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عنوان
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ميزان حکمت :مجموعه سخنرانيها و مقاالت همايش ملي
ميزان حکمت
"پارسيان اهل کتابند" تحقيق مختصري در آيين زرتشت
رضوي ،طاهر
نظر به اصول و عقايد تورات و انجيل و قرآن مجيد
روحاني ،محمود -۸۹۸۵،المعجم االحصائي اللفاظ القران الکريم = فرهنگ آماري
کلمات قرآن کريم
مدخل قرآن ،احکام ،حديث (آنچه که براي ورود به قرآن،
قائممقامي ،عباس
حديث ،تفسير و احکام الزم است)
مطهري ،مرتضي -۸۱۳۳ ،مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي
۸۹۵۱
القرآن الکريم
شيمل ،آنهماري- ۸۳۱۱،

درآمدي بر اسالم

ردهبندي کنگره

۱ ۸۹۱۱هـ ۸۹۳۱
۱ ۸۹۰۱پ۵ر ۸۵۵۵
۱ ۸۹۵۱م۳ر ۱۱/۱
۱ ۸۹۵۱م۱ق ۱
۵ ۸۹۱۰م۱م ۸۸
۵ ۸۹۵۵الف ۵۳ ۱۱
۱ ۸۹۵۵د۱۵ش ۸۱

جعفري تبريزي ،محمدتقي ،ترجمه و تفسير نهج البالهغه :بقيه شناخت از ديدااه علمي و ۵۱۱ ۸۹۵۵ج ۰۱/۹۱
شناخت از ديدااه قرآن
۸۹۵۵- ۸۹۰۱
۵۱ ۵ ۸۹۱۳
نمونهاي از قرآن مجيد :بخط ثلث با ترجمه پارسي کهن
۵۱ ۸۹۵۹

القران الکريم
براي چند از قرآن حکيم مجيد

قرآن .فارسي و عربي

۵ ۸۹۱۸الف ۵/۵۱

قران کريم و ترجمه معاني آن بزبان فارسي

۹۱ ۸۹۵۱م ۵۳ ۱۱

قرآن کريم

۵ ۸۹۵۸الف ۵۳ ۱۱

قرآن الکريم

۱ ۸۹۱۵الف ۵۳ ۱۱

قرآن حکيم

۳ ۸۹۱۳خ ۵۳ ۱۱

قرآن مجيد

۳ ۸۹۵۱ر ۵۳ ۱۱
۱ ۸۹۵۱ص ۵۳ ۱۱

ترجمه فارسي قرآن مجيد :با تفسير کشف الحقايق عن نکت
االيات و الدقايق
قرآن حکيم

۵ ۸۹۱۱ص ۱۱/۵۳

قرآن مجيد

۳ ۸۹۱۱ف ۵۳ ۱۱

ترجمه قرآن (نسخه مورخ ۵۵۱هجري)

۱ ۸۹۱۱الف ۱۱/۵۳
۵ ۸۹۱۱ن ۱۱/۵۳

تفسير نسفي :ترجمهاي کهن بهفارسي موزون و مسجع
بهضميمه آيات
قرآن کريم

۱ ۸۹۱۰الف ۱۱/۵۳

قرآن کريم

۱۱ ۸۹۵۱خ ۵۳ ۱۱
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ردهبندي کنگره

قرآن حکيم

۵ ۸۹۵۱الف ۱۱/۵۳

قرآن مجيد

۱۵پ ۱۱/۵۳

قرآن کريم

۱۹ ۸۹۵۱خ ۱۱/۵۳

قرآن کريم

۱۱ ۸۹۱۹ر ۱۱/۵۳

ياحقي ،محمدجعفر - ۸۹۱۱،ازاره اي از بخشي از قرآن کريم :تفسير شنقشي
القرآن = قرآن الکريم با ترجمه فارسي قرآن با تقسير
کشف الحقايق عن نکت االيات و الدقايق
قرآن الکريم
قران کريم مترجم

۱ ۸۹۵۵گ۱ي ۳۱
۸۵ ۸۹۱۹ص ۱۱/۵۳
۱۵ ۸۹۵۱ص ۱۱/۵۳
۹۱م ۱۱/۵۳

قرآن مجيد با ترجمه منظوم (قرآن نامه)

۹ ۸۹۱۸م ۱۱/۵۳

قرآن مجيد

۵ ۸۹۵۱م ۱۱/۵۳

قرآن کريم

۱ ۸۹۵۵الف ۱۱/۵۳

قرآن مجيد با ترجمه و تفسير و کشف الآيات
قران مجيد

۱۱/۵۳ ۸۹۵۱
۸۹۵۱م۱۱/۵۳

جواهر القرآن

۱ ۸۹۱۵خ ۳/۵۳

ترجمه قرآن موزه پارس

۳ ۸۹۵۵ر ۳/۵۳

ترجمه معاني القرآن الکريم باالنجليزيه
القران الکريم و ترجمهمعانيه وتفسيره الي اللغه البنغاليه
قرآن (ندايي براي جهانيان)
سلماسيزاده ،جواد ۸۱۳۵،تاريخ ترجمه قرآن در جهان
 ،اردآورنده و مترجمهغزالي ،محمدبن محمد ۱۵۰ ،اسرار قرآن
 ۵۰۵ق.نسيم وحي ،آشنايي با مفاهيم قرآن
محمدي ،کاظم- ۸۹۱۰،
تجلي نور ( :)۹منتخب آثار دوازدهمين نمايشگاه بين المللي
قرآن کريم

۱/۱۸ ۸۹۵۵
۱ ۸۹۵۰ب ۵/۱۹
۱ ۸۹۱۱ي ۳۱/۱۱
۱ ۸۹۱۳ت۱س ۱۵
۵ ۸۹۱۸الف۱غ ۱۵
۵ ۸۹۱۸ن۱۵م ۱۵ ۱
۳۱۵ ۸۹۱۱ن ۸/۱۵
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 ۱۱۵روزبه ،رضا
۳
 ۱۱۱هاشمزاده هريسي ،هاشم
۰
 ۱۱۱بازراان ،مهدي- ۸۱۱۱ ،
۸۹۵۹
۸
۱۱۱
۱
 ۱۱۱جوادپور ،محمد
۹
 ۱۱۱رسولي بيرامي ،ناصر،
- ۸۹۹۳
۱
 ۱۱۱عليقلي ،محمدمهدي۸۹۱۰،
۵
 ۱۱۱بازراان ،مهدي- ۸۱۱۱ ،
۸۹۵۹
۱
 ۱۱۱ارکون ،محمد- ۸۳۱۱،
۵
 ۱۱۱خرمشاهي ،بهاءالدين،
-۸۹۱۱
۱
 ۱۱۱خرمشاهي ،بهاءالدين،
- ۸۹۱۱
۳
 ۱۱۳سعيد ،حسن- ۸۱۳۱ ،
 ،۸۹۵۱اردآورنده
۰
 ۱۱۳طباطبائي ،محمدحسين،،
۸۹۱۰- ۸۱۱۸
۱
 ۱۱۳طباطبائي ،محمدحسين،
۸۹۱۰- ۸۱۱۸
۹
 ۱۱۳کريگ ،کينت
۱
 ۱۵۰شعار ،جعفر- ۸۹۰۱،
۸

عنوان

ردهبندي کنگره

روش آسان در تعليم قرآن

۳ ۸۹۱۱ر۳ر ۱/۱۵

فرهنگ قرآن :آموزش ترجمه و تفسير قرآن ساده ،کوتاه،
موضوعي و درسي
سير تحول قرآن

۱ ۸۹۵۵ف۱ه ۱/۱۵

بولتن مرجع قرآن پژوهي

۳ ۸۹۵۵س۱ب ۹/۱۵
۳ ۸۹۵۵ب ۹/۱۵

بازاشت به قرآن

۱ب۳ج ۹/۱۵

قرآن ،فلسفه ،علم

۱ ۸۹۱۹ق۵ر ۹/۱۵

قرآن از ديدااه۸۸۱دانشمند جهان

۱ ۸۹۵۵ق۱ع ۹/۱۵

بازاشت به قرآن

۱ ۸۹۱۰ب۱ق ۹/۱۵

اسالم ديروز و امروز( :نگرشي نو به قرآن)

۵الف۱الف ۱/۱۵
۸۹۱۳
۱ ۸۹۵۱ق۱خ ۱/۱۵

قرآن پژوهي (هفتاد بحث و تحقيق قرآني)
قرآن شناخت :مباحثي در فرهنگ و فرهنگ آفريني قرآن
دايره المعارف قرآن کريم

۱۹ ۸۹۵۱ق۱خ ۱/۱۵
۱ ۸۹۱۱د۵س ۱/۱۵

قرآن در اسالم

۱ق۱ط ۱/۱۵

قرآن در اسالم

۱ ۸۹۵۳ق۱ط ۱/۱۵

قرآن را چگونه شناختم
فرهنگ وارهي اخالق در قرآن :بنيادهاي آداب و اخالق
موضوعي ،در ۸۸۰۰آيه با ترجمه و شرح = موسوعه
االخالق في القرآن (انظر المقدمه باللغه العربيه)
طبقات آيات :طبقهبندي آيات قرآن کريم براساس موضوع
در ۱۱فصل با ترجمه آيات کريمه بهفارسي
فرهنگ موضوعي قرآن مجيد = الفهرس الموضوعي
للقرآنالکريم
فرهنگ موضوعي قرآن مجيد

 ۱۵۰صبري ،خليل- ۸۱۱۵،
۱
 ۱۵۰فاني ،کامران- ۸۹۱۹،
۹
 ۱۵۰فاني ،کامران- ۸۹۱۹،
۱
دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي
 ۱۵۰خرمشاهي ،بهاءالدين،
- ۸۹۱۱
۱
قاموس قرآن
 ۱۵۰قرشي بنابي ،علياکبر،
- ۸۹۰۵
۵
 ۱۵۸تفليسي ،حبيشبن ابراهيم - ،وجوه قرآن
۱۱۳؟ق
۱

۱ق۱ک ۱/۱۵
۱ ۸۹۵۵ف۵ش ۱/۱۱
۱ ۸۹۱۱ط۱ص ۱/۱۱
۱ ۸۹۱۱ف۱ف ۱/۱۱
۱ ۸۹۵۱ف۱ف ۱/۱۱
۱ ۸۹۵۵د۱خ ۳/۱۱
۱ ۸۹۱۵ق۱ق ۳/۱۱
۹ ۸۹۵۸و۵۵ت ۱۱
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 ۱۵۸راهغب اصفهاني ،حسين بن
محمد ،قرن۱
۹
 ۱۵۸رضائي ،محمد۸۹۱۰،
۱
 ۱۵۸رجايي ،احمدعلي- ۸۱۳۵ ،
۸۹۵۵
۵
 ۱۵۸عادل ،محمود
۱
 ۱۵۸عادل سبزواري ،محمود،
-۸۱۳۱
۵
 ۱۵۸قريب ،محمد- ۸۱۳۱،
۱
۱۵۸
۳
۱۵۱
۰
۱۵۱
۸
 ۱۵۱محقق ،محمد باقر-۸۱۳۱،
۱
 ۱۵۱اسماعيلي ،محسن
۹
 ۱۵۱جليلي ،هدايت
۱
 ۱۵۱حجتي ،محمدباقر- ۸۹۸۸،
۵
 ۱۵۹ابوزيد ،نصرحامد
۸
 ۱۵۹بالشر ،رژيس- ۸۳۰۰ ،
۸۳۵۹
۱
 ۱۵۹شحاته ،عبدهللا محمود
۵
 ۱۵۹هاشمزاده هريسي ،هاشم
۱
 ۱۵۹هاشم زاده هريسي ،هاشم
۳
 ۱۵۱راميار ،محمود- ۸۹۰۸ ،
۸۹۱۹
۸
 ۱۵۱جاللي نائيني ،محمدرضا،
-۸۱۳۸
۹
 ۱۵۱جاللي نايئني ،محمدرضا
۱
 ۱۵۱شريعت ،محمدجواد-۸۹۸۵،
۵
 ۱۵۱برقعي ،رضا- ۸۹۰۹ ،

عنوان
ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن
واژههاي قرآن ترجمه بفارسي
فرهنگ لغات قرآن خطي آستان قدس رضوي شماره ۱با
ترجمه فارسي کهن
لغتنامه قرآن کريم

ردهبندي کنگره
۵۰۱۸ ۸۹۱۳م۱ر ۱۱
۱ ۸۹۱۰و۱ر ۱۱
۱ ۸۹۱۹ف۹ر ۱۱
۵ ۸۹۵۹ل۱ع ۱۱

لغتنامه قرآن کريم

۵ ۸۹۱۹ل۱۵ع ۱۱

تبيين اللغات لتبيان االيات ،يا ،فرهنگ لغات قرآن

۱ ۸۹۱۱ت۱ق ۱۱

لسان التنزيل :زبان قرآن تاليف قرن چهارم يا پنجم هجري؛
بانضمام فرهنگ لغات
لسان التنزيل :زبان قرآن تاليف قرم چهارم و پنجم هجري.
بانضمام فرهنگ لغات
لسان التنزيل :زبان قرآن؛ بهانضمام فرهنگ لغات
دايره الفرائد در فرهنگ قرآن :بضميمه اسماء و صفات
خداوند ،در قرآن
کليات علوم قرآن
روششناسي تفاسير موضوعي قرآن
پژوهشي در تاريخ قرآن
معناي متن :پژوهشي در علوم قرآن
در آستانه قرآن
درآمدي به تحقيق در اهداف و مقاصد سورههاي قرآن
کريم
شناخت سورههاي قرآن
شناخت سوره هاي قرآن
تاريخ قرآن

۵ ۸۹۵۵ل ۱۱
۵ ۸۹۱۱ل ۱۱
۵ ۸۹۱۱ل ۱۱
۱ ۸۹۱۱د۹م ۱۱
۱ ۸۹۵۱ک۵الف ۱۳
۳ ۸۹۵۱ر۱ج ۱۳
۱ ۸۹۵۱پ۱۱ح ۱۳
۵۰۱۸م۱۹الف ۵/۱۳
۸۹۱۰
۱ ۸۹۵۱د۱ب ۵/۱۳
۳۰۱۸الف۹ش ۵۸
۸۹۱۳
۳ ۸۹۵۹ش۱ه ۵۸
۳ ۸۹۵۵ش۱ه ۵۸
۱ ۸۹۱۱ت۱ر ۵۱

تاريخ جمع قرآن کريم

۱ ۸۹۱۵ت۵ج ۱/۵۱

تاريخ جمع قرآن کريم

۱ ۸۹۱۱ت۱ج ۱/۵۱

چهارده روايت در قرائت قرآن مجيد
خودآموز قرآن مجيد

۳ ۸۹۵۰چ۱ش ۵۱
۳ ۸۹۵۵خ۱ب ۵/۵۱
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۸۹۵۵
۱
 ۱۵۱حکيم ،محمدتقي- ۸۹۰۵،
۵
 ۱۵۱لساني فشارکي ،محمدعلي
۱
 ۱۵۱محسني ،احمدرضا
۳
 ۱۵۵محسني ،احمدرضا
۰
 ۱۵۵ملک فردين حسيني ،رقيه،
-۸۹۸۱
۱
 ۱۵۱فراستخواه ،مقصود
۰
 ۱۵۱جفري ،آرتور
۸
 ۱۵۱السيوطي ،عبدالرحمنبن
ابيبکر۳۸۸- ۱۱۳ ،ق.
۱
 ۱۵۱بنتالشاطي ،عايشه
۱
 ۱۵۱رجائي ،احمدعلي-۸۱۳۵،
۱
 ۱۵۵طباطبائي ،محمدحسين،
۸۹۱۰- ۸۱۱۸
۱
 ۱۵۵باقري ،علي
۱
 ۱۵۵خزايلي ،محمد-۸۱۳۱ ،
۸۹۵۹
۵
 ۱۵۵بالهغي ،صدرالدين- ۸۱۳۰،
۳
 ۱۵۱سورآبادي ،عتيقبنمحمد- ،
۱۳۱ق
۱
۱۵۱
۱
۱۵۱
۵
 ۱۵۱ملبوبي ،محمد تقي
۵
 ۱۵۳زارعپور ،اسماعيل۸۹۱۵،
۰
 ۱۵۳سحابي ،يدهللا
۸
 ۱۵۳طهماسبي ،علي-۸۹۱۱،
۱
 ۱۵۳بهشتي ،احمد- ۸۹۸۱،

عنوان

چگونه قرآن بخوانيم
تجويدکامل بهپيوست روش تدريس قرآن مجيد

ردهبندي کنگره

۱ ۸۹۵۵چ۱ح ۵/۵۱
۳ر۵ل ۵/۵۱

تدريس قرآن بهروش بازي و قصهاويي

۱ ۸۹۵۵ت۱۵م ۵/۵۱

کتاب قرآن براي کودکان (دوره مقدماتي) ،۸بر مبناي
کتاب معلم (روش تدريس آموزش قرآن کريم به زبان بازي
و قصه)
فروغ التجويد :روش آسان در خواندن قرآن

۱ ۸۹۵۱ک۱۵م ۵/۵۱

زبان قرآن

۱ ۸۹۵۰ف۵م ۵/۵۱
۱ ۸۹۵۱ز۱ف ۱۱

واژه هاي دخيل در قرآن مجيد

۱ ۸۹۵۱و۵ج ۱/۱۱

ريشهيابي واژهها در قرآن

۳۰۱۸ر۳س ۵/۱۱
۸۹۱۱
۱ ۸۹۵۱الف۳ب ۱۹

پلي ميان شعر هجائي و عروضي فارسي در قرون اول
هجري ترجمهاي آهنگين از دو جزو قرآن مجيد
اعجاز قرآن[ .رسالهاي درباره معجزه]

۱ ۸۹۵۹پ۹ر ۱/۱۱

اعجاز بياني قرآن

پژوهشي در نيايشهاي قرآن کريم =
اعالم قرآن

۱ ۸۹۱۱الف۱ط ۱۱
۳ ۸۹۱۸ن۱ب ۱۵
۱ ۸۹۵۰الف۱خ ۱/۱۵

قصص قرآن با فرهنگ قصص قرآن

۱ ۸۹۱۱ق۱ب ۱۱

چند قصه از چند سوره قرآن :سورههاي يوسف ،ابراهيم،
بنياسرائيل ،کهف ،مريم ،طه
قصص قرآن مجيد بر ارفته از تفسير ابوبکر عتيق
نيشايوري مشهور به سور آبادي
قصههاي قرآن

۱ ۸۹۱۱چ۳س ۱۱

تحليلي نو از قصص قرآن
اناه نخستين :هبوط حضرت آدم(ع) در تورات ،انجيل،
قرآن و عرفان اسالمي
خلقت انسان در بيان قرآن
اندوه يعقوب (از يعقوب تورات تا يوسف قرآن)
عيسي (ع) در قرآن

۱ ۸۹۵۱ق ۱۱
۱۰۱۸ ۸۹۵۵ق ۱۱
۹ ۸۹۵۱ت۳م ۱۱
۳ ۸۹۵۵گ۱ز ۸/۱۱
۱ ۸۹۵۵خ۹س ۸/۱۱
۱الف۳ط ۹۵/۱۱
۸۹۱۰
۳ ۸۹۵۵ع۳ب ۵/۱۱

صفحه:
aaaa

مرکز :کتابخانه تخصصي
۷۶۳
تعداد:
فرهنگستان هنر

پايگاه :کتابهاي فارسي چاپي
عبارت جستجو:عنوان:قرآن

aaaa

رکور
د
۱
۱۵۳
۳
۱۱۰
۸
۱۱۰
۱
۱۱۰
۹
۱۱۰
۱
۱۱۱
۰

عنوان

پديدآور

ردهبندي کنگره

رستگارجويباري ،وليهللا،
- ۸۹۹۵
بستاني ،محمود

مسيح در قرآن

۵ ۸۹۵۵م۵ر ۵/۱۱

پژوهشي در جلوههاي هنري داستانهاي قرآن

مهران ،محمدبيومي

بررسي تاريخي قصص قرآن

اميدي ،حميد

پژوهشي در تفسير فلسفي قرآن" :فلسفه تطبيقي"

۱۰۱۸د۵ب ۳/۱۱
۸۹۵۱
۱۰۱۸د۳۹م ۳/۱۱
۸۹۱۹
۱ ۸۹۵۱پ۱الف ۳۸
۱ ۸۹۵۱ق۳الف ۵/۳۸

ايازي ،محمدعلي - ۸۹۹۹،قرآن و تفسير عصري :پژوهشي در نگرش عصري به
قرآن ،زمينهها و نتايج آن
۵ ۸۹۱۱ت ۵/۳۹
تفسير قرآن پاک :قطعه اي از تفسيري بي نام به فارسيکه
ظاهرا در اواخر قرن چهارم يا اوايل قرن پنجم نوشته شده
است
۵ ۸۹۵۱ت ۳۱
تفسيري بر عشري از قرآن مجيد
۱۱۱
۸
۵۱ ۸۹۱۳ت ۳۵
تفسير قرآن مجيد نسخه محفوظ در کتابخانه دانشگاه
۱۱۱
کمبريج
۵
۵۰۱۸ ۸۹۵۸م ۳۵
 ۱۱۱صدرالدين شيرازي ،محمدبن ترجمه مفاتيحالغيب
ابراهيم۳۵۳،؟ ۸۰۵۰-ق
۸
۱ ۸۹۵۵پ۱ب ۳۱
 ۱۱۱بازراان ،مهدي - ۸۱۱۱ ،پا به پاي وحي :تفسير تدبري قرآن بر حسب نزول
۸۹۵۹
۳
۱ش۱ب ۳۱
شرح حقايق قرآن :از مبدا تا معاد مشتمل بر حقايق علمي ،
 ۱۱۵برقعي ،يدهللا
نکات اخالقي ...
۰
۱۹ ۸۹۵۵
ترجمه و تفسير معاني القرآن الکريم الي اللغة الروسية
۱۱۵
۸
۵ ۸۹۵۱ت۱۵هـ ۳۱
تفسير راهنما :روش نو در ارائه مفاهيم و موضوعات
۱۱۵
قرآن
۱
۳ ۸۹۵۱ت۳ج ۳۱
تسنيم  :تفسير قرآن کريم
 ۱۱۵جوادي آملي ،عبدهللا،
-۸۹۸۱
۱
۵ ۸۹۵۱ت۳ج ۳۱
 ۱۱۵جوادي آملي ،عبدهللا ۸۹۸۱،تفسير موضوعي قرآن کريم
۱
۱ ۸۹۵۱ت۹ح ۳۱
 ۱۱۵حجتي ،محمدباقر - ۸۹۸۸،تاويل قرآن به قرآن،يا ،تفسير کاشف :کاشف متشابهات از
محکمات و روابط آيات و جديدترين اعجاز قرآن
۵
۵ ۸۹۱۹ت۹ح ۳۱
 ۱۱۵حجتي ،محمدباقر - ۸۹۸۸،تفسير کاشف :ترسيمي از چهره موزون سور قرآن و
روابط آيات
۱
۵ ۸۹۵۰ت۳ر ۳۱
تفسير کالمي قرآن
 ۱۱۱روحاني ،محمدحسين
۱
۱ ۸۹۱۱پ۱ط ۳۱
 ۱۱۱طالقاني ،محمود - ۸۱۱۱ ،درسهايي از پرتوي از قرآن
۸۹۵۱
۱
۳۰۱۱۸۱م۱۵ط ۳۱
معارف قرآن در الميزان
 ۱۱۵امين ،مهدي- ۸۹۹۱،
۸۹۵۰
۱
۵ ۸۹۱۸ت۱ع ۳۱
تفسير عاملي :شامل لغت ،شان نزول ،ترجمه اقوال
 ۱۱۵عاملي ،ابراهيم
مفسرين و توضيح نکات تربيتي و اجتماعي
۳
۹۰۱۸ ۸۹۵۵ن۱غ ۳۱
اامي به سوي تفسير موضوعي سورههاي قرآن کريم
 ۱۱۱هغزالي ،محمد بن محمد،
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 ۸۳۳۵- ۸۳۸۵م.
۰
 ۱۱۱عتيق سورآبادي،ابوبکر
۸
 ۱۱۱متيني،جالل
۱
 ۱۱۱قطب ،سيد۸۳۱۱- ۸۳۰۹ ،
۹
 ۱۱۱مطهري ،مرتضي-۸۹۵۱ ،
۸۱۳۳
۱
 ۱۱۱مکارم شيرازي ،ناصر،
 ،- ۸۹۰۵مصحح
۵
 ۱۱۱طباطبائي ،محمدحسين،
۸۱۱۸- ۸۹۱۰
۱
 ۱۱۳رضاخاني ،محمد-۸۹۰۹،
۰
 ۱۱۳صفيعليشاه ،محمدحسنبن
محمدباقر۸۹۸۱- ۸۱۵۸ ،ق
۱
 ۱۱۳ميبدي ،احمدبن محمد ،،قرن
۱ق
۱
 ۱۱۳ميبدي ،احمدبن محمد ،قرن
۱ق.
۳
 ۱۵۰ميبدي ،احمد ،قرن ۱ق.
۱
 ۱۵۰ميبدي ،احمدبن احمد ،قرن
۱ق.
۱
 ۱۵۰ميبدي ،احمدبن احمد ،قرن
۱ق.
۱
 ۱۵۰ميبدي ،احمدبن محمد ،قرن
۱ق.
۵
 ۱۵۸راشد ،حسينعلي- ۸۱۱۱،
۱
 ۱۵۸شريعتي مزيناني ،محمدتقي،
۸۹۱۱- ۸۱۱۱
۹
 ۱۵۸صفيزاده ،صديق- ۸۹۱۱،
۱
 ۱۵۸بي آزار شيرازي ،عبد
الکريم
۱
 ۱۵۹ضياآبادي ،محمد
۹
 ۱۵۹مشهد ،محمدمومن- ،
۸۰۱۹ق.
۱

عنوان

ردهبندي کنگره

تفسير قرآن کريم

۵۱ ۸۹۱۵ت۱۵ف ۳۱

تفسير قرآن مجيد

۵ ۸۹۱۳ت۱۵ف ۳۱
۳۰۱۸۱ف۱ق ۳۱
۸۹۹۱
۵ ۸۹۱۰آ۱م ۳۱

در سايه قرآن
آشنايي با قرآن

۵ ۸۹۱۱ت۵م ۳۱

تفسير نمونه :تفسير و بررسي تازهاي درباره قرآن مجيد با
در نظر ارفتن نيازها ،خواستها ،پرسشها ،مکتبها و مسائل
روز
۱۵ط۸۱م ۳۱ ۳۰۱۱
داستانهاي قرآن و تاريخ انبيا در الميزان
۸۹۵۱
۱ ۸۹۵۵ف۱ر ۸۰۰
فروهغي از عرفان قرآن
تفسير قرآن صفيعليشاه
خالصه تفسير ادبي و عرفاني قرآن مجيد به فارسي از
کشف االسرار ده جلدي
درخت طوبي :بازنويسي و تلخيص شرح ۳۸آيه قرآن از
کتاب کشف االسرار و عده االبرار اثر ابوالفضل رشيدالدين
ميبدي
خالصه تفسير ادبي و عرفان قرآن مجيد بفارسي از کشف
االسرار ده جلدي اثر خواجه عبدهللا انصاري
کشف االسرار و عده االبرار :معروف به تفسير خواجه
عبدهللا انصاري
خالصه تفسير ادبي عرفاني قرآن مجيد به فارسي از کشف
االسرار و عدة االبرار ده جلدي معروف به تفسير خواجه
عبدهللا انصاري
لطايفي از قرآن کريم :برازيده از کشفاالسرار و
عدهاالبرار
تفسير قرآن :سوره حمد و بقره
تفسير نوين :جزء سيام قرآن
ته فسيري بوره که يي :له سه رجزمي سيهه مي قورئاني
پيروز
تفسير سوره ا.ل.م هدايت تقوي پيشگان به شريعت پيوسته
قرآن براي رسيدن به خالفت و بهشت الهي با توجه به
همبستگي آيات :تاليف عبدالکريم بي آزار شيرازي
قرآن و قيامت ،يا ،تفسير سوره قيامت
تفسير محمدمومن مشهدي بر جزء سيام قرآن مجيد

۵ ۸۹۵۱ت۵ص ۸۰۰
۵ ۸۹۵۱ک۳م ۸۰۰
۵۰۸۱ک۳م ۸۰۰
۸۹۱۸
۵۰۸۱ک۳م ۸۰۰
۸۹۵۱
۵ ۸۹۱۱ک۳م ۸۰۰
۵ ۸۹۱۱ک۳م ۸۰۰
۵۰۸۱ک۳م ۸۰۰
۸۹۵۵
۵ ۸۹۵۱ت۱ر ۸۰۱
۵ ۸۹۵۱ت۱ش ۸۰۱
۳ت۵ص ۸۰۱ ۳۱
۸۹۱۱
ب۵۳۱ب ۸/۸۰۱
۸۹۵۵
۱ق۳ص ۱۱/۸۰۱
۸۹۱۹
۵ ۸۹۱۸ت۵م ۵/۸۰۱
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 ۱۵۹بهرامپور ،ابوالفضل
۱
 ۱۵۱شريعتي مزيناني ،محمدتقي،
۸۹۱۱- ۸۱۱۱
۰
 ۱۵۱رسولي بيرامي ،ناصر،
-۸۹۹۳
۱
 ۱۵۱محدث خراساني ،علي
۱
 ۱۵۱پيمان  ،حبيب هللا
۵
 ۱۵۱جعفري تبريزي ،محمدتقي،
۸۹۵۵- ۸۹۰۱
۱
 ۱۵۱يوسفي ،عبدالحميد
۵
 ۱۵۱ايزوتسو ،توشيهيکو۸۳۸۱،
۱
 ۱۵۱پاينده ،مصطفي
۳
 ۱۵۵جوادي آملي ،عبدهللا۸۹۸۱،
۰
 ۱۵۵خواجهنوري ،عبدالوهاب
۸
 ۱۵۵فريد ،مرتضي ،اردآورنده
۱
 ۱۵۵مصباح ،محمدتقي- ۸۹۸۹،
۹
 ۱۵۵بوکاي ،موريس
۱
 ۱۵۵بوکاي ،موريس
۵
 ۱۵۵الشني ،مهدي- ۸۹۸۵،
۱
 ۱۵۵نصري ،عبدهللا
۳
 ۱۵۱قدرت ،محمدحسين
۰
 ۱۵۱اواهي ،عبدالرحيم- ۸۹۱۹،
۸
 ۱۵۱حسيني بهشتي ،محمد
۹
 ۱۵۱پويا ،عليرضا-۸۹۱۰،
۱
 ۱۵۱بهشتي ،محمد- ۸۹۰۵ ،
۸۹۱۰
۵
 ۱۵۱بهشتي ،محمد- ۸۹۰۵ ،

عنوان
نسيم حيات :جزو۹۰
تفسير نوين :جزء سيام قرآن
قرآن و علوم امروزين
خورشيد تابان در علم قرآن
برداشتهايي درباره فلسفه تاريخ از ديدااه قرآن
حرکت و تحول از ديدااه قرآن
قرآن و اسرار هپينوتيزم و تله پاتيزم

ردهبندي کنگره
۵ن۳ب ۳۱/۸۰۱
۸۹۵۱
۵ت۱ش ۳۱/۸۰۱
۸۹۵۹
۱ ۸۹۱۰ق۵ر ۸۰۹ ۱
۳ ۸۹۵۱خ۹م ۸/۸۰۹
۱ب۳پ ۱/۸۰۹
۱ ۸۹۱۰ح۵ج ۱/۸۰۹

ساختمان معنائي :مفاهيم اخالقي  -ديني در قرآن

۱ق۳ي ۱۵/۸۰۹
۸۹۱۹
۱س۳الف ۹/۸۰۹
۸۹۱۰
۱ ۸۹۵۵خ۱پ ۹/۸۰۹

کرامت در قرآن

۱ ۸۹۱۵ک۳ج ۹/۸۰۹

خطوط کلي اخالق در قرآن

۱ ۸۹۵۱ق۳خ ۹/۸۰۹

قرآن و اخالق
اخالق از ديدااه قرآن و عترت

۹الف۱ف ۹/۸۰۹
۸۹۱۱
۹الف۱م ۹/۸۰۹
۸۹۵۱
۳ ۸۹۵۵ع۳ب ۱/۸۰۹

مقايسهاي ميان تورات ،انجيل ،قرآن و علم

۵ ۸۹۱۱م۳ب ۱/۸۰۹

اخالق در قرآن
عهدين ،قرآن و علم

قرآن و علوم طبيعت

۱ ۸۹۵۵ق۱گ ۱/۸۰۹

مباني جهانشناسي در قرآن

۱ ۸۹۵۹م۱ن ۱۵/۸۰۹

باستانشناسي قرآنکريم :بررسي ۱۱اثر باستاني در قرآن ۱ ۸۹۱۹ب۱ق ۱/۸۰۹
درآمدي بر تاريخ اديان در قرآن

۳ ۸۹۵۱گ۱الف ۸۰۱

حق و باطل از ديدااه قرآن

۵ ۸۹۵۱ح۳ب ۸۰۱

خبر و خبررساني در قرآن

۳ ۸۹۱۹پ۱خ ۸۰۱

خدا از ديدااه قرآن

۳ ۸۹۵۱ب۱خ ۸۰۱

خدا از ديدااه قرآن

۳ ۸۹۵۳ب۱خ ۸۰۱
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۸۹۱۰
۱
 ۱۵۵خامنهاي ،علي ،رهبر
جمهوري اسالمي ايران،
۹
- ۸۹۸۱
 ۱۵۵حسيني کشکوئيه ،محمد
۱
 ۱۵۵فضل هللا ،محمد حسين
۵
 ۱۵۵فاروقي ،محمداقتدار حسين
۱
 ۱۵۵کريمي جهرمي ،علي،
- ۸۹۱۰
۱
 ۹۸۱حسنزاده آملي ،حسن،
- ۸۹۰۵
۹
 ۹۸۵مصباح ،محمدتقي- ۸۹۸۹،
۸
 ۹۱۰محمدي ،حسنعلي-۸۹۹۵،
۸

عنوان

طرح کلي انديشه اسالمي در قرآن
نگرشي اجتماعي به کعبه و حج از ديدااه قرآن

ردهبندي کنگره

۱ ۸۹۱۱خ۱۵ع ۸۰۱
۵ ۸۹۵۱ح۵ک ۸۰۱
۱ ۸۹۱۰ف۵گ ۸۰۱

افت واو و تفاهم در قرآن کريم :روشها ،الگوها و
دستاوردهاي افت واو
اياهان در قرآن

۱ ۸۹۵۱ف۳گ ۸۰۱

سيماي عبادالرحمن در قرآن

۱ ۸۹۱۳ک۱۱م ۸۰۱

قرآن و عرفان و برهان از هم جدائي ندارند

۱ ۸۹۵۰ق۵ح ۱۸۱

معارف قرآن :خداشناسي ،کيهانشناسي ،انسانشناسي

۱ ۸۹۱۱م۱م ۱۸۵
۱ ۸۹۱۱ف۱۱م ۱۸۱

فرهنگ آسمانگر :اسماء و صفات الهي در قرآن ،متون
ديني و ادبيات فارسي همراه با نام خداوند به ۹۸۱زبان و
هجري ملل جهان
۵ ۸۹۵۱الف۱۵م ۱۸۱
 ۹۱۰محقق ،محمدباقر - ۸۱۳۱،اسماء و صفات الهي فقط در قرآن
۱
۱ ۸۹۵۱ن۵م ۱۸۱
نامها و صفتهاي خداي رحيم در قرآن کريم
 ۹۱۰مقتدري ،محمدتقي
۹
۹ ۸۹۱۱و۱ش ۹/۱۱۰
 ۹۱۱شريعتي ،محمدتقي -۸۹۱۱ ،وحي و نبوت در پرتو قرآن
۸۱۱۱
۵
۱ ۸۹۱۰م۱ط ۹/۱۱۰
مباحثي در وحي و قرآن
 ۹۱۱طباطبائي ،محمدحسين،
۸۹۱۰- ۸۱۱۸
۱
۵ ۸۹۵۱ت۱م ۵/۱۱۰
تفسير موضوعي قرآن :تنزيه انبياء
 ۹۱۱معرفت ،محمدهادي
۵
۱م۱الف ۵/۱۱۸
معراج از ديدااه قرآن و روايات
 ۹۱۹اديببهروز ،محسن
۸۹۱۱
۹
۱ ۸۹۵۱الف۳خ ۱۱۹
 ۹۱۵خواجوي ،محمد - ۸۹۸۹،امامت در قرآن و سنت و عقل و عرفان
۵
۱خ۱ش ۵۱/۱۱۹
 ۹۱۵شريعتيمزيناني ،محمدتقي ،خالفت و واليت از نظر قرآن و سنت
۸۹۵۸
۸۹۱۱- ۸۱۱۱
۵
۱الف۱م ۱/۱۱۱
 ۹۹۱مطهري ،مرتضي - ۸۱۳۳ ،انسان در قرآن
۸۹۵۱
۱
۱ ۸۹۵۳ق ۱ه ۱/۱۱۱
قرآن ،انسان ،وفاق
 ۹۹۱مرادي ،محمدهمايش
رقابتهاي سياسي و امنيت
۳
ملي
۱ ۸۹۱۰ب۱ب ۱۹۰
 ۹۱۰بالهغي ،صدرالدين - ۸۱۳۰،برهان قرآن و رد شبهات پيروان کمونيزم و ساير معاندين
اسالم :شامل جالبترين مباحث اجتماعي و نظامات اقتصادي
۱
و قضائي قرآن
۱ ۸۹۱۸ق۱ر ۱۹۰
قرآن ،جامعهشناسي ،اتوپيا :قرآن و عقايد اجتماعي
 ۹۱۰رادمنش ،عزتهللا
۱
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عنوان
مالحظاتي پيرامون پيامهاي اقتصادي قرآن

ردهبندي کنگره
۵ ۸۹۵۱م۱م ۱/۱۹۰

 ۹۱۵موسوي اصفهاني،
جمالالدين
۵
۱۰۱۸ق۵ج ۸/۱۹۱
 ۹۵۹جسر ،نديم ۸۳۱۰- ۸۱۳۵ ،داستان ايمان :افت و شنودي در قلمرو فلسفه ،علم ،قرآن
۸۹۵۵
۱
۱۵هـ۹م ۱/۱۹۱
هنر در قلمرو مکتب
 ۹۵۱محدثي ،جواد-۸۹۹۱،
۸۹۵۱
۰
۱ب۱م ۱۱/۱۹۱
بررسي مسائل اسالمي :انگيزه تحريم موسيقي ازنظر دين
 ۹۵۱مرداني ،خيرهللا
و دانش ،شطرنج ازنظر قرآن و رهبران اسالم
۵
۹ ۸۹۵۵و۱ح ۸/۱۹۹
وحدت اسالمي از ديدااه قرآن و سنت
 ۹۱۰حکيم ،محمد باقر
۵
۱ ۸۹۵۱ق۱ب ۱۱۱
قرآن صاعد در شناخت دعا
 ۹۱۱برازش ،عليرضا
۵
۹الف۱۵م ۱/۱۱۱
اخالق و انسان از ديدااه قرآن براي اوليا تربيتي کودکان و
 ۹۱۵مظلومي ،رجبعلي
۸۹۵۱
نوجوانان
۱
۱ ۸۹۵۱ر ۱/۱۱۵
ربنا  !...منتخبي از دعاهاي قرآن و منابع اسالمي
۹۱۱
۱
۳چ۱۵الف ۱۵۳
عوالم خيال :ابن عربي و مساله اختالف اديان
 ۹۳۱چيتيک ،ويليام
۸۹۱۹الف
۳
۳ز۵الف ۳/۱۱۱
زيباپرستي در عرفان اسالمي
 ۱۸۵افراسيابپور ،علياکبر،
۸۹۱۰
- ۸۹۱۸
۳
۵ ۸۹۵۰د۵ح ۸۸۵
 ۱۹۳حسيني طباطبائي ،مصطفي دعوت مسيحيان به توحيد (در پرتو تعاليم قرآن و انجيل)
۱
۱ ۸۹۱۹ت۵آ ۱۱۵
تمدنهاي عالم
 ۱۱۱آدلر ،فيليپ جي
۹
۱۱ ۸۹۵۵د ۱۱/۵۳
القرآن الکريم و ترجمه معانيه الي اللغه الفارسيه
۱۱۸
۱
۱ ۸۹۱۵ت۱ح ۱۱/۹۵
تاريخ تمدن اسالم :بررسي هايي چند در فرهنگ وتمدن
 ۵۸۱حلبي ،علي اصغر
اسالمي
۱
۱پ۵۱الف ۱۹۰
 ۵۸۳امين ،احمد ۸۳۵۱- ۸۱۱۱ ،پرتو اسالم :ترجمه کتاب فجر االسالم
۸۹۹۵
۱
۱ ۸۹۱۱ش۱ح ۱۱
 ۵۹۰حتي ،فيليپ خوري ۸۱۱۱،شرق نزديک در تاريخ ،يک سراذشت پنجهزار ساله
 م۱
۹۵ ۸۹۱۱گ ۱۱
ازارش ايرانشناسي
 ۵۵۵بنياد ايرانشناسي .روابط
عمومي
۸
۱ ۸۹۵۱م۳د ۵۱
مباني هنر معنوي
۸۰۵
۵۸
۱ ۸۹۱۱ب۱ع ۵۱
 ۸۰۵بلخاري قهي ،حسن ۸۹۱۸،مباني عرفاني هنر و معماري اسالمي
- ۵۱
۳ ۸۹۱۰ب۱ل ۱۱۳۰
 ۸۰۱الهوتي ،محمدرضا -۸۹۹۳،بيت عتيق
۹۱
۱ ۸۹۱۳ت۵ح ۵۱۱۰
 ۸۰۱حقيقت ،عبدالرفيع -۸۹۸۹،تاريخ هنرهاي ملي و هنرمندان ايراني از کهنترين زمان
تاريخ تا پايان دوره قاجاريه از ماني تا کمالالملک
۱۵
۳گ۱ف ۱/۵۱۱۵
 ۸۰۱اودرزي ،مصطفي ۸۹۹۳،خيال شرقي :کتاب تخصصي هنرهاي تجسمي (پژوهش،
۸۹۱۱
افتگو ،نقد و ازارش علمي)
- ۱۳
۳س۹س ۵۳۱۰
سير تحول محراب در معماري اسالمي ايران از آهغاز تا
 ۸۰۳سجادي ،علي
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۹۱
۸۸۸
۱۵
۸۸۱
۱۰
۸۸۵
۰۵
۸۸۵
۱۹
۸۸۵
۵۸
۸۸۱
۱۱
۸۱۵
۱۱
۸۱۳
۸۹
۸۹۱
۱۸
۸۹۱
۰۱
۸۹۵
۱۱
۸۱۱
۵۵
۸۱۱
۵۵

عنوان

پديدآور

ويلسون ،ايوا -۸۳۱۵،م.

حملهي مغول
سايهطوبي :مجموعهمقاالت همايش نخستين دوساالنه
بينالمللي نقاشي جهان اسالم
طرحهاي اسالمي

خشکنابي ،رضا-۸۹۰۱،

ادب و عرفان در قالي ايران

اصفهانيان ،سعيد - ۸۹۵۱،خط مستقيم
موسوي جزايري،
محمدوحيد-۸۹۱۱،
حلبي ،علياصغر
حيرت سجادي ،عبدالمجيد،
-۸۹۰۱
بستاني ،محمود

دانشنامه کوفي

خرمشاهي ،بهاءالدين،
-۸۹۱۱
خرمشاهي ،بهاءالدين،
-۸۹۱۱

 ۸۱۵عابد نهاوندي ،علي
۱۱
 ۸۵۹صدرالديني ،عليرضا
۹۹
 ۸۵۹محمدي ،حميد
۹۵
۸۵۳
۹۹
 ۸۱۱خانمحمدي ،علياکبر
۱۳
 ۸۱۱ايران .وزارت امور خارجه.
 ۵۱دفتر مطالعات سياسي و بين
المللي .اداره انتشار اسناد
 ۸۱۵سلطانيفر ،صديقه- ۸۹۹۱،
۸۸
 ۸۱۵اقبال ،ابراهيم-۸۹۱۱،
۸۱

۸۹۵۵
۱ ۸۹۵۳هـ ۸۱۱
۱ ۸۹۱۱ط ۳و ۸۱۵۰
۵خ۳الف ۱۱۰۳
۸۹۵۱
۱ ۸۹۱۰الف۹آ ۹۱۹۹
۳۵۵ک۱آ ۹۱۹۹
۸۹۱۱
۵ ۸۹۱۱گ۸آ ۵۵۱

مجموعه مقاالت همايش انجينههاي هنر در آستان قدس
رضوي
تاثير قرآن و حديث در ادبيات فارسي

۱ ۸۹۵۸ح۱ق ۹۱۱۱

ازيدهاي از تاثير قرآن بر نظم فارسي

۱ ۸۹۵۸گ۳ح ۱۰۵۰

پژوهشي در جلوههاي هنري داستانهاي قرآن
قرآن کريم

ضرهغامفر ،مرتضي

ردهبندي کنگره

۱۰۱۸د۵ب ۳/۱۱
۸۹۵۸
۱۸ ۸۹۵۳

۱ح۱ض ۵۱۹۵
حافظ و قرآن :تطبيق ادبيات حافظ با آيات قرآن
۸۹۱۵
چشمها را بايد شست  :...مباحث  ،مقاالت و مصاحبه هايي ۵ ۸۹۱۰چ۱ر ۱۰۱۰
در زمينه  :قرآن پژوهي ،حافظ پژوهي... ،
۱ ۸۹۵۱د۱ر ۱۰۱۰
در خاطره شط :مباحثي در زمينه قرآنپژوهي،
حديثپژوهي ،فلسفه و کالم ،ادبيات قديم و جديد ،طنز،
نشر و نقد کتاب
۱م۱۱الف ۱۸۱۱
مثنوي الهي (ابناء الرسل) :حکايات و قصص انبياء
۸۹۵۹
براساس قرآن مجيد :ديوان عابد
۳ ۸۹۱۱ق۱ص ۱۱۰۹
قواعد زبان عربي
۱ ۸۹۵۰ز۹م ۱۱۰۹

زبان قرآن
ماوراء از دريچه سينما :ميز اردهاي سينماي ديني در
هشتمين نمايشگاه قرآن کريم تهران
فهرست نسخههاي خطي انجينه قرآن
بررسي کتب خطي يا قديمه وزارت امور خارجه جمهوري
اسالمي ايران
کتابشناسي قرآن و علوم قرآني
فرهنگ نامه علوم قرآن( :علوم و تاليفات)

۱ ۸۹۵۳ن ۸۳۳۵
۱ ۸۹۵۰خ۱ق ۱۱۸۸
۳الف۹۱و ۱۱۱۸
۸۹۵۵
۱ ۸۹۵۰س۵الف ۵۱۹۵
۱۵الف۵الف ۵۱۹۵
۸۹۱۵
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 ۸۱۵کريمينيا ،مرتضي،
 ۸۵اردآورنده
 ۸۱۵بکائي ،محمدحسن
۸۳
 ۸۱۵الچين معاني ،احمد-۸۱۳۵ ،
۸۹۵۵ ۱۱
۸۱۱
۱۸
۸۱۱
۵۵
۸۳۰
۵۱
۸۳۸
۸۵
۸۳۹
۰۵
۸۳۹
۵۹
۸۳۹
۵۸
۸۳۱
۱۹
۸۳۵
۱۱
۸۳۱
۱۱
۸۳۱
۹۱
۸۳۱
۱۸
۸۳۱
۱۱
۸۳۱
۵۰
۱۰۰
۸۵
۱۰۱
۸۱
۱۰۱
۳۵
۱۰۱
۳۳
۱۰۱
۱۹

عنوان
بولتن مرجع :۱مطالعات قرآني در هغرب
کتابنامه بزرگ قرآن کريم
راهنماي انجينه قرآن
کتابشناسي جهاني قرآن کريم :شامل ۳۵۰۰عنوان کتاب
درباره علوم و معارف قرآني به زبانهاي عربي ،فارسي،
...
قرآن مجيد
مصحف ايران

نجفي ،محمد باقر-۸۹۱۵ ،
 ،۸۹۱۸اردآورنده
قطب ،سيد ۸۳۱۱- ۸۳۰۱ ،دورنماي رستاخيز در اديان پيشين و قرآن
لب لباب آرا در مکتب نبوي هنر :چکيده مقاالت همايش
بينالمللي هنر نبوي
مجموعه مقاالت اولين همانديشي سينما و ادبيات :تهران

ردهبندي کنگره
۱۱۱ک۵الف ۵۱۹۵
۸۹۱۰
۵۱ب۵الف ۵۱۹۵
۸۹۵۱
۱ ۸۹۱۵گ۵الف ۵۱۹۵
۸۹۵ک۵الف ۵۱۹۵
۸۹۱۱
۳ ۸۹۱۰آ ۱۱/۵۳
۱ ۸۹۱۱م۹ن ۵۱۱۰
۳ ۸۹۱۳د۱ق ۱۱۱
۱ ۸۹۱۱هـ ۱/۱۹۱
۱ ۸۹۱۱هـ ۹/۸۳۳۵

صحراارد ،مهدي

مصحف روشن :معرفي برخي از نسخههاي خطي قرآن
در موزههاي شيراز
نقوش هندسي اسالمي طرح و رسم

۵ ۸۹۱۵ن۱ب ۸۱۵۰

راهغب ،عبدالسالم احمد

کارکرد تصوير هنري در قرآن کريم

۱۰۱۸ ۸۹۱۵و۱ر ۱۱

ماسون ،دني

قرآن و کتاب مقدس :درون مايههاي مشترک

بروگ ،اريک

۹ ۸۹۱۵ص۱ق ۱۱۸۸

۱ ۸۹۵۳ق۱م ۱/۱۳
۱ ۸۹۱۵هـ۱هـ ۵۹

هراتي ،محمدمهدي -۸۹۱۸،هنرپژوهي در برازيده قرآن کريم به خط و کتابت عليرضا
عباسي
 ،اردآورنده
۳۵ ۸۹۱۱ز۱ي ۸۰۱
زيباشناسي واژاان قرآن
ياسوف ،احمد
عدل ،سعدعبدالمطلب

هيرواليف در قرآن کريم ( :تفسير نوين از حروف مقطعه)
القرآن الکريم

محدثي ،جواد

۳۰۱هـ۱ع ۱/۵۸
۸۹۱۱
۵۱ ۸۹۱۱

هنر ديني :واکاوي هنر در قلمرو مکتب

۳ ۸۹۱۱هـ۹م ۱/۱۹۱

قرآن نامه (قرآن مجيد با ترجمه شعري)

۹ ۸۹۱۵م ۱۱/۵۳

کواز ،محمدکريم

سبکشناسي اعجاز بالهغي قرآن

نصري اشرفي ،جهانگير،
- ۸۹۹۱
ايزوتسو ،توشيهيکو

تاريخ هنر ايران
مفاهيم اخالقي  -ديني در قرآن مجيد

۵الف۳ک ۰۱۸/۱۹
۸۹۱۱
۱ ۸۹۱۱ت۱ن ۵۱۱۰
۵م۳الف ۹/۸۰۹
۸۹۱۱
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 ۱۸۸خرمشاهي ،بهاءالدين،
-۸۹۱۱ ۸۳
 ۱۸۵خليلي ،ناصر-۸۹۱۵،
۱۱
 ۱۸۵خليلي ،ناصر-۸۹۱۵،
۱۵
 ۱۸۵خليلي ،ناصر-۸۹۱۵،
۱۳
 ۱۸۵خليلي ،ناصر-۸۹۱۵،
۹۸
 ۱۸۳ابن عربي ،محمد بن علي،
۱۹۱- ۵۱۰ ۱۳ق
 ۱۱۹پاکسرشت ،مرتضي،
-۸۹۱۰ ۱۵
 ۱۱۵قرباني ،مهدي-۸۹۹۹،
۵۸
۱۹۰
۸۳
 ۱۹۱بلخاري قهي ،حسن۸۹۱۸،
- ۹۸
 ۱۹۹نژادحقيقي ،بهدخت-۸۹۱۸،
۱۰
 ۱۹۱سيدي ،سيدحسين- ۸۹۱۸،
۸۳
 ۱۹۱ياوري ،حسين- ۸۹۱۵،
۱۱
 ۱۹۵سيدي ،سيدحسين- ۸۹۱۸،
۱۵
 ۱۹۱رحماندوست ،مجتبي،
- ۸۹۹۹ ۳۱
 ۱۹۳شاپوري ،سعيد
۱۳
 ۱۹۳حقيقتشناس ايالني ،حامد،
- ۸۹۱۳ ۱۱

عنوان

ردهبندي کنگره

رستگاري نزديک :مباحث و مقاالت و مصاحبههايي در
زمينه قرآنپژوهي ،درباره حافظ و سعدي ،ادبيات قديم و
جديد ،نقد کتاب و طنز
پس از تيمور :قرآننويسي تا قرن دهم هجري قمري

 ۸۹۱۸ج۹ ۹ م ۱۱۱۰

کارهاي استادانه :قرآننويسي تا قرن هشتم هجري قمري

 ۸۹۱۰ج۹ ۱ م ۱۱۱۰

کمال آراستگي :قرآن نويسي تا قرن سيزدهم هجري قمري

 ۸۹۱۱ج۹ ۱ م ۱۱۱۰

سبک عباسي :قرآن نويسي تا قرن چهارم هجري قمري

 ۸۹۵۳ج۹ ۸ م ۱۱۱۰

تفسير عرفاني قرآن کريم

۵ ۸۹۱۹ر۱ر ۱۰۱۰

آشنايي با تاريخ و معارف خط و خوشنويسي

۵۱ت۱الف ۸۰۰
۸۹۱۱
۱پ۱آ ۵/۹۱۹۱
۸۹۵۳
۵ ۸۹۳۰آ۱ق ۹۱۹۹

هنر آيه نگاري قرآن کريم :انواع خطوط کتيبه هاي کهن

۱ ۸۹۵۵ع۱آ ۹۱۹۹

اورنگ :مجموعه مقاالت درباره مباني نظري هنر

۱ ۸۹۱۱الف۱ب ۹۳

تفاوت ترجمههاي قرآن از منظر ايدئولوژيک

۵ ۸۹۱۱ت۱ن ۱/۱۰

خوشنويسي در خدمت کتابت قرآن مجيد

تاويل قرآن در مثنوي :بررسي تطبيقي مثنوي با تفاسير:
الميزان ،تبيان ،کشفاالسرار ،کبير
جستوجوي معنا
تغيير معنايي در قرآن :بررسي رابطه بينا متني قرآن
باشعر جاهلي
سه پديده در آينه رمان :قرآن کريم ،انقالب اسالمي ،دفاع
مقدس
جلوهي دراماتيک قرآن کريم :با تکيه بر احسن القصص

پيام و پيامبر(ص) :سلسله افت و اوهايي پيرامون سيره و
شخصيت تابناک پيامبر اعظم(ص) در قرآن ،تاريخ و
روايات
 ۱۱۱سفيدآبيان ،حميد ،- ۸۹۵۵،کلک صافي :طرفه آثار و شرح احوال استاد حاج شيخ
محمدعلي صافي اصفهاني حافظ قرآن و بنيانگذار نهضت
 ۳۱اردآورنده ،مصحح
حفظ کالمهللا در سده چهاردهم جهان تشيع همراه با قطعاتي
نفيس از خوشنويسان قديم
قرآن فارسي کهن :تاريخ ،تحريرها ،تحليل
 ۱۱۹عمادي حائري ،محمد
۱۵
قرآن کريم
۱۱۹
۱۱
 ۱۱۱هغالمرضايي ،علياصغر ،درآمدي بر ساختار روايت قصههاي قرآن با نگاهي به

۵ت۱۵س ۵۹۰۸
۸۹۱۳
۹ ۸۹۱۳م۱ي ۸۰۵
۵ت۳۱س ۱/۱۱
۸۹۳۰
۳ ۸۹۱۱س۹ر ۹۱۱۳
۱ج۸۵ش ۹۱/۱۱
۸۹۱۱
۳پ۱۱ح ۳/۱۱
۸۹۱۱
۵س۱ف  ۹۱۹۳
۸۹۳۸
۱ ۸۹۳۰ق۱ع ۱/۱۰
۱۱ ۸۹۱۱م ۱۱/۵۳
۱ ۸۹۳۰د۱غ ۱۱

صفحه:
aaaa

مرکز :کتابخانه تخصصي
۷۶۳
تعداد:
فرهنگستان هنر

پايگاه :کتابهاي فارسي چاپي
عبارت جستجو:عنوان:قرآن

aaaa
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- ۸۹۱۹ ۱۱
 ۱۱۱سليماني اردستاني،
 ۳۱عبدالرحيم- ۸۹۹۱،
 ۱۱۵قاسمي ،حميدمحمد
۳۱
۱۱۵
۰۸
 ۱۱۵زندي ،ميثم-۸۹۵۳،
۸۱
 ۱۱۵زندي ،مريم-۸۹۱۸،
۱۱
۱۵۰
۱۳
۱۵۸
۹۳
 ۱۵۵يوسفي مقدم ،محمدصادق،
- ۸۹۹۱ ۱۸
 ۱۵۱محسنيان راد ،مهدي۸۹۱۱،
- ۹۰
۱۵۱
۹۱
 ۱۵۱جباران ،محمدرضا
۱۱
 ۱۵۵موسوي جزايري،
 ۱۵محمدوحيد- ۸۹۱۱،
 ۱۵۵رهبري ،احمد- ۸۹۱۵،
۱۳
 ۱۵۱زرنگار ،احمد- ۸۹۱۹،
۸۰
 ۱۱۰ليمن ،اوليور- ۸۳۵۰،
 ۱۳م.
 ۱۱۱قمري ،فاطمه-۸۹۱۰،
۱۱
 ۱۱۱مصباح ،محمد تقي-۸۹۸۹،
۵۱
 ۱۱۵جعفريان ،رسول-۸۹۱۹،
۹۳
 ۱۱۵دستغيب ،سيدعبدالحسين،
۸۹۱۰- ۸۱۳۱ ۵۹
 ۱۱۱خرمشاهي ،بهاءالدين،
-۸۹۱۱ ۵۸
 ۱۱۱محمدقاسمي ،حميد-۸۹۱۱،
۱۵
 ۱۱۱ساالري ،مظفر،- ۸۹۱۸،

عنوان
قصه اصحاب کهف
سرشت انسان در اسالم و مسيحيت با تکيه بر قرآن و
عهدين
اسرائيليات و تاثير آن بر داستانهاي انبيا در تفاسير قرآن
القرآن الحکيم

ردهبندي کنگره

۱ ۸۹۱۳س۱س ۱۵۱
۵ ۸۹۱۳الف۱ق ۱/۳۸
۳ ۸۹۱۱خ ۱۱/۵۳

هنر و معماري اسالمي :مسجد

۳ ۸۹۳۰هـ۳ز ۹۱۰

حکمت هنر اسالمي

۱ ۸۹۱۳ح۳ز ۱۱۱۰
۳ ۸۹۵۳آ ۱۱/۵۳

قرآن مجيد
خوشنويسي
پژوهشي در هغنا :از نگاه قرآن و روايات تفسيري
هنجارها در سه کتاب مقدس تورات ،انجيل و قرآن :تحليل
محتواي عمقي
دايره المعارف قرآن
صورتگري در اسالم

۳خ۱آ ۵/۹۱۹۱
۸۹۳۱
۱ ۸۹۳۸پ۳ي ۱/۸۳۱
۳ ۸۹۳۱هـ۹م ۱/۱۳
۱۵ ۸۹۳۱د ۳/۱۱
۳ص۱ج ۱۹۱ ۱۱۵
۸۹۱۹
۳۵۱ک۱آ ۹۱۹۹
۸۹۳۱

آموزش خواندن و خوشنويسي در دستنوشتههاي خط
کوفي اوليه :خاستگاه الفباي معاصر فارسي و عربي به
همراه ۳۳صفحه از يک قرآن کوفي
قرآن و باستانشناسي

۱ ۸۹۳۸ق۳ر ۱/۸۰۹

مباني ارتباطات اجتماعي از منظر قرآن کريم

۱ ۸۹۳۸ز۱۵الف ۸۰۱

درآمدي بر زيباشناسي اسالمي
نور و نقش

۳ ۸۹۳۹ل۱آ ۱۱۱
۳ ۸۹۳۱ن۱ق ۹۱۱۸

جامعه و تاريخ از ديدااه قرآن
افسانه تحريف قرآن
قلب قرآن :تفسير سوره شريفه يس
قرآن شناخت :مباحثي در فرهنگ و فرهنگ آفريني قرآن
جلوههايي از هنر تصويرآفريني در قرآن
درونمايهها و دستمايههاي نمايشي در قرآن

۱ ۸۹۱۱ج۱م ۱/۸۰۹
۵۰۱۸الف۵ج ۱/۱۳
۸۹۱۱
۱ق۵د ۸۰۱ ۱۱۱
۱۹ ۸۹۳۰ق۱خ ۱/۱۵
۱ ۸۹۳۰ج ۹م ۱۱
۱ ۸۹۳۸س۱ق ۸۱۵۰

صفحه:
aaaa
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 ۹۸نويسنده
 ۱۱۱فراست ،شبنم،-۸۹۱۰،
 ۵۰نويسنده
۱۱۱
۱۵
۱۱۳
۱۱
۱۱۳
۱۱
۱۵۰
۸۱
۱۵۰
۸۱
۱۵۰
۱۹
۱۵۰
۱۵
۱۵۸
۹۸
۱۵۸
۱۱
۱۵۱
۳۵
۱۵۱
۳۱
۱۵۹
۱۳
۱۵۱
۱۳
۱۵۱
۹۱
۱۵۵
۹۱
۱۵۵
۵۵
۱۵۱
۵۱
۱۵۱
۱۰
۱۵۳
۱۱
۱۵۳
۵۳
۱۱۰

راهجيري ،علي-۸۹۸۵،
ابنبواب ،عليبن هالل،
۱۸۹؟ -ق

عنوان

کتاب آرايي قرآن ،جلوهاي از هنر عصر قاجار :شناخت
صفحهآرايي و ارزشهاي تصويري قرآنهاي چاپسنگي
موجود در کتابخانهملي
تجلي نور ( :)۱منتخب آثار يازدهمين نمايشگاه بينالمللي
قرآن کريم
بزراداشت ابنبواب (عليبن هالل بيضاوي) :مذهب و
خوشنويس بزرگ قرن چهارم هجري
تاريخ مختصر خط و سير خوشنويسي در ايران
ابنبواب (عليبن هالل) :خوشنويس بزرگ قرن چهارم
هجري
[مصحف شريف نور]

وجوه قرآن در تفسير کشفاالسرار وعدهاالبرار نوشته
جوکار ،نجف-۸۹۹۳،
ابوالفضل رشيدالدين ميبدي
زنجاني ،ابوعبدهللا -۸۱۵۰ ،تاريخ قرآن
۸۹۸۳
سامانيان و احياي تمدن فارسي تاجيکي
صادقي تهراني ،محمد،
-۸۹۰۵
مرادي زنجاني ،حسين،
 ،-۸۹۵۸نويسنده
محدث ،مجتبي-۸۹۱۸،

ستاراان از ديدااه قرآن
روش تحقيق موضوعي در قرآن کريم
سرآهغازها در قرآن :آشنايي با مفاهيم وحي برا اساس آيه
هاي نخست
قرآن ،ادب و هنر (مجموعه مقاالت)

ردهبندي کنگره

۱ ۸۹۳۹ک۱ف ۵۱۱۰
۳۱۵ ۸۹۱۱ن ۸/۱۵
۱۹الف۱آ ۹۱۹۹
۸۹۵۱
۱ر ۳الف ۹/۱۸۸
۱ ۸۹۵۵الف۱آ ۹۱۹۹
۱م۱الف ۹۱۹۹
۸۹۱۵
۹ ۸۹۱۸و۳ج ۸۰۰
۱۰۱۸ ۸۹۱۵ت۳ز ۵۱
۱ ۸۹۵۵س ۱۱۱
۱س۱ص ۱۵/۸۰۹
۸۹۱۰
۳ ۸۹۱۱ر۱م ۱/۱۵
۱ ۸۹۵۳س۹م ۹/۱۱
۱۱ ۸۹۱۵هـ ۵/۸۰۹
۵الف۱ش ۵/۱۹۹

شريعتي ،علي- ۸۹۸۱ ،
۸۹۵۱

اار پاپ و مارکس نبودند و با ،قرآن و کامپيوتر ،نماز
شدن انسان ،نگاهي به تاريخ فردا
ترجمه المصحف المفسر :تفسير فشرده الفاظ و معاني آيات

هااهدورن ،آنته

هنر اسالمي

۳ ۸۹۳۱هـ۱هـ ۱۱۱۰

اعتدال در قرآن :حوزههاي اجتماعي و اقتصادي

۱۱ ۸۹۳۹هـ ۹۵/۱۱۵

۱ ۸۹۱۸م۹و ۳۱

 ۸۹۳۱ج۱ ۱ آ۱آ ۵۵۱

آهغداشلو ،آيدين-۸۹۸۳،

حرف آخر :مجموعه مقاالت از ۸۹۵۹تا۸۹۳۹

سندز ،کريستين زهرا

تفاسير صوفيانه قرآن :از سده چهارم تا هشتم هجري

مرزو ،عصمت-۸۹۱۸،

اولين جشنواره هنري قرآن :هنرهاي تجسمي ،مفهومي،
نمايشي و موسيقي آييني
بررسي تطبيقي شيوههاي تزئيني خطوط کوفي و نستعليق

۳ ۸۹۳۹ک۱آ ۹۱۹۹

مکارم شيرازي ،ناصر،

برازيده تفسير نمونه

۵۰۸ ۸۹۱۰ت۵م ۳۱

۵ ۸۹۳۵ت۳س ۱/۳۸
۵ ۸۹۱۹ج ۸/۱۵

صفحه:
aaaa
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عنوان

ردهبندي کنگره

- ۸۹۰۵ ۰۱
۳هـ۵س ۹۱۱۸
 ۱۱۸سعيدآبادي ،سليمان -۸۹۱۱،هنر تذهيب
۸۹۳۵
۰۱
۳ ۸۹۱۵ث۵م ۸۰۱
 ۱۱۸ثواقب ،جهانبخش -۸۹۹۳،سير و سياحت در قرآن مجيد
۹۵
۱ ۸۹۳۱د۱ق ۱۱۸۸
قرآنهاي عصر اموي :مقدمهاي در باب کهنترين
 ۱۱۱دروش ،فرانسوا
مصاحف
۵۱
۱ف۱۵ط ۹۱۹۳
احوال و آثار درويش عبدالمجيد طالقاني :استاد بزرگ خط
 ۱۱۹مشعشعي ،هغالمرضا
۸۹۳۸
شکسته و شاعر قرن ۸۱هجري قمري به انضمام فهرست
۰۵
شکستهنويسان
۱ ۸۹۰۱ک۳الف ۱۸۸
 ۱۱۹ايراني ،عبدالمحمد۸۱۸۹،؟ -کتاب پيدايش خط و خطاطان
۸۹۸۱ ۸۳
۱ ۸۹۳۰ک۹آ ۸۸۱
کتابآرايي در تمدن اسالمي ايران
 ۱۱۹کارار ،محمدرضا
۱۵
۱ ۸۹۱۱ق۱خ ۵۹۰۸
قرآن و مثنوي (فرهنگواره تاثير آيات قرآن در ابيات
 ۱۱۵خرمشاهي ،بهاءالدين،
مثنوي)
-۸۹۱۱ ۱۱
۵۹ ۸۹۳۸آ۱ق ۱۱۸۸
 ۱۱۵آستان قدس رضوي .انجينه شاهکارهاي هنري در آستان قدس رضوي :منتخب
قرآنهاي نفيس
 ۱۳قرآن
۳ ۸۹۱۱هـ ۵۱۱۰
جلوه هاي هنري مکتب قاجار در آستان قدس رضوي
۱۱۵
۵۱
۵۰۱۸ح۱ش ۸۰۱
 ۱۱۱حسيني زنجاني ،عزالدين ،معيار شرک در قرآن
۸۹۱۵
۸۹۳۱- ۸۹۰۰ ۱۰
۱ ۸۹۱۵ع۱ط ۱/۱۳
عدم تحريف قرآن
 ۱۱۱طاهري خرم آبادي،
 ۱۸سيدحسن-۸۹۸۵،
۱ ۸۹۳۱پ۱هـ ۵۹
پژوهشي در خوشنويسي کاتبان بزرگ قرآن :ده مقاله در
 ۱۱۱هراتي ،محمد مهدي،
هنر کتابت و آيهنگاري قرآن کريم
-۸۹۱۸ ۳۸
۳ل۱آ ۵/۹۱۹۱
هنر خط و تذهيب قرآني
 ۱۱۵لينگز ،مارتين-۸۳۰۳،
۸۹۵۵
۱۱
۱ ۸۹۳۱د۱ج ۱۱۵۹
 ۱۱۵جدي ،محمدجواد -۸۹۱۰،دانشنامه مهر و حکاکي در ايران
۱۱
۱ ۸۹۱۱م۱ف ۱۱۰۵
فهرست نسخههاي خطي فارسي
 ۱۱۱منزوي ،احمد- ۸۹۰۹ ،
۸۹۳۱ ۰۰
۱۵ ۸۹۳۰ک۳د ۵۱
کتاب "همايش هنر و تبليغ" (مجموعه مقاالت)
۱۱۱
۵۵
۹ت۱پ ۹۱۱۸
 ۱۱۳پايدارفرد ،آرزو -۸۹۱۹،هنر قرآني (دفتر اول) :تحليل زيباشناسي تذهيبهاي قرآني
۸۹۳۵
دوره صفويه و کاربرد آن براي تصويرسازي کتابهاي
۸۱
قرآني کودکان
۱ ۸۹۳۵ک۱س ۹/۱۵
کالم قدسي در هنر بشري :جلوههاي خالقانه قرآن کريم
 ۱۱۳سليمان ،فهميده
۱۱
۳ ۸۹۳۱ز۱خ ۱/۱۹۱
زيباشناسي قرآن از نگاه بديع
 ۱۱۳خرقاني ،حسن-۸۹۱۱،
۹۰
۱ ۸۹۳۱خ۳۵ز ۸۰۱
قرآن و زيباييشناسي
 ۱۱۳خرقاني ،حسن-۸۹۱۱،
۹۸
۵۱ ۸۹۳۱
مصحف شريف خراسان
۱۳۰
۸۱

صفحه:
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مرکز :کتابخانه تخصصي
۷۶۳
تعداد:
فرهنگستان هنر

پايگاه :کتابهاي فارسي چاپي
عبارت جستجو:عنوان:قرآن

aaaa

رکور
د

پديدآور

 ۱۳۰عبداللهيان ،محمد-۸۹۱۸،
۳۳
۱۳۸
۱۱
 ۱۳۵مرعشيپور ،محمدرضا،
-۸۹۱۱ ۸۵
 ۱۳۱عباسي ،حبيبهللا-۸۹۱۹،
۳۵
 ۱۳۱عباسي ،حبيبهللا-۸۹۱۵،
۳۱
 ۱۳۱جعفربن محمد(ع)- ۱۹ ،
۸۱۱ ۳۵ق
۱۳۱
۳۳
 ۱۳۳کليني ،محمد بن يعقوب- ،
 ۹۱۳ ۰۸ق.
 ۹۰۰عبدالرووف ،حسين
۰۱
۹۰۱
۱۵
 ۹۰۱منشي ،ساهغر-۸۹۱۳،
۵۱
 ۹۰۹خوش منش ،ابوالفضل،
- ۸۹۱۱ ۱۱
 ۹۸۰حسيني ،سيدمجتبي-۸۹۹۱،
۹۱
 ۹۸۰خوش منش ،ابوالفضل،
- ۸۹۱۱ ۱۰
 ۹۸۰رحماندوست ،مجتبي،
- ۸۹۹۹ ۱۱
 ۹۸۰رحماندوست ،مجتبي،
- ۸۹۹۹ ۱۵
 ۹۸۸نجفي ،علي-۸۹۹۳،
۱۳
۹۸۹
۸۱

عنوان

ردهبندي کنگره

قلب قرآن :نگاهي به فضيلت و عظمت سوره مبارکه (يس)

۱ ۸۹۱۵ق۱ع ۳/۵۸

قصههاي قرآن

۱۰۱۸ ۸۹۱۱ق ۱۱

قصههاي قرآن :با نگاهي به مثنوي معنوي
قرآن سرچشمه نثر عربي (تکوين و تطور نثر عربي از
جاهليت تا سقوط بغداد) همراه با منتخبي از ديوان
النثرالعربي
سماع قرآن و کشتههاي آن (به انضمام کتاب قتليالقرآن
ثعلبي)
تفسير عرفاني قرآن منسوب به امام جعفر صادق(ع)
تفسير نسفي :ترجمهاي کهن از قرآن مجيد به فارسي
موزون و مسجع به ضميمه آيات
اصول کافي

۱ ۸۹۳۱ق۱۹۵م ۱۱
۱ ۸۹۳۱ق۱ع ۱۹۱۰
۱ ۸۹۳۰س۱۹ع ۱۱
۱۵۰۱۸ت۵ج ۳۹
۸۹۳۹
۵ ۸۹۳۰ن ۱۱/۵۳
۱۱۰۱۸ک۱ک ۸۱۳
۸۹۳۱
۵۰۱۸الف۸۵ع ۱/۱۱
۸۹۳۵
۵۱ ۸۹۳۱

پيوستاري در قرآن :تحليل مفهومي ،بينامتني و زبان
شناختي
مصحف شريف خراسان :از انجينه کتابخانه و موزه هاي
آستان قدس رضوي
ديالوگ دراماتيک در قرآن کريم رويکرد افتماني

۱ ۸۹۳۱م۵گ ۸۰۱

نظماهنگ قرآن :ائتالف لفظ و معنا در کالم وحي

۱ ۸۹۳۳ن۳خ ۱/۱۱

درآمدي بر قرآن پژوهي

۱ ۸۱۰۰د۵ح ۵/۸۰

درآمدي به ظرفيت هاي فرهنگي و هنري زبان قرآن

۱ ۸۹۳۹د۳خ ۱/۱۱

تفاسير قرآن کريم( :مقدمه اي بر مفتاح التفاسير)
کليدهاي قرآن و حديث
طنز مقدس :ادبيات انتقادي -هنري قرآن
ترجمه قرآن ماهان :حدود قرن پنجم يا ششم هجري

۵ ۸۹۱۱ت۹ر ۳۰
۱ ۸۹۳۰ک۹ر ۵
۳ ۸۹۳۳ط۱ن ۹/۱۵
۱ ۸۹۱۹م ۱۱/۵۳
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