
  موجود در کتابخانه فارسیهای فهرست کتاب

  

  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  مسعود بهنود  روز بازرگان  ۲۷۵   .١
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  نشر علم

٢.   
خاطرات از امیر سرتیپ  ۶۴۱۰

  خلبان آزاده حسین لشگری 

خاطرات از حسین 

  لشگری
  نشر آجا  ایران، سرگذشتنامه

٣.   
۷ روایت خصوصی از زندگی 

  سیدموسی صدر 
  حبیبه جعفریان

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  سپیده باوران

٤.   
اتحادیه انجمنهای اسالمی 

  دانشجویان در اروپا 
  بقعه   ایران، سرگذشتنامه  محمد حسینی بهشتی

٥.   

اثرآفرینان زندگینامه نام آوران 

فرهنگی ایران ( ازآغاز تا سال 
  ۱۳۰۰ هجری شمسی)

  سرگذشتنامه  محمدرضا نصیری 
انجمن آثار و مفاخر 

  فرهنگی
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  نهاد حشیشو  احزاب سیاسی لبنان    .٦
علوم سیاسی، روند 

  سیاسی

مرکز پژوهشهای علمی و 

مطالعات استراتژیک 
  خاورمیانه

٧.   

احوال و آثار شیخ محمدتقی 

ق) و ۱۲۴۸اصفهانی (منجفیرازی
   خاندانش

  اسالم، شیعه  رحیم قاسمی
مؤسسه کتابشناسی شیعه، 

  انتشارات

٨.   

احیاگر حوزهی خراسان گذری بر 

آموز معارف زندگانی و آثار حقایق
وحیانی، مربی عالمان، فقیه 

  اصفهانی بیت، میرزامهدیاهل

  شریفطالبیانحسن 
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  آفاق

٩.   

اخگر گداخته حکومت تجربه 
سازی شیعیان در عراق دولت

  پساصدام

  آرما  عراق  علیطاهرالحمود

    اخالق شغلی، اقتصادی  ملیحه عنابستانی  اخالق حرفهای  .١٠

١١. 
اخالق در اقتصاد با تاکید بر 

 نظریات شهید صدر 
  پرشکوه  اسالم، اجتماع، اقتصاد  رحمت اهللا علیرحیمی

  مؤسسه نشر شهر  اسالم، عبادات  سید موسی صدر  اخالق روزه  .١٢
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  اسالم، قرآن، ادبیات  مستنصر میر  ادبیات قرآن (مجموعه مقاالت )  .١٣
انتشارات دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

  ادیان چین و ژاپن  .١٤

مایکل ساسو، دیوید 

رید ترجمه محمد علی 

  رستمیان

  دین
مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

١٥. 

ادیان در خدمت انسان 

جستارهایی درباره دین و مسائل 

  جهان امروز

  اسالم  سید موسی صدر
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

١٦. 
اربعین حدیث درباره بیت 

  المقدس 

جواد شعرباف ترجمه 

  محمد روحانی
  اسالم، حدیث

اتحادیه بین المللی 

سازمانها ی غیر دولتی 

حامی حقوق ملت 
  فلسطین

١٧. 
ارجنامه انسان راهی برای وحدت 

  ادیان الهی و فرق اسالمی
  اسالم، انسان  سید موسی صدر

سازمان تبلیغات 

چاپ و نشر  اسالمی،شرکت
  المللبین

١٨. 
از افسانه یهودی ستیزی تا 

  واقعیت اسالم ستیزی در دنیا 

تهیه موسسه 

مطالعات و تحقیقات 
بین المللی ابرار معاصر 

  شاخه خراسان

علوم اجتماعی، گروه های 
  نژادی

مؤسسه بوستان کتاب 

(مرکز چاپ و نشر دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه 

  علمیه قم) 
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١٩. 

از دربند تا قطیف گزارشی از 

گفتگوهای مسیحی ـ اسالمی در 
دوره صفوی و قاجاری (به ضمیمه 

  رساله) ۵

رسول جعفریان، مریم 
  صدیقی

اسالم، ادیان و مذاهب 
  دیگر

  نشر علم

  دانشگاه ادیان و مذاهب  اسالم، ایمان  علی موحدیان عطار  از شک تا یقین  .٢٠

٢١. 
از فرانکلین تا الله زار؛ زندگینامه 

  همایون صنعتی زاده 
  ققنوس  سرگذشتنامه  سیروس علی نژاد

٢٢. 
از نیمه خرداد طرحی از اندیشه و 

  ایاهللا خامنهرهبری حضرت آیت
  ایران، سرگذشتنامه  مصطفی غفاری

نهضت نرمافزاری (وابسته 
به انتشارات انقالب 

  اسالمی)

٢٣. 

اساس تاریخ شیعیان در سوریه و 
لبنان: نخستین پژوهش علمی 

  ی تاریخ شیعیان این منطقه درباره

  کتاب توت  سوریه  جعفر مهاجر 

٢٤. 

استراتژی پیرامونی اسرائیل اسرار 
عملیات مشترک موساد، ساواک، 

سرویس های اطالعاتی ترکیه و 

  اتیوپی در خاورمیانه و آفریقا

  تقی پورمحمدتقی 
علوم سیاسی، روابط بین 

  الملل

مؤسسه مطالعات و 

  پژوهشهای سیاسی

  مؤسسه بوستان کتاب   اسالم، اخالق  سید رضا صدر   استقامت  .٢٥
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  اسالم، قرآن، تفسیر  سید موسی صدر  اسرا  .٢٦
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  اسرار ربوده شدن امام موسی صدر  .٢٧

مرکز مطالعات و 

تحقیقات امام موسی 

  صدر

  امام موسی صدر  لبنان

  خاورمیانه  عصام سخنینی  اسرائیلیات  .٢٨
کتاب توت، پژوهشکده 

  تاریخ اسالم

  مسیحیت  جان هیک    اسطوره تجسد خدا  .٢٩
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  کتاب توت  فرق و مذاهب اسالمی  ناجیه الوریمی بوعجلیه  اسالم خوارج  .٣٠

٣١. 
اسالم در مقابل انحطاط و غرب 

  زدگی معاصر 
  انتشارات معصومین  اسالم، تمدن غرب  منیر شفیق

٣٢. 
اسالم راهبر زندگی؛ مکتب اسالم؛ 

  رسالت ما 
  اسالم، اجتماع  سید محمدباقر صدر

دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)

٣٣. 
اسالم سیاسی نگاهی به تاریخ و 

  اندیشه حرکه النهضه تونس
  بوستان کتاب   اسالم در مناطق مختلف  فرانسوا بورجا 

  اسالم، تاریخ تصوف  محمدبن طیب   اسالم متصوفان  .٣٤
کتاب توت، پژوهشکده 

  تاریخ اسالم



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  مؤسسه اطالعات]  اسالم، مذهب، تقریب  سید موسی صدر  اسالم و فرهنگ قرن بیستم  .٣٥

  اسالم، مذهب، تقریب  سید موسی صدر  اسالم و فرهنگ قرن بیستم  .٣٦
انتشارات کتاب آوند 

  دانش 

  کتاب آوند دانش  اسالم، مذهب، تقریب  سید موسی صدر  اسالم و فرهنگ قرن بیستم  .٣٧

  نشر محمد  اسالم، اجتماع، اقتصاد  سید موسی صدر  اسالم و مشکل اختالف طبقاتی  .٣٨

٣٩. 
اسالم و مشکالت اقتصادی مسئله 

  ربا و رباخواری
  مؤسسه مطبوعاتی فراهانی  اسالم، اجتماع، اقتصاد  ابواالعلی مودودی

  اسماعیلیه  .٤٠

گروه مذاهب 

اسالمیمرکز مطالعات 

وتحقیقات ادیان و 

  مذاهب

  اسالم، شیعه
مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

٤١. 
اسناد فاجعه لبنان (به ضمیمه از 

  شاه تا شمعون) 

تهیه و تنظیم بخشی 

از دانشجویان مسلمان 

  خارج از کشور

    لبنان

  ابتک امجمؤسسه ان  اسالم، حسین بن علی  طبق یلدعمحم اسوههای عاشورا  .٤٢
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 اسالم، واژه نامه    اصطالح نامه اصول فقه  .٤٣
مرکز انتشارات دفتر 

  تبلیغات اسالمی

    اصطالح نامه علوم حدیث  .٤٤
ذخیره و بازیابی، 

 اصطالحنامه
  بوستان کتاب

 اسالم، دائره المعارف    اصطالح نامه علوم قرآنی  .٤٥
مرکز انتشارات دفتر 

  تبلیغات اسالمی 

  اصطالح نامه فلسفه اسالمی  .٤٦
محمد هادی یعقوب 

  نژاد
  اسالم، مذهب، تقریب

دفتر تبلیغات اسالمی 

  حوزه علمیه قم

  بوستان کتاب قم منطق    اصطالح نامه منطق  .٤٧

  بوستان کتاب اسالم، اخالق    اصطالحنامه اخالق اسالمی  .٤٨

  باربارا بوث، میشل بلر  اصطالحنامه جامعه شناسی  .٤٩
ذخیره و بازیابی، 

  اصطالحنامه

مرکز اطالعات و مدارک 

  علمی ایران

٥٠. 
اصطالحنامه فرهنگی سه زبانه 

  عربی  -نگلیسی ا -فارسی
فریبرز خسروی، با 

  همکاری نرگس قدیمی
ذخیره و بازیابی، 

  اصطالحنامه

انتشارات سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی جمهوری 

  اسالمی ایران

 اسالم، دائره المعارف    اصطالحنامه قرآنی  .٥١
مرکز انتشارات دفتر 

  تبلیغات اسالمی

  بوستان کتاب قم اسالم، کالم    اصطالحنامه کالم اسالمی  .٥٢

  بوستان کتاب واژه نامه اسالمی    اصطالحنامه معارف قرآن  .٥٣
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٥٤. 
اصول خبرنویسی شناخت،جمع 

  آوری، انتشار اخبار
  سروش  رسانه  اکبر نصراللهی

٥٥. 
اصول کاربردی خبرنگاری وخبر 

  رسانی در رادیو و تلویزیون 
  رسانه  حجت اهللا عباسی

سروش (انتشارات صدا و 

  )سیما

٥٦. 
اصول و مبانی مکتب سیاسی 

  نجف 
  دانشگاه امام صادق  اسالم، اجتماع  مهدی بشارت 

٥٧. 

اطالعات ۸۰ سال ۸۰ سال حضور 

مستمر در صحنه اطالع رسانی 
  کشور

  مؤسسه اطالعات پیایند و نمایه  

  فرق و مذاهب اسالمی  رسول جعفریان  اطلس شیعه  .٥٨
سازمان جغرافیایی 

  نیروهای مسلح 

  اسالم، الهیات  سید محمدباقر صدر  اعتقاد ما   .٥٩
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)

٦٠. 
اعزام محصل به خارج از کشور (در 

  ) دوره قاجاریه 
  چاپ و نشر بنیاد  آموزش عالی  غالمعلی سرمد

  افراط گرایی در اروپا  .٦١

مرکز مطالعات فرهنگی 

بین المللی سازمان 
فرهنگ و ارتباطات 

  اسالمی

علوم اجتماعی، علل 
  تحوالت

  انتشارات بینالمللی الهدی
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  افراط گرایی در جنوب شرق آسیا  .٦٢

مرکز مطالعات فرهنگی 

بین المللی سازمان 
فرهنگ و ارتباطات 

  اسالمی

علوم اجتماعی، علل 
  تحوالت

  انتشارات بینالمللی الهدی

  افراط گرایی در جهان  .٦٣

مرکز مطالعات فرهنگی 
بین المللی سازمان 

فرهنگ و ارتباطات 
  اسالمی

 علوم اجتماعی، علل

  تحوالت
  انتشارات بینالمللی الهدی

  افراط گرایی در جهان عرب  .٦٤

مرکز مطالعات فرهنگی 

بین المللی سازمان 
فرهنگ و ارتباطات 

  اسالمی

علوم اجتماعی، علل 
  تحوالت

  انتشارات بینالمللی الهدی

  افراطگرایی در اروپا  .٦٥

مرکز مطالعات فرهنگی 
بین المللی سازمان 

ارتباطات فرهنگ و 

  اسالمی

علوم اجتماعی، علل 

  تحوالت
  انتشارات بینالمللی الهدی

مرکز مطالعات فرهنگی   افراطگرایی در آسیای مرکزی  .٦٦

بین المللی سازمان 

علوم اجتماعی، علل 
  تحوالت

  انتشارات بینالمللی الهدی
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فرهنگ و ارتباطات 

  اسالمی

  علم  ایران، سرگذشتنامه  احسان نراقی  اقبال ناممکن  .٦٧

  مشعل دانشجو  اسالم، اجتماع، اقتصاد  سید موسی صدر  اقتصاد در مکتب اسالم  .٦٨

٦٩. 
اقتصاد در مکتب اسالم کار- 

  بزار تولیدا -سرمایه 
    اسالم، اجتماع، اقتصاد  سید موسی صدر

٧٠. 
اقتصاد سیاسی ایران از 

 مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی 

محمد علی همایون 

  کاتوزیان 
  نشر مرکز  اقتصاد

  اسالم، اجتماع  سید محمدباقر صدر  اقتصاد ما (کتاب دوم)  .٧١
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)

  اقلیم خاطرات  .٧٢

فاطمه طباطبایی 

(همسر سید احمد 
  خمینی)

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده امام خمینی و 
  انقالب اسالمی

٧٣. 
الحیاه گزارشی درباره جلد سوم تا 

  ششم
  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  اسالم، اجتماع، اقتصاد  محمد رضا حکیمی

  مرکز اسناد انقالب اسالمی  ایران، سرگذشتنامه  حمید پاشا پور یواالری  امام خمینی و انتفاضهی فلسطین  .٧٤
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  امام خمینی و جمال عبدالناصر  .٧٥
سید هادی 

  خسروشاهی
  اطالعات   ایران، انقالب اسالمی

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  اسالم، حسن بن علی  محمد رضا حکیمی  امام در عینیت جامعه  .٧٦

  سید موسی صدر  امام شهادت   .٧٧
اسالم، سرگذشتنامه، 

  مجتهدانشیعیان، علما و 
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٧٨. 

امام علی (ع) هشتادو هشت 

مقاله تاریخی ،روایی، عرفانی و 
ادبی درباره امیر المو منین علیه 

  السالم

محمد حمید یزدان 
  پرست الریجانی

  اطالعات  اسالم، چهارده معصوم

  سیدعباداهللا هاشمی  امام گفتگو، صلح، مدارا  .٧٩
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  اطالعات

  عبدالرحیم اباذری  امام موسی صدر  .٨٠
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  انتشارات جوانه رشد
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  محمد رضا اصالنی  امام موسی صدر  .٨١
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  مدرسه 

  عبدالرحیم اباذری  امام موسی صدر امید محرومان  .٨٢
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  سازمان تبلیغات اسالمی

  اسالم، مذهب، تقریب  عبدالرحیم اباذری  امام موسی صدر سروش وحدت  .٨٣
مجمع جهانی تقریب 

  مذاهب اسالمی

٨٤. 
امام موسی صدر گذارها و 

  ها خاطره
  حسین شرف الدین

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 
  امام موسی صدر

٨٥. 

امام موسی صدر و دیدگاههای او 
درباره آرا و آثار دکتر علی شریعتی 

در و حمایتهایش از آن زنده یاد 

  چهار مصاحبه با حسین رزمجو

  انتشارات قاف   شریعتی، علی  حسین رزمجو

٨٦. 
امام موسی صدر و مسئله رژیم 

  صهیونیستی 
  ابرار معاصر تهران   سیاست خارجی ایران  حسین آجورلو

٨٧. 
امام موسی صدر: گذارها و 

  : ایران، نجف، لبنان هاخاطره
  حسین شرف الدین

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  امام موسی صدر
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٨٨. 
امام موسی صدر، مصلح بزرگ 

  اجتماعی 
سید هادی 
  خسروشاهی

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  نشر ادیان 

  مهدی مهریزی  امام موسی صدر؛ عاِلم تراز  .٨٩
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
مؤسسه فرهنگی دین 

  پژوهی بشرا

٩٠. 

امام موسی صدری که من 

با حاشیه هایی از شناختم ام  
  زنده یاد دکتر صادق طباطبایی

  محسن کمالیان
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  محسن کمالیان (۳۱۰)

٩١. 
امامان اهل بیت علیهمالسالم، 

  مرزبانان حریم اسالم 
  اسالم، چهارده معصوم  سید محمد باقر صدر

دارالصدر (پژوهشگاه علمی 
  تخصصی شهید صدر)

  دانشگاه ادیان و مذاهب  اسالم، مذهب، تقریب  علی آقانوری  امامان شیعه و وحدت اسالمی  .٩٢

  اسالم، شیعه  مصطفی سلطانی  امامت از دیدگاه امامیه وزندیه  .٩٣
انتشارات دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

  محالتی   اسالم، علی بن ابی طالب  تقی طباطبایی قمی  امیر المؤمنین  .٩٤
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  دین یهود  جولیوس گرینستون  انتظار مسیحا در آئین یهود  .٩٥
انتشارات دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

٩٦. 
اندیشه اصالحی در نهضتهای 

  اسالمی [با اصالحات و اضافات] 
    اسالم، مذهب، تقریب  محمد جواد صاحبی

٩٧. 

اندیشه ربوده شده گفتارهای 

صاحب نظران ایرانی و غیر ایرانی 

  )۱درباره امام موسی صدر (

  مهدی فرخیان
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  بوستان کتاب  اسالم، اجتماع  محمد پزشکی  اندیشه سیاسی شرف الدین  .٩٨

٩٩. 
اندیشه سیاسی عرب در دوره 

  معاصر 
  انور عبدالملک 

علوم سیاسی، حکومت 
  محلی

  دانشگاه  مفید

  اندیشه سیاسی متفکران مسلمان  .١٠٠
علیاکبر علیخانی و 

  همکاران
  اسالم، اجتماع

پژوهشکده مطالعات 

  فرهنگی و اجتماعی

١٠١. 

اندیشه سیاسی معاصر در جهان 

غرب: از قرارداد پارساروویتز تا 

  ریحا ا -قرارداد غزه 

  فرهنگ رجایی
علوم سیاسی، اوضاع 

  سیاسی

مرکز پژوهشهای علمی و 

مطالعات استراتژیک 

  خاورمیانه
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١٠٢. 

اندیشه های حکمی و اجتهادی 

اهللا سید محمد باقر شهید آیت

  صدر 

  ابوالفضل عنابستانی
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
مؤسسه پژوهشی حکمت 

  و فلسفه ایران

١٠٣. 

اندیشه و عمل سید موسی صدر 
خالصه پنجاه جلسه 

  و عمل گفتارهای انديشهدرس

مؤسسۀ فرهنگی 
تحقیقاتی امام موسی 

  صدر

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  اطالعات

١٠٤. 
اندیشههای سیاسی در اسالم و 

  ایران 
  اسالم، اجتماع  حاتم قادری

سازمان مطالعه و تدوین 

کتب علوم انسانی 
  دانشگاهها (سمت)

١٠٥. 
انسان آسمان جستارهایی درباره 

  امیر المومنین (ع)
  اسالم، علی بن ابی طالب  سید موسی صدر

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  بنیاد شهید چمران  اسالم، الهیات  مصطفی چمران   انسان و خدا  .١٠٦

  اسالم، فقه شیعه  سید محمدباقر صدر  انسان و عبادت  .١٠٧
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)

  اسالم، قرآن، تفسیر  سید موسی صدر  انفاق  .١٠٨
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر
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١٠٩. 
انقالب اسالمی ایران و شیعیان 

  لبنان 
  مرکز اسناد انقالب اسالمی  ایران، انقالب اسالمی  علی خسروشیری

١١٠. 
انقالب اسالمی به روایت اسناد 

  ساواک 
  

ایران، انقالب اسالمی، 
 سرگذشتنامه

مرکز بررسی اسناد تاریخی 
  وزارت اطالعات

١١١. 
انقالب اسالمی و احیای هویت 

  دینی شیعیان لبنان 
  مرکز اسناد انقالب اسالمی  ایران، سرگذشتنامه  داود سلیمانی زاده

١١٢. 
انقالب و تحول سیاسی در 

  خاورمیانه 
  وزارت امور خارجه  تاریخ جهان  محمود واعظی

١١٣. 
انقالب و دیپلماسی در خاطرات 

  سیدمحمد صدر 
  محمد قبادی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه

سوره مهر ( وابسته به 

  حوزه هنری ) 

  انیسالمقلدین  .١١٤
سیداسماعیل صدر، 

  سید صدرالدین صدر
  اسالم، فقه شیعه

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  اهلیه المراه لتولی السلطه  .١١٥
محمد مهدی شمس 

  الدین
  اسالم، اجتماع

مؤسسه الدولیه للدراسات و 

  النشر

١١٦. 
ایام غربت خاطرات فرشته اعرابی 

  و فاطمه طباطبایی
  مهدیه پالیزیان

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 
  امام موسی صدر
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  دار الحجه البیضاء  لبنان  محمد غروی  ایام مع االمام السید موسی الصدر  .١١٧

  ایتالیا  .١١٨
وزارت علوم خارجه 

دفتر مطالعات سیاسی 

  و بین المللی

  ایتالیا
مرکز چاپ و انتشارات 

  وزارت امور خارجه

١١٩. 
ایدئولوژی سیاسی حماس: دیدگاه 

  ی مردم عامه
  میکل اروینگ ینسن

گروه های سیاسی، 
  فلسطین

  انتشارات روایت فتح 

١٢٠. 
ایران برآمدن رضا خان، برافتادن 

  قاجار و نقش انگلیسیها
  نیلوفر  ایران، سرگذشتنامه  سیروس غنی 

١٢١. 
ایران بین دو انقالب از مشروطه تا 

  انقالب اسالمی 
  نشر مرکز  ایران، مشروطه  یراوند آبراهامیان 

١٢٢. 
ایران و اخوانالمسلمین عوامل 

  همگرایی و واگرایی 
  اندیشهسازان نور  اسالم، مذهب، تقریب  یارخامهعباس 

١٢٣. 
ایران و اسرائیل در دوران سلطنت 

  پهلوی 
  سیاست خارجی ایران  محمدتقی تقی پور

مؤسسه مطالعات و 

  پژوهشهای سیاسی

١٢٤. 

ایران و ایرانیان در متون مقدس 
اوستا، تورات، انجیل، قرآن و 

  حدیث 

محمد حمید یزدان 

  الریجانیپرست 
  اطالعات  کتاب مقدس
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  ایران و مسئله اسرائیل  .١٢٥
حسین آجرلو، روح اهللا 

  حاج زرگرباشی
  سیاست خارجی ایران

دانشگاه آزاد اسالمی، 

معاونت پژوهشی، دفتر 
  گسترش تولید علم

١٢٦. 

ایران و مسئله فلسطین بر اساس 

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

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی   فلسطین  علی اکبر والیتی

  روزنامه همشهری  چمران، مصطفی  مریم ایرانی   آتشفشان روح  .١٢٧

  ادبیات عربی، داستان  بنتالهدی صدرسید   آخرین هدیه  .١٢٨
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  صدرامام موسی 

  آدم از نظر قرآن  .١٢٩
محمد جواد موسوی 

  غروی
  نشر نگارش  اسالم، قرآن، مباحث

  مهدیه پالیزبان   آدمربایی در لیبی .١٣٠
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

١٣١. 

آزادترین مرد جهان بررسی زندگی 
و قهرمان عرب، سید مبارز محبوب 

  حسن نصر اهللا

  مرکز اسناد انقالب اسالمی  لبنان  راشد جعفرپورکلوری
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  علوم سیاسی، حقوق مدنی  شریف لک زایی  آزادی و دانش  .١٣٢
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

  اسالمی 

  آژانس یهود  .١٣٣
محمد عبدالرووف 

  سلیم 
  انتشارات اطالعات   فلسطین

١٣٤. 
آستان سعید یادنامه حضرت 

  اهللا سعید تهرانی رحمةاهللا علیهآیت
  احمد علی افتخاری

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  احمدعلی افتخاری

١٣٥. 

آسیب شناسی دینی پژوهشهایی 
در حوزه اسالم شناسی و جامعه 

  شناسی

  محمد اسفندیاری
اسالم، سخنرانی ها، 

  مقاالت
  صحیفه خرد

١٣٦. 
آشنایی با اندیشه سیاسی شهید 

  صدر 
  عراق  علیرضا بی نیاز

مرکز بین المللی ترجمه و 
  نشر المصطفی 

  آشنایی با فرق تسنن  .١٣٧
انجمن علمی ادیان و  

  مذاهب
  فرق و مذاهب اسالمی

دفتر برنامه ریزی و تدوین 

متون درسی مرکز مدیریت 
  قمحوزه علمیه 

  آشنایی با فرق تشیع  .١٣٨
انجمن علمی ادیان و 

  مذاهب
  فرق و مذاهب اسالمی

دفتر برنامه ریزی و تدوین 

متون درسی مرکز مدیریت 
  حوزه علمیه قم
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١٣٩. 
آشنایی با مفسران و قرآنپژوهان 

   معاصر (دفتر اول)

مؤسسه فرهنگی دین 

  پژوهی بشری
  اسالم، قرآن، تفسیر، تاریخ

فرهنگی مؤسسه 

  پژوهی بشریدین

١٤٠. 

آقای کتاب شصت سال 

کتابفروشی مروری بر زندگی و 

  علی یزدانخواهزمانه حاج

  محمدحسین بارونقی
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  راه یار

١٤١. 
آموزگار من نواب چگونه با نواب 

  ؟صفوی آشنا شدم
  اطالعات   ایران، سرگذشتنامه  علی حجتی کرمانی

١٤٢. 
آموزهای وحی گفتارها و 

  نوشتارهای قرآنی
  سید محمدباقر صدر

اسالم، سخنرانی ها، 
  مقاالت

دارالصدر (پژوهشگاه علمی 
  تخصصی شهید صدر)

١٤٣. 
آن حکایت ها گفتگو هرموز کی با 

  احسان نراقی

مصاحبه کننده هرموز 

  کی 
  نشر حکایت قلم  ایران، سرگذشتنامه

  نشر نی  ایران، سرگذشتنامه  عباس امیر انتظام  آن سوی اتهام  .١٤٤

  محمدرضا یحیایی  آنچه از امام موسی صدر آموختم  .١٤٥
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  محمدرضا یحیایی
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١٤٦. 

آنچه خود گفت روایت امام 

موسی صدر از زندگی و 

  های خوداندیشه

  سید موسی صدر
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

١٤٧. 
آیتاهللا العظمی بروجردی به 

  روایت آیت اهللا العظمی منتظری  
  مجتبی لطفی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  سرایی

١٤٨. 
آیتاهللا امام موسی صدر آن سفر 

  کرده
مرکز بررسی اسناد  

  تاریخی
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
مرکز بررسی اسناد تاریخی 

  وزارت اطالعات

١٤٩. 
آیت اهللا حاج شیخ بهاء الدین 

  محالتی 
مرکز بررسی اسناد 

  تاریخی وزارت اطالعات
  مرکز اسناد انقالب اسالمی  ایران، سرگذشتنامه

١٥٠. 
آیتاهللالعظمی بروجردی به 

  روایت اسناد 
  رحیم روحبخشالهآباد

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  نشر مورخ

  دین  پل تیلیخ   آینده ادیان  .١٥١
مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  نقد فرهنگ  روحانیون اسالم،  بیژن عبدالکریمی  آینده روحانیت و جهان معاصر  .١٥٢
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  عبد الحسین جواهری  آیه اهللا السید اسماعیل الصدر  .١٥٣
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  

ن کاتولیک  .١٥٤   مسیحیت  جورج برانتل آ
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  آئین بودا در جهان امروز  .١٥٥
ال اس کازینز ترجمه 

  رضا شجاعیعلی 
  ادیان هندی

مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  آئین هندو  .١٥٦
سیمن ویتمن ترجمه 

و تحقیق علی 

  موحدیان عطار

  ادیان هندی
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

١٥٧. 

با خدا مشورت کردم تاریخ 
شفاهی مدارس اسالمی ایران به 

روایت نیا ( روایت محمد دادگستر

تاریخی، بیان دیدگاهها، 
  ها...)تجربه

  تا ۱۴  آموزش و پرورش  مهدی کاموس

١٥٨. 
بار دیگر شریعتی خاطرات 

ی دکتر محمد مهدی جعفری ناگفته
  نگاه امروز  شریعتی، علی  محمد مهدی جعفری
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جعفری به همراه متن وصیت نامه 

  ی دکتر علی شریعتی

١٥٩. 

بار دیگر فلسطین و انتفاضه گفت 

و گو با هاشمی رفسنجانی همراه با 

چند سخنرانی و گاهشمار و وقایع 
  تاریخی فلسطین

  صدف سما  ایران، سرگذشتنامه  عباس بشیری

١٦٠. 
بارقهها (مقاالت، سخنرانی ها، 

  یادداشت ها) 
  سید محمد باقر صدر

اسالم، سخنرانی ها، 

  مقاالت

دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)

١٦١. 
بازتاب انقالب اسالمی بر شیعیان 

  لبنان 
  ایران، انقالب اسالمی  سید مهدی طاهری

سازمان انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و 

  اندیشه اسالمی

١٦٢. 
بازتاب های کالم اسالمی در 

  فلسفه یهودی 
  فلسفه شرق  هری اوسترین ولفسن

مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  بازشناسی یک اندیشه  .١٦٣
بنیاد نشر آثار و 

اندیشه های شهید 

  آیت اهللا دکتر بهشتی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  بقعه 

١٦٤. 
بانک داری بدون ربا در آثار شهید 

  صدر 
  اسالم، اجتماع، اقتصاد  خلدون حماده

کنگره بین المللی آیت اهللا 
  العظمی شهید صدر
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  عایشه بنت الشاطی  بانوی کربال، حضرت زینب  .١٦٥
اسالم، زینب بنت علی بن 

  ابی طالب
  بوستان کتاب

ن های یهودی  .١٦٦   دین یهود  آلن آنترمن   باورها و آ
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

نهای یهودی  .١٦٧   دین یهود  الن آنترمن   باورها و آ
انتشارات دانشگاه ادیان و 

  مذاهب 

  بقعه   اسالم، جهاد  محمد حسینی بهشتی  بایدها و نبایدها  .١٦٨

١٦٩. 
بحران خونین لبنان، روش تاریخی 
  شیعیان و همدردی برادران ایران 

مؤسسات امام موسی 
  صدر

  امام موسی صدر  لبنان

  بحرین  .١٧٠

وزارت علوم خارجه 

دفتر مطالعات سیاسی 

  و بین المللی

  بحرین
مرکز چاپ و انتشارات 

  وزارت امور خارجه

  اسالم، عبادات  بنتالهدی صدرسید   بر بلندهای مکه  .١٧١
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

١٧٢. 
بر بلندی های مکه خاطرات و 

  مقاالت
  امام موسی صدر  اسالم، اجتماع  بنتالهدی صدرسید 

  اسالم، اجتماع  بنتالهدی صدرسید   بر بلندیهای مکه  .١٧٣
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

١٧٤. 

بر فراز خلیج فارس خاطرات 

محسن نجات حسینی عضو سابق 
سازمان مجاهدین خلق ایران 

)(۱۳۵۵-۱۳۴۵  

  نشر نی  ایران، سرگذشتنامه  نجات حسینیمحسن 

١٧٥. 
براندازی صهیونیستی در 

  امپراتوری عثمانی 
  هالل  اسرائیل  محسن رسایی

١٧٦. 
برای انسان جنبش أمل؛ زمینهها 

  و مبانی
  سید موسی صدر

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 
  امام موسی صدر

١٧٧. 
برای تاریخ میگویم خاطرات 

  محسن رفیق دوست
  سعید عالمیان

ایران، انقالب اسالمی، 
  سرگذشتنامه

  شرکت انتشارات سوره مهر

  اسالم، قرآن، تفسیر  سید موسی صدر  برای زندگی گفتار های تفسیری .١٧٨
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  دائرهالمعارف فقه اسالمی   اسالم، شیعه  سید محمد باقر صدر  برآمدن شیعه و تشیع  .١٧٩

  برآورده حقایق التفسیر  .١٨٠
ابو عبدالرحمان محمد 

بن حسین سلمی 

  نیشابوری 

  امیرکبیر  اسالم، قرآن، تفسیر



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  دیوید دوک  برتری طلبی یهود  .١٨١
علوم اجتماعی، گروه های 

  نژادی
  مؤسسه انتشارات امیرکبیر

١٨٢. 

بررسی تجاوزات اسرائیل به لبنان 

۱۹۷۶ - ۲۰۰۱) فروپاشی دیوار (

  مطمئن

محمود حیدر، سید 
  حسین موسوی

  لبنان

مرکز پژوهشهای علمی و 

مطالعات استراتژیک 

  خاورمیانه

  بررسی زبان رادیو  .١٨٣
صدا و سیمای 

  جمهوری اسالمی ایران
  واژه نامه

صدا و سیمای جمهوری 

  اسالمی ایران

١٨٤. 
بررسی سیره اخالقی تربیتی امام 

  موسی صدر 
  مهدی علمی دانشور

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

نشر مسطر (مرکز 

الگوسازی رفتار اسالمی 

  مسطر)

١٨٥. 
بررسی طیف فرکانسی کالم قرآن 

  با کالم های دیگر 
  ترآوا  قرآن، تجویداسالم،   محمدحسین کالنتری

  مؤسسه اطالعات  لبنان  آمنون کاپولیوک   بررسی یک قتل عام صبرا و شتیال .١٨٦

١٨٧. 
برگزیده ای از متون نظم و نثر 

  عربی 
  ادبیات عربی  محمد رادمنش

مؤسسه چاپ وانتشار 

  آستان قدس رضوی



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

١٨٨. 

برگی از تاریخ مشهد مجموعه 

خاطرات حاج محمد علی اعتضاد 

  رضوی

  زهرا اعتضاد رضوی
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  

١٨٩. 

برنامه حکومتی فدائیان اسالم 

برنامه حکومت اسالمی به قلم 
شهید نواب صفوی رهبر فدائیان 

 ۱۳۲۹ شاسالم در سال 

  بنیاد بعثت  ایران، سرگذشتنامه  مجتبی نواب صفوی

  نشر وحید شریعتی، علی    بزرگداشت دکتر شریعتی در بیروت  .١٩٠

١٩١. 

بشیر ۸۰ (هشتاد) راهنمای جامع 

موسسات فرهنگی اسالمی استان 

  قم

 علوم اجتماعی، فرهنگ  
مرکز مدیریت حوزه علمیه 

  قم

١٩٢. 
بنیاد نظری سیاست در جوامع 

   چند فرهنگی
  ناهید  علوم اجتماعی، فرهنگ  سیدعلیرضا بهشتی

١٩٣. 
بنیادهای عمومی بانک در جامعه 

  اسالمی (قسمت اول) 
  انتشارات روزبه   اسالم، اجتماع  سید محمدباقر صدر
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١٩٤. 
به رنگ صبر خاطرات خانم فاطمه 

  صدر
  فاطمه نقوی

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 
  موسی صدرامام 

١٩٥. 

بهتر بنویسیم درسنامه درست 

نویسی، ساده نویسی و زیبا 
  نویسی

  نشر ادیان   نگارش  رضا بابایی

  حسن ابراهیم زاده  بهشتی در زمین  .١٩٦
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  کانون اندیشه جوان

١٩٧. 

بوستان والیت چهارده گفتار از 
نامی آیات عظام و سخنوران 

شیعه، پیرامون اهل بیت عصمت 
  و طهارت

  انتشارات عالمه  اسالم، چهارده معصوم  سید مهدی شهیدی

  فرق و مذاهب اسالمی  د. ت. سوزوکی  بی دلی در ذن  .١٩٨
انتشارات مرکز مطالعات و 

  تحقیقات ادیان و مذاهب

١٩٩. 
بیانیه ها و فتواهای حمایت از 

  مقاومت اسالمی در لبنان 
  خرسندی  لبنان  هشام آل قطیط

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  اسالم، مذهب، تقریب  محمدرضا حکیمی  بیدارگران اقالیم قبله  .٢٠٠



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

   اسالم، اجتماع    بیداری اسالمی  .٢٠١

٢٠٢. 
بیداری اسالمی در تونس و راشد 

 الغنوشی 
سید هادی 
  خسروشاهی

  بوستان کتاب  اسالم، مذهب، تقریب

٢٠٣. 

بیداری و بین الملل اسالمی با 

مروری بر نقش داعیان قرآنی در 
  دو سده اخیر 

  مؤسسه بوستان کتاب قم  اسالم، فن  ابوالفضل خوش منش

٢٠٤. 

بینش و نیایش دو نوشته از سردار 

پرافتخار اسالم همراه با پیام امام و 
  یک مقدمه

  چمران، مصطفی  مصطفی چمران 

ستاد عملیات جنگهای 

نامنظم، بنیاد شهید دکتر 
  مصطفی چمران

٢٠٥. 

پاسیاد پسر خاک زندگی و زمانه 

حجت االسالم سید علی اکبر ابو 
  ترابی فرد

  محمد قبادی
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  سوره مهر

  فلسطین  ایالن پاپه  پاک سازی نژادی در فلسطین  .٢٠٦
گروه مطالعات اندیشه 

  ورزان آریا 

٢٠٧. 

پایی که جا ماند یادداشت های 

روزانه سید ناصر حسینی پور از 

  زندان های مخفی عراق

  سوره مهر  ایران، سرگذشتنامه  ناصر حسینی پور



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

٢٠٨. 

پراکسیس(تعاطی) اندیشه 

سیاسی و فعل سیاسی در 
  خاورمیانه 

  خاورمیانه  حاتم قادری

مرکز پژوهشهای علمی و 

مطالعات استراتژیک 
  خاورمیانه

٢٠٩. 
پرتوهایی از اندیشه امام موسی 

  صدر 
  اسالم، اهل بیت  سید موسی صدر

وابسته مؤسسه نشر شهر (

به سازمان فرهنگی هنری 
  تهران)شهرداری 

٢١٠. 

پرستوی دهالویه تاریخ شفاهی 

زندگانی و مبارزات شهید مصطفی 
  چمران

  چمران، مصطفی  مجید نجف پور

مؤسسه فرهنگی هنری و 

انتشارات مرکز اسناد انقالب 
  اسالمی

٢١١. 
پروتکلهای دانشوران صهیون 

  برنامه عمل صهیونیسم جهانی
  تاریخ جهان  عجاج نویهض 

بنیاد پژوهشهای اسالمی 

  آستان قدس رضوی 

٢١٢. 

پژوهش های قرآنی تفسیر 

موضوعی قرآن کریم، درس های 

  علوم قرآن، مقاالت قرآنی

  اسالم، قرآن، تفسیر  سید محمد باقر صدر
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)

  اسالم، مهدویت  سید محمدباقر صدر  پژوهشی درباره امام مهدی (عج)  .٢١٣
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)

  اسالم، امامت  سید محمدباقر صدر  پژوهشی درباره والیت  .٢١٤
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)
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  تاریخ اروپا  محمد تقی تقی پور  پس پردهی هولوکاست  .٢١٥
مؤسسه مطالعات و 

  پژوهشهای سیاسی

٢١٦. 
پیاده در مه؛ دو نمایشنامه از ایوب 

  آقاخانی
  نشر سیراف  ادبیات، نمایشنامه  ایوب آقاخانی

٢١٧. 

پیدایش فرقه دمکرات آذربایجان 
به روایت اسناد و خاطرات منتشر 

  نشده 

منیژه صدری، رحیم 

  نیکبخت
  ایران، سرگذشتنامه

مؤسسه مطالعات تاریخ 

  معاصر ایران

٢١٨. 
پیدایی فاطمیان و گفت و گو 

  های درونی شیعیان در المناظرات 
پل ای واکر، ویلفرد  

  مادلونگ
  دانشگاه ادیان و مذاهب  خاورمیانه

٢١٩. 
پیرامون حجیت ظن فقیه و 

  کاربرد آن در فقه 

محمد جواد موسوی 

  غروی
  اقبال و مولف   اسالم، اصول فقه

٢٢٠. 
پیروزی مقاومت (هویت و 

  فرهنگ پیروزی) 
  اندیشهسازان نور  لبنان  جمعی از نویسندگان 

٢٢١. 
پیش نویس منشور وحدت 

  اسالمی 
مجمع جهانی تقریب 

  مذاهب اسالمی
  اسالم، مذهب، تقریب

مجمع جهانی تقریب 
  مذاهب اسالمی

٢٢٢. 
پیشگامان مسلمان تجدد گرایی 

  در عصر جدید 
  انتشارات علمی و فرهنگی  اسالم، مذهب، تقریب  احمد امین

  بوستان کتاب  اسالم، حسین بن علی  سید رضا صدر   پیشوای شهیدان  .٢٢٣
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٢٢٤. 

پیشوایی فراتر از زمان درآمدی بر 

نظام فکری و سیره عملی امام 

  موسی صدر

  محمود سریع القلم
اسالم، سرگذشتنامه، 

  مجتهدانشیعیان، علما و 
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٢٢٥. 

پیشینه تاریخی گفت و گوی 

اسالم و مسیحیت با تاکید بر 
  دیدگاه شیعه و کاتولیک 

محمد حسین طاهری 

  آکردی

اسالم، ادیان و مذاهب 

  دیگر

مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی (ره)، 
  انتشارات

  لبنان  عبدالوهاب مسیری  تاثیر انتفاضه بر رژیم صهیونیستی  .٢٢٦

مرکز چاپ ونشر دفتر 

تبلیغات اسالمی حوزه 

علمیه قم، موسسه بوستان 

  قم 

٢٢٧. 

تاریخ احزاب شیعی لبنان: (تشیع 
در لبنان: از قرن ششم تا پایان 

  ۱۹۸۲) سال 

  اندیشهسازان نور لبنان  

  علمی  ایران، سرگذشتنامه  حسین مکی  تاریخ بیست ساله ایران  .٢٢٨

٢٢٩. 
تاریخ تحوالت اندیشه اقتصادی 

  (آزمونی مجدد) 
  اقتصاد  یداهللا دادگر کرماجانی

مؤسسه انتشارات دانشگاه 

  مفید
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٢٣٠. 
تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی 

  ایران 
  ایران، سرگذشتنامه  علیرضا ازغندی

سازمان مطالعه و تدوین 

کتب علوم انسانی 
  دانشگاهها (سمت)

  اسوه  اسالم، قرآن، تفسیر، تاریخ  حبیباهللا جاللیان  تاریخ تفسیر قرآن کریم  .٢٣١

٢٣٢. 
تاریخ جمعیت اخوان المسلمین 

  ازآغاز تا امروز 
  وزارت امور خارجه  مصر  ریچارد میشل

٢٣٣. 

تاریخ حرکت اسالمی در عراق: 

های فکری و وقایع تاریخی ریشه
  ۱۹۰۰ - ۱۹۲۴) آن (

  شرکت انتشارات سوره مهر  عراق  عبدالحلیم الرهیمی

٢٣٤. 

تاریخ شفاهی زندگانی و خدمات 
اهللا اجتماعی فرهنگی آیت

  تهرانی حایری

  رحیم نیکبخت
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  مرکز اسناد انقالب اسالمی

٢٣٥. 
تاریخ شفاهی سیاست خارجی 

  جمهوری اسالمی ایران 
  محدحسن روزی طلب

علوم سیاسی، روابط بین 

  الملل

مؤسسه فرهنگی هنریو 

انتشارات مرکز اسناد انقالب 
  اسالمی 
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  ناهوم سوکولوف  تاریخ صهیونیسم  .٢٣٦
علوم سیاسی، ایدئولوژی 

  سیاسی، صهیونیسم
مؤسسه مطالعات تاریخ 

  معاصر ایران

٢٣٧. 
تاریخ عراق دیدگاههای اجتماعی 

  از تاریخ عراق معاصر
  عراق  الوردی یلع

شرکت چاپ و نشر 

  المللبین

٢٣٨. 

تاریخ علم اصول از نگاه شهید 

در س هایی سید محمد باقر صدر 

  از مهدی هادوی تهرانی

  کتاب خرد  اصول شیعهاسالم،   محمد کاظم روحانی

  فرق مسیحی  هانس کونگ  تاریخ کلیسای کاتو لیک  .٢٣٩
مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  لبنان  ژاک نانته   تاریخ لبنان  .٢٤٠
بنیاد پژوهشهای اسالمی 

  آستان قدس رضوی 

٢٤١. 
تاریخ محالت و مشاهیر تبریز 

  شتربان دوهچی

کریم میمنت نژاد، 

  یونس جعفرزاده
  اختر  ایران

  فرق و مذاهب اسالمی  محمد ابوزهره  تاریخ مذاهب اسالمی  .٢٤٢
مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  عراق  فب مار  تاریخ نوین عراق  .٢٤٣
بنیاد پژوهشهای اسالمی 

  آستان قدس رضوی 
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  تاریخ و علوم قرآن  .٢٤٤
ابوالفضل میرمحمدی 

  زرندی
  اسالم، تحقیقات قرآنی

دفتر انتشارات اسالمی 

وابسته به جامعه مدرسین 
  حوزه علمیه قم

٢٤٥. 

تاریخچه "حسینیه ارشاد" مجموعه 

مصاحبه ها، دفاعیات، و خاطرات 
  ناصر میناچی

  حسینیه ارشاد  اسالم، انجمن، سازمان  ناصر میناچی

٢٤٦. 

تاریخچه مبارزات اسالمی 

دانشجویان ایرانی در خارج از 
های اسالمی کشور (اتحادیه انجمن

  ۱۳۴۴-۱۳۶۰) دانشجویان در اروپا) (

  مجتبی باقرنژاد
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  مؤسسه اطالعات

  اسالم، قرآن، تفسیر  سید موسی صدر  تأملی دیگر در قرآن و تفسیر  .٢٤٧
تحقیقاتی مؤسسۀ فرهنگی 

  امام موسی صدر

٢٤٨. 
تبادل روایت تصویری بازگشت 

  پنج اسیر لبنانی
وحید فرجی ، سعید 

  فرجی
  عکاسی

ساقی، انجمن عکاسان 
  انقالب و دفاع مقدس 

٢٤٩. 
تبار علم و اعتدال سیری در سیره 

  علمای خاندان محالتی در شیراز
  نگاه معاصر  اسالم، شیعه  مهدی کمپانی زارع 
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٢٥٠. 

تجلی قرآن و عترت در حافظ قرآن 

شدن کربالیی کاظم ساروقی و 
  سرداران رشید اسالم 

  دارالکتاب االسالمیه  اسالم، قرآن، تفسیر، تاریخ  احمد محسن گرگانی

  اسالم، علم رجال  مهدی الهادویالطهرانی  تحریرالمقال فی کلیات علمالرجال  .٢٥١
مؤسسه 

  الثقافیهالحکمهبیت

٢٥٢. 

تحلیل فرهنگی (کتاب درسی 

مطالعات فرهنگی) پایه یازدهم و 

-دوازدهم دوره دوم متوسطه 
   ۱۱۲۲۲۳و  ۱۱۱۲۲۳

سازمان پژوهش و 

  ریزی آموزشیبرنامه
  آموزش و پروش

شرکت چاپ و نشر 

  کتابهای درسی ایران

٢٥٣. 
تحلیلی از اوضاع جنوب لبنان 

  سازمان امل و دکتر چمران
   لبنان  

٢٥٤. 

تحلیلی فرهنگی پایه یازدهم علوم 

و معارف اسالمی دوره دوم 

 متوسطه  

 آموزش و پروش  
شرکت چاپ و نشر کتاب 

  های درسی ایران 

٢٥٥. 
تحوالت مذهبی یهود و مسیحیت 

  در آغاز هزاره سوم 

موسسه مطالعات و  

تحقیقات بین المللی 

ابرار معاصر شاخه 
  خراسان

علوم سیاسی، ایدئولوژی 

  سیاسی، صهیونیسم

مؤسسه بوستان کتاب 

(مرکز چاپ و نشر دفتر 

تبلیغات اسالمی حوزه 
  علمیه قم) 
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  ایران  سید احمد عقیلی   تخت فوالد اصفهان  .٢٥٦
سازمان فرهنگی تفریحی 

  شهرداری اصفهان 

  انتشارات قدس  اسالم، اصول شیعه  آخوند خراسانی   تدوین نموداری کفایه االصول  .٢٥٧

٢٥٨. 
ترجمانی و ترزبانی کند و کاوی در 

  هنر ترجمه
  جامی  زبانشناسی  جالل الدین کزازی

٢٥٩. 
ترجمه کتاب المهدی - امام 

  دوازدهم عجل اهللا تعالی فرجه 
  کتابفروشی اسالمیه  اسالم، علم رجال  صدرالدین صدرسید 

٢٦٠. 
ترجمه نموداری مغني االدیب 

  (باب های اول و رابع) 
جمال الدین ابن هشام 

  انصاری
  حی  دستور زبان

  پیام حق  اسالم، علی بن ابی طالب  فتح اهللا کاشانی  ترجمه و شرح نهج البالغه  .٢٦١

  تروریسم وحقوق بین الملل  .٢٦٢
موسسه مطالعات  

  اندیشه سازان نور

علوم اجتماعی، ستیزه 

  جویی
  اندیشهسازان نور

٢٦٣. 
تشیع در طرابلس شام : با تکیه بر 

  عمار دولت بنی
  کتاب توت  لبنان  لسیابراهیم طرابعلی

٢٦٤. 
تشیع در طرابلس و شام با تکیه 

  عمار بر دولت بنی
  کتاب توت  لبنان  علیابراهیم طرابلسی

٢٦٥. 
تشیع در عراق، مرجعیت و ایران 

  (یک مرور) 
  عراق  رسول جعفریان

مؤسسه مطالعات تاریخ 

  معاصر ایران
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  روزبه  اسالم، شیعه  سید محمد باقر صدر  تشیع یا اسالم راستین  .٢٦٦

  اسالم، شیعه  سید محمد باقر صدر  تشیع، مولود طبیعی اسالم  .٢٦٧
کانون نشر و پژوهشهای 

  اسالمی

٢٦٨. 

تعطیالت رسمی زرتشتیان، 

کلیمیان، آشوریان و ارمنیان در 
  ایران 

  بهنام   ایران  زهرا فالح

٢٦٩. 
ر لباس و کشف حجاب به  تغ

  روایت اسناد 
  ایران، سرگذشتنامه  

مرکز بررسی اسناد تاریخی 

  وزارت اطالعات 

  بوستان کتاب  اسالم، قرآن، تفسیر  سید رضا صدر   تفسیر سوره حجرات  .٢٧٠

٢٧١. 

تفسیر نمونه تفسیر و بررسی تازه 

ای درباره قرآن مجید با در نظر 

گرفتن نیازها، خواستها، پرسشها، 

  مکتبها و مسائل روز

  دارالکتب االسالمیه  اسالم، قرآن، تفسیر  ناصر مکارم شیرازی

٢٧٢. 

تکاپو های آرمانگرایانه اسالمی 
ان اسالم از زبان محمد  (فدا

  مهدی عبدخدایی) 

  ایران، سرگذشتنامه  داود امینی 
مؤسسه مطالعات تاریخ 

  معاصر ایران 

  تکالیف مسلمانان در عصر غیبت  .٢٧٣
سید محمد صادق 

  صدر 
  محبین  اسالم، مهدویت
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٢٧٤. 
تکملة االصناف فرهنگ عربی - 

  فارسی (از قرن ششم هجری)

علی بن محمد سعید 

  االدیب الکرمینی
  فرهنگ لغت

انجمن آثار و مفاخر 

  فرهنگی

٢٧٥. 
تکنوپولی تسلیم فرهنگ به 

  تکنولوژی
  نیل پستمن

علوم اجتماعی، علل 

  تحوالت
  اطالعات

٢٧٦. 
تلخیص فرائد االصول شیخ 

  (ره)  یانصار 
  انتشارات قدس  اصول شیعهاسالم،   شیخ انصاری

    لبنان  خاک  توطئه در لبنان  .٢٧٧

  ادبیات عربی، داستان  بنتالهدی صدرسید  تولد دوباره  .٢٧٨
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  امام موسی صدر  ادبیات عربی، داستان  بنتالهدی صدرسید   تولد دوباره مجموعه داستانها .٢٧٩

٢٨٠. 
تیم ملی بهبود داستانی عاشقانه از 

  کارانهویک تحول کسب
  رسا  مدیریت  هادی آقازاده

  جامع عباسی  .٢٨١
محمد حسین شیخ 

  بهایی
  عابدی   اسالم، فقه شیعه

٢٨٢. 

جامع عباسی رسالۀ عملیه حضرت 
 - ۱۰۳۱شیخ بهاء الدین عاملی  

با حواشی هشت فقیه  ۹۵۳

  عالیمقام

  اسالم، فقه شیعه  بهاءالدینمحمد عاملی

دفتر انتشارات اسالمی 

جامعه مدرسین حوزه 
  علمیه قم 
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٢٨٣. 
جامعه شناسی در عرصه تبلیغ 

  دینی 
  مؤسسه بوستان کتاب  روندهای اجتماعی  شمساهللا مریجی

٢٨٤. 

جامعه شناسی سیاسی اسرائیل 

نقش گسست های اجتماعی در 

  جامعه اسرائیل

  اسرائیل  اصغر افتخاری

مرکز پژوهشهای علمی و 

مطالعات استراتژیک 

  خاورمیانه

٢٨٥. 
جامعه علویان سوریه: (از پیدایش 

  تا قرن بیستم) 
  امیرکبیر  سوریه  عباس برومند اعلم

٢٨٦. 
جامعه ما  : در اندیشه و آثار 

  شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) 
  اسالم، اجتماع  سیدمنظر حکیم

صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران، انتشارات 

  سروش

٢٨٧. 
جایگاه دین یهود در نظام سیاسی 

  اسرائیل 
  اندیشهسازان نور  فلسطین  پروین شیردل

  اسالم، زنان  بنتالهدی صدرسید   جایگاه زن در اسالم  .٢٨٨
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٢٨٩. 

جبل عامل از شهید اول تا شهید 

جنبش علمی جبل عامل در ثانی 

  دو سده

  لبنان  جعفر المهاجر
بنیاد پژوهشهای اسالمی 

  آستان قدس رضوی 
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  اسالم، شیعه  موسی شبیری زنجانی  جرعه ای از دریا  .٢٩٠

مؤسسه کتاب شناسی 

شیعه (وابسته به موسسه 
  فرهنگی شیعه شناسی )

٢٩١. 

جریانها و سازمانهای مذهبی - 

سیاسی ایران (از روی کارآمدن 
محمدرضا شاه تا پیروزی انقالب 

  ۱۳۲۰ -  ۱۳۵۷اسالمی) سالهای 

  نشر علم  ایران، سرگذشتنامه  رسول جعفریان

  جستارهایی در رسانه  .٢٩٢
سید حمید رضا قادری، 

  حسین عمید
  دانشگاه ادیان و مذاهب  اسالم، علوم

٢٩٣. 
جستاری در فلسفه زرتشتی 

  (مجموعه مقاالت) 

مری بویس، الن 

ویلیامز، فیلیپ جی. 
  کرینبروک، جان هینلز 

  دین زرتشت
انتشارات دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

٢٩٤. 
جغرافیای سیاسی خاورمیانه و 

  شمال آفریقا 

آالسدایر درایسدل، 

  جرالد اچ. بلیک 
  خاورمیانه

دفتر مطالعات سیاسی و 

بین المللی وزرات امور 
  خارجه

  جغرافیای کشورهای جهان لیبی  .٢٩٥

سازمان جغرافیایی 

نیروهای مسلح اداره 
  اطالعات جغرافیایی

  زیتون سبز  لیبی
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  رضا مختاری  جمع پریشان حج، حوزه، روحانیت .٢٩٦
اسالم، سخنرانی ها، 

  مقاالت
  نشر دانش حوزه

٢٩٧. 
جمعیت اخوان المسلمین مصر 

  اخوان المسلمین مصر

ابراهیم محمد و 

  دیگران
  اندیشهسازان نور  مصر

  اندیشهسازان نور  فلسطین  محمود ابراهیم   جنبش آزادیبخش فلسطین (فتح)  .٢٩٨

٢٩٩. 
جنبش حزب اهللا لبنان گذشته و 

  حال 
  لبنان  مسعود اسدالهی

پژوهشکده مطالعات 

  راهبردی

٣٠٠. 
جنبش های اسالمی معاصر شمال 

  آفریقا 
  خاورمیانه  نصراهللا سخاوتی

مرکز چاپ و نشر دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه 

  علمیه قم، بوستان کتاب.

مرگز چاپ ونشر دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه 

علمیه قم، موسسه بوستان 

  کتاب 

٣٠١. 

جنبشهای اسالمی در جهان عرب 

(بررسی پدیده بنیاد گرایی 

  اسالم در انقالباسالمی) 

  سازمان انتشارات کیهان  اسالم، مذهب، تقریب  هرایر دکمجیان 

  جنگ ۳۳ روزه  .٣٠٢
ژیلبر آشکار، میشل 

  وارشووسکی
  خرسندی  لبنان
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٣٠٣. 
جنگ اسرائیل علیه لبنان محیط 

  راهبردی جدید خاورمیانه 
  اندیشهسازان نور   لبنان  عماد حسن تورکمانی

٣٠٤. 
جنگ اکتبر جنگ اعراب و  ۱۹۷۳

  اسرائیل
  انتشارات اطالعات  خاورمیانه  سعدالدین شاذلی

    لبنان  م -دکتر خ   جنگ داخلی لبنان  .٣٠٥

٣٠٦. 

جنگ غافلگیریها و تدبیرها 

۳۳ روزه در روایتی از جنگ (

 ) لبنان

  مرکز اسناد انقالب اسالمی  لبنان  سمیر الخادم 

  کانون انتشارات ناصر  اسالم، اجتماع  سید موسی صدر  جهان بینی اسالم .٣٠٧

٣٠٨. 

جهان بینی در ایران پیش از 

تحلیل ادبی آثار چند انقالب 

  بافت تاریخ افکار نویسنده در

  مکاتب فلسفی  کالوس وی پدرسن
فرهنگستان زبان و ادب 

  فارسی

٣٠٩. 

جهان عرب زبان و مناطق غیر 

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

  نشر کتاب مرجع   روزنامه نگاری  صبری انوشه

  پرشکوه  عرفان  ترحمتاهللا علیرحیمی  جوانان و کیمیای سعادت  .٣١٠

٣١١. 
چاپ بیروت به ضمیمه گزارش از 

  خاک مقدس 
  ادبیات، داستان  علی داودی

مؤسسه فرهنگی هنری 

  شهرستان ادب
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٣١٢. 
چالش سنت و مدرنیته در لبنان و 

  سوریه 
  سوریه  محمدعلی میرعلی

مرکز چاپ و نشر دفتر 

تبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه قم .موسسه بوستان 

  کتاب 

  خاورمیانه  اصغر جعفری ولدانی  چالشها و منازعات در خاورمیانه  .٣١٣
پژوهشکده مطالعات 

  راهبردی 

٣١٤. 

چراغ زرد سیاست آمریکا در مورد 

لبنان (خاطرات سفیر سابق لبنان در 
  واشینگتن) 

  لبنان  بوحبیبعبداهللا 
شرکت گروه مطالعات 

  اندیشه ورزان آریا

٣١٥. 
چشم اندازی به سیر تاریخی 

  تبویب در علم اصول 
  اسالم، اصول فقه  مهدی علیپور

کنگره بین المللی آیت اهللا 

  العظمی شهید صدر

  کامیفاطمه دوست  چشِم  تر  .٣١٦
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  پیام آزادگان

٣١٧. 

چشمی به آسمان، نگاهی بر زمین 

کالبد شکافی شخصیت امام 

  موسی صدر

  عبداهللا نصری
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر
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٣١٨. 

چکیده مقالههای سمینار 

زن المللی زن در جهان اسالم (بین
  ۳) در تاریخ اسالم 

  اسالم، اجتماع  سیمین فصیحی 
انجمن زنان پژوهشگر 

  تاریخ

٣١٩. 
چکیده مکاسب شیخ انصاری 

  مکاسب محرمه
  مسلم قلی پور گیالنی

اسالم، مباحث و احکام 

  حقوقی
  نسیم حیات

  نشر یا زهرا (س)  ایران، سرگذشتنامه  احمدعلی صمدی  چمران  .٣٢٠

  حبیبه جعفریان  چمران به روایت همسر شهید  .٣٢١
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  روایت فتح

٣٢٢. 
چمران مظلوم بود خاطراتی از 

  شهید مصطفی چمران
  نشر یازهرا   چمران، مصطفی  علی اکبری

٣٢٣. 
چنین گوید او (ایتی ووتکه) متن 

  کهن بودایی
  ادیان هندی  عسکری پاشایی

مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

٣٢٤. 

چیستی جریان های افراطی 

خالصه ای بر هشت جلد از 

مجموعه مقاالت کنگره  خطر 
  مق-جریان های تکفیری 

  
علوم اجتماعی، علل 

  تحوالت
  انتشارات بینالمللی الهدی
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  رضا مختاریاصفهانی  حاج آقا حسین قمی  .٣٢٥
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  شرکت انتشارات سوره مهر

  شهرستان ادب  ادبیات، شعر  امیررضا یزدانی  حاشا: مجموعه شعر  .٣٢٦

٣٢٧. 
حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر 

  تنب و بوموسی 
  انتشارات سنا  ایران  علی حق شناس کمیاب

  حتی یک قطره اشک نریختم  .٣٢٨

محمد میرزایی، امین 

پورمحمدی، مجتبی 
  پسند و[دیگران]تعالی

  ایران، سرگذشتنامه
مؤسسه انتشارات علمی 
  دانشگاه صنعتی شریف

  حج از دیدگاه قرآن  .٣٢٩

تهیه و تنظیم بنیاد نشر 

آثار و اندیشه های 
شهید آیه اهللا دکتر 

  بهشتی

  روزنه  اسالم، قرآن، مباحث

٣٣٠. 

حج اندیشه همافزایی فقه و 
حقوق در تحقق عدالت و تعالی 

  انسان

  دانشگاه مفید  حقوق  مجموعه نویسندگان

  آرما  اسالم، اخالق  محمدرضا زائری  حجاب با حجاب  .٣٣١
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٣٣٢. 
حجت االسالم و المسلمین علی 

  دوانی 

مرکز بررسی اسناد 

  تاریخی وزارت اطالعات
  ایران، سرگذشتنامه

مرکز بررسی اسناد تاریخی 

  وزارت اطالعات

٣٣٣. 

حجتاالسالم حاج سید احمد 

خمینی به روایت اسناد ساواک: 

  یادگار امام 

مرکز بررسی اسناد  
  تاریخی وزارت اطالعات

  ایران، سرگذشتنامه
وزارت اطالعات، مرکز 
  بررسی اسناد تاریخی

٣٣٤. 
حدیث روزگار: خاطرات استاد سید 

  هادی خسروشاهی 
  حمید قزوینی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٣٣٥. 
حدیث سحرگاهان گفتارهای 

  تفسیری امام موسی صدر
  اسالم، قرآن، تفسیر  سید موسی صدر

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  کلک مشاطه  چمران، مصطفی  اشکان نعمت پور  حدیث سراج  .٣٣٦

٣٣٧. 

حزب الدعوة اسالمی عراق 
و اندیشه  ی(پیشینه تاریخ

  سیاسی) 

حسین موسوی، عادل 

  ادیب
  عراق

مرکز پژوهشهای علمی و 
مطالعات استراتژیک 

  خاورمیانه

  انتشارات روایت فتح   لبنان  سمیه طباطبایی  حزب اهللا  .٣٣٨

  مرکز اسناد انقالب اسالمی  لبنان  صادق غفوری سبزواری  حزب اهللا لبنان  .٣٣٩

  مرکز اسناد انقالب اسالمی  لبنان  حمید پاشاپور یواالری  حزب اهللا لبنان و بیداری اسالمی  .٣٤٠
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٣٤١. 
حزب اهللا لبنان؛ سیاست، قدرت و 

  اقتدار 
  لبنان  حسین موسوی

پژوهشکده مطالعات 

  راهبردی 

  محمد حسینی بهشتی  حزب جمهوری اسالمی  .٣٤٢
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  بقعه 

  مؤسسه بوستان کتاب   اسالم، اخالق  سید رضا صدر   حسد  .٣٤٣

  روزبه  اسالم، اخالق  سید رضا صدر   حسد  .٣٤٤

  مؤسسه بوستان کتاب  سازمان های مذهبی  سید رضا صدر   حسن یوسف  .٣٤٥

٣٤٦. /Hussein /(ع) الحسین  حسین  
بشیر خیری، امیر 

  حسین کریمی 
  الگوی فردا  اسالم، حسین بن علی

  اسالم، حسین بن علی  سید موسی صدر  حسین وارث انبیا  .٣٤٧
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  بقعه   اسالم، قرآن، مباحث  محمد حسینی بهشتی  حق و باطل از دیدگاه قرآن  .٣٤٨

٣٤٩. 
حقوق ارتباطات و تعامل آن با 

  دین و اخالق 
  دانشگاه امام صادق  حقوق  محسن اسماعیلی
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  علوم سیاسی، حقوق مدنی  مهدی ذاکریان  حقوق بشر و خاورمیانه  .٣٥٠

مرکز پژوهشهای علمی و 

مطالعات استراتژیک 
  خاورمیانه

  سوره مهر   لبنان  یعقوب توکلی  حقیقت سمیر  .٣٥١

٣٥٢. 
حکایت هایی از زندگی امام 

  موسی کاظم (ع) 
  همشهری  اسالم، موسی بن جعفر  حسن حاجیلو

٣٥٣. 

حکم نافذ آقانجفی مرجع شهیر 

عالم بیداری اسالمی در اصفهان
اهللا العظمی حاج ربانی مرحوم آیت

اصفهانی، شیخ محمدتقی نجفی

  مشهور به آقانجفی 

  ایران، مشروطه  موسی نجفی 
مؤسسه مطالعات تاریخ 

  معاصر ایران

٣٥٤. 
حکومت جهانی روش شناسی 

  صهیونیسم
  حمیدرضا واحدی

علوم سیاسی، ایدئولوژی 
  سیاسی، صهیونیسم

  خرسندی

٣٥٥. 

حکومت شیخ خزعل بن جابر و 
سرکوب شیخ نشین خوزستان 

بررسی عمکرد امپریالیسم بریتانیا 

  ایران، سرگذشتنامه  ویلیام تئودور استرناک 
مؤسسه مطالعات تاریخ 

  معاصر ایران
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در جنوب غربی ایران، ۱۸۹۷-۱۹۲۵م 

  ۱۲۷۶-۱۳۰۴ش

  نشر ساقی  اسالم، تمدن غرب  مرتضی آوینی  حلزونهای خانه به دوش  .٣٥٦

  حماسه تل الزعتر  .٣٥٧
نمایندگی جبهه 

آزادیبخش فلسطین در 

  بن

  لبنان
کنفدراسیون جهانی 

محصلین و دانشجویان 

  ایرانی

  امام موسی صدر لبنان    حماسه های لبنان طیبه  .٣٥٨

٣٥٩. 
حماسه های نا گفته؛ از زبان علی 

  اکبر ابوترابی
  امید آزادگان  ایران، سرگذشتنامه  عبدالمجید رحمانیان

  حمله اسرائیل به لبنان  .٣٦٠
مؤسسات تحقیقات 

  فلسطینی
  لبنان

مرکز چاپ و انتشارات 

  وزارت امور خارجه

٣٦١. 
حوزه علمیه: (چیستی/ گذشته/ 

  حال/ آینده) 
  مؤسسه اشراق و عرفان  اسالم، آموزش، تعلیم  علیرضا اعرافی 

٣٦٢. 

حوزه ها و بایسته ها گفتارها و 
نوشتارها دربارۀ حوزه، روحانیت و 

  مرجعیت 

  سید محمدباقر صدر
اسالم، سخنرانی ها، 

  مقاالت

دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)
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٣٦٣. 

خاطرات آیت اهللا العظمی سید 

-۱۳۶۸عبدالکریم موسوی اردبیلی (
  . ش.) ه۱۳۰۵

  علی درازی 
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  شرکت انتشارات سوره مهر

  ابراهیم امینی  خاطرات آیتاهللا ابراهیم امینی .٣٦٤
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
هنری و موسسه فرهنگی 

  انتشارات

  امیر قنبری  خاطرات آیتاهللا مستجابی  .٣٦٥
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
موسسه فرهنگی هنری و 

  انتشارات

٣٦٦. 

خاطرات حجت االسالم و 

المسلمین سید مهدی طاهری خرم 
  آبادی 

  مصطفی قلی زاده علیار
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  مرکز اسناد انقالب اسالمی 

٣٦٧. 
خاطرات حجت االسالم و 

  المسلمین محمد افشاری 
  مرکز اسناد انقالب اسالمی  ایران، سرگذشتنامه  محمد افشاری 

٣٦٨. 

خاطرات حجت االسالم و 

المسلمین محمد حسین 
  بهجتی(شفق) 

  محمد قبادی
سرگذشتنامه، اسالم، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  سوره مهر
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٣٦٩. 
خاطرات حجتاالسالم والمسلمین 

  محمدجواد کشمیری 
  مرکز اسناد انقالب اسالمی  خاطرات، انقالب  مصطفی سیدصادقی

٣٧٠. 
خاطرات حجه االسالم والمسلمین 

  سید علی اکبر محتشمی پور 
  ایران، سرگذشتنامه  علی اکبر محتشمی پور

حوزه هنری سازمان 

  تبلیغات اسالمی

٣٧١. 
خاطرات خانم بهجت افراز 

  االسرا) (ام
  حکیمه امیری

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  مرکز اسناد انقالب اسالمی

٣٧٢. 

خاطرات خدمت در وزارت امور 

خارجه و سیمای دیپلماسی نوین 
  ایران در قرن بیستم 

  نشرآبی  ایران، سرگذشتنامه  فریدون زند فرد

٣٧٣. 
خاطرات دکتر شمس الدین 

  مجابی 
  حکیمه امیری

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه

مؤسسه فرهنگی هنری و 

انتشارات مرکز اسناد انقالب 
  اسالمی 

٣٧٤. 

خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی 

(استاد فلسفه ، فرزند بنیاد گذار 
خاطرات دکتر حوزه علمیه قم ) 

مهدی حائری یزدی (تاریخ 

  شفاهی)

  کتاب نادر  ایران، سرگذشتنامه  حبیب الجوردی
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٣٧٥. 

خاطرات سیاسی - اجتماعی دکتر 

جنبش صادق طبا طبائی 
  دانشجویی در ایران

  صادق طباطبائی
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه

مؤسسه تنظیم ونشر آثار 

موسسه امام خمینی (س), 
تنظیم ونشر آثار امام 

  خمینی (س)

  خاطرات سید کاظم اکرمی  .٣٧٦
مسعود کرمیان، جواد 

  کامور بخشایش

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  سوره مهر

  محسن کاظمی  خاطرات عزت شاهی  .٣٧٧
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  سوره مهر

  مرکز اسناد انقالب اسالمی  ایران، سرگذشتنامه  علی جنتی   خاطرات علی جنتی  .٣٧٨

  محسن کاظمی  خاطرات مرضیه حدید چی (دباغ)  .٣٧٩
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  سوره مهر

٣٨٠. 

خاطرات مستند استاد سیدهادی 

 اهللا علیخسروشاهی درباره آیت
میانجی و دکتر حمیداهللا احمدی

  حیدرآبادی 

سید هادی 
  خسروشاهی

ایران، انقالب اسالمی، 
  سرگذشتنامه

  کلبه شروق
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٣٨١. 

خاطرات مستند سید هادی خسرو 

شاهی درباره احمد بن بال (فرمانده 
  جهاد آزادی بخش مردم الجزائر) 

سید هادی 
  خسروشاهی

ایران، انقالب اسالمی، 
  سرگذشتنامه

  کلبه شروق

٣٨٢. 

خاطرات مستند سید هادی خسرو 

شاهی درباره عالمه سید محمد 

  حسین طباطبایی 

سید هادی 

  خسروشاهی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  کلبه شروق

٣٨٣. 

خاطرات مستند سید هادی 

خسروشاهی درباره آیت اهللا سید 

  محمود طالقانی 

سید هادی 

  خسروشاهی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  کلبه شروق

٣٨٤. 

خاطرات مستند سید هادی 
خسروشاهی درباره آیت اهللا علی 

  مشکینی 

سید هادی 

  خسروشاهی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  کلبه شروق

٣٨٥. 

خاطرات مستند سید هادی 
ها و خسروشاهی درباره سازمان

  احزاب سیاسی دوران انقالب 

سید هادی 

  خسروشاهی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  کلبه شروق
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٣٨٦. 

خاطرات مستند سید هادی 

خسروشاهی درباره شهید نواب 
  صفوی 

سید هادی 

  خسروشاهی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  کلبه شروق 

٣٨٧. 

خاطرات مستند سیدهادی 

اهللا خسروشاهی درباره آیت
  رفسنجانی هاشمی

سید هادی 

  خسروشاهی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  کلبه شروق

٣٨٨. 

خاطرات مستند سیدهادی 

خسروشاهی درباره سیدمحمدعلی 
  جمالزاده و انقالب اسالمی ایران 

سید هادی 

  خسروشاهی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  کلبه شروق

٣٨٩. 
خاطرات و مبارزات حجة االسالم 

 فلسفی

مرکز اسناد انقالب 

 اسالمی

، اسالمی ایران، انقالب

 سرگذشتنامه
 مرکز اسناد انقالب اسالمی

٣٩٠. 

خاطره سالفر ینو (روایت غربت 

کرامت بشری در درگیریهای 

  مسلحانه) 

  انتشارات خرسندی  مشکالت اجتماعی  هنری دونان 

  خاطره ها، ج. ۱  .٣٩١
محمد محمدی ری 

  شهری
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  مرکز اسناد انقالب اسالمی
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  اسالم، علما، زنان  رسول سعیدی زاده  خاندان های دانشور سادات ایران  .٣٩٢
بنیاد پژوهشهای اسالمی 

  آستان قدس رضوی 

  خجسته  رسانه  یونس شکرخواه  خبر نویسی مدرن  .٣٩٣

  بقعه   اسالم، قرآن، مباحث  محمد حسینی بهشتی  خدا از دیدگاه قرآن  .٣٩٤

  بنیاد شهید چمران   چمران، مصطفی  مصطفی چمران  خدا بود و دیگر هیچ نبود  .٣٩٥

٣٩٦. 

خروج از انزوا: یادداشت های 
دیپلماتیک از دوران اصالحات، 

خاطرات دکتر سید محمد صدر، 
   ۱۳۷۷سال 

  بخشیحسن علی
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  وزارت امور خارجه

  اطالعات  لبنان  جورج بال  خطا و خیانت در لبنان  .٣٩٧

٣٩٨. 

داستان پیامبران در تورات، تلمود، 

انجیل وقرآن وبازتاب آن در ادبیات 
  

 محمد حمید یزدان 

  پرست الریجانی
  اطالعات  سازمان های مذهبی

٣٩٩. 
داستان حافظ قرآن شدن کربالیی 

  کاظم 
  اسالم، قرآن، تفسیر، تاریخ  حسن متولی

مؤسسه آموزشی و 

  پژوهشی امام خمینی 

  شرکت انتشارات سوره مهر  لبنان  زهره یزدانپناهقرهتپه  داستان لبنان  .٤٠٠
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  دانشنامه دانشگستر  .٤٠١

محسن خلیجی 

اسکویی، کامران فانی، 
محمدعلی سادات، علی 

  رامین

  گسترمؤسسه دانش  دائره المعارف

٤٠٢. 
دانشنامه سیاسی ( فرهنگ 

  اصطالحات و مکتبهای سیاسی)
  مروارید علوم سیاسی  

  انتشارات ارون   فلسطین  مجید صفاتاج  دانشنامه فلسطین  .٤٠٣

٤٠٤. 
دانشنامه نخبگان خاورمیانه 

  نخبگان خاور میانه
 خاورمیانه  

مرکز پژوهشهای علمی و 
مطالعات استراتژیک 

  خاورمیانه

  کتاب های جیبی  مسیحیتادیان،   غالمحسین مصاحب  دایرة المعارف فارسی  .٤٠٥

٤٠٦. 
 دایرة المعارف مصور تاریخ زندگی 

  امام خمینی 
  جعفر شیرعلینیا

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  سایان 

٤٠٧. 
 دایرة المعارف مصور تاریخ 

  فلسطین 

امیر منصوری، حامد 

  کفاش
  سایان  فلسطین

٤٠٨. 
 دایرة المعارف مصور تاریخ 

  یهودیت و صهیونیسم 
  سایان  دین یهود  طارق سویدان
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  سیمور مارتین لیپست    دایرة المعارف دموکراسی  .٤٠٩
علوم سیاسی، حکومت 

  محلی

کتابخانه تخصصی وزارت 

  امور خارجه

   دایرة المعارف ناسیونالیسم  .٤١٠
الکساندر ماتیل 

  سرپرستان 

علوم سیاسی، ایدئولوژی 

  سیاسی، صهیونیسم

کتابخانه تخصصی وزارت 

  امور خارجه

 اسالم، واژه نامه     دایرة المعارف بزرگ اسالمی  .٤١١
مرکزدایره المعارف بزرگ 

  اسالمی

٤١٢. 
 دایرة المعارف تاریخی رویدادهای 

  تاریخ اسالم
  تاریخ جهان  عبدالسالم ترمینانی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
  اسالمی

٤١٣. 
دختری از تبار هدایت علویه بنت 

نه ی خاطرات   الهدی صدر در آ
  مرکز امور زنان و خانواده  اسالم، علما، زنان  فریبا انیسی

٤١٤. 
در آمدی بر روش های تبلیغی 

  ائمه 

علی رضا واسعی، 
محمد شمس الدین 

  دیانی 

  اسالم
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

  اسالمی

٤١٥. 
در آمدی بر مبانی ترجمه عربی به 

  ارسی به عربی ف -فارسی 
عنایتاهللا فاتحی نژاد، 

  سید بابک فرزانه
  واژه نامه

 -مؤسسه فرهنگی 
  انتشاراتی آیه

  مسیحیت  ولفهارت پانن برگ  در آمدی به االهیات نظام مند  .٤١٦
مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب
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  مسیحیت  مری جو ویور   درآمدی به مسیحیت  .٤١٧
مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  نشر ادیان  دین یهود  مارتین بوبر  در باب یهودیت  .٤١٨

٤١٩. 

در پرتوی وحی درسهایی از قرآن 

در محضر آیه اهللا العظمی موسوی 
  اردبیلی

سید ابوالفضل 

  موسویان
  اسالم، تحقیقات قرآنی

سازمان انتشارات دانشگاه 

  مفید

  ادبیات عربی، داستان  بنتالهدی صدرسید   در جستجوی حقیقت  .٤٢٠
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٤٢١. 

در حاشیه سیاست خارجی از 

دوران نهضت ملی تا انقالب 

) ( ۱۳۲۷ - ۱۳۵۹  

عبدالرضا هوشنگ 
  مهدوی

  نشر آسیم   ایران، روابط بین الملل

٤٢٢. 
در دامگه حادثه:گفتگو با پرویز 

  ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک 
  شركت كتاب  ایران، سرگذشتنامه  عرفان قانعي فرد

٤٢٣. 

در طریق معرفت مروری بر زندگی 

اهللا سید رضی و خاطرات آیت

  شیرازی

  محمد رحیمی
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  انتشارات سوره مهر

٤٢٤. 
در غربت غربی زندگی نامه خود 

  نوشت دکتر سید حسین نصر
  رسا  فلسفه اسالمی  حسین نصر 
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  محمد صادقی  در قلمرو فرهنگ و سیاست  .٤٢٥
علوم اجتماعی، نهادهای 

  سیاسی
  شرکت سهامی انتشار

  درآمدی بر اقتصاد اسالمی  .٤٢٦
دفتر همکاری حوزه و  

  دانشگاه
  اسالم، اجتماع

سازمان مطالعه و تدوین 

کتب علوم انسانی 

  دانشگاهها (سمت)

٤٢٧. 
درآمدی بر اندیشه سیاسی امام 

  موسی صدر  
  اسالم، مذهب، تقریب  شریف لک زایی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

  اسالمی 

  دانشگاه ادیان و مذاهب  اسالم، تاریخ تصوف  ویلیام سی. چیتیک  درآمدی به تصوف  .٤٢٨

٤٢٩. 

درباره امام خمینی (ره) - ۱۵ خرداد 

خاطرات مستند و مسئله انقالب  

  استاد سیدهادی خسروشاهی

سید هادی 
  خسروشاهی

ایران، انقالب اسالمی، 
  سرگذشتنامه

مؤسسه تنظیم و نشر آثار 

موسسه امام خمینی (س)، 

  چاپ و نشر عروج

  درباره دکتر ابراهیم یزدی  .٤٣٠
سید هادی 
  خسروشاهی

ایران، انقالب اسالمی، 
  سرگذشتنامه

  کلبه شروق

٤٣١. 
درباره زندگی و مبارزات آیت اهللا 

  ابوالقاسم کاشانی سید
  کلبه شروق  ایران، سرگذشتنامه  هادی خسروشاهیسید

٤٣٢. 
دربارهی یهود بنی اسرائیل، تورات، 

  تلمود 
  نشر کتاب مرجع   دین یهود  لیال هوشنگی
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  مسیحیت  آلیستر مک گراث  درسنامه الهیات مسیحی  .٤٣٣
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

٤٣٤. 
درسنامه جغرافیای تشیع، ج. ۱ 

  تشیع در جهان معاصر
  تاریخ جهان  سید ابوالحسن نواب

انتشارات دانشگاه ادیان و 

  مذاهب 

  مؤسسه بوستان کتاب قم.  اسالم، اخالق  سید رضا صدر   دروغ  .٤٣٥

٤٣٦. 
دریغ و آرزوها گفتارها (دوره پنجم 

(۱۳۵۲ -۱۳۵۶  
  بنیاد فرهنگی شریعتی  اسالم، مذهب، تقریب  علی شریعتی

٤٣٧. 
دستنامه شماره استاندارد بین 

  ISBNالمللی کتاب 
  

ذخیره و بازیابی، 
 اصطالحنامه

  خانه کتاب

  دستور خط فارسی  .٤٣٨
فرهنگستان زبان و 

  ادب فارسی
  زبان فارسی

فرهنگستان زبان و ادب 

  فارسی

٤٣٩. 
دستور خط فارسی مصوب 

  فرهنگستان زبان وادب فارسی 
 فرهنگستان زبان و

  ادب فارسی
  زبان فارسی

فرهنگستان زبان و ادب 
  فارسی

٤٤٠. 
دفاع از حق شیعه، ایران، لبنان، 

  جهان
  تفاهم  اسالم، شیعه  حسن االمین عاملی 

  دکتر سید جعفر شهیدی  .٤٤١
شیرین یکه کار، سید 

  محمد هادی طباطبایی
  سرگذشتنامه

مرکز آموزش سازمان 

شهرداری فرهنگی هنری 

  تهران
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٤٤٢. 
دکتر شریعتی جستجوگری در 

  مسیر شدن 
  بقعه   شریعتی، علی  محمد حسینی بهشتی

٤٤٣. 
نه  دکتر علی شریعتی در آ

  خاطرات 
  رامند  شریعتی، علی  شعبانعلی المعی

٤٤٤. 
دکتر علی شریعتی در گسترهی 

  قضاوت 
  چاپخش  شریعتی، علی  امین یاری

٤٤٥. 

دمکراسی انجمنی و ثبات سیاسی 

در جوامع ناهمگون بررسی تجربه 
  لبنان 

  لبنان  حمید احمدی
مرکز مطالعات استراتژیک 

  خاورمیانه

  ادبیات عربی، داستان  بنتالهدی صدرسید   دو زن و یک مرد  .٤٤٦
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  انتشارات پویا  فلسطین  گالینا نیکیتینا  دولت اسرائیل  .٤٤٧

٤٤٨. 

دیباج زندگی نامه آیت اهللا 

العظمی بروجردی قدس سره بر 
پایه روایت آیت اهللا محمد جواد 

  علوی بروجردی

  مهدی علمی دانشور
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  نشر مسطر

  ادبیات عربی، داستان  بنتالهدی صدرسید   دیدار در بیمارستان  .٤٤٩
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر
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٤٥٠. 
دیدار در پاریس خاطرات دکتر 
  حسن حبیبی و شفیقه رهیده

  پدرام الوندی
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  ادبیات عربی، داستان  بنتالهدی صدرسید   دیدار عروس  .٤٥١
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٤٥٢. 
دیدگاههای شهید صدر درباره 

  آینده روند اجتهاد 

سید نورالدین 

  شریعتمدار جزائری
  اسالم، اصول فقه

الموتمر العالمی لالمام 

  الشهید الصدر

٤٥٣. 
دیر یاسین تراژدی فراموش شده و 

  مفهوم امروزی آن
  انتشارات توس  فلسطین  گی اتول

  الهیات  سید موسی صدر  دین در جهان امروز  .٤٥٤

مؤسسه فرهنگی  

تحقیقاتی امام موسی 
  صدر، موسسه نشر شهر

  دانشگاه ادیان و مذاهب  ادیان هندی  محمد روحانی  دین سیک ها  .٤٥٥

٤٥٦. 
دین و اخالق در نگاه هانس 

  کونگ 
  دانشگاه ادیان و مذاهب  مسیحیت  حسن قنبری

٤٥٧. 
دین و ساختن جامعه جستارهایی 

  در الهیات اجتماعی
  یادآوران   الهیات اجتماعی  چارلز دیویس
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٤٥٨. 
دینداران و سکوالرها در جامعه 

  اسرائیل 
  دین یهود  نافذ ابوحسنه

مرکز پژوهشهای علمی و 

مطالعات استراتژیک 
  خاورمیانه

  مؤسسه بوستان کتاب  اسالم، علی بن ابی طالب  سید رضا صدر   راه علی علیه السالم  .٤٥٩

  مؤسسه بوستان کتاب  اسالم، تحقیقات قرآنی  سید رضا صدر   راه قرآن  .٤٦٠

  بوستان کتاب  اسالم، سیره نبوی  سید رضا صدر   راه محمد صلی اهللا علیه و اله  .٤٦١

  مرکز نشر ارغنون  اسالم، سیره نبوی  سید رضا صدر   راه محمد(ص)، پیغمبر خاتم  .٤٦٢

  مؤسسه بوستان کتاب  اسالم، مهدویت  سید رضا صدر   راه مهدی (عج)  .٤٦٣

٤٦٤. 

راهبردهای رژیم صهیونیستی در 
برخورد با مقاومت اسالمی 

  فلسطین 

گروه پژوهش موسسه  
[مطالعات 

  سازان نور]اندیشه

  فلسطین
موسسه مطالعات 

  سازان نوراندیشه

٤٦٥. 

راهنمای آماده سا ختن کتاب برای 

مولفان، مترجمان، ویراستاران، 

رسانه گران، کتابداران، ناشران، 
  چاپخانه ها و دوستداران کتاب 

میر شمس الدین ادیب 

  سلطانی
  رسانه

شرکت انتشارات علمی و 

  فرهنگی

٤٦٦. 
راهنمای دین پژوهی آشنایی با ده 

  رویکرد در مطالعه ادیان
  دین  رابرت سگال 

انتشارات دانشگاه ادیان و 

  مذاهب 
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٤٦٧. 

راهی که نرفته ایم مجموعه 

مقاالت برگزیده از بیست سال 
نشریه پیام هاجر در باره آیت اهللا 

  سید محمود طالقانی

  ایران، سرگذشتنامه  مهدی غنی
مجتمع فرهنگی آیت اهللا 

  طالقانی

٤٦٨. 
رایت دین: (بررسی اندیشه و رفتار 

  العظمی بروجردی) اهللاسیاسی آیت
  اکبر عالمیانعلی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  مرکز اسناد انقالب اسالمی

  محمد احدی  رژیم صهیونیستی  .٤٦٩
علوم سیاسی، ایدئولوژی 

  سیاسی، صهیونیسم

مرکز آموزشی و پژوهشی 

شهید سپهبد صیاد شیرازی 

  

  اسالم، فقه شیعه  محمد حسن نجفی  رساله شریفه مجمع الرسائل  .٤٧٠
مؤسسه حضرت صاحب 

  الزمان

٤٧١. 
رقصی چنین میانه میدانم 

  آرزوست 
  بنیاد شهید چمران  چمران، مصطفی  مصطفی چمران 

٤٧٢. 
رهبری انقالبی سیدحسن نصراهللا: 

  اهللا لبنان رهبر جنبش حزب
  لبنان  باغقرهآزیتا بیدقی

موسسه مطالعات 
  سازان نوراندیشه
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  اسالم، اجتماع، اقتصاد  سید موسی صدر  رهیافتهای اقتصادی اسالم  .٤٧٣
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  لوئیس فاست   روابط بین المللی خاورمیانه  .٤٧٤
علوم سیاسی، روابط بین 

  الملل

مرکز چاپ و انتشارات 

  وزارت امور خارجه

٤٧٥. 
روابط عمومی: زمینهها و ابزارها 

  (مجموعه مقاله) 

آلیس تیکر، جوانا 
فاوکس، جان 

  هیتچینس 

  روزنامه همشهری  روابط عمومی

٤٧٦. 

روایت بازگشت پدران، پسران و 
سرزمینی که آنها را از هم جدا 

  کردمی

  نیلوفر  داستان  هشام مطر

٤٧٧. 

روایت عشق: مسافرت های 

علمی، تحقیق در مخطوطات آثار و 

  تالیفات 

حاج شیخ عزیزاهللا 

  عطاردی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  عطارد

٤٧٨. 
روایتی از زندگی و زمانه آیت اهللا 

  اکبر هاشمی رفسنجانی  
  جعفر شیرعلی نیا

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  سایان

٤٧٩. 
روایتی از زندگی و زمانه حضرت 

  ای نهاهللا سیدعلی خامآیت
  نياجعفر شیرعلی

ایران، انقالب اسالمی، 
  سرگذشتنامه

  نشر سایان
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٤٨٠. 
روح تشریع در اسالم واقعیت 

  قانون گذاری در اسالم
  اسالم، اجتماع  سید موسی صدر

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٤٨١. 

روحانیت و تجدد با تاکید بر 

یاسی حوزه س -جریان های فکری 

  علمیه قم 

  اسالم، مذهب، تقریب  عبدالوهاب فراتی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

  اسالمی

  کانون اندیشه جوان  اسالم، روحانیون  سلیمان خاکبان  روحانیت و حوزهها  .٤٨٢

٤٨٣. 
روحانیت و سیاست مسائل و 

  پیامدها 
  عبدالوهاب فراتی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه

سازمان انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و 
  اندیشه اسالمی

  راز نی  نسب شناسی  محسن کمالیان  روحانیون خاندان صدر  .٤٨٤

٤٨٥. 
روز شمار ۱۵ خرداد جلد اول 

 ۳۱/۳/۱۳۴۰- ۱/۱/۱۳۴۰  
  شرکت انتشارات سوره مهر  ایران، سرگذشتنامه  احمد گودرزیانی

  روز شمار انقالب اسالمی  .٤٨٦
دفتر ادبیات انقالب 

  اسالمی
  حوزه هنری  ایران، سرگذشتنامه

٤٨٧. 
روش استنباط شرح فارسی بر 

  دروس فی علم االصول
  نشر روح  اسالم، اصول شیعه  سید محمدباقر صدر

٤٨٨. 
روش تفسیر تشریحی "سوره 

  مبارکه انفال و توبه " 

ابوالقاسم تجری 

  گلستان
  انتشارات عصمت  اسالم، قرآن، تفسیر
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٤٨٩. 
روش شناسی مطالعات دینی 

  (تحریری نو) 
  دین  احد فرامرز قراملکی

دانشگاه علوم اسالمی 

  رضوی 

٤٩٠. 

روشنفکران جهان عرب معرفی آرا 

فرهنگی -و آثار یکصد چهرۀ فکری

  معاصر جهان عرب

  ترجمان علوم انسانی  خاورمیانه  مسعود فکری 

٤٩١. 
روشنگری هایی بر زندگی امام 

  حسین علیه السالم 
  انتشارات محبین   اسالم، حسین بن علی  سید محمد صدر

  رویت هالل  .٤٩٢
رضا مختاری و محسن 

  صادقی
  مؤسسه بوستان کتاب.  اسالم، عبادات

٤٩٣. 

رویکردهای مختلف به پلورالیزم 

دینی (به سوی االهیات ناظر به 
  همه ادیان) 

  گلین ریچاردز
اسالم، ادیان و مذاهب 

  دیگر

مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

٤٩٤. 

ریحانهاالدب : حاوی زندگانی 

هزار تن از فقیهان، متجاوز از پنج
دانان حکیمان ،متکلمان ،ریاضی

  ،منجمان ،مورخان و... 

محمدعلی 
  تبریزیمدرس

  مؤسسه امام صادق (ع)  سرگذشتنامه

٤٩٥. 
ریشههای تاریخی قومگرایی 

  اعراب 
  کتاب توت  علوم سیاسی  عبدالعزیز الدوری
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٤٩٦. 
زبان گویای اسالم ،حجه االسالم 

  محمد تقی فلسفی 
  

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه

مرکز بررسی اسناد تاریخی 

  وزارت اطالعات

٤٩٧. 
زبان و جامعه شناسی (مجموعه 

  مقاالت) 

محمد رضا باطنی، 

ناصر تکمیل همایون، 

الندمان، سامر فلت، 
هاری هوی جر، رضا 

  داوری 

  علوم اجتماعی، فرهنگ

سازمان چاپ و انتشارات 

وزارت فرهنگ و ارشاد 
  اسالمی

٤٩٨. 
زرساالران یهودی و پارسی، 

  استعمار بریتانیا و ایران 
  مسیحیت  عبداهللا شهبازی

مؤسسه مطالعات و 
  پژوهشهای سیاسی 

٤٩٩. 

زمان و تاریخ: پژوهشی در 

شناسی و تاریخ ی تاریخزمینه
  نگاری اسالمی 

  کتاب توت  تاریخ  رضوان سلیم

٥٠٠. 
زمان و سرمدیت جستاری در 

  فلسفه دین
  دانشگاه ادیان و مذاهب  الهیات  والتر ترنس استیس 

٥٠١. 
زمینه های بحث فلسفی در ادیان 

  جهان 

ن، چالز  فیلیپ ال. کو

  تالیافرو
  الهیات

مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب
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٥٠٢. 
زن از نگاهی دیگر گفت و گو 

  هایی با محمد حسین فضل اهللا
  اسالم، اجتماع   مجید مرادی

شرکت چاپ و نشر بین 

الملل وابسته به انتشارات 
  امیرکبیر

  بوستان کتاب  علوم اجتماعی، زنان  سید رضا صدر   زن و آزادی  .٥٠٣

٥٠٤. 

زن و چالش های جامعه؛ 
جستارهایی درباره مسائل زن و 

  خانواده و جوان

  اسالم، مذهب، تقریب  سید موسی صدر
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٥٠٥. 

زندگانی حضرت آیهاهللا چهارسوقی 
حاوی شرح حال ق) ۱۳۷۷(م 

بیش از یکصد نفر رجال قرون 
  اخیره

  مؤسسه کتابشناسی شیعه  اسالم، شیعه  سیدمحمدعلی روضاتی

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  اسالم، فاطمه زهرا  سید جعفر شهیدی  زندگانی فاطمه زهرا (ع)  .٥٠٦

  اطالعات  روندهای اجتماعی  نیل پستمن   زندگی در عیش، مردن در خوشی  .٥٠٧

٥٠٨. 

زندگی نامه و خدمات علمی و 
فرهنگی شادروان دکتر سید جعفر 

  شهیدی 

انجمن آثار و مفاخر 

  فرهنگی 
  سرگذشتنامه

انجمن آثار و مفاخر 

  فرهنگی
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٥٠٩. 

زندگی نامه و خدمات علمی و 

فرهنگی مرحوم استاد سید هادی 

  خسروشاهی (ره) 

  صدرا صدوقی
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
انجمن آثار و مفاخر 

  فرهنگی

٥١٠. 

زندگی نامه و خدمات فرهنگی، 

اجتماعی و علمی امام موسی صدر، 
مرجع دینی و موسس مجلس 

  اعالی اسالمی شیعیان لبنان 

انجمن آثار و مفاخر 

  فرهنگی 

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

انجمن آثار و مفاخر 

  فرهنگی 

٥١١. 
زندگی و مبارزات امام موسی و 

  سید محمد باقر صدر 
  امامت  اسالم، سرگذشتنامه  علی علمی اردبیلی

٥١٢. 
زندگی و مبارزات آیتاهللا حاج 

  اللهی سید عبدالعلی آیت
  محمد باقر وثوقی

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسه فرهنگی هنری و 

انقالب انتشارات مرکز اسناد 

  اسالمی

٥١٣. 
زندگی و مبارزات آیه اهللا عالمه 

  سید مرتضی عسکری 
سید هادی 
  خسروشاهی

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  کلبه شروق
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٥١٤. 

زندگی و مبارزات شهید سید 

عباس موسوی، دبیر کل حزب اهللا 
  لبنان 

  دفتر عقل  لبنان  غالم رضا گلی زواره

  اسالم، قرآن، تفسیر  سید موسی صدر  زندگی و مرگ  .٥١٥
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٥١٦. 

زندگی، آثار و اندیشههای 

نگارانه دکتر عبدالهادی تاریخ

  حایری 

  پژوهشکده تاریخ اسالم  آموزش عالی  حجت فالح توتکار

٥١٧. 
زندگینامه حجه االسالم شهید 

  محمد منتظری 
  صادقی اردستانیاحمد 

ایران، انقالب اسالمی، 
  سرگذشتنامه

  نشر محمد

٥١٨. 
زندگینامه و خدمات علمی و 

  فرهنگی پروفسور هانری کربن 
  شریعتی، علی  اهللا محمدیولی

انجمن آثار و مفاخر 
  فرهنگی 

٥١٩. 
زنده عشق زندگینامه شهید محمد 

  جواد تندگویان
  ایران، سرگذشتنامه  

اداره کل روابط عمومی 

  وزارت نفت

  اهل بیت  سید موسی صدر  زهرا فصلی از کتاب رسالت  .٥٢٠
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

    انقالب اسالمی ایران  جالل الدین فارسی  زوایای تاریک   .٥٢١



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

٥٢٢. 
زیست و اندیشه شهید آیت اهللا 

 دکتر بهشتی  

سید علیرضا حسینی 

  بهشتی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  روزنه

  سید موسی صدر  زینب شکوه شکیبایی  .٥٢٣
اسالم، زینب بنت علی بن 

  ابی طالب

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٥٢٤. 
ساحت های معنوی ادیان جهان 

  نشانه راه
  دین  هانس کونگ

مرکز مطالعات وتحقیقات 
  ادیان و مذاهب

٥٢٥. 
ساختار دولت صهیونیستی 

  اسرائیل 

مؤسسه الدراسات  

  الفلسطینیه
  فلسطین

مؤسسه فرهنگی مطالعات 

و تحقیقات بین المللی ابرار 
  معاصر تهران

٥٢٦. 

ساختار سیاسی اجتماعی عربستان 

 -ه علمیسعودی و شش مقال
مجموعه مقاالت پژوهشی دیگر 

ی علی حق شناس در روزنامه

  اطالعات)

  روزگار  آسیا  علی حق شناس

٥٢٧. 
ساختار سیاسی اجتماعی لبنان و 

  تاثیر آن بر پیدایش جنبش امل 
  سنا  لبنان  علی محمد حق شناس

٥٢٨. 
ساختار کلی نظام اقتصادی اسالم 

  در قرآن 
  خانه خرد  اسالم، اجتماع  مهدی هادویتهرانی
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٥٢٩. 
سازمانهای یهودی و 

  صهیونیستی در ایران 

مؤسسه مطالعات و 

  پژوهشهای سیاسی
  ایران

مؤسسه مطالعات و 

  پژوهشهای سیاسی 

٥٣٠. 

تامالتی در  ساکن خیابان ایران

داری در ایران باب فرهنگ و دین

  پساانقالبی

  آرما  اسالم، اجتماع  محسنحسام مظاهری

٥٣١. 

سالهای رنج خاطرات و نا گفته ها 

از زندگی شهید آیت اهللا سید 

  محمد باقر صدر (ره)

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  عراق  محمدرضا النعمانی

  ساواک و روحانیت  .٥٣٢
دفتر ادبیات انقالب 

  اسالمی
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
سازمان تبلیغات اسالمی 

  حوزه هنری

٥٣٣. 
سایه هیچ یادداشتها و خاطرات 

  سفر حج
محمد حمید یزدان 

  پرست الریجانی
  اطالعات  اسالم، عبادات

٥٣٤. 

سائرون فی موکب الحسین 

محاضرات لالمام السید موسی 
  الصدر

  اسالم، حسین بن علی  سید موسی صدر
مرکز االمام الصدر لالبحاث 

  و الدراسات

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  اسالم، مذهب، تقریب  محمدرضا حکیمی  سپیده باوران مقاالت .٥٣٥
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٥٣٦. 
ستاره شب دیجور(یادمان عالمه 

  شهید سید اسماعیل بلخی) 
  سوره مهر  اسالم، سرگذشتنامه  اسحاق شجاعی

    فلسطین  ژیلبر دنوایان  سخن!  .٥٣٧

  اسالم، نبوت  امیر عباس علی زمانی  سخن گفتن از خدا  .٥٣٨
پژوهشگاه فرهنگ و 

  اندیشه اسالمی

  سر نی  .٥٣٩

کیانوش شیرمحمدی، 

عبدالرضا بلندی، فرانک 

  گراوند

اسالم، زینب بنت علی بن 
  ابی طالب

  سایه نیما

  سرزمین برادری بالداالخوه .٥٤٠
نیک ... [و سینا اقبال

  دیگران]
  طالیی  اسالم، مذهب، تقریب

٥٤١. 

سرزمین برادری ۲ دلنوشته 

سنت در سفر به روحانیون اهل

  مناطق جنگی

ریزی شورای برنامه

مدارس علوم دینی 

  سنتاهل

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه

شورای برنامهریزی مدارس 

  سنتعلوم دینی اهل

  سرعنوانهای موضوعی فارسی  .٥٤٢

پوری سلطانی و 
کامران فانی، با 

همکاری مهناز رهبری 

  اصل

ذخیره و بازیابی، 

  اصطالحنامه

کتابخانه ملی جمهوری 

  اسالمی ایران

  مؤسسه بوستان کتاب  فلسطین  اکرم زعیتر  سرگذشت فلسطین  .٥٤٣

  سازمان تبلیغات اسالمی  ادبیات، داستان  بنتالهدی صدرسید   سرنوشت دو دختر  .٥٤٤
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٥٤٥. 

سرو قامتان: نگاهی به زندگی 

اهللا اجتماعی سیاسی و علمی آیت

  شهید سیدمحمد صدر 

  هادی الوندی
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  محبین

٥٤٦. 

سرود یکتا پرستی فلسفه نماز، 

ر قبله، زبان نماز، نماز وسطی،  تغ
  نماز چیست ؟

  بقعه   عباداتاسالم،   محمد حسینی بهشتی

٥٤٧. 
سروش آسمانی سیری در مفاهیم 

  قرآنی
  اسالم، تحقیقات قرآنی  کاظم محمدی

سازمان چاپ و انتشارات 

وزارت فرهنگ و ارشاد 

  اسالمی

٥٤٨. 
سروش دل سی منبر روان برای 

  طالب جوان
  محمد ناظم زاده

اسالم، سخنرانی ها، 

  مقاالت
  پارسایان

  سید موسی صدر  سفارش ماندگار   .٥٤٩
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٥٥٠. 
سفر اسارت؛ جستارهایی دربارهی 

  ربایش امام موسی صدر
  محسن کمالیان

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  محسن کمالیان (۳۱۰)
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٥٥١. 
سفر به سرزمین و سرور زیتون 

  لبنان 
  رسالت قلم  جغرافیا، لبنان   اکبر خلیلی

٥٥٢. 
سفر شهادت گفتارهایی درباره 

  واقعه عاشورا
  اسالم، حسین بن علی  سید موسی صدر

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  راز نی  نسب شناسی  محسن کمالیان  سفرنامه خاندان صدر  .٥٥٣

٥٥٤. 
سقوط بهشت پهلوی و واپسین 

  روزهای پادشاهی ایران
    ایران، سرگذشتنامه  اندرو اسکات کوپر

  الهیات  حمیدرضا شریعتمداری سکوالریزم در جهان عرب  .٥٥٥
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  تفاهم  اسالم، قرآن، مباحث  سید محمدباقر صدر  سنتهای تاریخ در قرآن  .٥٥٦

  اسالم، قرآن، تفسیر  سید محمدباقر صدر   سنتهای تاریخی در قرآن کریم .٥٥٧
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)

  سنگال  .٥٥٨

وزارت علوم خارجه 

دفتر مطالعات سیاسی 

  و بین المللی

  افریقا
مرکز چاپ و انتشارات 

  وزارت امور خارجه

٥٥٩. 
سه رساله مفرد و هفت برآورده در 

  تفسیر و تاویل 
  امیرکبیر  اسالم، قرآن، تفسیر  منوچهر صدوقی سها
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٥٦٠. 
سه رساله مفرد و هفت برآورده در 

  تفسیر و تاویل 
  امیرکبیر  اسالم، قرآن، تفسیر  منوچهر صدوقی سها

  نشر مجنون  ایران، سرگذشتنامه  امیرحسین انبارداران  سه روایت از چمران  .٥٦١

٥٦٢. 
سه گونه اسالم به انضمام مراحل 

  اساسی یک نهضت 
  بقعه   اسالم، مذهب، تقریب  محمد حسینی بهشتی

  نشر قیام  اسالم، اجتماع  سید موسی صدر  سه مقاله  .٥٦٣

  اسالم، قرآن، تفسیر  سید موسی صدر  سوره اخالص  .٥٦٤
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  اسالم، قرآن، تفسیر  سید موسی صدر  سوره تکاثر  .٥٦٥
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  امام موسی صدر  اسالم، قرآن، تفسیر  سید موسی صدر  سوره قدر  .٥٦٦

  اسالم، قرآن، تفسیر  سید موسی صدر  سوره ناس و فلق  .٥٦٧
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٥٦٨. 

سیاست ترانسفر یا کوچ اجباری 

فلسطینیان در خدمت راهبرد 
  وصول به اسرائیل بزرگ 

  اندیشهسازان نور  علوم سیاسی، مهاجرت  عبداهللا الحسن 

  امیرکبیر  فلسطین  محسن اسالمی  سیاست خارجی اسرائیل  .٥٦٩

٥٧٠. 
سیاست خارجی ایران در دوران 

  ۱۳۵۷ - ۱۳۰۰ پهلوی 

عبدالرضا هوشنگ 

  مهدوی
  نشر پیکان   سیاست خارجی ایران
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٥٧١. 

سید عزیز زندگینامه خود گفته 

حجت االسالم و المسلمین سید 
  حسن نصراهللا

  نشر یا زهرا   لبنان  حسن نصراهللا

  امیر صادقی  سید موسی صدر  .٥٧٢
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  میراث اهل قلم 

٥٧٣. 
سید موسی صدر نگاهی به زندگی 

  و مبارزات امام موسی صدر
  امیر صادقی

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  میراث اهل قلم

٥٧٤. 
سید موسی صدر نگاهی به زندگی 

  و مبارزات امام موسی صدر
  فرشته مرادی

اسالم، سرگذشتنامه، 
  مجتهدان شیعیان، علما و

  بامداد کتاب

٥٧٥. 
سیدجمالالدین واعظ اصفهانی و 

  مشروطیت 
  خجسته   ایران، مشروطه  رسول عربخانی

  نشر یا زهرا (س)  لبنان  محمدعلی صمدی  سیدحسن  .٥٧٦

  دفتر عقل  اسالم، اخالق  فاطمه عسگری   سیره اخالقی علما  .٥٧٧

  اسالم، علما، زنان  محمدرضا نعمانی  سیره و راه شهیده بنتالهدی (ره)  .٥٧٨
مرکز بینالمللی ترجمه و 

  نشر المصطفی(ص)

٥٧٩. 
سیره و سرگذشت امام موسی 

  صدر 
هئیت رئیسه جنبش 

  امل
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  دین یهود  آدین اشتایت سالتز   سیری در تلمود  .٥٨٠
مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  روزگار  ادبیات، داستان  مصطفی جمشیدی  شب رنج موسی  .٥٨١

٥٨٢. 
شبیه سازی انسانی از دیدگاه 

ن کاتولیک و اسالم    آ
  دانشگاه ادیان و مذاهب  تکنولوژی  سید حسن اسالمی

  اسالم، شیعه  رضا استادی  شجره طیبه خاندان شهید صدر  .٥٨٣
کنگره بین المللی آیت اهللا 

  العظمی شهید صدر

٥٨٤. 
شرح اسم زندگینامه آیت اهللا سید 

  ۱۳۵۷- ۱۳۱۸)علی خامنه ای(
  هدایت اهللا بهبودی

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسه مطالعات و 
  پژوهشهای سیاسی

٥٨٥. 
شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و 

  ۱۳ و ۱۴ 
  زوار  ایران، سرگذشتنامه  مهدی بامداد

٥٨٦. 

شرح رساله: حواشی آیه اهللا سید 

محمدجواد موسوی بر رساله 

توضیح المسائل آیه اهللا حاج آقا 
  حسین بروجردی 

محمد جواد موسوی 

  غروی
  نگارش   فقه شیعه اسالم،



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

٥٨٧. 

شرح صدر سیری در زندگی، زمانه 

اهللا و اندیشه استاد شهید آیت

  سیدمحمدباقر صدر

  محمدرضا نعمانی
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  ادبیات، شعر  محمد جواد آسمان  شرح صدر، مجموعه شعر  .٥٨٨

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  اسالم، مذهب، تقریب  محمد رضا حکیمی  شرف الدین  .٥٨٩

  دفتر اسناد انقالب اسالمی  ایران  حمید روحانی  شریعتمداری در دادگاه تاریخ  .٥٩٠

  شریعتی در دانشگاه  .٥٩١
بنیاد فرهنگی دکتر 

  شریعتی
  بنیاد فرهنگی شریعتی   شریعتی، علی

٥٩٢. 
شصت سال ایستادگی و خدمت 

  خاطرات مهندس محمد توسلی
  محمد توسلی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  نشر کویر

٥٩٣. 

شصت سال خدمت و مقاومت 

خاطرات مهندس مهدی بازرگان در 
  گفتگو با سرهنگ غالمرضا نجاتی

  ابراهیم یزدی
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  انتشارات کویر

٥٩٤. 
شصت سال صبوری و شکوری 

  خاطرات دکتر ابراهیم یزدی
  کویر  ایران، سرگذشتنامه  ابراهیم یزدی

  راز نی  ادبیات عربی  محسن کمالیان  شعر در خاندان صدر  .٥٩٥



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  بقعه   اسالم، قرآن، مباحث  محمد حسینی بهشتی  شناخت از دیدگاه قرآن  .٥٩٦

  شناخت شناسی در قرآن  .٥٩٧
عبداهللا جوادی طبری 

  آملی
    فلسفه اسالمی

٥٩٨. 
شناسه معرفی مراکز پژوهشی 

 حوزه علمیه قم

معاونت پژوهشی مرکز 

مدیریت حوزه علمیه 
  قم

  علوم اجتماعی، فرهنگ
انتشارات مرکز مدیریت 

  حوزه علمیه قم

٥٩٩. 
شناسه (۳) معرفی کتابخانه های 

  عمومی و تخصصی حوزه علمیه قم

معاونت پژوهشی مرکز 

مدیریت حوزه علمیه 
  قم

  کتابخانه ها و آرشیو
مرکز مدیریت حوزه علمیه 

  قم

  انتشارات قرآن  عراق  علی کاظمی  شهید انقالب اسالمی عراق  .٦٠٠

٦٠١. 
شهید آیتاهللا حاج شیخ محمد 

  صدوقی 

مرکز بررسی اسناد 

  تاریخی وزارت اطالعات

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه

دفتر ادبیات انقالب 

  اسالمی حوزه هنری 

٦٠٢. 
شهید آیتاهللا دکتر سید محمد 

  حسینی بهشتی 
مرکز بررسی اسناد  

  تاریخی وزارت اطالعات
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
مرکز اسناد تاریخی وزارت 

  اطالعات

  شهید آیتاهللا دکتر مفتح   .٦٠٣
مرکز بررسی اسناد 

  تاریخی وزارت اطالعات

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه

مرکز بررسی اسناد تاریخی 

  وزارت اطالعات 



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  مدرسه  ایران، سرگذشتنامه  احمد دهقان  شهید چمران  .٦٠٤

٦٠٥. 
شهید سرافراز دکتر مصطفی 

  چمران 

مرکز بررسی اسناد 

  تاریخی وزارت اطالعات

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه

وزارت اطالعات، مرکز 

  بررسی اسناد تاریخی

٦٠٦. 
شهید سید مجتبی نواب صفوی، 

  زمانه و زندگی 
  کتاب سبز  ایران، سرگذشتنامه  گروه تاریخ کتاب سبز

٦٠٧. 
شهید صدر زندگینامه شهید سید 

  محمد باقر صدر

سید کاظم حسینی 

  حائری

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

نهاد نمایندگی مقام معظم 

  رهبری در دانشگاهها 

  معرفت شناسی، شناخت  احمد واعظی  شهید صدر و نظریه تفسیر متن  .٦٠٨
کنگره بین المللی آیت اهللا 

  شهید صدر العظمی

٦٠٩. 
شهید کربال: از قبل از والدت تا بعد 

  از شهادت 
  مفید   اسالم، حسین بن علی  تقی طباطبائی قمی 

٦١٠. 
شهید محمد منتظری به روایت 

  اسناد ساواک 

شهربانو رجبی، حجت 

  اهللا طاهری

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  مرکز اسناد انقالب اسالمی

٦١١. 

شیطان بزرگ، شیطان کوچک 
خاطرات آخرین نماینده اطالعاتی 

  موساد در ایران

  الیعرز (گیزی) تسفریر
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  شرکت کتاب 



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  امیرکبیر، کتابهای جیبی   اسالم، شیعه  سیامک باقری چوکامی  شیعه در خاورمیانه  .٦١٢

٦١٣. 
شیعه و حکومت در عراق ۱۹۱۴ - 

 ۱۹۹۰  
  شرکت انتشارات سوره مهر  عراق  حسن العلوی

٦١٤. 

شیعیان جبل عامل و لبنان جدید 

۱۹۴۳ - ت مل -جامعه و دولت 
 ۱۹۱۸  

  لبنان  تمارا چلبی
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

  ارتباطات 

٦١٥. 

شیعیان لبنان (وضعیت سیاسی - 

اجتماعی پس از انقالب اسالمی 
  ایران) 

  انتشارات شیعه شناسی   لبنان  داوود نوری

  نشر واقف  لبنان  سید موسی صدر  شیعیان لبنان در کام طوفان  .٦١٦

  نشر آثار  نمایه  ماندانا صدیق بهزادی  شیوه نامه ضبط اعالم  .٦١٧

  رسانه  محمدرضا محمدی فر  شیوه نامه ویرایش  .٦١٨
سازمان چاپ و انتشارات 

وزارت فرهنگ و ارشاد 

  اسالمی

  بنیاد دایرة المعارف اسالمی  دائرة المعارف  احمد سمیعی گیالنی  شیوه نامۀ دانشنامه جهان اسالم   .٦١٩

  انتشارات سلسله  اسالم، عزاداری  سید حسن شیرازی  شیوه های یاری غریب کربال  .٦٢٠



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  سید موسی صدر  شیوههای تربیتی و مبادی دین  .٦٢١
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  محجوبه کمالیان  صادق طباطبایی و روایت صدر  .٦٢٢
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  راز نی

٦٢٣. 
صالح فرزانه روایتی از زندگی 

  اکبر صالحیاستاد فرزانه دکتر علی
، قزوینیعلی فتوحی

  پرویز شعبانی
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  مهرگان دانش

  صحیفه سجادیه  .٦٢٤
با ترجمه منظوم امید 

  مجد
  امید مجد  ادعیه

  امیرکبیر  اسالم، ادعیه  فاضلجواد   صحیفه کامله سجادیه  .٦٢٥

٦٢٦. 

صد سالگی حوزه قم مجموعه 
مقاالت به مناسبت صد ساله شدن 

 ۱۴۰۱ - ۱۳۰۱حوزه علمیه قم نوروز 

  خورشیدی

  نشر مورخ  اسالم، آموزش، تعلیم  رسول جعفریان
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٦٢٧. 

صدر اندیشه سیری در زندگی، آرا 

های شهید سید محمد و اندیشه

  باقر صدر

  عبداهللا نصری
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  دفتر نشر فرهنگ اسالمی

  محسن کمالیان  صدر دین  .٦٢٨
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  محسن کمالیان 

٦٢٩. 

صدر دین یادنامه ای درباره ی 
آیت اهللا العظمی سید صدر الدین 

  صدر

  محسن کمالیان
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  محسن کمالیان

٦٣٠. 

صدرنامه احوال و آثار آیةاهللا سید 

ق) و  ۱۳۷۳صدرالدین صدر (م
  ق)۱۴۱۵آیةاهللا سیدرضا صدر (م

  سید باقر خسروشاهی
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  مؤسسه کتابشناسی شیعه

  دارالعلم  دستور زبان  محمد رضا طباطبایی  صرف ساده با بازنگری و اصالحات  .٦٣١

٦٣٢. 

صفائی نامه احوال و آثار آیهاهللا 

سید مصطفی صفائی خوانساری و 
  پدر بزرگوارش

محمدرضا خادمیان 

  دامغانی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  مؤسسه کتابشناسی شیعه 

  فکر جوان  ادبیات، شعر  میکائیل نیکوحرفیان  صلح بیغروب  .٦٣٣
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٦٣٤. 
صیانت از آزادی ممکن نیست 

  کرامت انسانمگر با آزادی 
  اسالم، اجتماع  سید موسی صدر

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٦٣٥. 
ضرورت اصالحات در تبلیغات 

  اسالمی 
  اسالم، اجتماع  سید موسی صدر

فرهنگی تحقیقاتی مؤسسۀ 

  امام موسی صدر

٦٣٦. 

ن الگوی تصمیم  طراحی و تب
گیری و تفکر استراتژیک حضرت 

امام خمینی(ره) (تحلیل تطبیقی با 

امام موسی صدر و سید حسن 
  نصراهللا) 

علی رضائیان، علی 

نجات بخش اصفهانی، 
  محمد شیرازی پور

ایران، انقالب اسالمی، 
  سرگذشتنامه

  جباری 

  بدر  اسالم، اجتماع  سید محمدباقر صدر  طرح گسترده اقتصاد اسالمی  .٦٣٧

٦٣٨. 
طالیه دار فرهنگ اسالمی در عصر 

  اختناق 
  عباسعلی اسالمی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  بنیاد بعثت

٦٣٩. 
طلوع ماهواره و افول فرهنگ (چه 

  باید کرد؟) 
  اطالعات  ارتباطات  صادق طباطبائیسید 

٦٤٠. 
ظرفیت ها و چالش های تقریب 

  مذاهب اسالمی در لبنان 
  اسالم، مذهب، تقریب  مجید شاکر سلماسی

نشر ادیان (وابسته به 

  دانشگاه ادیان و مذاهب) 

  انتشارات اطالعات  ایران، سرگذشتنامه  حسین فردوست  ظهور و سقوط سلطنت پهلوی  .٦٤١
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٦٤٢. 
عارف شیدا؛ از زبان علی اکبر 

  ابوترابی
  امید آزادگان  ایران، سرگذشتنامه  عبدالمجید رحمانیان

  دانشگاه ادیان و مذاهب  اسالم، تصوف  علی آقا نوری  عارفان مسلمان و شریعت اسالم  .٦٤٣

  مناسک و عرفان مسیحی  اولین آندرهیل  عارفان مسیحی  .٦٤٤
مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  عاشورا نامه  .٦٤٥
مرکز مطالعات راهبردی 

  خیمه
  صحیفه خرد  اسالم، حسین بن علی

٦٤٦. 
عالمان شیعه ( سده سوم از سال 

  ۲۵۵- ۲۹۹ ق) 
  انتشارات شیعه شناسی  اسالم، شیعه  رحیم ابوالحسینی

  اسالم، عبادات  سید موسی صدر  عبادت یا عبودیت؟  .٦٤٧
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  نهضت زنان مسلمان   لبنان  ر- م مشرد  عبور از سوریه به لبنان  .٦٤٨

  اسالم، اجتماع، اقتصاد  سید موسی صدر  عدالت در اسالم  .٦٤٩
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٦٥٠. 
عدالت کیفری در آئین یهود 

  (مجموعه مقاالت) 
  دین یهود  حسین سلیمانی

مرکز مطالعات و تحقیقات 
  ادیان و مذاهب

  دانشگاه امام صادق (ع)  آسیا  اسحاق نکاست  عراق، لبنان، و حوزه خلیج فارس  .٦٥١

  دانشگاه امام صادق  آسیا  فواد ابراهیم  عربستان سعودی  .٦٥٢
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٦٥٣. 
عربی سال سوم دوره ی راهنمایی 

  عربی سوم راهنمایی - ۱۴۱تحصیلی 
حمیدرضا میر حاجی، 

  قاسم کریمی 
  آموزش و پروش

سازمان پژوهش و 

ریزی آموزشی. دفتر برنامه
ریزی و تالیف کتب برنامه

  درسی

  مناسک و عرفان مسیحی  دان کیوپیت  عرفان پس از مدرنیته  .٦٥٤
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

٦٥٥. 

عزت شیعه: گزارشی از مبارزات و 
مجاهدات آیت اهللا امام سید 

  موسی صدر  

محسن کمالیان، علی 
  اکبر رنجبر کرمانی 

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

مرکز انتشارات دفتر 
  تبلیغات اسالمی 

٦٥٦. 
عصایت را به میلههای زندان بزن 

  زندگینامه امام موسی صدرموسی 
  فرشته مرادی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٦٥٧. 

عصر حیرت جستاری کالمی 

پیرامون حکمرانی فقهی و 
سازی دینی در عصر غیبت و تمدن

  سیطره مدرنیته

  اسالم، مهدویت  مهدی نصیری
مؤسسه فرهنگی طه، کتاب 

  طه

٦٥٨. 
عظمت حسین بن علی 

  علیهماالسالم 
  صحیفه خرد  اسالم، حسین بن علی  ابو عبداهللا زنجانی
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٦٥٩. 
عقل در ساحت دین رابطه عقل و 

  ایمان در آثار مال صدرا

شهابالدین وحیدی 

  مهرجردی
  فلسفه اسالمی

انتشارات دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

٦٦٠. 
عقالنیت و تساهل در اسالم از 

  دیدگاه لسینگ 
  دانشگاه ادیان و مذاهب  اسالم، عقل گرایی  سیلویا هرش

٦٦١. 
عکس حوزه: کتاب عکس دومین 

  ی عکس حوزه جشنواره
  عکاسی  ابراهیم سلیمانی 

حوزه علمیه قم، دفتر 
 تبلیغات اسالمی، مرکز

  فرهنگی هنری

  دانشگاه ادیان و مذاهب  اسالم، امامت  محمد نادم  علم امام(مجموعه مقاالت)  .٦٦٢

٦٦٣. 

علم دینی دیدگاهها و مالحظات 

ن و سنجش دیدگاه  (گزارش تب

های برخی از متفکران ایرانی در 
باب چیستی، امکان و ضرورت علم 

  دینی)

حمید رضا حسنی، 

محمد مهدی علی پور، 
  تقی موحد ابطحی

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  اسالم، علوم

٦٦٤. 

علمای دین باور: روحانبت 
انقالبی، آماج تیر تخریب و تحجر  

  پنجاه مقاله سیاسی - انقالبی)
  عبدالرحیم اباذری

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  کتاب ناب

  اسالم، قرآن، تفسیر  صدرسید محمدباقر   علوم قرآن   .٦٦٥
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)
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  تمهید  اسالم، تحقیقات قرآنی  محمد هادی معرفت  علوم قرآنی  .٦٦٦

  سوریه  احمد زارعان  علویان سوریه  .٦٦٧
مؤسسه مطالعات 

  سازان نوراندیشه

٦٦٨. 
علی اکبر حکمی زاده در چهار پرده 

)۱۲۷۶ - ۱۳۶۶ (  
  نشر مورخ   ایران، سرگذشتنامه  رسول جعفریان

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی   اسالم، علی بن ابی طالب  مصطفی چمران  علی زیباترین سروده هستی  .٦٦٩

  مؤسسه نشر شهر  اسالم، علی بن ابی طالب  سید موسی صدر  علی موحد بود و بس  .٦٧٠

  ایران، سرگذشتنامه  دونالد نیوتن ویلبر   عملیات آژاکس  .٦٧١

مؤسسه فرهنگی مطالعات 

و تحقیقات بین المللی ابرار 

  معاصر تهران

٦٧٢. 

عوامل پیشرفت شیعه در دنیای 

معاصر، با تاکید بر آرا و سیره امام 

  موسی صدر 

  سید علی بطحایی
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  نشر ادیان 

  ادبیات، داستان کودکان  کلر ژوبرت  عیِد گنجشک ها  .٦٧٣
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر
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  فلسفه و نظریه تاریخ  آرچیبالد رابرتسون   عیسی ، اسطوره یا تاریخ ؟  .٦٧٤
انتشارات دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

٦٧٥. 
فارسی (۱) پایه دهم دوره دوم 

   ۱۰۲۰۱۱ -متوسطه 
 آموزش و پروش  

شرکت چاپ و نشر کتاب 

  های درسی ایران 

٦٧٦. 
فدائیان اسالم، تاریخ، عملکرد، 

  اندیشه 
سید هادی 
  خسروشاهی

  اطالعات  ایران، سرگذشتنامه

  انتشارات روزبه  اسالم، فاطمه زهرا  سید محمد باقر صدر   فدک در تاریخ  .٦٧٧

  اسالم، فاطمه زهرا  صدرسید محمدباقر   فدک در تاریخ   .٦٧٨
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)

٦٧٩. 

فراتر از روش آزمون و خطا: زمانه 

العظمی آقا سید اهللاو کارنامه آیت
یزدی صاحب محمدکاظم طباطبایی

  عروه 

  علی ابوالحسنی (منذر)
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
مؤسسه مطالعات تاریخ 

  معاصر ایران

  فرانسه  .٦٨٠
دفتر مطالعات سیاسی 

و بین المللی وزارت 

  امور خارجه

  فرانسه
مرکز چاپ و انتشارات 

  وزارت امور خارجه

٦٨١. 
فرانسه و منشا تراژدی فلسطین 

) (۱۹۲۲ - ۱۹۱۴  
  علوم سیاسی، فلسطین  فیلیپ پروو

موسسه مطالعات 
  سازان نوراندیشه
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  دین  جان آر. هینلز   فرهنگ ادیان جهان  .٦٨٢
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

٦٨٣. 
فرهنگ اصطالحات روز فارسی- 

  عربی 

محمد غفرانی، مرتضی 

  آیت اهللا زاده شیرازی
  امیرکبیر  واژه نامه

٦٨٤. 

فرهنگ اصطالحات عرفان اسالمی 

 -نگلیسی، انگلیسیا -(فارسی
  فارسی) 

تهیه گروهی از 
پژوهشگران دفتر 

پژوهش و نشر 

  سهروردی 

  اسالم، عرفان
دفتر پژوهش و نشر 

  سهروردی

٦٨٥. 
فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم 

  ارسی ف -اجتماعی انگلیسی 
  فلسفه  ماری بریجانیان

پژوهشگاه علوم انسانی و 

  مطالعات فرهنگی

٦٨٦. 

فرهنگ اصطالحات فلسفه و کالم 
اسالمی (برگرفته از آثار حکیم مال 

عبدالرزاق فیاض الهیجی 

  ۱۰۷۲ق)) (م

  فلسفه اسالمی  حمید عطایی نظری
مؤسسه پژوهشی حکمت 

  و فلسفه ایران 

٦٨٧. 
فرهنگ اصطالحات معاصر عربی - 

  فارسی 
  فرهنگ معاصر زبان عربی  

٦٨٨. 

فرهنگ اصطالحات معاصر عربی - 

واژگان سیاسی، فارسی 

  مطبوعاتی،اجتماعی

  دار الثقلین  واژه نامه  نجفعلی میرزایی
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٦٨٩. 
فرهنگ اصطالحات و تعبیرات 

  عرفانی 
  طهوری  اسالم، عرفان  جعفر سجادی

٦٩٠. 

فرهنگ امالیی خط فارسی بر 

اساس دستور خط فارسی مصوب 

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

زهرا زندی مقدم و علی 
  اشرف صادقی

  زبانشناسی
فرهنگستان زبان و ادب 

  فارسی (نشر آثار)

٦٩١. 

فرهنگ آثار ایرانی - اسالمی 

معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن 

  تا عصر حاضر

  کتابشناسی  گیالنیاحمد سمیعی 
سروش ( انتشارات صدا و 

  سیما )

  سخن  واژه نامه  حسن انوری  فرهنگ بزرگ سخن  .٦٩٢

٦٩٣. 
فرهنگ توصیفی فلسفه اخالق 

  انگلیسی به فارسی 
  هرمس  فلسفه، اخالق  مسعود علیا 

٦٩٤. 
فرهنگ رجال و خاندانهای 

  معاصر عراق 
  عظام   عراق  سیدعلی موجانی

٦٩٥. 
فرهنگ طیفی (طبقهبندی طیف 

  واژگان فارسی) 
  هرمس  واژه نامه  جمشید فراروی

٦٩٦. 
فرهنگ عربی - بفارسی منتهی 

  االرب فی لغه العرب 

عبدالرحیم بن 

  عبدالکریم صفی پوری
  انتشارات کتابخانه سنایی  فرهنگ لغات

  انتشارات آها   علوم اجتماعی  مهدی سعیدیکیا  فرهنگ عمومی  .٦٩٧

  امیرکبیر  واژه نامه  محمد معین  فرهنگ فارسی  .٦٩٨
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  اسالم، واژه نامه  محمد جواد مشکور  فرهنگ فرق اسالمی  .٦٩٩
بنیاد پژوهشهای اسالمی 

  آستان قدس رضوی 

٧٠٠. 
فرهنگ فشرده انگلیسی - 

  ارسی ف -انگلیسی، انگلیسی 
  نشر نو   زبان انگلیسی  محمدرضا جعفری

٧٠١. 
فرهنگ مطبو عاتی عربی به 

  فارسی (ویژه طالب و دانشجویان) 
  انتشارات انصار  رسانه  عبدالرضا اصغری

  فرهنگ معاصر اسالم، واژه نامه    فرهنگ معارف انگلیسی - فارسی  .٧٠٢

  فرهنگ معاصر اسالم، واژه نامه    فرهنگ معارف فارسی - انگلیسی  .٧٠٣

٧٠٤. 

فرهنگ معاصر عربی -فارسی بر 
نگلیسی ا -اساس فرهنگ عربی

  هانس ور 

  نشر نی  واژه نامه  آذرتاش آذرنوش

  فرهنگ معاصر  فرهنگ لغت  عبدالنبی قیم  فرهنگ معاصر عربی فارسی  .٧٠٥

٧٠٦. 
فرهنگ معاصر هزاره، انگلسی - 

  فارسی 

علی محمد حق 

شناس، حسین 

سامعی، نرگس 
  انتخابی

  فرهنگ معاصر  زبان انگلیسی

٧٠٧. 
فرهنگ موضوعی اشارات ادبی، 

  تاریخی، فرهنگی و کتاب مقدس 
الرنس اوردانگ، 

  فردریک جی. رافنر 
  فرهنگ معاصر  واژه نامه
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٧٠٨. 

فرهنگ واژه های فارسی سره 

برای واژه های عربی در فارسی 
  معاصر 

  نشر مرکز  واژه نامه  فریده رازی

٧٠٩. 
فرهنگ واژه های مصوب 

  ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ فرهنگستان، 
 واژه نامه  

فرهنگستان زبان و ادب 

  فارسی، نشر آثار

٧١٠. 
فرهنگ واژه های مصوب 

  فرهنگستان، دفتر پنجم 

گروه واژه گزینی 

فرهنگستان زبان و 

  ادب فارسی

  واژه نامه
فرهنگستان زبان و ادب 

  فارسی

  فرهنگنامه علوم قرآنی  .٧١١
 مرکز اطالعات و 
  مدارک اسالمی 

کتابشناسی، فهرست 
  موضوعی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
  اسالمی

  فرهنگ معاصر واژه نامه    فرهنگنامه فارسی واژگان و اعالم .٧١٢

٧١٣. 

فریاد در خاموشی جستارهایی 

درباره پیگیری مسئله امام موسی 

  صدر

  محسن کمالیان.  پیگیری پرونده  محسن کمالیان

  اسالم، تاریخ فقه و اصول  علیرضا اعرافی  فقه تربیتی  .٧١٤
مؤسسه فرهنگی هنری 

  اشراق و عرفان 

٧١٥. 
فقه زندگی برگرفته ای  از آرای 

  فقهی امام موسی صدر
  اسالم، اصول فقه  مهدی پورحسین

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 
  صدرامام موسی 
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  اسالم، قرآن، مباحث  ابوالفضل رافعی  فلسطین در نگاه قرآن  .٧١٦
روابط عمومی جمعیت 

  دفاع از ملت فلسطین

٧١٧. 
فلسطین همیشه در اشغال 

  فلسطین از درون و بیرون
  انتشارات روایت فتح   فلسطین  ساری ماکدیسی

٧١٨. 
فلسطین و اسرائیل تشکیل 

  فلسطینیسازمانهای مقاومت 
  عمان  فلسطین  منصور قدر

٧١٩. 
فلسطین، دیوار حائل و حقوق 

  بین الملل 
  خرسندی  فلسطین  مریم افشاری

  فلسفه اسالمی  سید رضا صدر   فلسفه آزاد  .٧٢٠

مرکز انتشارات دفتر 

تبلیغات اسالمی حوزه 

علمیه قم (موسسه بوستان 
  کتاب) 

  انتشارات ۲۲ بهمن  فلسفه اسالمی  سید رضا صدر   فلسفه آزاد (تقریر درس)  .٧٢١

  نشر ساقی  فلسفه  رضا داوری اردکانی  فلسفه تطبیقی  .٧٢٢

  فلسفه در مسیحیت باستان  .٧٢٣
کریستوفر استید، 

عبدالرحیم سلیمانی 

  اردستانی

  فلسفه غرب
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  اسالم، مذهب، تقریب  سید محمدباقر صدر  فلسفه ما  .٧٢٤
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)
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  فلسفه و ساحت سخن  .٧٢٥
غالمحسین ابراهیمی 

  دینانی
  هرمس  فلسفه

  فلسفه شرق  دن کوهن شرباک  فلسفه یهودی در قرون وسطی  .٧٢٦
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  آموزش و پرورش  معصومه عبدلی  فلسفۀ تربیتی امام موسی صدر  .٧٢٧
شرکت انتشارات علمی و 

  فرهنگی

٧٢٨. 

فن ترجمه اصول نظری وعملی 

ترجمه از عربی به فارسی از فارسی 
  به عربی

  سمت  واژه نامه  یحیی معروف

  واژه نامه  محمد عبدالغنی حسن  فن ترجمه در ادبیات عربی  .٧٢٩
آستان قدس رضوی ، 

  موسسه چاپ وانتشارات

٧٣٠. 

فهرست مستند اسامی 

نهادها،سازمان ها، و موسسات 

  دولتی ایران 

  مهوش بهنام
ذخیره و بازیابی، 

  اصطالحنامه
پژوهشگاه اطالعات 
  ومدارک علمی ایران

  قانون اساسی کشور لبنان  .٧٣١
نهاد ریاست جمهوری 

های بین دفتر توافق

  المللی

  حقوق

ریاست جمهوری،معاونت 

پژوهش،تدوین وتنقیح 

قوانین و مقررات ، اداره 

  چاپ و انتشار
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 تاریخ، ایران محمدقلی مجد قحطی بزرگ .٧٣٢
مؤسسه مطالعات و 

 پژوهش های سیاسی

٧٣٣. 
قدرت ویرانگر (خاورمیانه 

  وسیاست خارجی آمریکا) 

نوآم چامسکی، ژیلبر 

  آشکار

علوم سیاسی، روابط بین 

  الملل
  خرسندی

  دستور زبان  محمد حسینی  قرائت عربی (۲)  .٧٣٤
سازمان مطالعه و تدوین 

کتب علوم انسانی 

  دانشگاهها (سمت)

  شرکت سهامی انتشار  اسالم، تحقیقات قرآنی  نبیمالک بن  قرآن پدیدهای شگفتآور  .٧٣٥

  عبداهللا جوادی آملی   قرآن حکیم از منظر امام رضا  .٧٣٦
اسالم، علی بن موسی 

  الرضا
  اسراء

  قرآن کریم  .٧٣٧
با ترجمه مهدی الهی 

  ایقمشه
  صبا  اسالم، قرآن

  جامی  اسالم، قرآن  بهاء الدین خرمشاهی  قرآن کریم  .٧٣٨

  کانون پژوهش  اسالم، قرآن، تفسیر  میرزا حسن اصفهانی  قرآن کریم تفسیر صفی .٧٣٩

  سروش  اسالم، قرآن  عبدالمحمد آیتی   قرآن مجید  .٧٤٠

  امید مجد  ادبیات، شعر  مترجم امید مجد  قرآن مجید قرآن نامه .٧٤١
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  قرآن نماد حیات معقول  .٧٤٢
محمد تقی جعفری 

  تبریزی
  اسالم، قرآن، مباحث

مؤسسه تدوین و نشر آثار 

استاد عالمه محمدتقی 
  جعفری

٧٤٣. 
قرآنشناسی: دایرهالمعارف قرآن 

  کریم 
  اسالم، تحقیقات قرآنی  سید رضا صدر 

کتابخانه مدرسه چهلستون 

  مسجد جامع تهران

  نور مطاف  ایران  علی بنایی  قمشناسی  .٧٤٤

  مؤسسه بوستان کتاب   اسالم، فلسفه، نظریه  محمد سبحانی نیا  کارکرد دین در زندگی بشر  .٧٤٥

٧٤٦. 

کارنامه نشر ایران فهرست 
های منتشر شده در عی کتابموضو

  ۱۳۸۸سال 

داریوش مطلبی، آزاده 

  نظربلند
  خانه کتاب  کتابشناسی

  مهدی کافی  کافی چهره ماندگار  .٧٤٧
اسالم، سرگذشتنامه، علما 

  و مجتهدان

سازمان اوقاف و امور 

  خیریه، انتشارات اسوه 

٧٤٨. 
کتاب پژوهی پژوهشهایی در زمینه 

  کتاب و نقد کتاب
  صحیفه خرد  کتابخانه ها و آرشیو  محمد اسفندیاری

٧٤٩. 
گزارش سه  کتاب سال راز نی ۱

  رویداد صدرپژوهی
  محجوبه کمالیان

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  راز نی
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٧٥٠. 
کتاب شناسی اهل بیت علیهم 

  السالم 

ناصرالدین انصاری 

  قمی
  مؤسسه بوستان کتاب  اسالم، چهارده معصوم

٧٥١. 
کتاب کافی روایت زندگی حجت 

  االسالم شیخ احمد کافی

محسن حسام 

  مظاهری

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  خیمه 

  گفت و گو  مرسده صادقی  کتاب کوچک گفت و گو  .٧٥٢
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٧٥٣. 
کتاب مقدس عهد عتیق و عهد 

  جدید

فاضل خان همدانی، 
ویلیام گلن، هنری 

  مرتن

  اساطیر  کتاب مقدس

٧٥٤. 
کتاب نثر نثر فصیح نویسندگان 

  اسالمی در قرن چهاردهم
  فرهنگیار   ادبیات، سرگذشتنامه  محمد اسفندیاری

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  چمران، مصطفی  مصطفی چمران  کردستان  .٧٥٥

  کعبه از آغاز تا کنون  .٧٥٦
انجمن پژوهشی  

  مذهبی کادح
  عابد  آسیا

  کالم مسیحی  .٧٥٧

توماس میشل ترجمه 

حسین توفیقی تهیه 

مرکز مطالعات و 

  مسیحیت
انتشارات دانشگاه ادیان و 

  مذاهب
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تبلیغات ادیان و 

  مذاهب

  کویت  .٧٥٨

دفتر مطالعات سیاسی 

و بین المللی وزارت 

  امور خارجه

  کویت
مرکز چاپ و انتشارات 

  وزارت امور خارجه

  یعقوب ضاهر  گام به گام با امام  .٧٥٩
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

تحقیقاتی مؤسسۀ فرهنگی 

  امام موسی صدر

٧٦٠. 
گذر ایام در خاطرات خانم فریده 

  مصطفوی دختر امام خمینی (س) 
  فریده مصطفوی

ایران، انقالب اسالمی، 
  سرگذشتنامه

مؤسسه تنظیم نشر و آثار 
امام خمینی (س)، مؤسسه 

  چاپ و نشر عروج 

٧٦١. 
گروه فشار اسرائیل و سیاست 

  خارجی آمریکا 
  جان جی. می یر شایمر

علوم سیاسی، روابط بین 
  الملل

  فرزان روز

٧٦٢. 
گزارش کمیته پیگیری سرنوشت 

  امام موسی صدر ایده اهللا تعالی 

کمیسیون اصل نود 

  مجلس شورای اسالمی
  پیگیری پرونده

کمیسیون اصل ٠٩ مجلس 

  شورای اسالمی

٧٦٣. 
گزارش یک طرح چهار سال تالش 

  ماندگاری گوشه ای از انقالببرای 
  ایران، سرگذشتنامه  جواد کامور بخشایش

سوره مهر(حوزه هنری 

  سازمان تبلیغات اسالمی)
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٧٦٤. 
گزارشی از لبنان نامه ای از دکتر 

  چمران به مهندس بازرگان
  نشر قلم  لبنان  مصطفی چمران 

٧٦٥. 
گزیده دانشوران و رجال اصفهان و 

  ف نامه خودنوشت مولزندگی

سید محمدعلی 

  ایمبارکه
  اسالم، شیعه

مؤسسه کتابشناسی 

  انتشاراتشیعه،

  افق  سرگذشتنامه  غالمرضا امامی  گفت و گو های اوریانا فاالچی  .٧٦٦

٧٦٧. 
گفتار ماه در نمایاندن راه راست 

  دین  
  

اسالم، سخنرانی ها، 

 مقاالت
  کتابخانه صدوق

٧٦٨. 
گفتارهای بنیادین: شش درس 

  گفتار 
  سید محمدباقر صدر

اسالم، سخنرانی ها، 
  مقاالت

دارالصدر (پژوهشگاه علمی 
  تخصصی شهید صدر)

  گفتاری از دو شخصیت  .٧٦٩
محمود طالقانی؛ سید 

  موسی صدر
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  کانون انتشارات ناصر

٧٧٠. 

گفتگوهای تمدنها زمینهای نو در 
زدایی، اعتمادسازی و تنش

خاطرات المللی گسترش روابط بین
دیپلماتیک و سیاسی دکتر 

  ۱۳۷۹سیدمحمد صدر سال 

  بخشیحسن علی
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه

وزارت امورخارجه، اداره 

  چاپ و انتشارات
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٧٧١. 

گلبانگ آفرینش خطبه غدیر 

خطابه رسول خدا صلی اهللا علیه و 
  آله و سلم در غدیر خم

  زرین و سیمین  اسالم، امامت  علی اکبر صادقی

٧٧٢. 
گلزار مقدس مشاهیر تخت فو الد 

  اصفهان (تکایای گلزار و مقدس)

رحیم قاسمی؛ زیر نظر 

  اصغر منتظر القائم
  ایران

سازمان فرهنگی تفریحی 

  شهرداری اصفهان 

٧٧٣. 
گلشن ابرار زندگی اسوه های علم 

  و عمل

تهیه و تدوین جمعی 

از پژوهشگران حوزه 

علمیه قم، زیر نظر: 
پژوهشکده علمی 

  کاربردی باقرالعلوم

  نورالسجاد  اسالم، شیعه

٧٧٤. 

گلشن اهل سلوک مشاهیر مدفون 
در تکیه شیخ محمد تقی رازی 

  (تکیه مادر شاهزاده)

  کانون پژوهش   ایران  رحیم قاسمی

٧٧٥. 
گونهشناسی فکری- سیاسی حوزه 

  علمیه قم 
  اسالم، آموزش، تعلیم  عبدالوهاب فراتی

سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و 

  اندیشه اسالمی

  گوهر اخالق  .٧٧٦
رحمت اهللا علیرحیمی 

نطنزی به کوشش 

  عباس دهقانیان

  پرشکوه  اسالم، اخالق



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

٧٧٧. 
الله کویر زندگی نامه ی داستانی 

  سپیده کاشانی
  ادبیات، داستان  محمدرضا اصالنی

سوره مهر(حوزه هنری 

  سازمان تبلیغات اسالمی)

٧٧٨. 

لبنان گزیده ای از مجموعه 

سخنرانی ها و دست نوشته ها ی 

سردار پر افتخار اسالم شهید دکتر 
  چمران درباره لبنانمصطفی 

  بنیاد شهید چمران  لبنان  مصطفی چمران

  لبنان مردم و سرزمین لبنان .٧٧٩
آرش نورآقایی و  

  ماندانا علیزاده
  امیرکبیر  لبنان

٧٨٠. 
لبنان هویت ملی و تاثیر آن بر 

  روابط دو جانبه با ایران
  انتشارات سروش  لبنان  صالح راموز 

٧٨١. 

لبنان به روایت امام موسی صدر و 
نگاهی به تاریخ: دکتر چمران 

  جنگهای داخلی لبنان

  قلم  لبنان  علی حجتی کرمانی

٧٨٢. 
لبنان به روایت امام موسی صدر و 

  شهید دکتر مصطفی چمران 
  لبنان  کرمانیعلی حجتی 

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 
  امام موسی صدر

  سعید   لبنان  عبدالرحیم خلخالی  لبنان در آتش جنگ  .٧٨٣

  آرما  لبنان  سید حسین مرکبی  لبنان زدگی سفرنامه لبنان .٧٨٤
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٧٨٥. 
لبنان و امام موسی صدر آوای پر 

  خروش امام موسی صدر
  اقدس کاظمی 

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  مثلث عشق

  وزارت امور خارجه  لبنان  منصور قدر  لبنان و جهان عرب  .٧٨٦

٧٨٧. 
لبنان، تاریخ جامعه وسیاست در 

  ۷۶-۷۲ سالهای 
 لبنان  

موسسه مطالعات 
  سازان نوراندیشه

  کتاب نیستان  لبنان  میرمسعود حسینیان  لبنان، تاریخچه واحزاب مسیحی  .٧٨٨

٧٨٩. 
لبیک یا حسین گفتارهای 

  عاشورایی سید حسن نصراهللا
  خیمه   اسالم، حسین بن علی  سید حسین مرکبی

٧٩٠. 
لحظهای و سخنی : دیدار با 

  سیدمحمدعلی جمالزاده 
  همشهری  ادبیات، سرگذشتنامه  مسعود رضوی

  وزارت امور خارجه  لیبی  ذوالفقار امیرشاهی  لیبی  .٧٩١

  لیبی  حسین اکبری  لیبی پس از قذافی  .٧٩٢
موسسه مطالعات 

  سازان نوراندیشه

  انتشارات زرین  لیبی  بهرام افراسیابی  لیبی و تاریخ  .٧٩٣

  مبانی فقهی اقتصاد اسالمی  .٧٩٤
محمد مهدی کرمی، 

محمد پورمند 

  زاده)(نبی

  اسالم، اجتماع، اقتصاد
پژوهشکده حوزه و 

  دانشگاه
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٧٩٥. 
مبانی کالمی اجتهاد در برداشت از 

  قرآن کریم 

درسهایی از مهدی 

  هادوی تهرانی
  مؤسسه فرهنگی خانه خرد  اسالم، تحقیقات قرآنی

  بقعه   حقوق  محمد حسینی بهشتی  مبانی نظری قانون اساسی  .٧٩٦

  ادیان، مسیحیت  هانس کونک  متفکران بزرگ مسیحی  .٧٩٧
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

٧٩٨. 
متقین دریافتی از خطبه نهج 

  البالغه
  کتاب نیستان  اسالم، علی بن ابی طالب  سید مهدی شجاعی

٧٩٩. 

مجتهدی پهلوان نگاهی به احوال 
و افکار آیت اهللا دکتر سیدمرتضی 

الدعواتی (مشهور به بمستجا

در آینه خاطرات، مستجابی) ( 
  تصویراسناد، مکاتبات و 

سیدمرتضی 
  الدعواتیمستجاب

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

سازمان فرهنگی تفریحی 
  شهرداری اصفهان 

٨٠٠. 
مجمع الرسایل مطابق با فتاوی 

  مراجع بزرگ قرن چهاردهم هجری 

محمد حسن جزی 

  اصفهانی
  آرما  اسالم، فقه شیعه

٨٠١. 

مجمع ملکوتیان معرفی و 

ای از خاطرات چهل شهید گزیده

شاخص روحانیت در یک صد سال 

  اخیر

  احسان کرمانشاهانی
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  دارالهدی 
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٨٠٢. 

مجموعه بینش و نیایش یک 

مقاله و متن سخنرانی و گزیده ای 
از راز ونیاز های سردار پرافتخار 

  اسالم شهید دکتر چمران

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  ایران، سرگذشتنامه  مصطفی چمران 

٨٠٣. 

مجموعه خاطرات درباره: دکتر 
سامی، مهندس چمران، مهندس 

بازرگان، دکتر سحابی، مهندس 
حسیبی، مهندس سحابی، دکتر 

  محمد نخشب 

سید هادی 

  خسروشاهی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  کلبه شروق

٨٠٤. 

مجموعه گفتار عاشورا: دکتر آیتی، 
شهیدان دکتر بهشتی، مطهری، 

طالقانی، دکتر محقق داماد، امام 

  موسی صدر 

  نشر علم   اسالم، حسین بن علی  احمد صادقی اردستانی

  مجموعه مقاالت  .٨٠٥

مرکز مطالعات و 

تحقیقات ادیان و 

  مذاهب

  دانشگاه ادیان و مذاهب  مسیحیت

  مو سسه انتشارات بعثت  زبان  طه حجازی  مجموعه مقاالت  .٨٠٦
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٨٠٧. 
مجموعه مقاالت «افراطگرایی در 

  » آسیای مرکزی

تهیهکننده] مرکز 

مطالعات فرهنگی 
المللی سازمان بین

فرهنگ و ارتباطات 

  اسالمی

علوم اجتماعی، علل 
  تحوالت

  انتشارات بینالمللی الهدی

  انتشارات شیعه شناسی  علوم اجتماعی، فلسفه  محمود تقیزاده داوری  مجموعه مقاالت اجتماعی  .٨٠٨

٨٠٩. 

مجموعه مقاالت همایش بین 
المللی بررسی اندیشه های 

۱۷ اقتصادی آیت اهللا شهید صدر 

  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵ و 

سید ضیاءالدین 

  کیاءالحسینی
  انتشارات دانشگاه مفید  اقتصاد اسالم، اجتماع،

  امام موسی صدر  اسالم، سیره نبوی  سید موسی صدر  محمد پیامبر بت شکن  .٨١٠

  بقعه   اسالم، تاریخ  محمد حسینی بهشتی  محیط پیدایش اسالم  .٨١١

٨١٢. 
مدرسه فیضیه به روایت اسناد 

   ساواک

مرکز بررسی اسناد 

  تاریخی وزارت اطالعات
  ایران، سرگذشتنامه

مرکز بررسی اسناد تاریخی 

  وزارت اطالعات،

  مرکز اسناد انقالب اسالمی  اسالم، فقها  مصطفی قلی زاده علیار  مراجع ثالث  .٨١٣
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٨١٤. 
مرجع عصر آیت اهللا العظمی 

  حکیم به روایت تصویر 
  صفاءالدین تبرائیان

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  مرکز اسناد انقالب اسالمی

٨١٥. 
مرجع متقین آیتاهللالعظمی حاج 

  سید احمد خوانساری

محمد تقی انصاریان 

  خوانساری

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  انتشارات انصاریان

٨١٦. 

مرجع نشر ایران اطالعات  ۱۳۸۸

ناشران، کاغذ فروشی ها، لیتوگرافی 
ها،صحافی ها، کتاب ها، چاپخانه 

  فروشی ها و ....

  خانه کتاب  رسانه  اکبر ثقیان

٨١٧. 

مرجع نشر ایران اطالعات  ۱۳۸۹
ناشران ، کاغذ فروشی ها ، لیتو 

گرافی ها، چاپخانه ها ، صحافی 

  ها ، و . . .

  خانه کتاب  رسانه  داریوش مطلبی

٨١٨. 

مرجعیت در عرصه اجتماع و 

اسناد و گزارش هایی از سیاست 

آیات عظام نائینی، اصفهانی، قمی، 

سید محمد حسین 
  منظور االجداد

  پردیس دانش   اسالم، اجتماع
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۱۲۹۲ تا قمی، حائری و بروجردی، 

  ۱۳۳۹ شمسی

  همشهری  ادبیات، نمایشنامه  سید مهدی شجاعی  مرد رؤیاها  .٨١٩

  کتاب نیستان  ادبیات، نمایشنامه  سید مهدی شجاعی  مرد رؤیاها  .٨٢٠

٨٢١. 
مرد وفا مجموعه داستان های 

  کوتاه
  مؤسسه بوستان کتاب  اسالم، داستان  سید رضا صدر 

٨٢٢. 
مردان قبیله غیرت؛ از زبان علی 

  اکبر ابو ترابی 
  امید آزادگان  ایران، سرگذشتنامه  عبدالمجید رحمانیان

٨٢٣. 

مردی برای همیشه (نمایشنامهای 
بر اساس زندگی امام موسی صدر) 

  

  شرکت انتشارات سوره مهر  ادبیات، نمایشنامه  شهرام کرمی

  حسن موال دوست  مردی که زنده می ماند  .٨٢٤
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  عصر رسانه

٨٢٥. 

مرزبان ایمان و یقین آیت اهللا 
العظمی حاج سید محمد تقی 

  خوانساری

محمد تقی انصاریان 
  خوانساری

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  انتشارات انصاریان



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  روایت فتح  چمران، مصطفی  فرهاد خضری  مرگ از من فرار میکند .٨٢٦

٨٢٧. 
مرگ شریعتی بازخوانی پرونده 

  مرگ دکتر شریعتی به همراه اسناد
سعید ابراهیمی، 

  محمد رضا حاج بابایی
  نگاه امروز  شریعتی، علی

٨٢٨. 

مروری بر مواضع ضد استعماری و 

ضد صهیونیستی روحانیت شیعه 
  در دوره معاصر 

محمد حسن رجبی 

  (دوانی)

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  امیرکبیر مؤسسه انتشارات

٨٢٩. 
مسلمین شیعه در لبنان فعالیت 

  ها و مقاالتی از امام موسی صدر
  بنیاد بعثت  لبنان  میرابوالفتح دعوتی

  دین شناسی تطبیقی  آرنولد جوزف توینبی  مسیحیت و ادیان جهان  .٨٣٠
مرکز مطالعات وتحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  دین  اف.ئی. پیترز  مسیحیت، یهودیت و اسالم  .٨٣١
نشرادیان (وابسته به 

  دانشگاه ادیان و مذاهب)

    کتابشناسی  احمد موسوی  مسیر مجموعه سیرهای مطالعاتی .٨٣٢

٨٣٣. 
مسئلهی یهود یک تحلیل 

 مارکسیستی
  دین یهود  لیونل آبراهامز 

شرکت گروه مطالعات 

  اندیشه ورزان آریا

٨٣٤. 
شرح  (۱) مشاهیر خاندان صدر

  حال ها
  راز نی  نسب شناسی  محسن کمالیان

٨٣٥. 
مشاهیر خاندان صدر (۱۸) آسمان 

  پر ستاره
  راز نی  نسب شناسی  محسن کمالیان



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

٨٣٦. 
مشاهیر خاندان صدر (۲) نسب 

  نامه خاندان آقا مجتهد 
  نسب شناسی  محسن کمالیان

تحقیقاتی مؤسسۀ فرهنگی 

  امام موسی صدر

  نشر علم  سرگذشتنامه  اوریانا فاالچی   مصاحبه با تاریخ  .٨٣٧

  خجسته  رسانه  احمد توکلی  مصاحبه خالق  .٨٣٨

  مصر  .٨٣٩
 سازمان جغرافیایی 

ن. م.، اداره اطالعات 

  جغرافیایی 

  زیتون سبز  مصر

٨٤٠. 
مصطفی چمران نگاهی به زندگی 

  مبارزات شهید دکتر چمرانو 
  میراث اهل قلم  چمران، مصطفی  امیر صادقی گیوی

٨٤١. 
مصطفی چمران مردی برای تمام 

  فصول 
  نشر وزرا  چمران، مصطفی  نرگس علی مردانی

٨٤٢. 
معجم الشواهد شرح شواهد 

  مجمع البیان شیخ طبرسی
  اسالم، قرآن، تفسیر  عطااهللا افتخاری

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
  یاسوج

  معرفی مکتب های فلسفی هند  .٨٤٣

ساتیش چاندرا 

چاترچی، دریندرا 
  موهان داتا

  فلسفه شرق
مرکز مطالعات و تحقیقات 

  ادیان و مذاهب

  معنای زندگی  .٨٤٤
پژوهشکده فلسفه و 

  کالم اسالمی
  انسان

پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

  اسالمی



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  معنی حدیث الغدیر  .٨٤٥
سید مرتضی 

  خسروشاهی 
  بوستان کتاب   اسالم، احادیث شیعه

  مغرب و هالل  .٨٤٦
محمد جواد موسوی 

  غروی 
  نشر حجت  اسالم، عبادات

٨٤٧. 
مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر 

  صادق (ع) 
  ذبیحاهللا منصوری

اسالم، جعفر بن محمد 
  صادق

  جاویدان

  مرکز اسناد انقالب اسالمی  اسالم، علما و مجتهدان  علی دوانی  مفاخر اسالم  .٨٤٨

  دانشگاه ادیان و مذاهب  اسالم، عرفان  علی موحدیان عطار  مفهوم عرفان  .٨٤٩

٨٥٠. 
مقدمه ای بر تفکر نهضت اصالح 

  دینی 
  دانشگاه ادیان و مذاهب  بررسی های تاریخی کلیسا  آلیستر مک گراث

٨٥١. 
مقدمهای بر کشمکش اعراب و 

  اسرائیل 
  فلسطین  عبدالوهاب مسیری

موسسه مطالعات 

  سازان نوراندیشه

  اسالم، قرآن، تفسیر  علی اکبر بابایی  مکاتب تفسیری  .٨٥٢
پژوهشکده حوزه و 

  دانشگاه

٨٥٣. 
مکتب اجتهادی آیهاهللا بروجردی 

  سره قدس
  صراف زهرا اخوان

سرگذشتنامه، اسالم، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسه بوستان کتاب  
(مرک چاپ و نشر دفتر 

تبلیغات اسالمی حوزه 

  علمیه قم )



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  مؤسسه فرهنگی خانه خرد   اسالم، اجتماع  مهدی هادوی تهرانی  مکتب و نظام اقتصادی اسالم  .٨٥٤

٨٥٥. 

من مبارزه می کنم پس هستم 
متن سخنرانی امام موسی صدر در 

  آلمان

  قلم مکنون  اسالم، اخالق  سید موسی صدر

٨٥٦. 

من محمد حسینیبهشتی هستم: 

محمد شهید آیت ا...سید
  بهشتی حسینی

تهیه و تنظیم بنیاد 
های نشر آثار و اندیشه

اهللا دکتر شهید آیت

  بهشتی.

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  روزنه

٨٥٧. 
من و آقا موسی خاطرات آیتاهللا 

  عبدالجلیل جلیلی
  حمید قزوینی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٨٥٨. 

مندله، نظریه و عمل با اشاره 

خاص به روان شناسی جدید زیر 

  دانستگی 

  دانشگاه ادیان و مذاهب  ادیان هندی  چوزپه توچی

٨٥٩. 

منطق فهم دین دیباچه واره ای بر 

روش شناسی اکتشاف گزاره ها و 

  آموزه های دینی

  اسالم  علی اکبر رشاد
پژوهشگاه فرهنگ و 

  اندیشه اسالمی



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

٨٦٠. 
منظومه قرآنی طوالنی ترین 

  قصیده ادبی در تاریخ ادبیات ایران
  نشر مربع  ادبیات، شعر  ابراهیم شایان

٨٦١. 

خاطرات  مهاجر شریف

االسالم والمسلمین حسن حجت

  زادهیزدی

علیرضا نخبه، ابوالفضل 
  هدایتی

  ایران، سرگذشتنامه

مؤسسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی (س)، موسسه 

  چاپ و نشر عروج

٨٦٢. 
مهر استاد سیره علمی و عملی 

  )یالعال هظل(دامیلآم وادیاد جتاس
  إسراء مرکز نشر

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  اسراء

٨٦٣. 
مهر نگاه اولیاء؛ از زبان علی اکبر 

  ابو ترابی
  امید آزادگان  ایران، سرگذشتنامه  عبدالمجید رحمانیان

  بقعه   اسالم، هنر  محمد حسینی بهشتی  موسیقی و تفریح در اسالم  .٨٦٤

  اسالم، مهدویت  سید موسی صدر  موعود و میعاد   .٨٦٥
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  موقعیت اعراب و اسرائیل  .٨٦٦
محمد حسنین هیکل 

  ترجمه بهمن رازانی
  انتشارات پیشگام  فلسطین

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  اسالم، مذهب، تقریب  محمد رضا حکیمی  میر حامد حسین  .٨٦٧
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٨٦٨. 

میرزا مهدی اصفهانی، از مکتب 

سلوکی سامراء تا مکتب معارف 

  خراسان 

سید مقداد نبوی 
  رضوی

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  نگاه معاصر

٨٦٩. 
میعاد با سپیدهگشایان زندگینامه 

  دانشورانی چند...
  اسالم، شیعه  پورآرش مردانی

انتشارات موسسه فرهنگی 

  سماء

  ادبیات، داستان  مریم برادران  نا  .٨٧٠
دارالصدر (پژوهشگاه علمی 

  تخصصی شهید صدر)

٨٧١. 
ناگرا خاطرات خبرنگار جنگ مجید 

  پورخامنهجیران
  انتشارات روایت فتح  ایران، سرگذشتنامه  زهره میرباقری

٨٧٢. 
ناگفته ها و اسرار زندگی آیت اهللا 

  شهید سید محمد باقر صدر 
  عفیف نابلسی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  دفتر نشر معارف 

٨٧٣. 
نامه ایران مجموعه مقاله ها، 

  سروده ها و مطالب ایران شناسی
  انتشارات اطالعات  ایران  حمید یزدان پرست

٨٧٤. 

نامه های تاریخی گزیده ای از 

نامه های رجال دین و سیاست به 

حضرت آیت اهللا العظمی سید 

  کلبه شروق  اسالم، سرگذشنامه  محمود خسرو شاهی 
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محمد صادق روحانی (مد ظله 

  العالی)

٨٧٥. 
نای و نی جستارهایی درباره 

  اسالم، انسان، لبنان، مقاومت
  اسالم، مذهب، تقریب  سید موسی صدر

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

  ادبیات عربی، داستان  بنتالهدی صدرسید   نبرد با زندگی  .٨٧٦
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٨٧٧. 
نبوغ و فرزانگی آیة اهللا العظمی 

  شهید صدر 
  سید علی شفیعی

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

کنگره بین المللی آیت اهللا 
  العظمی شهید صدر

  بوستان کتاب  اسالم، الهیات  سید رضا صدر   نشانه هایی از او  .٨٧٨

٨٧٩. 
نظام حزبی و احزاب سیاسی در 

  اسرائیل 
  خاورمیانه  احمد خلیفه 

مرکز پژوهشهای علمی و 
مطالعات استراتژیک 

  خاورمیانه

  نظام حکومتی و قانونی اسرائیل  .٨٨٠
الیاس شوفانی، موسی 

  ابورمضان 
  لبنان

مرکز پژوهشهای علمی و 
مطالعات استراتژیک 

  خاورمیانه



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

٨٨١. 
نظریه سیاسی شهید 

  سیدمحمدباقر صدر 
  کتاب فردا  اسالم، اجتماع  طالب حمدانی 

٨٨٢. 
نفت و سیاست در استراتژی 

  جهان عرب 
  اقتصاد  محمد السماک

مرکز مطالعات استراتژیک 

  خاورمیانه

٨٨٣. 

نقابها جریان شناسی نفوذ در 
اسالمی ایران تاریخ انقالب 

(نگاهی به الیه های پیدا و پنهان 

پرونده مهم نفوذ و استحاله  ۳۶
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

  ایران)

  محمد علی الفت پور
علوم سیاسی، گروه های 

  سیاسی
  محمد علی الفت پور

  انتشارات توحید  اسالم، زندگی  سید موسی صدر  نقش اسالم در زندگی نوین  .٨٨٤

٨٨٥. 
نقش آفرینی یهودیان مخفی در 

  مسیحیت 
  هالل  دین یهود  یوسف رشاد

٨٨٦. 

نقش رسانههای تصویری در زوال 
دوران کودکی: (نقش تلویزیون در 

ربودن گوهر طفولیت از زندگی 

  انسان) 

  اطالعات  علوم اجتماعی، رسانه  نیل پستمن

٨٨٧. 
نقش سیاسی علمای شیعه در 

  عصر قاجار 
    ایران، قاجار  امیرحسین خالقی نژاد



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

٨٨٨. 
نگارش (۳) - پایه دوازدهم دوره 

  ۱۱۲۲۰۲دوم متوسطه  

سازمان پژوهش و 

  برنامه ریزی آموزشی
  آموزش و پروش

شرکت چاپ و نشر 

  کتابهای درسی ایران

٨٨٩. 
نگارش (۳) پایه دوازدهم دوره 

   ۱۱۲۲۰۲ -دوم متوسطه 
 آموزش و پروش  

شرکت چاپ و نشر کتاب 

  های درسی ایران 

  سمت  نگارش  احمد سمیعی گیالنی  نگارش و ویرایش  .٨٩٠

٨٩١. 
نگاهی از درون به جنبش چپ 

  گفتگو با کوروش الشاییایران 
  اختران  ایران، سرگذشتنامه  کوروش الشائی

٨٩٢. 

نگاهی از درون به جنبش چپ 
گفتگو با مهدی خانبابا ایران 

  تهرانی

مصاحبه کننده حمید 

  شوکت 
  شرکت سهامی انتشار  ایران، سرگذشتنامه

٨٩٣. 
نگاهی به اوضاع لبنان نهضت 

  ۱۳۶۱آزادی ایران شهریور ماه 
  نهضت آزادی ایران  ایران، انقالب اسالمی  نهضت آزادی ایران

٨٩٤. 

نگاهی به تاریخ لبنان؛ تحلیلی 

سیاسی، اجتماعی، کوتاه از وضع 
  اقتصادی اسالمی لبنان

  نشر آزادی  لبنان  محسن عدوانی

٨٩٥. 

نگاهی به زندگی آثار حجت اال 

سالم والمسلمین استاد سید هادی 
  خسرو شاهی 

  کلبه شروق  فرق و مذاهب اسالمی  محمود خسروشاهی



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  تاریخ جهان  رینهارد شولز  نگاهی نو به تاریخ جهان اسالم  .٨٩٦

سازمان انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و 
  اندیشه اسالمی

٨٩٧. 
نمایه موضوعی مجله درسهایی 

   از مکتب اسالم

مجله درسهایی از 

  مکتب اسالم

کتابشناسی، فهرست 

  موضوعی

انتشارات امام 

  طالب(ع)ابیبنعلی

٨٩٨. 
نمایه نویسندگان مقاالت مجله 

   هایی از مکتب اسالمدرس

مجله درسهایی از 

  مکتب اسالم

کتابشناسی، فهرست 

  موضوعی

انتشارات امام 

  طالب(ع)ابیبنعلی

  بدر  اسالم، اجتماع  سید محمدباقر صدر  نهادهای اقتصادی اسالم  .٨٩٩

  اسالم، علی بن ابی طالب  سید جعفر شهیدی  نهج البالغه  .٩٠٠
شرکت انتشارات علمی و 

  فرهنگی

  نهج البالغه با ترجمه منظوم  .٩٠١
با ترجمه منظوم امید 

  مجد
  امید مجد  ادبیات، شعر

  مرکز اسناد انقالب اسالمی  ایران، مشروطه  علی دوانی  نهضت روحانیون ایران  .٩٠٢

٩٠٣. 
نیروهای مذهبی در بستر حرکت 

  نهضت ملی 
  گام نو  ایران، سرگذشتنامه  علی رهنما

٩٠٤. 
هاشمی رفسنجانی کارنامه و 

  ۱۳۶۰خاطرات 

اکبر هاشمی 

  رفسنجانی 

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  نشر معارف انقالب



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

٩٠٥. 

هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه 

خاطرات، تصویرها، اسناد، 
  گاهشمار

  اکبر هاشمی رفسنجانی
ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  دفتر نشر معارف انقالب

٩٠٦. 
هاشمی و انقالب تاریخ سیاسی 

  ایران از انقالب تا جنگ
  مسعود رضوی

ایران، انقالب اسالمی، 

  سرگذشتنامه
  همشهری

٩٠٧. 
هاوانا، بیروت، آبادان مجموعه 

  شعر
  ادبیات، شعر  هادی خوانساری

مهدیار جوانبا همکاری 

  دوستی ایران وکوباانجمن 

٩٠٨. 
هستی و عشق و نیستی مقاالتی 

  در عرفان
  هرمس  اسالم، عرفان  قاسم کاکایی

  نشر مرکز  زبانشناسی  کوروش صفوی  هفت گفتار درباره ترجمه  .٩٠٩

٩١٠. 

هلیوپولیس؛ عکس های معصومه 

جوادی نسب از تاریخ تمدن در 
  لبنان

معصومه جوادی 

  نسب 
    عکاسی

٩١١. 
همگام با آزادی؛ خاطرات شفاهی 

  دکتر سید محمد مهدی جعفری

مصاحبه کننده سید 

  قاسم یاحسینی
  صحیفه خرد  ایران، سرگذشتنامه

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی  اسالم، اخالق اجتماعی  محمد رضا حکیمی  هویت صنفی روحانی  .٩١٢



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

  وجوه قرآن  .٩١٣
ابوالفضل حبیش بن 

  ابراهیم تفلیسي 
  انتشارات دانشگاه تهران  اسالم، قرآن

  انتشارات خرسندی  اسالم، قرآن، مباحث  دیاب مهداوی   وعده صادق در قرآن و تاریخ  .٩١٤

  انتشارات جهان آرا  اسالم، امامت  سید محمد باقر صدر  والیت از دیدگاه عقل و فطرت  .٩١٥

  بقعه   اسالم، امامت  محمد حسینی بهشتی  والیت، رهبری، روحانیت  .٩١٦

٩١٧. 

وندهای اشتقاقی فعلی در لهجهها 
های ایرانی و کاربرد آنها در وگویش

  سازی واژه

  زبانشناسی  ایران کلباسی
فرهنگستان زبان و ادب 

  فارسی

  روزنامه ایران  رسانه  علی اکبر قاضی زاده  ویراستاری و مدیریت اخبار  .٩١٨

٩١٩. 
یاد ایام نیم قرن تاریخ قم در شعر 

  ۱۳۵۰ - ۱۴۰۰ق.)انصاری (

محمد علی انصاری 

  قمی
    ادبیات، شعر

٩٢٠. 

یادداشت های روزانه نیمایوشیج 
بازیابی و بازنویسی از روی دست 

 ی نیمانوشته

  انتشارات مروارید  ادبیات، سرگذشتنامه  شراگیم یوشیج

  کتابسرا  ایران، سرگذشتنامه  امیر اسداهللا علم  یادداشتهای علم  .٩٢١

  ژرف  مسیحیت  پوران شریعت رضوی  یادگاران مانا  .٩٢٢



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

٩٢٣. 

یادمان مکتب اسالم گفتارها و 

نوشتارهایی در پنجاه سالگی 
  نشریه مکتب اسالم

اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان 
  قم

  امام عصر  روزنامه نگاری

  یادنامه امام موسی صدر  .٩٢٤
سید هادی 
  خسروشاهی

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  مرکز بررسیهای اسالمی

٩٢٥. 

یادنامه امام موسی صدر (به 
مناسبت سی امین سالگرد ربودن 

  امام موسی صدر در لیبی) 

سید هادی 

  خسروشاهی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٩٢٦. 

یادنامه اولین سالگرد شهادت 

سردار پر افتخار اسالم شهید دکتر 
  مصطفی چمران  

  بنیاد شهید چمران   چمران، مصطفی  بنیاد شهید چمران

٩٢٧. 
یادنامه شهید بزرگوار دکتر 

  مصطفی چمران 

مهدی بازرگان، ابراهیم 

  یزدی
  انتشارات قلم  چمران، مصطفی

٩٢٨. 

یادنامه محقق نیشابوری شامل 

اهم مسایل چهل سال تاریخ 
  نیشابور 

  جواد محقق نیشابوری
اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  واژک
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٩٢٩. 
یادواره شهید آیت اهللا 

  سیدمحمدباقر صدر 
  الهه کوالئی

اسالم، سرگذشتنامه، 
  شیعیان، علما و مجتهدان

  کانون انتشارات ناصر

٩٣٠. 

یادی از شهیدی گزیده ای از 

عکس های عالمه فقید مرحوم 
  سید جعفر شهیدی

انجمن آثار و مفاخر 

  فرهنگی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  و مجتهدانشیعیان، علما 

انجمن آثار و مفاخر 

  فرهنگی

٩٣١. 
یاران موافق خاطرات آیتاهللا 

  سیدمرتضی مستجابی
  حمید قزوینی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی 

  امام موسی صدر

٩٣٢. 

یاسر عرفات زندگی سیاسی، 

ویژگی های روان شناختی و 

  جانشینان احتمالی

ولید محمد علی، 
  جرالد پست

  اندیشهسازان نور  فلسطین

  روایت فتح  فلسطین  افسانه وفا  یاسر عرفات از مبارزه تا مذاکره  .٩٣٣

٩٣٤. 
ید اهللا چرا ایاالت متحده برای 

ل از منافع خویش میگذرد؟   اسرا

شرح و اضافات محمد 

  سماک
  هالل  قاره ها، امریکا

٩٣٥. 
یک قرن مبارزه یهود علیه 

  تهدیدی از درونصهیونیسم 
  یاکوب رابکین

علوم سیاسی، ایدئولوژی 

  سیاسی، صهیونیسم
  امیرکبیر



  ناشر  موضوع  نام نخستين پديدآور عنوان  

٩٣٦. 
یهود در خاورمیانه خروج اخیر از 

  گتوی جدید
  خاورمیانه  مامون کیوان

شرکت گروه مطالعات 

  اندیشه ورزان آریا

٩٣٧. 
یهودیان، جهان و پول: تاریخ 

  اقتصادی قوم یهود 
  امیرکبیر  اقتصاد  ژاک آتالی

  دین یهود  ایزیدور اپستاین  یهودیت بررسی تاریخی .٩٣٨
مؤسسه پژوهشی حکمت 

  و فلسفه ایران 

٩٣٩. 

یوسف لبنان امام موسی صدر 
(زندگی نامه ، خاطرات و 

  سرنوشت)

سید محمدرضا غیاثی 

  کرمانی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  دارالکتاب - جزایری 

٩٤٠. 
یوسف لبنان امام موسی صدر 

  (زندگی نامه، خاطرات و سرنوشت)

سید محمد رضا غیاثی 

  کرمانی

اسالم، سرگذشتنامه، 

  شیعیان، علما و مجتهدان
  مرکز نشر سنابل 

 


