نام کتاب
فرهنگ جعفری

نام نویسنده
محمد مقیم تویسرکانی( تصحیح :سعید حمیدیان)

یواقیب العلوم

به تصحیح:محمد تقی دانش پژوه

تذکره االولیا

عطار نیشابوری

ترجمه مفاتیح العلوم

کاتب خوارزمی(به ترجمه:حسین خدیو جم)

دستور االخوان1

ترجمه:دکتر سعید نجفی اسداللهی

تاریخ تذکره های فارسی

احمد گلچین معانی

کوی سرخاب تبریز

سید ضیا الدین سجاد الدین

تاریخ تصوف در اسالم

دکتر قاسم غنی

کشاف الشواهد القرانیه فی المصادر در النحویه

فائزه بنت عمر الموید

مجمل فصیحی

به تصحیح محمود فرخ

منشات حسن خان شاملو

باهتمام دکتر ریاضی االسالم

المعیار الموازنه

ابو جعفر محمد بن عبدهللا اسکافی معتزلی

کلیات دیوان شهریار(ج 1و)2

انتشارات نگاه

تاج االسامی(فرهنگ عربی به فارسی)

تصحیح:علی ابراهیمی

شرح مشکالت تاریخ جهانگشای  2ج (جوینی)

به اهتمام:دکتر احمد خاتمی

گنجینه نیاکان( از فردوسی تا شهریار)

محمد تقیزی

فهرست مقاالت فارسی در مطبوعات جمهوری اسالمی ایران
گیل گمش (2جلد)

برگران احمد شاملو

زبان حال در عرفان و ادبیات پارسی

نصرهللا جوادی پور

فرآیند تکوین حماسه ایران

جلیل دوستخواه

حماسه سرایی در ایران(2جلد)

دکتر ذبیح اله صفا

پژوهش در نثر و نظم دوباره بازگشت ادبی

دکتر احمد خاتمی

گوشه گیران آلتونا

ژ-سارتر

حسن و دل

محمد بن یحیی سیبک نیشابوری

ادبیات نوین عرب

پ گیب -ترجمه یعقوب آژند

لغت فرس اسدی طوسی

دبیر سیاقی

عکس مه رویان خیال عارفان

حسن بلخاری

تاج المصادر

محمدالمقرالبیهقی به تصحیح دکتر عالم زاده

کتاب المصادر

ابو عبداله احمد زوزنی به کوشش:تقی بینش

کتاب قوس(مجموعه مقاالت)

انتشارات تومس

ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری

ترجمه :یو ابر گل

مهدی اخوان ثالث

محمد حقوقی

زندگینامه شاعران ایرانی از رودکی تا امروز

پروین شکیبا

از نیما تا بعد

(ج 1و)2

روشنگر گندودی

تاریخ عصر حافظ

قاسم غنی

دیوان حافظ

اسماعیل صارمی

دیوان حافظ شیرازی

قاسم غنی و محمد قزوینی

مثنوی معنوی موالنا جالل الدین بلخی(نسخه نیکلسون)

مقدمه بدیع الزمان فروزانفر

گلچین غزلیات شمس

انتشارات هنر محمد سلحشور

شکوه شمس(سیری در آثار وافکار موالنا)

آ .م .شیمل(ترجمه حسن الهوتی)

کلیات سعدی

محمد علی فروغی

گنج سخن

دکتر ذبیح اله صفا

متن کامل شاهنامه فردوسی(بر اساس چاپ مسکو)

انتشارات پیمان

از رنگ گل تار خار( شکل شناسی قصه های شاهنامه)

قدمعلی سرامی

فرهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه

داریوش شامبیاتی

داستان سیاوش (به نظم و نثر)

مجتبی مینوی خط خسروی و تذهیب آقا میری

کشف البیات شاهنامه فردوسی

دکتر محمد دبیر سیاقی

رستم در شاهنامه

دکتر حسین وحیدی

زندگی سخن سرای طوس(فردوسی)

خسرو معتضد

بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی

علیرضا ذکاوتی

سیری در شاهنامه

محسن فرزانه

رویدتدهای تاریخ داردر شاهنامه فردوسی

فرانک دوانلو

داستانهای رستم پهلوان

فریدون جنیدی

از کیکاووس تا کیخسرو 2جلد ج(1سیاهی) وج(2آفتاب)

محمد کیانوش

هشت داستان فردوسی در شاهنامه

علی بابا ربیعی

شاهنامه فردوسی(زال و رودابه)

عباس سرمدی(خط :استاد فرادی)

رستم نامه

دکتر جواد برومند

بوستان سعدی

محمد علی فروغی (خط منظوری)

گلستان سعدی

محمد علی فروغی (خط کردستانی)

بحر االلحان

فرصت الدوله شیرازی

شیراز مهد شعر و عرفان

ا.آریری ترجمه منوچهر کاشف

فارسی امروز  4ج برای دانشجویان خارجی

دکتر موید شیرازی

مجموعه کامل دستور زبان و فنون ادبیات فارسی

توحید معبود

چون سبوی تشنه( ادبیات معاصر فارسی)

محمد یا حقی

نامه استاد

دکتر شریعتی

شهادت

دکتر شریعتی

حیات معقول

محمد تقی جعفری

ایدئولوژی و تمدن انسان و اسالم

دکتر شریعتی

مکاتیب فارسی غزالی

به تصحیح عباس اقبال

روزنامه میرزا محمد کالنتر فارس

به تصحیح عباس اقبال

سفارتنامه خوارزم

رضا قلی هدایت

شاعر افالکی -مروری به اندیشه ابوالقاسم فردوسی

میثاق امیر جعفر

علیرضا قزوه
کسی که هنوز عیارتورا نسنجیده است(جشن نامه محمد علی بهمنی)
زبان دوم

دکتر نادر الدین صاحب الزمانی

راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی

آذرتاش آذرنوش

گزیده اشعار فروغ فرخزاد

انشارات نگار

نامه تنسر

به تصحیح مجتبی مینوی

نسایم االسحار من لطائم االخبار

جالل الدین ارموی

تاریخ بلعمی(کهن ترین نثر تاریخی)

دکتر سید ضیاالدین سجادی

نغمه آزادی(پژوهشی در شعر مشروطه)

میثم موحد فر

دریچه ای به جهان روشنایی

مهدی سهیلی

دیوان کامل ناصر الدین شاه قاجار

جواد معصومی

با کاروان اندیشه

دکتر عبدالحسین زرین کوب

بحر در کوزه

دکتر عبدالحسین زرین کوب

از کوچه رندان

دکتر عبدالحسین زرین کوب

پله پله تا مالقات خدا(موالنا)

دکتر عبدالحسین زرین کوب

ایلیاد هومر

ترجمه سعید نفیسی

اودیسه

ترجمه سعید نفیسی

ژوزف بالسامو

ج1و2و3

ا.دونا ترجمه ذبیح هللا منصوری

فرج بعد از شدت ج1و2و3

حسین بن اسعد دهستانی دکتر اسماعیل حاکمی

ترجمه رساله قشریه

بدیع الزمان فروزانفر

محبوب القلوب یا شمسه و قهقهه

محمود ترکمان فراهی (ممتاز)

پانزده گفتاراز چند تن رجال ادب اروپا

مجتبی مینوی

مقاالت حسین الهی قمشه ای

انتشارات روزنه

اصطالحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی

حسن انوری

از دیروز تا امروز

سید جعفر شهیدی

نوای چنگ (خیام -بابا طاهر-ابوسعید)

به خط هاشم زمانیان

یادنامه بیرونی(مجموعه سخنرانیهای فارسی)

شورای عالی فرهنگ و هنر

حریف جندقی خویی

سید علی آل داود

دیوان افسر کرمانی

عبدالرضا افسری کرمانی

الغارات ج1.2

ابوالسحاق ابراهیم نیا محمد ثقفی (جالل الدین )

گزیده در اخالق و تصوف

طاهر بن نقاهی به کوشش ایرج افشار

حدائق السحر

رشید الدین محمدکاتب بلخی (وطواط)عباس اقبال

تعلیقات نقص ج  1و2

جالل الدین محدث

شرح و ترجمه مقدمه شرح فصوص الحکم

محی الدین محمدبن العربی کوشش :محمودفاضل

پژوهشی در اندیشه های ابن خلدون

محمد علی شیخ

کتاب المشاعر

مالصدرا

قدسیه

خواجه محمد پارسای بخارایی به تصحیح:عراقی

نسوی نامه(آثار ریاضی علی بن احمد نسوی)

ابوالقاسم قربانی

بهار و ادب فارسی ج 1.2

محمد گلبن

مالل پاریس و گلهای بدی

ش .بودلی ترجمه اسالمی ندوشن

عبید زاکانی لطیفه پرداز و طنز آور بزرگ ایران

اختیاری -باقرزاده

دیداری با اهل قلم ج  1و2

غالمحسین یوسفی

ویس و رامین

فخرالدین اسعد گرگان تصحیح :محمد روشن

کلیات خمسه نظامی ج 1و2

وحید دستگردی

چهار مقاله (گورکی -سارتر کامو-هدایت)

شهید علی جمال پور

هویت ایرانی و زبان فارسی

شاهرخ مسکوب

خالصه داستان لیلی و مجنون

کاوه گوهر نیا

یوسف و زلیخا

پرویز ناتل

منوچهر دامغانی

محمد دبیر سیاقی

چند وثیقه از شاعران پارس

ابوالقاسم رادفر

حافظ

احمد رنجبر

کیمیای سعادت

احمد رنجبر

آیین نگارش وادبنامه اداری

شاهرخ حکمت

نگارش و ویرایش

احمد سمیعی

درآمدی بر چگونگی شیوه خط فارسی

شمس الدین ادیب سلطانی

شرح لغات و مشکالت دیوان انوری ابیوردی

سید جعفر شهیدی

حق الحقایق

نعمت هللا جیحون آبادی

االبنیه عن حقایق االدویه

موفق الدین علی الهروی

ترجمه صور الکواکب

خواجه نصیرالدین طوسی

لطائف الحکمه

سراج محمودارموی-تصحیح :غالمحسین یوسفی

ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت ج1و2و3و4

عبدالرحیم ذاکر حسین

تاریخ ادبیات ایران(پیش از اسالم)

احمد تفضلی

تاریخ ادبیات ایران ج 1و2و3و4

ذبیح اله صفا

تاریخ ادبیات کودکان ایران

 7جلدی

محمدی -قائینی

دنیای پس از مرگ

م.قدلینگ ترجمه:ذبیح هللا منصوری

پسری در سمرقند

جرج سیوا ترجمه جالل عنایت

مجموعه مقاالت نخستین همایش نیما شناسی ج  1و2

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران

چکیده مقاالت همایش نیما شناسی

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج

سرویس طاهباز

یادنامه ادیب نیشابوری

مهدی محقق

کلیدر

 5جلدی

محمود دولت آبادی

فرهنگ فارسی عامیانه ج 1و2

ابو الحسن نجفی

سمک عیار  6جلدی

فرامرزعبدهللا کاتب االرجانی تصحیح :خانلری

ج 1و2و3و4

امثال و حکم

علی اکبر دهخدا

مجموعه کتابهای داستان هزار و یک شب (12جلد)
تحلیلی از هزار و یک شب

رابرت ایروین ترجمه فریدون بدره ای

آثار الوزرا

نظام عقیلی به تصحیح جالل الدین حسین ارموی

منتخب جوامع الحکایات و لوامع الروایات

محمد تقی بهار

فردوس المرشد فی اسرار الصمدیه

محمود بن عثمان به کوشش ایرج افشار

تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط قرن پنجم

ج 1ذبیح هللا صفا

جوامع الحکایات و لوامع الروایات

سدید الدین محمد عوفی به تصحیح محمد معین

یادنامه خواجه نصیرالدین طوسی

انتشارات داانشگاه تهران

قوانین منطق صوری

محمد خوانساری

لطائف العرفان

حاج محمد علی حکیم

ولد»تصحیح :بدیع الزمان فروزانفر
مجمموعه مواعظ سخنان سلطان العلما بها الدین مشهور به «بها به
منتخب التواریخ

حاج محمد هاشم بن محمد علی خراسانی

کتاب المشاعر

صدرالدین محمد شیرازی مالصدرا

رساله عرفانی زبده الحقایق

عزیز الدین نسیفی به تصحیح حق وردی نادری

سیاست نامه

خواجه نظام الملک محمد قزوینی

از چاپ سپاری تا کتابخوانی

قاسم صافی

ثریا در اغما

اسماعیل فصیح

شیخ شامل داغستانی

مک لین ترجمه کاوه بیات

همای نامه

داراب نامه

ج 1و2

موالنا محمد بیغمی مصحح:ذبیح هللا صفا

دیوان صیدی طهرانی

محمد قهرمان

فتوح الحرمین

محی الدین الری با تصحیح علی محدث

مقبره الشعرا تبریز

وحید وام البنین حسین زاده

داراب نامه طرسوسی

علی بن موسی طرسوسی  .کوشش ذبیح اله صفا

حافظ نامه

بهاالدین خرمشاهی

ج  1و2

متا فیزیک خیال در گلشن راز شبستری

نصراله حکمت

فرهنگ اشعار حافظ

دکتر احمد علی رجایی -بخارایی

روزگار سپری شده مردم سالخورده

محمود دولت آبادی

نصایح منظوم

قاسم رسا ملک الشعرای استانقدس

بها ولد زندگی و عرفان او

فرتیس مایر -ترجمه مشرف

آموزش زبان فارسی کتاب چهارم دور پیشرفته

یدهللا ثمره

جستجو در تصوف ایران ج2

عبدالحسین زرین کوب

دنباله جستجو در تصوف ایران

عبدالحسین زرین کوب

سر چشمه تصوف در ایران

سعید نفیسی

تشیع و تصوف

کامل مصطفی الشیبی ترجمه علیرضا ذکاوتی

فالسفه شیعه

شیخ عبدهللا نعمه سید جعفر غضبان
2ج

اندیشه های اهل مدینه فاضله

ابو نصرمحمد فارابی .تصحیح سید جعفر سجادی

خورشید شب (مجموعه شعر)

معین کرمانشاهی

رهاورد رهی (رهی معیری)

داریوش صبور

دبستان مذاهب

کیخسرو اسفندیار

ج 1و2

سرمه سلیمانی ( فرهنگ فارسی به فارسی)

تقی الدین اوحدی بلیانی -تصحیح محمود مدبری

تراجم االعاجم ( فرهنگ فارسی از واژه های قرآنی)

قاسم مدبری

رستاخیز

تولستوی

فرهنگ مصادر اللغه (عربی به فارسی)

عزیز اله جوینی

دیوان رفعت سمنانی

نصرت هللا نوح

ترجمه محمد علی شیرازی

مصنفات فارسی شیخ عالءالدوله سمنانی

نجیب مایل هروی

دیوان کامل اشعار فارسی و عربی شیخ عالءالدوله سمنانی

عبدالرفیع حقیقت

مجموعه آثار یغمای جندقی

ج 1و2

سید علی آل داود

دیوان منوچهری دامغانی

محمد دبیر سیاقی

بایزید بسطامی

کاظم مجدی وایقانی

ابن یمین

سید علی اصغر شریعت زاده

ابن یمین فریومدی

جعفر سید

جلوه های ادبی در غزلیات فروغی بسطامی

جعفر سید

علی اکبر سلیمانیان
تاریخواژه های یزد(گزیده ای ماده تاریخ های ابجدی یزد ازشاعران
مشت خدا

ف  .فور سایت برگردان محمد قطاع

شاهنامه شاه طهماسب (هوتون)

نشر آبگینه)

زندگی نامه وکارنامه ادبی طالب آملی

فرامرز گودرزی

سیمرغ سفید( استمرار فرهنگی ایران با بررسی شاهنامه ونقش ونگار آن درهزار سال مهدی غروی
یاد آر زشمع مرده یاد آر(مجموعه مقاالت)
فرهنگ ،زبان ،ترجمه(مجموعه مقاالت)
پیرامون ترجمه(مجموعه مقاالت)
نویسنده و کتاب(مجموعه مقاالت)
ادبیات وتحقیق ادبی(مجموعه مقاالت)
شعر روزگار ما(مجموعه مقاالت)

کزین برتر اندیشه بر نگذرد(مجموعه مقاالت)
شاهنامه خوانی -دفتر اول ودوم (مجموعه مقاالت)
لیلی و مجنون

بهروز ثروتیان

خسرو وشیرین

بهروز ثروتیان

شناخت نامه فردوسی و شاهنامه

جلیل دوستخواه

پیرامون ادبیات ( 1مجموعه مقاالت
پیرامون ادبیات 2نقد وتحقیق (مجموعه مقاالت)
میراث ادبی روایی در ایران باستان

زهره زرشناس

تبصره ای بر تدوین غزل های حافظ
به فرهنگ باشد روان تندرست(مقاله ها ونقدها شاهنامه

دکتر سلیم نیساری
سمیعی  -خطیبی

