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 فهرست کتاب های اهدایی 

 مرحوم آقای زال باقری

 به کتابخانه مؤسسه آموزش عالی رشدیه تبریز

 توضیحات سال چاپ ناشر مترجم مؤلف عنوان ردیف

 ـ بی تا انتشارات سعیدی عنایت شکیبا پور ویکتور هوگو محکوم آخرین روز یک 1

 ـ 1356 ندای اسالم ـ علی اسالم دوست آری این چنین بود برادر 2

 ـ بی تا انتشارات صدرا ـ مرتضی مطهری آشنایی با علوم اسالمی 3

 ـ بی تا دفتر انتشارات اسالمی ـ مرتضی مطهری آشنایی با قرآن 4

 جلد اول بی تا انتشارات اسالمی ـ مهدی بازرگان آموزش قرآن 5

 ـ 1334 صفی علی شاه پرویز داریوش جک لندن آوای وحش 6

 چاپ هجدهم 1345 انتشارات معرفت حسام الدین امامی کارنگی دیل آیین زندگی 7

 ـ 1355 انتشارات جاویدان ـ محمد خزائلی احکام قرآن 8

 جلد 2 بی تا کتاب فروشی صابری ـ ؟ اختری کبیر 9

 ـ 1348 انتشارات محمدی ـ مرتضی مطهری اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب 10

 ـ بی تا کتابفروشی معراجی ـ محمد بهشتی ادیان و مهدویت 11

 ـ 1350 امیر رکبیر سروش حبیبی ماریانو آزوئال ارباب ها 12

 چاپ ششم 1349 انتشارات توس ـ علی اصغر حاج سید جوادی ارزیابی ارزش ها 13

 چاپ دوم بی تا مطبوعاتی فرخی عنایت اهلل شکیبا پور موریس مترلینگ از جهان تا ابدیت 14

 ـ بی تا بی نا احمد جنتی علی مشکینی مازدواج در اسال 15

 ـ 1349 مطبوعاتی عطایی ـ مهرداد مهرین اسرار هیپنوتیزم 16

 ـ 1344 شرکت سهامی انتشار ـ سید محمود طالقانی اسالم و مالکیت 17
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 5و  3و  1جلدهای  بی تا انتشارات صدرا ـ محمد حسین طباطبایی اصول فلسفه و روش رئالیسم 18

 چاپ دوم 1361 کانون پرورش فکری ـ مهرناز شهرآرای مبانی رشداصول و  19

 ـ 1343 مطبوعاتی فرخی عنایت اهلل شکیبا پور موریس مترلینگ اعترافات 20

 ـ  1350 انتشارات پیام مصطفی رحیمی مارک  آنسل اعدام 21

 چاپ دوم 1349 انتشارات توس ـ علی اصغر حاج سید جوادی اعراب و اسرائیل 22

 ـ 1351 حسینیه ارشاد ـ علی شریعتی امام و امت 23

 ـ 1354 انتشارات صدرا ـ مرتضی مطهری امدادهای غیبی در زندگی بشر 24

 ـ 1311 مطبعه شرکت سعادت ـ برنابا انجیل برنابا 25

 ـ 1355 بی نا ـ احسان علوی انسان مارکسیسم و اسالم 26

 ـ بی تا ت صدراانتشارا ـ مرتضی مطهری انسان و سرنوشت 27

 ـ 1357 انتشارات امیر کبیر ـ سیروس پرهام انقالب و مبانی رهبری امام خمینی 28

 ـ 1351 انتشارات نیل مصطفی رحیمی ژان پل سارتر اورفه سیاه 29

 چاپ ششم 1357 انتشارات شبگیر ـ باقر مؤمنی ایران در آستانه انقالب مشروطیت 30

 ـ 1362 کانون پرورش فکری ـ جبعلی مظلومیر ایمان چیست و مؤمن کیست؟ 31

 چاپ یازدهم 1355 امیر کبیر ـ وحید دستگردی بابا طاهر 32

 ـ 1353 شرکت سهامی انتشار ـ مهدی بازرگان باد و باران در قرآن 33

 جلد ـ چاپ دوم 2 1349 کتاب زمان ـ محمد علی سپانلو باز آفرینی واقعیت 34

 ـ 1344 محمد علی علمی منوچهر کیا کوتورژان ال باز گشت از ویتنام 35

 ـ 1349 انتشارات آگاه محمود کیانوش امه سه زر بازگشت به زاد بوم 36

 ـ 1351 انتشارات نوبل یوسف رحیملو اودت گیتار باندونگ و بیداری ملل استعمار شده 37

 ـ 1357 انتشارات پایور ر. نامور رابرت ترسال بشر دوستان ژنده پوش 38
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 ـ 1344 انتشارات صائب هدایت اهلل فروهر برنارد شاو بشر عادی و بشر عالی 39

 ـ 1345 بی نا فریدون کار ویکتور هوگو بینوایان 40

 جلد ـ چاپ چهارم 3 1351 انتشارات زمان احمد شاملو زاهاریا استانکو پا برهنه ها 41

 ـ 1357 دنیای کتاب م. صبحدم جک لندن پاشنه آهنین 42

 چاپ دوم 1356 بی نا ـ علی شریعتی مادر ما متهمیم ،رپد 43

 جلد ـ چاپ سوم 4 1350 شرکت سهامی انتشار ـ طالقانی پرتوی از قرآن 44

 قسمت دوم بی تا پروگرس گامایون جمعی او نویسندگان پرده از رازها بر کنار می شود 45

 ـ 1347 مطبوعاتی عطایی فیض مرندی عزیز نسین پرونده اداری 46

 چاپ سوم 1353 امیر کبیر ـ جالل آل احمد تات نشین های بلوک زهرا 47

 ـ بی تا انتشارات مازیار ح. کردی فیدل کاسترو تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد 48

 ـ بی تا دنیای کتاب ذبیح اهلل منصوری آگاتا کریستی تبه کاران لندن 49

 ـ بی تا نشر پیشرو عماد الدین طباطبایی امیل زوال ترزا 50

 چاپ سوم 1351 نشر زمان ـ غالمحسین ساعدی ترس و لرز 51

 ـ بی تا نشر دانشجویان ادبیات ـ علی شریعتی تشیع علوی و تشیع صفوی 52

 ـ 1350 انتشارات آگاه ـ نادر ابراهیمی تضادهای درونی 53

 دومجلد اول، چاپ  1356 کتاب فروشی صابری  مولی زاد ذه شکوری تفسیر البیان 54

 جلد 33 بی تا مطبوعاتی دارالعلم محمد باقر موسوی محمد حسین طباطبایی تفسیر المیزان 55

 چاپ دوم 1341 کتابخانه منوچهری عفیف غسیران عین القضات همدانی تمهیدات 56

 چاپ پنجم 1352 انتشارات جاویدان ـ صادق چوبک تنگسیر 57

 ـ 1351 پهرمرکز نشر س ـ اسماعیل خویی جدال با مدعی 58

 ـ 1353 امیر کبیر ـ جالل آل احمد جزیر خارگ، در یتیم خلیج 59
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 ـ بی تا انتشارات پروین بهروز و نوذری جک لندن جزیره وحشت 60

 چاپ دوم 1347 مطبوعاتی عطایی ـ غالمرضا نجاتی جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل 61

 ـ 1356 جهان آرا ـ ف. ج. جهاد حد نهایی تکامل 62

 ـ 1358 انتشارات ارشاد ـ علی شریعتی جهان بینی توحیدی 63

 ـ 1348 انتشارات سعدی رضا همراه عزیز نسین چاخان 64

 2و  1چاپ دوم ـ جلدهای  1357 انتشارات شبگیر بهرام نیکالی آستروفسکی چگونه فوالد آب دیده شد؟ 65

 جلد اول 1281 صغر زیدمطبعه آقا علی ا ـ میرزا فضلعلی تبریزی حدائق العارفین 66

 ـ 1353 انتشارات گلی ـ مقدس اردبیلی حدیقه الشیعه 67

 ـ 1357 نشر فرنگ علی مقدم ا. ل. م. حکمت ابر آگاهان 68

 ـ بی تا انتشارات حافظ ـ محمد باقر مجلسی حلیه المتقین 69

 ـ بی تا انتشارات بعثت ـ محمد حسین بهشتی خدا ار دیدگاه قرآن 70

 چاپ سوم 1351 شرکت سهامی انتشار ـ دکتر سحابی انسانخلقت  71

 ـ بی تا انتشازات الله تبریز ـ ؟ خود آموز کردی 72

 چاپ دوم 1356 انتشارات نشر علی اصغر هاللیان ماکسیم گورکی دانشکده های من 73

 ـ بی تا انتشارات خرد م. ب . آ. ؟ دایره المعارف مصور اطالعات عمومی  74

 چاپ دوم بی تا انتشارات آرمان فرامرز برزگر جک لندن ری دور دستدر کشو 75

 ـ 1360 بنیاد بعثت ـ رجبعلی مظلومی دور نمایی از دولت عدل الهی 76

 ـ 1344 نشر اقبال ـ یوسف پور صفوی ده فرمان از قرآن مجید 77

 چاپ سوم 1366 انتشارات صدرا ـ مرتضی مطهری ده گفتار 78

 دوم جلد 1345 سازمان کتاب های جیبی ـ حسین مسرور ده نفر قزلباش 79

 ـ 1358 کانون نشر اندیشه ـ علی شریعتی دیالکتیک توحیدی 80
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 ـ بی تا بی نا ـ ؟ دیوان بنده 81

 ـ بی تا بی نا سعید نفیسی شاه نعمت اهلل ولی دیوان شاه نعمت اهلل ولی 82

 ـ 1343 انتشارات جاویدان سعید نفیسی عاشق اصفهانی دیوان عاشق اصفهانی 83

 جلد 4 1355 انتشارات دانش ک . شیدفر کمال الدین خجندی دیوان کمال خجندی 84

 چاپ دوم 1343 کتابخانه سنایی داود شیرازی منصور حالج دیوان منصور حالج 85

 ـ ـ کتابخانه فردودوسی سیروس قمری ابوالقاسم  نباتی اشتبینی دیوان نباتی 86

 ـ 1356 امیر کبیر ـ فریدون تنکابنی راه رفتن روی ریل 87

 ـ بی تا انتشارات طباطبایی ـ محمد رضا ربانی خراسانی راهنمای جدید در تعلیم قرآن 88

 ـ 1343 انتشارات گلشایی محمود مصاحب دانیل دفو روبنسون کروزوئه 89

 ـ 1345 رات دریاانتشا ـ نصر اهلل باب الحوایجی روح در قلمرو دین و فلسفه 90

 جلد دوم بی تا انتشارات هجرت ـ علی صاد روش نقد 91

 چاپ سوم 1345 انتشارات نیل ـ دکتر میترا رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات 92

 چاپ دوم 1343 کتاب های پرستو علی اصغر خبره زاده بالزاک زن سی ساله 93

 چاپ دوم 1344 مطبوعاتی فرخی رعنایت اهلل شکیبا پو موریس مترلینگ زنبور عسل 94

 ـ 1357 خرداد 15انتشارات  ـ ؟ زندگی نامه امام خمینی 95

 چاپ دوم 1349 انتشارات امیر کبیر ـ عیسی ـ عبداهلل سفرنامه برادران امیدوار 96

 ـ بی تا مطبوعاتی علمی تارا چند و جاللی محمد دارا شگوه سکینه االولیا 97

 چاپ سوم 1355 امیر کبیر ابراهیم یونسی یماکسیم گورک سه رفیق 98

 ـ بی تا سیمان فارس و خوزستان ـ محمد صحفی شراب و قمار دو عامل فساد 99

 ـ بی تا مطبوعاتی کورش کبیر منوچهر پور جهانشاه مارسل هیدریج شکاف در آیینه 100

 ـ بی تا انتشارات جیبی حسن مرندی هوارد فاست شکست ناپذیر 101
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 ـ بی تا دفتر نشر فرهنگ اسالمی ـ بهشتی و با هنر ت اسالمشناخ 102

 چاپ دوم 1350 بی نا ـ انصاری نجف آبادی شناسنامه خر 103

 چاپ یازدهم 1360 خدمات فرهنگی رسا ـ صالحی نجف آبادی شهید جاوید 104

 ـ 1348 دفتر تبلیغات اسالمی ـ محمد حسین طباطبایی شیعه در اسالم 105

 2و  1جلدهای  1356 بی نا ـ علی شریعتی حزب تمام شیعه یک 106

 چاپ ششم 1370 انتشارات وزارت ارشاد ـ امام خمینی صحیفه انقالب 107

 ـ 1362 انتشارات علمی و فرهنگی سید احمد فهری امام خمینی طلب و اراده 108

 ـ 1359 مؤسسه انجام کتاب بی آزار شیریازی امام خمینی عبادت و خود سازی 109

 ـ بی تا انتشارات امام ـ علی شریعتی عرفان، برابری و آزادی 110

 چاپ سوم 1349 انتشارات نیل ـ غالمحسین ساعدی عزاداران بیل 111

 ـ 1360 بی نا عمران علیزاده شیخ محمود شلتوت عقاید اسالمی و درخشش آن 112

  1350 مکتب مرتضوی ـ محمد طاهرالتنیر العقائد الوثنیه 113

 چاپ دوم 1355 انتشارات جاویدان ـ علی دشتی عقال بر خالف عقل 114

 ـ 1358 انتشارات الدوز ـ ح. الدوز عماد الدین نسیمی 115

 ـ 1371 گلی و رشیدی مهدی علی نیا شیخ بهایی فالنامه 116

 ـ 1367 سازمان تبلیغات اسالمی همایون همتی سید زینی دحالن فته وهابیت 117

 چاپ سیزدهم 1357 انتشارات امیر کبیر ـ حسن عمید دفرهنگ عمی 118

 ـ 1375 انتشارات سنایی حسین حیدر خانی مولوی فیه ما فیه 119

 قسمت دوم بی تا کتابچی حقیقت ـ کاظم روانبخش قلمرو سرنوشت 120

 ـ 1914 بی نا ؟ ؟ کتاب مقدس 121

 ـ 1347 ی جیبیکتاب ها فخرالدین میر رمضانی هارل پرلی کشتن مرغ مینا 122



 7 

 ـ بی تا بی نا ـ روح اهلل خمینی کشف اسرار 123

 ـ 1354 کتابخانه سنایی محمد پیمان فیض کاشانی کلیات اشعار فیض کاشانی 124

 چاپ دوم 1361 نشر شین نسرین تقی زاده لتوین کمر درد و درمان آن 125

 ـ بی تا انتشارات سیدیان ـ امام محمد غزالی کیمیای سعادت 126

 چاپ چهارم 1357 انتشارات رواق ـ علی اصغر حاج سید جوادی گامی در الفبا 127

 ـ 1344 کتابفروشی زوار بهروز منوچهری امریک پرس بورگر گروگان 128

 ـ 1946 نشریات خارجی بدون مترجم واندا واسیلفسکایا گوگ قورشاغی 129

 ـ بی تا انتشارات پیام ـ گوهی مراد الل بازی ها 130

 ـ 1304 مطبعه نادری بمبئی ـ مکتبی لیلی و مجنون 131

 ـ بی تا بی نا ـ غالمحسین ساعدی ما نمی شنویم 132

 چاپ دوم 1347 مؤسسه مطبوعاتی علمی ا. دوستددار جک لندن مارتین ایدن 133

 چاپ دوم 1351 انتشارات پویا ـ بهزوز تبریزی ماه در کایلنامو می درخشد 134

 ـ 1360 بنیاد علوم اسالمی ـ محمد حسین طباطبایی وحی و قرآن مباحثی در 135

 ـ 1346 امیر کبیر ـ حسن صدر مرد نامتناهی 136

 چاپ دوم 1351 کتاب نمونه ـ فریدون تنکابنی مردی در قفس 137

 دو جلد بی تا کتاب های جیبی آسیا جواد محیی ویکتو هوگو مردی که می خندد 138

 ـ بی تا زنجان: رستم خانی ـ وشاهیحبیب خسر مرگ سرخ 139

 ـ 1360 پیام آزادی سید احمد فهری امام خمینی مصباح الهدایه 140

 ـ 1345 کتابخانه سنایی احمد خوشنویس ـ عماد عطار نیشابوری مظهر العجایب و مظهر 141

 ـ 1321 انتشارات اسماعیلیان منصور فهمی محمد فؤاد عبد الباقی المعجم المفهرس 142

 جلد 2 1361 انتشارات علمی و فرهنگی ـ حسن حسن زاده آملی معرفت نفس 143
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 ـ بی تا انتشارات نسل جوان ـ ناصر مکارم معمای هستی 144

 ـ بی تا انتشارات جاویدان ـ شیخ عباس زقمی مفاتیح الجنان 145

 ـ 1335 بی نا ابوالفتح اعتصامی ـ مقاالت و قطعات پروین اعتصامی 146

 ـ 1353 سیمان فارس و خوزستان ـ سید محمد صحفی ام علم در اسالممق 147

 جلد 3 1355 بی نا محسن بینا خواجه عبداهلل انصاری مقامات معنوی 148

 چاپ جدید 1361 انتشارات جاویدان ذبیح اهلل منصوری هانری کوربن مال صدرا 149

 مچاپ دو 1360 انتشارات نور ـ محمد تقی جعفری منابع فقه 150

 ـ بی تا انتشارات عرفان ـ حسین انصاریان مناجات عارفان 151

 ـ 1376 بی نا عباس افالی شریعتمداری مناسک حج 152

 ـ 1345 انتشارات ناطق ـ مرتضی گیالنی منطق و فلسفه 153

 ـ 1346 مطبوعاتی بهروز ـ جوهری زاده موجودات آسمانی 154

 چاپ سوم بی تا انتشارات معرفت زاده ضیا علم دیل کارنگی ناطقین زبر دست 155

 ـ 1347 مطبوعاتی دارالفکر مصطفی زمانی مصطفی خالدی نقش کلیسا در ممالک اسالمی 156

 ـ بی تا سیمان فارس و خوزستان ـ ؟ نماز 157

 چاپ سوم 1356 انتشارات رواق ـ جالل آل احمد نون والقلم 158

 ـ 1349 یلانتشارات ن ـ گوهر مراد وای بر مغلوب 159

  بی تا پروگرس گامایون فاضل اسکندر وقتی من یابنده خوش شانس بودم 160

 ـ بی تا شرکت نسبی کانون کتاب ـ ؟ هزار و یک شب 161

 ـ 1364 تابش تبریز ـ پرویز خاکیه هم سفر 162

 دو نسخه بی تا کتابخانه ارم عبدالرحیم تبریزی کامیل فالماریون هیئت فالماریون 163

 چاپ دوم 1357 نشر سهند ـ ر. اعتمادی یک لحظه روی پل 164
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 ـ 1337 روزنامه توحید افکار علی اصغر مجتهدی نیکوال هاالز یک محاکمه عبرت انگیز 165

166 LAGUERRE جلد ـ چاپ سوم 3 1915 کتابخانه الروس ـ ؟ 

167 LITERATURE چاپ چهارم  نشر دانشگاهی ـ شانیون رولین 

168 SIMENON ـ 1951 چاپ جیبی ـ ماری کی لوشه 

 


