




که افزون بر نوروز،   ایرانیان باستان مردمانی بوده اند خردمند،  یکتاپرست و مقید و درعین حال شاد و باطراوت 
که بیشتر آنها ریشۀ مذهبی داشته است. هر یک از این  در سراسر سال جشن های بسیاری برگزار می کردند 
جشن ها، فرهنگ و فلسفۀ خاصی داشته و آداب و رسوم ویژۀ خود را می طلبیده است.  با ورود اسالم به ایران، 
کم رنگ نشد، بلکه رونق بیشتری هم یافت. نوروز با تمامی پیام هایش همچون  نه تنها نوروز و آیین های آن 
گفتن، همواره امیدوار  کیزگی، دیدار با نزدیکان و آشنایان، سالم و درود و تبریک  تحول و تدبیر، غبارروبی و پا
کردن و مانند اینها با آیین اسالم مطابقت داشت. ایرانیان همواره به استقبال بهار و  بودن و پیوسته تالش 
نوروز می روند و پیش از سال نو برای دوستان و عزیزان خویش پیام تبریک و هدایا می فرستند و به یکدیگر 
که این هدیه »کتاب« باشد؛  شادباش می گویند. به همین سبب، بازار هدیه و خـــرید آن داغ می شود و چه بهتر 
که این خود عین ثواب  زیرا همواره قابل دسترس و استفاده است و بر خرد و دانش هدیه گیرنده می افزاید، 
کتاب، تاریخ مصرف ندارد و همیشه به کار می آید و نه تنها دور انداخته نخواهد شد،  بلکه سال های سال  است. 

کتابخانه  هاست و از آن نگهداری می کنند و به یادگار می ماند. گرفته و زینت بخش  مورد استفاده قرار 
کتاب های نفیس و هنری ارائه شده است تا سلیقه های مختلف را  در مجموعۀ حاضر نمونه های متعددی از 

کتاب می شناسید؟ کند. به راستی چه هدیه ای بهتر از  برای هدیه به دوستان و عزیزان تأمین 
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قرآن کریم،رحلی، گالسه، با قاب

قرآن کریم، پالتویی، گالسه

 قرآن کریم، تحریر،رحلی، باقاب

مفاتیح الجنان، پالتویی

کلیات مفاتیح الجنان، طرح چرم

قرآن کریم، وزیری، با جعبه سه لت

قرآن کریم، پالتوئی

قرآن کریم، برجسته، معطر ، رحلی قرآن کریم، برجسته، معطر
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قرآن کریم، معطر، وزیری، با جعبه

قرآن کریم، رحلی، با جعبٔه سفیدقرآن کریم، وزیری، با جعبه 

قرآن کریم، وزیری، با جعبه

قرآن کریم، وزیری، با جعبٔه سه لت

قرآن کریم، وزیری، با قاب برجسته

قرآن کریم، رحلی، با قاب، تحریرقرآن کریم، رحلی، تحریر )در 7رنگ( قرآن کریم، باجعبٔه همراه با رویداد زندگی)در دو قطع(
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ایران، جاذبه های تاریخی و گردشگریراهنمای سفر به ایران )آلمانی، فرانسه(

قرآن کریم، رحلی، ترجمٔه کریم زمانی

نهج البالغه، پالتوئی )در 6رنگ(مفاتیح الجنان،  پالتوئی )در 6رنگ(صحیفه سجادیه، پالتوئی )در 6رنگ(

قرآن کریم، خط اشرفی، وزیری، باقاب قرآن کریم، پالتوئی )در 6رنگ(

کاخ گلستان، رحلی، با قاب
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کاشی کاری قاجاری

ایرانی که دوست می دارم )فرانسه( ایران من، به چشم منعروس برون، رحلی، با قاب

خوشا مرز ایران، رحلی، با قابایران، نگارستان یزدان، نیم رحلی

ایران، جلوه های ناب، وزیری، با قاباصفهان، هفت رنگ هنر، رحلی، با قاباز طهران تا تهران )2(
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به ایران خوش آمدید، خشتی کوچک

ایران با تو من خورشیدم، خشتی، با قاب

ایران در یک نگاه، خشتی، با قاب
ایران، نیکول فریدنی،خشتی کوچک

هنر ایران

تخت جمشید، تختگاه شاهان ایران، خشتی کوچک

شکوه ایران ) انگلیسی(، وزیری

از طهران تا تهران ، )جلد 3(

ایران، مهر رخشان، وزیری، با قاب
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تخت جمشید، تختگاه شاهان ایران، خشتیبه ایران خوش آمدید، خشتی، با قابارگ بم، معجزٔه خشت

کرمانشاه، معبد آفتاب، خشتی کوچک
کاشان، مروارید کویر، خشتی، با قاب

یزد، سرزمین بادگیرها، خشتی کوچک

کزاد( طهران قدیم )پا

گیالن، میراث سبز ایران، خشتی کوچک اصفهان، سرای هزارنقش، خشتی کوچک
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اصفهان، سرای هزار نقش، خشتی، با قاب

حافظ، طرح چرم، با قاب حافظ، وزیری )در 7رنگ(حافظ، جیبی، گالسه، با قاب برش دار

حافظ، فروزنده، جیبی، با قاب

حافظ، خشتی، با قاب

حافظ، به سعی سایه ک دار حافظ، خط فلسفی،  فرشچیان، رحلی، با قابدیوان حافظ، وزیری، با قاب پال
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حافظ، )انگلیسی - فارسی(غزلیات حافظ، مکری، رحلی

فال حافظ، فرشچیان، کارتی )2( فال حافظ، فرشچیان، کارتی )1(

حافظ، منصوری، نیم جیبی، با جعبه

حافظ، وزیری، با قاب

حافظ ، وزیری، همراه با فال، طرح چرم

فال حافظ ، فرشچیان ، کارتی)3(

ِست حافظ و خیام، وزیری، با جعبه
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حافظ، اخوین، با فال، در سه قطع

حافظ، رقعی )فارسی- آلمانی(حافظ، فرشچیان،خط فلسفی،وزیری، با قاب

حافظ، انگلیسی- فارسی )متن کامل( ک دار،  وزیریحافظ، سه لت،  طرح چرم حافظ، پال

دیوان حافظ،همراه فال، با قاب، در سه قطع

دیوان حافظ، دوزبانه، وزیری، برجسته، گالسه

حافظ، جیبی، با فال، با قاب برش دار
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حافظ، چرم، وزیری دو زبانه، با قاب برش داردیوان حافظ، با فال، تحریر، وزیری، با قابحافظ، اخوین،در سه قطع

غزلیات حافظ، طرح چرم، با جعبه، رحلی

حافظ دل ها - گزیدٔه اشعار به زبان انگلیسی

دیوان حافظ، قطع جیبی، گالسه 

رباعیات خیام به خط امیرخانی، در دو قطعدیوان حافظ، نیم جیبی )در 7رنگ(دیوان حافظ، نیم جیبی )در 7رنگ(
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رباعیات خیام، نیم جیبی، معطردیوان حافظ، به همراه فالنامه، پالتویی)در 7رنگ(دیوان حافظ، به همراه فالنامه، پالتویی)در 7رنگ(

رباعیات خیام، نیم جیبی، معطر، با جعبه رباعیات خیام، وزیری، با قاب

رباعیات خیام، وزیری، با جعبٔه برجستهرباعیات خیام، سه لت، وزیریرباعیات خیام، وزیری، باقاب 

مجموعه اشعار خیام،باباطاهر،رودکی یا طرح کاشی
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رباعیات خیام، طرح چرم، معطررباعیات خیام، فلسفی، فرشچیان، رحلی، با قاب

رباعیات خیام،وزیری با قاب، به چهار زبانرباعیات خیام، طرح چرم، سه لت، وزیری

رباعیات خیام، مرادی، رحلی، با قابرباعیات خیام، طرح چرم، معطر، با جعبه

رباعیات خیام، نیم جیبی، با جعبه

رباعیات خیام، وزیری، معطر، با جعبه

رباعیات خیام، جیبی، با قاب گالینگور
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رباعیات خیام، فلسفی، فرشچیان، وزیری، با قابرباعیات خیام، پنج زبانه، در دو قطع، با قاب

داستان های شاهنامه، طرح چرم، با جعبه

رباعیات خیام، وزیری، با قاب برش دار

شاهنامه فردوسی، وزیری، با قابرباعیات خیام، وزیری، با قاب 

شاهنامه فردوسی، تحریر ، با قاب شاهنامه فردوسی، رقعی، انگلیسی شاهنامه فردوسی، جیبی، دو جلدی، با قاب
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شاهنامه فردوسی، وزیری، با قاب، تحریرشاهنامه فردوسی، رحلی، با قاب

شاهنامه فردوسی، طرح چرم، رحلیشاهنامه فردوسی، مرادی، طرح چرم، با جعبه

شاهنامه فردوسی،  وزیری،  دو جلدی

شاهنامه فردوسی،  طرح چرم ، رحلی

مثنوی معنوی، طرح کاشی، وزیری، با قابمثنوی معنوی، طرح چرم، جیبی، با قاب شاهنامه به نثر
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مثنوی معنوی،  وزیری ، با قاب

عاشقانه های موالنا،  طرح چرممثنوی معنوی، وزیری،  نیکلسونمثنوی معنوی،  وزیری،  با قاب

مثنوی معنوی، جیبی، با قابمثنوی معنوی، نیم جیبی، با جعبهگزیده مثنوی معنوی، به خط لرستانی، رحلی

گزیده مثنوی معنوی،طرح چرم، با جعبه، رحلیمثنوی معنوی، تحریر، وزیری، با قاب
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غزلیات شمس تبریزی، به خط مرادی، رحلیغزلیات شمس تبریزی، طرح چرم، رحلی، با جعبهدیوان کامل شمس تبریزی ،  وزیری

کلیات سعدی، تحریر، با قاب، وزیریغزلیات سعدی، نیم جیبی، با جعبه

غزلیات سعدی، به خط مرادی، رحلی ، با قاب

کلیات سعدی،  همراه با غزلیات

بوستان سعدی، وزیری، سه لتگلستان سعدی، وزیری، سه لت
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کلیات سعدی، لرستانی، طرح چرم، رحلی، با جعبهگلستان سعدی، فلسفی، رحلی، با قاب

گلستان سعدی، وزیری، با قابگلستان و بوستان، سعدی،   وزیری با قاب غزلیات سعدی، طرح چرم، با جعبه، رحلی

کلیات سعدی، وزیری، باقاب برش دار

بوستان سعدی ، وزیری،  با قاببوستان سعدی، طرح چرم، وزیری، با جعبه کلیات سعدی، تحریر، وزیری، باقاب
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گلستان و بوستان، وزیری، با قاب برش دارکلیات سعدی، جیبی، با قاب کلیات سعدی، وزیری، با قاب 

غزلیات سعدی ، رحلی،  طرح چرم

دوبیتی های باباطاهر،   وزیری

گلستان سعدی، وزیری، با قاب برش دارگلستان سعدی، با قاب، در دو قطع

کلیات سعدی، وزیری، تحریر، با قاببوستان سعدی، وزیری، با قاب برش دار
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دیوان باباطاهر، نیم جیبی، با جعبه کلیات حکیم نظامی گنجوی،   وزیریدوبیتی های باباطاهر،طرح چرم، با قاب،وزیری

دیوان عطار، وزیری، با قاب دیوان عطار، طرح چرم، وزیری، با قاب

غزلیات عطار، نیم جیبی، با جعبه

غزلیات عطار، به خط مرادی، رحلی، با قاب

گزیده خمسه نظامی، نیم جیبی، با جعبه لیلی و مجنون، گالسه، وزیری، با قاب
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کلیات نظامی گنجوی،به خط لرستانی، با قاب دیوان پروین اعتصامی، وزیری، با قاب طرح کاشیلیلی و مجنون، طرح چرم ، با قاب

دیوان پروین اعتصامی، نیم جیبی، با جعبه

هزار بیشٔه مالنصرالدین، دیدنی ها و شنیدنی ها

دیوان پروین اعتصامی ، گالسه،   وزیری

ساغر و ساقی ) گزیدٔه اشعار فارسی(

دیوان ناصر خسرو، طرح چرم، وزیری، با قاب

مشق عشق )نگارگری(
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شاهکارهای نگارگری ایران دیوان شهریار، دو جلدی، وزیری، با قاب هزار و یک شب، طرح چرم، وزیری، با قاب

معماری معاصر ایران، دکتر دیبا

آثار  خارجی  گنجینٔه  موزٔه هنرهای معاصر تهران گل و بلبل ) دوازده قرن شعر ایرا ن(هنر خوشنویسی در ایران، رحلی، با قاب

شاهکارهای نقاشی ایران 110 اثر برگزیدٔه نقاشی
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طلوع مهر، رحلی، با قاب

گلبانگ آفرینش )خطبٔه غدیر(، خشتی، با قاب

راز نقاشیخط )جلیل رسولی(، رحلی، با قاب

The Rose Garden of Persianادبیات کالسیک فارسی )به زبان انگلیسی(

هشت کتاب، سهراب سپهری

نقاشی برگزیدٔه محمود فرشچیان، با جعبه

طرائف الحکم
آینه های کاغذی
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