
 کتاب هاي فارسي قديمي موجود در کتابخانه کنگره

 اساس القضات

 پندنامه 

 حافظ شیرازي

 زاديداستان بهرام گور و حسن بانو پر

 يابوالقاسم فردوس میکتاب شاهنامه حک باچهيد

 ديوان

 ديوان خواجه

 يشاه وانيد

 يمحش يافغان رزاهدیم وانيد

 شاهنامه

 شاهنامه فردوسي

 نکات و گلستان لغاتشبستان 

 طرز جديد اصول تعلیم مکاتب ابتدائى، مرمعلم و متعلم را کافى

 المخلوقات بيعجا

 يالمولو يکتاب روم

 عيدر فن بد عيکتاب مستطاب ابدع البدا

 خایزل وسفيحاذق،  يمع، مثنو ،يجام اتیکل

 حافظ اتیکل

 [يلميد دیعبدالرش سياز حافظ توسط خوشنو يهائ دهيگز

 گلشن تعشق

 مثنوي

 يمعنو يمثنو

 اشعار نيتر دهياز برگز يمجموعه ا

 مجموعه خاني

 مجموعه شعر ناشناس دوران قاجار

 [مجموعه ناشناخته اشعار

 مصداق الرمل

 االنشاء عينسخه بدا

 نمونه کتاب خوشنويس)عبدالرشید ديلمي(

 هذا کتاب گلستان

 رانياز ا لیوک ادداشتي

 ]امیرالمومنین )ع( حسن کاشي ترکیب بند مدح[

 ]ساله صوفیه بي نامر[

 اخالق المحسنین

 محسني اخالق



 اسکندرنامه

 .خلیفه انشاى

 تقي محمد بن باقر محمد اطهار ائمة اخبار خادم تالیف القلوب حیوة کتاب از است سوم مجلد اين

 باب الدين

 .الصفا روضه تاريخ

 تاريخ نادري

 تحفه الصلوات

 تیمورنامه

 شیرازي منصور الدين غیاث میر...  جواهرنامه

 خاطرات سفر به دور ايران از نويسنده اي ناشناس

 عنوان( 5) ديوان حافظ

 شسعار من الذهب و سلسلة ديوان

 ديوان هاللي

 حديث از ديگر موضوع چندين و معراج در نامشخص فارسي رساله

 رساله فردوسیه

 .الباقر لمحمد الفارسیه باللغه التجويد في رساله

 النیشابوري النجاتي عمر بن محمود از عروض مجهول رساله

 ساقینامه

 جهان عمل صالح شاه

 شاهنامه

 نما جهان جام شرح

 مکیرنامهالع

 عروض جامي

 ]عروض [قافیه موالنا جامي

 فارسي بیان از قسمي

 الجنه روضه کتاب

 الخمسه خالصة ؛ االسرار مخزن

 العجم ملوك آثار فى المعجم

 ملفوظات

 مناجات

 منتخب ديوان حافظ

 .المغفره و الرحمه علیه فردوسى، قاسم ابو حکیم شاهنامه منتخب

 مقبول مقام واال نواب

 وقايع نادري )تاريخ نادر شاه(

 



 مقاله، سند، تصوير

فيرد عنوان  

گودرز اردوان اي ویسرپل ذهاب: گودرز گ ياشکان بهیبر کت ي: بازنگريا بهیکت اتیادب  1 

 2 (مولوي مثنوي در علوي مناقب) عمل اخالص آموز ازعلي

 ۳ ه.ق.( 12۷2-1۳۰۴)  يعصر ناصر انیو مواجب مستوف ياسام

 ۴ ( سند) 8۰ دهه در تهران دانشگاه هاي کتابخانه هماهنگي شوراي منابع سازماندهي کمیته به مربوط مدارك و اسناد

 5 يدر عصر اشکان ونانيو  رانيا يبه روابط فرهنگ ياشاره ا

 6 ياشتقاق در زبان فارس

 ۷ خورند؟ مي دردي چه به اشعار

 8 نیتحفه المحب "در  يو نسخه شناس يسياصطالحات خوشنو

 9 پروست و بارس دگاهياز د ياثر ادب نشيآفر

حافظ وانياز د يتیاقتراح ب  1۰ 

 11 يشعر فارس زیخ بايز يها میاقل

 12 در سگ ولگرد يو بن بست نوستالژ "تيهدا" زمیالیستانسياگز

1۳۷۳امضاي يادبود نويسندگان: مهدي حجواني و رضا هگذر براي يك دانشجو در شب شعر اصفهان: مرداد:   1۳ 

دانشجو در سومین امضاي يادبود: نوش آفرين انصاري و زنده يادان عباس حري، اسداله آزاد، پوري سلطاني براي يك 

 1۳۷۳سمینارکتابداري پزشکي کرمان: آبان: 

1۴ 

ديدن آموختن  15 

 16 رو روش کارمحو يکاربرد - يمفهوم البسیبر س هیبا تک يدر مکالمه زبان عرب يو دانشگاه يآموزش اهداف عموم

 1۷ يالنجف يبهار و احمد صاف يدر اشعار ملك الشعرا ينيد شهياند

(گرنهارد رابرت انديشه و زندگي در تاملي)  شعور ي خنده: انديشه  18 

يخاقان وانيبه د يبا نگاه "سه "عدد  تیاهم  19 

برگ و پرسايه چنین اين  2۰ 

 21 يدر شاهنامه فردوس يهخامنش يبازتاب آثار شاعر

 22 ينجف يبهار و احمد صاف يدر اشعار ملك الشعرا يزیبازتاب استعمار ست

 2۳ يفرخ وانيدر د يعهد غزنو خيبازتاب تار

 2۴ يز پهلو"بازتاب: باز هم درباره 

 25 خیال مرکب بر

(يپادشاه يو هما يانیرابطه دو اسطوره همسان )فر ک يلیتحل يبررس  26 

 2۷ عربي و فارسي هاي الاليي ي مايه درون و ساختار تطبیقي بررسي

يفرجام شناس دگاهياز د يو رساله الغفران ابوالعالء معر يغزنو ييسنا رالعبادیس يقیتطب يبررس  28 

 29 يو مثنو شادیوحدت وجود در اوپان يقیتطب يرسبر

 ۳۰ يدر دوره هخامنش يزبان آرام گاهيجا يبررس

 ۳1 يو مطابقه فاعل و فعل در زبان فارس يفا يمشخصه ها ينیبازب يچگونگ يبررس

 ۳2 پراپ ریميوالد " يشناس ختير يبر الگو هیشب با تک كيدر هزار و  يداستان يحرکت ها يبررس



 ۳۳ هابرماس ورگني يبر آرا هیبا تک نزبورگیگ ایجهان در آثار ناتال ستيز يبررس

يو جواهر اريبر شعر شهر هیبا تک يو عرب يدر دو ادب فارس ييشعر عاشورا يبررس  ۳۴ 

 ۳5 سامي زبانهاي در ام واژه معنايي و لغوي بررسي

 ۳6 5۰از ابتدا تا دهه  يخانواده در رمان فارس يمایس يخيتار ریس لیو تحل يبررس

 ۳۷ فارسي زبان مصدر با مقايسه در روسي زبان مصدر نحوي -دستوري هاي ويژگي تحلیل و بررسي

(سند) ايران علمي مدارك و اطالعات مرکز بروشورهاي  ۳8 

در پنح گنج يقیبا ابزار موس يبر ساخته نظام ريدر تصاو يجستار "برون از پرده؛   ۳9 

(سند)  ايران رساني اطالع و کتابداري انجمن فعالیت شروع مناسبت به کتابداران جمعي بیانیه  ۴۰ 

شابي و فرخي اشعار در مردمي اسالمي، بیداري  ۴1 

 ۴2 شيخو ي: ...خورد گاو نادان ز پهلويلغو يپژوهش ها

 ۴۳ در شاهنامه يپهلوان ،يپهلو

 ۴۴ منفعل در بوف کور يپوچ انگار

 ۴5 پیدايش و رشد ادبیات تطبیقي در مصر و برخي کشورهاي عربي

 ۴6 ايران عامه فرهنگ پیرامون

(1)امروز يزبان فارس يشوندهایپ  ۴۷ 

 ۴8 بر ادب انتفاضه يانقالب اسالم ينيد ریتاث

 ۴9 جالل آل احمد يدر سه اثر داستان يخيتار عيوقا ریتاث

سیاز معلقه امروالق يدامغان يمنوچهر يريرپذیتاث  5۰ 

آن يالوزرا و مثل ها خيتار  51 

(ياني)بخش پا يزبان فارس خيتار  52 

ياسالم يها نیبا آن در سرزم ييکاغذ و آشنا خيتار  5۳ 

ساخت يمحمود غزنو يبرا يکه فردوس ينظم شاهنامه و هجو نامه ا خيتار  5۴ 

 55 مختصر اعراب جنوب خراسان )منطقه عرب خانه( خچهيتار

يو عراق يجانيشطرنج در شعر شاعران برجسته سبك آذربا يباز قيبر دقا يتامل  56 

 5۷ رانيا يانقالب اسالم اتیدر ادب ييحماسه و عرفان عاشورا يتجل

 58 ياز مشروطه تا انقالب اسالم يآن در شعر فارس ليمعاد و مسا يتجل

يغزنو يياز سنا يا دهیگفتمان قص يانتقاد لیتحل  59 

يپس از انقالب اسالم يدررمان اجتماع تهیتقابل سنت و مدرن لیتحل  6۰ 

 61 دنقل امل ديوان در ديني نمادپردازي نقد و تحلیل

گريگوريوس بن عباس بن علي "الرومي ابن " زندگي از روانشناختي تحلیلي  62 

 6۳ نیتذکره الخطاط

يدر شعر عصر صفو قيتزر  6۴ 

 65 و شاهنامه دیانئ يریاساط يها تیشخص قیتطب

بر  دیزمان از دست رفته با تاک يدر رمان در جستجو يبا نقاش اتیادب وندیمارسل پروست، مطالعه پ وهیبه ش يبا نقاش اتیادب قیتلف

 مجلد طرف خانه سوان

66 

 6۷ ياز شاهنامه فردوس يواژه ا حیتصح دن؟ینوف اي دنیتوف



 68 اندلسي هاني ابن ديوان در ثقلین

يمینس نيدعمادالدیگاه قرآن در نزد س يچهره انسان، تجل  69 

 ۷۰ دیاالبداع عند الدکتوره خالده سع هیحرک

رستم و خاندانش يحماسه ها  ۷1 

 ۷2 ق 12۷۴تا  112۰در شبه قاره از  يفارس يخطاط

 ۷۳ (سند)  تهران دانشگاه آمار و انفورماتیك مرکز افزار نرم اداره فعالیتهاي از اي خالصه

احمدي احمدرضا از کودك داستان دو در نهفته ي خواننده  ۷۴ 

 ۷5 در بزرگداشت خرد و دانش

 ۷6 بر شعر ابن نباته يدرآمد

يانصار نيبر شعر شرف الد يدرآمد  ۷۷ 

حوزه طنز يبه پژوهش ها يانتقاد يبا نگاه يبرطنز عرفان يدرآمد  ۷8 

 ۷9 و بهار يشوق يبر مدائح نبو يقیتطب يدرآمد

 8۰ رمانس درحضور لنگرودي شمس شعر ي درباره

و شاهنامه يپهلو يپارس در اوستا و نوشته ها يايدر  81 

 82 يانقالب اسالم يها يمثنو نهيیدفاع مقدس در آ

 8۳ آبادي دولت کلیدر و سلوچ خالي جاي در ضمني هاي داللت

يمعنو يدر مثنو تيروا يقای: بوطايدر يبر کتاب از اشارت ها يابوالفضل حردو تناقض در نقد   8۴ 

يبه زبان فارس ياز سده چهارم هجر يدو رساله پزشک    [ دانشنامه –هدايه المتعلمین  ] 85 

 86 يشوق دگاهيدر د نيد

سپهري سهراب و جبران خلیل جبران نزد  ديني تکثرگرايي و دين  8۷ 

 88 يسه گانه جام يوانهايد

 89 فارسي به عربي هاي واژه ترجمه فرايند در راهبردي راهکارهاي

يابن عرب دگاهيرحمت از د  9۰ 

به سبك امروز يتمدن اسالم خيدائره المعارف در تار نیرسائل اخوان الصفاء: نخست  91 

 92 يقبل از دوره صفو يرانيا انهیعام يرمانس ها

 9۳ يحانيالر نینهج البالغه با آثار ام يمتن نایروابط ب

خاقاني شعر در ابهام شناسي روان  9۴ 

درد در شعر نادر نادرپور يروانشناس  95 

 96 يو نقش آن در متون عرفان ايرو

 9۷ يپس از انقالب اسالم رانيا ياز مرزها رونیدر ب يفارس اتیزبان و ادب

 98 يطنز در مثنو ييگفتگو يها نهیزم

 99 يساخت متعد -و ژ ينامتعد يساخت ها

زال و رودابه يساختار داستان  1۰۰ 

 1۰1 يدشت يدر نثر عل يو واژگان عرب يسيساده نو

منفي مقاومت مظهر هندي سبك  1۰2 

 1۰۳ سراي زرنگار



دارم تاريك کلماتي تنها: ها سروده  1۰۴ 

مهجر " آمريکا به عربي معاصر شعر سفر  1۰5 

ستیز زبان شناسي سنخ  1۰6 

 1۰۷ ييهند و اروپا يدر اسطوره شناس يقیتطب يو بالدر پژوهش اوخشیس

 1۰8 هيسرما يکاعلم ياحمد رضو لیجم دیس

 1۰9 يجامعه شناخت دگاهياز د مایشعر ن يخيرتاریس

شاملو يشعرها يآلمان يبه ترجمه  ي: نگاهيشاملو به آلمان  11۰ 

 111 رانيا سندگانيشاملو و کانون نو

 112 فرهنگ عامه و کتاب کوچهشاملو، 

 11۳ يزدي يعل نيشرح آثار و احوال شرف الد

فارس خلیج سواحل و جزاير پرشور شعر شروه،  11۴ 

 115 (يمست يورا ياری) هوش يبلخ نيدر سخن موالنا جالل الد يلیشطح تمث

 116 ( سند)  "رفت شهیدي" شعر

ييدایشعر فولکلور: شروه؛ شعر ش  11۷ 

خود هستمشکل نوشتن   118 

بزرگ جهان اسالم سينو ریتفس نینخست يطبر  119 

 12۰ يمتون زبان و ادب فارس گاهيطرح پا

 121 هند بيکتاب عجا يها تيحکا يبه برخ يوهمناك با نگاه اتینامه ها به منزله ادب بيعجا

 122 پ.م( ۳59-۴۰5) يدوم هخامنش ریدر زمان اردش تایاناه زديعلل برجسته شدن ا

 12۳ کرده باشد دایطرفدار پ ریبه اندازه چند سال اخ لیاص يقیموس يزمان چیندارم در ه ادي: به ياصغر بهار يعل

ياريشهر يعماد اي يغزنو يعماد  12۴ 

در شاهنامه يقیو موس يفردوس  125 

(يشياتر سندهيو آثارش )شاعر و نو ديفر  126 

او در مکبث ياجتماع يو استنتاجها ریشکسپ يفلسفه فکر  12۷ 

يو الفارس يالعرب نیاالدب يف يلیقصه مجنون ل  128 

در شعر حافظ انیکار چراغ خلوت  129 

دهیم؟ آموزش زبانان فارسي غیر به را فارسي زبان کدام  1۳۰ 

و انتخاب زبان لهیگال  1۳1 

يحسن غزنو دیس وانيد يانتقاد حیلزوم تصح  1۳2 

 1۳۳ پا دارند كيلك لك ها 

 1۳۴ يعرفان اتیو ادب اتيو روا اتيآ نهيپنجگانه سلوك در آ لوازم

 1۳5 سبك تیمارسل پروست و اهم

 1۳6 متن يانتقاد ریتفس يبرا ينظر يمتن و قدرت چارچوب

 1۳۷ )ع( از منظر ابن معتوق تیمدح اهل ب

 1۳8 حرکت در شاهنامه نیمضام

 1۳9 يستیو سوررئال يعرفان اتیدر ادب "خرق عادت " يقیمطالعه تطب



کلمات( ييمعنا رییو تغ بیبر سه عنصر اشتقاق، ترک هی)باتک يو عرب يدر فارس ييواژه افزا يقیمطالعه تطب  1۴۰ 

 1۴1 يزبان فارس ياستادان خارج يمعرف

 1۴2 (سند)  ايران کتابداران انجمن معرفي

 1۴۳ و نقد کتاب اصول دستور زبان يمعرف

اتیدر ادب يواقع گرائ میمفاه  1۴۴ 

 1۴5 يحل نيالد يعطار و صف يمقارنه مدائح نبو

 1۴6 ي( و شاهنامه فردوسي)پهلو انهیم يفارس يدر متن ها "ارياسفند ريپذ بیو چشم آس يتن نيیرو" سهيمقا

يالنجف يو احمد صاف ياعتصام نيدر اشعار پرو ياجتماع نیمضام سهيمقا  1۴۷ 

 1۴8 ينظام ييمنشاء آرمان گرا

يو االدب العرب يمنوچهر  1۴9 

 15۰ ياسالم يها سيولکام و دست نو يپزشک خيموسسه تار

 151 نامه اهداي کتابخانه دکتر نجم آبادي به دانشکده ادبیات و علوم انساني

 152 هنرمند كينامه به 

 15۳ يقصه در عصر صفو يو ماجرا ينثر مظلوم فارس

 15۴ انیشياشرف درو ياز عل 18گفتمان داستان سلول  لیو تحل ي: بررسيپس از انقالب اسالم ياسیداستان س نینخست

 155 هياز سلسله مجدد ينادر ينسخه خط

ييو اوستا يپهلو يها سيها در دستنو نيها و آذ هينشانه ها، آرا  156 

 15۷ يدر ادب پارس نيکریپ ييبايز ينشانه ها

 158 تيصادق هدا يدر آثار داستان تینقد شخص

 159 (ي)سهل بن عبداهلل تستر ينقد منابع سهل شناس

 16۰ آن يو نامگذار يعرب اتیادب خيادوار تار میتقس يهاینقد نارسائ

 161 کودکان ياز داستانها يا دهيعناصر داستان در گز لینقد و تحل

 162 رازیش ياغان " يحافظ به زبان عرب وانينقد و نظر ترجمه د

 16۳ يقدامه بن جعفر در تحول نقد ادبنقش 

 16۴ کرديرو كي يژانر: معرف يریدر شکل گ تینقش موقع

در شعر حافظ ينقل قول هنر  165 

 166 درباره فعل مرکب يينکته ها

 16۷ يوطیعبدالرحمن س نيبه احوال و آثار جالل الد ينگاه 

اثر ابن حاجب هیکتاب شاف يدانش صرف و نقد و بررس خچهيبه تار ينگاه  168 

و اشعار صالح عبدالصبور با استفاده از آثارش يبه زندگ ينگاه  169 

 1۷۰ يدر ادب پارس موسیآن يسودمند کهن الگو ينمودها

 1۷1 جابر عیرب يدر آثار داستان يفرم يها ينوآور

 1۷2 تيدر وغ وغ ساهاب صادق هدا هیقض ينوع ادب

يمنظوم فارس يمناجاتها ينوع ادب  1۷۳ 

 1۷۴ سند بادنامه ينوع شناس

 1۷5 کودك، سرچشمه افسانه ازین



زبان فرانسه يریزبانان در فراگ يفارس ييآوا يخطاها يواکاو  1۷6 

 1۷۷ داستان در آثار بهاء طاهر يو موضوع يفن يها يژگيو

 1۷8 نیما وارث ترين برجسته شاملو: شاملو احمد نامه ويژه

 1۷9 یهانشقاق اول، و  "ادگاري"و  "ازگاري"

 18۰ يدر زبان فارس "يپهلو"ناشناخته کلمه  يمعن كي

ز درگذشت استاد گذشت کسالي  181 

 کتاب عربي

 عنوان نويسنده رديف

جلد(2)ادب الکاتب و الشاعر يالمثل السائر ف نصراله بن محمد ابن االثیر 1  

شعره اتهی: حيالشاب شابي 2  

جلد( ۴ي)المتنب وانيشرح د عبدالرحمن البرقوتي ۳  

جلد( ۳)االربعاء ثيحد طه حسین ۴  

جلد(2)العصر دهيالقصر و جر دهيخر عمادالدين کاتب 5  

(جلد، ناشر ديگر 2العصر) دهيالقصر و جر دهيخر عمادالدين کاتب 6  

 الي الشباب خلیل مطران ۷

(2االيام) جلد طه حسین 8  

(1)جلدالکتب و الفنون ياسامکشف الظنون عن  مصطفي بن عبداهلل حاجي خلیفه 9  

(1-۴)جلدکتاب أشهر مشاهیر اإلسالم في الحروب و السیاسة رفیق العظم 1۰  

(1)جلدعهیالش فیتصان يال عهيالذر - 11  

1955  – 19۳5اقتنتها دارالکتب من سنه  يالت هیفهرس الکتب العرب - 12  

(8)جلد؟ 19۳۷ - 19۳۰وردت للدار  يالت هیفهرس الکتب العرب - 1۳  

 

 


