شماره بازیابی
۹ 1۹۴۱آ ۲گ ۹۹۴۴

عنوان
آرش کمانگير :جای خالی داستان آرش در شاهنامه /ساقي گازراني؛ ترجمه ي سيما سلطاني -.تهران :نشر مرکز.۸۹۳۱ ،

۱ 1۹۴۱ع ۱آ ۹/۵۵

آشنای غریب /علي علي زاده -.تهران :عهد مانا.۸۹۳۱ ،

۷ 1۹۴۱آ ۹ی ۲۴۴۵

آقای اشميت کيه؟ /سباستين تيري؛ ترجمه ي شهال حائري -.تهران :نشر قطره.۸۹۳۱ ،

۲ 1۹۴۴الف ۲الف ۹۹۴۵
۱ 1۹۴۱الف ۲ف 1۱۱۴

ابوالقاسم فردوسی :دیدگاه های فلسفی استاد غالمحسين دینانی /تحقيق و تدوين اسماعيل منصوري الريجاني -.تهران :سروش (انتشارات صدا و سيما).۸۹۳۳ ،
ادبيات تطبيقی کودکان /نويسنده ايمر اساليوان؛ مترجمان مريم جاللي ،محبوبه فرهنگي -.تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.۸۹۳۱ ،

۹ 1۹۴۴الف ۱د ۵۲۹

ادبيات جهان چيست؟ /ديويد دمراش؛ ترجمه ي مصطفي حسيني -.تهران :نشر بان.۸۹۳۳ ،

۵ 1۹۴۴الف ۲د ۲۴۱

اسفند وحشی :پژوهشی درباره سحر و جادو در فرهنگ عامه ایران /بس آلن دانلدسن؛ ترجمه ابوالقاسم سري -.تهران :فرهنگ جاويد.۸۹۳۳ ،

۲ 1۹۴۱ب ۱۲ح ۷۴۹۹
۹ 1۹۴۲آ ۷ر 1۴۷۱
۹ 1۹۴۱ب ۴۷و ۹۵۵۹
۹ 1۹۴۴گ ۱۱الف ۵/1۴۴۹
۴ 1۹۴۱ب ۴۷۴۵۱س ۱۱۲۲
۲ 1۹۴۷ع ۴م ۲/۵۲

بادها بر بستر کلمات می دوند /کتاب شعر احمدرضا احمدي؛ عکس ها مهرداد اسکويي -.تهران :کارگاه اتفاق.۸۹۳۱ ،
برای تاریخ میگویم :خاطرات محسن رفيق دوست ( /)1۹۵۷ - 1۹۴۱به کوشش سعيد عالميان -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).۸۹۳۱ ،
برای من غمگين نشوید /چارلز بوکوفسکي؛ ترجمه سينا کمال آبادي -.تهران :کارگاه اتفاق.۸۹۳۱ ،
برش های کوتاه :گپ و گفت سينمایی /الرنس گربل؛ ترجمه آرش کالنتري -.تهران :فرهنگ جاويد.۸۹۳۳ ،
بنفشه جيغ می کشد :داستان بلند در چهار دفتر /همايون حسينيان تهراني -.تهران :کتاب نيستان.۸۹۳۱ ،
بوستان معصومه سالم اهلل عليها :سيری در کرامات حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عليها /مؤلف مرتضي عبدالوهابي -.قم :آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه
سالم اهلل عليها ،انتشارات زائر.۸۹۳۱ ،

۴ 1۹۴۴ب ۵الف ۹1۴۱

بی گاه /زير نظر سعيد اسکندري ،عادل بيابانگردجوان -.اهواز :نشر خوزان.۸۹۳۳ ،

۵ 1۹۱۱پ ۵۷۵ر ۷۴۲۴

پس از عبور درناها :مجموعه ی شعر /واهه آرمن -.تهران :آهنگ ديگر.۸۹۱۱ ،

۴ 1۹۴۱پ ۹۹ق ۲/۲۴۹

پنجره های تشنه :روزنوشت های انتقال ضریح امام حسين عليه السالم از قم به کربال /مهدي قزلي -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي)،
.۸۹۳۱

۴ 1۹۴۴پ ۲۹ر ۱1۱۹
۲ 1۹۴۴ت ۲م 1۵
۷ 1۹۴۴ت ۱ل ۹۵۴۴

پياده نظام در پيانو /مرتضي کرباليي لو -.تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.۸۹۳۱ ،
تاریخ فرهنگی عکاسی /مري وارنر مارين؛ ترجمه هادي آذري ازغندي [ ...و ديگران] -.تهران :حرفه نويسنده.۸۹۳۳ ،
تعميرکار /برنارد ماالمود؛ ترجمه ي شيما الهي -.تهران :نشر چشمه.۸۹۳۳ ،

تازههای کتابخانه  -سری پنجم ()1

عنوان

شماره بازیابی
۷ 1۹۱۴ت ۲هـ ۹۲۷۴

تفکر و شاعری [نيچه /هولدرلين] /مارتين هيدگر؛ ترجمه منوچهر اسدي -.آبادان :نشر پرسش.۸۹۱۱ ،

۴ 1۹۱۱ت ۵ح ۲۴۵۹

تئاتر در ایران از کودتا تا انقالب /ناصر حسيني مهر -.تهران :نشر ماهريس.۸۰۱۱ ،

۲ 1۹۴۷ج ۲ب ۱1
۱ 1۹۴۴ج ۷ع ۵۲1۱
۴ 1۹۴۴ج ۹۲۲الف ۹۵۵۹
۲ 1۹۴۲چ ۱غ ۹۱۷1
۲ 1۹۴۴چ ۹ش ۹۲۹۴
۵ 1۹۴۱چ ۲۵۴ط ۱1۵1
۲ 1۹۴۱خ ۴ی ۷1۷۵
۵ 1۹۴۴خ ۴ش ۷
۴ 1۹۴۱خ 1۹۹ل ۱1۴۴
۲ 1۹۴۱د ۹۴۴۵هـ ۱۲۲۹
۲ 1۹۱۷د ۴ف 1

جانب عدالت را نگه دار /خسرو باقري -.تهران :پژواک فرزان.۸۹۳۱ ،
جمال غزل سعدی /تورج عقدايي -.تهران :فرهنگان.۸۹۳۳ ،
جنون کتاب :داستان واقعی یک دزد ،یک کارآگاه و دنيای وسوسه های ادبی /آليسون هوور بارتلت؛ ترجمه مجتبي ويسي -.تهران :نشر ثالث.۸۹۳۳ ،
چاووشی نامه /به کوشش مجيد غالمي جليسه -.قم :عطف.۸۹۳۱ ،
چای عراقی :مجموعه داستان گروهی اربعين /به انتخاب محمدرضا شرفي خبوشان -.قم :نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف.۸۹۳۳ ،
چشم سگ :مجموعه داستان /عاليه عطايي -.تهران :نشر چشمه.۸۹۳۱ ،
خاتمه ندارد /ويسواوا شيمبورسکا؛ به کوشش و ترجمه رضا عظيمي ،الهه عبادي -.تهران :فصل پنجم.۸۹۳۱ ،
خشکسالی[ /نويسنده] نيل شوسترمن ،جرود شوسترمن؛ [ترجمه ي] آرزو مقدس -.تهران :نشر پرتقال.۸۹۳۳ ،
خون خواهی /الهام فالح -.تهران :ققنوس.۸۹۳۱ ،
داستان های پای کرسی :افسانه های پریان و روستایيان ایران /نويسنده و نگارگر هانا مهر -.تهران :روزآمد.۸۹۳۱ ،
داستان هایی برای فکر کردن (سی داستان ،سی مضمون) /نوشته رابرت فيشر؛ ترجمه سيد جليل شاهري لنگرودي -.تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي.۸۹۱۱ ،

۲ 1۹۴۱د ۴هـ ۵/1۲1۱

دانشنامه ی اسباب بازی های طهران قدیم /مؤلف زردشت هوش ور؛ عکاس علي خوش جام -.تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.۸۹۳۱ ،

۷ 1۹۴۷س ۴د ۴/1۴۴۵

در آمدی بر مبانی سينمای اسالمی /فرج اهلل سلحشور؛ به کوشش روح اهلل عباسي -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).۸۹۳۱ ،

۲ 1۹۴۱د ۴م 1۱۱۱

در جست و جوی ميس /ريکاردو دازا؛ ترجمه عليرضا شلويري -.تهران :نشر مشکي.۸۹۳۱ ،

۲ 1۹۴۱ع ۴م ۲/۵۲

در عصمت :نگاهی بر زندگانی حضرت فاطمه معصومه عليها السالم /علي اشرف عبدي؛ با مقدمه احمد عابدي -.قم :آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل
عليها ،انتشارات زائر.۸۹۳۱ ،

۹ 1۹۴۱د ۹۷۹و ۱۹۴1
۱ 1۹۱۱ف ۹الف 1۱۹۱

در محضر اجنه (داستان های پيوسته) /سيد عبدالعظيم موسوي -.تهران :نشر آموت.۸۹۳۱ ،
درباره هنر شعر /ارسطو؛ [ترجمه] سهيل محسن افنان -.تهران :حکمت.۸۹۱۱ ،

تازههای کتابخانه  -سری پنجم ()۲

شماره بازیابی
۹ 1۹۴۴د ۲۴1۴
۵ 1۹۱۴د ۷۹۹س ۷۴۵۹
۱ 1۹۴۱د ۹پ ۹۵۴۹
۲ 1۹۴۱د ۲ک 1۴۲۴
۲ 1۹۴۱ر ۲1۱۴
۵ 1۹۴۴ح ۴الف ۵/1۴۴۹
۲ 1۹۴۴ر ۴م ۹۴۲۴

عنوان
درست و غلط در زبان از دیدگاه زبان شناسی :مجموعه مقاله ها و نقدها /هوشنگ اعلم [...و ديگران]؛ به کوشش فرهاد قربان زاده -.تهران :کتاب بهار.۸۹۳۳ ،
دستم ستاره ی دریایی ست :مجموعه ی شعر /سعيد اسکندري -.تهران :آهنگ ديگر.۸۹۱۳ ،
دل کنده [نمایشنامه] /سام شپارد؛ ترجمه اشکان خطيبي -.تهران :نيال.۸۹۳۱ ،
دیدم که جانم می رود :خاطراتی از شهيد مصطفی کاظم زاده /به روايت حميد داودآبادي -.قم :انتشارات شهيد کاظمي.۸۹۳۱ ،
رازهای پرنسس دو کادینيان :صحنه هایی از زندگی پاریسی /اونوره دو بالزاک؛ ترجمه ي مريم خراساني -.تهران :نشر چشمه.۸۹۳۱ ،
راهنمای فيلم سينمای ایران /حسن حسيني ،همکاران بهداد آوند اميني[ ...و ديگران] -.تهران :روزنه کار.-۸۹۳۳ ،
رباعيات خيام و خيامنامه های پارسی /سيدعلي ميرافضلي -.تهران :سخن.۸۹۳۳ ،

۹ 1۹۴1ک ۵ر ۴۱

رسانه ،جامعه :صنایع ،تصاویر و مخاطبان /ديويد کروتي ،ويليام هوينس؛ ترجمه مهدي يوسفي ،رضا مرزاني -.تهران :دانشگاه امام صادق (ع).۸۹۳۸ ،

۱ 1۹۴۴ر ۲م ۱۱۱

رمان مدرن /جس متز؛ ترجمه ي آرش خوش صفا -.تهران :نشر حکمت کلمه.۸۹۳۳ ،

۴ 1۹۴۴ر ۱و ۱۷1

روایت رنه ولک از ادبيات تطبيقی[ /رنه ولک]؛ ترجمه ي سعيد رفيعي خضري -.تهران :نشر چشمه.۸۹۳۳ ،

۴ 1۹۴۴ر ۹۵الف ۱۲۴۴

رویای یک دیدار /سيدناصر هاشم زاده -.تهران :عهد مانا.۸۹۳۳ ،

۱ 1۹۴۷ش ۱الف 1۴۴۴

رهنمودهای ماندگار نویسندگی از استاد نمایش نامه نویسی :شکسپير برای فيلم نامه نویسان /جي .ام .اونسن؛ مترجم ابراهيم راهنشين -.تهران :ساقي.۸۹۳۱ ،

۴ 1۹۱۴ز ۲۹1ک ۹

زوربای یونانی /نوشته نيکوس کازانتزاکيس؛ ترجمه محمد قاضي -.تهران :خوارزمي.۸۹۱۳ ،

۱۱ 1۹۴۴ی ۹ک ۲۴۱۴

ساموئل بکت /چارلز الينز؛ ترجمه ي محمدمهدي نجفي -.تهران :نشر شب خيز.۸۹۳۳ ،

۹ 1۹۴۱س ۹۵الف ۱۹۵۹

سرایش ایرانی :زمينی و گيهانی /از سروده هاي عباس عارف -.تهران :روزبهان.۸۹۳۱ ،

۲ 1۹۴۴پ ۴س ۴۴

سواد رسانه ای /دبليو .جيمز پاتر؛ ترجمه احسان شاه قاسمي -.تهران :جهاد دانشگاهي.۸۹۳۳ ،

۴ 1۹۴۴س ۹الف ۹۹۴۵

سه جستار در شاهنامه فردوسی /تأليف مظفر احمدي دستگردي -.تهران :اساطير.۸۹۳۳ ،

۹ 1۹۴۹ش ۹ف ۹۹۴۴

شاهنامه نگاری در ایران /سيد عبدالمجيد شريف زاده -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).۸۹۳۹ ،

۴ 1۹۴۴ش ۲ش ۴۱

شناخت وسایل ارتباط جمعی /تأليف سيدجواد شباني ،اميد درويشي -.تهران :مارليک.۸۹۳۱ ،

تازههای کتابخانه  -سری پنجم ()۹

شماره بازیابی
۴ 1۹۴۷ی ۴م ۲/۵۲

عنوان
شهيده غربت :حضرت فاطمه معصومه عليها السالم؛ بررسی تاریخی و تحليلی زندگی مهاجر و مجاهد فی سبيل اهلل مظلومه ،مطهره ،صدیقه و کریمه اهل
بيت ،حضرت فاطمه معصومه عليها السالم و شهادت جانگدازش در سرزمين غربت (قم) /يوسفعلي يوسفي -.قم :آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم
اهلل عليها ،انتشارات زائر.۸۹۳۱ ،

۴ 1۹۱۴ش ۱۷۵ر ۱۱۷۴
۹ 1۹۴۱ص ۴د ۵۹۱۹
۹ 1۹۴۱ض ۲گ ۹۹۴۴
۴ 1۹۴۴ط ۹ن ۹/۴۵
۲ 1۹۴1ع ۷۱الف ۱1۹1
۲ 1۹۱۱ع ۹۹1۷خ ۷۴۴۹
۵ 1۹۴۴ع ۴ک ۲۴۱1
۱ 1۹۱۴ع ۱۹۴۹ح ۱۱۵۱
۱ 1۹۴۴ع ۹ف ۹۹۴1
۴ 1۹۴۱ز ۴م ۲/۵۲

شيوه های دلپذیر آوریل :مجموعه ی شعر /رويا زرين -.تهران :آهنگ ديگر.۸۹۱۳ ،
صد مانيفست :مانيفست های هنرمندان از فوتوریست ها تا استاکيست ها /آلکس دانچف؛ [ترجمه ي] مهدي اميرخانلو -.تهران :نشر هنوز.۸۹۳۱ ،
ضحاک :تاریخ از دل اسطوره /ساقي گازراني؛ ترجمه ي سيما سلطاني -.تهران :نشر مرکز.۸۹۳۱ ،
طنز مقدس :ادبيات انتقادی  -هنری قرآن /علي نجفي -.قم :کتاب طه.۸۹۳۳ ،
عاشقانه های بعد از گرگ /سيد علي صالحي -.تهران :مرواريد.۸۹۳۸ ،
عاشقانه های مصدق :مجموعه ی شعر /مرتضي بخشايش -.تهران :آهنگ ديگر.۸۹۱۱ ،
عشق های زودگذر ماندگار /آندري سرگيويچ مکين؛ ترجمه ي اسداهلل امرايي -.تهران :نشر چشمه.۸۹۳۱ ،
عکاس دوره گرد :مجموعه ی شعر /حامد رحمتي -.تهران :آهنگ ديگر.۸۹۱۳ ،
علم بدیع  /نوشته محمدحسين فروغي (ذکاء الملک)؛ به اهتمام محمدعلي فروغي ،ابوالحسن فروغي؛ به کوشش منا علي مددي -.اصفهان :نشر خاموش.۸۹۳۳ ،
عنایات معصوميه :از زبان خادمين آستانه مقدسه حضرت معصومه عليها السالم /محمدعلي زيني وند -.قم :آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عليها،
انتشارات زائر.۸۹۳۱ ،

۷ 1۹۱۴الف ۹۲۵س ۷۴۵۹
۱ 1۹۴۱ق ۴ی ۹۴۲۲
1۹ 1۹۴۴آ ۴۲۲۴

الف تا ی :مجموعه ی شعر /علي اسداللهي -.تهران :آهنگ ديگر.۸۹۱۳ ،
قلمرو روشنایی :کاوشگری های دانته آليگيری /جوليو لئوني؛ مترجم بنفشه شريفي خو -.تهران :نشر قطره.۸۹۳۱ ،
قند پارسی /نذير احمد؛ گردآوري شده زير نظر مؤلف به کوشش سيد حسن عباس -.تهران :انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن.- ۸۹۳۳ ،

۲ 1۹۴۴ک ۲ب ۲۱۵۹

کارگردانی و دراماتورژی :سوزاندن خانه /يوجنيو باربا؛ ترجمه ي محسن تمدني نژاد -.تهران :نشر بان.۸۹۳۳ ،

۲ 1۹۴۴ک ۷الف ۹۴1۴

کتابفروشی نویسندگان فقيد /ليام کاالنان؛ ترجمه نيما فرحي -.تهران :نشر ثالث.۸۹۳۳ ،

۴۹۲۷ 1۹۴۱
۴ 1۹۴۱ک 1۱الف ۱۹۵۱

کليات اشعار حکيم شفایی اصفهانی /به کوشش محمد سياسي -.تهران :انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن.۸۹۳۱ ،
کنام /سعيد کاويانپور -.تهران :نشر چشمه؛ نشر چرخ.۸۹۳۱ ،

تازههای کتابخانه  -سری پنجم ()۹

عنوان

شماره بازیابی
۴ 1۹۴۱ک ۱و ۹۱۷۱

کودکی از حلب که جنگ را نقاشی می کرد /سوميا سوکار؛ ترجمه ي پوريا اشتري -.تبريز :فروزش.۸۹۳۱ ،

۴ 1۹۴۴گ ۴م ۵۹۹۵

گنجينه عرفان :شرح غزل های حافظ /محمد معين؛ به کوشش مهدخت معين ،سهيال امير قاسمخاني -.تهران :صداي معاصر.۸۹۳۳ ،

۲ 1۹۴۲م ۱1۷هـ ۱۱۷۵

ماليخوليای محبوب من /بهاره رهنما -.تهران :نگاه.۸۹۳۱ ،

۹ 1۹۴۱م ۱۴۹۹ر ۱1۲۹

مرکب آه /محمد شريف -.تهران :کتاب نيستان.۸۹۳۱ ،

۹ 1۹۱۴م ۹۱الف ۴۱۵۲
۴ 1۹۴۴م ۲م ۲۴۴۱
۷ 1۹۴۱م ۴س ۹۹۱۹
1۹ 1۹۴۷آ ۱۲۵۵

مرگ ،آن یگانه و هنر تئاتر /نويسنده هاوارد بارکر؛ مترجم عليرضا فخرکننده -.تهران :گام نو.۸۹۱۳ ،
معشوقه برشت /ژاکپير امت؛ ترجمه مريم سپهري -.تهران :فرهنگ آرش.۸۹۳۳ ،
مفاهيم پنهان در فيلمنامه (آنچه در زیر سطح نهفته است) /ليندا سيگر؛ مترجم مسعود مدني -.تهران :تابان خرد.۸۹۳۱ ،
مقاالت سعيد نفيسی در زمينه زبان و ادب فارسی /به کوشش محمدرسول درياگشت ،کريم اصفهانيان ،مسعود عرفانيان -.تهران :بنياد موقوفات دکتر محمود افشار؛
سخن.۸۹۳۱ ،

۴ 1۹۴۴ل ۷آ ۹۹۱۴
۷ 1۹۴۱م ۴۹۵۹ر ۱1۱۹
۹ 1۹۴۵م ۲ف 1۱۱۴
۴ 1۹۴۴ن ۲ب ۷۵

مقدمه کيمبریج بر چخوف /جيمز ن .لوئلين؛ مترجم سعيد درودي -.تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.۸۹۳۳ ،
مالل جدول باز /ايرج کريمي -.تهران :دف.۸۹۳۱ ،
نحوه ی کاربردهای ادبيات کودک و نوجوان /نويسنده فرشته مجيب -.تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.۸۹۳۱ ،
نظریه های هنر /موشه باراش؛ ترجمه ي محمدرضا ابوالقاسمي -.تهران :گيلگمش.۸۹۳۳- ،

۷ 1۹۱۵ن ۲پ ۱1

نقد ادبی و دموکراسی :جستارهایی در نظریه و نقد ادبی جدید /حسين پاينده -.تهران :نيلوفر.۸۹۱۱ ،

۴ 1۹۱۴ز ۴ن ۹۱۴

نگارش درمانی :نوشتن :راهی به سوی آرامش /سوزان زيمرمان؛ ترجمه حسين نير -.مشهد :شرکت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوي).۸۹۱۳ ،

۹ 1۹۴۱م ۴م ۲/۵۲

نگين قم :آشنایی با شخصيت حضرت معصومه (س) /جواد محدثي -.قم :نشر معروف.۸۹۳۱ ،

۱ 1۹۴۱ن ۲۲الف ۷۴۴۹
۴ 1۹۴۴ن ۱۹۵۵ت ۹
۵ 1۹۴۱الف ۴هـ ۹/1۴۴۱

نمنم بارانم :شعرهای سال های ( /)۷۹ - ۷۵علي باباچاهي -.تهران :نشر چشمه.۸۹۳۱ ،
نورا وبستر /کالم تويبين؛ ترجمه الهام سلماني فروغي -.تهران :نشر همان.۸۹۳۳ ،
نيمه ی تاریک نابغه :زندگينامه ی آلفرد هيچکاک /دونالد اسپوتو؛ ترجمه ي محسن اميري -.تهران :بنياد سينمايي فارابي.۸۹۳۱ ،

۷ 1۹۴۱و ۴۵ی ۲۴۱۵

وقت رفتن /يوزف وينکلر؛ مترجم علي اصغر حداد -.تهران :نشر ماهي.۸۹۳۱ ،

۴ 1۹۴۴هـ ۴ب ۲۷۱۲

هـ هـ حـ هـ :هایدریش ،هوش و حواس هيملر /لوران بينه؛ مترجم احمد پرهيزي -.تهران :نشر ماهي.۸۹۳۳ ،

تازههای کتابخانه  -سری پنجم ()۵

عنوان

شماره بازیابی
۹ 1۹۴۱م ۹۹و ۲۴۲۱

هرکول و طویله اوجياس /فردريش دورنمات؛ مترجم فرشته شيرآقايي -.تهران :مهرانديش.۸۹۳۱ ،

۴ 1۹۴۷هـ ۴ت ۷۹1۱

هنر اوقيانوسی ها /نيکالس توماس؛ ترجمه رقيه بهزادي -.تهران :پژواک فرزان.۸۹۳۱ ،

۴ 1۹۴۴هـ ۵الف ۷۲۱۱
۴ 1۹۴۱هـ ۷1۹ع ۷۴۵۹

هنر ایران  /رابرت مرداک اسميت؛ با مقاالتي از جنيفر اسکرس ،ايزابل گدوين؛ ترجمه کيانوش معتقدي؛ با همکاري عليرضا بهارلو -.تهران :خط و طرح.۸۹۳۳ ،
هياکل بعلبک /رضا اعالبيگي -.تهران :نشر دف.۸۹۳۱ ،

تازههای کتابخانه  -سری پنجم ()۴

