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ــی.چرمگی.عمرانی،. ــت.بیاضی،.تصحیح.مرتض ــوان.ولی.دش 1..دی

تهران،.اساطیر،.1389..

2..دیوان.سلیم.تهرانی،.تصحیح.محّمد.قهرمان،.تهران،.نگاه،.1389..

ــی.1164.ق(،.تصحیح.دکتر.حبیب. ــاری.)متوف ــوان.امالء.بخ 3..دی

صفرزاده،.تهران،.الهدی،.1388..

ــقایی،.تصحیح.پرویز.شاکری،.تهران،. 4..سفرنامۀ.حاج.ایازخان.قش

کتابخانۀ.مجلس.شورای.اسالمی،.1388..

5..دیوان.غزلیات.ظهوری.ترشیزی،.به.کوشش.اکبر.بهداروند،.تهران،.

مولی،.1389..

ــر.بهداروند،.تهران،. ــش.اکب ــیزی،.به.کوش 6..رباعیات.ظهوری.ترش

مولی،.1389..

7..روضۀ.خلد،.مجد.خوافی،.تصحیح.عباسعلی.وفایی،.تهران،.سخن،.

..1389

ــح.محّمدجعفر.یاحّقی.و. ــخ.بیهقی،.ابوالفضل.بیهقی،.تصحی 8..تاری

مهدی.سّیدی،.تهران،.سخن،.1388..

9..تذکرۀ.تحفۀ.سامی،.سام.میرزا.صفوی،.تصحیح.احمد.مدّقق،.یزد،.

..1388

10..دیوان.صیدی.تهرانی،.تصحیح.و.تحقیق.محّمد.قهرمان،.تهران،.

ــازمان.تبلیغات.اسالمی،.1389.)با.تجدیدنظر.و. حوزۀ.هنری.س

افزوده.ها(..

ــه.اهتمام. ــی،.ب ــر.مجلس ــر،.محمدباق ــالۀ.االوزان.و.المقادی 11..رس

محّمدباقر.ملکیان،.تهران،.اسوه،.1388..

ــید.ابوالقاسم.صفوی. ــیلة.النجاة(،.س 12..صراط.النجاة.)ترجمۀ.وس

اصفهانی،.به.اهتمام.محّمد.نورمحّمدی،.اصفهان،.مرکز.تحقیقات.

رایانه.ای.حوزۀ.علمیۀ.اصفهان،.1388..

13..بیدل.به.انتخاب.بیدل.)بر.اساس.نسخۀ.منحصربفرد.به.خّط.بیدل.

ــریف.حسین.قاسمی.و.علیرضا.قزوه،. دهلوی(،.به.اهتمام.دکتر.ش

تهران،.حوزۀ.هنری.سازمان.تبلیغات.اسالمی،.1388..

ــی،.تصحیح.نادره. ــتانی.بخارای ــاهی،.عبدالعظیم.بوس 14..تحفۀ.ش

جاللی،.تهران،.انجمن.آثار.و.مفاخر.فرهنگی،.1388..

ــف.حلّی،. ــن.بن.یوس ــاج.الصالح.فی.اختیار.المصباح،.حس 15..منه

ــم،.مکتبة.العالمة. ــّیدعبدالحمید.میردامادی،.ق ــام.س به.اهتم

المجلسی،.1388..

ــن.علی.کراجکی،. ــاض.الخواطر،.محّمد.ب ــدن.الجواهر.و.ری 16..مع

ــوی.بروجردی،.قم،.مکتبة.العالمة. ــین.موس به.اهتمام.سّیدحس

المجلسی،.1388..

17..ورزنامه،.فسطیوس.بن.اسکور�اسکیه،.به.تصحیح.حسن.عاطفی،.

تهران،.مرکز.نشر.دانشگاهی،.1388..

تازه ه�ای مت�ون 

)1390 -  1388(  

بهروز پارسا
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ــاز.و.نیاز،.وحید.قزوینی،.تصحیح.ذبیح.هلل.حبیبی.نژاد،.تهران،. 18..ن

پژوهشگاه.علوم.انسانی،.1388..

19..مسافرت.تفلیس.)1288ق(:.گزارش.سفر.هیئت.سیاسی.ایران.

ــیه،.میرزا.محّمدتقی.طبیب.کاشانی،.به. به.دربار.امپراطور.روس

ــش.گئورگی.سانیکده.زه.و.سیدحسین.رضوی.برقعی،.قم،. کوش

کتابخانۀ.آیت.هلل.مرعشی،.1389..

ــری.نجم،.به. ــده(،.ابی.بکر.قطبی.اه ــیخ.اویس.)جری 20..تواریخ.ش

کوشش.ایرج.افشار،.تبریز،.ستوده،.1389..

21..بهارستان.سخن،.شاهنوازخان،.تصحیح.عبدالمحمد.آیتی.و.حکیمه.

دسترنجی،.تهران،.انجمن.آثار.و.مفاخر.فرهنگی،.1388..

ــرار.و.مطلع.االنوار.)شرح.ابیاتی.از.مثنوی.معنوی(،. 22..کاشف.االس

ــا.قوجه.زاده،. ــی،.تصحیح.و.تحقیق.علیرض ــن.ظریفی.چلب حس

تهران،.شرکت.چاپ.و.نشر.بین.الملل،.1388..

ــدۀ.8ق(،.تصحیح.علیرضا. ــرایندۀ.ناشناختۀ.س 23..دیوان.عضد.)س

قوجه.زاده،.تهران،.کتابخانۀ.مجلس.شورای.اسالمی،.1389..

ــیرازی،.به.کوشش. 24..اخبار.مغوالن.در.انبانۀ.قطب،.قطب.الدین.ش

ایرج.افشار،.قم،.کتابخانۀ.آیت.هلل.مرعشی،.1389..

ــی،.تصحیح.علیرضا. ــهاب.الدین.عمعق.بخارای ــعار.ش 25..دیوان.اش

شعبانلو،.تهران،.آزما،.1389..

26..میراث.ماندگار.)جلد.چهارم،.شامل.9.رساله(،.زیر.نظر.سّیدمحمود.

مرعشی،.قم،.کتابخانۀ.آیت.هلل.مرعشی،.1388..

ــن،.رضاقلی.خان.هدایت،.تصحیح.نصرهلل. 27..تذکرۀ.ریاض.العارفی

فروهر،.تهران،.امیرکبیر،.1389..

ــا.عبداللهی،.تهران،. ــش.رض ــوان.صبوری.تبریزی،.به.کوش 28..دی

تندیس،.1389..

ــش.محمد. ــار،.محمدرضا.تبریزی،.به.کوش ــخ.اوالد.االطه 29..تاری

ــالمی،. ــورای.اس ــاز.خویی،.تهران،.کتابخانۀ.مجلس.ش الوان.س

..1389

ــش.حسین.مدرسی. 30..ذیل.نفثة.المصدور،.ابوالرجاء.قمی،.به.کوش

طباطبایی،.تهران،.کتابخانۀ.مجلس.شورای.اسالمی،.1389..

31..رباعیات.فکری.مشهدی،.به.اهتمام.سیدعلی.میرافضلی،.تهران،.

کتابخانۀ.مجلس.شورای.اسالمی،.1389..

ــد،.تهران،.نگاه،. ــی،.به.اهتمام.اکبر.بهدارون ــوان.ظهیر.فاریاب 32..دی

..1389

ــا.عبداللهی،.تهران،.نگاه،. ــرت.همدانی،.تصحیح.رض 33..دیوان.حس

..1389

34..سفرنامۀ.روح..)صّحت.و.مرض(،..ماّل.محمد.فضولی،.تصحیح.دکتر.ح..

م..صدیق.و.شایسته.ابراهیمی،.تهران،.تکدرخت،.1389..

35..جزیرۀ.مثنوی،.یوسف.سینه.چاک،.تصحیح.نعمت.هلل.ایران.زاده،.

تهران،.علم.و.دانش،.1388..

ــش.حمید.کرمی،. ــرهندی،.به.کوش ــعار.ناصرعلی.س 36..دیوان.اش

تهران،.الهام،.1388..

ــت. ــان.هدای ــگاری،.مهدی�قلی.خ ــا.کار.بی ــری.ی ــۀ.مخب 37..تحف

)مخبرالسلطنه(،.به.اهتمام.محسن.معینی،.تهران،.نشر.چشمه،.

..1388

ــیف.الملوک.و.بدیع.الجمال،.میرصوبدارخان.تالپور،. 38..مثنوی.س

ــتان.و.بلوچستان،. ــگاه.سیس تصحیح.دکتر.محمد.بارانی،.دانش

..1388

ــرو،.میرصوبدارخان.تالپور،.تصحیح.دکتر.مریم. ــیرین.و.خس 39..ش

خلیلی.جهان.تیغ،.دانشگاه.سیستان.و.بلوچستان،.1388..

40..دیوان.نجیب.الدین.جرباذقانی،.تصحیح.محمود.ُمدبّری،.کرمان،.

دانشگاه.باهنر.کرمان،.1389..

ــحاقی.)علم.عروض،.علم.قافیه،.علم. 41..معیار.جمالی.و.مفتاح.ابواس

بدایع.الصنایع(،.فخری.هروی،.تصحیح.یحیی.کاردگر،.کتابخانۀ.

مجلس.شورای.اسالمی،.1389..

ــة،.عصام�الدین. ــاء.الدولة.العثمانّی ــة.فی.علم ــقائق.النعمانّی 42..الش

طاش�کبری�زاده،.تصحیح.دکتر.سیدمحمد.طباطبایی.بهبهانی،.

تهران،.کتابخانۀ.مجلس.شورای.اسالمی،.1389..

43..سام.و.بهرام،.فّیاض.الهیجی،.تصحیح.دکتر.عبدالحسین.نوایی.

و.الهام.ملک.زاده،.تهران،.لوح.محفوظ،.1388..

ــفرنامۀ.مظفرالدین.شاه.به.مراغه،.به.کوشش.مسعود.غالمّیه.و. 44..س

یوسف.بیگ�باباپور،.قم،.مجمع.ذخائر.اسالمی،.1389..

ــین.خوارزمی(،. ــن.حس ــس.کمال.الدی ــس.)مجال ــل.مجل 45..چه

ــی،.تصحیح.دکتر. ــن.محمود.بن.عمادالدین.غجدوان کمال.الدی

اسماعیل.شفق،.همدان،.کرشمه،.1388..

46..آداب.ُملکداری،.فتحعلی�شاه.قاجار،.به.کوشش.پرویز.دولتخانی،.

تهران،.توکا،.1388..

ــرل،.زنجان،.دانش. ــرو.طغ ــانی،.به.اهتمام.خس 47..دیوان.غبار.کاش

زنجان،.1388..

48..سرگذشت.منظوم.نرگس.بانو.)ملیکه(،.ذبیحی.یزدی،.به.اهتمام.
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ابوالفضل.حبیبی،.قم،.مسجد.جمکران،.1388..

49..رسالۀ.ذکریه،.میرسیدعلی.همدانی،.به.اهتمام.کاظم.محمدی،.

تهران،.نجم.کبری،.1388..

ــدۀ.9.و.10.ق(،.تصحیح. ــعرای.س ــوان.مالمحمد.نامی.)از.ش 50..دی

شهرام.صادق.نژاد،.قم،.ابتکار.دانش،.1388..

51..دفع.المضار.الکلّیة.عن.االبدان.االنسانّیه،.ابوعلی.سینا،.به.کوشش.

علیرضا.عباسیان،.تهران،.المعی،.1387..

ــه.اهتمام.صالح. ــادی.مازندرانی،.ب ــة.انوار.البالغه،.ماله 52..خالص

کاکویی،.ساری،.زوجین.مهر،.1388..

ــی.موحد.و.علیرضا. ــلطان.ولد،.تصحیح.محمدعل ــه،.س 53..ابتدانام

حیدری،.تهران،.خوارزمی،.1389..

54..اخالق.تهماسبی،.ماجدبن.حسین.بحرانی،.تصحیح.عبدالکریم.

حکمت.یغمایی،.با.مقدمۀ.دکتر.باستانی.پاریزی،.تهران،.1389..

55..اسناد.فارس.در.دورۀ.دوم.و.سوم.مجلس.شورای.ملی،.به.کوشش.

منصور.نصیری.طیبی،.تهران،.کتابخانۀ.مجلس.شورای.اسالمی،.

..1389

ــتان.)دفتر.3(،.به.کوشش.مرکز.پژوهش.کتابخانۀ. 56..میراث.بهارس

ــورای. ــران،.کتابخانۀ.مجلس.ش ــالمی،.ته ــورای.اس مجلس.ش

اسالمی،.1389..

ــن.کیانی.و. ــفراینی(،.تصحیح.محس ــی.)اس 57..دیوان.آذری.طوس

سیدعباس.رستاخیز،.تهران،.کتابخانۀ.مجلس.شورای.اسالمی،.

..1389

58..دیوان.فّتاح.مراغه.ای.)اشراق(،.تصحیح.مجتبی.زاد�صادق،.تبریز،.

منشور،.1389..

59..پندنامۀ.انوشیروان.به.هارون.الرشید،.سرودۀ.رضایی.ابن.رضایی،.

تصحیح.زهرا.حسینی،.کرج،.جام.گل،.1389..

60..خسرو.و.شیرین،.سرودۀ.روح.االمین.شهرستانی،.تصحیح.پریچهر.

سلطانی،.تهران،.سامان.دانش،.1388..

ــر. ــهد،.نش ــن.امیری،.مش ــاقی.کالتی،.به.اهتمام.حس 61..دیوان.س

سحوری،.1389..

ــعار.مالعلی.فاخر.)فاخریه(،.به.اهتمام.سمانه.فاخری،. 62..کلیات.اش

ساری،.شلفین،.1389..

ــار(،.تصحیح.رقیه. ــاعر.زن.دورۀ.قاج ــیرازی.)ش 63..دیوان.ملولی.ش

فراهانی،.قم،.مجمع.ذخائر.اسالمی،.1389..

ــول.جعفریان،.تهران،. ــفرنامه.های.حج.قاجاری،.تصحیح.رس 64..س

علم،.1389..

ــرح.کامل.باب.اول.حدیقۀ.سنایی(،.تألیف. 65..طریقه.بر.حدیقه.)ش

عالءالدین.احمدخان.بهادر.)عالیی(،.به.کوشش.دکتر.محمدرضا.

یوسفی،.قم،.دانشگاه.قم،.1389..

66..دیوان.غالب.دهلوی.)منظومات.فارسی(،.تحقیق.و.تصحیح.دکتر.

سیدتقی.عابدی،.تهران،.نشر.باز،.1389..

67..وامق.و.عذرا،.سرودۀ.شعیب.جوشقانی،.تصحیح.حسن.ذوالفقاری،.

تهران،.چشمه،.1389..

ــناخته،.تصحیح.حامد. ــان،.از.مؤلّفی.ناش ــزار.حکایت.صوفی 68..ه

خاتمی�پور،.تهران،.سخن،.1389..

69..حدائق.المقربین.)حدیقۀ.5،.ابواب.6-7.از.حدیقۀ.4(،.میرمحمد.

ــش.میرهاشم.محّدث،.تهران،.نشر. صالح.خاتون.آبادی،.به.کوش

بین.الملل،.1389..

ــایل.پیرجمال.اردستانی.)دفتر.اول(،.تصحیح.امید.سروری،. 70..رس

تهران،.کتابخانۀ.مجلس.شورای.اسالمی،.1389..

ــقائق.النعمانیة. ــد.المنظوم.فی.ذکر.افاضل.الروم.)ذیل.الش 71..العق

ــی.اآلیدینی،.تصحیح. ــة.العثمانیة(،.علی.بن.بال فی.علماء.الدول

سیدمحمد.طباطبایی.بهبهانی،.تهران،.کتابخانۀ.مجلس.شورای.

اسالمی،.1389..

ــورای.ملّی.)دورۀ.سوم. ــناد.نظام.آموزش.و.مجلس.ش 72..گزیدۀ.اس

ــانی،.تهران،.کتابخانۀ. ــش.سهیال.ترابی.فارس تا.پنجم(،.به.کوش

مجلس.شورای.اسالمی،.1389..

73..رند.و.زاهد،.فضولی.بغدادی،.با.مقدمۀ.حسین.محمدزادۀ.صدیق،.

تهران،.تکدرخت،.1389..

ــروش.اصفهانی،.به.اهتمام.علی.آقامحمدی،. ــرار،.س 74..روضةاالس

تهران،.انتشارات.کهن.دژ.و.نقش.نگین،.1389..

ــعر.در.علم.عروض،.فریدون.میرزا،.تصحیح.علی. ــطاس.الش 75..قس

تمیزال،.تهران،.علم.و.دانش،.1389..

ر،.عزالدین.محمود.کاشانی،. ــف.الوجوه.الُغّر.لمعانی.نظم.الدُّ 76..کش

تصحیح.محمد.بهجت،.تهران،.1389..

ــا.النجفی. ــیخ.محمد.رض ــی.المجد.الش ــفة.دارون،.اب ــد.فلس 77..نق

ــران،.کتابخانۀ. ــد.ناجی.اصفهانی،.ته ــی،.تحقیق.حام االصفهان

مجلس.شورای.اسالمی،.1389..

78..دیوان.اشعار.جالل.طبیب.شیرازی.همراه.با.رسالۀ.جواهرالبحور،.

ــتان.زبان.و. تصحیح.دکتر.نصرهلل.پورجوادی،.تهران،.فرهنگس
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