شجاعالدینشفا


1389-1297
كارنامهیكزندگی

مشاغلگذشته
ـمعاونفرهنگیوزارتدربارشاهنشاهی
نالمللی
ـسفیرایراندرامورفرهنگیبی 
ـمدیرعاملكتابخانهپهلوی
رانشناسها
نالمللیای 
ـدبیركلاتحادبی 
ـدبیركلشورایفرهنگیسلطنتیایران
ـدبیركلكمیتهملیپیكارجهانیبابیسوادی
ـرئیسكنگرهجهانیایرانشناسی(تهران)6431،
ـرئیسكنگرهجهانیایرانشناسیایتالیا(رم6431،و)6431
ـرئیسكنگرهایرانشناسیاتحادجماهیرشوروی(لنینگرادومسكو)6431،
ـرئیسكنگرهجهانیایرانشناسیبهمناسبتدوهزاروپانصدمینسالكوروشكبیر(شیراز)6431،
سمتهایافتخاری

ـدكترافتخاریدانشگاهرم
ـدكترافتخاریدانشگاهمسكو
ـعضووابستهفرهنگستانسلطنتیتاریخاسپانیا
ـعضووابستهفرهنگستانهامرپورگشتالاتریش
ـعضوافتخاریانستیتویروابطفرهنگیایتالیا
نالمللی«دانتهآلیگییری»فلورانس()6196
ـبرندهجایزهبی 
ـبرندهجایزه«فردوسی»آكادمیعلوماتحادشوروی()6193
نشانهایسیاسیوفرهنگی

ـایران،تاج
ـایران،همایون
ـفرانسه،لژیوندونور
ـفرانسه،پالمآكادمیك
ـفرانسه،هنروادب
ـآلمان،صلیبعالیشایستگی
ـانگلستان،ویكتوریا
ـایتالیا،نشانشایستگیجمهوری
ـایتالیا،نشانطالیفرهنگی
ـاتریش،نشانشایستگی
ـواتیكان،سنگرگواركبیر
ـسوئد،ستارهقطبی
ـدانمارك،دانهبروگ
ـهلند،اورانژناسااو
ـبلژیك،لئوپولد
ـمجارستان،پرچمجمهوری
ـلهستان،پولونیارستیتوتا
ـیوگسالوی،نشانژوسگنسال
ـیوگسالوی،زاستاوسالنتوم
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ـپاكستان،نشاناس.پكجمهوری
ـبرزیل،صلیبجنوب
ـآرژانتین،لیبرتاسنمارتین
ـمكزیك،نشانهمبستگی
ـتایلند،ماهاپارامپنشانگفووك
ـمالزی،سیتاماهكوتا
ـاتیوپی،نشانامپراتوری«منیلیك»
ـمصر،وسامالجمهوریه
ـتونس،جمهوریه
ـمراكش،نشانعلوی
ـسوریه،الاستحقاق
ـقطر،الاستحقاق
ـسنگال،نشانشایستگی

*

*

*

آثارمنتشرشدهدرداخلایران
درتهراندرمجموعهای  43جلدی بهچاپ

،كهدورهكاملآنهادرسالهای  6431و 6433

كتابمنتشرهدرسالهای  6469تا6439
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رسیدهاست.

نغمههای شاعرانه المارتین نخستین اثر ترجمه شده شجاعالدین شفا شامل  44قطعه برگزیده از دیوانهای شعر  Alphonse de

.Lamartine
دیوانشرقی،ترجمهازWest-Östlicher Diwanگوته(،)Goetheبامقدمهمفصلدربارهگوتهواثراو،شرححالحافظتوسط
قاشعاراوباسرودههایحافظ.

گوته،وتطبی

دههایی از  Pilgrimage Childe Haroldو Juan
بهترین اشعار بایرن ، Lord G. Byron ،برگزی 

 Donو ،Giaour

وانهایاو.
اشعارودی 

دههایی از La Légende des Sièclesو Contemplationsو Les
بهتریناشعارویكتورهوگو، Victor Hugo،برگزی 
Orientalesودیگرآثارمنظوماو.
بهترین اشعار هاینه Heinrich Heine

سهگانه
وانهای  
دههایی از  Intermezzoو «كتاب ترانهها»  Romanceroو دی 
برگزی 

معروفاو.

دههاییازsprach Zarathustra
بهتریناشعارنیچه ، Friedrich Nietzscheبرگزی 

(Soچنینگفتزرتشت)ومجموعهكلی

اشعاراو.

دههاییازNuits
بهتریناشعارموسه ، Alfred de Mussetبرگزی 

Lesودیگرآثارشاعرانهاو.

وانهای اشعار اوCœur Innombrable ،
بهترین اشعار كنتس دونوآی  ، Anna de Noaillesبرگزیدههایی از دی 
L’Honneur de Souffrirو.L’Ombre des Joursشامل31قطعهمنظومكهبا«باغدلگشایشیراز»آغازمیشود.

 Leو

یتیس ، Les Chansons de Bilitisترجمه از اثر معروف  .Pierre Louÿsاثری كه انتشار آن آغازگر فصل
ترانههای بیل 

،بامقدمههایی ازاستادسعیدنفیسی،مطیعالدولهحجازی وپژمانبختیاری،و

تازهای درادبیاتمعاصرایرانبود.شامل 663ترانهاصلی
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ازترانههابهشعرفارسی توسطپژمانبختیاری،رهی معیری،احمدگلچین،نوابصفا،فریدونمشیری وایرجدهقان،

برگردانشماری 
همراهبادوازدهتابلویهنری...

نغمههای یونانی،ترجمهازgrecque


ُ  Anthologieجنگشاعرانهیونانكهن،شاملاشعارآناكرتون وسافو و ملئاگروسشعرای

نامییونانباستان.
قرندهم،همراهبامقدمهایجامعدربارهادبیاتچهارهزارسالهچین.

نغمههایچینی،ترجمهترانههایLi-poشاعرچینی

نغمههای ایرانی،برگزیدهای ازبهتریناشعارشعرای مختلفجهاندرارتباطباایران:اشیل،هراس،درایدن،گوته،توماسمور،بایرن،

روكرت،مارسلیندبردوالمور،هاینریشهاینه،پوشكین،امرسن،ماتیوآرنلد،لیهنت،لوكنتدولیل،آناتولفرانس،نیچه،فرانسواكوپه،
بدنشتدت ،ژرم و ژان تارو ،كنتس دونوآی ،یسنین ،پلفور ،پرنسس بیبسكو ،یونكر ،گابریال میسترال ،آلماروبنس ،گارسیاكالدرون ،ژرمن
بومون،ایساهاكیان.
،شاملترجمههائیاز611سخنسراینامیانگلستان،

دههاییازشاهكارهایشعرجهان،جامعتریناثرادبینوعخوددرزبانفارسی
برگزی 
فرانسه،آلمان،روسیه،ایتالیا،اسپانی ا،پرتقال،نروژ،سوئد،لهستان،چك،مجارستان،اتریش،یونان،هلند،بلژیك،سویس،امریكاوامریكای
التین،بامقدمهوشرحمربوطبهیكایكاینسخنوران.
بهتریناشعارامریكائی،شامل 36قطعهبرگزیدهازآثارشاعرانه 43سخنورامریكایی،ازقرنهفدهمتابهامروز،بامقدمهمبسوطی در
بارهادبیاتامریكائی.
شاعرهها،برگزیدهایازاشعارشاعرههاینامیجهانازسافوتابهامروز(14اثراز41شاعرهمتعلقبه63كشور)،نخستیناثرنوعخود

درادبیاتپارسی.
تازهای از آثار نظم و نثر نویسندگان و سخنوران جهانغرب ،از همر و سوفكل در یونان تا
دههای  
برگهای زرین ادبیات جهان ،برگزی 

نویسندگانوشعرایقرنبیستم،عمدتاًدرارتباطآثارآنهاباایران.
ایراندرادبیاتفرانسه،برگزیدهازآثارمنظومومنثوركلیهبزرگانادباینكشوردرارتباطبهایران،چاپدوزبانیشاملمتنفرانسهو
ترجمهفارسیاشعارونوشتهها.
رنه،ترجمهازاثرمعروف.Chateaubriand

افسانههایرازوخیال،ترجمهدهداستانبرگزیدهازداستانهایAllan Poe


Edgarنویسندهنامیامریكایی.

كونیگسمارك،ترجمهازرمانمعروف.Pierre Benoit
داستانیكمومیائی،ترجمهازرمانمعروف.Théophile Gautier

پلسنلوئی،The San-Louis-Re Bridge،اثرWilder
برفهایكیلیمانجارو،ترجمهازرمانمعروفHemingway

،Thorntonنویسندهنامیامریكایی.

.Ernest

«كاندیدا»و«مردتقدیر»،ترجمهازدواثرBernard Shaw

G.نویسندهمعروفایرلندی.

اخالصهداستانهای برگزیدهیكصدنویسندهازپنجاهكشورمختلف.دراین

داستانهای كوتاهازنویسندگانبزرگ،در 8جلد،شاملمتنی
مجموعهكهبخشاعظمآندرطولچندسالدر«اطالعاتماهانه» منتشرشدوازهمانآغازباموفقیتبسیارمواجهگردید،شماربسیاری
جداگانهای باعناوین

ازنویسندگانجهانغرببرای نخستینباربهایرانیانشناسانیدهشدهاند.مجموعهاینداستانهابعدا ً بصورتكتابهای 
رشكوفههایسیب»«،عشقنخستین»وغیرهبچاپرسیدهاست.

«آهنگروستائی»«،شرابشیراز»«،زی
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افسانهخدایان

خودرابشناسJean Finot،
شههاGustave Lebon،
باورهاواندی 
دلدادگان.مجموعهششداستان
،مجموعهای از 63مقالهدرزمینهمسائلمربوطبهتاریخایران 68،مقالهدرزمینهمسائلمربوطبه

یهای تاریخی،ادبی وهنری
بررس 
اماهنامههایمختلفپایتختبه

شازانقالبدرهفتهنامههای

ادبیاتایران،و3مقالهمربوطبهمسائلهنریایران.اینمقاالتدرسالهایپی
رانبودهاند.

چاپرسیدهوهركدامازآنهامنعكسكنندهجالبتریننوشتههایمورخانیاپژوهشگرانجهانغربدرارتباطباای
كمدی الهی ، La Divina Commediaاثرمعروفدانتهآلیگیری،درسهجلد:دوزخ،برزخوبهشت.ترجمهازمتنایتالیایی،با
دوزخ،شاملمقدمهایدر91صفحه.جلددوم:برزخبا41صفحهمقدمه.جلدسوم:بهشتبا

مقدمههاوحواشیوتابلوهایهنری.جلداول:

ً
611صفحهمقدمه.جمعاشامل6143صفحههمراهبا81تابلوازنقاشمعروففرانسوی.Gustave Doré

بهشتگمشده  Paradise LostاثرMilton

.Johnترجمهازمتنانگلیسیبامقدمهدربارهمیلتنواثراووترجمهسهكتاباولو

دوموسوم«بهشتگمشده».

 ، Acta Iranicaمجموعه پایهگذاری شده توسط شجاعالدین شفا ،مدیر عامل كتابخانهپهلوی ،سردبیر :پروفسور  Pr. Jacques
.Duchesne-Guilleminانتشار33جلدازسال،Brill،6196لیدن.
مدیرانتشار«گاهنامهپنجاهسالهشاهنشاهیپهلوی»،در3جلد،كتابخانهپهلوی،تهران.6431
دائرةالمعارف)نقشفرهنگایراندرتمدنوفرهنگجهانازسههزارهپیشتابهامروز،در
جهانایرانشناسی،بخشاولازفرهنگنامه( 
ارتباطبایكصدكشورقدیموجدیدجهان.اینبخشكهدرسال6491انتشاریافتشاملبررسیهایمربوطبهسهكشورآلمان،اتریشواتحاد
گردآمدهبودند.

صفحهای

جماهیرشورویسوسیالیستیبودكههریكازآنها311صفحهراشاملمیشدندوهرسهبخشدریكجلد6.311

*

*

*

نالمللی موردتجلیلقرار
میانمجموعهآثاری كهازآنهانامبردهشد،سهكتاببصورتی كامالً استثنایی ازجانبمراكزفرهنگی مختلفبی 
گرفتهاند.

یكیازاینسهاثر،كتابایراندرادبیاتفرانسهاستكهبصورتدوزبانیدرسال6444درتهرانبهچاپرسیدودرپیانتشارآن،سه
ظهاییبرآننوشتند
تنازشخصیتهایادبیبرجستهفرانسه  André MalrauxوJules RomainsوAndré Mauroisتقری 
كهدرچاپهایبعدیكتاببهچاپرسید.بدنبالآنآكادمیفرانسهنیزكتابراموردتقدیرقراردادووزارتفرهنگفرانسهنشاندرجهاول
«هنروادب»رابهمترجمكتاباهداكرد.
دومیناثر،ترجمه دورهكاملكمدی الهی دانتهاستكهنخستینچاپآندرسال 6443درتهرانصورتگرفت.ایناثرشاملترجمهسه
جلددوزخ،برزخوبهشتاستوجمعا ً 6141صفحهرادربرمیگیردگه 444صفحهازآنبهسهمقدمهمترجماختصاصیافتهاستو
یهای
مهمترینبخشاینسهمقدمه،بخشمربوطبهبهشتآناستكهبهتنهائیشامل668صفحهاست.دراینسهمقدمه،گذشتهازارزیاب 
مبسوط در زمینه دیدگاههای فلسفی و عرفانی دانته و حافظ (كه تقریبا ً همزمان یكدیگر بودهاند) توجه خاص به ارداویرافنامه زرتشتی و
شباهتشگفتآورآنباكمدیالهیدانتهشدهوبهعنواننمونهمواردمتعددیارائهشدهاستكهدرآندوزخیانبابتگناهانمشابهكیفرهایی

یبینند ،بطوریكه میتوان احتمال داد كه نسخهای از ارداویرافنامه از راهی نامعلوم در دسترس سخنور ایتالیایی قرار گرفته باشد.
مشابه م 
ترجمهفارسی كمدی الهی موردبررسی وتوجهخاصی درایتالیاقرارگرفتكهبدنبالآندانشگاهرمدكترای افتخاری خودرابهمترجم
ابهشفاتعلقگرفتودانشگاهناپلمقدمههای اینترجمهراجزو

اعطاكردوبهپیشنهادآندانشگاهنشانعالی «شایستگی جمهوری»ایتالی
نالمللی معروفخودراكههردوسالیكباربهیكشخصیتخارجی
كنفرانسهای علمی ایندانشگاهقراردادوشهرفلورانسنیزجایزهبی 
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دوستدارفرهنگایتالیاتعلقمیگیردبدواهداكرد.آقایجووانیگرونكیرئیسجمهوریایتالیادرسفررسمیخودبهایراندرسال،6139
یكنسخهنایابشدهازنخستی نچاپكتابدانتهراكهدرآغازقرنشانزدهمدرونیزانجامگرفتهبودبهمترجمكتابهدیهكرد.اخیراً،بخش

«دوزخ»اینترجمهموضوعتزدكترایبانومهزادشیخاالسالمیدانشجویدانشگاهبینالمللیشهرSienaباعنوان La traduzione
نالمللی
استادانهایدر644صفحهاستوهیئتداوراندانشگاهبی 

persiana dell’ Inferno di Danteقرارگرفتهكهكارتحقیقی
ممتازشناختهاند.

نامهای
ان 
سیناآنراپای 

صفحهای جهان

نالمللی موردتجلیلقرارگرفته،كتاب 6.311
سومیناثرنویسندهكهبصورتی كامالً استثنایی ازجانبمراجعفرهنگی بی 
انكتابخانههای بزرگجهانوجود

دونسخههایی ازآن براساسقاعدهای كهمی

ایرانشناسی استكهدرسال 6431درتهرانبهچاپرسی
داردازطرفكتابخانهپهلویبه641كتابخانهملییاآكادمیكیادانشگاهییكصدكشوراهداشدوچندیپسازآناظهارنظرهایآنهاتوسط
این كتابخانه دریافت شد كه در همانوقت خالصهای از هركدام از آنها از طرف كتابخانه پهلوی بصورت جزوهای مستقل به چاپ رسید.
یهای فرانسه،ایتالیا،اتحادشوروی،پنجآكادمی
فهرستیكلیازمراكزفرستندهایناظهارنظرهاچنیناست:سازمان،UNESCOآكادم 
یهای سوئد،نروژ،بلژیك،اتریش،اسپانیا،برزیلوآرژانتین؛دانشگاههای
علومآلمانی (برلن،گوتینگن،ماینتس،هایدلبرگ،باویر)،آكادم 
نبرو در انگلستان؛ برلین ،هامبورگ ،ماربورگ،
پاریس ،كلژ دوفرانس ،استراسبورگ و لیون در فرانسه؛ اكسفورد ،كمبریج ،لندن ،ادی 
گوتینگن ،فرایبورگ ،مونستر ،مونیخ ،وورتسبورگ در آلمان؛ آمستردام ،لیدن ،اوترخت در هلند؛ بروكسل ،گنت (گان) ،لوون و لیژ در
بلژیك؛ویندراتریش؛رم،ناپل،ونیزدرایتالی ا؛ورشودرلهستان؛بوداپستدرمجارستان؛اوبساال،اسلو،كپنهاگدرسوئدونروژو
ا؛مكگیلوتورنتووكبكدركانادا؛هاروارد،كلمبیا،پرینستن،پنسیلوانیا،جرجواشینگتن،

دانمارك؛هلسینكی درفنالند؛مادریددراسپانی
شیكاگو،ایلینویز،یوتاهوكتابخانهكنگرهدرامریكا؛ریودژانیرودربرزیل؛سالوادوردرآرژانتین؛توكیودر ژاپن؛سیدنی وملبورندر
استرالیا؛دهلی نووحیدرآباددرهند؛قاهرهدرمصر؛زیتونیهدرتونس؛دانشگاهعبری اورشلیمدراسرائیل.سازمانهای مستقلفرهنگی و
ادبی:انجمنآسیایی فرانسه،انجمنآسیایی سلطنتی انگلستان،شورای فرهنگی بریتانیا،انستیتوی مطالعاتایرانی بریتانیا،انستیتوی گوته
آلمان،انجمنخاورشناسیآلمان،انجمنشرقیایتالیا،انستیتویایتالیاییروابطفرهنگیباخاورمیانهوخاوردور،انجمنخاورشناسیفنالند،
انجمنخاورشناساناسپانیا،انستیتویخاورمیانهامریكا،اتحادیهبینالمللیخاورشناسان.
آثارمنتشرشدهدرخارجازایران

تهللاخمینی.اولینانتشاربهزبانفرانسهPrincipes Politiques, Phulosophiques et «:
اصولسیاسی.فلسفیومذهبیآی 
..Religieux de l’Ayatollah Khomeini ». Jean-Marie Xavière alias Shojaeddin Shafa
انتشارات،Hallier/Albin Michelپاریس.6191،اینكتاببه8زبانترجمهشدهاست.
،نامهایسرگشادهبههمهفرزندانایران

ایراندرچهارراهسرنوشت
نخستین كتاب فارسی در ارتباط با روشنگریهای مربوط به انقالب اسالمی سال ( 6439چاپ اول ،واشنگتن .6181/6438 ،فرزاد
.)4116/6491
درپیكاراهریمن.مبارزههزارسالهفرهنگایرانبامكتبدكانداراندین.
ازاشعارونوشتههای  443شاعرونویسندهنامی ایران،ازفردوسی تابهامروز(ناشرها:ایرانشهر.6184/6416،فرزاد

دههائی 
برگزی 
.)4116/6491
پاسخهائیبهپرسشهایهزارسالهدربارهتشیعدیندارانوتشیعدكانداراندین
توضیحالمسائل،ازكلینیتاخمینی 
بررسی انتقادی دربارهتشیعدرایران،ازآغازتابهامروز،برمبنای دههزارحدیثبرگزیدهازمعتبرترینكتابهای حدیثجهانتشیع.
كاملترین كتابی از این نوع كه تاكنون در ایران و در تمام جهان اسالم تألیف شده است( .ناشرها :ایرانشهر .6184/6416 ،فرزاد،

.4111/6498البرز).4161/6481

جنایتومكافات: 1357-1379
سیری درنخستینانقالبسیاهتاریخجهان.بررسی انتقادی درزمینهانقالبسال  6439ایران وعواملشناختهشده وناشناختهسیاسی،
اجتماعی،اقتصادیومذهبیآن،برمبنایچندصدمنبعداخلیوخارجی(چهارجلدـناشرایرانشهر6181-6188/6413-6419،ـیكجلد
باتجدیدنظركاملومقدمهویژهـناشرفرزاد.)4116/6491،
مدیروسردبیرروزنامهایرانشهر،پاریس.6496-6494،
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تولدی دیگر .ایران كهن در هزارهای نو .گفتگوئی ضروری با نسل سازندهایران فردا در بارهواقعیتهای غالبا ً ناشناخته ایران دیروز و
امروز
یگردد( .ناشرها :فرزاد 6111/6498 ،و البرز،
كتابی كه تاكنون بیش از دو میلیون ایرانی آنرا خواندهاند و همچنان دست بدست م 
.)4111/6488

پنجنقدبركتابتولدیدیگر.
خوپاسخهای

رهآوردوایرانشهردرلوسآنجلس،مهرگاندرواشینگتن،كاوهدرمونی
درسالهای6491و (6481

درنشریاتبرونمرزی
آنها ،منتشره در همان مجالت) با پیشگفتاری از شجاعالدین شفا .نشریه سازمان انتشارات فرزاد ،شهریور ( 6481ناشر :البرز
.)4116/6481
سیگفتار
نامههایفارسیزبانچاپخارج
شجاعالدینشفادرهفتهنامههاوماه 

كهدرفاصلهسالهای6411و6481بهامضای

دهایازمقاالتی
برگزی 
شتربصورتنامههای سرگشادهونیزبصورتسرمقالهدرماهنامه«ایرانشهر»(كهبهمدتیكسالبهمدیریتخوداوانتشار

ازكشور،بی
هابدوناستثناءازپرخوانندهترینمطالبمطبوعاتفارسی برونمرزی درسالهای پسازانقالببودهاند

دهاند.اینمقاله
یافت)بهچاپرسی 
(ناشرفرزاد.)4116/6481،
فروغهاییدرتاریكی
فشدهاستادشجاعالدینشفادرسالهایبرونمرزی(ناشرفرزاد.)4114/6484،

دهایازمجموعهآثارتألی
برگزی 
نقشفرهنگیایراندرتمدنوفرهنگجهانغربازطریقاسپانیایمسلمان.
یكتاریخنگاشتهشده،مستقیما ًبهایرانواسپانیا جای پای  4311سالهفرهنگایراندراسپانیای باستانی،اسپانیای مسلمان،اسپانیای نو،
بازنگاریزباناسپانیایی«(»De Persia a la España musulmana. La Historia recuperadaدانشگاه،Huelva
اسپانیا )4111/6491 ،در  111صفحه .ترجمه فارسی این كتاب توسط شادروان دكتر مهدی سمسار انجام گرفته است (ناشر فرزاد،
.)4113/6483
تهایچهاردهقرنتاریخاسالمیكشورشبداند.
یبایددربارهواقعی 
پسازهزاروچهارصدسال.آنچههرایرانیهزارهسومم 
در دو جلد و  6311صفحه ،بر مبنای چهار صد كتاب و رساله فارسی و عربی و نزدیك به ششصد كتاب و رسانه به زبانهای مختلف
اروپایی.نخستینكتابتحقیقیازایننوعكهدردنیایاسالمیبهچاپرسیدهاستواستادشفاآنرامجموعهآگاهیهاییدانستهاستكه«هر
تهایناشناختهچهاردهقرنتاریخاسالمیكشورشداشتهباشد»(ناشرفرزاد.)4114/6484،
یبایددربارهواقعی 
ایرانیهزارهسومم 
ثارمنتشرشدهشجاعالدینشفادربیستوچهارسالهپسازانقالب

دهایازمجموعهآ
امهاییازدورانظلمتبرگزی 
پی 
یگفتار،تولدی دیگر،پسازهزاروچهارصدسالبا
حالمسائل،درپیكاراهریمن،جنایتومكافات،ایراندرچهارراهسرنوشت،س 
توضی 
پیشگفتاریازمؤلفبهاهتمامدكترآذرابتهاج(مركزفرهنگیداوود)(ناشرفرزاد.)4114/6484،
حقوقبشر،قانونبیضهوبمباتمی.اسالمنابدمحمیدرایرانسال4119/6483
اسالمنابدمحمی درایرانامروز.بررسی قانونمجازاتاسالمی،حدودوقصاصودیات،كهازسال 6111پیشبصورتقانونجزائی
ایراناجراءمیشود(ناشرفرزاد).
معمایادیان(آخرینكتابمؤلفكهپسازدرگذشتاومنتشرشد)سیریتحقیقیدربارهادیانتوحیدیودربارهمنشاءالهیقرآن
(نگاشتناینكتابتنهاساعاتی قبلازدرگذشت شجاعالدینشفابهپایانرسیدواستاددربسترمرگآنرابه«جوانانسازندهایرانسربلند
فردا»اهداءكرد)
(ناشرالبرز.)4161/6481،

شجاعالدینشفاwww.shojaeddinshafa.com

*سایتاینترنتی
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