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 نشفایالدشجاع

1389-1297 

 

 یكزندگیكارنامه

 

 

 مشاغلگذشته

 یوزارتدربارشاهنشاهیـمعاونفرهنگ

 یالمللنیبیراندرامورفرهنگیرایـسف

 یرعاملكتابخانهپهلویـمد

 هاشناسرانیایالمللنیركلاتحادبیـدب

 رانیایسلطنتیفرهنگیركلشورایـدب

 یسوادیبابیكارجهانیپیملتهیركلكمیـدب

 (6431تهران،)یرانشناسیایسكنگرهجهانیـرئ

 (6431و6431رم،)ایتالیایرانشناسیایسكنگرهجهانیـرئ

 (6431نگرادومسكو،یلن)یرشورویاتحادجماهیرانشناسیسكنگرهایـرئ

 (6431راز،یش)ریسالكوروشكبنیبهمناسبتدوهزاروپانصدمیرانشناسیایسكنگرهجهانیـرئ

 

 یافتخاریهاسمت

 دانشگاهرمیـدكترافتخار

 دانشگاهمسكویـدكترافتخار

 ایخاسپانیتاریـعضووابستهفرهنگستانسلطنت

 شیـعضووابستهفرهنگستانهامرپورگشتالاتر

 ایتالیایروابطفرهنگیتویانستیـعضوافتخار

 (6196)فلورانس«یرییگیدانتهآل»یالمللنیزهبیـبرندهجا

 (6193)یعلوماتحادشورویآكادم«یفردوس»زهیـبرندهجا

 

 یوفرهنگیاسیسیهانشان

 ران،تاجیـا

 ونیران،همایـا

 وندونوریـفرانسه،لژ

 كیـفرانسه،پالمآكادم

 ـفرانسه،هنروادب

 یستگیشایبعالیـآلمان،صل

 ایكتوریـانگلستان،و

 یجمهوریستگیا،نشانشایتالیاـ

 یفرهنگیا،نشانطالیتالیـا

 یستگیش،نشانشایـاتر

 ریكان،سنگرگواركبیـوات

 یـسوئد،ستارهقطب

 ـدانمارك،دانهبروگ

 ـهلند،اورانژناسااو

 ك،لئوپولدیـبلژ

 یـمجارستان،پرچمجمهور

 توتایارستیـلهستان،پولون

 ژوسگنسال،نشانیوگسالویـ

 ،زاستاوسالنتومیوگسالویـ
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 یپكجمهور.ـپاكستان،نشاناس

 بجنوبیل،صلیـبرز

 نیبرتاسنمارتین،لیـآرژانت

 یك،نشانهمبستگیـمكز

 لند،ماهاپارامپنشانگفووكیـتا

 تاماهكوتای،سیـمالز

 «كیلیمن»ی،نشانامپراتوریوپیـات

 هیـمصر،وسامالجمهور

 هی،جمهورـتونس

 یـمراكش،نشانعلو

 ه،الاستحقاقیـسور

 ـقطر،الاستحقاق

 یستگیـسنگال،نشانشا

 

*     *     * 

 

 رانیآثارمنتشرشدهدرداخلا

 

بهچاپیجلد43یادرتهراندرمجموعه6433و6431یها،كهدورهكاملآنهادرسال6439تا6469یهاكتابمنتشرهدرسال13

 .دهاستیرس

 

نخستیالمارتشاعرانهیهانغمه شجاعین شده ترجمه اثر یالدن شامل شفا برگز44ن دیقطعه از یهاوانیده  Alphonse deشعر

Lamartine. 

 

مفصلدربارهگوتهواثراو،شرححالحافظتوسطه،بامقدم(Goethe)گوتهWest-Östlicher Diwan،ترجمهازیوانشرقید

 .حافظیهاقاشعاراوباسرودهیگوته،وتطب

 

بایبهتر اشعار رنین ،Lord G. Byronبرگز ییهادهی، Pilgrimage Childe Haroldاز Don Juanو ،Giaourو

 .اویهاوانیاشعارود

 

 LesوContemplationsوLa Légende des Sièclesازییهادهی،برگزVictor Hugo،كتورهوگویناشعارویبهتر

Orientalesگرآثارمنظوماویود. 

 

Intermezzoازییهادهیبرگز Heinrich Heine نهیناشعارهایبهتر هاكتابترانه»و »Romanceroد گانهسهیهاوانیو

 .معروفاو

 

یكلومجموعه(نگفتزرتشتیچن)So sprach Zarathustraازییهادهی،برگز Friedrich Nietzsche چهیناشعارنیبهتر

 .اشعاراو

 

 .گرآثارشاعرانهاویودLes Nuitsازییهادهی،برگز Alfred de Musset ناشعارموسهیبهتر

 

دونوآیبهتر كنتس اشعار برگز Anna de Noailles ین دییهادهی، یهاوانیاز او، وLe Cœur Innombrableاشعار

L’Honneur de SouffrirوL’Ombre des Jours.شودیآغازم«رازیشیباغدلگشا»قطعهمنظومكهبا31شامل. 

 

معروف  Les Chansons de Bilitisسیتیلیبیهاترانه اثر از ترجمه ،Pierre Louÿs آنآغازگرفصلیاثر. انتشار كه

،ویاریوپژمانبختیهحجازالدولعی،مطیسیدنفیازاستادسعییها،بامقدمهیترانهاصل663شامل.رانبودیاتمعاصرایدرادبیاتازه



3 

رجدهقان،یوایریدونمشین،نوابصفا،فری،احمدگلچیریمعی،رهیاریتوسطپژمانبختیهابهشعرفارسازترانهیبرگردانشمار

 ...یهنریهمراهبادوازدهتابلو

 

ترجمهازیونانییهانغمه ،Anthologie grecque یرآناكرتونوسافووملئاگروسشعراونانكهن،شاملاشعایُجنگشاعرانه

 .ونانباستانیینام

 

 .نیاتچهارهزارسالهچیادبهجامعدرباریاقرندهم،همراهبامقدمهینیشاعرچLi-poیها،ترجمهترانهینیچیهانغمه

 

رن،یدن،گوته،توماسمور،بای،هراس،درالیاش:رانیمختلفجهاندرارتباطباایناشعارشعرایازبهتریادهی،برگزیرانیایهانغمه

چه،فرانسواكوپه،یل،آناتولفرانس،نیهنت،لوكنتدولیوآرنلد،لین،امرسن،ماتینه،پوشكیشهاینریندبردوالمور،هایروكرت،مارسل

كنتسدونوآ وژانتارو، ژرم یبدنشتدت، پلیسنی، پرنسسبن، یفور، گابریبسكو، گارسسترال،یالمیونكر، ژرمنیآلماروبنس، اكالدرون،

 .انیساهاكیبومون،ا

 

انگلستان،ینامیسخنسرا611ازیهائ،شاملترجمهینوعخوددرزبانفارسیناثرادبی،جامعترشعرجهانیازشاهكارهاییهادهیبرگز

یكایكاوامریس،امریك،سویونان،هلند،بلژیش،یاترا،پرتقال،نروژ،سوئد،لهستان،چك،مجارستان،یا،اسپانیتالیه،ایفرانسه،آلمان،روس

 .نسخنورانیكایكاین،بامقدمهوشرحمربوطبهیالت

 

دری،ازقرنهفدهمتابهامروز،بامقدمهمبسوطییكایسخنورامر43دهازآثارشاعرانهیقطعهبرگز36،شاملیكائیناشعارامریبهتر

 .یكائیاتامریادبهبار

 

ناثرنوعخودی،نخست(كشور63شاعرهمتعلقبه41اثراز14)جهانازسافوتابهامروزینامیهاازاشعارشاعرهیادهی،برگزهاشاعره

 .یاتپارسیدرادب

 

برگزاتجهانینادبیزریهابرگ نثرنویاتازهیهادهی، و ازهمروسوفكلدریازآثارنظم اونانتیسندگانوسخنورانجهانغرب،

 .رانیستم،عمدتاًدرارتباطآثارآنهاباایقرنبیسندگانوشعراینو

 

شاملمتنفرانسهویران،چاپدوزبانینكشوردرارتباطبهایهبزرگانادبایدهازآثارمنظومومنثوركلی،برگزاتفرانسهیراندرادبیا

 .هااشعارونوشتهیترجمهفارس

 

 .Chateaubriand،ترجمهازاثرمعروفرنه

 

 .ییكایامریسندهنامینوEdgar Allan Poeیدهازداستانهای،ترجمهدهداستانبرگزالیرازوخیهاافسانه

 

 .Pierre Benoit،ترجمهازرمانمعروفگسماركیكون

 

 .Théophile Gautier،ترجمهازرمانمعروفیائیكمومیداستان

 

 .ییكایامریسندهنامی،نوThornton Wilder،اثرThe San-Louis-Re Bridge،یپلسنلوئ

 

 .Ernest Hemingway،ترجمهازرمانمعروفمانجارویلیكیبرفها

 

 .یرلندیسندهمعروفاینوG. Bernard Shaw،ترجمهازدواثر«ریمردتقد»و«دایكاند»

 

ازنویداستانها یبرگزیهااخالصهداستانیجلد،شاملمتن8،درسندگانبزرگیكوتاه ازپنجاهكشورمختلفیكصدنویده سنده نیدرا.

یارید،شماربسیارمواجهگردیتبسیمنتشرشدوازهمانآغازباموفق«اطالعاتماهانه»مجموعهكهبخشاعظمآندرطولچندسالدر

انددهشدهیانشناسانیرانینباربهاینخستیسندگانجهانغرببرایازنو بعداًبصورتكتابهانیمجموعها. نیباعناویاجداگانهیداستانها

 .دهاستیرهبچاپرسیوغ«نیعشقنخست»،«بیسیهارشكوفهیز»،«رازیشرابش»،«یآهنگروستائ»
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 انیافسانهخدا

 

 Jean Finot،رابشناسخود

 

 Gustave Lebon،هاشهیباورهاواند

 

 ششداستانهمجموع.دلدادگان

 

نهمسائلمربوطبهیمقالهدرزم68ران،یخاینهمسائلمربوطبهتاریمقالهدرزم63ازیا،مجموعهیوهنری،ادبیخیرتایهایبررس

تختبهیمختلفپایهااماهنامهیهانامهشازانقالبدرهفتهیپینمقاالتدرسالهایا.رانیایمقالهمربوطبهمسائلهنر3ران،ویاتایادب

 .اندرانبودهیاپژوهشگرانجهانغربدرارتباطباایمورخانیهاننوشتهیهركدامازآنهامنعكسكنندهجالبتردهویچاپرس

 

،باییایتالیترجمهازمتنا.دوزخ،برزخوبهشت:،درسهجلدیریگی،اثرمعروفدانتهآل La Divina Commedia یالهیكمد

بهشتبا:جلدسوم.صفحهمقدمه41برزخبا:جلددوم.صفحه91دریادوزخ،شاملمقدمه:ولجلدا.یهنریوتابلوهایهاوحواشمقدمه

 .Gustave Doréیتابلوازنقاشمعروففرانسو81صفحههمراهبا6143جمعاًشامل.صفحهمقدمه611

 

لتنواثراووترجمهسهكتاباولویمهبامقدمهدرباریسیترجمهازمتنانگل.John Miltonاثر Paradise Lost بهشتگمشده

 .«بهشتگمشده»دوموسوم

 

Acta Iranicaپا مجموعه شجاعیگذارهی، توسط مدیالدشده شفا، كتابخانین عامل سردبیپهلوهر ری، :  Pr. Jacquesپروفسور

Duchesne-Guillemin.6196جلدازسال33انتشار،Brillدنی،ل. 

 

 .6431،تهرانیپهلوهجلد،كتابخان3در،«یپهلویهپنجاهسالهشاهنشاهگاهنام»رانتشاریمد

 

شتابهامروز،دریراندرتمدنوفرهنگجهانازسههزارهپینقشفرهنگا(المعارفدائرة)،بخشاولازفرهنگنامهیرانشناسیجهانا

شواتحادیمربوطبهسهكشورآلمان،اتریهایافتشاملبررسیتشاران6491نبخشكهدرسالیا.دجهانیموجدیكصدكشورقدیارتباطبا

 .بودندگردآمدهیاصفحه6.311جلدكیشدندوهرسهبخشدریصفحهراشاملم311كازآنهایبودكههریستیالیسوسیرشورویجماه

 

*     *     * 

 

لقراریموردتجلیالمللنیمختلفبیازجانبمراكزفرهنگییكامالًاستثنایكهازآنهانامبردهشد،سهكتاببصورتیانمجموعهآثاریم

 .اندگرفته

انتشارآن،سهیدودرپیدرتهرانبهچاپرس6444درسالیاستكهبصورتدوزباناتفرانسهیراندرادبیانسهاثر،كتابیازایكی

برآننوشتندییهاظیتقرAndré MauroisوJules Romainsو André Malraux برجستهفرانسهیادبیتهایتنازشخص

رقراردادووزارتفرهنگفرانسهنشاندرجهاولیزكتابراموردتقدیفرانسهنیبدنبالآنآكادم.دیكتاببهچاپرسیبعدیكهدرچاپها

 .رابهمترجمكتاباهداكرد«هنروادب»

 

ناثرشاملترجمهسهیا.درتهرانصورتگرفت6443نچاپآندرسالیدانتهاستكهنخستیالهیكمدكاملهدورهناثر،ترجمیدوم

ً افتهاستویمترجماختصاصهصفحهازآنبهسهمقدم444ردگهیگیصفحهرادربرم6141جلددوزخ،برزخوبهشتاستوجمعا

یهایابینسهمقدمه،گذشتهازارزیدرا.صفحهاست668شاملیائنسهمقدمه،بخشمربوطبهبهشتآناستكهبهتنهینبخشایمهمتر

دیمبسوطدرزم عرفانیفلسفیدگاههاینه حافظیو و تقر)دانته یكه همزمان ً بودهیكدیبا اندگر ارداو( خاصبه زرتشتیتوجه ویرافنامه

ییفرهایانبابتگناهانمشابهكیارائهشدهاستكهدرآندوزخیدانتهشدهوبهعنواننمونهمواردمتعددیالهیآورآنباكمدشباهتشگفت

م بطوریبیمشابه مینند، نسخهیكه كه ازراهیازارداویاتواناحتمالداد دردسترسسخنورایرافنامه باشدییایتالینامعلوم .قرارگرفته

بهمترجمیافتخاریدنبالآندانشگاهرمدكترااقرارگرفتكهبیتالیدرایوتوجهخاصیموردبررسیالهیكمدیترجمهفارس خودرا

نترجمهراجزویایهاابهشفاتعلقگرفتودانشگاهناپلمقدمهیتالیا«یجمهوریستگیشا»یشنهادآندانشگاهنشانعالیاعطاكردوبهپ

یتخارجیكشخصیكباربهیخودراكههردوسالمعروفیالمللنیزهبیزجایندانشگاهقراردادوشهرفلورانسنیایعلمیكنفرانسها
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،6139راندرسالیخودبهایادرسفررسمیتالیایسجمهوریرئیگرونكیجووانیآقا.ردبدواهداكردیگیاتعلقمیتالیدوستدارفرهنگا

راً،بخشیاخ.هكردیهبودبهمترجمكتابهدزانجامگرفتینچاپكتابدانتهراكهدرآغازقرنشانزدهمدرونیابشدهازنخستیكنسخهنای

 La traduzioneباعنوانSienaشهریالمللنیدانشگاهبیدانشجویاالسالمخیبانومهزادشینترجمهموضوعتزدكترایا«دوزخ»

persiana dell’ Inferno di Danteیالمللنیاندانشگاهبئتداوریصفحهاستوه644دریااستادانهیقیقرارگرفتهكهكارتحق

 .اندممتازشناختهیانامهانیناآنراپایس



استثنایسندهكهبصورتیناثرنویسوم جهانیاصفحه6.311لقرارگرفته،كتابیموردتجلیالمللنیبیازجانبمراجعفرهنگییكامالً

بزرگجهانوجودیهاانكتابخانهیكهمیابراساسقاعدهازآنییهادونسخهیدرتهرانبهچاپرس6431استكهدرسالیرانشناسیا

آنهاتوسطیپسازآناظهارنظرهایكصدكشوراهداشدوچندییادانشگاهیكیاآكادمییكتابخانهمل641بهیداردازطرفكتابخانهپهلو

دریا درهمانوقتخالصهینكتابخانه كه ازطرفكتابخایاافتشد آنها از پهلوازهركدام چاپرسیابصورتجزوهینه .دیمستقلبه

ی،پنجآكادمیا،اتحادشورویتالیفرانسه،ایهای،آكادمUNESCOسازمان:ناستیناظهارنظرهاچنیازمراكزفرستندهایكلیفهرست

ین؛دانشگاههایلوآرژانتیا،برزیانش،اسپیك،اتریسوئد،نروژ،بلژیهای،آكادم(ریدلبرگ،باوینتس،هاینگن،مایبرلن،گوت)یعلومآلمان

لیپار استراسبورگو دوفرانس، كلژ كمبریس، اكسفورد، فرانسه؛ در ادیون لندن، برلنیج، انگلستان؛ در ماربورگ،یبرو هامبورگ، ن،

فرایگوت مونینگن، مونستر، لیبورگ، آمستردام، آلمان؛ وورتسبورگدر گنتیخ، بروكسل، هلند؛ اوترختدر ل(گان)دن، و لوون دری، ژ

ناپل،ونیندراتریك؛ویبلژ ا؛ورشودرلهستان؛بوداپستدرمجارستان؛اوبساال،اسلو،كپنهاگدرسوئدونروژویتالیزدرایش؛رم،

نگتن،یا،جرجواشیلوانینستن،پنسیا،پریلوتورنتووكبكدركانادا؛هاروارد،كلمبیگا؛مكیددراسپانیدرفنالند؛مادرینكیدانمارك؛هلس

توكیل؛سالوادوردرآرژانتیرودربرزیودژانیكا؛ریوتاهوكتابخانهكنگرهدرامریز،ینویلیكاگو،ایش وملبورندریدنیودرژاپن؛سین؛

ویمستقلفرهنگیسازمانها.لیمدراسرائیاورشلیهدرتونس؛دانشگاهعبریتونیدرآباددرهند؛قاهرهدرمصر؛زینووحیا؛دهلیاسترال

یادب انجمنآسییایانجمنآس: انستیتانیبریفرهنگیانگلستان،شورایسلطنتییایفرانسه، انستیتانیبریرانیمطالعاتایتویا، گوتهیتویا،

فنالند،یخاورشناسانهوخاوردور،انجمنیباخاورمیروابطفرهنگییایتالیایتویا،انستیتالیایآلمان،انجمنشرقیآلمان،انجمنخاورشناس

 .خاورشناسانیالمللنیهبیكا،اتحادیانهامریخاورمیتویا،انستیانجمنخاورشناساناسپان

 رانیآثارمنتشرشدهدرخارجازا

 

 Principes Politiques, Phulosophiques et»:نانتشاربهزبانفرانسهیاول.ینیهللاخمتیآیومذهبیفلسف.یاسیاصولس

Religieux de l’Ayatollah Khomeini ». Jean-Marie Xavière alias Shojaeddin Shafa.. 

 .زبانترجمهشدهاست8نكتاببهیا.6191س،ی،پارHallier/Albin Michelانتشارات

 

 رانیسرگشادهبههمهفرزندانایا،نامهراندرچهارراهسرنوشتیا

فارسینخست كتاب روشنگرین با ارتباط اسالمیاهیدر انقالب به یمربوط )6439سال واشنگتن، اول، 6438/6181چاپ فرزاد.

6491/4116.) 

 

 .نیرانبامكتبدكانداراندیمبارزههزارسالهفرهنگا.منیكاراهریدرپ

نامیشاعرونو443یهاازاشعارونوشتهیهائدهیبرگز بهامروزیران،ازفردوسیایسنده ناشرها)تا فرزاد.6416/6184ر،رانشهیا:

6491/4116.) 

 

 نیعدكانداراندیندارانوتشیعدیهزارسالهدربارهتشیهابهپرسشیهائپاسخینیتاخمینیحالمسائل،ازكلیتوض

.عیهانتشثجیحدینكتابهایدهازمعتبرتریثبرگزیدههزارحدیران،ازآغازتابهامروز،برمبنایعدرایدربارهتشیانتقادیبررس

كتابیتركامل این ایاز در تاكنون كه نوع تألین اسالم جهان تمام در و استیران شده )ف ناشرها. یا: 6416/6184رانشهر، فرزاد،.

 .(6481/4161البرز.6498/4111

 

 1379-1357 :تومكافاتیجنا

تارینانقالبسیدرنخستیریس خجهانیاه انقالبسالیدرزمیانتقادیبررس. وناشناختهسیا6439نه ،یاسیرانوعواملشناختهشده

كجلدیـ6181-6413/6188-6419رانشهر،یچهارجلدـناشرا)یوخارجیچندصدمنبعداخلیآن،برمبنایومذهبی،اقتصادیاجتماع

 (.6491/4116ژهـناشرفرزاد،یوهدنظركاملومقدمیباتجد

 

 .6496-6494س،ی،پاررانشهریرروزنامهایروسردبیمد
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گریدیتولد نویارانكهندرهزارهیا. نسلسازندیضروریگفتگوئ. درباریاهبا ایهاتیواقعهرانفردا ناشناخته روزویراندیغالباً

 امروز

بیكتاب تاكنون میكه دو از ایلیش خواندهیرانیون مآنرا بدست دست همچنان و )گرددیاند ناشرها. : البرز،6498/6111فرزاد، و

6488/4111.) 

 

 .گریدیپنجنقدبركتابتولد

یهاخوپاسخینگتن،كاوهدرمونیرانشهردرلوسآنجلس،مهرگاندرواشیآوردواره)6481و6491یهادرسالیاتبرونمرزیدرنشر

مجالت همان در منتشره آنها، پ( شجاعیشگفتاریبا شفایالداز ن ینشر. سازمان شهره فرزاد، یانتشارات ناشر)6481ور البرز:

6481/4116.) 

 

 گفتاریس

زبانچاپخارجیفارسیهانامههاوماهنامهنشفادرهفتهیالدشجاعیبهامضا6481و6411یهاكهدرفاصلهسالیازمقاالتیادهیبرگز

تخوداوانتشاریریكسالبهمدیكهبهمدت)«رانشهریا»نامهزبصورتسرمقالهدرماهیسرگشادهونیهاشتربصورتنامهیازكشور،ب

اندپسازانقالببودهیدرسالهایبرونمرزینمطالبمطبوعاتفارسیترهابدوناستثناءازپرخوانندهنمقالهیا.انددهیبهچاپرس(افتی

 (.6481/4116ناشرفرزاد،)

 

 یكیدرتارییفروغها

 (.6484/4114ناشرفرزاد،)یبرونمرزینشفادرسالهایالدفشدهاستادشجاعیرتألازمجموعهآثایادهیبرگز

 

 .مسلمانیایقاسپانیراندرتمدنوفرهنگجهانغربازطریاینقشفرهنگ

ًبهیخنگاشتهشده،مستقیكتاری نو،یایسلمان،اسپانمیای،اسپانیباستانیایراندراسپانیسالهفرهنگا4311یپایجاایرانواسپانیاما

،Huelvaدانشگاه)«De Persia a la España musulmana. La Historia recuperada»ییایزباناسپانیبازنگار

یاسپان 6491/4111ا، ) صفحه111در فارس. مهدیایترجمه دكتر شادروان توسط كتاب ین است گرفته انجام فرزاد،)سمسار ناشر

6483/4113.) 

 

 .كشورشبداندیخاسالمیچهاردهقرنتاریهاتیددربارهواقعیبایهزارهسوممیرانیآنچههرا.وچهارصدسالپسازهزار

 و برمبنا6311دردوجلد فارسیصفحه، كتابورساله نزدیوعربیچهارصد زبانیو به كتابورسانه مختلفیهاكبهششصد

هر»دانستهاستكهییهایدهاستواستادشفاآنرامجموعهآگاهیبهچاپرسیاسالمیایكهدردنننوعیازایقینكتابتحقینخست.ییاروپا

 (.6484/4114ناشرفرزاد،)«كشورشداشتهباشدیخاسالمیناشناختهچهاردهقرنتاریهاتیددربارهواقعیبایهزارهسوممیرانیا

 

 ستوچهارسالهپسازانقالبینشفادربیالدثارمنتشرشدهشجاعازمجموعهآیادهیازدورانظلمتبرگزییهاامیپ

گر،پسازهزاروچهارصدسالبایدیگفتار،تولدیراندرچهارراهسرنوشت،سیتومكافات،ایمن،جنایكاراهریالمسائل،درپحیتوض

 (.6484/4114زاد،ناشرفر()داوودیمركزفرهنگ)ازمؤلفبهاهتمامدكترآذرابتهاجیشگفتاریپ

 

 6483/4119رانسالیدرایاسالمنابدمحم.یضهوبمباتمیحقوقبشر،قانونب

یشبصورتقانونجزائیپ6111ات،كهازسالی،حدودوقصاصودیقانونمجازاتاسالمیبررس.رانامروزیدرایاسالمنابدمحم

 (.ناشرفرزاد)شودیراناجراءمیا

 

 قرآنیودربارهمنشاءالهیدیانتوحیدربارهادیقیتحقیریس(شدكتابمؤلفكهپسازدرگذشتاومنتشرنیآخر)انیادیمعما

رانسربلندیجوانانسازندها»دواستاددربسترمرگآنرابهیانرسینشفابهپایالدشجاع قبلازدرگذشتینكتابتنهاساعاتینگاشتنا)

 (اهداءكرد«فردا

 (.6481/4161ز،ناشرالبر)

 

 www.shojaeddinshafa.comنشفایالدشجاعینترنتیتایسا*


