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سخن در باب تاریخ خاطره نویسی در ایران و آغاز آن از عهد ناصری و جایگاه حزب تودة ایران به عنوان 
گسترده ترین و سازمان یافته ترین حزب غیردولتی تاریخ ایران، و نیز انگشت شمار بودن کتاب های تاریخ 
این حزب، موارد مهم و جالب توجهی اند که اکنون مجال طرح شان نیست. در این جا تنها به چندوچون 
گزینش آثاری که در این کتاب شناسی آمده است می پردازیم تا کار پژوهشگرانی که از آن بهره خواهند 

گرفت، آسان شود.
هدف از تدوین و تنظیم این کتاب شناسی ارائة مشخصات کتاب شناختی آثاری است که موضوع 
اصلی آن ها خاطرات فعاالن حزب توده و زندگی نامه های آنان یا خاطرات دیگران دربارة آنان است. 
تنها دو استثنا وجود دارد: خاطرات خارکِ کریم کشاورز که گرچه نامش در کتاب کمونیزم در ایران 
جزو بازداشت شدگان حزب توده آمده و خاطرات سید ابوالقاسم انجوی شیرازی که هر چند آرداشس 
آوانسیان در خاطراتش مدعی است او را وادار به پوشیدن لباس روحانی و رفتن به مشهد برای تبلیغ 
مارکسیسم کرده، به هیچ وجه عضو و فعال حزبی محسوب نمی شوند و خاطراتشان صرفاً به علت یاد کردن 
از تبعیدیان توده ای خارک، از جمله علی اصغر احسانی، در این کتاب شناسی آمده است. خاطرات ایرج 
گرگین که می گوید همیشه از عضویت و داشتن کارت عضویت بدش می آمده و هما ناطق که به خاطر 
شوهرش عضو رسمی حزب نشده، اما هر دو کنشگر فعال حزبی بوده اند، نیز در این فهرست آمده است.

منظور از حزب تودة ایران در این جا، همة سازمان های مرتبط با این حزب مانند سازمان جوانان، 
سازمان افسران، و تشکیالت زنان است، به اضافة اعضای فرقة دموکرات آذربایجان که شمار زیادی 
از آنان پیشینة عضویت در حزب تودة ایران را داشتند و در چارچوب سازمان ایالتی حزب در آذربایجان 
یک جا به عضویت فرقه درآمدند و بعدتر نیز، در مهاجرت، دوباره و یک جا به این حزب پیوستند. و 
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همچنین آن دسته از اعضای حزب دموکرات کردستان که پس از فروپاشی جمهوری مهاباد فعالیت 
سازمانی خود را در حزب تودة ایران پی گرفتند.

منابع به زبان فارسی اند. چند مورد ترجمه هم در میان آن هاست و فقط به صورت کتاب هستند، از 
جمله فایل های پی.دی.اف. منتشرشده توسط طرح »تاریخ شفاهی ایران« مرکز مطالعات خاورمیانة دانشگاه 
هاروارد و »برنامة تاریخ شفاهی« بنیاد مطالعات ایران. کتاب ها به شرطی که اطالعاتی هرچند اندک ولی 
قابل استفاده برای پژوهشگران در آن ها آمده باشد شامل خاطرات، سفرنامه، زندگی نامه، داستانـ  خاطره، 
بزرگداشت اشخاص، تاریخ، و دفاعیات در دادگاه هستند. خاطرات نیز الزاماً خاطرات زمان عضویت شخص 
در حزب تودة ایران نیست. ممکن است خاطرات سال های بعد یا قبل و حتی خاطرات دورة کودکی اش 
باشد که برای دست یافتن به درک بهتری از زمینه های گرایش اشخاص به این حزب الزم است. خاطرات 
مرتبط با حزب تودة ایرانِ جالل آل احمد و انور خامه ای در این فهرست آمده، ولی خاطرات و سفرنامه های 
سال های بعد از 1332 این دو ذکر نشده است؛ سفرنامه های کاظم ودیعی نیز به عنوان نمونة جالب توجهی 

از طرز تفکر یک عضو سابق حزب توده که به خدمت نظام حاکم درآمده بود آورده شده است.
در مورد خسرو روزبه، به دلیل نبود خاطراتی از وی، دیگر نوشته های او از جمله دفاعیاتش را که 
حاوی خاطرات باارزشی است آورده ایم. نیز خاطرات محمد قاضی که تقریباً هیچ اشاره ای به فعالیت های 
حزبی وی ندارد یا خاطرات آذر آریان پور )همسر شجاع الدین شیخ االسالم زاده( که مربوط به سال ها پس 
از پایان فعالیت های حزبی وی است. همچنین دو نمونة جالب توجه از مصاحبه های تاریخ شفاهی اکبر 
اعتماد را داریم که یکی حاوی اطالعات خواندنی از فعالیت های حزبی وی است و دیگری هیچ اشاره ای 
به این دوره از زندگی وی ندارد. نگارنده در گردآوری و تنظیم این کتاب شناسی بر این باور بوده که بسنده 
کردن پژوهشگران به منابعی که عنوان کتاب مشخص خاطرات دارند و آن خاطرات هم مشخصاً در 
پیوند با فعالیت حزبی راوی است  درست نیست. چرا که ممکن است در کتاب خاطرات یک فعال حزبی 
سابق که فاقد ذکری از خاطرات آن بخش از زندگی اش است به اطالعات ارزشمندی دست پیدا کنند. 
انتخاب داستانـ   خاطره هایی که در فهرست آمده از دشوارترین بخش های تهیة این کتاب شناسی 
بود؛ به ناگزیر قدری سلیقه در کار آمد و از برداشت شخصی از میزان قابلیت اتکا به آن ها در پژوهش ها، 
اهمیت جایگاه حزبی شخص و نیز بود و نبود منبع دیگری جز این داستان ـ  خاطره ها دربارة وی اثر 
پذیرفت. برای نمونه داستانـ   خاطره های ابراهیم یونسی آورده شده؛ اما رمان های همسایه ها و داستان 

یک شهر احمد محمود نیامده است.
عنوان فرعی کتاب ها، اگر اطالعات سودمند می داده، ذکر شده و برای آسان تر کردن کار پژوهشگران، 
اگر ناِم بازگوکنندة خاطرات از روی نام کتاب و نویسنده اش مشخص نمی شد، این نام در پرانتز و پس از 
تاریخ انتشار اثر آمده است. همچنین، در موارد بسیار اندکی به دلیل انتشار کتابی در خارج از شهر تهران و 
دسترسی نداشتن نگارنده به آن، اطالعات الزم از داده های اینترنتی نقل شده که ممکن است دقیق نباشد.

طبعاً اگر بیم بیشتر شدن حجم این کتاب شناسی نبود، می شد با موارد دیگری آن را تکمیل کرد، 
از جمله با کتاب شناسی اسناد تاریخی و رمان های منتشرشده با محوریت حزب تودة ایران یا خاطرات 
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کسانی مانند حمید سبزواری، احسان یارشاطر، و محمد بهمن بیگی که در روزهای اوج این حزب به آن 
گرایش پیدا کردند اما به هر دلیل عضوش نشدند یا آثار کنشگران سیاسی دیگر و مسئوالن امنیتی که 

از موضع مخالف یا منتقد در این خصوص خاطراتی نوشته اند.
سخن پایانی آن که این کتاب شناسی بی نقص نیست و اگر تذکری موجب تکمیل و تدقیق آن شود 
موجب امتنان خواهد بود. و سپاسگزاری می کنم از شیوا فرهمند راد که این کتاب شناسی را، پیش از 

انتشار، دید و چهار اثر را به آن اضافه کرد.
ب. ز.
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64. جعفرلی، ابوالفضل. جستجوی زندگی: دوران مهاجرت. تهران: سروش، 1378.
65. جهانشاهلو افشار، نصرت اهلل. ما و بیگانگان. تهران: نشر ورجاوند، 1380.

66. چشم آذر، میرقاسم. خاطرات سیاسی. باکو: بی نا، بی تا.
67. حاجبی تبریزی، ویدا. پری حاجبی در خاطرة دوستانش. جلد1، بی جا: بی نا، 1383.

68. ----- .  داد بی داد. تهران: نشر بازتاب نگار، چاپ دوم، 1383 )خاطرات فهیمه فرسایی(.
69. حسامی، کریم. خاطرات کریم حسامی. کیستا: کتاب ارزان، 2011.

70. حقی، بهروز. لحظاتی از زندگی صفر قهرمانیان. کلن: نشر آذربایجان، 1372.
71. حکیم رابط، خسرو. روز هفتم. تهران: نشر ورجاوند، چاپ دوم، 1382.

72. خامه ای، انور. از انشعاب تا کودتا. تهران: انتشارات هفته، 1363.
73. ------ . پاسخ به مدعی. تهران: انتشارات به نگار، 1368.
74. ------ . پنجاه نفر و سه نفر. تهران: انتشارات هفته، بی تا.

75. ------ . چهار چهره: خاطرات و تفکرات دربارة نیما یوشیج، صادق هدایت، عبدالحسین 
نوشین و ذبیح بهروز. تهران: کتابسرا، 1368.

76. ------ . خاطرات روزنامه نگار. بی جا: نشر دیگر، 1381.
77. ------ . فرصت بزرگ از دست رفته. تهران: انتشارات هفته، 1362.

78. خانبابا تهرانی، مهدی و حبیب الجوردی. خاطرات مهدی خانبابا تهرانی. طرح تاریخ 
شفاهی ایران مرکز مطالعات خاورمیانة دانشگاه هاروارد، تاریخ مصاحبه 1983.

79. ------ و حمید شوکت. نگاهی از درون به جنبش چپ ایران. تهران: شرکت سهامی 
انتشار، 1380.

80. خانلری، مولود و ضیاء صدقی. خاطرات مولود خانلری. طرح تاریخ شفاهی ایران مرکز 
مطالعات خاورمیانة دانشگاه هاروارد، تاریخ مصاحبه 1984.

81. خلخالی، ع. الف. پرتو گفت وگو: کیانوری در بوتة نقد و بررسی. تهران: امیرکبیر، 1380 
)خاطرات شماری از اعضای حزب تودة ایران دربارة خاطرات نورالدین کیانوری(.

82. خسروپناه، محمدحسین. سازمان افسران حزب تودة ایران از درون و دربارة سازمان 
درجه داران حزب تودة ایران. تهران: نشر پیام امروز، 1380 )خاطرات شماری از اعضای 

سازمان افسران حزب تودة ایران(.
83. ------ . سازمان افسران حزب تودة ایران 1323-1333. تهران: شیرازه، 1377 )خاطرات 

مهدی همایونی(.
84. ------ . سید محمدباقر امامی و کروژوک های مارکسیستی او. تهران: شیرازه، 1393 

)خاطرات هونان عاشق(.
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85. داداش زاده، کاوه. پادشاه زندان ها. تهران: انتشارات خجسته، 1389.
86. دانشیان، غالم یحیی. خشم و هیاهوی یک زندگی: زندگی و خاطرات غالم یحیی دانشیان 
از فرقة دموکرات آذربایجان و حزب تودة ایران. ترجمة علی مرادی مراغه ای. تهران: نشر 

اوحدی، 1388.
87. دریابندری، نجف و حسین میرزائی. سال های جوانی و سیاست: خاطرات نجف دریابندری 

از آبادان. آبادان: انتشارات آبادان، 1395.
88. ------ و مهدی مظفری ساوجی. گفت وگو با نجف دریابندری. تهران: انتشارات 

مروارید، چاپ دوم، 1389.
89. ------ . یادداشت های روزانه: سی روز با نجف دریابندری. تهران: انتشارات نگاه، 

چاپ سوم، 1395.
90. دستغیب، عبدالعلی و سید عبداهلل سادات مدنی. عبدالعلی دستغیب. تهران: نشر ثالث، 1389.
91. دیلمقانیان، ابراهیم. در پای دیوار بهشت کرملین. بی جا: بی نا، بی تا )خاطرات چارلز صیادی(.

92. رضا، عنایت اهلل. ناگفته ها. تهران: نشر نامک، 1391.
93. رضوانی، محسن و حمید شوکت. نگاهی از درون به جنبش چپ ایران. تهران: نشر اختران، 

.1386
94. روزگار، محمد. از انزلی تا دوشنبه: خاطرات تلخ و شیرین روزگار. استکهلم: انتشارات آرش، 1994.

95. روزبه، خسرو. اطاعت کورکورانه. بی جا: بی نا، بی تا.
96. ------ . زندگی نامه و آخرین دفاع. بی جا: بی نا، 1357.

97. ------ . متن دفاع کامل آقای خسرو روزبه در دادگاه تجدیدنظر. تهران: بنگاه 
مطبوعاتی دنیا، بی تا.

98. روزبه، منوچهر. زندگی خانوادگی ـ نظامی و مبارزات سیاسی خسرو روزبه. بی جا: 
انتشارات آرش، 1357.

99. زربخت، مرتضی. از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس: راه پیمایی تاریخی مالمصطفی 
بارزانی بهار 1326. تهران: شیرازه، چاپ دوم، 1377.

100. ------ و حمید احمدی. خاطراتی از سازمان افسران حزب تودة ایران. تهران: انتشارات 
ققنوس، 1382.

101. زربخت، ناصر. گذار از برزخ: خاطرات یک توده ای در مهاجرت. تهران: نشر آتیه، 1380.
102. ساعدی، غالمحسین و ضیاء صدقی. خاطرات غالمحسین ساعدی. طرح تاریخ شفاهی 

ایران مرکز مطالعات خاورمیانة دانشگاه هاروارد، تاریخ مصاحبه 1984.
103. سالمی، نورالدین. بامداد در آینه: ده سال گفتگو با احمد شاملو. سوئد: نشر باران، 2002.

104. سرابی، م. ا. سال های پشت سر. جلد 1، 2 و 3، بی جا: بی نا، 1384.
105. سنجر، شایسته. خاطرات همسر یک افسر توده اي. کالیفرنیا: زمانه، 1993.
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106. سهرابیان، آلبرت. خاطرات آلبرت سهرابیان: برگی از جنبش کارگری کمونیستی ایران. 
بی جا: بیدار، 1379.

107. شریفی، لیال. داستان سه نسل آواره. جلد 1، 2 و 3. کابل: بنگاه انتشارات میوند، چاپ 
دوم، 1386.

108. شفائی، احمد. قیام افسران خراسان و سی وهفت سال زندگی در شوروی. تهران: 
کتاب سرا، 1365.

109. شفیعی رودباری، احمد: زندگی من، آلمان، بی نا، چاپ دوم، 1382.
110. شفیعی نسب لنگرودی، سیدابراهیم: از زندگی بیاموزیم، خاطرات و یادداشت ها، تهران، 

نشر نوشه، 1386.
111. شمیده، محرم علی. زندگی نامة شمیده. کلن: بی نا، 1373.

112. ------ . خاطرات زندان. باکو: بی نا، 1359.
113. شهریاری، پرویز و امیر حاجی صادقی. یک زندگی... . تهران: نشر کوچک، 1382.

114. شیرازی، هاشم. خاطرات دکتر هاشم شیرازی از فعاالن سیاسی کردستان. تهران: توکلی، 
.1380

115. صابری، پری و مهناز افخمی. خاطرات پری صابری. برنامة تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات 
ایران، تاریخ مصاحبه 1985.

116. صادق وزیری، صارم الدین. دفاع از دو چهرة برجستة جنبش ملی کرد زنده یادان قاضی 
محمد و احسان نوری پاشا. بی جا: بی نا، بی تا.

117. ------ )با نام مستعار مکری(. خاطرات من از زنده یاد شهید دکتر سید حسین 
فاطمی همراه با برداشت هایم از این خاطرات در ارتباط با حوادث ایران و حواشی 

و تعلیقات. بی جا: بی نا، بی تا.
118. صالحی، محمدعلی. راهی به سوی صلح. تهران: بی نا، 2536.

119. صباحی، گنجعلی. آن روزها. ترجمة بهزاد هنری. بی جا: پورشاد، 1381.
120. صفوی، عطاءاهلل و اتابک فتح اهلل زاده. در ماگادان کسی پیر نمی شود. تهران: نشر ثالث، 

چاپ دوم، 1384.
121. طاهرزاده، علی و علی درازی. مرا ببخش مادر. تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی 

جمهوری اسالمی ایران، 1394.
122. طلوعی، محمود. چهره ها و یادها. تهران: نشر علم، 1381.

123. ضیاء ظریفی، ابوالحسن. حکایت زندگی. تهران: نشر امین دژ، 1385.
124. ------ . زندگی نامة حسن ضیاء ظریفی. تهران: نشر امین دژ، 1382.

125. ------ . سازمان دانشجویان دانشگاه تهران: نگاهی دیگر به پیشینة مبارزات دانشجویی 
در ایران 1320-1332 شمسی. تهران: شیرازه، 1378.
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126. طاهری مجد، مریم و هوشنگ گلشیری. مجموعه گفت وگوهایی دربارة هوشنگ گلشیری. 
تهران: روزنگار، 1383.

127. طبری، احسان. از دیدار خویشتن. تهران: انتشارات بازتاب نگار، 1382.
128. ------ . دهة نخستین. تهران: انتشارات آلفا، 1358.

129. ------ . کژ راهه: خاطراتی از تاریخ حزب توده. تهران: امیرکبیر، 1366.
130. طهوری، عبدالرحیم. سرابی به نام حزب تودة ایران. بی جا: بی نا، بی تا.

131. عاشورپور، احمد و دیگران: آفتاب خیزان دریا طوفان، زندگی احمد عاشورپور، تهران، 
نشر چشمه،1384.

انتشارات  آلمان غربی:   .1335-1330 توده ای  افسر  خاطرات یک  132. عباسی، روح اهلل. 
فرهنگ، 1989.

133. عسگری، میرزا آقا )مانی(. خشت و خاکستر. ج 1 و 2، آلمان: نشر هومن، چاپ دوم، 
.2008

134. عصار، ناصر و فرخ غفاری. خاطرات ناصر عصار. برنامة تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات 
ایران، تاریخ مصاحبه 1984.

135. عضد، ابونصر. بازنگري در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان همراه با خاطرات نگارنده و 
تأمالتي چند از رویدادهاي معاصر ایران. تهران: دنیاي کتاب، 1376.

136. علوی، بزرگ. اوزبک ها. تهران بی جا: بی نا، بی تا.
137. ------ . پنجاه وسه نفر. تهران: مؤسسة انتشارات امیرکبیر، چاپ جدید، 1357.
138. ------  و حمید احمدی. خاطرات بزرگ علوی. تهران: دنیای کتاب، 1377.

139. ------ و باقر مؤمنی. در خلوت دوست: نامه های بزرگ علوی به باقر مؤمنی. تهران: 
مؤسسة انتشارات عطایی، 1382.

140. ------ . گذشت زمانه. تهران: انتشارات نگاه، 1385.
141. علوی، نجمی و حمید احمدی. ما هم در این خانه حقی داریم )خاطرات نجمی 

علوی(. تهران: نشر اختران، 1383.
142. علی زاده، مصطفی. خاطراتی از زندان و خواب پریشان. تهران: انتشارات هیرمند، 1380.

143. علی نژاد، سیروس. از فرانکلین تا الله زار. زندگی نامة همایون صنعتی زاده. تهران: انتشارات 
ققنوس، 1395.

144. عمویی، محمدعلی. ُدرد زمانه. تهران: انتشارات آنزان، 1377.
145. فانی یزدی، رضا. سوسیالیسم رؤیایی من، دفتر اول: در کوران مبارزة انقالبی، دفتر 

دوم: دستگیری و بازجویی. امریکا: ناشر نویسنده، 1396.
146. فتح اهلل زاده، اتابک. اجاق سرد همسایه. تهران: انتشارات معین، 1387 )خاطرات محمد 

روزگار، احمد شفیع و احمد محمدیان(.
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147. ------ . خانة دایی یوسف: وقایعی تکان دهنده از مهاجرت فداییان اکثریت به 
شوروی. تهران: نشر قطره، چاپ سوم، 1381 )خاطرات عطاءاهلل صفوی(.

148. فرزاد، شاهرخ. فرقة دمکرات آذربایجان از تخلیة تبریز تا مرگ پیشه وری. تهران: نشر 
اوحدی، 1385.

149. فرزانه، مصطفی )م.ف. فرزانه(. بن بست بر مبنای چند نامه از مرتضی کیوان. تهران: نشر 
تاریخ ایران، 1374.

150. فروتن، غالمحسین. یادهایی از گذشته: خاطرات دکتر غالمحسین فروتن. تهران: 
انتشارات سخن، 1380.

151. فروتن، غ ]غالمعباس[. افسانة ما. بی جا: بی نا، بی تا.
152. فرهمند راد، شیوا )ف. شیوا(. با گام های فاجعه. بی جا: انتشارات حزب دمکراتیک مردم 

ایران، 1368.
153. ------ . قطران در عسل. لندن: اچ. اند. اس. مدیا، 1393.

154. فیروز، مریم. چهره های درخشان. تهران: شرکت سهامی خاص انتشارات توده، 1359.
155. ------ . خاطرات مریم فیروز )فرمانفرمائیان(. تهران: انتشارات اطالعات، چاپ دوم، 1374.

156. قاسمی، سیدفرید، خرم آبادشناسی 4، خرم آباد، انتشارات افالک، 1379،)خاطرات اسفندیار 
مرادی(.

157. قاسمی، مهدی و غالمرضا افخمی. خاطرات مهدی قاسمی. برنامة تاریخ شفاهی بنیاد 
مطالعات ایران، تاریخ مصاحبه 1984.

158. قاضی، محمد. خاطرات یک مترجم. تهران: نشر زنده رود، 1371.
159. قریب، یوسف و بهمن زبردست. به دنبال سراب. تهران: شرکت سهامي انتشار، 1396.

160. ------ . حزب و طنز. تهران: نشر پرچین، 1394.
161. قوکاسیان، زاون. بردی از یادم. مروری بر زندگی لرتا هایراپتیان )نوشین(. تهران: انتشارات 

خجسته، 1393 )خاطرات نصرت کریمی(.
162. قهرمانیان، صفر و علی اشرف درویشیان. خاطرات صفرخان. تهران: نشر چشمه، 1378.
163. قیامی میرحسینی، سید جالل. ده چهره، ده نگاه. مشهد: انتشارات خانة آبی، 1377 

)خاطرات احمد منزوی(.
164. کامشاد، حسن. حدیث نفس. تهران: نشر نی، 1387.

165. ------ . حدیث نفس. جلد2. تهران: نشر نی، چاپ سوم، 1393.
166. کریمی، نصرت. یادنامة عبدالحسین نوشین. تهران: نشر نامک، 1387.

167. کشاورز، فریدون. خاطرات سیاسی. تهران: نشر آبی، چاپ دوم، 1380.
168. ------ و حبیب الجوردی. خاطرات فریدون کشاورز. طرح تاریخ شفاهی ایران مرکز 

مطالعات خاورمیانة دانشگاه هاروارد، تاریخ مصاحبه 1982.
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169. کشاورز، کریم. چهارده ماه در خارک. یادداشت های روزانة زندانی. تهران: انتشارات پیام، 1363.
170. کیان افراز، اعظم. جادوی صحنه. زندگی تئاتری عزت اهلل انتظامی. تهران: انتشارات افراز، 

چاپ سوم، 1388.
171. کیانوری، نورالدین. خاطرات نورالدین کیانوری. تهران: انتشارات اطالعات، 1371.

172. ------ . گفت وگو با تاریخ. تهران: نشر نگره، 1376.
173. ------ . گفت وگو با تاریخ )متن کامل(. تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش های 

سیاسی، 1386.
174. کی مرام، منوچهر. رفقای باال. تهران: شباویز، 1374.

175. گرگین، ایرج و مهناز افخمی. خاطرات ایرج گرگین. برنامة تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات 
ایران، تاریخ مصاحبه 1985.

176. گلستان، ابراهیم و حسن فیاد. از روزگار رفته. چهره به چهره با ابراهیم گلستان. تهران: 
نشر ثالث، 1394.

177. ------ و پرویز جاهد. نوشتن با دوربین. رو در رو با ابراهیم گلستان. تهران: نشر 
اختران، 1384.

178. الهرودی، امیرعلی. یادمانده ها و مالحظه ها. باکو: نشر فرقة دمکرات آذربایجان، 1386.
179. لنکرانی، مصطفی و ضیاء صدقی. خاطرات مصطفی لنکرانی. طرح تاریخ شفاهی ایران 

مرکز مطالعات خاورمیانة دانشگاه هاروارد، تاریخ مصاحبه 1985.
180. مجید فیاض، عبدالمجید. از باغ قصر تا قصر آرزوها. جلد1، تهران: انتشارات کویر، 1381.

181. ------ . از باغ قصر تا قصر آرزوها. جلد2، تهران، انتشارات کویر، 1389.
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