
 

 

 

 

 

 

 .1۹۱۱ ساز،آینده تفکر: تهران .شراراسالمى نرگس تالیف/ میزه حیا و هیاهوآ .1

تهران : کارگاه فیلم و .نظامی؛ مدیر هنری سعید زاشکانییوسف بنلیاس/ ا اسکندرنامه: شرفنامه، اقبالنامه .2

 .1۹۱۱ ،گرافیک سپاس

 .1۹۱۱تهران : میراثبان ،  ./ به کوشش بهروز ثروتیانایگنجهنامه اثر نظامینامه: بازنویسی کتاب اقبالقبالا .۹

ویراستار ریوف شهسواری؛ زیر نظر / بازنویس محمد رمضانی؛ قبالنامه: قصه خواندنی اسکندرنامه نظامیا .4

 .1۹۱۱ ،هران: پیدایش؛ تهنری نشر پیدایش؛ شورای فرهنگی

/ گزینش و  ای همراه با متن کامل مخزن االسراراالسرار نظامی گنجهرده سحر سحری : گزیده مخزنپ .5

 .1۹۳5 ، بریز: آیدین؛ تنژادگزارش رضا انزابی

: رانهت .وبکنزری نیسحدالب/ عیظامن هشدیار و ان، آثیدگزن ارهاد: درباآبجاکن ویجتسدر ج هجنر گیپ .6

 (چاپ دهم) .1۹۱۱ ،نخس

هران: ت .یفرشته ناصر /ایگنجه های ادبیات غنایی در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامیبیین مولفهت .7

 .1۹۱۱ ،تخته سیاه

 9911 اا  رد نظامی رد باب  کتب منتشرشده 



 

 /اپشناسی والدیمیر پرای بر اساس الگوهای ریختگنجهحلیل ساختار منظومه خسرو و شیرین نظامیت .۳

 .1۹۱۱ ،هران: تخته سیاهت .فرشته ناصری

 /شناسی والدیمیر پراپای بر اساس الگوهای ریختگنجهحلیل ساختار منظومه لیلی و مجنون نظامیت .9

 .1۹۱۱تخته سیاه، هران: ت .فرشته ناصری

فرشته  /شناسی والدیمیر پراپای بر اساس الگوهای ریختگنجهپیکر نظامیحلیل ساختار منظومه هفتت .11

 .1۹۱۱هران: تخته سیاه، ت  .ناصری

 ،هران: نگاه معاصرت ./تالیف مهدی ماحوزیصویری از پنج گنج نظامی درقلمرو ادب غنای و خط منحنیت .11

1۹۱۱. 

 .1۹۱7 ،پیدایش: هرانت. مزینانی محمدکاظم بازنویس ؛[گنجوی نظامی/ ] کایت لیلی و مجنونح .12

 .1۹۱۱ران: آتیسا، ته .مرشت/ نویسنده سیاوش رستمانی؛ تصویرگر فاطمه مددیهای نظامی گنجویکایتح .1۹

 .1۹۱۱م : ارمغان طوبی، ق .جعفری/ محمدتقی عرفان و اخالق در شعر نظامی گنجوی مت،حک .14

 .1۹۱۱هران: پیدایش، ت .بازنویس مژگان کلهر؛ تصویرگر مانلی منوچهری /سرو و شیرینخ .15

 ،هران: کارگاه فیلم و گرافیک سپاست .یوسف نظامی؛ مدیر هنری سعید زاشکانیبن / الیاسسرو و شیرینخ .16

1۹۱۱. 

 .1۹۱۱ ،آرازرین: تهران .گنجوینظامی /سرو و شیرینخ .17

 .1۹۱۱هران: ایرسافام، ت .ردیگتددسیوح نسح یواشو ح حیحصا ت/ بسرو و شیرینخ .1۳



 

وند؛ ویرایش نثر مهدی صباغی؛ ویرایش شعر کاظم عبدال/ نظامی گنجوی؛ نثر لیال سعادتسرو و شیرینخ .1۱

 .1۹۱۱ ،انتشارات هنارس :مق .مطلقعابدینی

د یعس شوشک ه؛ بردیگتددسیوح نسح یواشو ح حیحصا ت؛ بایهجنگیظامن میک/ حنرییرو و شسخ .21

 .1۹۱۱ ،طرهر قش: نرانهت .اندییمح

هران : میراثبان ت .ثروتیان بهروز کوشش به/گنجوی نظامی اثر شیرین و خسرو بازنویسی: شیرین و خسرو .21

 ،1۹۱۱. 

 ./ به خط اظهر تبریزی )سده نهم هجری(؛ با مقدمه شیوا میهنسرو و شیرین نظامی: نسخه هنری مصورخ .22

 .1۹۱۱ ،هران : موسسه پژوهشی میراث مکتوبت

/ کتابخانه ملی فرانسه. پاریس suppl. persan 1029 دستنویسای: توصیف و تحلیل گنجهمسه نظامیخ .2۹

 .1۹۱۱ ،ران : موسسه پژوهشی میراث مکتوبته .رجمه سیدمحمدحسین مرعشیت؛ ریشار فرانسیس

ان: رای تهر .رجواهلل مهبیژنی؛ ویراستار حبیبپورنسیبه مقیم /پیکر نظامیورنق خیال: تحلیل بالغی هفتخ .24

 .1۹۱۱نو، 

 .1۹۱۱ ،قدیانی:  تهران .شیخی مژگان نثر به برگردان /استان لیلی و مجنوند .25

 .حقیقی یهراض نویسنده/ گنجوینظامی مجنون و لیلی داستان بازنویسی:  باش خودت دلت لیالی دخترم،  .26

 .1۹۱۱ ،صفهان: ایسابا

هران: ت .متاصغر حک/ نویسنده علیگنجویشکسپیر مقایسه با لیلی و مجنون نظامیومئو و ژولیت ویلیام ر .27

 .1۹۱۱ ،شفیعی



 

هران : موسسه پژوهشی ت ./ تالیف هلموت ریتر؛ ترجمه از آلمانی سعید فیروزآبادیانگیز نظامیبان خیالز .2۳

 .1۹۱۱ ،میراث مکتوب

 . 1۹۱۱ ،جنورد: آذرین مهرب .ریحانی/ نویسنده ندا نامه نظامیندگیز .2۱

 .1۹77 ،انکی: پرانهت .یانرجیسدییعس شوشک/ بویجنگ یظامن هسمدر خ یلیو ل نریی: شدو زن ایمیس .۹1

 .1۹۱۱کاشف علم، هاقان: د ./ طاهره باقریپردازی در منظومه لیلی و مجنون نظامی گنجویخصیتش .۹1

 .1۹۱۱ ،میراثبان: تهران؛ .ثروتیان بهروز کوشش به/ ایگنجهنظامی اثر شرفنامه کتاب بازنویسی: شرفنامه .۹2

 .1۹۱۱ ،هران: ایرسافامت .تصحیح و حواشی حسن وحیددستگردیبا / نظامی گنجوی؛ شرفنامه .۹۹

هران: ت .و حواشی حسن وحیددستگردی؛ به کوشش سعید حمیدیانای؛ با تصحیح / نظامی گنجهرفنامهش .۹4

 .1۹۱۱ ،نشر قطره

هران: ت ./ بازنویس مهناز طاهری ؛ تصویرگر نیوشا اصغریاقتباس از نظامی گنجوی() : یرین و فرهادش .۹5

 .1۹۱۱سپهرین، 

مشهد : دستور،  .ستودیان مهدی /(مجنون و لیلی داستان پیرامون پژوهشی) عذری شعر و عذری عشق .۹6

1۹۱۱. 

/ ای از داستانکاریکلماتورهایی پیرامون منظومه خسرو و شیرین همراه با خالصه : ستونشق و بیع .۹7

 . 1۹۱۱رج: انتشارات آرتیمانی، ک .نیااردشیر بزرگ

ار محسن ویراست الدین طباطبایی؛/ نویسنده عباس جهانگیریان؛ تصویرگر حسامپیکرصه خواندنی هفتق .۹۳

 .1۹۱7 ،هران: پیدایشت .هجری؛ زیر نظر شورای فرهنگی هنری نشر پیدایش



 

 .1۹۱2 ،هران: پیدایشت .الدین طباطبایی/ نویسنده عباس جهانگیری؛ نقاشی حسامپیکرقصه شیرین هفت .۹۱

ن نکومنش؛ بازنویسی مت / طراح سارا)بازنوشتی روان از اشعار نظامی( آمیزی لیلی و مجنونتاب رنگک .41

 .1۹۱۱ ،هران: سبزانت .خانیلیال کمال

ی؛ لرستان فرد ژادن گنجوی؛ خوشنویس اسماعیلنظامی فوسینباسیال /لیات حکیم نظامی گنجویک .41

 .1۹۱۱ ،هران: کتاب برترت .نگارگری علیرضا آقامیری؛ تذهیب عبداهلل پوراسماعیلی

، پیکر، اسکندرنامهاالسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفتحکیم نظامی گنجوی: مخزنیات کل .42

 .1۹۱۱شهد: مهر سینا، م .بیابانکیواد نصرتیج / گردآورندهاقبالنامه

االسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، مخزن یات خمسه نظامی گنجوی:کل .4۹

 .1۹۱۱هران : ترمه ، ت ./تصحیح وحید دستگردی ؛ به اهتمام پرویز بابایینامهبالاق شرفنامه،

 ردکالئی،ک حامد عالی /نویسندگانی خسرو و شیرین نظامیذر از مربع معنایی به مربع تنشی در منظومهگ .44

انتشارات، واحد مازندران، اری: جهاد دانشگاهی، سازمان س .سورکیراستار حسین فامیلیانوی  نیا؛یلدا بزرگ

1۹۱۱. 

نگرود: ل .زادهرجب / گردآوری اسماعیل فالحگنجویاالسرار حکیم نظامینج حکیم : گزیده ابیات مخزنگ .45

 .1۹۱۱پرنیان دیلمان، 

 .1۹۱۱ ،هران: ایرسافامت ./ با تصحیح و حواشی حسن وحیددستگردینجینه گنجویگ .46

 .1۹77 ،شداییپ: رانهت .دیاسینب یلدعمحم یاشق؛ ن یاننزیم اظمدکمح/ م وننجمو  یلیل .47

د یعس شوشک ه؛ ب ردیگتددسیوح نسح یواشو ح حیحصا ت؛ بایهجنگ یظامن میک/ ح وننجو م یلیل .4۳

 .1۹۱2 ،طرهر قش: نرانهت .اندییمح



 

  زیبا بهروز؛ مقدمه یداهلل شکری؛ نظارت علمی اسحاقگنجوی؛ برگردان سیدهنظامی /یلی و مجنونل .4۱

 .1۹۱6 ،ورزان آریاران: شرکت گروه مطالعات اندیشهته .اسفرجانیطغیانی

آشجردی،  / به کوشش مرتضی رشیدیاینظامی گنجهیلی و مجنون: بازنویسی کتاب لیلی و مجنون اثر ل .51

 .1۹۱۱ ،هران : میراثبانت .دارانیحمدیااکبر علی

وند؛ ویرایش نثر مهدی صباغی؛ ویرایش شعر کاظم عبدالگنجوی؛ نثر لیال سعادت/ نظامییلی و مجنونل .51

 .1۹۱۱م: هنارس، ق .مطلقعابدینی

ر اسدی؛ زیر نظر شورای فرهنگی ]نش/ بازنویس محمدکاظم مزینانی؛ تصویرگر محمدعلی بنییلی و مجنونل .52

 .1۹۱۱ ،تهران: پیدایش .یرایش گروه فرهنگى انتشارات پیدایشو پیدایش[؛

 ،هران : کارگاه فیلم و گرافیک سپاست .یوسف نظامی؛ مدیر هنری سعید زاشکانیبنالیاس/ یلی و مجنونل .5۹

1۹۱۱. 

 .1۹۱۱ ،آراهران: زرینت .گنجوی/ نظامییلی و مجنونل .54

 .1۹۱۱ ،رج: نجم کبریک ./ نظامی گنجوی؛ با مقدمه و تصحیح کاظم محمدییلی و مجنونل .55

 .1۹۱۱هران: ایرسافام، ت .ردیگتددسیوح نسح یواشو ح حیحص/با تیلی و مجنونل .56

 .1۹۱۱ ،هران : قدیانیت ./ برگردان به نثر مژگان شیخیو مجنون نظامی ییلل .57

 .1۹۱۱ ،هران : قدیانیت ./ بازنویسی مژگان شیخییلی و مجنون نظامیل .5۳

فروز، مهدی محمد گیتی(/ علیخاقانی و نظامی( )کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی) ۳تون نظم م .5۱

 .1۹۱۱ ،تهران: دانشگاه پیام نور .الدینیعلمی فاطمه معین یراستارو  طراحی؛کدخدای



 

/ به کوشش منیژه کنگرانی؛ ویراستار نگاری: بازنمود خمسه نظامی در هنرجموعه مقاالت همایش خمسهم .61

 .1۹۱۱هران : میراثبان ؛ تبریز: موسسه پژوهشی حکیم نظامی، ت .محمد عزیزیان

 دستنویس برگردان نسخه. : ھ 9۹۹نظامی نسخه هنری مصور به خط میرعلی هروی مورخاالسرار خزنم .61

 قلعه ؛ ترجمه گزیدهآق صفری / با مقدمه علیکتابخانه ملی فرانسه supplement persan 985  ینشان به

 .1۹۱۱ ،ران : موسسه پژوهشی میراث مکتوبته امیری؛  مقدمه به انگلیسی مصطفی

 روامیرخس نظامی،: مقلدانش و نظامی مجنون و لیلی و شیرین و خسرو: فارسی یعاشقانه هایمونولوگ .62

 ، مشق شب :هرانت .کوتنایی/ نویسنده مارال غالمیواجوی کرمانی، سلمان ساوجی و جامیخ دهلوی،

1۹۱۱. 

 .1۹۱۱هران: اروانه، ت ./گردآوری و گزینش لیال حیدریظامین .6۹

 .1۹۱۱ ، هدرس: م رانهت .یوزشآم کمک اراتشتر انتدف یاسنارشک ورایظر شرن؛ زییرجف نسح/ م یظامن .64

 ه نشانیب دستنویس.( ق.ھ9۶۹ای: قاسم علی سلطان )مورخ های خمسه نظامی گنجهقد و بررسی نگارهن .65

suppl persan1956ه مهر؛ ترجماصغر میرزایی/ مقدمه و پژوهش علیکتابخانه ملی پاریس شعبه شرقی

 .1۹۱۱ ،هران: موسسه پژوهشی میراث مکتوبت مصطفی امیری ؛ گزیده مقدمه به انگلیسی

 .1۹۱۱ ،تیرگان: تهران .یزدانی زینب عابدی، فرزانه نویسندگان /گاهی بر زندگی و آثار نظامین .66

 .1۹۱۱ ،وانیا:  تهران .فینی مهدی /گنجویگاهی به زندگی نظامین .67

تصحیح و  /منظر: نخستین نظیره منثور مستقل هفت پیکر روایت آسیای میانه، احتماال سده نهم هجری هن .6۳

 .1۹۱۱ققنوس، هران: ت  .عفرپور، علی تسنیمی؛ ویرایش تحریریه انتشارات ققنوسج  تحقیق میالد



 

 به ؛مطلق/ دبیر علمی همایش بهمن نامورنگاری: بازنمود خمسه نظامی در هنرنامه همایش خمسهیژهو .6۱

فرهنگستان هنر جمهوری  :رانته .هنر فرهنگستان پژوهشی و علمی معاونت زیرنظر ؛گرانی.کن همنیژ کوشش

 .1۹۱۱ ،متناسالمی ایران، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری 

 .1۹۱۱ ،هران : کارگاه فیلم و گرافیک سپاست .یوسف نظامی؛ مدیر هنری سعید زاشکانیبن/ الیاسپیکرفته .71

 اکبر احمدیآشجری، علی رشیدی / به کوشش مرتضیگنجویپیکر اثر نظامی فت پیکر: بازنویسی هفته .71

 .1۹۱۱ ،هران : میراثبانت .دارانی

 .1۹۱۱ ،هران: ایرسافامت .وحیددستگردی حسن حواشی و تصحیح با ؛[گنجوی نظامی/ ] فت پیکره .72

جنون مک داستان در آینه دو روایت: )لیلی و مجنون نظامی و مقایسه توصیفی و تحلیلی آن با لیلی و ی .7۹

 .1۹۱۱ ،انتشارات اسماعیلیان  : کاهن، قم:  / مولف فاطمهجامی(

: والت مه .ورپشتی مویدی البنینام مولف/ پیکر نظامی و آثار سناییهای گنوسی در هفتازتاب اندیشهب .74

 .1۹۱۱ ،جالیز انتشارات

 .1۹۱۱ ،سخنوران:  تهران .قیصری حشمت تالیف/ شناسی اشعار نظامی گنجویجامعه .75

 .1۹۱۱ ،تماشا سوره: اشانک .آرانیخانی فاطمه/ هار نوای عاشقانهچ .76

: رانهت. اندییمح دیعس شوشک هب ؛ردیگتددسیوح نسح یواشح و حیحصت اب ؛ایهجنگیظام/ نراراالسزنخم .77

 .1۹۱۱ ،طرهق رشن

  .1۹۱۱ ،آناس: تبریز یان سولماز ساعی.حاضیرال/ نین خمسه داستانالری عاشیق ادبیاتینداظامین .7۳

 .اندییمح دیعس شوشک هب ؛ردیگتددسیحسن وح یواشح و حیحصت اب/ ایهجنگیظامن میکر حکیپ تفه .7۱

 .1۹۱2 ،طرهق رشن: رانته



 

/ گنجوینظامی حکیم ملی کنگره دومین مقاالت مجموعه: دوم گام تا گنجه پیر از اسالمی ایرانی هویت .۳1

: تبریز .عاشورا سپاه فرهنگی معاونت سفارش به ؛رهنگیان استان آذربایجان شرقیف  بسیج سازمان تالیف

 .1۹۱۱ ،دانشگاه هایپژوهش انتشارات

 و سوزاون ؛یوسفلی خلیل رداکتور علمی و سوزاون ؛راحیم محمد مترجم ؛گنجوینظامی/ گؤزل یئددی  .۳1

 -1۹۱۱ ،نباتی انتشارات: توران آذر: تبریز .وتوشدوران م. کریمیت اثرله  فارسیجا

 

 

 

 


