
 فرا رشته اي(مهم ترین منابع اعم(
اي رشته فرا(اعم  منابع ترین مهم قسمت، این در( 

 مانند اطالعاتی منبع، هر کنار در .شوند می معرفی
.شود می بیان ...و منبع محتواي نویسنده، معرفی

شوند می تقسیم کلی دسته سه به اعم منابع:
واژگانی هاي نامه فرهنگ ـ1
عمومی هاي المعارف دایره و ها نامه دانش ـ2
اسالمی علوم اصطالحات فرهنگ ـ3
عمومی هاي کتابشناسی ـ4
الکترونیکی منابع ـ5



بر مشتمل که هایی کتاب :)ها نامه لغت(واژگانی هاي نامه فرهنگ 
 مفاهیم قسمت در محقق که هستند زبان یک هاي واژه لغوي معانی
.است نیازمند کتب این به تحقیق

از عبارتند فارسی هاي نامه لغت مهمترین:
دهخدا فرهنگ ـ1
 زبان در که عربی واژگان یعنی غیرفارسی؛ حتی و فارسی واژگان معانی  بیان  

 اما است؛ جلد 17قالب در واژه 200000شامل لغتنامه این .است متداول فارسی
.نیست تخصصی و علمی لغات شامل

معین فرهنگ ـ2
است عمومی لغت 150000بردارنده در و است معین محمد دکتر آن نویسنده.

ـ فرهنگ نامه هاي واژگانی1



ـ فرهنگ فارسی عمید3
اما است؛ واژه 60000شامل و جلد2در عمید حسن تألیف نامه فرهنگ این 

.برندارد در را جدید لغات

ـ فرهنگ بزرگ سخن4
 جلد 8در جدید واژه 150000شامل که فارسی زبان نامه واژه ترین تازه 

.است
جدید لغات که قبلی کتب ضعف به توجه با کتاب، نویسنده انوري حسن دکتر 
.پرداختند کتاب این تالیف به برنداشتند، در را
 تا ایجاد زمان از کلمات، تطور و تحول سیر که است این در کتاب این امتیاز  
.اند شده بررسی امروز به



فارسی زبان جامع فرهنگ ـ5
است  نامه فرهنگ این تدوین حال در فارسی ادب و زبان فرهنگستان.
 است شده چاپ بار اولین براي 92سال در و تدوین آن جلد 2تاکنون.
 باشد جلد 30در واژه 500000بردارنده در نامه واژه این شود می بینی پیش.
 است روز به و جدید هاي واژه برداشتن در نامه فرهنگ این ویژگی.



مهمترین واژه نامه هاي زبان عربی عبارتند از:
ـ کتاب العین1
نویسنده آن خلیل بن احمد فراهیدي و قدیمی ترین کتاب لغوي عربی است.
 می زیسته است) علیه السالم(ایشان در قرن دوم هجري و هم عصر با امام صادق.
  جلد و شامل لغات عام زبان عربی و یکی از منابع دست اول است 6این کتاب.

)تاج اللغه و صحاح العربیه(ـ الصحاح  2
  هجري قمري است 323نویسنده کتاب، اسماعیل جوهري متوفاي.
 از کهن ترین لغت نامه هاي عربی است .
 فرهنگ عام واژه هاي عربی است.
  جلد تدوین شده است 6در.
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ـ معجم مقاییس اللغه3
 هجري قمري است 395تالیف ابن فارس متوفاي.
 یکی از فرهنگ هاي کهن و فرهنگ عام است.
 مهمترین ویژگی آن، اشاره به اصل واحد ریشه ها است.
  جلد تدوین شده است 6در.

ـ لسان العرب4
  هجري قمري  است 711تالیف ابن منظور متوفاي.
 به لحاظ جامعیت، کتاب فوق العاده اي است.
فرهنگ عام واژه هاي عربی است.
  ماده است 80000مشتمل بر حدود.
  جلد تدوین شده است 15در.



ـ تاج العروس من جواهر القاموس5
  هجري قمري است 1205تالیف مرتضی زبیدي متوفاي.
  است 120000عربی  و  در بردارنده بیش از فرهنگ عام واژه هاي.

ـ المنجِد فی اللغه العربیه المعاصره6
 هجري قمري است 1365تالیف لوییس معلوف متوفاي.
 لوییس معلوف شخصیتی مسیحی و ساکن لبنان بوده است.
 فرهنگ معاصر لغات عربی و داراي ترجمه فارسی است.

ـ الرائد7
 تالیف جبران مسعود است.
  جلد است 2مدخل در  57000فرهنگ معاصر عربی و در بردارنده بیش از.



ـ دانش نامه ها و دایره المعارف هاي عمومی2

ـ دایره المعارف بزرگ اسالمی1
مجموعه مقاالت در قلمرو مطالعات اسالمی است.
  چاپ شده است) تا حرف خاء(جلد  آن  22تا کنون.
 به زبان عربی و انگلیسی هم ترجمه شده است.

ـ دانشنامه جهان اسالم2
مجموعه مقاالت در قلمرو مطالعات اسالمی است.
   چاپ شده است) تا حرف سین(جلد  آن  22تا کنون.
 ترجمه آن به عربی و انگلیسی  نیز در حال انجام است.



ـ دایره المعارف تشیع3
در بردارنده مجموعه مقاالت در قلمرو مطالعات شیعی است.
 چاپ شده است) تا حرم میم(جلد آن  15تا کنون.
 مقاله در مورد مطالعات شیعی در این دایره المعارف شده است 20000پیش بینی.

ـ دایره المعارف الشیعه العامه4
تالیف عالمه محمدحسین اعلمی حائري است.
 جلد و به زبان عربی تدوین شده است 18در.
این دایره المعارف تکمیل شده و به حرف یاء رسیده است.



ـ فرهنگ اصطالحات علوم اسالمی3
ـ التعریفات1
رجانی استتالیف علی بن محمد ج.
فرهنگ اصطالحات اسالمی در علوم عقلی و نقلی است.
بر اساس حروف الفبا و به زبان عربی تدوین شده است.
یکی از منابع قدیمی اصطالح شناسی است.

ـ موسوعه کشاف اصطالحات الفنون و العلوم2
تالیف محمدعلی تهاونی است.
شرح اصطالحات گوناگون علمی است.
بر اساس حروف الفبا و به زبان عربی تدوین شده است.



ـ فرهنگ معارف اسالمی3
تالیف دکتر سید جعفر سجادي است.
شرح لغات و اصطالحات اسالمی بر اساس حروف الفبا و به زبان فارسی است.

ـ معارف و معاریف4
تالیف سید مصطفی حسینی دشتی است.
 مدخل است 30000جلد تدوین شده و داراي بیش از  5در.

ـ  قاموس العمارف5
تالیف آیت اهللا میرزا محمدعلی مدرس تبریزي است.
 است... فرهنگ معارف عمومی اسالمی و شامل اصطالحات دینی، فلسفی، تاریخی و.



ـ کتابشناسی هاي عمومی4
ـ کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون1
تالیف حاجی خلیفه است.
 علم است 300مؤلف و  9000کتاب عربی،  15000فهرست.
 جلد، بر اساس حروف الفبا و به زبان عربی تدوین شده است 2در.

ـ اعیان الشیعه2
تالیف سید محسن امین است.
شرح حال امامان و بزرگان شیعه از صدر اسالم تا زمان مؤلف است.
 جلد به زبان عربی و بر اساس سیر تاریخی تدوین شده است 11در.



ـ الذریعه الی تصانیف الشیعه3
 تالیف آقا بزرگ طهرانی است.
 کتاب تا زمان  53000بزرگ ترین دایره المعارف کتابشناسی شیعه که شامل فهرست

.مؤلف  است
 جلد، به زبان عربی و بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است 25در.

ـ تاسیس الشیعه لعلوم االسالم4
تالیف سید حسن صدر و بیان کننده نقش شیعه در تولید و نشر علوم اسالمی است.

ـ فهرست التراث5
 جلد و به زبان عربی است 2تالیف محمد حسین حسینی جاللی  در.
زندگینامه بزرگان جهان اسالم و نویسندگان مهم از آغاز بعثت تا قرن حاضر است.



ـ منابع الکترونیکی اعم 5
 اعم افزارهاي نزم

2النور قاموس ـ1
 است عربی زبان جامع فرهنگ.
کتابشناسی و تراجم ـ2
 است شناسی کتاب یا و شناسی شخصیت درباره کتاب عنوان 339بردارنده در.
علوم اصطالحات فرهنگ ـ3
 فقه، اصول حدیث، علوم، قرآن، علوم اصطالحات مورد در کتاب عنوان 97بردارنده در  

.است جغرافیا و تاریخ کالم، منطق، عرفان، فلسفه،
2تراث ـ4
 پرداخته فرهنگ و آداب اجتماعی، مسائل به بیشتر و است ادب و فرهنگ منابع جامع  

.است



 پایگاه هاي جهانی اعم
www.lib.irـ 1

پایگاه اطالع رسانی کتابخانه هاي ایران است.
همه کتاب هاي چاپ شده در این سایت هست.

www.gang.irandoc.ac.irـ 2

در این سایت پایان نامه ها و طرح هاي پژوهشی وجود دارد.

www.hawzah.netـ 3

بانک جامع در حوزه پایان نامه هاي علوم اسالمی است.

www.lib.ir
www.gang.irandoc.ac.ir
www.hawzah.net


www.sid.irـ 4

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی است.
بانک نشریات و طرح هاي پژوهشی فارسی است.

www.magiran.comـ 5

پایگاه جامع مجالت چاپ شده در ایران است.

www.noormags.irـ 6

بزرگترین بانک مقاالت علوم اسالمی و انسانی است.

تهیه و تنظیم پاورپوینت :
 بندرعباس) سالم اهللا علیها(مسئول پایگاه پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا

www.sid.ir
www.magiran.com
www.noormags.ir

