن روزی طﻠب

مصﺮ
عﺮاق

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
عﻠوم سیاسی ،روابط بین
المﻠل

کتب عﻠوم انسانی

دانﺸگاهها )سمت(

وزارت امور خارجﻪ
ﺷﺮکت انتﺸارات سوره مهﺮ

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی
مﺆسسﻪ فﺮهنگی هنﺮیو

انتﺸارات مﺮکز اسناد انقﻼب
اسﻼمی

عنوان
 .٢٣٦تاریخ صهیونیسﻢ

.٢٣٧

تاریخ عﺮاق دیدگاههای اجتماعی
از تاریخ عﺮاق معاصﺮ

تاریخ عﻠﻢ اصول از نگاه ﺷهید

نام نخستين پديدآور
ناهوم سوکولوف

عﻠی الوردی

موضوع
عﻠوم سیاسی ،ایدئولوژی

سیاسی ،صهیونیسﻢ
عﺮاق

 .٢٣٨سید محمد باقﺮ صدر در س هایی
از مهدی هادوی تهﺮانی

محمد کاظﻢ روحانی

اسﻼم ،اصول ﺷیعﻪ

 .٢٣٩تاریخ کﻠیسای کاتو لیک

هانس کونگ

فﺮق مسیحی

 .٢٤٠تاریخ لبنان

ژاک نانتﻪ

لبنان

.٢٤١

تاریخ محﻼت و مﺸاهیﺮ تبﺮیز
ﺷتﺮبان دوهچی

کﺮیﻢ میمنت نژاد،

یونس جعفﺮزاده

ایﺮان

 .٢٤٢تاریخ مﺬاهب اسﻼمی

محمد ابوزهﺮه

فﺮق و مﺬاهب اسﻼمی

 .٢٤٣تاریخ نوین عﺮاق

فب مار

عﺮاق

ناﺷﺮ
مﺆسسﻪ مطالعات تاریخ
معاصﺮ ایﺮان

ﺷﺮکت چاپ و نﺸﺮ

بینالمﻠل

کتاب خﺮد
مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب

بنیاد پژوهﺸهای اسﻼمی
آستان قدس رضوی

اختﺮ
مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب

بنیاد پژوهﺸهای اسﻼمی
آستان قدس رضوی

عنوان
 .٢٤٤تاریخ و عﻠوم قﺮآن
تاریخچﻪ "حسینیﻪ ارﺷاد" مجموعﻪ

 .٢٤٥مصاحبﻪ ها ،دفاعیات ،و خاطﺮات
ناصﺮ میناچی

نام نخستين پديدآور
ابوالفضل میﺮمحمدی
زرندی

ناصﺮ میناچی

موضوع
اسﻼم ،تحقیقات قﺮآنی

اسﻼم ،انجمن ،سازمان

ناﺷﺮ
دفتﺮ انتﺸارات اسﻼمی

وابستﻪ بﻪ جامعﻪ مدرسین

حوزه عﻠمیﻪ قﻢ
حسینیﻪ ارﺷاد

تاریخچﻪ مبارزات اسﻼمی

دانﺸجویان ایﺮانی در خارج از

 .٢٤٦کﺸور )اتحادیﻪ انجمنهای اسﻼمی مجتبی باقﺮنژاد
دانﺸجویان در اروپا( )(۱۳۶۰-۱۳۴۴
 .٢٤٧تأمﻠی دیگﺮ در قﺮآن و تفسیﺮ
.٢٤٨
.٢٤٩

تبادل روایت تصویﺮی بازگﺸت

پنج اسیﺮ لبنانی

تبار عﻠﻢ و اعتدال سیﺮی در سیﺮه

عﻠمای خاندان محﻼتی در ﺷیﺮاز

سید موسی صدر
وحید فﺮجی  ،سعید

فﺮجی

مهدی کمپانی زارع

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ
عکاسی
اسﻼم ،ﺷیعﻪ

مﺆسسﻪ اطﻼعات

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

ساقی ،انجمن عکاسان

انقﻼب و دفاع مقدس
نگاه معاصﺮ

عنوان
تجﻠی قﺮآن و عتﺮت در حافظ قﺮآن

 .٢٥٠ﺷدن کﺮبﻼیی کاظﻢ ساروقی و
سﺮداران رﺷید اسﻼم

 .٢٥١تحﺮیﺮالمقال فی کﻠیات عﻠﻢالﺮجال
تحﻠیل فﺮهنگی )کتاب درسی

.٢٥٢

مطالعات فﺮهنگی( پایﻪ یازدهﻢ و

دوازدهﻢ دوره دوم متوسطﻪ -
 ۱۱۱۲۲۳و ۱۱۲۲۲۳

.٢٥٣

نام نخستين پديدآور
احمد محسن گﺮگانی

بﺮنامﻪریزی آموزﺷی

تحﻠیﻠی از اوضاع جنوب لبنان
تحﻠیﻠی فﺮهنگی پایﻪ یازدهﻢ عﻠوم

 .٢٥٤و معارف اسﻼمی دوره دوم
متوسطﻪ

.٢٥٥

در آغاز هزاره سوم

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ ،تاریخ دارالکتاب اﻻسﻼمیﻪ

آموزش و پﺮوش

مﺆسسﻪ

بیتالحکمﻪالثقافیﻪ
ﺷﺮکت چاپ و نﺸﺮ

کتابهای درسی ایﺮان

لبنان

سازمان امل و دکتﺮ چمﺮان

تحوﻻت مﺬهبی یهود و مسیحیت

موضوع

مهدی الهادویالطهﺮانی اسﻼم ،عﻠﻢ رجال
سازمان پژوهش و

ناﺷﺮ

آموزش و پﺮوش
موسسﻪ مطالعات و

تحقیقات بین المﻠﻠی
ابﺮار معاصﺮ ﺷاخﻪ
خﺮاسان

عﻠوم سیاسی ،ایدئولوژی

سیاسی ،صهیونیسﻢ

ﺷﺮکت چاپ و نﺸﺮ کتاب

های درسی ایﺮان

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

)مﺮکز چاپ و نﺸﺮ دفتﺮ

تبﻠیغات اسﻼمی حوزه
عﻠمیﻪ قﻢ(

عنوان
 .٢٥٦تخت فوﻻد اصفهان
 .٢٥٧تدوین نموداری کفایﻪ اﻻصول
تﺮجمانی و تﺮزبانی کند و کاوی در
.٢٥٨
هنﺮ تﺮجمﻪ
.٢٥٩
.٢٦٠

تﺮجمﻪ کتاب المهدی  -امام

دوازدهﻢ عجل اﷲ تعالی فﺮجﻪ
تﺮجمﻪ نموداری مغني اﻻدیب
)باب های اول و رابﻊ(

 .٢٦١تﺮجمﻪ و ﺷﺮح نهج البﻼغﻪ
 .٢٦٢تﺮوریسﻢ وحقوق بین المﻠل
.٢٦٣
.٢٦٤
.٢٦٥

تﺸیﻊ در طﺮابﻠس ﺷام  :با تکیﻪ بﺮ
دولت بنیعمار

تﺸیﻊ در طﺮابﻠس و ﺷام با تکیﻪ
بﺮ دولت بنیعمار

تﺸیﻊ در عﺮاق ،مﺮجعیت و ایﺮان
)یک مﺮور(

نام نخستين پديدآور
سید احمد عقیﻠی
آخوند خﺮاسانی

موضوع
ایﺮان

ناﺷﺮ
سازمان فﺮهنگی تفﺮیحی

ﺷهﺮداری اصفهان

اسﻼم ،اصول ﺷیعﻪ

انتﺸارات قدس

جﻼل الدین کزازی

زبانﺸناسی

جامی

سید صدرالدین صدر

اسﻼم ،عﻠﻢ رجال

کتابفﺮوﺷی اسﻼمیﻪ

دستور زبان

حی

فتح اﷲ کاﺷانی

اسﻼم ،عﻠی بن ابی طالب

پیام حق

موسسﻪ مطالعات

عﻠوم اجتماعی ،ستیزه

عﻠیابﺮاهیﻢ طﺮابﻠسی

لبنان

کتاب توت

عﻠیابﺮاهیﻢ طﺮابﻠسی

لبنان

کتاب توت

رسول جعفﺮیان

عﺮاق

جمال الدین ابن هﺸام
انصاری

اندیﺸﻪ سازان نور

جویی

اندیﺸﻪسازان نور

مﺆسسﻪ مطالعات تاریخ
معاصﺮ ایﺮان

عنوان

نام نخستين پديدآور

موضوع

 .٢٦٦تﺸیﻊ یا اسﻼم راستین

سید محمد باقﺮ صدر

اسﻼم ،ﺷیعﻪ

 .٢٦٧تﺸیﻊ ،مولود طبیعی اسﻼم

سید محمد باقﺮ صدر

اسﻼم ،ﺷیعﻪ

تعطیﻼت رسمی زرتﺸتیان،

 .٢٦٨کﻠیمیان ،آﺷوریان و ارمنیان در
ایﺮان
.٢٦٩

تغ ﺮ لباس و کﺸﻒ حجاب بﻪ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

روایت اسناد

 .٢٧٠تفسیﺮ سوره حجﺮات
تفسیﺮ نمونﻪ تفسیﺮ و بﺮرسی تازه
.٢٧١

زهﺮا فﻼح

ای درباره قﺮآن مجید با در نظﺮ

گﺮفتن نیازها ،خواستها ،پﺮسﺸها،

ایﺮان

ناﺷﺮ
روزبﻪ
کانون نﺸﺮ و پژوهﺸهای
اسﻼمی
بهنام
مﺮکز بﺮرسی اسناد تاریخی
وزارت اطﻼعات

سید رضا صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

بوستان کتاب

ناصﺮ مکارم ﺷیﺮازی

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

دارالکتب اﻻسﻼمیﻪ

مکتبها و مسائل روز

تکاپو های آرمانگﺮایانﻪ اسﻼمی

) .٢٧٢فدا ان اسﻼم از زبان محمد
مهدی عبدخدایی(

 .٢٧٣تکالیﻒ مسﻠمانان در عصﺮ غیبت

داود امینی
سید محمد صادق
صدر

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ
اسﻼم ،مهدویت

مﺆسسﻪ مطالعات تاریخ
معاصﺮ ایﺮان

محبین

عنوان
.٢٧٤
.٢٧٥

تکمﻠة اﻻصناف فﺮهنگ عﺮبی -

فارسی )از قﺮن ﺷﺸﻢ هجﺮی(
تکنوپولی تسﻠیﻢ فﺮهنگ بﻪ

تکنولوژی

تﻠخیص فﺮائد اﻻصول ﺷیخ

نام نخستين پديدآور
عﻠی بن محمد سعید
اﻻدیب الکﺮمینی
نیل پستمن

موضوع
فﺮهنگ لغت
عﻠوم اجتماعی ،عﻠل

تحوﻻت

ناﺷﺮ
انجمن آثار و مفاخﺮ
فﺮهنگی

اطﻼعات

ﺷیخ انصاری

اسﻼم ،اصول ﺷیعﻪ

 .٢٧٧توطﺌﻪ در لبنان

خاک

لبنان

 .٢٧٨تولد دوباره

سید بنتالهدی صدر

ادبیات عﺮبی ،داستان

 .٢٧٩تولد دوباره مجموعﻪ داستانها

سید بنتالهدی صدر

ادبیات عﺮبی ،داستان

امام موسی صدر

هادی آقازاده

مدیﺮیت

رسا

اسﻼم ،فقﻪ ﺷیعﻪ

عابدی

.٢٧٦

.٢٨٠

انصار ی )ره(

تیﻢ مﻠی بهبود داستانی عاﺷقانﻪ از

یک تحول کسبوکارانﻪ

 .٢٨١جامﻊ عباسی

محمد حسین ﺷیخ
بهایی

جامﻊ عباسی رسالﮥ عمﻠیﻪ حضﺮت
.٢٨٢

ﺷیخ بهاء الدین عامﻠی - ۱۰۳۱
 ۹۵۳با حواﺷی هﺸت فقیﻪ

عالیمقام

بهاءالدینمحمد عامﻠی

اسﻼم ،فقﻪ ﺷیعﻪ

انتﺸارات قدس
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

دفتﺮ انتﺸارات اسﻼمی

جامعﻪ مدرسین حوزه
عﻠمیﻪ قﻢ

عنوان
.٢٨٣

جامعﻪ ﺷناسی در عﺮصﻪ تبﻠیغ
دینی

جامعﻪ ﺷناسی سیاسی اسﺮائیل

 .٢٨٤نقش گسست های اجتماعی در
جامعﻪ اسﺮائیل
.٢٨٥

.٢٨٦

.٢٨٧

جامعﻪ عﻠویان سوریﻪ) :از پیدایش

تا قﺮن بیستﻢ(

جامعﻪ ما  :در اندیﺸﻪ و آثار

ﺷهید سیدمحمدباقﺮ صدر)ره(

جایگاه دین یهود در نظام سیاسی
اسﺮائیل

 .٢٨٨جایگاه زن در اسﻼم
جبل عامل از ﺷهید اول تا ﺷهید

 .٢٨٩ثانی جنبش عﻠمی جبل عامل در
دو سده

نام نخستين پديدآور
ﺷمساﷲ مﺮیجی

موضوع
روندهای اجتماعی

ناﺷﺮ
مﺆسسﻪ بوستان کتاب
مﺮکز پژوهﺸهای عﻠمی و

اصغﺮ افتخاری

اسﺮائیل

مطالعات استﺮاتژیک

عباس بﺮومند اعﻠﻢ

سوریﻪ

امیﺮکبیﺮ

سیدمنظﺮ حکیﻢ

اسﻼم ،اجتماع

اسﻼمی ایﺮان ،انتﺸارات

پﺮوین ﺷیﺮدل

فﻠسطین

اندیﺸﻪسازان نور

سید بنتالهدی صدر

اسﻼم ،زنان

جعفﺮ المهاجﺮ

لبنان

خاورمیانﻪ

صدا و سیمای جمهوری
سﺮوش

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

بنیاد پژوهﺸهای اسﻼمی
آستان قدس رضوی

عنوان
 .٢٩٠جﺮعﻪ ای از دریا

نام نخستين پديدآور
موسی ﺷبیﺮی زنجانی

موضوع
اسﻼم ،ﺷیعﻪ

ناﺷﺮ
مﺆسسﻪ کتاب ﺷناسی

ﺷیعﻪ )وابستﻪ بﻪ موسسﻪ

فﺮهنگی ﺷیعﻪ ﺷناسی (

جﺮیانها و سازمانهای مﺬهبی -

.٢٩١

سیاسی ایﺮان )از روی کارآمدن

محمدرضا ﺷاه تا پیﺮوزی انقﻼب

رسول جعفﺮیان

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

نﺸﺮ عﻠﻢ

اسﻼمی( سالهای ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰

 .٢٩٢جستارهایی در رسانﻪ

.٢٩٣

.٢٩٤

جستاری در فﻠسفﻪ زرتﺸتی
)مجموعﻪ مقاﻻت(
جغﺮافیای سیاسی خاورمیانﻪ و
ﺷمال آفﺮیقا

 .٢٩٥جغﺮافیای کﺸورهای جهان لیبی

سید حمید رضا قادری،

حسین عمید

مﺮی بویس ،الن

ویﻠیامز ،فیﻠیپ جی.

کﺮینبﺮوک ،جان هینﻠز
آﻻسدایﺮ درایسدل،

جﺮالد اچ .بﻠیک

سازمان جغﺮافیایی

نیﺮوهای مسﻠح اداره

اطﻼعات جغﺮافیایی

اسﻼم ،عﻠوم
دین زرتﺸت

خاورمیانﻪ

لیبی

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب
انتﺸارات دانﺸگاه ادیان و
مﺬاهب
دفتﺮ مطالعات سیاسی و
بین المﻠﻠی وزرات امور

خارجﻪ

زیتون سبز

عنوان

نام نخستين پديدآور

 .٢٩٦جمﻊ پﺮیﺸان حج ،حوزه ،روحانیت رضا مختاری
.٢٩٧

جمعیت اخوان المسﻠمین مصﺮ
اخوان المسﻠمین مصﺮ

 .٢٩٨جنبش آزادیبخش فﻠسطین )فتح(
جنبش حزب اﷲ لبنان گﺬﺷتﻪ و
.٢٩٩
حال

ابﺮاهیﻢ محمد و

موضوع
اسﻼم ،سخنﺮانی ها،
مقاﻻت

ناﺷﺮ
نﺸﺮ دانش حوزه

مصﺮ

اندیﺸﻪسازان نور

محمود ابﺮاهیﻢ

فﻠسطین

اندیﺸﻪسازان نور

مسعود اسدالهی

لبنان

نصﺮاﷲ سخاوتی

خاورمیانﻪ

دیگﺮان

پژوهﺸکده مطالعات
راهبﺮدی

مﺮکز چاپ و نﺸﺮ دفتﺮ

تبﻠیغات اسﻼمی حوزه
.٣٠٠

جنبش های اسﻼمی معاصﺮ ﺷمال
آفﺮیقا

عﻠمیﻪ قﻢ ،بوستان کتاب.

مﺮگز چاپ ونﺸﺮ دفتﺮ

تبﻠیغات اسﻼمی حوزه

عﻠمیﻪ قﻢ ،موسسﻪ بوستان
کتاب

جنبﺸهای اسﻼمی در جهان عﺮب

) .٣٠١بﺮرسی پدیده بنیاد گﺮایی
اسﻼمی( اسﻼم در انقﻼب
 .٣٠٢جنگ  ۳۳روزه

هﺮایﺮ دکمجیان
ژیﻠبﺮ آﺷکار ،میﺸل
وارﺷووسکی

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

سازمان انتﺸارات کیهان

لبنان

خﺮسندی

عنوان
.٣٠٣
.٣٠٤

جنگ اسﺮائیل عﻠیﻪ لبنان محیط
راهبﺮدی جدید خاورمیانﻪ

جنگ اکتبﺮ جنگ اعﺮاب و ۱۹۷۳
اسﺮائیل

 .٣٠٥جنگ داخﻠی لبنان
جنگ غافﻠگیﺮیها و تدبیﺮها
) .٣٠٦روایتی از جنگ  ۳۳روزه در
لبنان(

 .٣٠٧جهان بینی اسﻼم
جهان بینی در ایﺮان پیش از

 .٣٠٨انقﻼب تحﻠیل ادبی آثار چند
نویسنده در بافت تاریخ افکار
جهان عﺮب زبان و مناطق غیﺮ

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

عماد حسن تورکمانی

لبنان

اندیﺸﻪسازان نور

سعدالدین ﺷاذلی

خاورمیانﻪ

انتﺸارات اطﻼعات

دکتﺮ خ  -م

لبنان

سمیﺮ الخادم

لبنان

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

سید موسی صدر

اسﻼم ،اجتماع

کانون انتﺸارات ناصﺮ

کﻼوس وی پدرسن

مکاتب فﻠسفی

فﺮهنگستان زبان و ادب
فارسی

 .٣٠٩عﺮب زبان آفﺮیقا ﺷبﻪ قاره هند،
جنوب ﺷﺮق و ﺷﺮق آسیا

صبﺮی انوﺷﻪ

روزنامﻪ نگاری

نﺸﺮ کتاب مﺮجﻊ

 .٣١٠جوانان و کیمیای سعادت
چاپ بیﺮوت بﻪ ضمیمﻪ گزارش از
.٣١١
خاک مقدس

تﺮحمتاﷲ عﻠیﺮحیمی

عﺮفان

پﺮﺷکوه

عﻠی داودی

ادبیات ،داستان

مﺆسسﻪ فﺮهنگی هنﺮی
ﺷهﺮستان ادب

عنوان

.٣١٢

چالش سنت و مدرنیتﻪ در لبنان و
سوریﻪ

 .٣١٣چالشها و منازعات در خاورمیانﻪ

نام نخستين پديدآور
محمدعﻠی میﺮعﻠی

سوریﻪ

اصغﺮ جعفﺮی ولدانی

خاورمیانﻪ

.٣١٥

چﺸﻢ تﺮ
.٣١٦
ِ
چﺸمی بﻪ آسمان ،نگاهی بﺮ زمین

 .٣١٧کالبد ﺷکافی ﺷخصیت امام
موسی صدر

تبﻠیغات اسﻼمی حوزه

عﻠمیﻪ قﻢ .موسسﻪ بوستان
کتاب

 .٣١٤لبنان )خاطﺮات سفیﺮ سابق لبنان در عبداﷲ بوحبیب
واﺷینگتن(
تبویب در عﻠﻢ اصول

موضوع

مﺮکز چاپ و نﺸﺮ دفتﺮ

چﺮاغ زرد سیاست آمﺮیکا در مورد

چﺸﻢ اندازی بﻪ سیﺮ تاریخی

ناﺷﺮ

مهدی عﻠیپور
فاطمﻪ دوستکامی

عبداﷲ نصﺮی

لبنان
اسﻼم ،اصول فقﻪ
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

پژوهﺸکده مطالعات
راهبﺮدی

ﺷﺮکت گﺮوه مطالعات

اندیﺸﻪ ورزان آریا

کنگﺮه بین المﻠﻠی آیت اﷲ

العظمی ﺷهید صدر
پیام آزادگان

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عنوان
چکیده مقالﻪهای سمینار

 .٣١٨بینالمﻠﻠی زن در جهان اسﻼم )زن
در تاریخ اسﻼم (۳
.٣١٩

چکیده مکاسب ﺷیخ انصاری
مکاسب محﺮمﻪ

نام نخستين پديدآور
سیمین فصیحی
مسﻠﻢ قﻠی پور گیﻼنی

 .٣٢٠چمﺮان

احمدعﻠی صمدی

 .٣٢١چمﺮان بﻪ روایت همسﺮ ﺷهید

حبیبﻪ جعفﺮیان

.٣٢٢
.٣٢٣

چمﺮان مظﻠوم بود خاطﺮاتی از
ﺷهید مصطفی چمﺮان

چنین گوید او )ایتی ووتکﻪ( متن
کهن بودایی

چیستی جﺮیان های افﺮاطی

.٣٢٤

خﻼصﻪ ای بﺮ هﺸت جﻠد از

مجموعﻪ مقاﻻت کنگﺮه خطﺮ
جﺮیان های تکفیﺮی -قﻢ

موضوع
اسﻼم ،اجتماع
اسﻼم ،مباحث و احکام

حقوقی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

عﻠی اکبﺮی

چمﺮان ،مصطفی

عسکﺮی پاﺷایی

ادیان هندی
عﻠوم اجتماعی ،عﻠل

تحوﻻت

ناﺷﺮ
انجمن زنان پژوهﺸگﺮ

تاریخ

نسیﻢ حیات
نﺸﺮ یا زهﺮا )س(
روایت فتح
نﺸﺮ یازهﺮا
مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب

انتﺸارات بینالمﻠﻠی الهدی

عنوان

نام نخستين پديدآور

 .٣٢٥حاج آقا حسین قمی

رضا مختاریاصفهانی

 .٣٢٦حاﺷا :مجموعﻪ ﺷعﺮ
حاکمیت تاریخی ایﺮان بﺮ جزایﺮ
.٣٢٧
تنب و بوموسی

امیﺮرضا یزدانی

 .٣٢٨حتی یک قطﺮه اﺷک نﺮیختﻢ

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
ادبیات ،ﺷعﺮ

عﻠی حق ﺷناس کمیاب ایﺮان
محمد میﺮزایی ،امین

پورمحمدی ،مجتبی

تعالیپسند و]دیگﺮان[

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
ﺷﺮکت انتﺸارات سوره مهﺮ
ﺷهﺮستان ادب
انتﺸارات سنا
مﺆسسﻪ انتﺸارات عﻠمی
دانﺸگاه صنعتی ﺷﺮیﻒ

تهیﻪ و تنظیﻢ بنیاد نﺸﺮ
 .٣٢٩حج از دیدگاه قﺮآن

آثار و اندیﺸﻪ های

ﺷهید آیﻪ اﷲ دکتﺮ

اسﻼم ،قﺮآن ،مباحث

روزنﻪ

بهﺸتی

حج اندیﺸﻪ هﻢافزایی فقﻪ و

 .٣٣٠حقوق در تحقق عدالت و تعالی
انسان

مجموعﻪ نویسندگان

حقوق

دانﺸگاه مفید

 .٣٣١حجاب با حجاب

محمدرضا زائﺮی

اسﻼم ،اخﻼق

آرما

عنوان
.٣٣٢

حجت اﻻسﻼم و المسﻠمین عﻠی
دوانی

حجتاﻻسﻼم حاج سید احمد

 .٣٣٣خمینی بﻪ روایت اسناد ساواک:
یادگار امام
.٣٣٤

.٣٣٥

حدیث روزگار :خاطﺮات استاد سید
هادی خسﺮوﺷاهی

حدیث سحﺮگاهان گفتارهای

تفسیﺮی امام موسی صدر

 .٣٣٦حدیث سﺮاج
حزب الدعوة اسﻼمی عﺮاق

) .٣٣٧پیﺸینﻪ تاریخی و اندیﺸﻪ
سیاسی(
 .٣٣٨حزب اﷲ
 .٣٣٩حزب اﷲ لبنان
 .٣٤٠حزب اﷲ لبنان و بیداری اسﻼمی

نام نخستين پديدآور
مﺮکز بﺮرسی اسناد

تاریخی وزارت اطﻼعات
مﺮکز بﺮرسی اسناد

تاریخی وزارت اطﻼعات

حمید قزوینی

موضوع
ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ
ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

سید موسی صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

اﺷکان نعمت پور

چمﺮان ،مصطفی

حسین موسوی ،عادل
ادیب

سمیﻪ طباطبایی

ناﺷﺮ
مﺮکز بﺮرسی اسناد تاریخی
وزارت اطﻼعات

وزارت اطﻼعات ،مﺮکز

بﺮرسی اسناد تاریخی
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

کﻠک مﺸاطﻪ
مﺮکز پژوهﺸهای عﻠمی و

عﺮاق

مطالعات استﺮاتژیک

لبنان

انتﺸارات روایت فتح

خاورمیانﻪ

صادق غفوری سبزواری لبنان

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

لبنان

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

حمید پاﺷاپور یواﻻری

عنوان
.٣٤١

حزب اﷲ لبنان؛ سیاست ،قدرت و
اقتدار

نام نخستين پديدآور
حسین موسوی

 .٣٤٢حزب جمهوری اسﻼمی

محمد حسینی بهﺸتی

موضوع
لبنان
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
پژوهﺸکده مطالعات
راهبﺮدی

بقعﻪ

 .٣٤٣حسد
 .٣٤٤حسد

سید رضا صدر

اسﻼم ،اخﻼق

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

سید رضا صدر

اسﻼم ،اخﻼق

روزبﻪ

 .٣٤٥حسن یوسﻒ

سید رضا صدر

سازمان های مﺬهبی

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

اسﻼم ،حسین بن عﻠی

الگوی فﺮدا

 .٣٤٦حسین )ع( /Hussein /الحسین

بﺸیﺮ خیﺮی ،امیﺮ

حسین کﺮیمی

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی

 .٣٤٧حسین وارث انبیا

سید موسی صدر

اسﻼم ،حسین بن عﻠی

 .٣٤٨حق و باطل از دیدگاه قﺮآن

محمد حسینی بهﺸتی

اسﻼم ،قﺮآن ،مباحث

بقعﻪ

محسن اسماعیﻠی

حقوق

دانﺸگاه امام صادق

.٣٤٩

حقوق ارتباطات و تعامل آن با
دین و اخﻼق

امام موسی صدر

عنوان

نام نخستين پديدآور

 .٣٥٠حقوق بﺸﺮ و خاورمیانﻪ

مهدی ذاکﺮیان

 .٣٥١حقیقت سمیﺮ
حکایت هایی از زندگی امام
.٣٥٢
موسی کاظﻢ )ع(

ناﺷﺮ

موضوع

مﺮکز پژوهﺸهای عﻠمی و

عﻠوم سیاسی ،حقوق مدنی مطالعات استﺮاتژیک
خاورمیانﻪ

یعقوب توکﻠی

لبنان

سوره مهﺮ

حسن حاجیﻠو

اسﻼم ،موسی بن جعفﺮ

همﺸهﺮی

حکﻢ نافﺬ آقانجفی مﺮجﻊ ﺷهیﺮ
بیداری اسﻼمی در اصفهانعالﻢ

.٣٥٣

ربانی مﺮحوم آیتاﷲ العظمی حاج
ﺷیخ محمدتقی نجفیاصفهانی،

موسی نجفی

ایﺮان ،مﺸﺮوطﻪ

مﺸهور بﻪ آقانجفی

.٣٥٤

حکومت جهانی روش ﺷناسی
صهیونیسﻢ

حکومت ﺷیخ خزعل بن جابﺮ و

 .٣٥٥سﺮکوب ﺷیخ نﺸین خوزستان
بﺮرسی عمکﺮد امپﺮیالیسﻢ بﺮیتانیا

حمیدرضا واحدی

ویﻠیام تﺌودور استﺮناک

عﻠوم سیاسی ،ایدئولوژی

سیاسی ،صهیونیسﻢ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

مﺆسسﻪ مطالعات تاریخ
معاصﺮ ایﺮان

خﺮسندی

مﺆسسﻪ مطالعات تاریخ
معاصﺮ ایﺮان

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

در جنوب غﺮبی ایﺮان۱۹۲۵-۱۸۹۷ ،م

۱۳۰۴-۱۲۷۶ش

 .٣٥٦حﻠزونهای خانﻪ بﻪ دوش
 .٣٥٧حماسﻪ تل الزعتﺮ
 .٣٥٨حماسﻪ های لبنان طیبﻪ
حماسﻪ های نا گفتﻪ؛ از زبان عﻠی
.٣٥٩
اکبﺮ ابوتﺮابی
 .٣٦٠حمﻠﻪ اسﺮائیل بﻪ لبنان
.٣٦١

حوزه عﻠمیﻪ) :چیستی /گﺬﺷتﻪ/
حال /آینده(

حوزه ها و بایستﻪ ها گفتارها و

 .٣٦٢نوﺷتارها دربارۀ حوزه ،روحانیت و
مﺮجعیت

مﺮتضی آوینی

اسﻼم ،تمدن غﺮب

نمایندگی جبهﻪ

آزادیبخش فﻠسطین در لبنان

بن

عبدالمجید رحمانیان
مﺆسسات تحقیقات
فﻠسطینی

عﻠیﺮضا اعﺮافی
سید محمدباقﺮ صدر

نﺸﺮ ساقی
کنفدراسیون جهانی

محصﻠین و دانﺸجویان
ایﺮانی

لبنان

امام موسی صدر

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

امید آزادگان

لبنان

مﺮکز چاپ و انتﺸارات
وزارت امور خارجﻪ

اسﻼم ،آموزش ،تعﻠیﻢ

مﺆسسﻪ اﺷﺮاق و عﺮفان

اسﻼم ،سخنﺮانی ها،

دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

مقاﻻت

تخصصی ﺷهید صدر(

عنوان
خاطﺮات آیت اﷲ العظمی سید

نام نخستين پديدآور

 .٣٦٣عبدالکﺮیﻢ موسوی اردبیﻠی )۱۳۶۸-
۱۳۰۵ه .ش(.

عﻠی درازی

 .٣٦٤خاطﺮات آیتاﷲ ابﺮاهیﻢ امینی

ابﺮاهیﻢ امینی

 .٣٦٥خاطﺮات آیتاﷲ مستجابی

امیﺮ قنبﺮی

خاطﺮات حجت اﻻسﻼم و

 .٣٦٦المسﻠمین سید مهدی طاهﺮی خﺮم مصطفی قﻠی زاده عﻠیار
آبادی
.٣٦٧

خاطﺮات حجت اﻻسﻼم و
المسﻠمین محمد افﺸاری

خاطﺮات حجت اﻻسﻼم و

 .٣٦٨المسﻠمین محمد حسین
بهجتی)ﺷفق(

محمد افﺸاری

محمد قبادی

موضوع
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
ﺷﺮکت انتﺸارات سوره مهﺮ
مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی،
موسسﻪ فﺮهنگی هنﺮی و
انتﺸارات

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی،
موسسﻪ فﺮهنگی هنﺮی و
انتﺸارات

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی
مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

سوره مهﺮ

عنوان
.٣٦٩
.٣٧٠

.٣٧١

خاطﺮات حجتاﻻسﻼم والمسﻠمین
محمدجواد کﺸمیﺮی

خاطﺮات حجﻪ اﻻسﻼم والمسﻠمین
سید عﻠی اکبﺮ محتﺸمی پور

خاطﺮات خانﻢ بهجت افﺮاز
)اماﻻسﺮا(

خاطﺮات خدمت در وزارت امور

 .٣٧٢خارجﻪ و سیمای دیپﻠماسی نوین
ایﺮان در قﺮن بیستﻢ
.٣٧٣

خاطﺮات دکتﺮ ﺷمس الدین
مجابی

نام نخستين پديدآور

موضوع

مصطفی سیدصادقی

خاطﺮات ،انقﻼب

عﻠی اکبﺮ محتﺸمی پور

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

حکیمﻪ امیﺮی

فﺮیدون زند فﺮد

حکیمﻪ امیﺮی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی
حوزه هنﺮی سازمان

تبﻠیغات اسﻼمی

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

نﺸﺮآبی
مﺆسسﻪ فﺮهنگی هنﺮی و

انتﺸارات مﺮکز اسناد انقﻼب
اسﻼمی

خاطﺮات دکتﺮ مهدی حائﺮی یزدی
)استاد فﻠسفﻪ  ،فﺮزند بنیاد گﺬار

 .٣٧٤حوزه عﻠمیﻪ قﻢ ( خاطﺮات دکتﺮ
مهدی حائﺮی یزدی )تاریخ
ﺷفاهی(

حبیب ﻻجوردی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

کتاب نادر

عنوان
خاطﺮات سیاسی  -اجتماعی دکتﺮ

 .٣٧٥صادق طبا طبائی جنبش
دانﺸجویی در ایﺮان

 .٣٧٦خاطﺮات سید کاظﻢ اکﺮمی

نام نخستين پديدآور
صادق طباطبائی

مسعود کﺮمیان ،جواد
کامور بخﺸایش

 .٣٧٧خاطﺮات عزت ﺷاهی

محسن کاظمی

 .٣٧٨خاطﺮات عﻠی جنتی

عﻠی جنتی

 .٣٧٩خاطﺮات مﺮضیﻪ حدید چی )دباغ(

محسن کاظمی

خاطﺮات مستند استاد سیدهادی

.٣٨٠

خسﺮوﺷاهی درباره آیتاﷲ عﻠی
احمدیمیانجی و دکتﺮ حمیداﷲ

حیدرآبادی

سید هادی

خسﺮوﺷاهی

موضوع
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
مﺆسسﻪ تنظیﻢ ونﺸﺮ آثار

امام خمینی )س( ,موسسﻪ

تنظیﻢ ونﺸﺮ آثار امام
خمینی )س(
سوره مهﺮ

سوره مهﺮ
مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی
سوره مهﺮ

کﻠبﻪ ﺷﺮوق

عنوان

نام نخستين پديدآور

خاطﺮات مستند سید هادی خسﺮو
.٣٨١

ﺷاهی درباره احمد بن بﻼ )فﺮمانده سید هادی

جهاد آزادی بخش مﺮدم الجزائﺮ(

خاطﺮات مستند سید هادی خسﺮو

 .٣٨٢ﺷاهی درباره عﻼمﻪ سید محمد
حسین طباطبایی
خاطﺮات مستند سید هادی

 .٣٨٣خسﺮوﺷاهی درباره آیت اﷲ سید
محمود طالقانی
خاطﺮات مستند سید هادی

 .٣٨٤خسﺮوﺷاهی درباره آیت اﷲ عﻠی
مﺸکینی
خاطﺮات مستند سید هادی

 .٣٨٥خسﺮوﺷاهی درباره سازمانها و
احزاب سیاسی دوران انقﻼب

موضوع
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

خسﺮوﺷاهی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

سید هادی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

خسﺮوﺷاهی

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

سید هادی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

خسﺮوﺷاهی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

سید هادی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

خسﺮوﺷاهی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

سید هادی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

خسﺮوﺷاهی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
کﻠبﻪ ﺷﺮوق

کﻠبﻪ ﺷﺮوق

کﻠبﻪ ﺷﺮوق

کﻠبﻪ ﺷﺮوق

کﻠبﻪ ﺷﺮوق

عنوان
خاطﺮات مستند سید هادی

 .٣٨٦خسﺮوﺷاهی درباره ﺷهید نواب
صفوی
خاطﺮات مستند سیدهادی

 .٣٨٧خسﺮوﺷاهی درباره آیتاﷲ
هاﺷمیرفسنجانی
خاطﺮات مستند سیدهادی

 .٣٨٨خسﺮوﺷاهی درباره سیدمحمدعﻠی
جمالزاده و انقﻼب اسﻼمی ایﺮان
.٣٨٩

خاطﺮات و مبارزات حجة اﻻسﻼم
فﻠسفی

خاطﺮه سالفﺮ ینو )روایت غﺮبت

 .٣٩٠کﺮامت بﺸﺮی در درگیﺮیهای
مسﻠحانﻪ(
 .٣٩١خاطﺮه ها ،ج۱ .

نام نخستين پديدآور
سید هادی

موضوع
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

خسﺮوﺷاهی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

سید هادی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

خسﺮوﺷاهی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

سید هادی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

خسﺮوﺷاهی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

مﺮکز اسناد انقﻼب

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

اسﻼمی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

هنﺮی دونان

مﺸکﻼت اجتماعی

محمد محمدی ری

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

ﺷهﺮی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
کﻠبﻪ ﺷﺮوق

کﻠبﻪ ﺷﺮوق

کﻠبﻪ ﺷﺮوق

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

انتﺸارات خﺮسندی

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

بنیاد پژوهﺸهای اسﻼمی

 .٣٩٢خاندان های دانﺸور سادات ایﺮان

رسول سعیدی زاده

اسﻼم ،عﻠما ،زنان

 .٣٩٣خبﺮ نویسی مدرن

یونس ﺷکﺮخواه

رسانﻪ

خجستﻪ

 .٣٩٤خدا از دیدگاه قﺮآن

محمد حسینی بهﺸتی

اسﻼم ،قﺮآن ،مباحث

بقعﻪ

 .٣٩٥خدا بود و دیگﺮ هیچ نبود
خﺮوج از انزوا :یادداﺷت های

مصطفی چمﺮان

چمﺮان ،مصطفی

بنیاد ﺷهید چمﺮان

.٣٩٦

دیپﻠماتیک از دوران اصﻼحات،

خاطﺮات دکتﺮ سید محمد صدر،

حسن عﻠیبخﺸی

سال ۱۳۷۷

 .٣٩٧خطا و خیانت در لبنان
داستان پیامبﺮان در تورات ،تﻠمود،

 .٣٩٨انجیل وقﺮآن وبازتاب آن در ادبیات

.٣٩٩

داستان حافظ قﺮآن ﺷدن کﺮبﻼیی
کاظﻢ

 .٤٠٠داستان لبنان

جورج بال
محمد حمید یزدان
پﺮست ﻻریجانی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

آستان قدس رضوی

وزارت امور خارجﻪ

لبنان

اطﻼعات

سازمان های مﺬهبی

اطﻼعات

حسن متولی

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ ،تاریخ

زهﺮه یزدانپناهقﺮهتپﻪ

لبنان

مﺆسسﻪ آموزﺷی و

پژوهﺸی امام خمینی
ﺷﺮکت انتﺸارات سوره مهﺮ

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

محسن خﻠیجی
 .٤٠١دانﺸنامﻪ دانشگستﺮ

اسکویی ،کامﺮان فانی،

محمدعﻠی سادات ،عﻠی

دائﺮه المعارف

مﺆسسﻪ دانشگستﺮ

رامین

.٤٠٢

دانﺸنامﻪ سیاسی )فﺮهنگ

اصطﻼحات و مکتبهای سیاسی(

 .٤٠٣دانﺸنامﻪ فﻠسطین
.٤٠٤

دانﺸنامﻪ نخبگان خاورمیانﻪ
نخبگان خاور میانﻪ

 .٤٠٥دایﺮة المعارف فارسی
.٤٠٦

.٤٠٧
.٤٠٨

مجید صفاتاج

دایﺮة المعارف مصور تاریخ زندگی

امام خمینی

دایﺮة المعارف مصور تاریخ

فﻠسطین

دایﺮة المعارف مصور تاریخ

یهودیت و صهیونیسﻢ

غﻼمحسین مصاحب
جعفﺮ ﺷیﺮعﻠینیا
امیﺮ منصوری ،حامد
کفاش

طارق سویدان

عﻠوم سیاسی

مﺮوارید

فﻠسطین

انتﺸارات ارون
مﺮکز پژوهﺸهای عﻠمی و

خاورمیانﻪ

مطالعات استﺮاتژیک

ادیان ،مسیحیت

کتاب های جیبی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

خاورمیانﻪ

سایان

فﻠسطین

سایان

دین یهود

سایان

عنوان
.٤٠٩

دایﺮة المعارف دموکﺮاسی

.٤١٠

دایﺮة المعارف ناسیونالیسﻢ

.٤١١

دایﺮة المعارف بزرگ اسﻼمی

.٤١٢
.٤١٣

.٤١٤

.٤١٥

دایﺮة المعارف تاریخی رویدادهای

تاریخ اسﻼم

دختﺮی از تبار هدایت عﻠویﻪ بنت
الهدی صدر در آ نﻪ ی خاطﺮات

در آمدی بﺮ روش های تبﻠیغی
ائمﻪ

در آمدی بﺮ مبانی تﺮجمﻪ عﺮبی بﻪ
فارسی  -فارسی بﻪ عﺮبی

 .٤١٦در آمدی بﻪ اﻻهیات نظام مند

نام نخستين پديدآور
سیمور مارتین لیپست
الکساندر ماتیل
سﺮپﺮستان

موضوع
عﻠوم سیاسی ،حکومت

کتابخانﻪ تخصصی وزارت

عﻠوم سیاسی ،ایدئولوژی

کتابخانﻪ تخصصی وزارت

محﻠی

سیاسی ،صهیونیسﻢ
اسﻼم ،واژه نامﻪ

عبدالسﻼم تﺮمینانی

تاریخ جهان

فﺮیبا انیسی

اسﻼم ،عﻠما ،زنان

عﻠی رضا واسعی،

محمد ﺷمس الدین
دیانی

عنایتاﷲ فاتحی نژاد،
سید بابک فﺮزانﻪ

ولفهارت پانن بﺮگ

ناﺷﺮ

اسﻼم
واژه نامﻪ
مسیحیت

امور خارجﻪ

امور خارجﻪ

مﺮکزدایﺮه المعارف بزرگ
اسﻼمی

پژوهﺸگاه عﻠوم و فﺮهنگ
اسﻼمی

مﺮکز امور زنان و خانواده
پژوهﺸگاه عﻠوم و فﺮهنگ
اسﻼمی

مﺆسسﻪ فﺮهنگی -
انتﺸاراتی آیﻪ

مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب

عنوان

نام نخستين پديدآور

موضوع

 .٤١٧درآمدی بﻪ مسیحیت

مﺮی جو ویور

مسیحیت

 .٤١٨در باب یهودیت
در پﺮتوی وحی درسهایی از قﺮآن

مارتین بوبﺮ

دین یهود

سید ابوالفضل

 .٤١٩در محضﺮ آیﻪ اﷲ العظمی موسوی
اردبیﻠی

موسویان

 .٤٢٠در جستجوی حقیقت

سید بنتالهدی صدر

در حاﺷیﻪ سیاست خارجی از

 .٤٢١دوران نهضت مﻠی تا انقﻼب
)( ۱۳۲۷ - ۱۳۵۹
.٤٢٢

در دامگﻪ حادثﻪ:گفتگو با پﺮویز

ثابتی مدیﺮ امنیت داخﻠی ساواک
در طﺮیق معﺮفت مﺮوری بﺮ زندگی

 .٤٢٣و خاطﺮات آیتاﷲ سید رضی
ﺷیﺮازی
.٤٢٤

در غﺮبت غﺮبی زندگی نامﻪ خود

نوﺷت دکتﺮ سید حسین نصﺮ

عبدالﺮضا هوﺷنگ
مهدوی

عﺮفان قانعي فﺮد

محمد رحیمی

حسین نصﺮ

اسﻼم ،تحقیقات قﺮآنی
ادبیات عﺮبی ،داستان

ناﺷﺮ
مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب
نﺸﺮ ادیان
سازمان انتﺸارات دانﺸگاه
مفید
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

ایﺮان ،روابط بین المﻠل

نﺸﺮ آسیﻢ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ﺷﺮكت كتاب

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
فﻠسفﻪ اسﻼمی

انتﺸارات سوره مهﺮ

رسا

عنوان
 .٤٢٥در قﻠمﺮو فﺮهنگ و سیاست
 .٤٢٦درآمدی بﺮ اقتصاد اسﻼمی

.٤٢٧

درآمدی بﺮ اندیﺸﻪ سیاسی امام
موسی صدر

 .٤٢٨درآمدی بﻪ تصوف
درباره امام خمینی )ره(  ۱۵ -خﺮداد

 .٤٢٩و مسﺌﻠﻪ انقﻼب خاطﺮات مستند
استاد سیدهادی خسﺮوﺷاهی
 .٤٣٠درباره دکتﺮ ابﺮاهیﻢ یزدی
.٤٣١
.٤٣٢

درباره زندگی و مبارزات آیت اﷲ
سیدابوالقاسﻢ کاﺷانی

دربارهی یهود بنی اسﺮائیل ،تورات،

تﻠمود

نام نخستين پديدآور
محمد صادقی
دفتﺮ همکاری حوزه و

دانﺸگاه

موضوع
عﻠوم اجتماعی ،نهادهای

سیاسی

اسﻼم ،اجتماع

ﺷﺮیﻒ لک زایی

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

ویﻠیام سی .چیتیک

اسﻼم ،تاریخ تصوف

سید هادی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

خسﺮوﺷاهی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

سید هادی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

خسﺮوﺷاهی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

سیدهادی خسﺮوﺷاهی ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ
لیﻼ هوﺷنگی

دین یهود

ناﺷﺮ
ﺷﺮکت سهامی انتﺸار
سازمان مطالعﻪ و تدوین
کتب عﻠوم انسانی

دانﺸگاهها )سمت(
پژوهﺸگاه عﻠوم و فﺮهنگ
اسﻼمی

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب
مﺆسسﻪ تنظیﻢ و نﺸﺮ آثار

امام خمینی )س( ،موسسﻪ

چاپ و نﺸﺮ عﺮوج
کﻠبﻪ ﺷﺮوق
کﻠبﻪ ﺷﺮوق
نﺸﺮ کتاب مﺮجﻊ

عنوان
 .٤٣٣درسنامﻪ الهیات مسیحی
.٤٣٤

درسنامﻪ جغﺮافیای تﺸیﻊ ،ج۱ .
تﺸیﻊ در جهان معاصﺮ

 .٤٣٥دروغ
دریغ و آرزوها گفتارها )دوره پنجﻢ
.٤٣٦
(۱۳۵۲ -۱۳۵۶
.٤٣٧

.٤٤٠

فﺮهنگستان زبان وادب فارسی
دفاع از حق ﺷیعﻪ ،ایﺮان ،لبنان،

جهان

 .٤٤١دکتﺮ سید جعفﺮ ﺷهیدی

مﺮکز مطالعات و تحقیقات

آلیستﺮ مک گﺮاث
سید ابوالحسن نواب

تاریخ جهان

سید رضا صدر

اسﻼم ،اخﻼق

مﺆسسﻪ بوستان کتاب قﻢ.

عﻠی ﺷﺮیعتی

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

بنیاد فﺮهنگی ﺷﺮیعتی

ذخیﺮه و بازیابی،

المﻠﻠی کتاب ISBN

دستور خط فارسی مصوب

موضوع
مسیحیت

دستنامﻪ ﺷماره استاندارد بین

 .٤٣٨دستور خط فارسی
.٤٣٩

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

اصطﻼحنامﻪ

فﺮهنگستان زبان و
ادب فارسی

فﺮهنگستان زبان و
ادب فارسی

حسن اﻻمین عامﻠی
ﺷیﺮین یکﻪ کار ،سید

محمد هادی طباطبایی

زبان فارسی
زبان فارسی
اسﻼم ،ﺷیعﻪ
سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ادیان و مﺬاهب

انتﺸارات دانﺸگاه ادیان و
مﺬاهب

خانﻪ کتاب
فﺮهنگستان زبان و ادب
فارسی

فﺮهنگستان زبان و ادب
فارسی

تفاهﻢ
مﺮکز آموزش سازمان

فﺮهنگی هنﺮی ﺷهﺮداری

تهﺮان

عنوان
.٤٤٢
.٤٤٣
.٤٤٤

دکتﺮ ﺷﺮیعتی جستجوگﺮی در
مسیﺮ ﺷدن

دکتﺮ عﻠی ﺷﺮیعتی در آ نﻪ
خاطﺮات

دکتﺮ عﻠی ﺷﺮیعتی در گستﺮهی
قضاوت

دمکﺮاسی انجمنی و ثبات سیاسی

 .٤٤٥در جوامﻊ ناهمگون بﺮرسی تجﺮبﻪ
لبنان

نام نخستين پديدآور

موضوع

محمد حسینی بهﺸتی

ﺷﺮیعتی ،عﻠی

بقعﻪ

ﺷعبانعﻠی ﻻمعی

ﺷﺮیعتی ،عﻠی

رامند

امین یاری

ﺷﺮیعتی ،عﻠی

چاپخش

حمید احمدی

لبنان

 .٤٤٦دو زن و یک مﺮد

سید بنتالهدی صدر

ادبیات عﺮبی ،داستان

 .٤٤٧دولت اسﺮائیل
دیباج زندگی نامﻪ آیت اﷲ

گالینا نیکیتینا

فﻠسطین

.٤٤٨

العظمی بﺮوجﺮدی قدس سﺮه بﺮ

پایﻪ روایت آیت اﷲ محمد جواد

مهدی عﻠمی دانﺸور

عﻠوی بﺮوجﺮدی

 .٤٤٩دیدار در بیمارستان

ناﺷﺮ

سید بنتالهدی صدر

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
ادبیات عﺮبی ،داستان

مﺮکز مطالعات استﺮاتژیک

خاورمیانﻪ

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

انتﺸارات پویا
نﺸﺮ مسطﺮ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عنوان
.٤٥٠

دیدار در پاریس خاطﺮات دکتﺮ

حسن حبیبی و ﺷفیقﻪ رهیده

 .٤٥١دیدار عﺮوس
.٤٥٢

دیدگاههای ﺷهید صدر درباره
آینده روند اجتهاد

دیﺮ یاسین تﺮاژدی فﺮاموش ﺷده و

نام نخستين پديدآور
پدرام الوندی

سید بنتالهدی صدر
سید نورالدین

ﺷﺮیعتمدار جزائﺮی

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
ادبیات عﺮبی ،داستان
اسﻼم ،اصول فقﻪ

ناﺷﺮ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

الموتمﺮ العالمی لﻼمام

الﺸهید الصدر

گی اتول

فﻠسطین

 .٤٥٤دین در جهان امﺮوز

سید موسی صدر

الهیات

تحقیقاتی امام موسی

 .٤٥٥دین سیک ها

محمد روحانی

ادیان هندی

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب

حسن قنبﺮی

مسیحیت

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب

چارلز دیویس

الهیات اجتماعی

یادآوران

.٤٥٣

.٤٥٦
.٤٥٧

مفهوم امﺮوزی آن

دین و اخﻼق در نگاه هانس
کونگ

دین و ساختن جامعﻪ جستارهایی
در الهیات اجتماعی

انتﺸارات توس
مﺆسسﻪ فﺮهنگی

صدر ،موسسﻪ نﺸﺮ ﺷهﺮ

عنوان
دینداران و سکوﻻرها در جامعﻪ

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

مﺮکز پژوهﺸهای عﻠمی و

نافﺬ ابوحسنﻪ

دین یهود

مطالعات استﺮاتژیک

 .٤٥٩راه عﻠی عﻠیﻪ السﻼم

سید رضا صدر

اسﻼم ،عﻠی بن ابی طالب

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

 .٤٦٠راه قﺮآن

سید رضا صدر

اسﻼم ،تحقیقات قﺮآنی

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

 .٤٦١راه محمد صﻠی اﷲ عﻠیﻪ و الﻪ
 .٤٦٢راه محمد)ص( ،پیغمبﺮ خاتﻢ

سید رضا صدر

اسﻼم ،سیﺮه نبوی

بوستان کتاب

سید رضا صدر

اسﻼم ،سیﺮه نبوی

مﺮکز نﺸﺮ ارغنون

 .٤٦٣راه مهدی )عج(

سید رضا صدر

اسﻼم ،مهدویت

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

.٤٥٨

اسﺮائیل

راهبﺮدهای رژیﻢ صهیونیستی در

 .٤٦٤بﺮخورد با مقاومت اسﻼمی
فﻠسطین

راهنمای آماده سا ختن کتاب بﺮای
.٤٦٥

مولفان ،متﺮجمان ،ویﺮاستاران،

رسانﻪ گﺮان ،کتابداران ،ناﺷﺮان،

چاپخانﻪ ها و دوستداران کتاب
.٤٦٦

راهنمای دین پژوهی آﺷنایی با ده

رویکﺮد در مطالعﻪ ادیان

گﺮوه پژوهش موسسﻪ

]مطالعات

اندیﺸﻪسازان نور[

میﺮ ﺷمس الدین ادیب
سﻠطانی

رابﺮت سگال

فﻠسطین

رسانﻪ

دین

خاورمیانﻪ

موسسﻪ مطالعات
اندیﺸﻪسازان نور

ﺷﺮکت انتﺸارات عﻠمی و

فﺮهنگی

انتﺸارات دانﺸگاه ادیان و
مﺬاهب

عنوان

نام نخستين پديدآور

موضوع

راهی کﻪ نﺮفتﻪ ایﻢ مجموعﻪ

.٤٦٧

مقاﻻت بﺮگزیده از بیست سال

نﺸﺮیﻪ پیام هاجﺮ در باره آیت اﷲ

مهدی غنی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

سید محمود طالقانی

.٤٦٨

رایت دین) :بﺮرسی اندیﺸﻪ و رفتار
سیاسی آیتاﷲالعظمی بﺮوجﺮدی(

عﻠیاکبﺮ عالمیان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

عﻠوم سیاسی ،ایدئولوژی

 .٤٦٩رژیﻢ صهیونیستی

محمد احدی

 .٤٧٠رسالﻪ ﺷﺮیفﻪ مجمﻊ الﺮسائل

محمد حسن نجفی

اسﻼم ،فقﻪ ﺷیعﻪ

مصطفی چمﺮان

چمﺮان ،مصطفی

آزیتا بیدقیقﺮهباغ

لبنان

.٤٧١
.٤٧٢

رقصی چنین میانﻪ میدانﻢ
آرزوست

رهبﺮی انقﻼبی سیدحسن نصﺮاﷲ:

رهبﺮ جنبش حزباﷲ لبنان

سیاسی ،صهیونیسﻢ

ناﺷﺮ
مجتمﻊ فﺮهنگی آیت اﷲ
طالقانی

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

مﺮکز آموزﺷی و پژوهﺸی

ﺷهید سپهبد صیاد ﺷیﺮازی

مﺆسسﻪ حضﺮت صاحب
الزمان

بنیاد ﺷهید چمﺮان
موسسﻪ مطالعات
اندیﺸﻪسازان نور

عنوان

نام نخستين پديدآور

 .٤٧٣رهیافتهای اقتصادی اسﻼم

سید موسی صدر

 .٤٧٤روابط بین المﻠﻠی خاورمیانﻪ

لوئیس فاست

.٤٧٥

روابط عمومی :زمینﻪها و ابزارها

)مجموعﻪ مقالﻪ(

روایت بازگﺸت پدران ،پسﺮان و

 .٤٧٦سﺮزمینی کﻪ آنها را از هﻢ جدا
میکﺮد
روایت عﺸق :مسافﺮت های

 .٤٧٧عﻠمی ،تحقیق در مخطوطات آثار و
تالیفات
.٤٧٨

.٤٧٩

روایتی از زندگی و زمانﻪ آیت اﷲ

اکبﺮ هاﺷمی رفسنجانی

روایتی از زندگی و زمانﻪ حضﺮت
آیتاﷲ سیدعﻠی خامنﻪای

آلیس تیکﺮ ،جوانا

فاوکس ،جان

هیتچینس

موضوع
اسﻼم ،اجتماع ،اقتصاد
عﻠوم سیاسی ،روابط بین
المﻠل

روابط عمومی

هﺸام مطﺮ

داستان

حاج ﺷیخ عزیزاﷲ

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

عطاردی

جعفﺮ ﺷیﺮعﻠی نیا

جعفﺮ ﺷیﺮعﻠینيا

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

مﺮکز چاپ و انتﺸارات
وزارت امور خارجﻪ

روزنامﻪ همﺸهﺮی

نیﻠوفﺮ

عطارد

سایان

نﺸﺮ سایان

عنوان
.٤٨٠

روح تﺸﺮیﻊ در اسﻼم واقعیت

قانون گﺬاری در اسﻼم

روحانیت و تجدد با تاکید بﺮ

نام نخستين پديدآور
سید موسی صدر

موضوع
اسﻼم ،اجتماع

 .٤٨١جﺮیان های فکﺮی  -سیاسی حوزه
عﻠمیﻪ قﻢ

عبدالوهاب فﺮاتی

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

 .٤٨٢روحانیت و حوزهها

سﻠیمان خاکبان

اسﻼم ،روحانیون

.٤٨٣

روحانیت و سیاست مسائل و

پیامدها

 .٤٨٤روحانیون خاندان صدر
روز ﺷمار  ۱۵خﺮداد جﻠد اول
.٤٨٥
۳۱/۳/۱۳۴۰- ۱/۱/۱۳۴۰
 .٤٨٦روز ﺷمار انقﻼب اسﻼمی
.٤٨٧
.٤٨٨

روش استنباط ﺷﺮح فارسی بﺮ

دروس فی عﻠﻢ اﻻصول

روش تفسیﺮ تﺸﺮیحی "سوره

مبارکﻪ انفال و توبﻪ "

عبدالوهاب فﺮاتی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

پژوهﺸگاه عﻠوم و فﺮهنگ
اسﻼمی

کانون اندیﺸﻪ جوان
سازمان انتﺸارات

پژوهﺸگاه فﺮهنگ و
اندیﺸﻪ اسﻼمی

محسن کمالیان

نسب ﺷناسی

راز نی

احمد گودرزیانی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ﺷﺮکت انتﺸارات سوره مهﺮ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

حوزه هنﺮی

اسﻼم ،اصول ﺷیعﻪ

نﺸﺮ روح

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

انتﺸارات عصمت

دفتﺮ ادبیات انقﻼب
اسﻼمی

سید محمدباقﺮ صدر
ابوالقاسﻢ تجﺮی
گﻠستان

عنوان
.٤٨٩

روش ﺷناسی مطالعات دینی
)تحﺮیﺮی نو(

روﺷنفکﺮان جهان عﺮب معﺮفی آرا

 .٤٩٠و آثار یکصد چهﺮۀ فکﺮی-فﺮهنگی
معاصﺮ جهان عﺮب
.٤٩١

روﺷنگﺮی هایی بﺮ زندگی امام

حسین عﻠیﻪ السﻼم

 .٤٩٢رویت هﻼل
رویکﺮدهای مختﻠﻒ بﻪ پﻠورالیزم

 .٤٩٣دینی )بﻪ سوی اﻻهیات ناظﺮ بﻪ
همﻪ ادیان(
ریحانﻪاﻻدب  :حاوی زندگانی

.٤٩٤

متجاوز از پنجهزار تن از فقیهان،

حکیمان ،متکﻠمان ،ریاضیدانان

،منجمان ،مورخان و...
.٤٩٥

ریﺸﻪهای تاریخی قومگﺮایی

اعﺮاب

نام نخستين پديدآور
احد فﺮامﺮز قﺮامﻠکی

موضوع
دین

ناﺷﺮ
دانﺸگاه عﻠوم اسﻼمی
رضوی

مسعود فکﺮی

خاورمیانﻪ

تﺮجمان عﻠوم انسانی

سید محمد صدر

اسﻼم ،حسین بن عﻠی

انتﺸارات محبین

اسﻼم ،عبادات

مﺆسسﻪ بوستان کتاب.

اسﻼم ،ادیان و مﺬاهب

مﺮکز مطالعات وتحقیقات

رضا مختاری و محسن
صادقی

گﻠین ریچاردز

محمدعﻠی

مدرستبﺮیزی

عبدالعزیز الدوری

دیگﺮ

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

عﻠوم سیاسی

ادیان و مﺬاهب

مﺆسسﻪ امام صادق )ع(

کتاب توت

عنوان
.٤٩٦

نام نخستين پديدآور

زبان گویای اسﻼم ،حجﻪ اﻻسﻼم

موضوع
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

محمد تقی فﻠسفی

محمد رضا باطنی،
.٤٩٧

زبان و جامعﻪ ﺷناسی )مجموعﻪ
مقاﻻت(

ناصﺮ تکمیل همایون،

ﻻندمان ،سامﺮ فﻠت،

هاری هوی جﺮ ،رضا

عﻠوم اجتماعی ،فﺮهنگ

داوری

.٤٩٨

زرساﻻران یهودی و پارسی،

استعمار بﺮیتانیا و ایﺮان

عبداﷲ ﺷهبازی

مسیحیت

ناﺷﺮ
مﺮکز بﺮرسی اسناد تاریخی
وزارت اطﻼعات

سازمان چاپ و انتﺸارات
وزارت فﺮهنگ و ارﺷاد

اسﻼمی

مﺆسسﻪ مطالعات و

پژوهﺸهای سیاسی

زمان و تاریخ :پژوهﺸی در
 .٤٩٩زمینﻪی تاریخﺷناسی و تاریخ
نگاری اسﻼمی
.٥٠٠
.٥٠١

زمان و سﺮمدیت جستاری در

فﻠسفﻪ دین

زمینﻪ های بحث فﻠسفی در ادیان
جهان

رضوان سﻠیﻢ

تاریخ

کتاب توت

والتﺮ تﺮنس استیس

الهیات

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب

فیﻠیپ ال .کو ن ،چالز

تالیافﺮو

الهیات

مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب

عنوان
.٥٠٢

زن از نگاهی دیگﺮ گفت و گو

هایی با محمد حسین فضل اﷲ

 .٥٠٣زن و آزادی
زن و چالش های جامعﻪ؛

 .٥٠٤جستارهایی درباره مسائل زن و
خانواده و جوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

ﺷﺮکت چاپ و نﺸﺮ بین

مجید مﺮادی

اسﻼم ،اجتماع

المﻠل وابستﻪ بﻪ انتﺸارات

سید رضا صدر

عﻠوم اجتماعی ،زنان

بوستان کتاب

سید موسی صدر

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

امیﺮکبیﺮ

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

زندگانی حضﺮت آیﻪاﷲ چهارسوقی

.٥٠٥

)م ۱۳۷۷ق( حاوی ﺷﺮح حال

بیش از یکصد نفﺮ رجال قﺮون

سیدمحمدعﻠی روضاتی اسﻼم ،ﺷیعﻪ

مﺆسسﻪ کتابﺸناسی ﺷیعﻪ

اخیﺮه

 .٥٠٦زندگانی فاطمﻪ زهﺮا )ع(
 .٥٠٧زندگی در عیش ،مﺮدن در خوﺷی
زندگی نامﻪ و خدمات عﻠمی و

 .٥٠٨فﺮهنگی ﺷادروان دکتﺮ سید جعفﺮ
ﺷهیدی

سید جعفﺮ ﺷهیدی

اسﻼم ،فاطمﻪ زهﺮا

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

نیل پستمن

روندهای اجتماعی

اطﻼعات

انجمن آثار و مفاخﺮ

فﺮهنگی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

انجمن آثار و مفاخﺮ
فﺮهنگی

عنوان
زندگی نامﻪ و خدمات عﻠمی و

 .٥٠٩فﺮهنگی مﺮحوم استاد سید هادی
خسﺮوﺷاهی )ره(

نام نخستين پديدآور
صدرا صدوقی

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
انجمن آثار و مفاخﺮ
فﺮهنگی

زندگی نامﻪ و خدمات فﺮهنگی،

اجتماعی و عﻠمی امام موسی صدر،

 .٥١٠مﺮجﻊ دینی و موسس مجﻠس
اعﻼی اسﻼمی ﺷیعیان لبنان

.٥١١

.٥١٢

.٥١٣

زندگی و مبارزات امام موسی و
سید محمد باقﺮ صدر

زندگی و مبارزات آیتاﷲ حاج
سید عبدالعﻠی آیتالﻠهی

زندگی و مبارزات آیﻪ اﷲ عﻼمﻪ
سید مﺮتضی عسکﺮی

انجمن آثار و مفاخﺮ

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

فﺮهنگی

عﻠی عﻠمی اردبیﻠی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

امامت

فﺮهنگی

محمد باقﺮ وثوقی

سید هادی

خسﺮوﺷاهی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

انجمن آثار و مفاخﺮ

مﺆسسﻪ فﺮهنگی هنﺮی و

انتﺸارات مﺮکز اسناد انقﻼب
اسﻼمی

کﻠبﻪ ﺷﺮوق

عنوان
زندگی و مبارزات ﺷهید سید

نام نخستين پديدآور

موضوع

 .٥١٤عباس موسوی ،دبیﺮ کل حزب اﷲ
لبنان

غﻼم رضا گﻠی زواره

لبنان

 .٥١٥زندگی و مﺮگ

سید موسی صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

زندگی ،آثار و اندیﺸﻪهای

 .٥١٦تاریخنگارانﻪ دکتﺮ عبدالهادی
حایﺮی
.٥١٧

.٥١٨
.٥١٩

زندگینامﻪ حجﻪ اﻻسﻼم ﺷهید
محمد منتظﺮی

زندگینامﻪ و خدمات عﻠمی و

فﺮهنگی پﺮوفسور هانﺮی کﺮبن

حجت فﻼح توتکار

احمد صادقی اردستانی
ولیاﷲ محمدی

زنده عﺸق زندگینامﻪ ﺷهید محمد

آموزش عالی
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ﺷﺮیعتی ،عﻠی
ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

جواد تندگویان

 .٥٢٠زهﺮا فصﻠی از کتاب رسالت

سید موسی صدر

اهل بیت

 .٥٢١زوایای تاریک

جﻼل الدین فارسی

انقﻼب اسﻼمی ایﺮان

ناﺷﺮ
دفتﺮ عقل
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

پژوهﺸکده تاریخ اسﻼم

نﺸﺮ محمد
انجمن آثار و مفاخﺮ

فﺮهنگی

اداره کل روابط عمومی
وزارت نفت

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عنوان
.٥٢٢

زیست و اندیﺸﻪ ﺷهید آیت اﷲ

دکتﺮ بهﺸتی

 .٥٢٣زینب ﺷکوه ﺷکیبایی
.٥٢٤

.٥٢٥

ساحت های معنوی ادیان جهان

نﺸانﻪ راه

ساختار دولت صهیونیستی
اسﺮائیل

نام نخستين پديدآور
سید عﻠیﺮضا حسینی
بهﺸتی

سید موسی صدر
هانس کونگ
مﺆسسﻪ الدراسات

الفﻠسطینیﻪ

موضوع
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اسﻼم ،زینب بنت عﻠی بن
ابی طالب

دین
فﻠسطین

ناﺷﺮ
روزنﻪ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب

مﺆسسﻪ فﺮهنگی مطالعات

و تحقیقات بین المﻠﻠی ابﺮار

معاصﺮ تهﺮان

ساختار سیاسی اجتماعی عﺮبستان
سعودی و ﺷش مقالﻪ عﻠمی-

 .٥٢٦پژوهﺸی دیگﺮ مجموعﻪ مقاﻻت
عﻠی حق ﺷناس در روزنامﻪی

عﻠی حق ﺷناس

آسیا

روزگار

اطﻼعات(

.٥٢٧
.٥٢٨

ساختار سیاسی اجتماعی لبنان و

تاثیﺮ آن بﺮ پیدایش جنبش امل

ساختار کﻠی نظام اقتصادی اسﻼم

در قﺮآن

عﻠی محمد حق ﺷناس

لبنان

سنا

مهدی هادویتهﺮانی

اسﻼم ،اجتماع

خانﻪ خﺮد

عنوان
.٥٢٩

سازمانهای یهودی و

صهیونیستی در ایﺮان

ساکن خیابان ایﺮان تامﻼتی در

 .٥٣٠باب فﺮهنگ و دینداری در ایﺮان
پساانقﻼبی
سالهای رنج خاطﺮات و نا گفتﻪ ها

 .٥٣١از زندگی ﺷهید آیت اﷲ سید
محمد باقﺮ صدر )ره(
 .٥٣٢ساواک و روحانیت
.٥٣٣

سایﻪ هیچ یادداﺷتها و خاطﺮات

سفﺮ حج

سائﺮون فی موکب الحسین

نام نخستين پديدآور
مﺆسسﻪ مطالعات و

پژوهﺸهای سیاسی

موضوع
ایﺮان

محسنحسام مظاهﺮی اسﻼم ،اجتماع

ناﺷﺮ
مﺆسسﻪ مطالعات و

پژوهﺸهای سیاسی
آرما

محمدرضا النعمانی

عﺮاق

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

دفتﺮ ادبیات انقﻼب

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سازمان تبﻠیغات اسﻼمی

اسﻼم ،عبادات

اطﻼعات

اسﻼمی

محمد حمید یزدان

پﺮست ﻻریجانی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

 .٥٣٤محاضﺮات لﻼمام السید موسی
الصدر

سید موسی صدر

اسﻼم ،حسین بن عﻠی

 .٥٣٥سپیده باوران مقاﻻت

محمدرضا حکیمی

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

حوزه هنﺮی

مﺮکز اﻻمام الصدر لﻼبحاث
و الدراسات

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

عنوان
ستاره ﺷب دیجور)یادمان عﻼمﻪ

نام نخستين پديدآور

موضوع

اسحاق ﺷجاعی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

 .٥٣٧سخن!

ژیﻠبﺮ دنوایان

فﻠسطین

 .٥٣٨سخن گفتن از خدا

امیﺮ عباس عﻠی زمانی

اسﻼم ،نبوت

.٥٣٦

ﺷهید سید اسماعیل بﻠخی(

 .٥٣٩سﺮ نی
 .٥٤٠سﺮزمین بﺮادری بﻼداﻻخوه
سﺮزمین بﺮادری  ۲دلنوﺷتﻪ

 .٥٤١روحانیون اهلسنت در سفﺮ بﻪ
مناطق جنگی

کیانوش ﺷیﺮمحمدی،

عبدالﺮضا بﻠندی ،فﺮانک
گﺮاوند

سینا اقبالنیک ] ...و

دیگﺮان[

ﺷورای بﺮنامﻪریزی

مدارس عﻠوم دینی

اهلسنت

پوری سﻠطانی و
 .٥٤٢سﺮعنوانهای موضوعی فارسی

کامﺮان فانی ،با

ابی طالب

سوره مهﺮ
پژوهﺸگاه فﺮهنگ و

اندیﺸﻪ اسﻼمی
سایﻪ نیما

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

طﻼیی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

ﺷورای بﺮنامﻪریزی مدارس

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ذخیﺮه و بازیابی،

عﻠوم دینی اهلسنت

کتابخانﻪ مﻠی جمهوری

همکاری مهناز رهبﺮی

اصطﻼحنامﻪ

اکﺮم زعیتﺮ

فﻠسطین

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

سید بنتالهدی صدر

ادبیات ،داستان

سازمان تبﻠیغات اسﻼمی

اصل
 .٥٤٣سﺮگﺬﺷت فﻠسطین
 .٥٤٤سﺮنوﺷت دو دختﺮ

اسﻼم ،زینب بنت عﻠی بن

ناﺷﺮ

اسﻼمی ایﺮان

عنوان
سﺮو قامتان :نگاهی بﻪ زندگی

 .٥٤٥اجتماعی سیاسی و عﻠمی آیتاﷲ
ﺷهید سیدمحمد صدر
سﺮود یکتا پﺮستی فﻠسفﻪ نماز،

 .٥٤٦تغ ﺮ قبﻠﻪ ،زبان نماز ،نماز وسطی،
نماز چیست ؟
.٥٤٧

.٥٤٨

سﺮوش آسمانی سیﺮی در مفاهیﻢ
قﺮآنی

سﺮوش دل سی منبﺮ روان بﺮای

طﻼب جوان

 .٥٤٩سفارش ماندگار

.٥٥٠

سفﺮ اسارت؛ جستارهایی دربارهی
ربایش امام موسی صدر

نام نخستين پديدآور
هادی الوندی

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

محمد حسینی بهﺸتی

اسﻼم ،عبادات

کاظﻢ محمدی

اسﻼم ،تحقیقات قﺮآنی

محمد ناظﻢ زاده

سید موسی صدر

محسن کمالیان

اسﻼم ،سخنﺮانی ها،
مقاﻻت

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
محبین

بقعﻪ
سازمان چاپ و انتﺸارات
وزارت فﺮهنگ و ارﺷاد

اسﻼمی

پارسایان
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

محسن کمالیان )(۳۱۰

عنوان
.٥٥١
.٥٥٢

سفﺮ بﻪ سﺮزمین و سﺮور زیتون
لبنان

سفﺮ ﺷهادت گفتارهایی درباره
واقعﻪ عاﺷورا

 .٥٥٣سفﺮنامﻪ خاندان صدر
سقوط بهﺸت پهﻠوی و واپسین
.٥٥٤
روزهای پادﺷاهی ایﺮان
 .٥٥٥سکوﻻریزم در جهان عﺮب

نام نخستين پديدآور

موضوع

اکبﺮ خﻠیﻠی

جغﺮافیا ،لبنان

سید موسی صدر

اسﻼم ،حسین بن عﻠی

محسن کمالیان

نسب ﺷناسی

اندرو اسکات کوپﺮ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

حمیدرضا ﺷﺮیعتمداری الهیات

 .٥٥٦سنتهای تاریخ در قﺮآن

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،مباحث

 .٥٥٧سنتهای تاریخی در قﺮآن کﺮیﻢ

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

 .٥٥٨سنگال

.٥٥٩

سﻪ رسالﻪ مفﺮد و هفت بﺮآورده در

تفسیﺮ و تاویل

وزارت عﻠوم خارجﻪ

دفتﺮ مطالعات سیاسی

افﺮیقا

منوچهﺮ صدوقی سها

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

و بین المﻠﻠی

ناﺷﺮ
رسالت قﻠﻢ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

راز نی

مﺮکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مﺬاهب

تفاهﻢ
دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(
مﺮکز چاپ و انتﺸارات
وزارت امور خارجﻪ
امیﺮکبیﺮ

عنوان
سﻪ رسالﻪ مفﺮد و هفت بﺮآورده در

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

منوچهﺮ صدوقی سها

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

امیﺮکبیﺮ

امیﺮحسین انبارداران

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

نﺸﺮ مجنون

محمد حسینی بهﺸتی

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

بقعﻪ

 .٥٦٣سﻪ مقالﻪ

سید موسی صدر

اسﻼم ،اجتماع

نﺸﺮ قیام

 .٥٦٤سوره اخﻼص

سید موسی صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

 .٥٦٥سوره تکاثﺮ

سید موسی صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

 .٥٦٦سوره قدر

سید موسی صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

 .٥٦٧سوره ناس و فﻠق

سید موسی صدر

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

.٥٦٠

تفسیﺮ و تاویل

 .٥٦١سﻪ روایت از چمﺮان
سﻪ گونﻪ اسﻼم بﻪ انضمام مﺮاحل
.٥٦٢
اساسی یک نهضت

سیاست تﺮانسفﺮ یا کوچ اجباری

 .٥٦٨فﻠسطینیان در خدمت راهبﺮد
وصول بﻪ اسﺮائیل بزرگ
 .٥٦٩سیاست خارجی اسﺮائیل
.٥٧٠

سیاست خارجی ایﺮان در دوران

پهﻠوی ۱۳۰۰ - ۱۳۵۷

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

امام موسی صدر
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عبداﷲ الحسن

عﻠوم سیاسی ،مهاجﺮت

اندیﺸﻪسازان نور

محسن اسﻼمی

فﻠسطین

امیﺮکبیﺮ

سیاست خارجی ایﺮان

نﺸﺮ پیکان

عبدالﺮضا هوﺷنگ
مهدوی

عنوان
سید عزیز زندگینامﻪ خود گفتﻪ

نام نخستين پديدآور

 .٥٧١حجت اﻻسﻼم و المسﻠمین سید
حسن نصﺮاﷲ

حسن نصﺮاﷲ

 .٥٧٢سید موسی صدر

امیﺮ صادقی

.٥٧٣

.٥٧٤

سید موسی صدر نگاهی بﻪ زندگی

و مبارزات امام موسی صدر

سید موسی صدر نگاهی بﻪ زندگی

و مبارزات امام موسی صدر

سیدجمالالدین واعظ اصفهانی و

امیﺮ صادقی
فﺮﺷتﻪ مﺮادی

موضوع
لبنان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
نﺸﺮ یا زهﺮا

میﺮاث اهل قﻠﻢ
میﺮاث اهل قﻠﻢ
بامداد کتاب

رسول عﺮبخانی

ایﺮان ،مﺸﺮوطﻪ

خجستﻪ

 .٥٧٦سیدحسن
 .٥٧٧سیﺮه اخﻼقی عﻠما

محمدعﻠی صمدی

لبنان

نﺸﺮ یا زهﺮا )س(

فاطمﻪ عسگﺮی

اسﻼم ،اخﻼق

دفتﺮ عقل

 .٥٧٨سیﺮه و راه ﺷهیده بنتالهدی )ره(

محمدرضا نعمانی

اسﻼم ،عﻠما ،زنان

هﺌیت رئیسﻪ جنبش

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

.٥٧٥

.٥٧٩

مﺸﺮوطیت

سیﺮه و سﺮگﺬﺷت امام موسی
صدر

امل

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

مﺮکز بینالمﻠﻠی تﺮجمﻪ و

نﺸﺮ المصطفی)ص(

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

مﺮکز مطالعات وتحقیقات

 .٥٨٠سیﺮی در تﻠمود

آدین اﺷتایت سالتز

دین یهود

 .٥٨١ﺷب رنج موسی
ﺷبیﻪ سازی انسانی از دیدگاه
.٥٨٢
آ ن کاتولیک و اسﻼم

مصطفی جمﺸیدی

ادبیات ،داستان

روزگار

سید حسن اسﻼمی

تکنولوژی

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب

رضا استادی

اسﻼم ،ﺷیعﻪ

 .٥٨٣ﺷجﺮه طیبﻪ خاندان ﺷهید صدر

.٥٨٤

.٥٨٥

ﺷﺮح اسﻢ زندگینامﻪ آیت اﷲ سید
عﻠی خامنﻪ ای)(۱۳۱۸ -۱۳۵۷

ﺷﺮح حال رجال ایﺮان در قﺮن  ۱۲و
 ۱۳و ۱۴

ﺷﺮح رسالﻪ :حواﺷی آیﻪ اﷲ سید

.٥٨٦

محمدجواد موسوی بﺮ رسالﻪ

توضیح المسائل آیﻪ اﷲ حاج آقا
حسین بﺮوجﺮدی

هدایت اﷲ بهبودی

مهدی بامداد
محمد جواد موسوی
غﺮوی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ادیان و مﺬاهب

کنگﺮه بین المﻠﻠی آیت اﷲ

العظمی ﺷهید صدر

مﺆسسﻪ مطالعات و

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

پژوهﺸهای سیاسی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

زوار

اسﻼم ،فقﻪ ﺷیعﻪ

نگارش

عنوان
ﺷﺮح صدر سیﺮی در زندگی ،زمانﻪ

 .٥٨٧و اندیﺸﻪ استاد ﺷهید آیتاﷲ
سیدمحمدباقﺮ صدر

نام نخستين پديدآور
محمدرضا نعمانی

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ناﺷﺮ
دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

تخصصی ﺷهید صدر(

 .٥٨٨ﺷﺮح صدر ،مجموعﻪ ﺷعﺮ

محمد جواد آسمان

ادبیات ،ﺷعﺮ

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

 .٥٨٩ﺷﺮف الدین

محمد رضا حکیمی

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

 .٥٩٠ﺷﺮیعتمداری در دادگاه تاریخ

حمید روحانی

ایﺮان

دفتﺮ اسناد انقﻼب اسﻼمی

ﺷﺮیعتی ،عﻠی

بنیاد فﺮهنگی ﺷﺮیعتی

 .٥٩١ﺷﺮیعتی در دانﺸگاه
.٥٩٢

ﺷصت سال ایستادگی و خدمت

خاطﺮات مهندس محمد توسﻠی
ﺷصت سال خدمت و مقاومت

 .٥٩٣خاطﺮات مهندس مهدی بازرگان در
گفتگو با سﺮهنگ غﻼمﺮضا نجاتی
.٥٩٤

ﺷصت سال صبوری و ﺷکوری

خاطﺮات دکتﺮ ابﺮاهیﻢ یزدی

 .٥٩٥ﺷعﺮ در خاندان صدر

بنیاد فﺮهنگی دکتﺮ
ﺷﺮیعتی

محمد توسﻠی

ابﺮاهیﻢ یزدی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

نﺸﺮ کویﺮ

انتﺸارات کویﺮ

ابﺮاهیﻢ یزدی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

کویﺮ

محسن کمالیان

ادبیات عﺮبی

راز نی

عنوان
 .٥٩٦ﺷناخت از دیدگاه قﺮآن
 .٥٩٧ﺷناخت ﺷناسی در قﺮآن

.٥٩٨

.٥٩٩

ﺷناسﻪ معﺮفی مﺮاکز پژوهﺸی

حوزه عﻠمیﻪ قﻢ

ﺷناسﻪ ) (۳معﺮفی کتابخانﻪ های

عمومی و تخصصی حوزه عﻠمیﻪ قﻢ

 .٦٠٠ﺷهید انقﻼب اسﻼمی عﺮاق
.٦٠١

.٦٠٢

نام نخستين پديدآور
محمد حسینی بهﺸتی
عبداﷲ جوادی طبﺮی
آمﻠی

معاونت پژوهﺸی مﺮکز
مدیﺮیت حوزه عﻠمیﻪ

قﻢ

معاونت پژوهﺸی مﺮکز
مدیﺮیت حوزه عﻠمیﻪ

قﻢ

موضوع
اسﻼم ،قﺮآن ،مباحث

ناﺷﺮ
بقعﻪ

فﻠسفﻪ اسﻼمی
عﻠوم اجتماعی ،فﺮهنگ

کتابخانﻪ ها و آرﺷیو

انتﺸارات مﺮکز مدیﺮیت

حوزه عﻠمیﻪ قﻢ

مﺮکز مدیﺮیت حوزه عﻠمیﻪ
قﻢ

عﻠی کاظمی

عﺮاق

انتﺸارات قﺮآن

ﺷهید آیتاﷲ حاج ﺷیخ محمد

مﺮکز بﺮرسی اسناد

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

دفتﺮ ادبیات انقﻼب

ﺷهید آیتاﷲ دکتﺮ سید محمد

مﺮکز بﺮرسی اسناد

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

مﺮکز اسناد تاریخی وزارت

مﺮکز بﺮرسی اسناد

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

مﺮکز بﺮرسی اسناد تاریخی

صدوقی

حسینی بهﺸتی

 .٦٠٣ﺷهید آیتاﷲ دکتﺮ مفتح

تاریخی وزارت اطﻼعات سﺮگﺬﺷتنامﻪ

تاریخی وزارت اطﻼعات سﺮگﺬﺷتنامﻪ

تاریخی وزارت اطﻼعات سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اسﻼمی حوزه هنﺮی

اطﻼعات

وزارت اطﻼعات

عنوان
 .٦٠٤ﺷهید چمﺮان
.٦٠٥

.٦٠٦

.٦٠٧

ﺷهید سﺮافﺮاز دکتﺮ مصطفی

چمﺮان

ﺷهید سید مجتبی نواب صفوی،
زمانﻪ و زندگی
ﺷهید صدر زندگینامﻪ ﺷهید سید

محمد باقﺮ صدر

 .٦٠٨ﺷهید صدر و نظﺮیﻪ تفسیﺮ متن
.٦٠٩

.٦١٠

ﺷهید کﺮبﻼ :از قبل از وﻻدت تا بعد
از ﺷهادت

ﺷهید محمد منتظﺮی بﻪ روایت

اسناد ساواک

ﺷیطان بزرگ ،ﺷیطان کوچک

 .٦١١خاطﺮات آخﺮین نماینده اطﻼعاتی
موساد در ایﺮان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

احمد دهقان

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

مدرسﻪ

مﺮکز بﺮرسی اسناد

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

وزارت اطﻼعات ،مﺮکز

گﺮوه تاریخ کتاب سبز

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

کتاب سبز

سید کاظﻢ حسینی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

نهاد نمایندگی مقام معظﻢ

احمد واعظی

معﺮفت ﺷناسی ،ﺷناخت

تقی طباطبائی قمی

اسﻼم ،حسین بن عﻠی

ﺷهﺮبانو رجبی ،حجت

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

تاریخی وزارت اطﻼعات سﺮگﺬﺷتنامﻪ

حائﺮی

اﷲ طاهﺮی

الیعﺮز )گیزی( تسفﺮیﺮ

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

بﺮرسی اسناد تاریخی

رهبﺮی در دانﺸگاهها

کنگﺮه بین المﻠﻠی آیت اﷲ

العظمی ﺷهید صدر
مفید

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

ﺷﺮکت کتاب

عنوان
 .٦١٢ﺷیعﻪ در خاورمیانﻪ
ﺷیعﻪ و حکومت در عﺮاق - ۱۹۱۴
.٦١٣
۱۹۹۰
ﺷیعیان جبل عامل و لبنان جدید

 .٦١٤جامعﻪ و دولت  -مﻠت - ۱۹۴۳
۱۹۱۸

ﺷیعیان لبنان )وضعیت سیاسی -

 .٦١٥اجتماعی پس از انقﻼب اسﻼمی
ایﺮان(

نام نخستين پديدآور

موضوع

سیامک باقﺮی چوکامی اسﻼم ،ﺷیعﻪ
حسن العﻠوی
تمارا چﻠبی

عﺮاق
لبنان

ناﺷﺮ
امیﺮکبیﺮ ،کتابهای جیبی
ﺷﺮکت انتﺸارات سوره مهﺮ
پژوهﺸگاه فﺮهنگ ،هنﺮ و
ارتباطات

داوود نوری

لبنان

انتﺸارات ﺷیعﻪ ﺷناسی

 .٦١٦ﺷیعیان لبنان در کام طوفان
 .٦١٧ﺷیوه نامﻪ ضبط اعﻼم

سید موسی صدر

لبنان

نﺸﺮ واقﻒ

ماندانا صدیق بهزادی

نمایﻪ

نﺸﺮ آثار

 .٦١٨ﺷیوه نامﻪ ویﺮایش

محمدرضا محمدی فﺮ

رسانﻪ

وزارت فﺮهنگ و ارﺷاد

 .٦١٩ﺷیوه نامﮥ دانﺸنامﻪ جهان اسﻼم
 .٦٢٠ﺷیوه های یاری غﺮیب کﺮبﻼ

احمد سمیعی گیﻼنی

دائﺮة المعارف

بنیاد دایﺮة المعارف اسﻼمی

سید حسن ﺷیﺮازی

اسﻼم ،عزاداری

انتﺸارات سﻠسﻠﻪ

سازمان چاپ و انتﺸارات
اسﻼمی

عنوان

نام نخستين پديدآور

 .٦٢١ﺷیوههای تﺮبیتی و مبادی دین

سید موسی صدر

 .٦٢٢صادق طباطبایی و روایت صدر

محجوبﻪ کمالیان

.٦٢٣

صالح فﺮزانﻪ روایتی از زندگی

استاد فﺮزانﻪ دکتﺮ عﻠیاکبﺮ صالحی

 .٦٢٤صحیفﻪ سجادیﻪ
 .٦٢٥صحیفﻪ کامﻠﻪ سجادیﻪ

عﻠی فتوحیقزوینی،

پﺮویز ﺷعبانی

با تﺮجمﻪ منظوم امید

مجد

جواد فاضل

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

راز نی

مهﺮگان دانش

ادعیﻪ

امید مجد

اسﻼم ،ادعیﻪ

امیﺮکبیﺮ

صد سالگی حوزه قﻢ مجموعﻪ

.٦٢٦

مقاﻻت بﻪ مناسبت صد سالﻪ ﺷدن
حوزه عﻠمیﻪ قﻢ نوروز ۱۴۰۱ - ۱۳۰۱
خورﺷیدی

رسول جعفﺮیان

اسﻼم ،آموزش ،تعﻠیﻢ

نﺸﺮ مورخ

عنوان
صدر اندیﺸﻪ سیﺮی در زندگی ،آرا

 .٦٢٧و اندیﺸﻪهای ﺷهید سید محمد
باقﺮ صدر
 .٦٢٨صدر دین
صدر دین یادنامﻪ ای درباره ی

 .٦٢٩آیت اﷲ العظمی سید صدر الدین
صدر
صدرنامﻪ احوال و آثار آیةاﷲ سید

 .٦٣٠صدرالدین صدر )م ۱۳۷۳ق( و
آیةاﷲ سیدرضا صدر )م۱۴۱۵ق(

 .٦٣١صﺮف ساده با بازنگﺮی و اصﻼحات

نام نخستين پديدآور
عبداﷲ نصﺮی

محسن کمالیان

محسن کمالیان

سید باقﺮ خسﺮوﺷاهی

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

محمد رضا طباطبایی

دستور زبان

 .٦٣٢سید مصطفی صفائی خوانساری و
پدر بزرگوارش

محمدرضا خادمیان
دامغانی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

 .٦٣٣صﻠح بیغﺮوب

میکائیل نیکوحﺮفیان

ادبیات ،ﺷعﺮ

صفائی نامﻪ احوال و آثار آیﻪاﷲ

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

محسن کمالیان

محسن کمالیان

مﺆسسﻪ کتابﺸناسی ﺷیعﻪ
دارالعﻠﻢ
مﺆسسﻪ کتابﺸناسی ﺷیعﻪ
فکﺮ جوان

عنوان
.٦٣٤
.٦٣٥

صیانت از آزادی ممکن نیست
مگﺮ با آزادی کﺮامت انسان

ضﺮورت اصﻼحات در تبﻠیغات
اسﻼمی

طﺮاحی و تب ن الگوی تصمیﻢ

گیﺮی و تفکﺮ استﺮاتژیک حضﺮت

 .٦٣٦امام خمینی)ره( )تحﻠیل تطبیقی با
امام موسی صدر و سید حسن

نام نخستين پديدآور

موضوع

سید موسی صدر

اسﻼم ،اجتماع

سید موسی صدر

اسﻼم ،اجتماع

عﻠی رضائیان ،عﻠی

نجات بخش اصفهانی،

محمد ﺷیﺮازی پور

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

جباری

نصﺮاﷲ(

 .٦٣٧طﺮح گستﺮده اقتصاد اسﻼمی
.٦٣٨

.٦٣٩
.٦٤٠

طﻼیﻪ دار فﺮهنگ اسﻼمی در عصﺮ
اختناق

طﻠوع ماهواره و افول فﺮهنگ )چﻪ
باید کﺮد؟(

ظﺮفیت ها و چالش های تقﺮیب

مﺬاهب اسﻼمی در لبنان

 .٦٤١ظهور و سقوط سﻠطنت پهﻠوی

سید محمدباقﺮ صدر
عباسعﻠی اسﻼمی

اسﻼم ،اجتماع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

سید صادق طباطبائی

ارتباطات

مجید ﺷاکﺮ سﻠماسی

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

حسین فﺮدوست

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

بدر
بنیاد بعثت

اطﻼعات
نﺸﺮ ادیان )وابستﻪ بﻪ

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب(
انتﺸارات اطﻼعات

عنوان
عارف ﺷیدا؛ از زبان عﻠی اکبﺮ

موضوع

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

عبدالمجید رحمانیان

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

امید آزادگان

 .٦٤٣عارفان مسﻠمان و ﺷﺮیعت اسﻼم

عﻠی آقا نوری

اسﻼم ،تصوف

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب

 .٦٤٤عارفان مسیحی

اولین آندرهیل

مناسک و عﺮفان مسیحی

.٦٤٢

ابوتﺮابی

 .٦٤٥عاﺷورا نامﻪ

مﺮکز مطالعات راهبﺮدی

مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب

اسﻼم ،حسین بن عﻠی

صحیفﻪ خﺮد

رحیﻢ ابوالحسینی

اسﻼم ،ﺷیعﻪ

انتﺸارات ﺷیعﻪ ﺷناسی

 .٦٤٧عبادت یا عبودیت؟

سید موسی صدر

اسﻼم ،عبادات

 .٦٤٨عبور از سوریﻪ بﻪ لبنان

ر -م مﺸﺮد

لبنان

 .٦٤٩عدالت در اسﻼم

سید موسی صدر

اسﻼم ،اجتماع ،اقتصاد

حسین سﻠیمانی

دین یهود

 .٦٥١عﺮاق ،لبنان ،و حوزه خﻠیج فارس

اسحاق نکاست

آسیا

دانﺸگاه امام صادق )ع(

 .٦٥٢عﺮبستان سعودی

فواد ابﺮاهیﻢ

آسیا

دانﺸگاه امام صادق

.٦٤٦

.٦٥٠

عالمان ﺷیعﻪ ) سده سوم از سال
 ۲۹۹ -۲۵۵ق(

عدالت کیفﺮی در آئین یهود

)مجموعﻪ مقاﻻت(

خیمﻪ

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

نهضت زنان مسﻠمان
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

مﺮکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مﺬاهب

عنوان

.٦٥٣

عﺮبی سال سوم دوره ی راهنمایی

حمیدرضا میﺮ حاجی،

تحصیﻠی عﺮبی سوم راهنمایی  ۱۴۱ -قاسﻢ کﺮیمی

 .٦٥٤عﺮفان پس از مدرنیتﻪ
عزت ﺷیعﻪ :گزارﺷی از مبارزات و

 .٦٥٥مجاهدات آیت اﷲ امام سید
موسی صدر

.٦٥٦

نام نخستين پديدآور

عصایت را بﻪ میﻠﻪهای زندان بزن

موسی زندگینامﻪ امام موسی صدر

موضوع

سازمان پژوهش و

آموزش و پﺮوش

دان کیوپیت
محسن کمالیان ،عﻠی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

فﺮﺷتﻪ مﺮادی

.٦٥٧

پیﺮامون حکمﺮانی فقهی و

تمدنسازی دینی در عصﺮ غیبت و

.٦٥٨

عظمت حسین بن عﻠی
عﻠیهماالسﻼم

مﺮکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مﺬاهب

مﺮکز انتﺸارات دفتﺮ

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،مهدویت

سیطﺮه مدرنیتﻪ

ابو عبداﷲ زنجانی

بﺮنامﻪریزی و تالیﻒ کتب

تبﻠیغات اسﻼمی

عصﺮ حیﺮت جستاری کﻼمی
مهدی نصیﺮی

بﺮنامﻪریزی آموزﺷی .دفتﺮ
درسی

مناسک و عﺮفان مسیحی

اکبﺮ رنجبﺮ کﺮمانی

ناﺷﺮ

اسﻼم ،حسین بن عﻠی

امام موسی صدر

مﺆسسﻪ فﺮهنگی طﻪ ،کتاب
طﻪ

صحیفﻪ خﺮد

عنوان
.٦٥٩
.٦٦٠

.٦٦١

عقل در ساحت دین رابطﻪ عقل و
ایمان در آثار مﻼ صدرا

عقﻼنیت و تساهل در اسﻼم از
دیدگاه لسینگ

عکس حوزه :کتاب عکس دومین

جﺸنوارهی عکس حوزه

 .٦٦٢عﻠﻢ امام)مجموعﻪ مقاﻻت(
عﻠﻢ دینی دیدگاهها و مﻼحظات

)گزارش تب ن و سنجش دیدگاه

 .٦٦٣های بﺮخی از متفکﺮان ایﺮانی در
باب چیستی ،امکان و ضﺮورت عﻠﻢ
دینی(

نام نخستين پديدآور
ﺷهابالدین وحیدی
مهﺮجﺮدی

.٦٦٤

پنجاه مقالﻪ سیاسی  -انقﻼبی(

 .٦٦٥عﻠوم قﺮآن

انتﺸارات دانﺸگاه ادیان و
مﺬاهب

سیﻠویا هﺮش

اسﻼم ،عقل گﺮایی

ابﺮاهیﻢ سﻠیمانی

عکاسی

تبﻠیغات اسﻼمی ،مﺮکز

محمد نادم

اسﻼم ،امامت

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب

حمید رضا حسنی،

مهدی عﻠی پور ،محمد

تقی موحد ابطحی

عﻠمای دین باور :روحانبت

انقﻼبی ،آماج تیﺮ تخﺮیب و تحجﺮ

موضوع
فﻠسفﻪ اسﻼمی

ناﺷﺮ

عبدالﺮحیﻢ اباذری

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،عﻠوم

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب
حوزه عﻠمیﻪ قﻢ ،دفتﺮ
فﺮهنگی هنﺮی

پژوهﺸگاه حوزه و دانﺸگاه

کتاب ناب
دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

 .٦٦٦عﻠوم قﺮآنی

محمد هادی معﺮفت

اسﻼم ،تحقیقات قﺮآنی

 .٦٦٧عﻠویان سوریﻪ

احمد زارعان

سوریﻪ

رسول جعفﺮیان

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

نﺸﺮ مورخ

 .٦٦٩عﻠی زیباتﺮین سﺮوده هستی

مصطفی چمﺮان

اسﻼم ،عﻠی بن ابی طالب

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

 .٦٧٠عﻠی موحد بود و بس

سید موسی صدر

اسﻼم ،عﻠی بن ابی طالب

مﺆسسﻪ نﺸﺮ ﺷهﺮ

 .٦٧١عمﻠیات آژاکس

دونالد نیوتن ویﻠبﺮ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

.٦٦٨

عﻠی اکبﺮ حکمی زاده در چهار پﺮده
)(۱۳۶۶ - ۱۲۷۶

عوامل پیﺸﺮفت ﺷیعﻪ در دنیای

 .٦٧٢معاصﺮ ،با تاکید بﺮ آرا و سیﺮه امام
موسی صدر

سید عﻠی بطحایی

ِ
عید گنجﺸک ها
.٦٧٣

کﻠﺮ ژوبﺮت

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
ادبیات ،داستان کودکان

تمهید
مﺆسسﻪ مطالعات
اندیﺸﻪسازان نور

مﺆسسﻪ فﺮهنگی مطالعات

و تحقیقات بین المﻠﻠی ابﺮار

معاصﺮ تهﺮان
نﺸﺮ ادیان

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عنوان
 .٦٧٤عیسی  ،اسطوره یا تاریخ ؟
.٦٧٥

نام نخستين پديدآور
آرچیبالد رابﺮتسون

فارسی ) (۱پایﻪ دهﻢ دوره دوم

آموزش و پﺮوش

متوسطﻪ ۱۰۲۰۱۱ -

فدائیان اسﻼم ،تاریخ ،عمﻠکﺮد،

موضوع
فﻠسفﻪ و نظﺮیﻪ تاریخ

سید هادی

ناﺷﺮ
انتﺸارات دانﺸگاه ادیان و
مﺬاهب

ﺷﺮکت چاپ و نﺸﺮ کتاب

های درسی ایﺮان

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اطﻼعات

 .٦٧٧فدک در تاریخ

سید محمد باقﺮ صدر

اسﻼم ،فاطمﻪ زهﺮا

انتﺸارات روزبﻪ

 .٦٧٨فدک در تاریخ

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،فاطمﻪ زهﺮا

.٦٧٦

اندیﺸﻪ

خسﺮوﺷاهی

فﺮاتﺮ از روش آزمون و خطا :زمانﻪ
.٦٧٩

و کارنامﻪ آیتاﷲالعظمی آقا سید

محمدکاظﻢ طباطبایییزدی صاحب

عﻠی ابوالحسنی )منﺬر(

عﺮوه

 .٦٨٠فﺮانسﻪ

.٦٨١

فﺮانسﻪ و منﺸا تﺮاژدی فﻠسطین
)(۱۹۲۲ - ۱۹۱۴

دفتﺮ مطالعات سیاسی
و بین المﻠﻠی وزارت

امور خارجﻪ

فیﻠیپ پﺮوو

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

فﺮانسﻪ
عﻠوم سیاسی ،فﻠسطین

دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(

مﺆسسﻪ مطالعات تاریخ
معاصﺮ ایﺮان

مﺮکز چاپ و انتﺸارات
وزارت امور خارجﻪ

موسسﻪ مطالعات
اندیﺸﻪسازان نور

عنوان
 .٦٨٢فﺮهنگ ادیان جهان
.٦٨٣

فﺮهنگ اصطﻼحات روز فارسی-
عﺮبی

فﺮهنگ اصطﻼحات عﺮفان اسﻼمی

) .٦٨٤فارسی -انگﻠیسی ،انگﻠیسی-
فارسی(
.٦٨٥

فﺮهنگ اصطﻼحات فﻠسفﻪ و عﻠوم
اجتماعی انگﻠیسی  -فارسی

نام نخستين پديدآور
جان آر .هینﻠز
محمد غفﺮانی ،مﺮتضی
آیت اﷲ زاده ﺷیﺮازی

موضوع
دین
واژه نامﻪ

تهیﻪ گﺮوهی از

پژوهﺸگﺮان دفتﺮ
پژوهش و نﺸﺮ

اسﻼم ،عﺮفان

سهﺮوردی

ماری بﺮیجانیان

فﻠسفﻪ

فﺮهنگ اصطﻼحات فﻠسفﻪ و کﻼم

.٦٨٦

اسﻼمی )بﺮگﺮفتﻪ از آثار حکیﻢ مﻼ
عبدالﺮزاق فیاض ﻻهیجی

حمید عطایی نظﺮی

فﻠسفﻪ اسﻼمی

)م۱۰۷۲ق((

.٦٨٧

فﺮهنگ اصطﻼحات معاصﺮ عﺮبی -

زبان عﺮبی

فارسی

فﺮهنگ اصطﻼحات معاصﺮ عﺮبی -

 .٦٨٨فارسی واژگان سیاسی،
مطبوعاتی،اجتماعی

نجفعﻠی میﺮزایی

واژه نامﻪ

ناﺷﺮ
مﺮکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مﺬاهب
امیﺮکبیﺮ
دفتﺮ پژوهش و نﺸﺮ
سهﺮوردی

پژوهﺸگاه عﻠوم انسانی و
مطالعات فﺮهنگی

مﺆسسﻪ پژوهﺸی حکمت
و فﻠسفﻪ ایﺮان

فﺮهنگ معاصﺮ
دار الثقﻠین

عنوان
.٦٨٩

فﺮهنگ اصطﻼحات و تعبیﺮات
عﺮفانی

فﺮهنگ امﻼیی خط فارسی بﺮ

 .٦٩٠اساس دستور خط فارسی مصوب
فﺮهنگستان زبان و ادب فارسی
فﺮهنگ آثار ایﺮانی  -اسﻼمی

نام نخستين پديدآور
جعفﺮ سجادی
زهﺮا زندی مقدم و عﻠی
اﺷﺮف صادقی

موضوع
اسﻼم ،عﺮفان
زبانﺸناسی

ناﺷﺮ
طهوری
فﺮهنگستان زبان و ادب
فارسی )نﺸﺮ آثار(

سﺮوش ) انتﺸارات صدا و

 .٦٩١معﺮفی آثار مکتوب از روزگار کهن
تا عصﺮ حاضﺮ

احمد سمیعی گیﻼنی

کتابﺸناسی

 .٦٩٢فﺮهنگ بزرگ سخن
فﺮهنگ توصیفی فﻠسفﻪ اخﻼق
.٦٩٣
انگﻠیسی بﻪ فارسی

حسن انوری

واژه نامﻪ

سخن

مسعود عﻠیا

فﻠسفﻪ ،اخﻼق

هﺮمس

سیدعﻠی موجانی

عﺮاق

عظام

جمﺸید فﺮاروی

واژه نامﻪ

هﺮمس

فﺮهنگ لغات

انتﺸارات کتابخانﻪ سنایی

مهدی سعیدیکیا

عﻠوم اجتماعی

انتﺸارات آها

محمد معین

واژه نامﻪ

امیﺮکبیﺮ

.٦٩٤
.٦٩٥
.٦٩٦

فﺮهنگ رجال و خاندانهای
معاصﺮ عﺮاق

فﺮهنگ طیفی )طبقﻪبندی طیﻒ
واژگان فارسی(

فﺮهنگ عﺮبی  -بفارسی منتهی
اﻻرب فی لغﻪ العﺮب

 .٦٩٧فﺮهنگ عمومی
 .٦٩٨فﺮهنگ فارسی

عبدالﺮحیﻢ بن

عبدالکﺮیﻢ صفی پوری

سیما (

عنوان
 .٦٩٩فﺮهنگ فﺮق اسﻼمی

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

بنیاد پژوهﺸهای اسﻼمی

محمد جواد مﺸکور

اسﻼم ،واژه نامﻪ

محمدرضا جعفﺮی

زبان انگﻠیسی

نﺸﺮ نو

عبدالﺮضا اصغﺮی

رسانﻪ

انتﺸارات انصار

 .٧٠٢فﺮهنگ معارف انگﻠیسی  -فارسی

اسﻼم ،واژه نامﻪ

فﺮهنگ معاصﺮ

 .٧٠٣فﺮهنگ معارف فارسی  -انگﻠیسی
فﺮهنگ معاصﺮ عﺮبی -فارسی بﺮ

اسﻼم ،واژه نامﻪ

فﺮهنگ معاصﺮ

آذرتاش آذرنوش

واژه نامﻪ

نﺸﺮ نی

عبدالنبی قیﻢ

فﺮهنگ لغت

فﺮهنگ معاصﺮ

.٧٠٠
.٧٠١

فﺮهنگ فﺸﺮده انگﻠیسی -

انگﻠیسی ،انگﻠیسی  -فارسی

فﺮهنگ مطبو عاتی عﺮبی بﻪ

فارسی )ویژه طﻼب و دانﺸجویان(

 .٧٠٤اساس فﺮهنگ عﺮبی -انگﻠیسی
هانس ور
 .٧٠٥فﺮهنگ معاصﺮ عﺮبی فارسی

.٧٠٦

.٧٠٧

فﺮهنگ معاصﺮ هزاره ،انگﻠسی -
فارسی

فﺮهنگ موضوعی اﺷارات ادبی،

تاریخی ،فﺮهنگی و کتاب مقدس

آستان قدس رضوی

عﻠی محمد حق
ﺷناس ،حسین
سامعی ،نﺮگس

زبان انگﻠیسی

فﺮهنگ معاصﺮ

انتخابی

ﻻرنس اوردانگ،

فﺮدریک جی .رافنﺮ

واژه نامﻪ

فﺮهنگ معاصﺮ

عنوان
فﺮهنگ واژه های فارسی سﺮه

 .٧٠٨بﺮای واژه های عﺮبی در فارسی
معاصﺮ
.٧٠٩

نام نخستين پديدآور
فﺮیده رازی

فﺮهنگ واژه های مصوب

واژه نامﻪ

فﺮهنگستان ۱۳۷۶ ،تا ۱۳۸۵
فﺮهنگ واژه های مصوب

موضوع
واژه نامﻪ

گﺮوه واژه گزینی

ناﺷﺮ
نﺸﺮ مﺮکز
فﺮهنگستان زبان و ادب
فارسی ،نﺸﺮ آثار

فﺮهنگستان زبان و ادب

فﺮهنگستان زبان و

واژه نامﻪ

مﺮکز اطﻼعات و

کتابﺸناسی ،فهﺮست

پژوهﺸگاه عﻠوم و فﺮهنگ

واژه نامﻪ

فﺮهنگ معاصﺮ

 .٧١٣درباره پیگیﺮی مسﺌﻠﻪ امام موسی
صدر

محسن کمالیان

پیگیﺮی پﺮونده

محسن کمالیان.

 .٧١٤فقﻪ تﺮبیتی

عﻠیﺮضا اعﺮافی

اسﻼم ،تاریخ فقﻪ و اصول

مهدی پورحسین

اسﻼم ،اصول فقﻪ

.٧١٠

فﺮهنگستان ،دفتﺮ پنجﻢ

 .٧١١فﺮهنگنامﻪ عﻠوم قﺮآنی
 .٧١٢فﺮهنگنامﻪ فارسی واژگان و اعﻼم
فﺮیاد در خاموﺷی جستارهایی

.٧١٥

فقﻪ زندگی بﺮگﺮفتﻪ ای از آرای
فقهی امام موسی صدر

ادب فارسی

مدارک اسﻼمی

موضوعی

فارسی

اسﻼمی

مﺆسسﻪ فﺮهنگی هنﺮی
اﺷﺮاق و عﺮفان

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عنوان
 .٧١٦فﻠسطین در نگاه قﺮآن

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

روابط عمومی جمعیت

ابوالفضل رافعی

اسﻼم ،قﺮآن ،مباحث

ساری ماکدیسی

فﻠسطین

انتﺸارات روایت فتح

منصور قدر

فﻠسطین

عمان

مﺮیﻢ افﺸاری

فﻠسطین

خﺮسندی

 .٧٢٠فﻠسفﻪ آزاد

سید رضا صدر

فﻠسفﻪ اسﻼمی

 .٧٢١فﻠسفﻪ آزاد )تقﺮیﺮ درس(
 .٧٢٢فﻠسفﻪ تطبیقی

سید رضا صدر

فﻠسفﻪ اسﻼمی

انتﺸارات  ۲۲بهمن

رضا داوری اردکانی

فﻠسفﻪ

نﺸﺮ ساقی

.٧١٧
.٧١٨
.٧١٩

فﻠسطین همیﺸﻪ در اﺷغال

فﻠسطین از درون و بیﺮون

فﻠسطین و اسﺮائیل تﺸکیل

سازمانهای مقاومت فﻠسطینی

فﻠسطین ،دیوار حائل و حقوق
بین المﻠل

دفاع از مﻠت فﻠسطین

مﺮکز انتﺸارات دفتﺮ

تبﻠیغات اسﻼمی حوزه

عﻠمیﻪ قﻢ )موسسﻪ بوستان
کتاب(

کﺮیستوفﺮ استید،

 .٧٢٣فﻠسفﻪ در مسیحیت باستان

عبدالﺮحیﻢ سﻠیمانی

فﻠسفﻪ غﺮب

 .٧٢٤فﻠسفﻪ ما

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

اردستانی

مﺮکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مﺬاهب

دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(

عنوان
 .٧٢٥فﻠسفﻪ و ساحت سخن

نام نخستين پديدآور
غﻼمحسین ابﺮاهیمی
دینانی

موضوع
فﻠسفﻪ

 .٧٢٦فﻠسفﻪ یهودی در قﺮون وسطی

دن کوهن ﺷﺮباک

فﻠسفﻪ ﺷﺮق

 .٧٢٧فﻠسفﮥ تﺮبیتی امام موسی صدر

معصومﻪ عبدلی

آموزش و پﺮورش

فن تﺮجمﻪ اصول نظﺮی وعمﻠی

 .٧٢٨تﺮجمﻪ از عﺮبی بﻪ فارسی از فارسی
بﻪ عﺮبی

یحیی معﺮوف

واژه نامﻪ

 .٧٢٩فن تﺮجمﻪ در ادبیات عﺮبی

محمد عبدالغنی حسن

واژه نامﻪ

فهﺮست مستند اسامی

 .٧٣٠نهادها،سازمان ها ،و موسسات
دولتی ایﺮان
 .٧٣١قانون اساسی کﺸور لبنان

مهوش بهنام
نهاد ریاست جمهوری

دفتﺮ توافقهای بین
المﻠﻠی

ذخیﺮه و بازیابی،
اصطﻼحنامﻪ

ناﺷﺮ
هﺮمس
مﺮکز مطالعات و تحقیقات

ادیان و مﺬاهب

ﺷﺮکت انتﺸارات عﻠمی و
فﺮهنگی
سمت
آستان قدس رضوی ،

موسسﻪ چاپ وانتﺸارات
پژوهﺸگاه اطﻼعات

ومدارک عﻠمی ایﺮان
ریاست جمهوری،معاونت

حقوق

پژوهش،تدوین وتنقیح

قوانین و مقﺮرات  ،اداره
چاپ و انتﺸار

عنوان
 .٧٣٢قحطی بزرگ

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

مﺆسسﻪ مطالعات و

محمدقﻠی مجد

تاریخ ،ایﺮان

نوآم چامسکی ،ژیﻠبﺮ

عﻠوم سیاسی ،روابط بین

 .٧٣٤قﺮائت عﺮبی )(۲

محمد حسینی

دستور زبان

کتب عﻠوم انسانی

 .٧٣٥قﺮآن پدیدهای ﺷگفتآور

مالک بننبی

اسﻼم ،تحقیقات قﺮآنی

ﺷﺮکت سهامی انتﺸار

 .٧٣٦قﺮآن حکیﻢ از منظﺮ امام رضا

عبداﷲ جوادی آمﻠی

.٧٣٣

قدرت ویﺮانگﺮ )خاورمیانﻪ

وسیاست خارجی آمﺮیکا(

 .٧٣٧قﺮآن کﺮیﻢ

آﺷکار

با تﺮجمﻪ مهدی الهی

المﻠل

اسﻼم ،عﻠی بن موسی
الﺮضا

پژوهش های سیاسی
خﺮسندی
سازمان مطالعﻪ و تدوین
دانﺸگاهها )سمت(

اسﺮاء

اسﻼم ،قﺮآن

صبا

 .٧٣٨قﺮآن کﺮیﻢ
 .٧٣٩قﺮآن کﺮیﻢ تفسیﺮ صفی

بهاء الدین خﺮمﺸاهی

اسﻼم ،قﺮآن

جامی

میﺮزا حسن اصفهانی

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

کانون پژوهش

 .٧٤٠قﺮآن مجید

عبدالمحمد آیتی

اسﻼم ،قﺮآن

سﺮوش

 .٧٤١قﺮآن مجید قﺮآن نامﻪ

متﺮجﻢ امید مجد

ادبیات ،ﺷعﺮ

امید مجد

قمﺸﻪای

عنوان
 .٧٤٢قﺮآن نماد حیات معقول
قﺮآنﺷناسی :دایﺮهالمعارف قﺮآن

نام نخستين پديدآور
محمد تقی جعفﺮی

تبﺮیزی

موضوع
اسﻼم ،قﺮآن ،مباحث

ناﺷﺮ
مﺆسسﻪ تدوین و نﺸﺮ آثار
استاد عﻼمﻪ محمدتقی
جعفﺮی

کتابخانﻪ مدرسﻪ چهﻠستون

سید رضا صدر

اسﻼم ،تحقیقات قﺮآنی

 .٧٤٤قﻢﺷناسی

عﻠی بنایی

ایﺮان

نور مطاف

 .٧٤٥کارکﺮد دین در زندگی بﺸﺮ

محمد سبحانی نیا

اسﻼم ،فﻠسفﻪ ،نظﺮیﻪ

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

.٧٤٣

کﺮیﻢ

کارنامﻪ نﺸﺮ ایﺮان فهﺮست

داریوش مطﻠبی ،آزاده

 .٧٤٦موضوعی کتابهای منتﺸﺮ ﺷده در
سال ۱۳۸۸

نظﺮبﻠند

 .٧٤٧کافی چهﺮه ماندگار

مهدی کافی

.٧٤٨

.٧٤٩

کتاب پژوهی پژوهﺸهایی در زمینﻪ
کتاب و نقد کتاب

کتاب سال راز نی  ۱گزارش سﻪ
رویداد صدرپژوهی

محمد اسفندیاری

محجوبﻪ کمالیان

مسجد جامﻊ تهﺮان

کتابﺸناسی

خانﻪ کتاب

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ ،عﻠما

سازمان اوقاف و امور

کتابخانﻪ ها و آرﺷیو

صحیفﻪ خﺮد

و مجتهدان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

خیﺮیﻪ ،انتﺸارات اسوه

راز نی

عنوان
.٧٥٠

.٧٥١

.٧٥٤

موضوع

کتاب ﺷناسی اهل بیت عﻠیهﻢ

ناصﺮالدین انصاری

کتاب کافی روایت زندگی حجت

محسن حسام

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

مﺮسده صادقی

گفت و گو

السﻼم

اﻻسﻼم ﺷیخ احمد کافی

 .٧٥٢کتاب کوچک گفت و گو

.٧٥٣

نام نخستين پديدآور

کتاب مقدس عهد عتیق و عهد
جدید

کتاب نثﺮ نثﺮ فصیح نویسندگان

اسﻼمی در قﺮن چهاردهﻢ

 .٧٥٥کﺮدستان
 .٧٥٦کعبﻪ از آغاز تا کنون
 .٧٥٧کﻼم مسیحی

قمی

مظاهﺮی

فاضل خان همدانی،
ویﻠیام گﻠن ،هنﺮی

اسﻼم ،چهارده معصوم

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
مﺆسسﻪ بوستان کتاب

خیمﻪ
مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

کتاب مقدس

اساطیﺮ

محمد اسفندیاری

ادبیات ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

فﺮهنگیار

مصطفی چمﺮان

چمﺮان ،مصطفی

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

آسیا

عابد

مﺮتن

انجمن پژوهﺸی

مﺬهبی کادح

توماس میﺸل تﺮجمﻪ
حسین توفیقی تهیﻪ
مﺮکز مطالعات و

مسیحیت

انتﺸارات دانﺸگاه ادیان و
مﺬاهب

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

تبﻠیغات ادیان و
مﺬاهب

دفتﺮ مطالعات سیاسی

 .٧٥٨کویت

و بین المﻠﻠی وزارت

 .٧٥٩گام بﻪ گام با امام

یعقوب ضاهﺮ

.٧٦٠

.٧٦١
.٧٦٢
.٧٦٣

گﺬر ایام در خاطﺮات خانﻢ فﺮیده

مصطفوی دختﺮ امام خمینی )س(
گﺮوه فﺸار اسﺮائیل و سیاست
خارجی آمﺮیکا

گزارش کمیتﻪ پیگیﺮی سﺮنوﺷت

امام موسی صدر ایده اﷲ تعالی

گزارش یک طﺮح چهار سال تﻼش

بﺮای ماندگاری گوﺷﻪ ای از انقﻼب

امور خارجﻪ

فﺮیده مصطفوی
جان جی .می یﺮ ﺷایمﺮ
کمیسیون اصل نود

مجﻠس ﺷورای اسﻼمی
جواد کامور بخﺸایش

کویت

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

عﻠوم سیاسی ،روابط بین
المﻠل

پیگیﺮی پﺮونده
ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

مﺮکز چاپ و انتﺸارات
وزارت امور خارجﻪ

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

مﺆسسﻪ تنظیﻢ نﺸﺮ و آثار

امام خمینی )س( ،مﺆسسﻪ

چاپ و نﺸﺮ عﺮوج
فﺮزان روز

کمیسیون اصل  ٠٩مجﻠس

ﺷورای اسﻼمی

سوره مهﺮ)حوزه هنﺮی

سازمان تبﻠیغات اسﻼمی(

عنوان
.٧٦٤
.٧٦٥

گزارﺷی از لبنان نامﻪ ای از دکتﺮ

چمﺮان بﻪ مهندس بازرگان

گزیده دانﺸوران و رجال اصفهان و

زندگینامﻪ خودنوﺷت مولﻒ

 .٧٦٦گفت و گو های اوریانا فاﻻچی
گفتار ماه در نمایاندن راه راست
.٧٦٧
دین
.٧٦٨

گفتارهای بنیادین :ﺷش درس
گفتار

 .٧٦٩گفتاری از دو ﺷخصیت

نام نخستين پديدآور
مصطفی چمﺮان
سید محمدعﻠی
مبارکﻪای

غﻼمﺮضا امامی

موضوع
لبنان
اسﻼم ،ﺷیعﻪ
سﺮگﺬﺷتنامﻪ
اسﻼم ،سخنﺮانی ها،
مقاﻻت

سید محمدباقﺮ صدر
محمود طالقانی؛ سید

موسی صدر

اسﻼم ،سخنﺮانی ها،
مقاﻻت

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
نﺸﺮ قﻠﻢ
مﺆسسﻪ کتابﺸناسی
ﺷیعﻪ،انتﺸارات

افق
کتابخانﻪ صدوق
دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(
کانون انتﺸارات ناصﺮ

گفتگوهای تمدنها زمینﻪای نو در

تنشزدایی ،اعتمادسازی و

 .٧٧٠گستﺮش روابط بینالمﻠﻠی خاطﺮات
دیپﻠماتیک و سیاسی دکتﺮ
سیدمحمد صدر سال ۱۳۷۹

حسن عﻠیبخﺸی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

وزارت امورخارجﻪ ،اداره
چاپ و انتﺸارات

عنوان
گﻠبانگ آفﺮینش خطبﻪ غدیﺮ

 .٧٧١خطابﻪ رسول خدا صﻠی اﷲ عﻠیﻪ و
آلﻪ و سﻠﻢ در غدیﺮ خﻢ
.٧٧٢

گﻠزار مقدس مﺸاهیﺮ تخت فو ﻻد

اصفهان )تکایای گﻠزار و مقدس(

نام نخستين پديدآور
عﻠی اکبﺮ صادقی
رحیﻢ قاسمی؛ زیﺮ نظﺮ

اصغﺮ منتظﺮ القائﻢ

موضوع
اسﻼم ،امامت
ایﺮان

ناﺷﺮ
زرین و سیمین
سازمان فﺮهنگی تفﺮیحی

ﺷهﺮداری اصفهان

تهیﻪ و تدوین جمعی
.٧٧٣

گﻠﺸن ابﺮار زندگی اسوه های عﻠﻢ
و عمل

از پژوهﺸگﺮان حوزه

عﻠمیﻪ قﻢ ،زیﺮ نظﺮ:

پژوهﺸکده عﻠمی

اسﻼم ،ﺷیعﻪ

نورالسجاد

کاربﺮدی باقﺮالعﻠوم

گﻠﺸن اهل سﻠوک مﺸاهیﺮ مدفون

 .٧٧٤در تکیﻪ ﺷیخ محمد تقی رازی
)تکیﻪ مادر ﺷاهزاده(
.٧٧٥

گونﻪﺷناسی فکﺮی -سیاسی حوزه

عﻠمیﻪ قﻢ

 .٧٧٦گوهﺮ اخﻼق

رحیﻢ قاسمی

ایﺮان

عبدالوهاب فﺮاتی

اسﻼم ،آموزش ،تعﻠیﻢ

رحمت اﷲ عﻠیﺮحیمی

نطنزی بﻪ کوﺷش

عباس دهقانیان

اسﻼم ،اخﻼق

کانون پژوهش
سازمان انتﺸارات

پژوهﺸگاه فﺮهنگ و
اندیﺸﻪ اسﻼمی
پﺮﺷکوه

عنوان
.٧٧٧

ﻻلﻪ کویﺮ زندگی نامﻪ ی داستانی
سپیده کاﺷانی

نام نخستين پديدآور
محمدرضا اصﻼنی

موضوع
ادبیات ،داستان

ناﺷﺮ
سوره مهﺮ)حوزه هنﺮی

سازمان تبﻠیغات اسﻼمی(

لبنان گزیده ای از مجموعﻪ

.٧٧٨

سخنﺮانی ها و دست نوﺷتﻪ ها ی
سﺮدار پﺮ افتخار اسﻼم ﺷهید دکتﺮ

مصطفی چمﺮان

لبنان

بنیاد ﺷهید چمﺮان

مصطفی چمﺮان درباره لبنان

 .٧٧٩لبنان مﺮدم و سﺮزمین لبنان
.٧٨٠

لبنان هویت مﻠی و تاثیﺮ آن بﺮ
روابط دو جانبﻪ با ایﺮان

لبنان بﻪ روایت امام موسی صدر و

 .٧٨١دکتﺮ چمﺮان نگاهی بﻪ تاریخ:
جنگهای داخﻠی لبنان
.٧٨٢

لبنان بﻪ روایت امام موسی صدر و
ﺷهید دکتﺮ مصطفی چمﺮان

 .٧٨٣لبنان در آتش جنگ
 .٧٨٤لبنان زدگی سفﺮنامﻪ لبنان

آرش نورآقایی و

ماندانا عﻠیزاده
صالح راموز

لبنان

امیﺮکبیﺮ

لبنان

انتﺸارات سﺮوش
قﻠﻢ

عﻠی حجتی کﺮمانی

لبنان

عﻠی حجتی کﺮمانی

لبنان

عبدالﺮحیﻢ خﻠخالی

لبنان

سعید

سید حسین مﺮکبی

لبنان

آرما

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عنوان
.٧٨٥

لبنان و امام موسی صدر آوای پﺮ

خﺮوش امام موسی صدر

نام نخستين پديدآور
اقدس کاظمی

 .٧٨٦لبنان و جهان عﺮب
لبنان ،تاریخ جامعﻪ وسیاست در
.٧٨٧
سالهای ۷۲-۷۶

منصور قدر

 .٧٨٨لبنان ،تاریخچﻪ واحزاب مسیحی
لبیک یا حسین گفتارهای
.٧٨٩
عاﺷورایی سید حسن نصﺮاﷲ

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
لبنان
لبنان

ناﺷﺮ
مثﻠث عﺸق
وزارت امور خارجﻪ
موسسﻪ مطالعات
اندیﺸﻪسازان نور

میﺮمسعود حسینیان

لبنان

کتاب نیستان

سید حسین مﺮکبی

اسﻼم ،حسین بن عﻠی

خیمﻪ

مسعود رضوی

ادبیات ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

همﺸهﺮی

 .٧٩١لیبی

ذوالفقار امیﺮﺷاهی

لیبی

وزارت امور خارجﻪ

 .٧٩٢لیبی پس از قﺬافی

حسین اکبﺮی

لیبی

 .٧٩٣لیبی و تاریخ

بهﺮام افﺮاسیابی

لیبی

.٧٩٠

لحظﻪای و سخنی  :دیدار با
سیدمحمدعﻠی جمالزاده

 .٧٩٤مبانی فقهی اقتصاد اسﻼمی

محمد مهدی کﺮمی،
محمد پورمند
)نبیزاده(

اسﻼم ،اجتماع ،اقتصاد

موسسﻪ مطالعات
اندیﺸﻪسازان نور

انتﺸارات زرین
پژوهﺸکده حوزه و
دانﺸگاه

عنوان
مبانی کﻼمی اجتهاد در بﺮداﺷت از

نام نخستين پديدآور
درسهایی از مهدی

ناﺷﺮ

موضوع
اسﻼم ،تحقیقات قﺮآنی

مﺆسسﻪ فﺮهنگی خانﻪ خﺮد

 .٧٩٦مبانی نظﺮی قانون اساسی

محمد حسینی بهﺸتی

حقوق

بقعﻪ

 .٧٩٧متفکﺮان بزرگ مسیحی

هانس کونک

ادیان ،مسیحیت

سید مهدی ﺷجاعی

اسﻼم ،عﻠی بن ابی طالب

.٧٩٥

.٧٩٨

قﺮآن کﺮیﻢ

متقین دریافتی از خطبﻪ نهج
البﻼغﻪ

هادوی تهﺮانی

مﺮکز مطالعات و تحقیقات

ادیان و مﺬاهب
کتاب نیستان

مجتهدی پهﻠوان نگاهی بﻪ احوال

و افکار آیت اﷲ دکتﺮ سیدمﺮتضی

 .٧٩٩مستجابالدعواتی )مﺸهور بﻪ
مستجابی( )در آینﻪ خاطﺮات،

سیدمﺮتضی

مستجابالدعواتی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

سازمان فﺮهنگی تفﺮیحی

ﺷهﺮداری اصفهان

اسناد ،مکاتبات و تصویﺮ

.٨٠٠

مجمﻊ الﺮسایل مطابق با فتاوی

مﺮاجﻊ بزرگ قﺮن چهاردهﻢ هجﺮی

محمد حسن جزی
اصفهانی

مجمﻊ مﻠکوتیان معﺮفی و
.٨٠١

گزیدهای از خاطﺮات چهل ﺷهید

ﺷاخص روحانیت در یک صد سال
اخیﺮ

احسان کﺮمانﺸاهانی

اسﻼم ،فقﻪ ﺷیعﻪ
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

آرما

دارالهدی

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

مجموعﻪ بینش و نیایش یک

.٨٠٢

مقالﻪ و متن سخنﺮانی و گزیده ای

از راز ونیاز های سﺮدار پﺮافتخار

مصطفی چمﺮان

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

اسﻼم ﺷهید دکتﺮ چمﺮان

مجموعﻪ خاطﺮات درباره :دکتﺮ

سامی ،مهندس چمﺮان ،مهندس

 .٨٠٣بازرگان ،دکتﺮ سحابی ،مهندس
حسیبی ،مهندس سحابی ،دکتﺮ

سید هادی

خسﺮوﺷاهی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

کﻠبﻪ ﺷﺮوق

محمد نخﺸب

مجموعﻪ گفتار عاﺷورا :دکتﺮ آیتی،
.٨٠٤

ﺷهیدان دکتﺮ بهﺸتی ،مطهﺮی،

طالقانی ،دکتﺮ محقق داماد ،امام

احمد صادقی اردستانی اسﻼم ،حسین بن عﻠی

نﺸﺮ عﻠﻢ

موسی صدر

مﺮکز مطالعات و

 .٨٠٥مجموعﻪ مقاﻻت

تحقیقات ادیان و

مسیحیت

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب

 .٨٠٦مجموعﻪ مقاﻻت

طﻪ حجازی

زبان

مو سسﻪ انتﺸارات بعثت

مﺬاهب

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

تهیﻪکننده[ مﺮکز

.٨٠٧

مجموعﻪ مقاﻻت »افﺮاطگﺮایی در
آسیای مﺮکزی«

مطالعات فﺮهنگی

بینالمﻠﻠی سازمان

فﺮهنگ و ارتباطات

عﻠوم اجتماعی ،عﻠل

تحوﻻت

انتﺸارات بینالمﻠﻠی الهدی

اسﻼمی

 .٨٠٨مجموعﻪ مقاﻻت اجتماعی
مجموعﻪ مقاﻻت همایش بین
.٨٠٩

المﻠﻠی بﺮرسی اندیﺸﻪ های

اقتصادی آیت اﷲ ﺷهید صدر ۱۷
و  ۱۸اردیبهﺸت ۱۳۸۵

 .٨١٠محمد پیامبﺮ بت ﺷکن
 .٨١١محیط پیدایش اسﻼم
.٨١٢

مدرسﻪ فیضیﻪ بﻪ روایت اسناد
ساواک

 .٨١٣مﺮاجﻊ ثﻼث

محمود تقیزاده داوری عﻠوم اجتماعی ،فﻠسفﻪ
سید ضیاءالدین
کیاءالحسینی

اسﻼم ،اجتماع ،اقتصاد

انتﺸارات ﺷیعﻪ ﺷناسی

انتﺸارات دانﺸگاه مفید

سید موسی صدر

اسﻼم ،سیﺮه نبوی

امام موسی صدر

محمد حسینی بهﺸتی

اسﻼم ،تاریخ

بقعﻪ

مﺮکز بﺮرسی اسناد

تاریخی وزارت اطﻼعات

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

مصطفی قﻠی زاده عﻠیار اسﻼم ،فقها

مﺮکز بﺮرسی اسناد تاریخی
وزارت اطﻼعات،

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

عنوان
.٨١٤

.٨١٥

مﺮجﻊ عصﺮ آیت اﷲ العظمی
حکیﻢ بﻪ روایت تصویﺮ

مﺮجﻊ متقین آیتاﷲالعظمی حاج
سید احمد خوانساری

نام نخستين پديدآور
صفاءالدین تبﺮائیان

محمد تقی انصاریان

خوانساری

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

انتﺸارات انصاریان

مﺮجﻊ نﺸﺮ ایﺮان اطﻼعات ۱۳۸۸
.٨١٦

ناﺷﺮان ،کاغﺬ فﺮوﺷی ها ،لیتوگﺮافی

ها ،چاپخانﻪ ها،صحافی ها ،کتاب

اکبﺮ ثقیان

رسانﻪ

خانﻪ کتاب

فﺮوﺷی ها و ....

مﺮجﻊ نﺸﺮ ایﺮان اطﻼعات ۱۳۸۹
.٨١٧

ناﺷﺮان  ،کاغﺬ فﺮوﺷی ها  ،لیتو

گﺮافی ها ،چاپخانﻪ ها  ،صحافی

داریوش مطﻠبی

رسانﻪ

خانﻪ کتاب

ها  ،و . . .

مﺮجعیت در عﺮصﻪ اجتماع و

 .٨١٨سیاست اسناد و گزارش هایی از
آیات عظام نائینی ،اصفهانی ،قمی،

سید محمد حسین

منظور اﻻجداد

اسﻼم ،اجتماع

پﺮدیس دانش

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

قمی ،حائﺮی و بﺮوجﺮدی ۱۲۹۲ ،تا

 ۱۳۳۹ﺷمسی
 .٨١٩مﺮد رؤیاها
 .٨٢٠مﺮد رؤیاها
.٨٢١
.٨٢٢

مﺮد وفا مجموعﻪ داستان های
کوتاه

مﺮدان قبیﻠﻪ غیﺮت؛ از زبان عﻠی
اکبﺮ ابو تﺮابی

مﺮدی بﺮای همیﺸﻪ )نمایﺸنامﻪای

سید مهدی ﺷجاعی

ادبیات ،نمایﺸنامﻪ

همﺸهﺮی

سید مهدی ﺷجاعی

ادبیات ،نمایﺸنامﻪ

کتاب نیستان

سید رضا صدر

اسﻼم ،داستان

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

عبدالمجید رحمانیان

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

امید آزادگان

 .٨٢٣بﺮ اساس زندگی امام موسی صدر(

ﺷهﺮام کﺮمی

 .٨٢٤مﺮدی کﻪ زنده می ماند

حسن موﻻ دوست

مﺮزبان ایمان و یقین آیت اﷲ

 .٨٢٥العظمی حاج سید محمد تقی
خوانساری

محمد تقی انصاریان

خوانساری

ادبیات ،نمایﺸنامﻪ

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ﺷﺮکت انتﺸارات سوره مهﺮ

عصﺮ رسانﻪ

انتﺸارات انصاریان

عنوان
 .٨٢٦مﺮگ از من فﺮار میکند
مﺮگ ﺷﺮیعتی بازخوانی پﺮونده
.٨٢٧
مﺮگ دکتﺮ ﺷﺮیعتی بﻪ همﺮاه اسناد
مﺮوری بﺮ مواضﻊ ضد استعماری و

نام نخستين پديدآور
فﺮهاد خضﺮی
سعید ابﺮاهیمی،

محمد رضا حاج بابایی

ناﺷﺮ

موضوع
چمﺮان ،مصطفی

روایت فتح

ﺷﺮیعتی ،عﻠی

نگاه امﺮوز

محمد حسن رجبی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

)دوانی(

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

میﺮابوالفتح دعوتی

لبنان

 .٨٣٠مسیحیت و ادیان جهان

آرنولد جوزف توینبی

دین ﺷناسی تطبیقی

 .٨٣١مسیحیت ،یهودیت و اسﻼم

اف.ئی .پیتﺮز

دین

 .٨٣٢مسیﺮ مجموعﻪ سیﺮهای مطالعاتی
مسﺌﻠﻪی یهود یک تحﻠیل
.٨٣٣
مارکسیستی

احمد موسوی

کتابﺸناسی

لیونل آبﺮاهامز

دین یهود

محسن کمالیان

نسب ﺷناسی

راز نی

محسن کمالیان

نسب ﺷناسی

راز نی

 .٨٢٨ضد صهیونیستی روحانیت ﺷیعﻪ
در دوره معاصﺮ
.٨٢٩

.٨٣٤
.٨٣٥

مسﻠمین ﺷیعﻪ در لبنان فعالیت

ها و مقاﻻتی از امام موسی صدر

مﺸاهیﺮ خاندان صدر ) (۱ﺷﺮح
حال ها

مﺸاهیﺮ خاندان صدر ) (۱۸آسمان

پﺮ ستاره

مﺆسسﻪ انتﺸارات امیﺮکبیﺮ
بنیاد بعثت
مﺮکز مطالعات وتحقیقات
ادیان و مﺬاهب

نﺸﺮادیان )وابستﻪ بﻪ

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب(
ﺷﺮکت گﺮوه مطالعات

اندیﺸﻪ ورزان آریا

عنوان
.٨٣٦

مﺸاهیﺮ خاندان صدر ) (۲نسب

نامﻪ خاندان آقا مجتهد

 .٨٣٧مصاحبﻪ با تاریخ
 .٨٣٨مصاحبﻪ خﻼق
 .٨٣٩مصﺮ

.٨٤٠
.٨٤١
.٨٤٢

مصطفی چمﺮان نگاهی بﻪ زندگی
و مبارزات ﺷهید دکتﺮ چمﺮان

مصطفی چمﺮان مﺮدی بﺮای تمام
فصول

معجﻢ الﺸواهد ﺷﺮح ﺷواهد

مجمﻊ البیان ﺷیخ طبﺮسی

 .٨٤٣معﺮفی مکتب های فﻠسفی هند
 .٨٤٤معنای زندگی

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی

محسن کمالیان

نسب ﺷناسی

اوریانا فاﻻچی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

نﺸﺮ عﻠﻢ

احمد توکﻠی

رسانﻪ

خجستﻪ

سازمان جغﺮافیایی

امام موسی صدر

ن .م ،.اداره اطﻼعات

مصﺮ

زیتون سبز

امیﺮ صادقی گیوی

چمﺮان ،مصطفی

میﺮاث اهل قﻠﻢ

نﺮگس عﻠی مﺮدانی

چمﺮان ،مصطفی

نﺸﺮ وزرا

عطااﷲ افتخاری

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

جغﺮافیایی

ساتیش چاندرا

چاتﺮچی ،دریندرا
موهان داتا

پژوهﺸکده فﻠسفﻪ و
کﻼم اسﻼمی

فﻠسفﻪ ﺷﺮق
انسان

دانﺸگاه آزاد اسﻼمي واحد

یاسوج

مﺮکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مﺬاهب

پژوهﺸگاه عﻠوم و فﺮهنگ
اسﻼمی

عنوان
 .٨٤٥معنی حدیث الغدیﺮ
 .٨٤٦مغﺮب و هﻼل
.٨٤٧

مغز متفکﺮ جهان ﺷیعﻪ امام جعفﺮ
صادق )ع(

نام نخستين پديدآور
سید مﺮتضی

خسﺮوﺷاهی

محمد جواد موسوی

غﺮوی

ذبیحاﷲ منصوری

ناﺷﺮ

موضوع
اسﻼم ،احادیث ﺷیعﻪ

بوستان کتاب

اسﻼم ،عبادات

نﺸﺮ حجت

اسﻼم ،جعفﺮ بن محمد

صادق

جاویدان

 .٨٤٨مفاخﺮ اسﻼم

عﻠی دوانی

اسﻼم ،عﻠما و مجتهدان

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

 .٨٤٩مفهوم عﺮفان
مقدمﻪ ای بﺮ تفکﺮ نهضت اصﻼح
.٨٥٠
دینی

عﻠی موحدیان عطار

اسﻼم ،عﺮفان

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب

آلیستﺮ مک گﺮاث

بﺮرسی های تاریخی کﻠیسا دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب

.٨٥١

مقدمﻪای بﺮ کﺸمکش اعﺮاب و
اسﺮائیل

 .٨٥٢مکاتب تفسیﺮی

.٨٥٣

مکتب اجتهادی آیﻪاﷲ بﺮوجﺮدی
قدسسﺮه

عبدالوهاب مسیﺮی

فﻠسطین

عﻠی اکبﺮ بابایی

اسﻼم ،قﺮآن ،تفسیﺮ

زهﺮا اخوان صﺮاف

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

موسسﻪ مطالعات
اندیﺸﻪسازان نور

پژوهﺸکده حوزه و
دانﺸگاه

مﺆسسﻪ بوستان کتاب

)مﺮک چاپ و نﺸﺮ دفتﺮ

تبﻠیغات اسﻼمی حوزه
عﻠمیﻪ قﻢ (

عنوان
 .٨٥٤مکتب و نظام اقتصادی اسﻼم
من مبارزه می کنﻢ پس هستﻢ

 .٨٥٥متن سخنﺮانی امام موسی صدر در
آلمان
من محمد حسینیبهﺸتی هستﻢ:

 .٨٥٦ﺷهید آیت ا...سیدمحمد
حسینیبهﺸتی

.٨٥٧

من و آقا موسی خاطﺮات آیتاﷲ
عبدالجﻠیل جﻠیﻠی

مندلﻪ ،نظﺮیﻪ و عمل با اﺷاره

 .٨٥٨خاص بﻪ روان ﺷناسی جدید زیﺮ
دانستگی
منطق فهﻢ دین دیباچﻪ واره ای بﺮ

 .٨٥٩روش ﺷناسی اکتﺸاف گزاره ها و
آموزه های دینی

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

مهدی هادوی تهﺮانی

اسﻼم ،اجتماع

مﺆسسﻪ فﺮهنگی خانﻪ خﺮد

سید موسی صدر

اسﻼم ،اخﻼق

قﻠﻢ مکنون

تهیﻪ و تنظیﻢ بنیاد

نﺸﺮ آثار و اندیﺸﻪهای
ﺷهید آیتاﷲ دکتﺮ
بهﺸتی.

حمید قزوینی

چوزپﻪ توچی

عﻠی اکبﺮ رﺷاد

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ادیان هندی

اسﻼم

روزنﻪ

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

دانﺸگاه ادیان و مﺬاهب
پژوهﺸگاه فﺮهنگ و
اندیﺸﻪ اسﻼمی

عنوان
.٨٦٠

منظومﻪ قﺮآنی طوﻻنی تﺮین

قصیده ادبی در تاریخ ادبیات ایﺮان

مهاجﺮ ﺷﺮیﻒ خاطﺮات

 .٨٦١حجتاﻻسﻼم والمسﻠمین حسن
یزدیزاده
.٨٦٢

مهﺮ استاد سیﺮه عﻠمی و عمﻠی

استاد جوادی آمﻠی)دامظﻠﻪ العالی(
مهﺮ نگاه اولیاء؛ از زبان عﻠی اکبﺮ

نام نخستين پديدآور
ابﺮاهیﻢ ﺷایان
عﻠیﺮضا نخبﻪ ،ابوالفضل

هدایتی

مﺮکز نﺸﺮ إسﺮاء

موضوع
ادبیات ،ﺷعﺮ
ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
نﺸﺮ مﺮبﻊ
مﺆسسﻪ تنظیﻢ و نﺸﺮ آثار

امام خمینی )س( ،موسسﻪ

چاپ و نﺸﺮ عﺮوج
اسﺮاء

عبدالمجید رحمانیان

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

امید آزادگان

 .٨٦٤موسیقی و تفﺮیح در اسﻼم

محمد حسینی بهﺸتی

اسﻼم ،هنﺮ

بقعﻪ

 .٨٦٥موعود و میعاد

سید موسی صدر

اسﻼم ،مهدویت

.٨٦٣

ابو تﺮابی

 .٨٦٦موقعیت اعﺮاب و اسﺮائیل
 .٨٦٧میﺮ حامد حسین

محمد حسنین هیکل

تﺮجمﻪ بهمن رازانی
محمد رضا حکیمی

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

فﻠسطین

انتﺸارات پیﺸگام

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

عنوان
میﺮزا مهدی اصفهانی ،از مکتب

 .٨٦٨سﻠوکی سامﺮاء تا مکتب معارف
خﺮاسان
.٨٦٩

میعاد با سپیدهگﺸایان زندگینامﻪ

دانﺸورانی چند...

 .٨٧٠نا
.٨٧١

.٨٧٢

.٨٧٣

ناگﺮا خاطﺮات خبﺮنگار جنگ مجید

جیﺮانپورخامنﻪ

ناگفتﻪ ها و اسﺮار زندگی آیت اﷲ
ﺷهید سید محمد باقﺮ صدر

نامﻪ ایﺮان مجموعﻪ مقالﻪ ها،

سﺮوده ها و مطالب ایﺮان ﺷناسی
نامﻪ های تاریخی گزیده ای از

 .٨٧٤نامﻪ های رجال دین و سیاست بﻪ
حضﺮت آیت اﷲ العظمی سید

نام نخستين پديدآور

موضوع

سید مقداد نبوی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

آرش مﺮدانیپور

اسﻼم ،ﺷیعﻪ

مﺮیﻢ بﺮادران

ادبیات ،داستان

زهﺮه میﺮباقﺮی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

رضوی

عفیﻒ نابﻠسی

حمید یزدان پﺮست

محمود خسﺮو ﺷاهی

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
ایﺮان

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷنامﻪ

ناﺷﺮ
نگاه معاصﺮ
انتﺸارات موسسﻪ فﺮهنگی
سماء

دارالصدر )پژوهﺸگاه عﻠمی

تخصصی ﺷهید صدر(
انتﺸارات روایت فتح

دفتﺮ نﺸﺮ معارف

انتﺸارات اطﻼعات

کﻠبﻪ ﺷﺮوق

عنوان

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

محمد صادق روحانی )مد ظﻠﻪ
العالی(

.٨٧٥

نای و نی جستارهایی درباره

اسﻼم ،انسان ،لبنان ،مقاومت

 .٨٧٦نبﺮد با زندگی

.٨٧٧

نبوغ و فﺮزانگی آیة اﷲ العظمی

ﺷهید صدر

 .٨٧٨نﺸانﻪ هایی از او
.٨٧٩

نظام حزبی و احزاب سیاسی در
اسﺮائیل

 .٨٨٠نظام حکومتی و قانونی اسﺮائیل

سید موسی صدر

اسﻼم ،مﺬهب ،تقﺮیب

سید بنتالهدی صدر

ادبیات عﺮبی ،داستان

سید عﻠی ﺷفیعی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

کنگﺮه بین المﻠﻠی آیت اﷲ

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

العظمی ﺷهید صدر

سید رضا صدر

اسﻼم ،الهیات

بوستان کتاب

احمد خﻠیفﻪ

خاورمیانﻪ

الیاس ﺷوفانی ،موسی

ابورمضان

لبنان

مﺮکز پژوهﺸهای عﻠمی و

مطالعات استﺮاتژیک
خاورمیانﻪ

مﺮکز پژوهﺸهای عﻠمی و

مطالعات استﺮاتژیک
خاورمیانﻪ

عنوان
.٨٨١
.٨٨٢

نظﺮیﻪ سیاسی ﺷهید
سیدمحمدباقﺮ صدر

نفت و سیاست در استﺮاتژی

جهان عﺮب

نام نخستين پديدآور

موضوع

طالب حمدانی

اسﻼم ،اجتماع

محمد السماک

اقتصاد

ناﺷﺮ
کتاب فﺮدا
مﺮکز مطالعات استﺮاتژیک

خاورمیانﻪ

نقابها جﺮیان ﺷناسی نفوذ در

تاریخ انقﻼب اسﻼمی ایﺮان
.٨٨٣

)نگاهی بﻪ ﻻیﻪ های پیدا و پنهان
 ۳۶پﺮونده مهﻢ نفوذ و استحالﻪ

محمد عﻠی الفت پور

سیاسی ،فﺮهنگی و اقتصادی

عﻠوم سیاسی ،گﺮوه های

سیاسی

محمد عﻠی الفت پور

ایﺮان(

 .٨٨٤نقش اسﻼم در زندگی نوین
نقش آفﺮینی یهودیان مخفی در
.٨٨٥
مسیحیت

سید موسی صدر

اسﻼم ،زندگی

انتﺸارات توحید

یوسﻒ رﺷاد

دین یهود

هﻼل

نقش رسانﻪهای تصویﺮی در زوال

.٨٨٦

دوران کودکی) :نقش تﻠویزیون در

ربودن گوهﺮ طفولیت از زندگی

نیل پستمن

عﻠوم اجتماعی ،رسانﻪ

انسان(

.٨٨٧

نقش سیاسی عﻠمای ﺷیعﻪ در
عصﺮ قاجار

امیﺮحسین خالقی نژاد

ایﺮان ،قاجار

اطﻼعات

عنوان
.٨٨٨
.٨٨٩

نگارش ) - (۳پایﻪ دوازدهﻢ دوره

دوم متوسطﻪ ۱۱۲۲۰۲

سازمان پژوهش و

بﺮنامﻪ ریزی آموزﺷی

نگارش ) (۳پایﻪ دوازدهﻢ دوره

نگاهی از درون بﻪ جنبش چپ

 .٨٩٢ایﺮان گفتگو با مهدی خانبابا
تهﺮانی

نگاهی بﻪ اوضاع لبنان نهضت
آزادی ایﺮان ﺷهﺮیور ماه ۱۳۶۱

نگاهی بﻪ تاریخ لبنان؛ تحﻠیﻠی

 .٨٩٤کوتاه از وضﻊ سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی اسﻼمی لبنان
نگاهی بﻪ زندگی آثار حجت اﻻ

موضوع
آموزش و پﺮوش
آموزش و پﺮوش

دوم متوسطﻪ ۱۱۲۲۰۲ -

 .٨٩٠نگارش و ویﺮایش
نگاهی از درون بﻪ جنبش چپ
.٨٩١
ایﺮان گفتگو با کوروش ﻻﺷایی

.٨٩٣

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ
ﺷﺮکت چاپ و نﺸﺮ

کتابهای درسی ایﺮان

ﺷﺮکت چاپ و نﺸﺮ کتاب

های درسی ایﺮان

احمد سمیعی گیﻼنی

نگارش

سمت

کوروش ﻻﺷائی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

اختﺮان

مصاحبﻪ کننده حمید
ﺷوکت

نهضت آزادی ایﺮان
محسن عدوانی

 .٨٩٥سﻼم والمسﻠمین استاد سید هادی محمود خسﺮوﺷاهی
خسﺮو ﺷاهی

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ﺷﺮکت سهامی انتﺸار

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی

نهضت آزادی ایﺮان

لبنان

فﺮق و مﺬاهب اسﻼمی

نﺸﺮ آزادی

کﻠبﻪ ﺷﺮوق

عنوان
 .٨٩٦نگاهی نو بﻪ تاریخ جهان اسﻼم

نام نخستين پديدآور

ناﺷﺮ

موضوع

سازمان انتﺸارات

رینهارد ﺷولز

تاریخ جهان

پژوهﺸگاه فﺮهنگ و

نمایﻪ موضوعی مجﻠﻪ درسهایی

مجﻠﻪ درسهایی از

کتابﺸناسی ،فهﺮست

انتﺸارات امام

نمایﻪ نویسندگان مقاﻻت مجﻠﻪ

مجﻠﻪ درسهایی از

کتابﺸناسی ،فهﺮست

انتﺸارات امام

 .٨٩٩نهادهای اقتصادی اسﻼم

سید محمدباقﺮ صدر

اسﻼم ،اجتماع

بدر

 .٩٠٠نهج البﻼغﻪ

سید جعفﺮ ﺷهیدی

اسﻼم ،عﻠی بن ابی طالب

.٨٩٧
.٨٩٨

از مکتب اسﻼم

درسهایی از مکتب اسﻼم

 .٩٠١نهج البﻼغﻪ با تﺮجمﻪ منظوم
 .٩٠٢نهضت روحانیون ایﺮان
نیﺮوهای مﺬهبی در بستﺮ حﺮکت
.٩٠٣
نهضت مﻠی
.٩٠٤

هاﺷمی رفسنجانی کارنامﻪ و
خاطﺮات ۱۳۶۰

مکتب اسﻼم
مکتب اسﻼم

با تﺮجمﻪ منظوم امید

موضوعی
موضوعی

اندیﺸﻪ اسﻼمی

عﻠیبنابیطالب)ع(
عﻠیبنابیطالب)ع(

ﺷﺮکت انتﺸارات عﻠمی و
فﺮهنگی

ادبیات ،ﺷعﺮ

امید مجد

عﻠی دوانی

ایﺮان ،مﺸﺮوطﻪ

مﺮکز اسناد انقﻼب اسﻼمی

عﻠی رهنما

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

گام نو

اکبﺮ هاﺷمی

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

مجد

رفسنجانی

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

نﺸﺮ معارف انقﻼب

عنوان
هاﺷمی رفسنجانی ،دوران مبارزه

 .٩٠٥خاطﺮات ،تصویﺮها ،اسناد،
گاهﺸمار
.٩٠٦

.٩٠٧
.٩٠٨

هاﺷمی و انقﻼب تاریخ سیاسی
ایﺮان از انقﻼب تا جنگ

هاوانا ،بیﺮوت ،آبادان مجموعﻪ
ﺷعﺮ

هستی و عﺸق و نیستی مقاﻻتی
در عﺮفان

 .٩٠٩هفت گفتار درباره تﺮجمﻪ
هﻠیوپولیس؛ عکس های معصومﻪ
 .٩١٠جوادی نسب از تاریخ تمدن در
لبنان
.٩١١

همگام با آزادی؛ خاطﺮات ﺷفاهی
دکتﺮ سید محمد مهدی جعفﺮی

 .٩١٢هویت صنفی روحانی

نام نخستين پديدآور
اکبﺮ هاﺷمی رفسنجانی

مسعود رضوی

موضوع
ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،
سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ایﺮان ،انقﻼب اسﻼمی،

سﺮگﺬﺷتنامﻪ

ناﺷﺮ
دفتﺮ نﺸﺮ معارف انقﻼب

همﺸهﺮی
مهدیار جوانبا همکاری

هادی خوانساری

ادبیات ،ﺷعﺮ

قاسﻢ کاکایی

اسﻼم ،عﺮفان

هﺮمس

کوروش صفوی

زبانﺸناسی

نﺸﺮ مﺮکز

معصومﻪ جوادی
نسب

مصاحبﻪ کننده سید

قاسﻢ یاحسینی

محمد رضا حکیمی

انجمن دوستی ایﺮان وکوبا

عکاسی
ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

صحیفﻪ خﺮد

اسﻼم ،اخﻼق اجتماعی

دفتﺮ نﺸﺮ فﺮهنگ اسﻼمی

عنوان
 .٩١٣وجوه قﺮآن

نام نخستين پديدآور
ابوالفضل حبیش بن

ناﺷﺮ

موضوع
اسﻼم ،قﺮآن

انتﺸارات دانﺸگاه تهﺮان

 .٩١٤وعده صادق در قﺮآن و تاریخ

دیاب مهداوی

اسﻼم ،قﺮآن ،مباحث

انتﺸارات خﺮسندی

 .٩١٥وﻻیت از دیدگاه عقل و فطﺮت
 .٩١٦وﻻیت ،رهبﺮی ،روحانیت

سید محمد باقﺮ صدر

اسﻼم ،امامت

انتﺸارات جهان آرا

محمد حسینی بهﺸتی

اسﻼم ،امامت

بقعﻪ

ابﺮاهیﻢ تفﻠیسي

وندهای اﺷتقاقی فعﻠی در لهجﻪها

 .٩١٧وگویشهای ایﺮانی و کاربﺮد آنها در ایﺮان کﻠباسی
واژهسازی
 .٩١٨ویﺮاستاری و مدیﺮیت اخبار
یاد ایام نیﻢ قﺮن تاریخ قﻢ در ﺷعﺮ
.٩١٩
انصاری )۱۴۰۰ - ۱۳۵۰ق(.
یادداﺷت های روزانﻪ نیمایوﺷیج

عﻠی اکبﺮ قاضی زاده
محمد عﻠی انصاری
قمی

زبانﺸناسی
رسانﻪ

فﺮهنگستان زبان و ادب
فارسی

روزنامﻪ ایﺮان

ادبیات ،ﺷعﺮ

 .٩٢٠بازیابی و بازنویسی از روی دست
نوﺷتﻪی نیما

ﺷﺮاگیﻢ یوﺷیج

ادبیات ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

انتﺸارات مﺮوارید

 .٩٢١یادداﺷتهای عﻠﻢ
 .٩٢٢یادگاران مانا

امیﺮ اسداﷲ عﻠﻢ

ایﺮان ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ

کتابسﺮا

پوران ﺷﺮیعت رضوی

مسیحیت

ژرف

عنوان
یادمان مکتب اسﻼم گفتارها و

 .٩٢٣نوﺷتارهایی در پنجاه سالگی
نﺸﺮیﻪ مکتب اسﻼم
 .٩٢٤یادنامﻪ امام موسی صدر

یادنامﻪ امام موسی صدر )بﻪ

 .٩٢٥مناسبت سی امین سالگﺮد ربودن
امام موسی صدر در لیبی(
یادنامﻪ اولین سالگﺮد ﺷهادت

 .٩٢٦سﺮدار پﺮ افتخار اسﻼم ﺷهید دکتﺮ
مصطفی چمﺮان
.٩٢٧

یادنامﻪ ﺷهید بزرگوار دکتﺮ
مصطفی چمﺮان

یادنامﻪ محقق نیﺸابوری ﺷامل

 .٩٢٨اهﻢ مسایل چهل سال تاریخ
نیﺸابور

نام نخستين پديدآور
اداره کل فﺮهنگ و

موضوع

ارﺷاد اسﻼمی استان

روزنامﻪ نگاری

سید هادی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

قﻢ

خسﺮوﺷاهی

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

سید هادی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

خسﺮوﺷاهی

بنیاد ﺷهید چمﺮان
مهدی بازرگان ،ابﺮاهیﻢ

یزدی

جواد محقق نیﺸابوری

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
امام عصﺮ

مﺮکز بﺮرسیهای اسﻼمی

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

چمﺮان ،مصطفی

بنیاد ﺷهید چمﺮان

چمﺮان ،مصطفی

انتﺸارات قﻠﻢ

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

واژک

عنوان
.٩٢٩

یادواره ﺷهید آیت اﷲ
سیدمحمدباقﺮ صدر

یادی از ﺷهیدی گزیده ای از

 .٩٣٠عکس های عﻼمﻪ فقید مﺮحوم
سید جعفﺮ ﺷهیدی
.٩٣١

یاران موافق خاطﺮات آیتاﷲ
سیدمﺮتضی مستجابی

یاسﺮ عﺮفات زندگی سیاسی،

 .٩٣٢ویژگی های روان ﺷناختی و
جانﺸینان احتمالی
 .٩٣٣یاسﺮ عﺮفات از مبارزه تا مﺬاکﺮه
ید اﷲ چﺮا ایاﻻت متحده بﺮای
.٩٣٤
اسﺮا ل از منافﻊ خویش میگﺬرد؟
.٩٣٥

یک قﺮن مبارزه یهود عﻠیﻪ

صهیونیسﻢ تهدیدی از درون

نام نخستين پديدآور
الهﻪ کوﻻئی

انجمن آثار و مفاخﺮ
فﺮهنگی

حمید قزوینی
ولید محمد عﻠی،

جﺮالد پست
افسانﻪ وفا

ﺷﺮح و اضافات محمد

سماک

یاکوب رابکین

موضوع
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان
اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

ناﺷﺮ
کانون انتﺸارات ناصﺮ

انجمن آثار و مفاخﺮ

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

فﺮهنگی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

مﺆسسﮥ فﺮهنگی تحقیقاتی

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

امام موسی صدر

فﻠسطین

اندیﺸﻪسازان نور

فﻠسطین

روایت فتح

قاره ها ،امﺮیکا

هﻼل

عﻠوم سیاسی ،ایدئولوژی

سیاسی ،صهیونیسﻢ

امیﺮکبیﺮ

عنوان
.٩٣٦
.٩٣٧

یهود در خاورمیانﻪ خﺮوج اخیﺮ از
گتوی جدید

یهودیان ،جهان و پول :تاریخ

اقتصادی قوم یهود

 .٩٣٨یهودیت بﺮرسی تاریخی
یوسﻒ لبنان امام موسی صدر

) .٩٣٩زندگی نامﻪ  ،خاطﺮات و
سﺮنوﺷت(

.٩٤٠

یوسﻒ لبنان امام موسی صدر

نام نخستين پديدآور

موضوع

مامون کیوان

خاورمیانﻪ

ژاک آتالی

اقتصاد

ایزیدور اپستاین

دین یهود

سید محمدرضا غیاثی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

سید محمد رضا غیاثی

اسﻼم ،سﺮگﺬﺷتنامﻪ،

کﺮمانی

)زندگی نامﻪ ،خاطﺮات و سﺮنوﺷت( کﺮمانی

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ﺷیعیان ،عﻠما و مجتهدان

ناﺷﺮ
ﺷﺮکت گﺮوه مطالعات

اندیﺸﻪ ورزان آریا
امیﺮکبیﺮ

مﺆسسﻪ پژوهﺸی حکمت
و فﻠسفﻪ ایﺮان

دارالکتاب  -جزایﺮی

مﺮکز نﺸﺮ سنابل

