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ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

ــکی(، محمدباقر  ــاله در چشم پزش 1.ضیاءالعیون )عینّیه، رس

ــیرازی، تصحیح یوسف بیگ باباپور،  بن عمادالّدین محمود ش

تهران، بانک چشم جمهوری اسالمی ایران و...، 1390.

ــق و تصحیح دکتر  ــابوری، تحقی ــر، عطار نیش 2.منطق الطی

محمود عابدی و دکتر تقی  پورنامداریان، تهران، سمت، 1390.

ــن: محمد بن  ــة االئمة الکاملی ــج  الصادقین فی معرف 3.منه

ــحاق حموی )فاضل الّدین ابهری(، تحقیق و تصحیح سعید  اس

نظری توکلی، قم، بوستان کتاب قم، 1389.

4. یتیمة الُدرر و کریمة الِفَقر )مجموعۀ مسطور از خطوط اکابر 

شیراز(، تألیف و تدوین جمال الّدین محمد بن محمد اصفهانی، 

ــات بهروز ایمانی،  ــم، با مقدمه و توضیح ــّو به جمال معل مدع

ــناد مجلس شورای اسالمی،  تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اس

.1390

5. کفایةالّطب: حبیش تفلیسی، تصحیح زهرا پارسا پور، تهران، 

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.

ــول(، واله قزوینی، به  ــد برین )روضۀ پنجم - تاریخ مغ 6. خل

ــم محّدث، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم  کوشش میرهاش

انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.

7. روضةالشهداء، واعظ کاشفی، تصحیح محمد روشن، تهران، 

صدای معاصر، 1390.

ــهداء، واعظ کاشفی، تصحیح حسن ذوالفقاری و  8. روضةالش

ــنیمی، با همکاری صبا واصفی، تهران: معینـ  مرکز  علی تس

تحقیقات زبان و ادبیات فارسی، 1390.

ــن  ــه رودی، تصحیح حس ــی حبل ــل، محمدعل 9. جامع التمثی

ذوالفقاری، با همکاری زهرا غالمی، تهران، معین، 1390.

ــاوجی  ــی س ــراینده از قرن نهم )قاضی عیس 10. دیوان دو س

ــی، تهران،  ــش امینه محالت ــعود(، به کوش ــن مس و نجم الّدی

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390.

ــافر  ــلوة : تدوین ناصر بن مس ــس الخلوة و جلیس الس 11. انی

ــام مرادی،  ــین  وفائی و ارح ــش محمدافش ملطیوی، به کوش

ــناد مجلس شورای اسالمی،  تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اس

1390 )چاپ عکسی(.

ــش ابراهیم  ــر اّول(: به کوش ــروطه )دفت ــای مش 12. نامه ه

ــناد مجلس  ــه، موزه و مرکز اس ــران، کتابخان ــاری، ته ذوالفق

شورای اسالمی، 1390.

13. شرح فصول نصیرّیه، خواجگی شیرازی، تصحیح خدیجۀ 

)1389ـ1392(

بهـروزپارسـا*

* این نام مستعار است و نام اصلی نویسنده در دفتر مجله محفوظ می باشد.
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ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

ــناد مجلس  ــه، موزه و مرکز اس ــّدس زاده، تهران، کتابخان مق

شورای اسالمی، 1390.

ــاله در بیان احوال زنان )از 1000 تا 1313ق(،  14.هشت رس

ــگاه علوم  تصحیح و تحقیق روح انگیز کراچی، تهران، پژوهش

انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.

ــیب  ــرح تقویم االیمان، عبدالحس ــرش االیقان فی ش 15.ع

ــر ثقفیان، تهران، کتابخانه،  علوی، تصحیح علی اوجبی و اکب

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390.

ــم  ــه، میرزا ابوالقاس ــلۀ جلیلۀ وصالی ــار سلس ــالۀ اخب 16. رس

ــن ذاکرالحسینی، تهران،  ــیرازی، به کوشش محس فرهنگ ش

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1390.

ــاله(: به اهتمام  ــامل چهار رس ــراث حوزۀ اصفهان )ش 17. می

ــات رایانه ای حوزۀ  ــوری، اصفهان، مرکز تحقیق محمدجواد ن

علمیۀ اصفهان، دفتر 8، 1390.

ــی  ــرح نهج البالغه )گزارۀ فارس ــة فی ش ــج الفصاح 18. منه

ــه(، الهی اردبیلی، تحقیق و تصحیح الهه روحی دل،  نهج البالغ

ــهد، بنیاد  ــدهلل غفرانی، مش ــارت علمی عب ــا ویرایش و نظ ب

پژوهش های آستان قدس رضوی، ج 1، 1390.

ــالم،  19. کفایة الطالب فی مناقب امیرالمومنین علی علیه الس

ــح محمدکاظم  ــافعی، تصحی ــف الکنجی الش محمد بن یوس

محمودی، قم، مجمع احیاء الثقافیة االسالمیة، 1390.

ــب )ج1(، محمد بن  ــن المرات ــی تعیی ــتور الکاتب ف 20. دس

ــی، تصحیح محمود طاووسی، تهران،  ــمس منش هندوشاه ش

فرهنگستان هنر، 1390.

ــتند الشیعة فی احکام الشریعة، احمدبن محمد مهدی  21. مس

نراقی، تحقیق مؤسسة آل البیت، قم، آل البیت، 1390.

ــاس نسخۀ آستان قدس رضوی(،  22.جامع الحکایات )بر اس

ــری )قنواتی(، تهران،  ــش پگاه خدیش و محمد جعف به کوش

مازیار، 1390.

ــۀ عامره، غالمعلی آزاد بلگرامی، تصحیح دکتر ناصر  23. خزان

ــارات پژوهشگاه  ــکیل اسلم بیگ، تهران، انتش نیکوبخت و ش

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.

24. عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، نگاشتۀ زکریای 

ــی از مترجمی ناشناخته، به کوشش  قزوینی، برگردان به فارس

یوسف بیگ باباپور و مسعود غالمیه، قم، مجمع ذخائر اسالمی، 

.1390

ــروف به تاریخ  ــور العالئیة )مع ــر العالئیة فی االم 25. االوام

ــه، تصحیح ژاله متحدین، تهران،  ابن  بی بی(، ابن بی بی منّجم

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.

ــی و عربی از  ــاله های فارس ــون ایرانی )مجموعۀ رس 26. مت

ــوران ایرانی، دفتر یکم(، به کوشش جواد بشری، تهران،  دانش

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390.

ــی و عربی از  ــاله های فارس ــون ایرانی )مجموعۀ رس 27. مت

ــوران ایرانی، دفتر دوم(، به کوشش جواد بشری، تهران،  دانش

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390.

28. سّت رسائل فی اثبات واجب الوجود بالّذات و فی االلهّیات، 

ــمس الّدین محمد بن احمد خفری، تحقیق و تصحیح دکتر  ش

ــی دکتر رودیگر آرنسن،  ــاعتچیان، با مقدمۀ انگلیس فیروزه س

ــناد مجلس شورای اسالمی،  تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اس

.1390

ــام، غیاث الّدین منصور  ــر االجس ــوب و تجوه ــفاء القل 29. ش

دشتکی، تحقیق و تصحیح علی اوجبی، تهران، کتابخانه، موزه 

و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390.

ــدس رضوی(، فاضل  ــخ )تاریخ ارض اق ــردوس التواری 30. ف

بسطامی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 

اسالمی، 1390.

31. جهانشاه نامه: عّباسعلی خان افشار )متخلّص به افشار(، به 

اهتمام اسد نصیری، زنجان، 1390.

ــی، با مقدمۀ  ــریف ادریس ــس المهج و حدائق الفرج، ش 32. ان

ــش  ــول جعفریان، به کوش ــهاب و رس مهندس محمدرضا ش

ــناد  ــران، کتابخانه، موزه و مرکز اس ــور، ته ــف بیگ باباپ یوس

ــک، قم، مجمع  ــالمی و کتابخانۀ ملّی مل ــورای اس مجلس ش

ذخائر اسالمی، 1391. )چاپ عکسی(

ــده، عبدالحکیم حاکم الهوری، تصحیح  33. تذکرۀ مردم دی

ــناد مجلس  ــا قزوه، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اس علی رض

شورای اسالمی، 1390.

ــاس  ــناخته، بر اس 34.محّب و محبوب )منظومۀ نفیس و ناش

ــح احمدرضا  ــۀ توبینگن(، تصحی ــخۀ محفوظ در کتابخان نس

یلمه ها، دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان، 1390.

ــبانکاره ای، تصحیح غالمحسین  35.دفتر دلگشا، صاحب ش

مهرابی و پروانه کیانی، شیراز، بنیاد فارس شناسی، 1389.

ــیرازی به بمبئی، تصحیح دکتر  36. سفرنامۀ میرزا محمود ش
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ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

مصطفی ندیم، شیراز، بنیاد فارس شناسی، 1390.

ــاهکار درویش عبدالمجید طالقانی(، با  37. مرقع خجسته )ش

ــه، موزه و مرکز  ــعی، تهران، کتابخان مقدمۀ غالم رضا مشعش

اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390.

38. دیوان مسعود سعد سلمان، تصحیح محمد مهیار، تهران، 

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.

39. حّل ما الینحل )شرحی مستوفی بر قصیدۀ نونیۀ ابوالمفاخر 

ــیروانی، به کوشش فاطمه کوپا، تهران،  رازی(، عبداللّطیف ش

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391.

ــن نعمت بن عبیدهلل  ــان، ابوالمعالی محمد ب ــان االدی 40. بی

بلخی، تحقیق و تصحیح جعفر واعظی، تهران، اقبال، 1391.

ــال 400 هجری از  ــدود س ــوف )تألیف در ح ــم التص 41. عل

نویسنده ای ناشناخته(، به تصحیح و تحقیق نصرهلل پورجوادی 

ــی حکمت و فلسفۀ  ــوری، تهران، مؤسسۀ پژوهش و محمد س

ایران - برلین، دانشگاه آزاد، 1391.

ــروری و عّباس  ــح امید س ــی، تصحی ــر اومان ــوان اثی 42. دی

بگ جانی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 

اسالمی، 1390.

ــی: تحقیق و  ــمس الّدین محمد کیش ــار ش ــۀ آث 43. مجموع

ــی حکمت و  ــۀ پژوهش ــح نجف جوکار، تهران، مؤسس تصحی

فلسفۀ ایران، 1390.

ــن نوری  ــلمان، میرزا حس ــس الّرحمان فی فضائل س 44. نف

ــی، تصحیح ایاد کمالی اصل، قم، انتشارات یاد اندیشه،  طبرس

.1390

45. بازنامۀ ناصری: میرزا حسام الّدوله، تصحیح هیبت هلل مالکی، 

تهران، کتابخانۀ ملّی، با همکاری بنیاد فارس شناسی، 1390.

ــی، صائن الّدین علی بن محمد ترکۀ  46.چهارده رسالۀ فارس

ــود طاهری، قم، آیت  ــید محم اصفهانی، تحقیق و تصحیح س

اشراق، 1391.

ــی، پژوهش  ــش عبدالمجید طالقان ــار دروی ــوال و آث 47. اح

ــناد  ــران، کتابخانه، موزه و مرکز اس ــعی، ته غالم رضا مشعش

مجلس شورای اسالمی، 1390.

ــی و منع آن در عصر قاجار، به کوشش  ــناد برده فروش 48. اس

ــناد مجلس  نرگس علی پور، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اس

شورای اسالمی، 1390.

ــت گرگان در دورۀ مشروطیت، به  ــتراباد و دش ــناد اس 49. اس

کوشش مصطفی نوری و اشرف سرابلو، تهران، کتابخانه، موزه 

و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390.

ــروع، عزالّدین ابن  ــة الّنزوع الی علمی االصول و الف 50. غنی

ــی در 624 ق و  ــرۀ حلبی، با مقابلۀ خواجه نصیرالّدین طوس زه

ــالم بن بدران مازنی مصری به سال 619 ق، با مقدمۀ  اجازۀ س

ــه، موزه و مرکز  ــادی حائری، تهران، کتابخان ــید محمد عم س

اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390. )چاپ عکسی(

ــه حلّی، ترجمۀ  ــاد الذهان الی احکام االیمان، عاّلم 51.ارش

مهدی نجفی اصفهانی، تصحیح و تحقیق مهدی باقری سیانی 

و محمود نعمتی، تهران، انجمن آثار مفاخر فرهنگی، 1391.

ــرزا محمد اخباری،  ــف الغطاء علیه می ــاله از کاش 52. دو رس

تصحیح رسول جعفریان، تهران، کتابخانۀ مجلس، 1390.

ــش علی  ــرات میرزا محمد خان عمارلوئی، به کوش 53. خاط

امیری، تهران، کتابخانۀ مجلس، 1390.

ــالۀ قشیرّیه، از ابوعلی حسن بن احمد عثمانی،  54. ترجمۀ رس

تصحیح مهدی محبتی، تهران، هرمس، 1391.

ــورهلل طّباخ و مفتی  ــی و حلواپزی، ن ــاله در طّباخ 55.دو رس

حلوایی، به کوشش مهدی راونجی، تهران، ابتکار دانش، 1391.

ــی )عارف(، تصحیح  ــف الخیال، محمد داراب 56. تذکرۀ لطای

یوسف بیگباباپور، با مقدمۀ سید صادق حسینی اشکوری، قم، 

ــالمی، تهران، کتابخانۀ ملّی ملک و کتابخانۀ  مجمع ذخایر اس

مجلس، 1391.

ــجادّیه، قطبالّدین الهیجی،  ــرح صحیفۀ س 57. ترجمه و ش

ــران، کتابخانۀ مجلس  ــان، ته ــح اکبر ثقفی ــق و تصحی تحقی

شورای اسالمی،1390.

58.شیخ بهایی، مخزن اسرار سیر و سلوک )دربارۀ شیخ بهایی 

و رساله هایی از او(، علی صدرایی خویی، قم، انتشارات خویی، 

.1391

59.دیوان شانی تکلو، تصحیح امیربانو کریمی، تهران، انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی، 1390.

ــن  ــوی، تصحیح حس ــرو دهل ــت، امیرخس ــت بهش 60. هش

ذوالفقاری، تهران، چشمه، 1391.

ــید  ــف بن محمد هروی، تصحیح س 61. ریاض االدویه، یوس

محمود نظری، تهران، العمی و دانشگاه شاهد، 1391.

ــه بیگوردیلو و  ــترآبادی، تصحیح مرضی 62.دیوان نظام اس

شایسته ابراهیمی، تهران، کتابخانۀ مجلس، 1390.
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ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

ــق و تصحیح  ــیرازی، تحقی ــه، عقیلی ش ــزن االدوی 63. مخ

ــمس اردکانی، روجا رحیمی و فاطمه فرجادمند،  محمدرضا ش

تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، 1390.

ــایشنامه، خواجه راجکرن کایسته، ترتیب و تهذیب  64. گش

ارتضی کریم، دهلی، دانشگاه دهلی، 2011 م.

ــق هندی، میر عبدالواحد بلگرامی، تصحیح و تدوین  65.حقای

ــامالّدین، علیگر، مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه  محمد احتش

اسالمی علیگر، 2010 م.

66. حدیقۀ هندی، بهگوان داس هندی، تصحیح دکتر شریف 

حسین قاسمی، دهلی، مرکز تحقیقات فارسی رایزنی جمهوری 

اسالمی ایران، 1390.

ــه تصحیح دکتر جالل  ــب طبری، ب ــة الغرائب، حاس 67. تحف

متینی، تهران، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، 1391.

ــدوم جهان  ــواالت حضرت مخ ــا )در اح ــب االصفی 68. مناق

ــعیب ابن جالل  ــاه ش ــرفالّدین احمد منیری: 782 ق(، ش ش

ــیخپوری )824 ق(، به کوشش سید شاه شمیمالّدین  منیری ش

ــی...، 2012م.  ــی نو، مرکز تحقیقات فارس احمد منعمی، دهل

)عکسی( 

ــرح آداب المریدین، شرفالّدین احمد یحیی منیری، به  69. ش

ــمیمالّدین احمد منعمی، دهلی نو، مرکز  ــش سید شاه ش کوش

تحقیقات...، 2012 م. )عکسی(

ــیگویان(، غالم همدانی مصحفی،  70. عقد ثرّیا )تذکرۀ فارس

ــی( دکتر شهابالّدین ثاقب، علیگر،  ترتیب )مع مقدمه و حواش

2012 م.

71. کتاب فارسی )فی فّن الحان(، از مؤلفی ناشناخته، تحقیق 

سید محمدتقی حسینی، تهران، حوزۀ هنری، 1391.

ــق و معشوق، سرودۀ غزالی مشهدی، با مقدمۀ دکتر  72. عاش

ــی رایزنی جمهوری  ــز تحقیقات فارس ــر غّفار، دهلی، مرک قم

اسالمی ایران، 1390. )چاپ عکسی(

ــمرقندی، تصحیح دکتر  ــای س ــر االصحاب، ملیح 73.مذک

محمد تقوی، تهران، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، 1391.

ــّکام والیات ایران )مربوط  ــناد گزارشهای پراکندۀ ح 74. اس

به دورۀ قاجاریه(، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، کتابخانۀ 

مجلس شورای اسالمی، 1391.

75. فضایل امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهالسالم، احمد 

ــید عبدالعزیز الطباطبایی، قم،  بن حنبل، حّققه و علق علیه الس

دارالتفسیر، 1390.

ــمس  ــول الفقه )اصول فقه منظوم(، ش ــة فی اص 76. منظوم

ــۀ دکتر مهدی  ــب گرکانی، با مقدم ــین قری العلماء محمدحس

محقق، تهران، دانشگاه تهران و ...، 1391.

ــاله(، به اهتمام  ــلطنه )شامل 24 رس ــائل اعتماد الس 77. رس

میرهاشم محّدث، تهران، اّطالعات، 1391.

ــن بن  78. تحفة الفاطمیین فی ذکر احوال قم و القمیین، حس

محمدحسن قمی، تصحیح و تحقیق محمدحسین درایتی، قم، 

مطاف نور، 1391.

ــجرة، تألیف نویسندهای ناشناخته )سدۀ 4  79. االنساب المش

ــید علی موجانی و شیخ  ــید صادق خّرازی، س ق(، به اهتمام س

ــارات عظام، کتابخانۀ آیتهلل  ــف الغطاء، انتش شریف آل کاش

مرعشی و...، 1391.

80. انیس الوحدة و جلیس الخلوة، محمود بن محمود بن علی 

ــتانه«، تحقیق و تصحیح دکتر مجتبی مطهری  الحسنی »گلس

)الهامی(، تهران، کتابخانۀ مجلس، 1391.

ــده در 1328 –  ــلطنتی )تألیف ش ــت کتابخانۀ س 81. فهرس

1338 ق(، با مقدمۀ سید محمدحسین حکیم، تهران، کتابخانۀ 

ــخه برگردان دستنویس شمارۀ 21564  مجلس، 1391. )نس

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی(

ــارات و التنبیهات )ابن سینا(، فخرالّدین  82.شرح کتاب االش

ــد عمادی حائری،  ــید محم محمد بن عمر رازی، با مقدمۀ س

)نسخه برگردان دستنویس شمارۀ 10609 کتابخانۀ مجلس، 

کتابت شده در 614 ق(

83. مقدمة االصول، علیشاه بن حاجی بوکه ابهی، به کوشش 

ــید محمدتقی حسینی، تهران، ترجمه و نشر آثار هنری متن  س

)فرهنگستان هنر(، 1391.

ــتری، تصحیح  ــن احمدمحمد تس ــوک، علی ب 84. تحفةالمل

ــماعیل حاکمی و محمد فرهمند، تهران، دانشگاه آزاد  دکتر اس

اسالمی، 1389.

ــن عبدالعلی  ــوب به نظامالّدی ــت آالت الرصد، منس 85. صف

ــف بیگباباپور، قم،  ــملو و یوس ــدی، با مقدمۀ فرید قاس بیرجن

ــالمی با همکاری کتابخانۀ آیتهلل مرعشی،  مجمع ذخایر اس

1391، )چاپ عکسی از روی خّط بیرجندی(

ــن،  86. علم ابالن )مختصر در طب(، علینقی بن محمدحس

به کوشش ژیال درخشان فرد، زیر نظر یوسف بیگباباپور، قم، 
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مجمع ذخایر اسالمی، 1391.

ــالۀ ذهبّیه، زینالعابدین بن حسین کالتی، به  ــرح رس 87. ش

کوشش حمیده حجازی و یوسف بیگباباپور، قم، مجمع ذخایر 

اسالمی، 1391.

ــالم بن ابیالماجد کمال  88. مناظرۀ بغداد و اصفهان، عبدالّس

ــح و تعلیقات دکتر احمدرضا یلمهها،  اصفهانی، مقدمه، تصحی

دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی، 1391.

ــی، تصحیح  ــف، راجی دزفول ــورۀ یوس ــیر منظوم س 89. تفس

احمدرضا یلمهها، دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی، 1391.

ــی تراجم الکمالء(،  ــرۀ علمای هند )تحفةالفضالء ف 90. تذک

ــف بیگباباپور، قم،  ــش یوس رحمانعلی احمدآبادی، به کوش

مجمع ذخایر اسالمی، 1391.

91. شمس االصوات )ترجمۀ فارسی سنگیت رتناکر(، ترجمه 

ــان کالونت، تصحیح  ــحال خ ــر خوش و تألیف رس برس پس

ــالحزاده و  ــی و مقدمه از مهرداد ف ــۀ انگلیس ــادی، ترجم انتق

محمود حسنآبادی، اوپساال، دانشگاه اوپساال، 1391.

92. چهار گلشن )اخبار النوادر(، رای چترمن کایسته، تصحیح 

چندر شیکهر، دهلی، 2012 م.

ــجاد)ع((،  ــتعاذۀ امام س ــرح دعای اس ــب الغیبة )ش 93. المواه

ــمندی از اواخر  ــین )دانش محمدعلی بن قوامالّدین محمدحس

ــکدۀ  ــرن 11(، تحقیق و تصحیح محمد برکت، قم، پژوهش ق

باقرالعلوم، 1391.

ــن فیض  ــد بن محس ــدی )محم ــعار، علماله 94. معیاراالش

ــالمی، با  ــانی(، تحقیق زهرا ارگانی، قم، مجمع ذخایر اس کاش

همکاری کتابخانۀ آیتهلل مرعشی، 1391.

ــن عبدالّرزاق  ــّرزاق بن عبدالکریم ب ــام، عبدال 95. شفاءاالقس

ــف بیگباباپور، قم،  )طبیب کرمانی(، با مقدمه و تصحیح یوس

مجمع ذخایر اسالمی، 1391.

96. اسناد صمدخان شجاعالّدوله، به کوشش مسعود غالمیه و 

یوسف بیگباباپور، قم، مجمع ذخایر اسالمی، 1391.

ــری، تهران،  ــش جواد بش 97. متون ایرانی )دفتر3(، به کوش

ــکاری کتابخانۀ  ــا هم ــالمی ب ــورای اس کتابخانۀ مجلس ش

تخصصی ادبیات )قم(، 1391.

ــزوات )در وقایع جمل، صّفین و نهروان(، میرزا ابوطالب  98. غ

ــنگی، تهران،  ــکی، تصحیح علیرضا عبداللّهی کچوس فندرس

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، 1391.

ــی،  ــی(، محمدابراهیم کلباس ــالۀ عملّیۀ فارس 99. نخبه )رس

ــیه، تحقیق و تصحیح مهدی مهریزی و  همراه با چهارده حاش

محمدحسین درایتی، قم، نشر سهل، 1391.

ــرودۀ عزالّدین عطایی )زنده در 721 ق(،  ــقنامه، س 100. عش

ــاور سفلی، تهران، کتابخانۀ مجلس  تحقیق و تصحیح سارا س

شورای اسالمی، 1391.

ــار(، تألیف  ــه و قاج ــخ زندی ــش تاری ــار )بخ 101. جنةاالخب

ــی، به انضمام  ــم لنجانی اصفهان ــن بن محمدرحی محمدحس

ــار(، تألیف عبدالوّهاب  ــار )بخش تاریخ زندیه و قاج نخبةاالخب

ــیرازی، به اهتمام میرهاشم محّدث، تهران،  بن علیاشرف ش

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، 1391.

102. االسباب و العالمات، نجیبالّدین سمرقندی، به تصحیح 

یوسف بیگباباپور، حمید شمسی باغبانان و سینا پروانه، تهران، 

العمی و مرکز تحقیقات دانشگاه شاهد و...، 1391.

ــهیدان کربال(، ماّل محمد  ــات )در نوحه و ماتم ش 103. واقع

ــتری، تصحیح ابوالقاسم رادفر، جیرفت، دانشگاه  خطایی شوش

آزاد اسالمی، 139.

ــمرقندی،  ــید احمد وصلی س ــله، س 104. مثنوی نظمالسلس

تصحیح ابراهیم خدایار، تهران، سخنوران، 1390.

ــیخ صنعان و ترساقیزی )مثنوی شیخ صنعان و دختر  105. ش

ــخۀ دستنویس  ــرودۀ جمال رنجی، بر اساس نس ــا(، س ترس

ــۀ نسخ خّطی آکادمی علوم جمهوری، به کوشش فیروز  مؤسس

رفاهی علمداری، تهران، فیروزان، 1390.

ــتان، فوزی مولستاری، تصحیح عصمت خویینی،  106. بلبلس

سارایوو، 1390.

ــعار میرزا جهانشاه حقیقی )فارسی و ترکی(،  107. دیوان اش

به کوشش فیروز رفاهی علمداری، تهران، فیروزان، 1390.

108. میزانالطب، حکیم محمداکبر ارزانی، تصحیح و تحقیق 

ــۀ احیاء طب  ــارکت مؤسس هادی نصیری، قم، نوروحی، با مش

طبیعی، 1390.

109.تحفةالمؤمنین )تحفۀ حکیم مؤمن(، سید محمد مؤمنی 

ــارکت مؤسسۀ احیاء طب طبیعی،  تنکابنی، قم، نوروحی، با مش

.1390

ــرح صدر مقالۀ دهم کتاب اقلیدس،  110. تصحیح و ترجمۀ ش

ــا ضمیمهای دربارۀ کمیتهای  ــن اهوازی، همراه ب از ابوالحس

ــی، تهران،  ــید محمدرضا فاطمی دزفول ــه اهتمام س کنگ، ب
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دانشگاه آزاد اسالمی، 1390.

ــم علوی،  ــی عبدالکری ــل و قندهار، منش ــۀ کاب 111. محارب

تصحیح علی دهگایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، 1391.

ــی، تصحیح عبدهلل  ــی، جاللالّدین دوان ــالق جالل 112. اخ

مسعودی، تهران، اّطالعات، 1391.

113. قانونچه فی الطب، محمود بن محمد چغمینی خوارزمی، 

ــن  ــماعیل ناظم، ویرایش و ترجمۀ محس تصحیح و ترجمۀ اس

باغبانی، تهران، العمی، 1390.

ــّذب فی الکحل المجّرب )المهّذب فی طّب العین(،  114. المه

ابن نفیس، به اهتمام دکتر یوسف بیگباباپور، دکتر سید حسین 

ــعود غالمیه، قم، مجمع ذخایر اسالمی،  ــی، و دکتر مس مرعش

.1391

ــاه ارزانی، تصحیح  ــوب، حکیم محمداکبرش 115. مفّرح القل

اسماعیل ناظم، محسن باغبانی، تهران، دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات درمانی )نشر توسط انتشارات العمی(، 1391.

116. دیوان اشعار پازواری، تحقیق و تصحیح بامداد جویباری، 

تهران، کاوشگر، 1391.

ــاله در مناقب خداوندگار )رسالۀ سپهساالر(، فریدون  117. رس

بن احمد سپهساالر، تصحیح محمدعلی موّحد، تهران، کارنامه، 

.1391

ــاعر و  ــی اکبرآبادی )ش ــی، عرش ــاهد عرش 118. مثنوی ش

ــنویس قرن 11 ق(، به تصحیح احمدرضا یلمهها، تهران،  خوش

شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1391.

ــروری، تهران،  ــیرازی، تصحیح امید س 119. دیوان جنید ش

کتابخانۀ مجلس، 1391.

120. کلیات نظام قاری، تصحیح رحیم طاهر، تهران، کتابخانۀ 

مجلس، 1391.

ــایخ هند(، نگاشتۀ  ــرح احوال عرفا و مش 121. گلزار ابرار )در ش

محمد بن حسن شطاری ماندوی، تصحیح یوسف بیگباباپور، 

ــارات سفیر  ــالمی، انتش ــورای اس تهران، کتابخانۀ مجلس ش

اردهال، 1391.

ــدۀ 5- 6 ق(،  ــی ظفر همدانی )س ــۀ کاف ــعار بازیافت 122. اش

ــران، کتابخانۀ مجلس  ــت بهروز ایمانی، ته پژوهش و ویراس

شورای اسالمی، 1391.

ــررات راجع به وزارت امور  ــفرا )قوانین و مق 123. راهنمای س

خارجه(، امینالّدوله، تصحیح فرهاد طاهری، تهران، کتابخانۀ 

مجلس، 1391.

ــّرزاق  ــداز در 1220 ه. ق، عبدال ــنویه، روان ــه، اش 124. اورمی

اصفهانی، به کوشش رحیم اشنوئی محمودزاده، تهران، توتلی، 

.1391

ــش حمیدرضا  ــاه اصفهانی، پژوه ــق، باباش 125. آداب المش

قلیچخانی، با همکاری معین نظامی، تهران، مبتکر، 1391.

ــرایندهای  ــیخ جام )ژنده پیل(، از س ــات منظوم ش 126. مقام

ــی، تهران،  ــری جام ــن نصی ــح دکتر حس ــناخته، تصحی ناش

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391.

ــالۀ کهن در داروشناسی و  ــایل طب سّنتی )چند رس 127. رس

درمان بیماریها(، به کوشش یوسف بیگباباپور، تهران، سفیر 

اردهال، 1391.

128. رساله در اثبات بزرگی شیخ جام، شهابالّدین اسماعیل 

بن احمد جام، به تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی، 

تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391.

129. کتاب المننتخب فی علم العین و عللها و مداواتها باالدویة 

و الحدید، عمار بن علی الموصلی المتطّبب، به کوشش یوسف 

بیگباباپور، تهران، انتشارات سفیر اردهال، 1391.

130. دو تذکرۀ فارسی از میراث شبه قاّره )تذکرۀ آیینۀ حیرت 

و تذکرةالشعراء جهانگیری(، منشی احمد کاکوروی و جهانگیر 

پادشاه، به کوشش یوسف بیگباباپور و مسعود غالمّیه، 1392. 

■


