
 

 

 

 

 

 

مکاری / به کوشش بهروز ثروتیان؛ با ه آیینه اسکندر: ]بازنویسی کتاب شرفنامه اثر نظامی گنجوی[ .1

 ،موسسه پژوهشی حکیم نظامی: موسسه فرهنگی حکیم نظامی)علی پوالد(.تهران : میراثبان؛ تبریز

1۹۳۱. 

 .1۹۳۱ ،نتهران: پالیز سخ؛ / نگارنده حسنیه نومسلمانارتباط ترامتنی اسکندرنامه با آیینه اسکندری .2

ی / به کوشش بهروز ثروتیان؛ با همکار[...ویجنگ یظامر ناث هامنالباق یسویازنباقبال اسکندری: ]  .۹

 ،تهران: میراثبان؛ تبریز: موسسه پژوهشی حکیم نظامی؛ (موسسه فرهنگی حکیم نظامی)علی پوالد

1۹۳۱. 

 معصومه دنژاد،زاه مهدی :مولفان /بازتاب اسطوره، حماسه و تاریخ در آثار حکیم نظامی .4

 .1۹۳۱مشهد: ارسطو، ؛ یبهمئ زهرا نژاد،رحمانی

تهران: همای ؛ /مریم خرمی، مینو خانیای) قرن ششم هجری(بازتاب نقاشی در آثار نظامی گنجه .5

 .1۹۳۱هنر، 

 / مولف مرضیه مقیمیروانی خسرو و شیرین -بررسی و تحلیل محتوای شخصیت اجتماعی .6

 .1۹۳۱ ،پژوه کلید تهران:؛ کاخکی

 ؛السادات موسوی/ انتخاب و بازنویسی اعظم، خردنامه(۲پنج گنج نظامی گنجوی: اسکندرنامه) .7

 .1۹۳۱ ،تهران: مهرآموز؛ یعزیز مریم ویراستار
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 ؛السادات موسوی/ انتخاب و بازنویسی اعظمنامه، شرف(۱پنج گنج نظامی گنجوی: اسکندرنامه) .۱

 .1۹۳۱ ،تهران: مهرآموز؛ تصویرگر عاطفه اکبری ؛عزیزی مریم ویراستار

پیر چنگی براساس حکایتی از: مثنوی مولوی: هفت پیکر: تحقیقی نمایشی بر منظومه داستانی  .۳

وره کاشان: س؛ / تحقیق و نوشته محسن خسرویگنجوی: ) دو نمایشنامه(؛ پیکر اثر نظامی هفت

 .1۹۳۱ ،تماشا

؛ ددااهلل یالل علمی ویراستار ناصری؛ فرشته مولف/تاملی بر مبانی نظری و تاریخی ساختارگرایی .11

 .1۹۳۱تهران: تخته سیاه، 

 ال اهلل/ فرشته ناصری؛ ویراستار علمی لیایهای ادبیات غنایی در هفت پیکر نظامی گنجهتبین مولفه .11

 .1۹۳۱تخته سیاه،  :تهران؛ داد

تحلیل ساختار زبانی سه منظومه )خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر( بر اساس  .12

 .1۹۳۱تهران: تخته سیاه، ؛ دادفرشته ناصری؛ ویراستار علمی لیال اهلل/های زیبایی شناختیدیدگاه

 ،تهران: انتشارات علم و دانش؛ آرانیآبادی/ حسین دولتتلمیحات و اشارات هفت پیکر نظامی .1۹

1۹۳۱. 

یاه، تهران: تخته س؛ /مولف فرشته ناصریای در ادبیات داستانی و غنایی ایرانجایگاه نظامی گنجه .14

1۹۳۱. 

کتاب حاضر اقتباسی . 1۹۳۱ ،خرم آباد : خرم دژ؛ .منشآوری عباس وثوقی/ تالیف و گردجدایی، فراق .15

ردوسی ف بیژن و منیژه اثر نظامی و کتابیوسف بناز کتاب خسرو شیرین و لیلی و مجنون اثر الیاس

 .است

/انتخاب و بانویسی عباس رمضانی، صدیقه قاسمی، حمید های شیرین از لیلی و مجنونحکایت .16

 .1۹۳۱ ،تهران: کتاب تارا؛ سلطانی

 .1۹۳۱ ،تهران: مهر سینا؛ جاغرقگنجوی؛ برگردان به فارسی ایمان بذری/ شاعر نظامیخسرو و شیرین .17



 

 .1۹۳۱ ،تهران: سنجش و دانش؛ اله دلپاک/ تهیه و تنظیم هدایتخسرو و شیرین .1۱

 .1۹۳۱ ،قم: آوای شمالپینوندی؛  شکری قنبر نگارنده/ نظامی گنجوی؛ خسرو و شیرین .1۳

 .1۹۳۱تهران: آنامید، ؛ / فاطمه فیروزوندخسرو و شیرین .21

 .1۹۳۱تهران: تیرگان، ؛ یزدانی/ بازآفرین زینب خسرو و شیرین .21

 تدخزرینکوشش[ سیده / حکیم نظامی گنجوی؛ ]بهخسرو و شیرین: به همراه نثر روان فارسی .22

 .1۹۳۱ ،نماقم: کتاب؛ دانش

محمد  / مترجم فرزاد جابراالنصار؛ خوشنویسی سیدی نظامی شاه طهماسبی ]ضمیمه[سهخم .2۹

اهلل کاووسی؛ ]به سفارش[ شهرداری تهران، شهر کتاب، سازمان زیباسازی شهر یاحصایی؛ ویراستار ول

 ،«نمت»تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری .تهران

1۹۳۱. 

 1۹۳۱قم: بام سبز، . پاپکیاده / مولف علی پابوسیهای لیلی و مجنونداستان .24

 .1۹۳۱ ،تهران: سنجش و دانش؛ / مؤلف شهین کریمیافالکشاعر  .25

 .1۹۳۱ ، اختر :تبریز؛ /حسین ساعیشیرین ـ فرهاد داستانی .26

/تألیف رقیه زارعی، علی الگویی داستان خسرو و شیرین نظامیعروسی در وقایه : تحلیل کهن .27

 .1۹۳۱تبریز: شایسته،  .دهقان

 .1۹۳۱تهران: انتشارات شگفت،  ./ گردآورنده شاهین دهقانروایت نظامیعشق به  .2۱

 .1۹۳۱ ،تهران: ویهان./ صلحیه زورافکن؛ ویراستار فاطمه کرد فرهنگ ایرانیان از منظر نظامی .2۳

زهرا نصراصفهانی، مریم های نظامی و دیوان خاقانی.../ها و گیاهان در منظومهفرهنگ جامع گل .۹1

 .1۹۳۱تهران: روزنه،  ؛یبیگ ایل

 .1۹۳۱تهران: مانیان، .براتی فریبا نویسنده/ پیکر نظامیی هفتفرهنگ عامیانه در آیینه .۹1



 

فرهنگ مثنوی لیلی و مجنون نظامی :شرح لغات، ترکیبات، اصطالحات، تلمیحات و  .۹2

 .1۹۳۱؛ کرمانشاه: رایان، پورمولف کاکامراد قیطران /هاالمثلضرب

تهران: .الدین طباطباییتصویرگر حسام / نویسنده عباس جهانگیریان؛خواندنی هفت پیکرقصه  .۹۹

 .1۹۳۱ ،پیدایش

 /ی خسرو و شیرین نظامی گنجویشده از منظومهی شیرین: آموزش خط کرشمه اقتباسکرشمه .۹4

 .1۹۳۱تهران: برگ نو،  .سامان مومنی

السادات موسوی ؛ /انتخاب و بازنویسی اعظم زاالسرار نظامی گنجوی به زبان امروگزیده مخزن .۹5

 .1۹۳۱؛ تهران: مهرآموز، ویراستار مریم عزیزی

هران : میراثبان ت ./به کوشش بهروز ثروتیاناالسرار اثر نظامی گنجویگنج رازها: بازنویسی مخزن .63

 .1۹۳۱تبریز: موسسه پژوهشی حکیم نظامی، 

 .ت دانشدخگنجوی نظامی گنجوی؛ نثر لیلی و مجنون زرین زکیبنیوسف بن/ الیاسلیلی و مجنون .63

 .1۹۳۱ ،نمام: کتابق

 .1۹۳۱ ،هران: سنجش و دانشت .دلپاک الههدایت تنظیم و تهیه/ لیلی و مجنون .63

 .1۹۳۱تهران: آنامید،  ./نویسنده فاطمه فیروزوندلیلی و مجنون .۹۳

 .1۹۳۱قم: آوای شمال،  .پینوندی شکری قنبر نگارندهنظامی گنجوی ؛  /لیلی ومجنون به نثر روان .41

م : آیین ق ./ پوران قیاسوندای و مجنون و لیلی عبدی بیگ شیرازییلی و مجنون نظامی گنجهل .14

 .1۹۳۱ ،احمد )ص(

یالم: ا .دوحی/ مولف کمال ناصریای در هفت پیکر و مثنوی )تاکید بر دفتر سوم(مفاهیم اسطوره .14

 .1۹۳۱ ،هاوار

 .1۹۳۱ ،: کتاب نماقم .دخت دانش/ نظامی گنجوی ؛ به همراه نثر روان پارسی زرینفت پیکره .16



 

ی دو روایت: لیلی و مجنون نظامی و مقایسه توصیفی و تحلیلی آن با لیلی و یک داستان در آینه .44

 .1۹۳۱ ،تهران: سنجش و دانش ./ مولف فاطمه کاهنمجنون جامی

 تهران: نشر دف،1۹۳۱..نفیسی سعید تالیف/ گنجویحوال و آثار نظامیا .45

 یثمم روایت و قلم به/(ی خسرو و شیرین نظامیخواب شیرین فرهاد )اقتباسی آزاد از افسانه .46

 .1۹۳۱، تهران: سوشیانت، عباس محمدیویراستاری  طبا؛هاشمی

 .1۹۳۱تهران: تیرگان،  .یزدانی زینب بازنویس/ لیلی و مجنون .47

 

 

 


