
آمنه مجذوب صفا   كتابشناسیكريمامامی

الف:كتابهایفارسی
1. آشنايی با هنر آفريقا. گردآوری و تدوين مطالب: كريم امامی با همكاری پروژة دانشور كاجی. 
نويس��ندگان: جمشيد بهنام و... ديگران. تهران. س��ازمان راديو و تلويزيون ملی ايران. انتشارات 

سروش. 1356.
2. از پست و بلند ترجمه. هفت مقاله. دوره دو جلدی. تهران. انتشارات نيلوفر. چاپ اول جلد اول 

1372. چاپ اول جلد دوم به تدوين عبدالحسين آذرنگ و مژده دقيقی 1385.
3. اردش��ير )عنوان ديگر گزيده ای از آنچه دربارة اردش��ير محصص نوش��ته اند.(. تهران. كتاب 

نمونه1351.
4. آپارتهيد. گردآورنده: الكس الگوما. ترجمه: كريم امامی. تهران. خوارزمی 1360.

5. انس��ان و فضا . نوش��ته: آرتور س��ی كالرك و س��ردبيران اليف. ترجمه: كريم امامی. تهران. 
روزن1349.

6. از مصاحبت آفتاب: زندگی و شعر سهراب سپهری )تامالت و جستجوهايی در شعر سهراب 
سپهری(. گردآورنده: كريم امامی و كاميار عابدی به همراه كتاب شناسی كامل سهراب سپهری. 

تهران. نشر روايت 1375.
7. اس��کات فيتزجرالد. نوشته: چارلز.ای، شين. ترجمه: كريم امامی. تهران. سمر: دفتر ويراسته 

.1372
8. اصفهان نهان دل من. آثار آبرنگ آلن باياش��ی. متن فرانسه حامد فوالدوند. ترجمه انگليسی. 

كريم امامی. تهران. فرهنگسرا يساولی1374.
9. ايرانعکس های نيکول فريدنی. مقدمه فارسی: كرامت اله افسر. ترجمة انگليسی كريم امامی. 
ترجمة فرانسه حامد فوالدوند. ترجمة آلمانی پوراندخت پيرايش و محمود حسينی زاد. تهران. 

فرهنگسرای يساولی1373.
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10. ايران در چهار فصل. عكاس محمد صادق فسائی. انتخاب اشعار از عبدالحميد آيتی. ترجمة 
انگليسی از كريم امامی. تهران. نگار1379.

11. ايران قاجار از ديدگاه دو هنرمند فرانسوی اوژن فالندن و پاسکال كست 41-1839 ميالدی 
/ 57-1255 هجری قمری. پديد آورندگان: اوژن فالندن و پاس��كال كس��ت. نگارش فارس��ی و 

انگليسی: كريم امامی. تهران. نگار1377.
12. ايرانيان در ميان انگليسی ها. نويسنده: دنيس رايت. ترجمه: كريم امامی. تهران. فروزان روز 

.1364
13. بار ديگر تولدی ديگر/ اشعار فروغ فرخ زاد .همراه با ترجمة اشعار و لوح فشرده با دكلمه نيكی 

كريمی )ترجمة كريم امامی(. تهران. توفيق آفرين 1383.
14. برگزيدة آثار نقاشی محمود فرشچيان. ترجمه انگليسی امير جالل الدين اعلم، كريم امامی. 

خوشنويسی عباس اخوين. تهران. نگار 1383.
15. برگزيدة نقاشی آيدين آغداشلو 1372-1340. نويسندگان: كريم امامی، بابك احمدی، آيدين 

آغداشلو. اساليد: سعيد نوروزی. تهران. نشرهنر ايران1373.
16. بهار در ايران. عكاس: محمد صادقی فسائی با همكاری كريم امامی. تهران. نگاره1380.

17. به باغ همسفران: حسين كاظمی، سهراب سپهری، هوشنگ پزشك نيا. به كوشش روئين 
پاكباز و..ديگران. مترجم ها: گيتا ميرس��عيدی، فيروزه مهاجر، پيام پريش��ان زاده. ترجمة اشعار 
سپهری: كريم امامی، شائول نجاش. تهران. موسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر1379.

18. پرندگان تاها: آثار تاها بهبهانی 1351-1340. مقدمه از صفا الدين جهانبانی. ترجمة انگليسی: 
كريم امامی، ترجمه فرانسه: علی محمد فاطمی. تهران. تاها بهبهانی و بيتا وحدتی 1378.

19. پرويز كالنتری »برگزيده ی نقاش��ی ها«. متن از حسن ملكی  و..ديگران. ترجمه انگليسی از 
كريم امامی. خوشنويسی از جليل رسولی. تهران. زرين؛ سيمين 1382.

20. پيامی در راه: نظری به شعر و نقاشی سهراب سپهری. داريوش آشوری، كريم امامی، حسين 
معصومی همدانی. تهران. طهوری.1366.

21. پيشگامان نقاشی معاصر ايران نسل اول. نويسنده: جواد مجابی. ترجمه: كريم امامی. تهران 
هنر ايران 1376.

22. تا شقايق هست: شعرها و چشم اندازها/ سهراب سپهری. عكس ها و انتخاب اشعار از ريكاردو 
زيپولی. ترجمه انگليسی اشعار: كريم امامی. تهران. زرين؛ سيمين1384.

23. تامالت وجستجوهايی در شعر سهراب سپهری؛ از مصاحبت آفتاب/ كاميار عابدی به همراه 
كتاب شناسی كامل سپهری. گردآورندگان: كريم امامی و كاميار عابدی. تهران. ثالث: روايت1376.
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24. چهره ها: عکس های مريم زندی. پيش گفتار از كريم امامی. تهران. مريم زندی1372.
25. تهران در يک نگاه. زير نظر مهدی جمالی بحری و... ديگران . عكس ها محمد اسالمی راد. 
خوشنويس��ی محمد احصايی. ترجمه اشعار: كريم امامی. ترجمة متن: سيامك ساجدی، سيما 

صيقلی. تهران. شهرداری تهران: اداره كل روابط عمومی و امور بين الملل1371.
26. خرد و آزادی. يادنامه دكتر اميرحس��ين جهانبگلو. به كوش��ش: كريم امامی، عبدالحسين 

آذرنگ. تهران: باغ آيينه1372.
27. درگير و دار كتاب و نش��ر.  كريم امامی. گردآورنده: عبدالحسين آذرنگ، ايران نازكاشيان. 

تهران. نيلوفر: 1385.
28. دهمين جشن هنر شيراز. گردآوری و تدوين مطالب: كريم امامی با همكاری جالل الدين اعلم. 

تهران. انتشارات راديو و تلويزيون ملی ايران )انتشارات سروش(: 1355.
29. كاتالوگ برنامه آش��نايی ب��ا هنر آفريقا 10 آبان لغايت 25 آذر 2536 .  به كوش��ش: بنياد 
ش��هبانوفرح، دانش��گاه فارابی، س��ازمان راديو و تلويزيون ملی ايران. گردآوری و تدوين : كريم 
امامی، پژوهی دانشوركاجی. نويسندگان:جمشيد بهنام و ديگران. عكاس : بهمن جاللی، اصغر 
محتاج. طراحی و گرافيك: قبادشيوا، اسد قاجار. تهران. انتشارات سازمان راديو و تلويزيون ملی 

ايران)انتشارات سروش(:2536.
30. كتاب امروز؛ چندگفتار در زمينه تاليف و ترجمه و نشر. گردآورنده: كريم امامی. تهران: بی 

تا. بی جا
31. گتسبی بزرگ. اسكات فيتز جرالد. ترجمه كريم امامی. تهران: اميركبير، كتاب های جيبی 
1354.)چاپ اول اين كتاب تحت عنوان طال وخاكستر در سال 1344 توسط انتشارات سيرويد 

منتشرشده است.(
32. ديويد الچ. گراهام گرين. ترجمه كريم امامی. تهران: اميركبير، كتاب های جيبی، موسسه 

انتشارات فرانكلين:1353.
33. گرگی در كمين : برگزيده اشعار همراه با ترجمه انگليسی / عباس كيارستمی. ترجمه كريم 

امامی، مايكل بی برد. با مقدمه مايكل بی برد.تهران. سخن:1384.
34. ماجراهای شرلوک هلمز؛ كارآگاه خصوصی. نوشته: آ.كانن دويل. ترجمه كريم امامی. تصاوير 

اصلی از سيدنی بچت.تهران. طرح نو:1372.
35. مرقع شاهنامه شاه طهماسبی. آثاری از آقاميرك و ديگران. متن از استوارت كری ولش. ترجمه 
فارس��ی كرامت اله افسر. مقدمه فارسی و انگليسی كريم امامی. ترجمه فرانسه حامد فوالدوند. 
ترجمه مقدمه آلمانی پوراندخت پيرايش. طرح . اجرا يساولی. تهران . فرهنگسرا يساولی :1376.
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36. گزي��ده مثنوی به همراه مينياتورهای اصيل ايرانی. به خط محمد احصايی به اهتمام بهمن 
پارسا، فريده آتشكار. تابلوها از مجيد مهرگان و ديگران. مشاور هنری جمال الدين خرمی نژاد. 
تذهيب متن و حواشی از هوشنگ نعمتی. متن انگليسی كريم امامی. مقدمه فارسی و انگليسی 

جمال آل احمد. تهران. يساولی:1372.
37. نگاه: چگونه فيلم عروس��کی بس��ازيم.  عبداهلل عليمراد، كريم امامی.تهران. ميرس��عيدی 

فراهانی:1384.
38. باخشم به يادآر. نوشته جان آزبرن. ترجمه كريم امامی. تهران. بی نا:1342.

39. شيراز و چشم اندازهای پيرامون آن. با عكس های محمد صادقی فسايی. متن از كريم امامی. 
تهران. زرين؛ سيمين؛نشر نارستان:1387.

40. فرهنگ معاصر فارسی – انگليسی جيبی. تدوين واحد پژوهش فرهنگ معاصر. ويراسته كريم 
امامی.تهران. فرهنگ معاصر:1387.

41. فن و هنر عکاس��ی. هادی شفاييه. ويراس��ته كريم امامی. تهران. سازمان انتشارات انقالب 
اسالمی:1372.

42. غالمحسين نامی برگزيده آثار از سال1340 تا 1373 گفتگوی غالمرضا نامی و مرتضی مميز. 
ترجمه كريم امامی. ويرايش هرمز رياحی. تهران. نشرهنر ايران:1375.

43. ضرورت اقتصاد دانايی محور.  نوش��ته زولتان اكس، هنری د. آگرت. ترجمه كريم امامی. 
تهران. شورای عالی اطالع رسانی:1385.

44. روزه��ای خون، روزهای آتش. گزارش��ی مصور از پيروزی انقالب اس��المی. عكاس بهمن 
جاللی. عكس های اضافی از رعنا جاللی و ديگرانو به كوشش كريم امامی. تهران. زمينه:1358.

45. شور عشق: مروری بر آثار سيد علی اكبر صنعتی پيكره ساز ونقاش شوريده. پيشگفتار و شرح 
حال از هادی س��يف. ترجمه كريم امامی، م.قائد. عكس واساليدها از مسعود زنده روح كرمانی، 

داود صادق سا. تهران. مركز كرمان شناسی:نگار1376.

ب-كتابهایانگلیسی

 -Golestan palce library: a portfolio of miniature paintings and calligraphy    /

 Text researched and written by Mohammad Hasan Semsar; editing and Eng-

 lish translated by Karim Emami; colour transparencies by Said Mahmudi

Aznaveh .     Zarrin    , 2000   = 1379.
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 -The wine of Nishapur:a photographer's promenade in the rubaiyat of Omar

 Khayyam/  Shahrokh Golestan; Original calligraphy by Nassrollah Afjei;

new Enlgish rendering by karim Emami . Paris :  Souffles ,  1988 = 1367 .

- Along with Sohrab in Golestaneh\Persian calligraphy by Ainoddin Sade-

 ghzadeh; Paintings by Mahdi Alizadeh, Said Zarifi; text edition and traslation

in to English by Karim Emami. Tehran: Farhang sara (Yassavoli),     1997,  1375


