
 

 

 

 

 

 .1۹۳۱ ،تهران: نشر دف؛ ینفیس سعید تالیف/ گنجویاحوال و آثار نظامی .1

 اراتشتان هسوس، مرانهت اهگش: دانرانهت؛ یانجزن راتب فیال/ تویجنگ یظامرار ناالس رحار و شو آث والاح  .2

 .1۹3۱چاپ ، و 

 .1۹۳۹؛ تهران: تیرگان، مطلق/ مولف زهرا میرحسینی آشنایی با نظامی .۹

مقدمه و صدیق[؛  ]حسین محمدزاده )نظامی گنجوی در تحقیقات دکتر ح. م. صدیق(/ :ای از جانپاره .4

 .1۹۳3 ،تهران: تکدرخت؛ باباپور، سیداحسان شکرخدایی؛ به سفارش بنیاد شکوهیبیگف گردآوری یوس

هران: کوب، ت/ عبدالحسین زرین«مینظا ر و اندیشهو آثا زندگی هردر با»د آباکجادر جستجوی نا یر گنجهپ .5

 .1۹32علمی، 

 .1۹3۹د، زن یگنرهر فشن هسوس[: مرانهت[؛ وروزین یلع هتوش/ نهجنر گیپ .3

 .1۹31حمدتقی جعفری، تهران: کیهان، / محكمت، عرفان و اخالق در شعر نظامی گنجوی .3

: رانهت؛ دجم یایاطبا طبرضالمغ همرج؛ تادید اردوبیعدسمحم هتوشن /«ویجنگ یظامن یدگزن» هجنگ وناتخ .۱

 .1۹۱1 ،نزری

 .1۹3۱ ،ردوس[: فرانهت[؛ یانراهف ادیرزآبب یبتجم ملق ه/ بیظامن یدگزن .۳

 ،وس: ترانهت؛ قدی. ص[ حردانرگو ب اسبت]اق ؛فطانل. س، مزادهیل.آ. قارز، مب. م/ عیظامن یهشدیو ان یدگزن .11

1۹31. 

ظامیرد شرح احوال و زندگی ن  فهرستی از کتب منتشره شده   

 

 

http://www.lib.ir/book/84809960/پیر-گنجه-در-جستجوی-ناکجا-آباد-در-باره-زندگ/
http://www.lib.ir/book/84809960/پیر-گنجه-در-جستجوی-ناکجا-آباد-در-باره-زندگ/
http://www.lib.ir/book/69465785/حكمت-عرفان-و-اخلاق-در-شعر-نظامي-گنجوي/


 

 .1۹۳۳؛ بجنورد: آذرین مهر، / نویسنده ندا ریحانینامه نظامیزندگی .11

 .1۹35دلیری مالوانی؛ رشت: طاعتی، / ابراهیم او و مقلدان الر گنجهسخنسا .12

 .1۹۱۹حمدعلی مجاهدی؛ قم: حضور، / مگنجوی مینظا ر: حكیماشعا و برگزیده زندگی ریخسیری در تا .1۹

وشش / به کایگنجههای استاد دکتر بهروز ثروتیان درباره نظامیها و یادداشتمقالهشهربند گنجه: گزیده  .14

 .1۹۳1؛ تبریز، آیدین، زادهعلیرضا قوجه

، ره: زهاریس؛  یانیوتک ورین ندیالظامن شوشکه؛ بردیگتد دسیوح حیحص/ تویجنگ یظامن میكح اتیلک .15

1۹۱۹. 

؛ پیمان ج3. 1۹۱5 ،ارک: افرانهت، ردیگتد دسیوح نسح یواشو ح حیحص/ با ت ویجنگ یظامن اتیلک .13

 .1۹۱1. انعام1۹33؛ قطره، 1۹3۱، اببال.1۹۱3

 .1۹۱3هاشمی،  .1۹3۱، انعتسر میامر ش: نرانهت؛ ویولم یبتجم ححص/ مویجنگ یظامن میكح هنیجنگ .13

 /اتیاعو رب زلو غ دهیصق وانو دی اتغل گنرهو ف یظامن الح رح: شایهجنگ یظامن میكح ایهجنگ هنیجنگ .1۱

 .1۹۳2 ،طرهر قش: نرانهت؛ ردیگتددسیوح نسح یواشو ح حیحص؛ با تاندییمح دیعس شوشکهب

 ،آفرینشور؛ 1۹۳۳ ،ایرسافام .1۹31 ،تهران : کانون پژوهش و آموزش؛ دستگردی وحید حسن گنجینه گنجوی/ .1۳

1۹۳1. 

و ... ل خواجهجیحا زاده/ به کوشش ابوالفضل غنیالمللی حكیم نظامی گنجویمجموعه مقاالت کنگره بین .21

تبریز: انتشارات ؛ برگزارکننده بسیج فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی؛ []و دیگران

 .1۹۳3 پژوهشهای دانشگاه، 

]به سفارش[ فرهنگستان زبان و ادب  (/ به کوشش منصور ثروت؛شناسی)مجموعه مقاالت نظامی :مهمان دل  .21

کتاب حاضر ) .1۹۳5تهران : فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، ؛شهریاربنیاد پژوهشی  فارسی

در  1۹31المللی بزرگداشت سده تولد حکیم نظامی گنجوی است که در سال شامل برگزیده مقاالت کنگره بین

 (.تبریز برگزار شده است

http://www.lib.ir/book/84828478/سخنسالار-گنجه-و-مقلدان-او/
http://www.lib.ir/book/76711777/سیری-در-تاریخ-زندگی-و-برگزیده-اشعار-حکیم-نظ/


 

،  / عبدالنعیم محمد حسنینشاعر الفضیله عصره و بیئته و شعره, مجموعه ی کی استوان نظامی الگنجوی: .22

 ق.1۹3۹مصر: مکتبه الخانجی، 

 .1۹۱۹ود، نهب .1۹۱3 ، ر : سمیری: دب رانهت؛ ایارسپ رثومی/ ک ویجنگ یظامن .2۹

 .1۹۳1  ،گسترسایه  :قزوین؛ ر و گرافیست فاطمه شیرمحمدیگ/ نویسنده حسین مافی؛ تصویر ظامی گنجوین .24

 .1۹۱2بهروز ثروتیان، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی،  نظامی گنجوی/ .25

 .1۹53، تهران: پدیده ، / حسین لعل نظامی گنجوی .23

 .1۹۳4،تهران: نگاه؛ دجمیایاطبا طبرضالمزاده، غامین رسول/ محمدنظامی گنجوی .23

 .1۹۱2و، نهشدی: انرانهت؛ یمریک محمدرضا/ ویجنگ یظامن .2۱

 .1411تبریز: انتشارات یانار: آیدین، ؛  فانی تبریزی نویسنده /نظامی گنجوی .2۳

 .1۹۳3 ،تهران: راستی نو؛ /مولف زیبا غفارینظامی گنجوی .۹1

  .1۹۱۳؛ تهران: طاهر، /نویسنده داریوش دماوندینظامی گنجوی .۹1

 .1۹۱4/ زینب یزدانی ؛ تهران: تیرگان، نظامی .۹2

 .1۹۳۳تهران: اروانه، ؛ /گردآوری و گزینش لیال حیدرینظامی .۹۹

 .] 1۹55] ،تهران : پیوند؛ صدیقحسین / ی.ا برتلس ؛ ترجمه نظامی، شاعر بزرگ آذربایجان .۹4

 .1۹۳2 ،هران : امیرکبیر، کتابهای جیبی؛ تاکبر والیتی/ علیگنجوینظامی .۹5

 .1۹۳۳ ،تهران: تیرگان؛ یزدانی زینب عابدی، فرزانه نویسندگان /نگاهی بر زندگی و آثار نظامی .۹3

 .1۹۳۳ ،تهران : وانیا؛ فینی مهدی /گنجوینگاهی به زندگی نظامی .۹3

 یضرتم شوشکه/ بریجه مشش رنق فیالت - ویجنگ یظامر نكیپ تفه یسویازنب: اریصح روسع تفه .۹۱

  .1۹۱1، ملق ل: اهرانهت؛ یداران دیمر احباکیلع ،ردیجآش دییرش

 .1۹۱۱/ بهروز ثروتیان، تهران: همشهری، اینر و اندیشه نظامی گنجهه .۹۳

http://www.lib.ir/book/71914053/نظامی-الگنجوی-شاعر-الفضیله-عصره-و-بیئته-و-شعره/
http://www.lib.ir/book/71914053/نظامی-الگنجوی-شاعر-الفضیله-عصره-و-بیئته-و-شعره/
http://www.lib.ir/book/71954442/نظامی-گنجوی-عنوان-روی-جلد-نظامی-گنجوی-کیست/
http://www.lib.ir/books/?ids=78614895,78486432,81532477,81307658&p=1


 

 تالیف/ گنجویره ملی حكیم نظامیکنگ دومین مقاالت مجموعه: پیر گنجه تا گام دوم هویت ایرانی اسالمی از .41

-؛ تبریز: انتشارات پژوهش عاشورا سپاه فرهنگی معاونت سفارش به ؛فرهنگیان استان آذربایجان شرقی جبسی سازمان

 .1۹۳۳ های دانشگاه،

 

 

 


