
اه تشاددای

 ۱۳۶۵ زیئاپ ،۱ُ هرامش ،مجنپ لاس ،همان ناریا ۱ هرامش تشاددای
)۱۹۸۶(

 )۳،یسراف نابز نامر نیرتگرزب )۲ ،ثداوح دابدنت ضرعم رد یعمش )۱
ساکع ودُ هدید رد ناریا )۵ ،ام یگنهرف ثاریم )۴ ،دنوادخ یانث

 ناتسمز ،۲ُ هرامش ،مجنپ لاس ،همان ناریا ۲ هرامش تشاددای
۱۳۶۵ )۱۹۸۷(

 یاهفابتسد )۹ ،یناریا یاهمان )۸ ،لصف رییغت )۷ ،ماجرف یب راظتنا )۶
رازگتمدخ ییوش و نز )۱۱ ،لیبدرا شرف )۱۰ ،سراف

 ۱۳۶۶ زیئاپ ،۱ُ هرامش ،مشش لاس ،همان ناریا ۳ هرامش تشاددای
)۱۹۸۷(

 نیسحمالغ )۱۵ ،وکمن )۱۴ ،مان یب یشیارآ )۱۳ ،شخبنایز راکتبا )۱۲
اتسوا یاه هوک )۱۶ ،نانب

 ۱۳۶۷ راهب ،۳ُ هرامش ،مشش لاس ،همان ناریا ۴ هرامش تشاددای
)۱۹۸۸(

 )۲۰ ،یراذگمان )۱۹ ،ناکدوک رعاش )۱۸ ،نپاژ رد یسراف یاه باتک )۱۷
 )۲۳ ،ناروشناد یملع تشذگرس )۲۲ ،غوبن بورغ )۲۱ ،فیلات قح



 )۲۰ ،یراذگمان )۱۹ ،ناکدوک رعاش )۱۸ ،نپاژ رد یسراف یاه باتک )۱۷
 )۲۳ ،ناروشناد یملع تشذگرس )۲۲ ،غوبن بورغ )۲۱ ،فیلات قح
زیگنا تربع یتشذگرس

 ۱۳۶۷ زیئاپ ،۱ُ هرامش ،متفه لاس ،همان ناریا ۵ هرامش تشاددای
)۱۹۸۸(

 )۲۷ ،ناسارخ زا یفراع )۲۶ ،تخادرپ )۲۵ ،یگدنز کی شرازگ )۲۴
 رواب )۲۸ ،یمانوکن

 ناتسمز ،۲ُ هرامش ،متفه لاس ،همان ناریا ۶ هرامش تشاددای
۱۳۶۷ )۱۹۸۹(

تابختنم )۳۱ ،نازیر گرب )۳۰ ،یسراف ُهمانتغل )۲۹

 ۱۳۶۸ راهب ،۱ُ هرامش ،لوا لاس ،یسانشناریا ۷ هرامش تشاددای
)۱۹۸۹(

ودرا رد یسراف )۳۴ ،لصف ای لصو )۳۳ ،باتک دقن )۳۲

 ناتسبات ،۲ُ هرامش ،لوا لاس ،یسانشناریا ۸ هرامش تشاددای
 پاچ هب تروص نیمه هب و هدش رارکت ۳۴ و ۳۳ ُهرامش[ )۱۹۸۹( ۱۳۶۸

]هدش

 )۳۶ ،تحاصف )۳۵ ،نانز و نادرم یاه مان )۳۴ ،یراصع بسا )۳۳



 )۳۶ ،تحاصف )۳۵ ،نانز و نادرم یاه مان )۳۴ ،یراصع بسا )۳۳
 یزات ای یناریا )۳۷ ،ام نیمزرس

 ۱۳۷۸ زیئاپ ،۳ُ هرامش ،لوا لاس ،یسانشناریا ۹ هرامش تشاددای
)۱۹۸۹(

راوهاش یرظنم )۳۹ ،نهکُ هداب و ماخ بارش )۳۸

 ناتسمز ،۴ُ هرامش ،لوا لاس ،یسانشناریا ۱۰ هرامش تشاددای
۱۳۶۸ )۱۹۹۰(

دبراب ُهمغن )۴۳ ،شوگیزاب کیپ )۴۲ ،نازیر ملع )۴۱ ،مجع یایحا )۴۰
 

 ناتسبات ،۲ُ هرامش ،مود لاس ،یسانشناریا ۱۱ هرامش تشاددای
۱۳۶۹ )۱۹۹۰(

 تعیبط ملظ )۴۷ ،یزاب تسرهف )۴۶ ،رترب ُهمین )۴۵ ،شخبدیون یزاغآ )۴۴
یرشب لدع و

 ۱۳۶۹ زیئاپ ،۳ُ هرامش ،مود لاس ،یسانشناریا ۱۲ هرامش تشاددای
)۱۹۹۰(

 )۵۱ ،لصاح یب دایرف )۵۰ ،روفاک یگنز مان )۴۹ ،یهام و صاّوغ )۴۸
تقد سرد )۵۲ ،یقلاخ راگدای



 )۵۱ ،لصاح یب دایرف )۵۰ ،روفاک یگنز مان )۴۹ ،یهام و صاّوغ )۴۸
تقد سرد )۵۲ ،یقلاخ راگدای

 ناتسمز ،۴ُ هرامش ،مود لاس ،یسانشناریا ۱۳ هرامش تشاددای
۱۳۶۹ )۱۹۹۱(

تسود دای هب )۵۳

 ناتسمز ،۴ُ هرامش ،موس لاس ،یسانشناریا ۱۴ هرامش تشاددای
۱۳۷۰ )۱۹۹۲(

 ،یسراف-یکرت گنهرف )۵۵ ،یسانش ناریا تالیصحت نتفرگ یتسس )۵۴
هدنیآ شقن )۵۷ ،ناتساد نابز )۵۶

 راهب ،۱ُ هرامش ،مراهچ لاس ،یسانشناریا ۱۵ هرامش تشاددای
۱۳۷۱ )۱۹۹۲(

 )۶۱ ،ناتسگنهرف یایحا )۶۰ ،سیراپ رد یرتخد )۵۹ ،موس ناهج رنه )۵۸
Farsi روهظون نابز

 ناتسبات ،۲ُ هرامش ،مراهچ لاس ،یسانشناریا ۱۶ هرامش تشاددای
۱۳۷۱ )۱۹۹۲(

ون میهافم یارب یزاس هژاو )۶۲



ون میهافم یارب یزاس هژاو )۶۲

 زیئاپ ،۳ُ هرامش ،مراهچ لاس ،یسانشناریا ۱۷ هرامش تشاددای
۱۳۷۱ )۱۹۹۲( 

ناریا مان )۶۳ ،)۲( ون میهافم یارب یزاس هژاو )۶۲

 ناتسمز ،۴ُ هرامش ،مجنپ لاس ،یسانشناریا ۱۸ هرامش تشاددای
۱۳۷۲ )۱۹۹۴(

 نیتسخن رد ناریا )۶۶ ،یرایبآ و یّلم تئوه )۶۵ ،بوشآ و هسامح )۶۴
یمالسا یاه هدس

 راهب ،۱ُ هرامش ،مشش لاس ،یسانشناریا ۱۹ هرامش تشاددای
۱۳۷۳ )۱۹۹۴(

هفسلف رس رب ارجام )۶۸ ،یسراف نابز راثآ )۶۷ 

 ناتسبات ،۲ُ هرامش ،متفه لاس ،یسانشناریا ۲۰ هرامش تشاددای
۱۳۷۴ )۱۹۹۵(

 یخرب ِزآ و یزودنا لام )۷۱ ،مشچ بآ رپ یناتساد )۷۰ ،اجب ضارتعا )۶۹
روهشم یطلغ )۷۳ ،نیوزق و زاق )۷۲ ،هباحص زا



روهشم یطلغ )۷۳ ،نیوزق و زاق )۷۲ ،هباحص زا

 زیئاپ ،۳ُ هرامش ،متفه لاس ،یسانشناریا ۲۱ هرامش تشاددای
۱۳۷۴ )۱۹۹۵(

 هب )۷۷ ،دشاب یمن حیصف )۷۶ ،جوجای نابز )۷۵ ،لجا دربتسد )۷۴
ام ُهناگ ود نطو )۷۹ ،یدغس گنهرف )۷۸ ،»هناهب« تبسانم

 راهب ،۱ُ هرامش ،متشه لاس ،یسانشناریا ۲۲ هرامش تشاددای
۱۳۷۵ )۱۹۹۶(

 ،)۲( روهشم یطلغ )۸۲ ،ییارس هصیقن )۸۱ ،دنله رد یسراف تایبدا )۸۰
سکب یمداکآ )۸۳

 زیئاپ ،۳ُ هرامش ،متشه لاس ،یسانشناریا ۲۳ هرامش تشاددای
۱۳۷۵ )۱۹۹۶(

 )۸۷ ،هابتشا عفر )۸۶ ،دنوایداپ )۸۵ ،نآ روتسد و تایبدا :یولهپ نابز )۸۴
ناتساب ناریا خیرات )۸۸ ،ایور و قشع

 ناتسمز ،۴ُ هرامش ،متشه لاس ،یسانشناریا ۲۴ هرامش تشاددای
۱۳۷۵ )۱۹۹۷(

یسایس رفک )۸۹



یسایس رفک )۸۹

 ناتسمز ،۴ُ هرامش ،مهن لاس ،یسانشناریا ۲۵ هرامش تشاددای
۱۳۶۷ )۱۹۹۸(

 نایتشدرز دروخرب )۹۲ ،نادیواج ظفاح )۹۱ ،یندناوخ و هدنزومآ یباتک )۹۰
 تاحالطصا )۹۵ ،یشیورد ملاع )۹۴ ،رهشناریا ِلد )۹۳ ،ناناملسم و

 تاعلاطم ُهناخباتک )۹۷ ،قیقحت لها یارب یباتک )۹۶ ،راوخشوخ نایفوص
یناریا

 ۱۳۷۷ راهب ،۱ُ هرامش ،مهد لاس ،یسانشناریا ۲۶ هرامش تشاددای
)۱۹۹۸(

یناریا ُهطورشم )۹۸

 ناتسبات ،۲ُ هرامش ،مهد لاس ،یسانشناریا ۲۷ هرامش تشاددای
۱۳۷۷ )۱۹۹۸(

 و قوذ شوخ یرشان )۱۰۱ ،سوکعم ریس )۱۰۰ ،هدنزرا و مارآ یتمدخ )۹۹
تسد هداشگ

 راهب ،۱ُ هرامش ،مهدزاود لاس ،یسانشناریا ۲۸ هرامش تشاددای
۱۳۷۹ )۲۰۰۰(

 ات یرونا زا )۱۰۴ ،یسراف حیصف رثن زا یا هنومن )۱۰۳ ،نابز لّوحت )۱۰۲



 ات یرونا زا )۱۰۴ ،یسراف حیصف رثن زا یا هنومن )۱۰۳ ،نابز لّوحت )۱۰۲
 ،لجا دربتسد )۱۰۷ ،یشخرذآ یدعر )۱۰۶ ،تسد هریچ یشاقن )۱۰۵ ،دیبع

بوک نیرز نارای )۱۰۸

 زیئاپ ،۳ُ هرامش ،مهدزاود لاس ،یسانشناریا ۲۹ هرامش تشاددای
۱۳۷۹ )۲۰۰۰(

 نّیرزُ هرود زا یراگدای تشذگرد )۱۱۰ ،یسانش یولوم ُهنیجنگ )۱۰۹
هیامنارگ یناد یولهپ و یسانشناریا بورغ )۱۱۱ ،نارهت هاگشناد

 ،۴ُ هرامش ،مهدزاود لاس ،یسانشناریا ۳۰ هرامش تشاددای
)۲۰۰۱( ۱۳۷۹ ناتسمز

 )۱۱۴ ،»روپاش زیورپ ناورداش« یایند )۱۱۳ ،یسودرف زورداز نشج )۱۱۲
 )۱۱۶ ،یسراف طخ رد »یسیون جک« )۱۱۵ ،میئح گنهرف زا یونُ هرهچ
هاگشناد نیتسخن نارایشناد و ناداتسا

 زیئاپ ،۳ُ هرامش ،مهدزیس لاس ،یسانشناریا ۳۱ هرامش تشاددای
۱۳۸۰ )۲۰۰۱(
روهشم یاهطلغ ، Iranian و Persian دربراک )۱۱۷

 زیئاپ ،۳ُ هرامش ،مهدراهچ لاس ،یسانشناریا ۳۲ هرامش تشاددای
۱۳۸۱ )۲۰۰۲(



۱۳۸۱ )۲۰۰۲(

 زاغآ )۱۲۱ ،اشوک و بایماک یرشان )۱۲۰ ،)۲( روهشم یاه طلغ )۱۱۹
کشریب دمحا )۱۲۲ ،شخب دیون یا هلجم

 راهب ،۱ُ هرامش ،مهدزناپ لاس ،یسانشناریا ۳۳ هرامش تشاددای
۱۳۸۲ )۲۰۰۳(

 باتک ُهجنکش )۱۲۵ ،ابیز ناریا )۱۲۴ ،فوصت دقن )۱۲۳

 ،۲ُ هرامش ،مهدزناش لاس ،یسانشناریا ۳۴ هرامش تشاددای
)۲۰۰۴( ۱۳۸۳ ناتسبات

 رد )۱۲۹ ،نانز مهس )۱۲۸ ،نخس گنهرف )۱۲۷ ،یناحور داُوف )۱۲۶
حبص یوجتسج

 زیئاپ ،۳ُ هرامش ،مهدزناش لاس ،یسانشناریا ۳۵ هرامش تشاددای
۱۳۸۳ )۲۰۰۴(

 )۱۳۳ ،ناریا تارشح )۱۳۲ ،زیگنا مغ کحضم )۱۳۱ ،یسیون ناتساد )۱۳۰
قرش تیونعم :روهشم یاهطلغ )۱۳۴ ،کرتشم ناتسگنهرف

 ،۲ُ هرامش ،مهدجیه لاس ،یسانشناریا ۳۶ هرامش تشاددای
)۲۰۰۶( ۱۳۸۵ ناتسبات



 ،۲ُ هرامش ،مهدجیه لاس ،یسانشناریا ۳۶ هرامش تشاددای
)۲۰۰۶( ۱۳۸۵ ناتسبات

 )۱۳۷ ،یسراف بدا و نابز ُهمانشناد )۱۳۶ ،ناریا یمومع یاه هشقن )۱۳۵
 لجا دربتسد )۱۳۹ ،یمان دنمشناد ود تشذگرد )۱۳۸ ،ون و هنهک

 راهب ،۱ُ هرامش ،متسیب لاس ،یسانشناریا ۳۷ هرامش تشاددای
۱۳۸۷ )۲۰۰۸(

 جیلخ یمیدق یاه هشقن )۱۴۱ ،)۱۹۳۴-۲۰۰۸( رضتن نونما تشذگرد )۱۴۰
 یپاگ اشوش )۱۴۳ ،ناریا رصاعم رعش زادنا مشچ )۱۴۲ ،سراف
)۲۰۰۸-۱۹۳۵(

 زیئاپ ،۳ُ هرامش ،متسیب لاس ،یسانشناریا ۳۸  هرامش تشاددای
۱۳۸۷ )۲۰۰۸(

ناریا رنه )۱۴۴

 ناتسمز ،۴ُ هرامش ،متسیب لاس ،یسانشناریا ۳۹ هرامش تشاددای
۱۳۸۷ )۲۰۰۹(

یسراف لزغ یاهتیب کت ُهنیجنگ )۱۴۶

 ،۳ُ هرامش ،مکی و تسیب لاس ،یسانشناریا ۴۰ُ هرامش تشاددای
)۲۰۰۹( ۱۳۸۸ زیئاپ



)۲۰۰۹( ۱۳۸۸ زیئاپ

 نودب )۱۴۹ ،یناساس تلود طوقس للع )۱۴۸ ،یناریا راثآ گنهرف )۱۴۷
 )۱۵۲ ،ادخ تاقالم ات هّلپ هّلپ )۱۵۱ ،رثُوم تاّرهطم زا یکی )۱۵۰ ،حرش
نآرق گنهرف )۱۵۳ ،یرارق و مارآ ناهاوخ

 ،۱ُ هرامش ،مود و تسیب لاس ،یسانشناریا ۴۱ُ هرامش تشاددای
)۲۰۱۰( ۱۳۸۹ راهب

 یداتسا و سانشناریا )۱۵۵ ،نآ تّیوه موادت و ناریا خیرات یگتسویپ )۱۵۴
 و دص کی )۱۵۷ ،»دهشم نایدوهی خیرات : تمواقم نرق ود« )۱۵۶ ،ریظن مک
یئاهب تناید اب هزرابم لاس تصش

 ،۱ُ هرامش ،موس و تسیب لاس ،یسانشناریا ۴۲ُ هرامش تشاددای
)۲۰۱۱( ۱۳۹۰ راهب

 )۱۶۰ ،ینیرفآراک ات یرگراک زا )۱۵۹ ،تمارک و قیفوت نادیم رد )۱۵۸
 ظفاح ناوید لماک ُهمجرت

 ،۲ُ هرامش ،مراهچ و تسیب لاس ،یسانشناریا ۴۳ُ هرامش تشاددای
)۲۰۱۲( ۱۳۹۱ ناتسبات

 تشذگرد )۱۶۳ ،اپرید یداتسا تشذگرد )۱۶۲ ،ناریا مدرم تّمه )۱۶۱
ریظن مک یدنمشناد



ریظن مک یدنمشناد


