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ازدريچهنقد)مجموعهمقاالت(

 غیبپدیدآور: عبدالعلی دست 

 خانه کتاب ناشر: 

 1931سال انتشار: 

 صفحه( 9551ج )5

با مقوله نقد داستان  و شعرمعاصر  03تا پایان دهه  03این مجموعه پنج جلدی  گزیده ای از مقاله های  دهه 

ن، چ سدتا،  ، نظریه های ادبی وهنری وآثار بزرگان  سخن فارسی است که در مجالت  ونشریاتی مانندد نید   

ک هان فرهنیی و.. چاپ ومنتشر شده است واینک با ویرایشی جدید یک جا دردرسترس مدی باشدد. داند     

نقدادبی، نقدتاویلی )هرمنوت ک(، نقدادبی وگستره آن، وضع ت هنرنقدادبی، آغازنقدادبی و مقاله های دییری 

دره قدره سدو، رازهدای سدرزم ن مدن ،       ازاین دست  دراین کتاب گردآمده اند. داستان هایی مانند شادکامان

سدال بلدوا، جزیدره سدرگردانی،      سمفونی مردگدان،  بامدادخمار، سال های ابری، سووشون، مدار صفردرجه،

راز داوینچی، طوبی ومعنای شب وآثار نویسندگانی از قب ل دولت آبادی ، هدایت ، صداد    ،شوهرآهو خانم

ملو، کسرایی،  شف عی کددکنی ، زهدری ، فدرور فرخدزاد ،     ن ما، احمد شا ،چوبک ، گلش ری، مرادی کرمانی

شاعران معاصر بخشی ازاین کتاب راتشک ل می دهند.  سعدی، حافظ، عطار، فردوسدی   دییرآتشی، توللی و 
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مدورد نقدد    ن دز  ودییر سخن سرایان  وبزرگان ادب پارسی و نویسندگان مشدهوری ازجملده خل دل جبدران    

 وبررسی قرارگرفته اند.

 

 
 

 طراحانگرافيكاطلس

 : النا استانیکپدیدآور

 مهدی بوذری مترجم: محمد

 ناشر: فرهنگسرای میردشتی

 1931سال انتشار: 

 033 تعداد صفحات:     
  

معرفدی  طدر  رنیدی    033درب   ازرا  معاصرمجموعه آثار این اطلس حوزه های گوناگون طراحی گراف ک 

استودیو های طراحی ویا شهربه ترت ب الفبدای فارسدی آغدازو    ، با نام هنرمند خالق اثر مدخل هر . می نماید

روابط ممکن م ان طراحدی و فادایی     از یکتاب چشم انداز. می پردازدتفص ل سبک آنان به  درمورد کار و

یی با تحل ل و معرفی آثار بزرگدان جهدان چیدون     می سازد. همچن نرا فراهم می گرددکه طر  در آن خلق 

و مشخص مدی کندد چیونده     دهد نشان میآنها در ش وه طراحی آثار  را های مختلف طراحان از زم نه نیرش

فرهنگ های مختلف  در روش های متفاوت طراحی گراف ک اثر گذاشته اسدت.  افدزون بدرآن  بدا بررسدی      

اطالعات مهم وعم ق گراف کی خواننده با  ودراین راستا محدودیت ها و تکن ک  بس ا رخاص هرکشور آشنا 

 .ک آثار یاری می نمایدرا دردر
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اطلسغزواترسولخدا)ص(

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحناشر: 

 1931: انتشار سال

 836تعداد صفحات: 

 وتن از فاال  44ساله  4اهلل خوشوقت و با تالش  زیر نظر آیت، کتاب اطلس غزوات رسول خدا )ص( 

کتاب و محققان حوزوی گروه های تاریخ و جغراف ای تاریخی مؤسسه اطلس تاریخ ش عه به چاپ رس د. 

تال ف  ایشاننظر ای از جلد دوم و سوم اطلس تاریخ اسالم است که تحت غزوات رسول خدا )ص( گزیده

، عنصر زمان و شده است. در این کتاب، در کنار محتوایی مفصل، علمی و محکم از رویدادهای مهم تاریخی

مکان ن ز به درستی مورد توجه قرار گرفته و مختصات جغراف ایی غزوات و سرایای رسول خدا )ص( به 

این کتاب به سفارش موسسه دایره المعارف بزرگ غدیر  بهترین و دق ق ترین روش به تصویر کش ده است.

 .یافته استانتشار و اح ای م راث مکتوب ش عه و اجرای موسسه اطلس تاریخ ش عه 

 

. 
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 انديشهسياسیمتفکرانمسلمان

 دیگران پدیدآور: علی اکبرعلیخانی و

 ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 1931سال انتشار:

 ج13

این دوره شامل شر  حال تعداد ب شماری از نویسندگان برجسته دن ای اسالم از قرون نخست ن تدا عصدر   

شماری از افدراد انتخداب شدده و بدر اسداس      ، در هر دوره تاریخی، فهرست این کتاباخ ر است. بر اساس 

هدای   و اندیشده ها  از دیدگاهای  آثاری که در شر  حال آنان بوده و هم ن طور آثار برجای مانده آنان خالصه

بده  ای  ها که برخی کوتاه و برخی مفصل است هدر کددام توسدط نویسدنده     آنان نوشته شده است. این مدخل

برای مثال در مجلدد اول اسدامی برخدی    . توان یافت نیارش درآمده که نام او را در آغاز مدخل مورد نظر می

، اخوان الصفا، شافعی، احمد بن حنبل، عبارتند از ابوحن فهاست ،  آمده  حال آنهامتفکران مسلمانی که شر  

اهلل اصدفهانی، ندا م االسدالم کرمدانی،     در جلد یازدهم به اسامی افرادی چدون آقدا ندور   وفارابی و عده دییر

در مجله س زدهم با  .آمده اندعبدالرسول کاشانی، شک ب ارسالن، مدرس، مصطفی کامل و عبدالعزیز ثعالبی 

مشداهده مدی   اسالمی مصطفی عبدالرزا ، ه کل، س د محسن حک م، بن بادیس، عقداد، امد ن الحسد نی و...    

دیدده مدی   اعی، محمد عزالی، شاوی، خالد محمد خالد و مطهری را در مجلد پانزدهم نام طالقانی، سب .شوند

در مجلد هفدهم نام کسانی چون حم د عنایت، شدریعتی، جدوادی عداملی، جدالل العظدم، شداییان،        .شوند

 می توان دید.مصبا  یزدی، و حسن حنفی را 
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. 

 
 

هايتاريخیايرانپارسوآ:فرهنگچهره

 پدیدآور: عباس قدیانی

 آرونناشر: 

 4030سال انتشار: 

 صفحه( 333ج )0

براسداس نظدم الفبدایی از پد        و سرگذشتنامه مختصر رجال و مشاه ر ایران موضوع کتاب را دربردارد 

نمایدد.   مدی  های سرشناس تاریخ ایران را به طور سداده وروان معرفدی   اشالم تا دوران معاصر و انقالب چهره

ن ز در این منبد   ، اند ودییران که به نوعی با تاریخ ایران در ارتباط بودهافراد غ ر ایرانی مانند مختار وحجاج 

تصاویربرخی افراد ومکانها و فهرسدت کلدی از منداب  وماخدذ در     ، اند. نظام ارجاعی مورد بررسی قرار گرفته

 پایان جلد دوم از ویژگی این کتاب است.
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پرندگانباغوداغوراغباشواهدشعري

 محمد دبیرسیاقیپدیدآور: 

 : سایه گسترناشر

 1931سال انتشار: 

  998تعداد صفحات:  

در این من  شواهدی از نام پرندگان و شاهد شعری آنان به ترت ب الفبایی آمده اسدت. در انتهدای آن ن دز    

فهرست مناب  نقل ، فهرست نام شاعران شواهد بر ترت ب الفبا، فهرست نام شاعران شواهد بر ترت ب تاریخی

شاهد شعری ب ان شده اسدت و   توض ح راج  به پرندگان بی شاهد شعری و فهرست نام پرندگان بی، شواهد

اندواع آن ککدرو سدشس شدواهد     ، تعریف علمی آن از فرهنگ فارسی استخراج شده اسدت ، برای هر مدخلی

 تاریخی آن به ترت ب آمده است

فرهندگ فارسدی دکتدر    ، فرهنگ بهار عجدم ، رجفرهنگ آنندا، پرندگان ایران، ارشاد الزراعه ابونصر هروی

لغتنامده اسددی   ، لباب االلباب محمد عوفی، گ اه شناسی گل گالب، گ اهان دارویی ایران دکتر زرگری، مع ن

لغتنامه دهخدا و هرمزدنامه استاد ابراه م پور داوود از فهرست منابعی است کده در آن شدواهد نقدل    ، طوسی

 شده است.

ایران به تفص ل با عکس هر پرنده نقل گردیده است و شدر  برخدی از آنهدا در    شر  حال همه پرندگان 

لغتنامه دهخدا و بویژه در فرهنگ فارسی مع ن و غالبا با عکس آمده است. اما غرض اصدلی در ایدن کتداب    

نشان دادن توجه شاعران نکته ب ن باکو  از دیرباز در اشعار خود به پرندگان و پرداختن مادام ن دلکد  از   

 نام و حال و حرکات و نغمات آنان بوده است.
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پروندانقوانينومقرراتحقوقی

 پدیدآور: ابراهیم تقی زاده، محمد وارسته بازقلعه

 ناشر: مجد

 1939سال انتشار: 

 1911تعداد صفحات: 

پروندان به معنی زونکن ومرادازآن دراین کتاب گردآوری مجموعه ای انعطداف پذیرکده بده سدادگی بشدود      

قوان ن جدیدرابه آن اضافه ویا موادمنسوخ را ندیده گرفت ودرکل بتوان آن را به سدهولت روزآمددنمود.منب    

ادرسی واجرا، امورحسبی فصل است که به شر  کیل آمده است: قانون اساسی ، مدنی، د 41مورد نظر دارای 

و خانواده، وکالت، کارشناسی وترجمه، ثبت اسنادودفاتراسنادرسمی، اجاره وتخل ده، تجدارت، تعداون، پدول     

زم ن وآب ، مالک ت فکری، کاروتام ن اجتماعی، استخدامی واداری، شهرداری وشدوراها، مال دات،   وبانکی، 

قدانون   44انون تغ  ر ساعت ، سند چشم انداز ، اصدل ب مه، حمل ونقل، مح ط زیست وقوان ن متفرقه مانند ق

 .کل کشور می باشد 4003اساسی وقانون بودجه سال 
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شناسیفقهاماميهبههمراهفهرستتفصيلیاحکاممربوطهاصطالحترمينولوژيفقه:

 : حمید مسجد سرایی پدیدآور

 پیک کوثرناشر: 

 1931سال نشر: 

 838تعداد صفحات: 

ترم نولوژی فقه به معنای اصطال  شناسی فقه و به تعب ر دییر فرهنگ اصدطالحات فقهدی اسدت کده در     

جستجوی یافتن معانی اصطالحی و تخصصی هریک از واژه گان و مدخل هایی اسدت کده در کل ده ابدواب     

 باشد می فقهی کاربرد بخصوصی را دارا

رائه معنای لغوی و اصدطالحی هدر واژه بده    این مجموعه مشتمل بر ب   از هزار مدخل است که ضمن ا

جستجوی احکام مربوط به همان مدخل در کل ه ابواب فقهی ن دز پرداختده اسدت و افدزون بدر ایدن جهدت        

 دارند تری را در سر مطالعه و تحق ق ب شتر و عم ق اندیشه تر برای آن دسته از خوانندگانی که دسترسی آسان

ته پرکاربردترین مناب  و ماخذ فقه امام ه ارجاع داده شده است که خدود  ترین و الب در پایان هر مدخل به مهم

 .گردد می فتح بابی برای ورود به مباحث اصلی و تخصصی همان مدخل محسوب
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هايايرانچکيدهومتنكاملسالنامه

 پدیدآور: فرید قاسمی

 مجلس شورای اسالمی ناشر: کتابخانه موزه و مرکز

 1963سال انتشار: 

 صفحه( 1855) ج2 

ی ناصدری بد ن    هدای دوره  باشد کده سدالنامه   می سال 04شماره یا  04ی دو جلدی( شامل  این اثر )دوره 

ها مطالب بس ار جالب و اطالعدات مهمدی از داخدل و     این سالنامه .گ رد را در برمی 4040تا  4033های  سال

، اقتصدادی ، اجتماعی، دهد که منب  خوبی برای مطالعات تاریخی شاه ارائه می خارج ایران در زمان ناصرالدین

ی ایدران بده    ی سدالنامه  المللی است. به عنوان نمونه فهرست مطالب نخست ن شماره س اسی و فرهنیی و ب ن

 ر است:شر  زی
اختراعات مهم سال به ، تواریخ مهم جهان سال به سال، تطب ق سنوات مس حی با سنة هجری، تقویم سال

وزارت ، ادارة وزارت داخلده ، ادارة خاصة صدارت عظمی، ادارة سلطنت عظمی، اسامی سالط ن قاجار، سال
ادارة وزارت ، زارت مال ده ادارة و، اسامی صاحب منصبان اهل نظام و خدارج نظدام  ، وزارت عسکریه، خارجه

وزارت ، وزارت فوایدد ، وزارت تجدارت و زراعدت  ، ادارة دفتدر محاسدبات  ، ادارة وزارت علوم، عدل ة اعظم
، اسدامی اع دان و اشدراف و طبقدات ندوکر و رجدال دولدت       ، دارالطباعه و دارالترجمة خاصة همایونی، دربار

ن و ادارة حکومتی والیات ممالدک در محروسدة   اسامی علماء و اع ا، جمع ت شهرهای معتبر، جمع ت ایران
مسدکوکات طدالی   ، ینیی دن ای جندوبی ، ینیی دن ای مرکزی، ینیی دن ای شمالی، آفریقا، آس ا، اروپا، ایران

فهرسدت  ، فهرسدت سدالنامه  ، اسکناسی که به عدوض وجده نقدد رایدج اسدت     ، مسکوکات نقره، ملل مختلفه
توان د  واق  خود ترک شده است. البته برای کسب اطالعات ب شتر میفقراتی که از م، های کتابچه سالنامه غلط

 به مقدمة مفصل و محققانة س دفرید قاسمی بر این کتاب مراجعه فرمای د.
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گ درد اشداره    صفحه از کتاب را در برمی 043که « کلمات کل دی»توان به بخ   از ویژگی مهم این اثر می
فدرد    های منحصر به سالنامه ن ز از ویژگی 04تصاویر کامل صفحات این نمود. که با که در حکم نمایه است. 

 باشد. این کتاب می

 

 
 

دانشنامهاساطيريجانواران

 خسرو قلی زادهپدیدآور: 

 (کتاب پارسه )سبحان: ناشر

 1932: سال انتشار

 961تعداد صفحات: 

در ایدن حدوزه بده زبدان فارسدی      هایی است که  کتاب دانشنامه اساط ری جانواران یکی از نخست ن کتاب

ب شتر به موضوع جانوران در اسداط ر  ، تاکنون دانشمندان غربی، منتشر شده است. به گفته نویسنده این کتاب

اما این آثار برای بررسی نق  جانوران در اساط ر ایراندی چنددان   ، اند های خود توجه کرده و باورها و افسانه

 .بر ح وانات اساط ری ایران تحق قی جام  در این زم نه انجام داده استسودمند ن ستند. این کتاب با تمرکز 
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دانشنامهتختفوالداصفهان

 صغرمنتظرالقائمازیرنظر:      

 فرهنگی و مذهبی تخت فوالد، ناشر: مجموعه تاریخی

 1932 -1963سال انتشار: 

 ج. 1

وتددوین و  اصفهان ته ه  تخت فوالدمدفون  هنرمندانمشاه ر، نویسندگان و  ، علماوشهدا دانشنامه درباره

 00مدخل توسط  003و در قالب  03. جلد نخست این دانشنامه در سال قرار است در چهارمجلد انتشاریابد

نویسدنده   41شه د از سوی  51مدخل و ککر نام  401جلد دوم این دانشنامه با  چاپ گردیدنویسنده آماده و

جلد نخست  ومنتشرشده است.نویسنده ته ه  03شه د توسط  50مدخل و با نام  041و جلد سوم آن ن ز در 

 .دربرداردرا  "گ"تا  "ص"و جلد سوم ن ز از  "ش"تا  "چ "جلد دوم از ، "ج"تا  "الف"این دان  نامه از 
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دانشنامهتهرانبزرگ:شميرانات

 زیرنظر: کاظم موسوی بجنوردی 

 ویراستار: علی کرم همدانی  

 ناشر: مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی  

 1932سال انتشار:  

 ج2

موثدق و  ، ای تفص لی و تخصصی است که به منظور تدوین مرج  جدام   دانشنامه، تهران بزرگ دانشنامة 

ارف بدزرگ  المعد  های ح ات مادی و معنوی تهران بزرگ طراحی شده اسدت. مرکدز دائدرة    نا ر بر همة جنبه

ای  اسالمی بر آن شده است تا برای ثبت هویت در حال دگرگونی تهران برای نسلهای آینده تدوین دانشدنامه 

تفص لی و تخصصی با موضوع تهران بزرگ را در دستور کار خود قرار دهد. آنچه که امروز کالن شهر تهران 

ش به این سدو  4043یژه گسترش آن از دهة نت جة گسترش کالبدی تهران به و، شود یا تهران بزرگ نام ده می

 430، دهده  سده یاب م که در طول این  درمی، ش4011و  4041، 4001است. با بررسی سرشماریهای سالهای 

 0این روستاها از لحاظ وابستیی به  .اند هایی از این شهر بدل شده روستا در کالنشهر تهران ادغام و به محله

ش واحدهایی جدا از شهر تهدران بده شدمار    4043بودند که تا پ   از دهة کن و ری وابسته ، ناح ة شم ران

اند. از اینرو به منظور ثبت هویت هر یک از  رفتند و از لحاظ فرهنیی و اقتصادی ویژگ های خود را داشته می

بخ  دوم تهران و بخ  ، بخ  تدوین خواهد شد. بخ  نخست شم ران 0دانشنامة تهران در ، این نواحی

بخ  دارای عناوین خاص خود است که به ترت ب حروف الفبدا تنظد م خواهدد     0. هر یک از این سوم ری

هزار مقالده باشدد کده شدامل موضدوعاتی       40شود دانشنامة بزرگ تهران دربرگ رندة حدود  ب نی می شد. پ  
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خواهد  سال گذشته 033اجتماعی و فرهنیی تهران بزرگ خصوصاً در ، های ح ات س اسی گوناگون از جنبه

 .بود

 

 
 

جهاناسالم دانشنامه

 زیرنظر: غالمعلی حداد عادل

 المعارف اسالمی ناشر: بنیاد دایره

 1932سال انتشار: 

 صفحه( 651) 16ج

هدا   گ درد. در حدوزه شخصد ت    دربر می را« ک»و « د»ها و مقاالتی از حروف  جلد هجدهم دانشنامه مدخل

)داروشناس بزرگ یوندانی کده بدر طدب      دیوسکوریدس، عبدالعزیز دوری، الدین دم ری مقاالتی درباره کمال

مقداالتی  ، و... ارایه شده است. در زم نه آثدار مهدم دوره اسدالمی    دهخدا، دوره اسالمی بس ار تاث رگذار بود(

حائرین ال الذرایعه الی تصان ف الش عه و داللت، الذریعه الی اصول الشریعه، دالئل االعجاز، درباره دالئل النبوه

دئوبندیده در هندد و مفهدوم     های معاصر هم مقاالتی با عندوان گدزارش   ابن م مون ارایه شده است. از جریان

جلدد هجددهم حاصدل     .شدود  مدی  دیدده  جلدد هجددهم   دولت)به معنای عام از نظر دانشمندان اسالمی( در

شدود و متشدکل    مدی محققان و مولفان داخل و خارج کشدور محسدوب   ، پژوهشیران بن اد های مستمر تالش

 .مقاله است 043مدخل ارجاعی و  444، مدخل اصلی 044از
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ان(گد–جهاناسالم:د)داعیاحمدبنابراهيم دانشنامه

 زیرنظر: غالمعلی حداد عادل

 ناشر: بنیاد دایره المعارف اسالمی

 1931سال انتشار: 

 صفحه( 656) 15ج

آغداز شدده و بده    « داعی احمدد بدن ابدراه م   »جهان اسالم از مجموعه مقاالت هفدهم ن جلد از دانشنامه 

، ها و اختصدارات عمدومی   نشانه، های مؤلفان و مترجمان ها و نام شود. فهرست مدخل ختم می« دکّان»مدخل 

مشخصات مناب  پربسدامد و  ، اختصارات عناوین مجالت به خط الت نی، ها اختصارات عناوین دایره المعارف

، توان بده داعدی انجددانی    های این مجلد می ها آمده است. از مدخل قبل از شروع مدخل مناب  به خط الت نی

، دعا، دشتستان، دستور زبان، دریانوردی، دروی ، الحدیث درایه، دجله، دانشنامه عالیی، دانشیاه، دان  پژوه

 ابومنصور دق قی و... اشاره کرد.، دعبل خزائی

، ادب دات و هندر  ، عرفان و فلسدفه اسدالمی  ، کالم، فقه، و حدیثاصطالحات علوم قرآنی ، جغراف ا، تاریخ

، ف لسدوفان ، متکلمدان ، فقهدا ، شر  حال و آرای بس اری از مفسدران ، س ره انب ا و اول ا و ائمه )عل هم السالم(

 مورخان و هنرمندان عالم اسالم از جمله مطالبی است که در این دانشنامه قابل دسترسی است.، عارفان
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دانشنامهسيرهنبوي

  پژوهشی تاریخ اسالم گروهپدیدآور: 

  ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 1931: سال انتشار

 صفحه( 551 (2ج

مدخل  133مدخل کالن و هزار و  433این دانشنامه دارای ساختار موضوعی در پنج جلد بوده و شامل 

های حکمی و عملی پ امبر اکرم)ص(  آموزه، تعال م، فرعی است. دانشنامه س ره نبوی موضوعاتی مانند س ره

منزلت الهی رسول اکرم)ص( به منظور رف  ، در تب  ن جام  و علمی زندگانی مجموعهگ رد. این  را دربرمی

من  و ، ابهامات و پاسخیویی به شبهات کالمی و تاریخی و افشای تحریفات و انحرافات موثر بوده و ب ن 

 کند. های آن حارت را توص ف و تحل ل می بالندگی و کارایی آموزهکن  آن بزرگوار و تب  ن 
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دانشنامهفلسطين

 مجید صفاتاجپدیدآور: 

 ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 1931-1951سال انتشار: 

 ج. 6

 

 0343 تاریخ دور تا پایدان سدال  »وقای  و رویدادهای و این دانشنامه بر طبق حروف الفبا تنظ م شده است

و دوستونی است که ب   از  رحلی جلدی با قط  0یک مجموعه  دانشنامه فلسط ن .رادر بر می گ ردم الدی 

شود و حدود یک هزار مدخل آن ن ز به  هزار مدخل آن به عناوین اصلی مربوط می 0هزار مدخل دارد که  4

 03با همکداری یدک تد م     4033تا پایان  4053 سالنیارش این دانشنامه از  عناوین ارجاعی اختصاص دارد

 .ه استبه طول انجام دنفره 
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دانشنامهفلسفهاخالق

 دونالد ام. بورچرت ، پل ادواردزتار: ویراس

 اهلل رحمتی انشاءمترجم: 

 سوفیاناشر: 

 1932سال انتشار: 

 326تعداد صفحات: 

مشدتمل  ، واژه نامه و نمایه، فهرست تفص لی مطالب، این دانشنامه عالوه بر پ شیفتار نسبتا مفصل مترجم

تداریخ  ، مسائل فلسفه اخدال  ، های فلسفه اخال  عنوان مقاله است. چهار مقاله نخست دانشنامه با نام 30بر 

های مختلف  جنبه مقدماتی دارند و مطالب رشته، فلسفه اخال  و دییر تحوالت فلسفه اخال  در سده ب ستم

ده است. در حوزه دان  فلسفه اخال  یا اخال  شناسی چهار حوزه قابل تشدخ ص  اخال  در آنها مطر  ش

مقداالت ایدن    .فدرااخال  یدا اخدال  تحل لدی    ، روان شناسی اخال ، اخال  هنجاری، است؛ اخال  توص فی

 اند. نویسندگان و اندیشمندان نامدار مختلفدی  دانشنامه ن ز بر اساس این چهار حوزه کنار یکدییر قرار گرفته

، ریچدارد برندت  ، ویل م فرانکندا ، توان به تامس ن یل می اند که از م ان آنها عهده دار نیارش این مقاالت بوده

 جاناتان دنسی اشاره کرد. ، والتر آرمسترانگ، مارکوس س نیر، پاتریک ناول اسم ت
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دانشنامهمهروحکاكیدرايران

 نویسنده: محمد جواد جدی

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای، ناشر: کتابخانه

 1931سال انتشار: 

 619تعداد صفحات: 

تاریخ مُهر و حکاکی در ایران از ش  هزار سدال پد   تدا دوران معاصدر بده      ، دراین کتابِ مرج  نف س

  صورتی علمی و موشکافانه مورد پژوه  و تحق ق جدی قرارگرفته است.

صدفحه فارسدی و ب سدت     040است در چهارده فصل و  دانشنامه مُهر و حکاکی که در نوع خود بی نظ ر

های مفصّل چندگانه چاپ  به همراه ضمایم و نمایه، صفحه انیل سی در قط  رحلی به صورت مصور )رنیی(

 شده است.

هایی که صداحب نظدران بدر     همچن ن مؤلف نکات تکم لی خود را در قالب سخن آخر گنجانده و تقریظ

هدای مفصدل    اند را ن ز در انتهای اثر درج نموده است. کتابنامه و نمایه نیاشته این اثر و دییر آثار مرتبط وی

کندد   مدی  دهد محتوای دانشنامه را دسترس پذیرتر می آخرین بخ  اصلی این کتاب را تشک لای  صفحه444

نمایده   ،نمایه مهرهای قرآنی، ها نمایه مهر وقف کتابخانه، نمایه مهر صحافان، شامل نمایه متن و سج  مهرها

ای  های وابسته است. این اثر طبق معمول آثار فاخر و نف س مقدمه نمایه حکاکی و زم نه، ها نمایه مکان، ها نام

هم به زبان انیل سی دارد و فهرست فصول و تصاویر آن هم به زبان انیل سی برگردان شده است. روکد  و  

 جلد این اثر افزوده است. قاب زرشکی رنگ مزین به تصاویری از مهرهای نف س بر زیبایی
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دانشنامهنمايشايرانی

 پدیدآور: یداهلل آقا عباسی

 ناشر: قطره

 1931سال انتشار:

  ص 558 

جسدتارهایی در بوط قدای ایراندی و    ، هدای ایراندی   سه بخ  فرهندگ پژوهشدی نمدای     شامل این کتاب

 های ایرانی است.  فرهنیواره نمای 

های نمدای  ایراندی    های ایرانی اختصاص دارد و تمام شکل کتاب به فرهنگ پژوهشی نمای  اولبخ  

، تماشدا ، تقل دد ، تخدت حوضدی  ، پد   پدرده خدوانی   ، پرده خوانی، اند. بازی در آن معرفی و شر  داده شده

بررسدی  از جمله مباحث ، نوروزخوانی و باران خوانی، های عروسکی نمای ، سایه بازی، های نمایشی رقص

 آید. می شده این بخ  به شمار

، های نمای  ایرانی از مباحثی چون حکمت« جستارهایی در بوط قای نمای  ایرانی»در بخ  دوم کتاب 

عنصر سداختاری نمدای    ، بازییری در نمای  ایرانی، نمای  ایرانی و باران خوانی، ریشه نمای  در گاهان

نمای  درمدانی سدنتی و نمدای     ، نمای  عام انه ایرانی، ایرانیاقتصاد و حرفه نمایشیری در نمای  ، ایرانی

 های تال فی است. ایرانی و نسبت آن با نمای  جهان سخن به م ان آمده و ب شتر شامل مقاله
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قارهدانشنامۀزبانوادبفارسیدرشبه

  فرهنگستان زبان وادب فارسی زیرنظر:     

 ناشر: فرهنگستان زبان وادب فارسی

 1931سال انتشار: 

 صفحه( 303) 9ج 

گروه نظر ز«سبک هندی»تا « ب گ حاتم» شامل مداخل قاره دانشنامة زبان و ادب فارسی درشبهسوم ن جلد 

دردسترس قراردارد. افراد واشخاص ، موضوعات  دراین کتاب مدخل واق  شدهاند مانند تدوین و  شبه قاره

کده کمتدر انتظدار    « داستان نویسی درشبه قاره » و « خ ام درشبه قاره»، « حافظ در شبه قاره »حافظ با عنوان 

نسدخه خطدی    33کتاب فارسی ، 4414م رود موردبحث دانشنامه باشد . فهرست مناب  آن قابل توجه است ، 

 .که ازاین مناب  می توان درتحق قات استفاده نمود. دراین منب  مورد استناد قرارگرفته اند 053مقاله  003و
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هايباستانیجهاندايرهالمعارفاساطيروآيين

 : غالمرضا معصومیپدید آور

 ناشر: سوره مهر

 1931سال انتشار:

 1211تعداد صفحات: 

 2ج

های باستانی جهان است که به صدورت مصدور    یک کار پژوهشی در مورد تمام اساط ر و آی ن، این کتاب

هدا   ای در مورد آی ن . در ابتدای کتاب مقدمهنماید می ب انهای باستانی جهان را به زبان فارسی  اساط ر و آی ن

نق  آن در تمددن بشدری   ها و  شناسان به تصویر اساط ر و آی ن و اساط ر جهان گفته شده و از زبان اسطوره

. از پدردازد  مدی  هدا  به بعد به ترت ب حروف الفبا به معرفی اساط ر و آی ن 00پرداخته شده است. و از صفحه 

،  آئتد ال ،  آئ شتدوس ،  آئداس ،  تدوان بده آئدارو    ها آورده شده است که مدی  ترین این اساط ر و آی ن جمله معروف

،  زروان،  زرتشت،  ج ن،  تانترا،  دائو،  تائو،  بها گاواتا،  بودا،  برهما،  انگآئوکو،  آئو،  آئوچ ن،  آئ ن اس،  آئس موس

،  وندیددا ،  هنددو ،  و دایدی ،  ن ای ،  مغان،  ماهایانا،  مافی و مزدک،  ماویا ماکا،  الما،  گرهمه،  کنفوس سو،  ع المی

، مصر، چ ن، آویسی، توفان در اساط ر عربیاسطوره ، سومر، النهرین ب ن، آشور بان شال، آشور،  آب،  هفت س ن

عالوه بر نوشتن به صدورت   مالمعارف این است که اسامی و اعال بابل.... اشاره کرد. از خصوص ات این دایره

تر خوانده شود. و تمدام اسداط ر را بدا مکدان آن آورده      فارسی هجای آوای آن به انیل سی هم آمده تا راحت

فرهندگ اصدطالحات و اسدامی و    ، المعدارف  سرزم ن است. در پایان این دایرهشده است که مربوط به کدام 

 ها با توض ح مختصر آنها آورده شده است.  اعالن
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المعارفتطبيقیعلوماجتماعیدائره

 پدید آور: علیرضا شایان مهر

 ناشر: موسسه کیهان

 1939 – 1955سال انتشار: 

 ج 5

عرضه شده است.تنظیم مدخل ها فارسی  1939ومجلد هشتم آن درشروع  1958تالیف کتاب از سال 

به انگلیسی  وبرمبنای معادل های فارسی اصطالحات الفبایی شده است . وازه هایی که برابر التین آن 

برخی از مداخل کوتاه وبعضی طوالنی می باشند. انگلیسی نبوده اند، بدون معادل التین آورده شده اند.

به صورت جداگانه است به این  در هر مجلد" ی"الف تا "آوردن مدخل ها از از ویژگی این منبع

ترتیب هر جلد به مسقل ، قابل استفاده است در عین حال برای دستیابی به تمامی اصطالحات باید 

. در پایان هرکتاب نمایه فارسی به انگلیسی همان جلد آورده شده است. فهرست تمامی مجلدات را دید

 ستفاده قسمت پایانی هر جلدرا در بردارد.منابع مورد ا
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 هاياسالمیالمعارفجنبشدايره

 مرتضی بحرانی، پدیدآور: محمد رضا حاتمی

 فناوری تحقیقات و، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علومناشر: 

 1939سال انتشار:

 صفحه(1696ج ) 5

بدا همکداری   صدفحه   000هدزار و   یدک  درهای اسدالمی   مقاله با موضوع جنب  50این کتاب مجموعه  

های اسالمی در کشورهای اسدالمی   جنب  هاو جریان، مفاه م جن  ونهات .باشد می پژوهشیر 53حدود 

شدر  شناسدی و... در ایدن    ، سکوالریزم، زنان، اسالم هراسی، رویایی با غرب، سردمداران جنب  ها، وعربی

هدای اسدالمی پرداختده     جندب   این اثر جام  که از زوایای مختلف به دهد. می حث آن راتشک لمباها  جن 

اجتماعی و تداریخ   علوم، های علوم س اسی رشته مندان دانشجویان و عالقه، تواند برای پژوهشیران می، است

 ماخذشناسدی بده  ، به زودی منتشر خواهد شدد  که، جلد ششم این مجموعه .باشد مف د، معاصر جهان اسالم

  های اسالمی اختصاص یافته است جنب 
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المعارفجهاننويناسالمدايره

 ویراستار: جان ل. اسبوزیتو

 محمد دشتی، زیرنظر: حسن طارمی راد

 ناشر: کتاب مرجع 

 1932سال انتشار: 

 1ج

به سدر   The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World این دایرة المعارف ترجمه

 ویراستاری جان ل. اسشوزیتو است.

هدای جدیدد در    برای رف  ن از به مرجعی عمده برای دست یابی سری  به پژوه  4331سال این منب  در

کده   4353خصوص تاث ر و حاور اسالم در سطح جهانی منتشر شد. وقوع انقالب اسدالمی ایدران در سدال    

نبود چن ن مرجعدی را محسدوس تدر    ، ی نمایان ساختنق  اسالم را در س است و جامعه به طور چشمی ر

نسبت به دایره المعارف اسالم که عمدتا بر  منتشر شده است وصفحه  0333مقاله در  513با  کتاباین کرد. 

در تدوین این دایرة  متون سنتی و تاریخ قرون م انه تاک د داشته و یک اثر مفصل و با کارکرد تخصصی است

د بر دوره معاصر، تاک د بر روش شناسی علدوم اجتمداعی و تاک دد بدر تدوازن بد ن       المعارف سه ویژگی تاک 

 های جهان اسالم مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد اصولیرا با واقع ت

 

 

  



 

 

 محمودصدیقی  -مرجع مرکزاطالع رسانی وکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدبخش 

26 

 

 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 
 

دائرهالمعارففقهمقارن

 مکارم شیرازی؛ با همکاری جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم پدیدآورنده: ناصر

 – 1965، مدرسه امام علی بن ابیطالب )ع(ناشر: 

 .1932سال انتشار: 

  9ج

 552 :صفحه

 یعندی  مباحث این کتاب بر اساس فقه مقدارن  شود و می مطالعه تطب قی آرا دییر مذاهب فقه مقارن نام ده

کند هر چندد   فقهاى ش عه بحث نمى دیدو تنها از  استواراستفتاوى و نظرات فقهاى مذاهب مختلف  برپایه

باشند. جلد اول دائره المعارف فقه مقدارن بده مقددمات     نویسندگان و دست اران آن از علما و فقهاى ش عه مى

های فقهی پرداخته است.به گفته مولف این دائره المعارف بر اسداس فقده ترت بدی ته ده شدده       ضروری بحث

جلد دوم دائرةالمعارف فقه مقارن در واق  کل ات  .شده استاست و در آن به مسائل مستحدثه توجه خاص 

در جلد سوم نق  درآمدهای مشروع و نامشروع در  و براى ورود در جزئ ات مسائل اقتصادىو مقدماتى است

سازی  ومباحث پایانی این مجلد را غنا وخوانندگی، مجسمه است گ ری جامعه مورد بررسی قرار گرفته شکل

 د.ده و... تشک ل می از دید اسالم قمار

. 
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دائرهالمعارفقرآن

 ادی... ودیگرانسرویراستار: جین دمن مک اولیف؛ سرویراستارترجمه فارسی: حسین خندق آب

 ناشر: حکمت

 1931سال انتشار: 

 851تعدادصفحات: 

  1ج

 0333الی  0334ائرة المعارف قرآن در پنج جلد مشتمل بر قریب هفتصد مدخل به زبان انیل سی از سال د 

م الدی در انتشارات بریل در ل دن هلند چاپ و منتشر شده است . سر ویراستار این مجموعه ج ن دمن مک 

کلود ژیل و ، استاد دانشیاه اول ف، استاد دانشیاه جرج تاون آمریکا و دییر ویراستاران اصلی آن عبارت از 

استاد دانشیاه هاروارد آمریکا ، وداد قاضی ، استاد دانشیاه  پروانس فرانسه ، ویل ام گراهام، –آن  –اکس 

ش کاگو آمریکا ، و اندرو ریش ن ، استاد دانشیاه ویکتوریای کانادا هستند. دست اندرکاران این دائرة المعارف 

ر حوزه مطالعات قرآنی پدید آورند. موسسه انتشارات حکمت ترجمه این کوش ده اند اثری نسبتا جام  د

مجموعه را به منظور گسترش آشنایی محققان با جدید ترین پژوه  های قرآنی و فراهم آوردن مبنایی برای 

رواج مطالعات و تحق قات قرآنی در ایران آغاز کرده و جلد نخست آن را منتشر و در اخت ار عالقمندان قرار 

 .اده استد
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هايخانوادههايتحقيقدرپژوهشهاوروشنظريهدايرهالمعارف

 دیوید م. کلین، اندرسون پگی دیلوُرت، ترین ر. آلن کا، الن س. اکاک، ورن ل. بنگستون: ویراستار

 شهال مهرگانی، عالیه شکر بیگیمترجم: 

 1931سال انتشار: 

 361تعداد صفحات: 
 

تمرکز آن بر  .است و راج  به فرایند نظریه و تحق ق دربارة خانواده نوشته شده است پردازی نظریهکتاب 

های دان  مربدوط   سرشت آن و ن ز محدودیت، باشد و منشأ این معرفت شناسی مطالعات خانواده می معرفت

بوجدود  هدای مدؤثرتری را    ما چیونه خواه م توانست نظریه و روش، به خانواده که بر این امر متمرکز است

برگزیدده و  ، تدر  هدای متندوع   المعدارف بدا تأک دد بدر ره افدت      این دایرة .آوریم تا این دان  را گسترش ده م

دهندد کده    دهد. همکاران نشان مدی  ای پ ش ن را گسترش می پروژه، پردازی محور امروزی درباره نظریه جریان

کننده باشد.  تواند؛ تع  ن پردازی می ه و نظریهبرای آینده تحق قات خانواده به چه م زان توسعه و کاربرد نظری

شدود   کل دی محسوب می، پردازی اندیشمندان علوم خانواده درباره مسائل روز سازی و نظریه چیونه مفهوم 

 می باشند ها مواجه زندگی با آن متغ رهای  ها در زم نه برای پرداختن به ن ازهای مبرمی که خانواده

 است:فصل تدوین شده  1کتاب حاضر در 

 بخ  اول: 

 آماده سازی بستری برای مطالعات آتی در حوزه خانواده

 بخ  دوم: الیوهای در حال تغ  ر خانواده

 ها های درحال تغ  ر خانوادگی در درون و در طول نسل بخ  سوم: تعامل

 تر اجتماعی ها و ن روهای وس   خانواده :بخ  چهارم
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 ..اده کردن نسل بعدی پژوهندگان حوزه خانوادهبخ  پنجم: آم

 

 
المعارفبزرگاسالمیدايره

 سرویراستار: کاظم موسوی بجنوردی

 ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی

 1939سال انتشار: 

 صفحه ( 511) 21ج 

س د اهلل  مدخل عبارت حارت آیت« خ»اختصاص دارد که در حرف « خ» و«  »های  این مجلد به حرف

 آغداز « حس ن بدایقرا »با ، اکبر والیتی نوشته شده است. نخست ن مدخل این مجلد علی به قلم، ای علی خامنه

 .یابد پایان می« خانقاه»شود و با مدخل  می

، توان به حسد ن عدوفی پاشدا    آمده می«  »حرف  های مهمی که در این مجلد و در بخ  از دییر مدخل

حمدزه بدن   ، حمددان قدرمط  ، حدالج ، الملدک  حکد م ، شبستری حس ن کرد ،ءالدوله حس ن بن عال، حس نقلی

، حکدم بدن ابدی العداص    ، حکم بن عبددالرحمان ، حمزه اصفهانی، فتصوری حمزه، حمزه م رزا، عبدالمطلب

اختصداص  «  »به حدرف   153المعارف بزرگ اسالمی تا صفحه  دایره 04جلد  .کرد حفنی ناصف و... اشاره

 خدادم شد خ  ، توان به خاتون آبادی های مهم این بخ  ن ز می پردازداز مدخل می« خ»و سشس به حرف  دارد

، نقشدبندی  خالدد ، خالدد کاتدب  ، خاکی کشم ری، خاکی ش رازی، خاقانی شروانی، خادم حسن پاشا، رسالن

 .و... اشاره کرد، خالقی، خالدی نقشبندی
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ها،زنبورداريوتوليدعسلبيماريدرمانیايران:معجزاتعسلبردرمانالمعارفعسلدايره

 ()عطار اصفهانی شریفی احمد حاجی

 ناشر: حافظ نوین

 1931تاریخ انتشار: 

 1116تعداد صفحات: 

دراین کتاب چنانکه در مقدمه آمده است تمامی روش ها، تجه زات، لوازم وفنون پرورش زنبورعسل وتول د 

در عسدل ومشدتقات ون دز خدواص درمدانی آن بده       عسل شر  داده شده است. همچن ن تشریح موادموجود 

ترت ب شر  داده شده تا مراجعان به این منب  با خواص آن دردرمان ب ماری هدا مختلدف، حفدظ سدالمتی ،     

شادابی و طول عمر آشنا شوند. روش های تول د انواع عسل و نسخه های دارویی برای درمان ب مداری هدا ،   

کده سدعی دارد روش هدای درمدان طب عدی را ب اموزد.تاریخچده        یکی از ویژّگی های مهم این کتداب اسدت  

زنبورداری در ایران وجهان ، ب ماری ها ومسموم ت زنبور، پدرورش زنبورعسدل، عسدل درمدانی و سدالنامه      

 .زنبوردار ازجمله مباحث کتاب می باشند
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:مسايلجنسی،زناشويیوازدواجالمعارفگياهدرمانیايرانايرهد

 پدیدآور: احمد حاجی شریف

 ناشر: حافظ نوین

 1931سال انتشار: 

 553تعداد صفحات: 

، هیا   ویتیا میین  ، بارداری و دوران شییردهی ، جنسی ومقاربتی بیماریهای، وازدواج مسائل زناشویی

، آئیین همسیرداری  ، تعلیم وتربیت فرزند،  در مردان وزنان ، انواع سرطان های شایعگیاهی های درمان 

 باشند. می مباحث مورد بررسی دراین کتاب دیدگاه های اسالمی درآداب زناشویی وازدواج از
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هايپستهدوبلبلرويشاخه

 مجید بالدرانپدیدآور: 

 سایه گستر، حدیث امروز ناشر:

 1939، : چاپ چهارمسال انتشار

به بررسی ، با چاپ اول و دوم آن بس ار متفاوت است نویسندهسرآغاز چاپ جدید این کتاب که به گفته 

خصدوص  درشدود.   مدی  های مهم کتاب محسوب پردازد و بخ  واژگان از قسمت می ساختار گوی  قزوینی

، باورهدا و اعتقدادات قزویندی   تدوان گفدت:    مدی  بنا به ا هار نویسندهموارد اضافه شده به چاپ جدید کتاب 

دو مقاله درباره باد مه و باد ، مختصری از دستور پخت غذاهای قزوینی، رسومآداب و  ، الالیی ها، چ ستان ها

 اصالحات باغداران قزوینی و بعای تصاویر کمتر چاپ شده ن ز آورده شده است.، راز
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 شناسیراهنمايموضوعیسعدي

 لیال اکبری، لی کاووس حسنپدیدآور: 

 ناشر: دانشگاه شیراز

  1931سال انتشار:

 966تعداد صفحات: 

دربرگ رنده کتابهایی است که تا گردید آغاز 4005که از سال  راهنمای موضوعی سعدی شناسیتال ف کتاب 

خورش دی درباره سعدی و به زبان فارسدی منتشدر شدده اسدت. حجدم کتابهدایی کده در طدر           4003سال 

است در پدنج فصدل دسدته بنددی شدده اسدت:       جلد( بررسی شده  53« )راهنمای موضوعی سعدی شناسی»

برای آشنایی «. بررسی آثار سعدی»و « موضوعات دییر»، «سخن سعدی»، «اندیشه سعدی»، «زندگی سعدی»

های پنجیانه، ن ز در فهرست مطالب نمایه شده است. برای  ب شتر با موضوعات کتاب، مدخلهای فرعی فصل

گردیدده  نشدانی موضدوعات بسدنده    ککرار مکررات، تنها به پره ز از افزای  حجم کتاب و پ شی ری از تکر

ی  نشانی کتابهایی که فهرست موضوعی آنها ته ده شدده، تنهدا ندام کتداب و شدماره       ب ان. همچن ن در است

 صفحه نوشته شده و مشخصات کامل مناب ، به ترت ب حروف الفبا در پایان کتاب آورده شده است.

 
 

 

 

 

 



 

 

 محمودصدیقی  -مرجع مرکزاطالع رسانی وکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدبخش 

14 

 

 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 
 

جمهورياسالمیايرانروزشمارتوصيفیتحليلی

 پدید آور: محسن غنی یاری

 های سیاسی موسسه مطالعات و پژوهشناشر: 

 1932سال انتشار: 

 1ج

روزِ نخست نِ پس از پ دروزی انقدالب اسدالمی     00روایتیر  "جمهوری اسالمی ایران  "کتاب روز شمار 

سداختار س اسدی و اجتمداعی    گ دری  تواند به درک صح ح روند شدکل است. نیارش روزشمار این دوره می

جمهوری اسالمی ایران کمک کند. کتاب حاضر بر آنست تا تصدویر واضدح و درسدتی از شدرایط کشدور و      

این مجلد نخست ن سری از مجموعه ، پ رامون ارائه دهد. آنیونه که ناشر این اثر گران سنگ اعالم کرده است

بر اساس الیوی جلدد نخسدت تددوین و بده      است و مجلدات بعدی ن ز« جمهوری اسالمی ایران»روزشمار 

 بازار نشر عرضه خواهد شد.

 : کتاب مهمویژ گی   

 03تدا   4015بهمدن   00وقدای  و رویددادهای   ، «جمهوری اسالمی ایدران ». خبرهای جلد اول روزشمار 4

 وزندگی نامه اشخاص ران ز در بر دارد.گ ردرا دربر می 4015اسفند 

نیارش توض حات مشخص شده است. البته در برخدی توضد حات از منداب     . مناب  مورد استفاده برای 0

کننده آمده است. اطالعات کتابشناسی مناب  مورد های تدوینمشخصی استفاده نشده و مطالب بر اساس یافته

 استفاده در این بخ  ن ز به طور کامل در قسمت فهرست مناب  درج شده است.
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روزشمارتاريخمعاصر

 هدایت اهلل بهبودی پدیدآور: 

 های سیاسی موسسه مطالعات و پژوهشناشر: 

 1932تشار: نسال ا

 صفحه( 836) 5ج 

را بادقدت   4034هدای تداریخی سدال     مهمتدرین رویدداد  ، این کتاب درادامه مطالب چهار جلدد قبدل ازآن  

موضوع هدایی   دهد. مهم ترین می وموشکافی بس ار همراه با عکس وتوض حات الزم در اخت ار مخاطبان قرار

های رضا خدان و یداران     زم نه سازی -4که درا ین کتاب کم نظ ر مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از: 

چه بود و ایدن  ، 4034در خردادماه ، دل ل اصلی سفر رضاخان به آکربایجان -0برای سرنیونی سلسله قاجار 

ضاخان در آکربایجان بده جلدب نظدر طبقدات     سفر چه ارتباطی با شروع عمل ات تغ  ر سلطنت قاجار دارد. ر

رضدا خدان    -0با آنان رایزندی کندد.   ، اما موفق نشد با رهبران روحانی شهر مالقات کرده، گوناگون پرداخت

چیونه موفق شد در هماهنیی با سفارت انیل س ش خ خزعل را در خوزستان دستی ر و به تهران منتقل کند 

 .ها در گنبد و بجنورد  تحرکات ترکمن -4و خاطرش از صفحات جنوب مطمئن شود 
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زبانفارسیافغانستان)دري(

 ناشر: فرهنگستان زبان وادب فارسی

 دکتر علی رواقیپدیدآور: 

 1931سال انتشار: 

 (صفحه 2132) ج.2

مجموعة حاضر که پژوهشی است در گونة فارسی نوشتاری و گفتاری مردم افغانستان و سنج  زبدانی   

کند کده   برای ما این نکته را روشن می، های کهن و قدیم فارسی با گونة فارسی فرارودی معاصر و نوشتهآن 

های کهن فارسی د ایرانی را  بس اری از واژه، های مختلف جغراف ایی افغانستان زبان فارسی کاربردی در حوزه

هدا و   که در سدروده  چنان ؛ همد نداردوجوها را در گونة فارسیِ فرارودی  در خود نیه داشته است که آن واژه

که در حدوزة  شدود  های ایرانی د فارسی را مشاهده می  های مردم فرارود هم شماری از کاربردهای زبان نوشته

شود. ایدن مجموعده در دو    افغانستان کاربرد ندارند و  اهراً تنها در حوزة جغراف ایی فرارود به کار گرفته می

، های زبدانی  ویژگی، م شده است: درآمد سخن؛ پ شیفتار )دربارة زبان فارسیهای زیر تنظ  مجلد و در بخ 

هدای   هدای آوایدی در نوشدته    برخی دییر از نشدانه ، های آوایی نشانه، ها و حروف اختصاری نشانه، روش کار

هدا؛ فهرسدت برخدی از     هدا؛ مدتن )آ د ی(؛ فهرسدت مددخل      پهلوی و سُغدی و تاج کی(؛ فهرست سرمدخل

 ابنامه.ها؛ کت واژه
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زندگينامهعلمیدانشمنداناسالمی)جلداول(

 : چارلز کلستون گیلیسپیپدیدآور

 کامران فانی، بهاء الدین خرمشاهی، : احمد آراممترجم

 ناشر: علمی و فرهنگی

 1961سال انتشار:

 119تعداد صفحات: 

تن از دانشمندان اسدالمی   403 نامه علمی دانشمندان اسالمی ب ان شر  احوال و آثار و آراء علمی زندگی

موس قی و علم الح دل( و علدوم طب عدی    ، نورشناسی، است که در ریاض ات و علوم وابسته به آن )مثل نجوم

اند. همچن ن احوال برخدی از جغرافدی داندان و     طب و زیست شناسی( کار کرده، ک م ا، ش می، )مثل ف زیک

توان  می باب حکمت طب عی ایشان در این مجموعه آمده است.تاریخ نویسان و بعای از فالسفه ن ز ب شتر از 

گفت زندگی و کار مهم ترین دانشمندان اسالمی در این مجموعه بررسی شده و برخی مقاالت آن از لحداظ  

 تفص ل و عمق و وسعت دامنه تحق ق بی نظ ر یا کم نظ رند.

 باشند بددین معندی کده    آنکه همه مسلمانبی ، اند دانشمندانی که احوالشان در این مجموعه آمده اسالمی

 اند. یهودی و مس حی در سایه تمدن اسالمی زیسته و کار کرده، غ ر ایرانیایرانی و 
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3131سال–سالنامهآماريكشور

 رسانی و اطالع  دفتر انتشارات : مرکز آمار ایران ناشر

 1931سال انتشار: 

 1118تعداد صفحات: 

 مجلد فارسی وانیل سی وهمچن ن به صدورت لدو  فشدرده دوزبانده ته ده شدده اسدت       سالنامه آماری دردو 

استان  توسط معاونت برنامه ریدزی اسدتانداری هدای کشدور بداالیویی یکسدان        04وهمزمان سالنامه آماری 

موضوع کلی مطالب مورد نظدر رادربدر    00وتحت نظارت مرکز آمارایران ته ه وانتشار می یابد. این کتاب در

رد: سرزم ن وآب و هوا، جمع ت، ن روی انسانی، کشاورزی، جنیلداری وش الت، معدن، نفت وگداز،  می گ 

صنعت، آب وبر ، ساختمان ومسکن، بازرگانی، رستوران وهتلداری، حمل ونقل، امدور قادایی، بازارهدای    

ودرآمدد  مالی، بهزیستی  وتام ن اجتماعی، آموزش ، بهداشت، فرهنگ و گردشیری، بودجده دولدت، هزینده    

 خانوار، شاخص های ق مت، حساب های ملی، آمارهای ب ن المللی، امور س اسی. 
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3133سالنامهآماريكشور

 رسانی و اطالع  دفتر انتشارات : مرکز آمار ایران ناشر

 1932سال انتشار: 

 1111تعداد صفحات: 

صدورت لدو  فشدرده دوزبانده ته ده شدده اسدت        سالنامه آماری دردو مجلد فارسی وانیل سی وهمچن ن به 

استان  توسط معاونت برنامه ریدزی اسدتانداری هدای کشدور بداالیویی یکسدان        04وهمزمان سالنامه آماری 

موضوع کلی مطالب مورد نظدر رادربدر    04وتحت نظارت مرکز آمارایران ته ه وانتشار می یابد. این کتاب در

روی انسانی، کشاورزی، جنیلداری وش الت، معدن، نفت وگداز،  می گ رد: سرزم ن وآب و هوا، جمع ت، ن 

صنعت، آب وبر ، ساختمان ومسکن، بازرگانی، رستوران وهتلداری، حمل ونقل، امدور قادایی، بازارهدای    

مالی، بهزیستی  وتام ن اجتماعی، آموزش ، بهداشت، فرهنگ و گردشیری، بودجده دولدت، هزینده ودرآمدد     

 ساب های ملی، آمارهای ب ن المللی، امور س اسی، آمارهای مح ط زیست.خانوار، شاخص های ق مت، ح
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هاو...شرحامثالوحکمنهاونديهمراهبافرهنگ:كنايات،تشبيهات،دعاهاونفرين

 پدیدآور: محمد رستمی 

 ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 

  1932سال انتشار:  

 ج 9 

به صورت تشریحی همرا با بررسی ریشه آن به صدورت  دراین مجموعه امثال وحکم و کنایات نهاوندی 

ومعانی اصلی و مفهوم کلی هرعبارت حکمی بده    "اعراب گذاری" الفبایی آمده است. تمام ضرب المثل ها 

همرا با شماره تنظ م به گونه ای که در فهرست راهنما  ت نتفک ک ب ان شده است ودر مقابل مثل با الفبای ال

ی الت ت در ابتدای جلد اول، ضرب المثل با الفبای الت ن ن ز قابل بازیابی باشد. ابتدا هرمثل با گوی  محلی 

جلدد سدوم بده فهرسدت      .بررسی شدده اسدت   ومفهوم کلی ضرب المثل ککر وسشس اصل آن و معانی کنایی

به صورت الفبایی و شماره معادل آن ) ضدرب المثدل بدا الفبدای     ست که درآن امثال راهنما اختصاص یافته ا

 درجلو به صورت الت ن آمده است. الت ن( 
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شهرهايايرانشهر

 زیرنظر: حسن حبیبی

 ناشر: بنیاد ایران شناسی

 1939 - 1931سال انتشار: 

  ج. 5

 

بده  ، تداکنون  زمان قدیمبا نیاهی دگرگونه به مسائل شهری و با هدف شناساندن شهرهای ایران از ، کتاب

صدنعتی و اقتصدادی و...   ، جغراف دایی ، تداریخی ، اجتمداعی ، های فرهنیی طور خالصه و در هر یک از مقوله

است. این از شهرهای ایران به صورت روش مند  تدوین شده است و هدف آن شناختن و شناساندن هر یک

کندد و   مدی  اندد را معرفدی   های دولت در ایران معاصر تاسد س شدده   هزار شهری که بر اساس مصوبه، کتاب

، تاریخ کهن شدهر ، طب عت، دهد. مباحثی مانند موقع ت شهر می شهرها به دست های قابل توجهی از این داده

، ارتباطدات ، بهداشدت و درمدان  ، تعل م و ترب دت و فرهندگ  ، اقتصاد، شناختی و جامعه شناختی مسائل مردم

 .دانشمندان و شاعران کیل هر شهر ب ان شده است، مراکز مذهبی و آی نی و آثار تاریخی
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شناسی:كارنامهمنابعپيرامونغربغرب

 ))پارسا پایگاه اطالع رسانی سراسری اسالمی  پدیدآور:

 ))پارسا پایگاه اطالع رسانی سراسری اسالمیناشر:   

 1963انتشار: سال 

  818تعداد صفحات: 

از دو هزار وپانصد منب  )عمدتا مناب  به زبان فارسی ( ماخذشناسی و موضدوع بنددی    کتاب ب  در این 

مقالده )اعدم از   ، شدامل کتداب   آنباشدند. منداب     های راهنما می شده است که ن می از مناب  ن ز دارای چک ده

باشد و اغلب مناب  با مراجعه مستق م شناسایی شده اسدت.   می پایان نامهو دییر مقاالت( و ، های نشریه مقاله

شود که با هدف شناخت غرب بده کنکداش    می ها و مصادیق مورد نظر این اثر عمدتا آثاری را شامل پژوه 

 رو مناب  اصلی تمدن غرب اند؛ از این ها وساختار آن پرداخته ترین مبانی و ویژگی در باره ماه ت غرب و مهم

شد. ب    بس ار گسترده می، زیرا دامنه کار، جا معرفی نیردیده مانند آثار دست اول فلسفه و اندیشه غربی این

نامه و... ( معرفی شدده در ایدن کتداب را در     پایان، مقاله، از دوهزار و پانصد منب  و پژوه  نوشتاری )کتاب

تداریخ تمددن   ، تداریخ اندیشده غربدی   ، سیشنا و شامل مواردی چون: کل ات غرب، ب   از پنجاه محور کلی

، پلورال سدم ، اومان سدم ، داری غدرب  مبانی سرمایه، جهانی شدن، تهاجم فرهنیی غرب، استعمار غربی، غربی

، ب نی آینده غرب و پ  ، هنر مدرن، مدرن سم ادبی، عقالن ت مدرن، های غربی رسانه، بحران معنوی، فم ن سم

های دییر  ب شتر شامل مناب  فارسی است اگرچه بس اری از آنها در اصل به زبانوجود دارد. مناب  این مرحله 

چک ده محتوا و واژگان ، اطالعات عمومی آثار، اند. در این کتاب مرج  تأل ف و سشس به فارسی ترجمه شده

 کل دی هر منب  ضم مه شده است تا پژوهشیر را برای انتخاب اثر و پ ی ری یاری رساند. 
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خانوادهوجنسيت،هنگواژگانمطالعاتزنانفر

 شکاری رقیهپدیدآور: 

 ناشر: انجمن جامعه شناسان

 1939سال انتشار:

 212تعداد صفحات: 

برای آگداهی از واژگدان تخصصدی و     استفاده شده است و مترجماز مناب  مختلف  تدوین این فرهنگدر 

برگردان واژگان انیل سی به فارسدی ایدن    فرهنگوجود دارد این  ترجمه دق ق و درست ن از به منبعی مرج 

هدای   یعندی بدا رشدته   ، یدی اسدت    رشته مطالعات زندان یدک حدوزه بد ن رشدته     . حوزه تخصصی را دربردارد

هدای   مسدتقلی از واژه  لغات، و این کتاب شناسی و حقو  به طور مستق م در ارتباط است جامعه، روانشناسی

بلکده  ، تنها مخصوص رشته مطالعات زندان ن سدت   وافزون برآناردرادر بردرشته  این اختصاصی و کاربردی

اختصاصدی خدود از آن    توانندد در دروس  شناسی ن دز مدی   روانشناسی و جامعه، های حقو  دانشجویان رشته

 .استفاده کنند
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فرهنگاساطيرايرانی

 خسرو قلی زادهپدیدآور: 

 (ناشر: کتاب پارسه )سبحان

 1965سال انتشار: 

 161تعداد صفحات: 
 

این کتاب بر اساس متون پهلوی مربوط به ادب دات دوره ساسدانی و انددکی پدس از آن ته ده شدده و بده        

بده  « فرهنگ اساط ر ایرانی»کتاب »در معرفی پشت جلد کتاب آمده است: .نامه تدوین شده است صورت واژه

های ایران باستان با محوریدت   اط ر و آی نای تدوین شده است که به طر  مباحثی در زم نه اس نامه صور واژه

به اسداط ر  ، اند پردازد. همچن ن به دل ل تأث ری که ایران ان از اساط ر سایر ملل همجوار پذیرفته دوره م انه می

،  مراسدم ،  باورهدا ،  با اعتقادات خوانندهالنهرینی و ودایی و تا حدی مصری ن ز اشاره شده است. در این اثر ب ن

کده    آشدنا و گ اهدان اسداط ری     جدانوران ،  مردان،  زنان،  شاهان،  دوستان،  دشمنان،  پهلوانان، قهرمانان، ها آی ن

 معاصر فرهنگ و ادب ات فارسی هسدتند و کوشد  بدر ایدن بدوده       یهای متون جدید و حت الیوی نمونه کهن

 .دنبه سرچشمه اساط ر ایرانی دست یابافراد تا است 
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فارسی–تهازفعلانگليسیفرهنگاصطالحاتبرساخ

 پدیدآور: فردریک توماس وود

 مترجم: محمد علی مختاری اردکانی

 ناشر: دانشگاه شهید باهنر)کرمان(

 1932سال انتشار: 

  991تعداد صفحات: 

 

 
 

گروهيلفرهنگالکترونيكمك

 نیل اسکلیترمارکوس، جان : پدیدآور

 نسترن عادلی صمدی، سعید مترجم: 

 محمد حسن پورویراستار: 

 دانشیار ،پیک علوم ناشر:

 1961 )ویراش ششم(: سال انتشار

 631تعداد صفحات: 

مدک گروه دل بدرای دانشدجویان و اسدات د      'Electronic Dictionary' در این نوشتار، ترجمه کتداب 

تصدویر کده بده ترت دب      4033اصدطال  و   44333قریب بده   های بر  و الکترون ک فراهم آمده است. رشته

دهد. کیل هر مدخل، معادل فارسی ن ز شدر    حروف الفبای انیل سی مرتب شده مطالب کتاب را تشک ل می

 .کوتاهی از اصطال  به طب  رس ده است
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 فرهنگالهياتمسيحی

 : ون آستن هارویپدیدآور

 مترجم: جواد طاهری

 ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 1931سال انتشار: 

 923: اتصفحتعداد 

ودایره المعارف گونده  اصطال  و مفهوم اله اتی را دربر دارد در واق  فرهنگ تشریحی  013کهاین کتاب 

درچد ن و ودکتدری در اله دات از     4303ازاله ات مس حی است . نویسنده کتاب ، ون آستن هداروی متولدد   

کده  به شدمار مدی رود   اوتال ف مهم ترین اثردانشیاه ی ل و استاد بازنشسته دانشیاه استنفورد  می باشد. این 

از ویژگی های کتاب این است که در برابر انیل سی برابدر فارسدی آن آمدده    چاپ ومنتشر شده است.  4334

است ودر کیل توض حات جام   مشاهده مدی گدردد و در انتهدای کتداب ن دز اعدالم واشدخاص ،  مکاتدب         

 ن توسط مترجم محترم به صورت تشدریحی ضدم مه شدده    مدخل همراه با برابر الت 33وگروهها  قریب به 

 آخر هم به واژه نامه فارسی به انیل سی اختصاص یافته است. 03و و است
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براساسفرهنگالنگمنمعاصر:فرهنگامروزيانگليسیفارسی

 ویراستار: احمدعابدینی 

 شیوا رویگریانپدیدآور:   

 هدف نوین: ناشر

  1931سال انتشار: 

 1131تعداد صفحات: 

مدخل می  5333سرواژه ) سر مدخل( یعنی واژه های پر بسامد وکاربردی وب   از 0333این فرهنگ دارای 

باشد. مثال به همراه ترجمه ، برچسب های کاربردی، اصطالحات وترک بدات ، برابرهدای دق دق وبده روز از     

 اثر درترجمه می باشد. 40مترجم توانای آن ب   ازویژگی های این فرهنگ دو زبانه است . 
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(فارسی–فرهنگدوجلديپيشرو)ايتاليايی  

 باقر آبروش پدیدآورنده: 

 ناشر: نشرالکترونیکی واطالع رسانی جهان رایانه

   1963سال انتشار: 

 ج 2

آخرین  دستاورد هاو ش وه های فرهندگ  بنا به ادعای ناشراین فرهنگ جام  ترین کتاب دراین زم نه وبرپایه 

نیاری است. انی زه مولف عدم وجود فرهنگ مناسب درزمان تحص ل وی در ایتان ا از طرف ن روی دریدایی  

است که به تشویق استاد مربوطه  سعی م کند فرهنگ ایتال ایی به انیل سی را به فارسی برگرداند وایدن مهدم    

 به پایان می رسد. 4331در
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پازند(–فرهنگپهلوي)واژهنامهپهلوي

 پدیدآور: سعید عریان

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، ناشر: کتابخانه

 1932: انتشارسال 

 555تعداد صفحات: 

کده  « فرهندگ پهلدوی  »تحریری اسدت از  ، متنی که در گزارش حاضر مورد بررسی و پژوه  قرار گرفته

یزدگردی تحریدر   350-351فریدون که یکی از زادگان خانواده بندار حدوداً در سال توسط فریدون مرزببان 

رود. متن فرهنگ پهلدوی در   می به شمار« ب. ت. انکلساریا»های شخصی شادروان  شده و یکی از دستنوشته

سدطر دارد. در شد وه    41فصول گوناگون به صورت موضوعی تنظ م شده و به طدور دق دق در هدر صدفحه     

نخسدت  ، این فرهنگ گفتنی است که به جز برخی از موارد ریختیدی و یدا مخددوش بدودن کتابدت     نیارش 

سشس معنی آن در پهلوی و در زیر هریک از آنها پازند نوشت مربوطه یدا آوانویسدی سدنتی و یدا     ، هزوارش

  پازند واژه آمده است.
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فرهنگتشريحیالکترونيك

 پدیدآور: استل گیبل سکو

 : محمد حسن مهدوی، ندا ضیاء بخشمترجم 

 ناشر: ادبستان: آیالر

 1931سال انتشار: 

تصویر، مخفف ها، خالصه ها، آنالوگ، هوش مصنوعی، ماهواره ها،  4333لغت و  00333این کتاب شامل : 

ر  شن داری، باتری ها، کابل، مدارها، ارتباطات، جریان ها، تلویزیون دیج تال، ف بر نوری، آی سی، ل دزر، بد  

ابزارها، ویدئو، بدی سد م، رادار،    قدرت، کامش وترهای شخصی، رادیو، ربات ها، تست ها، نمادهای برنامه ای،

 است. ...تلفن، س مکشی و
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يبهينگیگراونظريه)نحوهكمينهمحور–فرهنگتوصيفیاصطالحاتدستوريرقابت

 پدیدآور: احمدرضا لطفی

 اسالمی )خوارسگان(ناشر: دانشگاه آزاد 

 1931سال انتشار: 

 922تعداد صفحات: 
 

 133محور)نحوه کم نه گرا و نظریده ی به نیدی( شدامل     -فرهنگ توص فی اصطالحات دستوری رقابت 

اصطال  تخصصی پربسامد در نحوه کم نه گرا و نظریه ی به نیی است که با زبانی نسبتا سداده ولدی دق دق    

این اصطالحات م دراث رویکردهدای پ شد ن هسدتند کده بده دل دل اهم دت یدا          اند. تعدادی از  توص ف شده

نمدود. عمدده ایدن     مدی  گنجاندن آنان در این فرهندگ غ رقابدل اجتنداب   ، بازتعب رشان در رویکردهای جدید

معتبر زبدان   مجالتاصطالحات از کتب اصلی و همچن ن مقاالت پژوهشی کم نه گرا و به نه گرا مندرج در 

م الدی و با فرآیندد رقابدت    33اند. رقابت دستوری در زبان شناسی زایشی در دهه ی  شده شناسی استخراج

هدای   واجد ب شترین سازگاری با داده زبانهای ممکن در فراگ ری زبان اول و پ روزی دستور ب ن دستور زبان

رقابت ، م الدی 33( در دهه ی 4330زبانی در مح ط زبان آموزی زاده شد. با ارائه نحو کم نه گرا )چامسکی 

رقابت از عرصه فراگ ری بده عرصده تول دد    ، های نظری دستوری وارد مرحله جدیدی شد. در این چارچوب

 زبانی بسط داده شده است.
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فرهنگتوصيفیزبانشناسیاجتماعی

 سپیده عبدالکریمی پدیدآور: 

 ناشر: علمی  

 1932سال انتشار: 

 216تعداد صفحات: 

قدر جذاب بدوده اسدت کده پدس از      هنجارهای فرهنیی و اجتماعی بر چیونیی کاربرد زبان آنمطالعه تأث ر 

هایی اختصاص داده است که در آن  ای را به بررسی رشته های م ان ها گسترش یافته و یکی از حوزه گذر سال

باره رابطة گ رند و حقایق جالب توجهی در شناختی صورت می شناسی همشای مطالعات زبان  مطالعات جامعه

گردند. برای گدزین  اصدطالحات موجدود در فرهندگ      های اجتماعی کاربرد آن کشف می م ان زبان و جنبه

توص فی حاضر از دو مالک اصلی بهره گرفته شده است: نخست، مجموعة اصدطالحاتی کده در معتبرتدرین    

ای از پرکداربردترین   اندد و دوم، مجموعده   های فارسی در ایدن حدوزه بده کدار رفتده و مصدطلح شدده        نوشته

اندد و واژگدان    شناسی در متون غ رفارسی آمدده  های این شاخه از زبان اصطالحاتی که در معتبرترین درسنامه

 که نیارش فرهنگ حاضر تالشی برای ترف   ن از دانشجویان رشتة دهند. باوجود این این حوزه را تشک ل می

 .تماعی بوده استشناسی اج ای زبان رشته شناسی در حوزة م ان زبان 
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هايادبیفرهنگتوصيفینقدونظريه

 فرزانه وزوایی، پدید آور: فاطمه مدرسی 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیناشر:  

 1931: انتشارسال    

 851تعداد صفحات:  

ای از نظریه ها واصطالحات ومکتب های ادبی مطر  دردن ا است.نظم کتاب الفبایی  این کتاب گزیده

الت ن در مقابل آمده است.در پایان واژه نامه فارسی به وبر پایه مدخل های فارسی است که برابرهای 

  انیل سی ، انیل سی به فارسی و نمایه اعالم واشخاص تنظ م و در دسترس می باشد.
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هايعاشقانهدرادبفارسیفرهنگداستان

 پدیدآور: علی اصغرباباصفری

 ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 

 1932سال انتشار:  

 888تعداد صفحات:  

عندوان اصدلی معرفدی     541اعم از نظم و نثر اسدت کده کیدل    ، داستان عاشقانه 4003این فرهنگ حاوی 

داستان بده نظدم و نثدر اسدت. محددودة       03داستان به نثر و  405داستان به نظم و  303اند. از این تعداد  شده

هدا   گ درد. مدالک انتخداب داسدتان     زمانی این اثر از پ   از اسالم )دورة مادها( تا دورة معاصر را در بدر مدی  

ندد و در  ا صورت الفبایی تنظد م شدده   های اصلی و فرعی به ها و عنوان هاست. تمامی مدخل عاشقانه بودن آن

 عنوان مدخل اصلی آمده است.  ترین نام به معروف، مواردی که یک داستان دارای دو یا چند نام است

هدای مختلدف نیهدداری     کده در کتابخانده   باشند می  های خطی صورت نسخه ها به ازآنجاکه اغلب داستان 

محل نیهدداری هریدک    های خطی مربوط و مشخصات نسخه یا نسخه، اند شوند و هنوز به چاپ نرس ده می

منب  یا منداب  مربدوط بده آن    ، ها آشنا شوند. در کیل هر مدخل مندان به تصح ح نسخ با آن ککر شده تا عالقه

فهرست مناب  و مآخدذ  ، مدخل به ترت ب الفبایی نوشته شده تا راه برای تحق قات ب شتر هموار باشد.در پایان

هدای عاشدقانه   فرهنگ راهنمایی برای مطالعات بعدی داستان ها آمده است. این  و مجالت و مقاالت و وبیاه

 خواهد بود.
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هايايرانشهرهاواستان فرهنگ

 پدیدآور: ایرج افشار سیستانی

 سازمان چاپ و انتشارات، ناشر: سازمان اوقاف وامور خیریه

 1931سال نشر: 

 صفحه(1131ج ) 2
 

اسدتان   04های شهرها و شهرستانهای ایران در طول تاریخ است.  هدف پژوه  ریشه یابی وشناسایی نام

درواق  جغراف ایی تاریخی  شهرها محوراصلی مبدا  اند. جموعه توض ح داده شدهمایران و شهرهای آن در این 

فاعات ووضع ت آب طول وعرض جغراف ایی شهرها ، اقتصاد ومع شت ، ارت حث کتاب را تشک ل می دهد .

نظم کتاب الف ایی وبراساس نام امروزی شهر تنظ م شده   وس ر تاریخی شهر اساس کتاب را در بردارد وهوا

 "خ "در حدرف   "خراسان "شهر در محل الفبایی خود  اهرشده اند. چنانکه است و استان ها ن ز در ردیف 

تصاویرغ ر رنیی  مربوط به شهر وآبدادی در  جداگانه مورد بحث واق  شده اند.  "م  "درحرف  "مشهد "و 

اضدافه   01سدال  سرشماری  ع تی براسا س مآمار ججلد دوم  آخرکنار مدخل مربوطه آورده شده است ودر 

 شده است.
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)آملی(فرهنگعربیبهفارسیيوسفی/تاليفحسينيوسفی

 پدیدآور: حسین یوسفی

 ناشر: دانشگاه مازندران

 1966 - 1965سال انتشار: 

 ج1

چنانکه در مقدمه تاک دشده است مناب  مورد استفاده برای تال ف این منب  روزنامه ها، کتاب ها، و فرهنگ 

تنظ م شدهاسدت  « الفبا»وروش تدوین آن به ش وه فرهنگ نیاری فارسی یعنی مطابق با حروف ها می باشند.

االرب می باشند که برپایه ریشه کلمدات  مانند الروس ونوع اول فرهنگ های عربی به فارسی از قب ل منتهی 

 طالحات  ن ز وارد شده اند.عالوه برلغات ، اص مرتب شده اند ودراین کتاب نوع دوم دنبال شده است.
 

 

 
فرهنگعربیفارسی

 خوانساری مجتبی بنی هاشمیپدیدآور:  

 ناشر: خرسندی 

 1963سال نشر:  

 1866تعدادصفحات: 
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عربیفرهنگفارسی
 

 پدیدآور: مجتب بنی هاشمی خوانساری

 ناشر: خرسندی

  1932سال انتشار: 

  1866تعداد صفحات:  

لغت عربی را در دو ستون در بر می گ رد . مدت پنج سال تال ف  431113واژه فارسی و   03500این کتاب   

کتابفروشدی متوجده ضدعف وکمبدود     آن به درازا کش ده است .چنانکه در مقدمه آمده است مولف به هنیدام  

 .اینیونه مناب  شده وتصم م به نیارش این منب  گرفته است

 
 

آلمانی–فرهنگفراگير:فارسی

 هانرینش.اف.ج؛ مترجم بزرگ علوی، پدیدآور: م. یونگر

 ناشر: بزرگ رایانه

 1965سال انتشار: 
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 1166تعداد صفحات: 

و بدر   جدیید  اصطالحات وساختاری کامالًبا  آلمانی -جدیدترین ویراست فرهنگ فارسی  این کتاب

 .باشد می های جدید فرهنگ نگاری شیوهو ای  های نوین رایانه آخرین دستاوردها وفنون و روش اساس

 

 

 
هاياجتماعینامهآسيبفرهنگ

 مهران سهراب زاده پدیدآور: 

 جامعه شناسان ناشر: 

 1963:سال انتشار

 181تعداد صفحات:

، روانشناسی، حقوقی، اجتماعی، های فرهنیی شدن علوم و ارتباط تنیاتنگ حوزهای  رشتهاهم ت م ان 

تعامل ب شتری را در م ان متخصصان و ، معماری و آس ب شناسی در زندگی شهری و شهر نش نی

پژوهشیران ضروری ساخته است و یکی از راههای این تعامل آشنایی با ادب ات و واژگان تخصصی و علمی 

های اجتماعی در راستای چن ن هدفی  های علمی مرتبط است. کتاب فرهنگ نامه آس ب و رشتها ه حوزه

کتاب برمبنای مدخل ها ی فارسی  آن تنظ م ودربرابر هر مدخل شکل الت ن مد خل آورده .تال ف شده است

عارفی او پ داست که این منب  داراری تا حات دایره الم "فرهنگ نامه"است و عالوه بر آن از عنوان 

نمایه اصطالحات  مورد استناد آورده شده است. درپایان کتاب  "منب "تشریحی است و در انتهای هر مدخل 

 انیل سی مداخل  وکتابنامه مشاهده می شود. –، نمایه فارسی 
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تركیجغتايی،رومی،قزلباشی،روسیوقلماقیبهفارسیفرهنگنصيري:

ویلم فلور؛ با همکاری مصطفی ، عبدالجمیل نصیری؛ به کوشش: حسن جوادی، پدید آور: محمدرضا

 کاچالین

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ، ناشر: کتابخانه 

 1932سال انتشار: 

 929تعداد صفحات: 

تأْیف محمدرضا و عبدالجم ل نص ری )منش ان داراالنشاء شاه سل مان صدفوی( یکدی از   ، فرهنگ نص ری

، نامده  آکربایجانی و همچن ن ترکی روسی )تاتار ولیا( است. ایدن فرهندگ  ، رومی، های کهن جغتایی هنام واژه

یکی از ، های ترکی های ترکی در دربار صفوی است و از نظر تحق ق در س ر و تطوّر زبان ب انیر اهم ت زبان

ه/ 4331در حددود سدال    احتمداالً ، فرهنگ ترکی فارسدی نصد ری   رود. به شمار می  ترین مناب  پژوهشی مهم

روسی و زبان مغولی کالموک. منظدور  ، قزلباشی، رومی، م نوشته شده و شامل پنج بخ  ترکی جغتایی4533

 از قزلباشی ترکی آکربایجانی و هدف از روسی احتماالً تاتار ولیا است.

 اهم ت فرهنگ: 

چندد زبدان ترکدی را احتدوا      ها و شاید ییانه فرهنیی باشد از دوره صفوی که یکی از معدود فرهنگ -4

 کند. می

 باشد. های ترکی آکربایجانی و همچن ن ترکی روسی یعنی تاتار ولیا می ترین فرهنگ یکی از قدیم -0

های ترکی را در دربار صفوی و همچن ن از لحاظ مکاتبه با همساییان ترک زبدان ایدران    اهم ت زبان -0

 دهد. نشان می
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فرهنگنمادهايآيينی 

 جی سی کوپرپدیدآور: 

 مترجم: رقیه بهزادی

 ناشر: علمی

 1932سال انتشار:

 191تعداد صفحات: 

نویسنده در این کتاب کوش ده است که تمامی نمادهای آی نی اقوام شر  و غرب جهان از عصر پاگان تدا  

از  عصر یکتاپرستی را عرضه کند و بدین لحاظ این کتاب جهدت شدناخت نمادهدای آی ندی اقدوام مختلدف      

ای برخوردار است. آنطور که در مقدمه کتاب آمده است جی. سی. کوپر در اثدر خدود بده تمدام      اهم ت ویژه

اقوام و ملل توجه داشته است و به ویژه نمادهدای ایراندی از دوران کهدن و فرهندگ اسدالمی را ن دز مدورد        

، گونداگونی همچدون چ ندی   هدای   هر مدخل به فرهندگ قدوم  ، المعارف پژوه  قرار داده است. در این دایره

قرآن و پ روان ادیان و عقاید گوناگون ، انج ل، هایی از تورات تبتی و... پرداخته و مثال، مایایی، آزتکی، ژاپنی

سد ارات و  ، گ اهان، فلزات، ها سنگ، های این فرهنگ نام بس اری از جانوران نقل کرده است. در م ان مدخل

هدا و   آید ن ،  مناسک، امور طب عی و جغراف ایی، اعداد، رنیها، ی مقدساش ا، ایزدان اقوام مختلف، صور فلکی

بده چشدم   ، هدای گونداگون جهدان وجدود دارد     هر آنچه که در ح ات معنوی و فرهنیی قدوم ، به طور جام 

 خورد. می
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انگليسی-فارسی،فارسی–:انگليسیفرهنگواژگانمتونتاريخی  

 سیامند خلیلیپدیدآور: 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیناشر: 

 1931سا ل انتشار: 

  111،  125تعداد: صفحات: 

عدم وجود یک فرهنگ لغت تخصصی جام  دوزبانده، انیل سدی بده فارسدی و فارسدی بده انیل سدی در        

ی تاریخ برای ترجمه متون انیل سی موجب نیارش فرهنگ حاضر شده است. این واژه نامه، فرهنیدی   حوزه

دهد ولد کن   یدوسویه است که واژگان رایج متون تاریخی را به انیل سی و فارسی در اخت ار خوانننده قرار م

هدا و لغدات مهدم و     به ندرت در آن به اسامی، اماکن و اثار باستانی اشاره گردیده و سعی شده است تدا واژه 

های مختلدف   ها در دوره اساسی که در متون و مقاالت انیل سی تاریخی کاربرد دارند آورده شود. برخی واژه

ی مربوطه  ها در دوره بوده است معانی مختلف واژهتاریخی معانی متفاوتی دارند که در این کتاب سعی بر آن 

مرکدب از   فهرست مناب  کتاب مدخل های فارسی آورده شود تا خوانندگان با مشکل روبرو نشوند. درپایان 

 ککر شده است.ماخذ  13
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فرهنگهمراهالنگمن

 مرض ه دیسناد، ندا مصطفی: پدیدآور

 هدف نوینناشر: 

 4030سال اتشار: 

 100صفحات:  تعداد

لغت میی بادید  یه تمیامی لغیات بیا ت فی          00222النگمن جیبی همراه با ترجمه فارسی دارای 

 النگمن می بادد.  0222این  تاب ترجمه ویرایش  .آمریکایی لحاظ دده است
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 پنجم دفتر:هاىمصوّبفرهنگستانفرهنگواژه

 گزینى : گروه واژهپدیدآور    

 زبان وادب فارسیناشر: فرهنگستان    

  1965نتشار:سال ا    

  (التین) 291،(فارسی) 951:صفحات تعداد   

 

هفتم دفتر:هاىمصوّبفرهنگستانفرهنگواژه

 

 گزینى : گروه واژهپدیدآور

 ناشر: فرهنگستان زبان وادب فارسی

 1963سال انتشار: 

 (التین) 165، (فارسی) 263تعداد صفحات: 

جداگانه نتظ م شده است. بخ  اول، واژه های مصوب به ترت ب  الفبای فارسی ، این دفتر در سه بخ  

همراه با تعریف، بخ  دوم ، فهرست واژه ها به ترت دب الفبدای الت ندی وبخد  سدوم ، فهرسدت واژه هدا        

براساس حوزه کاربرد که به ترت ب الفبای الت نی است . مترادف ها در زیر مدخل اصدلی ودرعد ن حدال در    

لفبایی خود ن ز آمده اند. در تعریف ها در مقابدل برخدی از واژه هدای فارسدی، صدورت الت ندی آنهدا        محل ا

   ..درداخل دوکمان آمده است

http://www.persianacademy.ir/fa/farvaje.aspx
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فرهنگنامهقرآنی:فرهنگبرابرهايفارسیقرآن

 های اسالمی گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش و تنظیم محمد جعفریاحقی؛ تهیه: زیرنظر

 پژوهشهای اسالمى آستان قدس رضویبنیاد :ناشر

 1952سال انتشار: 

 ج 5

نسخه کهدن قدرآن    440فرهنگ نامه قرآنی )جلد پنجم: واژه یاب( یا فرهنگ برابر فارسی قرآن بر اساس 

 .باشد( توسدط محمدد جعفدر یداحقی تددوین شدده اسدت        می واژه یاب، مج د در پنج مجلد )جلد بنجم آن

های موجود در آستان قدس افزون بر پانصد نسخه از قرآن کریم  تمامی قرآناین فرهنگ نامه پس از ارزیابی 

در این فرهنگ نامده کتداب المعجدم االحصدایی اللفداظ      ها  های قرآن انجام پذیرفته است. مبنای تفک ک واژه

هدف از ته ه و تنظ م این فرهنگ نامه گدرد آوری و دسدته بنددی معدانی پارسدی       .القرآن الکریم بوده است

هدای دور محفدوظ    های خطی کهن کتابخانه آستان قدس رضوی از گذشدته  که قرآن استو ترک باتی ها  هواژ

 .نیه داشته و تا امروز از دسترس پژوهندگان علوم قرآنی و مشتاقان به دور بوده است

، سدی تنظ م شده است. به جز معادل فار، به ش وه الفبایی و صرف نظر از ریشه و ماده واژه فرهنینامهاین 

بر اساس جدول اجمالی اول کتداب  ها  شود. این شماره می بخشی از آیه مورد نظر و شماره قرآن مترجم ککر

 اند.  و به ترت ب تاریخی از قرن چهارم تا س زدهم منظم شده
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  امهمعماريايراندرمراجعفارسی:اصطالحاتومفاهيمنفرهنگ

 بیدهندی قیومیمهرداد ، محمد بهشتیپدیدآور: 

 ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن

 1963سال انتشار: 

 صفحه( 851ج)2

مدورد ن داز    دهی دوباره و عرضه آثار نامه به منظور دسترسی آسان به مناب  پ ش ن و سامان فرهنگ در این

ی و شهرسدازی از  معمدار  های مدرتبط بدا   به شناسایی و گزین  مدخل، محققان تاریخ معماری و شهرسازی

 .های مرج  فارسی پرداخته شده است م ان هزاران مدخل در کتاب

فرهنگ »و « فارسی مع ن فرهنگ»، «نامه دهخدا لغت»های عمومی لغت فارسی مانند  این مناب  شامل کتاب

دایرالمعدارف بدزرگ   »، «فارسدی مصداحب   المعدارف  دایره»های عمومی فارسی مانند  دانشنامه، «بزرگ سخن

نامده فرهندگ آثدار معمداری      گدنج »تخصصی فارسی مانند  های و دانشنامه« دانشنامه جهان اسالم»و « اسالمی

دانشنامه ایرانشهر به معماری و شهر و تاریخ معماری طدی پژوهشدی    است که برمبنای نیرش« اسالمی ایران

 یده و در کنار هم آورده شدهمربوط به معماری و شهرسازی ایرانشهر از م ان آنها برگز های مدخل، دو ساله

 .است

پدیدآورنددگان )حام دان و   ، م ان رفته نامه نه تنها آثار تاریخی معماری و شهر بلکه آثار از در این فرهنگ

واژگان مربوط ، اصطالحات فقهی و حقو ، اصطالحات معماری، بان ان معماران( اصناف مربوط به معماری

 .ها ن ز در زمره مداخل آورده شده است ها و کنایه ر مثلو مصاد افعال، به مدیریت آثار معماری
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فهرستدستنويسهايفارسیكتابخانهفاتح)استانبول(

 پدیدآور: محمد تقی حسینی

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، ناشر: کتابخانه

 1932سال نشر:

 831تعداد صفحات: 

هدای مهدم در ترک ده بده      یکی از کتابخانه، های نف س فارسی دستنویسبه لحاظ دارا بودن ، کتابخانة فاتح

ای مشتمل بدر   این فهرست مختص است به معرفی نسخ فارسی و اگر اثری در ضمن مجموعهرود.  شمار می

آثار عربی و ترکی بوده، تمامی مشخصات رسائل آن مجلد جز آغاز و انجام رسائل غ ر فارسی ککدر شدده و   

ای بود که در آن تاریخ کتابت این فهرست، شامل معرّفی نزدیک به  ثر غ ر فارسی، دارای انجامهالبته اگر آن ا

هایی شامل رسایل مختلف است. نام کاتب، محل کتابت و یا  پانصد دستنویس، اعم از آثار مستقل و مجموعه

 هر نکته مهمی ککر شده بود جهت بهتر معرفی شدن اثر فارسی آورده شده است

. 
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(هايخطیايران)فنخافهرستگاننسخه

 مصطفی درایتیپدیدآور: 

 ناشر: سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

 - 1932سال انتشار: 

 ج.

یدا  هدا   نیاری در ایدران در قالدب فهرسدت    فهرست مشترکی است از تمام اطالعاتی که از ابتدای فهرست

چاپ ونشریافت 30جلددییر درسال  3ازاین مجموعه  منتشر شده است.ها  نیاری مجالت و تک، ها  مجموعه

اطالعدات موجدود در   . جلد دییر آن در حال ته ه اسدت  44و رس ده  "منشات  "و نامجلد 04که در کل به 

 433هزار عنوان نسخه کیل 003ب   از ، جلد فهرست استخراج شده است 133این مجموعه از م ان ب   از 

هدف مولف ته ه  و گرآوردی فهرست های پراکنده ازنسخ خطی ایران در  .عرفی شده استهزار عنوان اثر م

به طور جام  بوده است .  نسخه ها بر اساس عندوان اصدلی     "فهرستیا ن  "کتا بخانه های مختلف  دریک 

ند ن  عناوین فرعی و شرو  آن در کیل، همراه با توض ح اصل و ن زعنوان فرعی  آمدده اسدت . همچ  تنظ م و 

 ککرمکان نیهداری نسخه  وشماره آن درکتابخانه مربوطه  از ویژگی این مجموعه به شمار می رود.
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قانونكاردرنظمحقوقیكنونی

 پدیدآور: احمد رفیعی

 ناشر: نگانه بینه

 1939سال انتشار: 

 1198تعداد صفحات: 

درمباحدث کدار در دسدترس قرارگ دردو     این کتاب درواق  دفترپنجم از شد  دفتدری اسدت کده قراراسدت      

فصل به صورت کیل تنظ م گردیدده اسدت کده     40دوجلداول ودوم آن ن زقبال منتشر شده است.این منب  در 

شامل تعاریف کلی،قراردادکار، شرایط کار ، حفا ت فنی وبهداشدت کدار، آمدوزش واشدتغال، تشدکل هدای       

ت رفاهی، مراج  حل اختالف، شورای عدالی کدار،   کارگری، ، مذاکرات وپ مان های دسته جمعی کار، خدما

 جرائم ومجازات هاو مقررات متفرقه می باشد.
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كتابشناسیفارسیهنرهايسنتیاسالمی

 ایمان ذکریایی کرمانی؛ زیر نظر عباس مقتدایی، پدیدآورر: لیال سرتیپ زاده

نشر وفرهنیگ وهنیر   ، اسالمی –پژوهشکده هنرهای سنتی ، فرهنگ وارتباطات، ناشر: پژوهشگاه هنر

 اسالمی

 1939 سال انتشار:

 295 تعدادصفحات:

سرام ک و مانند آنهاسدت.  ، نقاشى، خوشنویسى، هنر اسالمى شامل انواع متنوعى از هنر همچون معمارى

مناب  فهرست شده در این  پردازد. اى سنتى اسالمى مینوشتار حاضر به معرفى کتاب کتابشناسى فارسى هنره

معمداری و  »، «طدر  و نقد   »، «تداریخ هندر  »، «مبدانی و مطالعدات نظدری هندر    »محدور   3شناسدی در   کتاب

هدای ایدن    از جملده ویژگدی    اندد  بنددی شدده   طبقده « هنرهدای دسدتی  »و « کتابت و نیدارگری »، «شهرسازی

تنظ م و ترس م شده است کده ایدن   ، که مرتبط با هر بخ  تدوینها و نمودارهایی است  شناسی جدول کتاب

 –هنرهدای سدنتی    دهد که پژوهشیران رویکرد تحل ل وضع ت در تال ف و ترجمه در حوزه ویژگی نشان می

هدای   توان نقاط ضعف و یدا قددرت مکتوبدات و طدر      اند که بر اساس این تحل ل می اسالمی را دنبال کرده

 .ایران را بررسی کرد پژوهشی در این حوزه در
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شناسیغزنهكتاب

 چمی : ویدا بزرگپدیدآور

 ناشر: فرهنگستان زبان وادب فارسی

 1932سال انتشار: 

  961تعداد صفحات:  

تاریخ حکومت غزنویان و قلمرو گستردة آنان است. بده ایدن منظدور فهرسدتی از      شناسی این کتابدامنه  

صدورت تدأل ف یدا     بده ، های مستقلی که به زبان فارسی دربارة غزنه و غزنویان کتابها و  نامه مقاالت و پایان

ها به نوعی به غزنه و غزنویان مربوط  هایی که بخشی یا فصلی از آن و همچن ن کتاب، اند منتشر شده، ترجمه

از قب ل تاریخ  ترت ب سعی شد تا به غزنه از ابعاد گوناگون توجه شود و تمام جوانب آن ته ه و بدین، شود می

شناسی و زبان و ادب ات و آید ن   ورسوم و س است و جامعه های تاریخی و آداب و جغراف ا و فرهنگ و مکان

 و مذهب و کشاورزی و صنای  در نظر گرفته شود.

در سه بخ  کلی ترت ب یافتده اسدت: بخد  اول:    ، ها جز مقدمه و پ شیفتار و نمایه به، مجموعة حاضر 

هنر(؛ ، علوم، تاریخ، ادب ات، جغراف ا، شناسی باستان، فلسفه و عرفان و دین، وپرورش آموزشها )شامل  کتاب

هنر(؛ بخد   ، علوم، تاریخ، ادب ات، جغراف ا، شناسی باستان، ها )شامل فلسفه و عرفان و دین بخ  دوم: مقاله

 هنر(.، علوم، تاریخ، ادب ات، ها )شامل فلسفه و عرفان و دین نامه سوم: پایان
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3133شناسیادبياتداستانیمعاصرفارسیازمشروطهتاسالكتاب
 آزاده گلشنی، کریمی عذرا شجاع با همکاری، زیر نظر: فریده رازی

 ناشر: فرهنیستان زبان وادب فارسی

 4033سال انتشار: 

 303تعداد صفحات:

است کده بده   « معاصر فارسیشناسی ادب ات  طر  ته ه کتاب»اول  حاضر محصول اجرای مرحله مجموعه

به تصویب شورای فرهنیستان زبان و ادب فارسی رس د. موضدوع ایدن طدر     ، پ شنهاد گروه ادب ات معاصر

، ها به زبان ب یانه های آن ترجمه، شناختی است از آثار ادب ات داستانی به زبان فارسی هایی کتاب فهرست ته ه

عم از کتاب و مقاله(. هدف از اجرای این طدر  فدراهم آوردن   ا، ها )نقد و بررسی های مربوط به آن و نوشته

 .است مرج  جام  برای پژوهشیران ادب ات معاصر فارسی در حوزه داستانی

اند. کیل هر مدخل آثار  مدخل است که به ترت ب الفبایی نام مؤلف مرتب شده 5333این مجموعه شامل  

ای است حاوی فهرست عناوین آثار با ککدر   آن ن ز نمایهنویسنده ن ز با ترت ب الفبایی فهرست شده و مکمل 

اثر مندرج است و شدروع آن از   44343شناختی  ها. در این فهرست مجموعاً مشخصات کتاب نام نویسنده آن

   است. شاه قاجار در نظر گرفته شده از ناصرالدین، حکایت پ ر و جوانیعنی از زمان نیارش ، ش 4043سال 

ای که  اما آثار داستانی، فهرستیان کتابخانه ملّی ایران بوده، فهرست در کار گردآوری آثارمنب  اصلی این  

رسدد.   اثر می 453ها به  است که تعداد آن اند در این فهرست گنجانده شده در کشورهای دییر ن ز منتشر شده

عندوان از   50، ند. از این م انا در خارج از ایران انتشار یافته 4000هایی است که تا سال  این آثار شامل کتاب

 .است آثار مذکور در کشور سوئد به چاپ رس ده
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فرهنگیوتزئيناتوابستهبهمعماري-كتابشناسیحفاظتومرمتآثارتاريخی

 پدیدآور: علیرضا ناصری مالوانی

 ناشر: پژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری

 1931سال نشر:  

  992تعداد صفحات: 
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گزيدهنتايجسرشماريعمومینفوسومسکن

 رسانی و اطالع  دفتر انتشارات : مرکز آمار ایران ناشر

 1931سال انتشار:

 56تعداد صفحات: 

 

 
تادورانمعاصرماخذشناسیعارفانتمدناسالمی

 پدیدآور: بتول خسروی

 معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمیناشر: 

 1963سال نشر:

 121تعداد صفحات: 

این کتاب منابعی راکه در آن ها به شر  حال وتراجم عرفای ایرانی وغ در ایراندی پرداختده اسدت درسده      

معرفی مدی نمایدد . تک ده آن    « ت زنان عارف سفهر» و  «فهرست تاریخی» ، «فهرست الفبایی »بخ   با نام 

ت  و چناچده در ایدن منداب  از عرفدای اسدالمی      برمناب  مرج  مانند دانشنامه ها و زندگ نامه ها و طبقات اس

معرفی آن در کیل ندام یدا براسداس تداریخ زنددگانی وی درقسدمت فهرسدت        ککری به م ان آمده، مولف به 



 

 

 محمودصدیقی  -مرجع مرکزاطالع رسانی وکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدبخش 

74 

 

 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

تاریخی ویا در فهرست  مربوط به زنان  پرداخته است . ماخذ مورد نظردرقسمت الفبایی در دو بخ  دییر، 

دو مقدمده ای  بدراین کتداب دارندد. فهرسدت منداب  مدورد اسدتفاده         تکرارشده اند. دکتروالیتی و جاسبی هر

 .،دربخ  پایانی کتاب آمده است

 
)مجموعه واداري استخدامی مقررات و قوانين نامهي آئين با بخشنامههمرا ها،ها،

(هادستورالعمل

 پدیدآور: جهانگیر منصور

 دیدار ناشر:

 1932 سال انتشار:

  11513وهشت،سی تعداد صفحات: 

دفترتنظ م وقوان ن مربوط به سشاه ، ایثار گران ، نحوه استخدام ، طبقده بنددی مشداغل ، تعددیل      03کتاب در 

ن رو، اشتغال به کار بازنشستیان ، افزای  سنواتی ، کارمند نمونه، آموزش کارمند، امور رفاهی کارمند[ نظدام  

  ت و الحاقات را دربردارد.صفحه به عنوان اضافا 433پرداخت و همچن ن  هماهنگ
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 
 

مجموعهكاملقوانينومقرراتجزايیباآخريناصالحاتوالحاقات

 پدیدآور: محمد رضا خسروی

 ناشر: مجد

 1939سال انتشار: 

 1592تعداد صفحات: 

مجازات ،دادرسی واجدرا   دفتربه قرارکیل کیل است: 44این کتاب ماننداثرمشابه مولف در هم ن زم نه شامل 

-پزشکی ،دامشزشکی ،بهداشدتی   ،تخلفات درنظام صنفی وتعزیرات-مواد مخدر ، قاچا   ،نظامی وانتظامی-

اتبداع ب یانده    ،راهنمایی،راننددگی ،حمدل ونقدل   -هوایی ،دریدایی ، مدرزی ،راه    ،کتاب ،مطبوعات ورسانه ها

امدور خالفدی    ،تخلفات ادار ی،مناب  طب عی ،صد د وشدکار ،محد ط زیسدت     ،،استرداد مجرم ن وکنوانس ونها

کده بداوجود گدردآوری مجموعده قدوان ن  ، نویسدنده          قوان ن ومقررات مختلفده و ،زندان ،عفو وبخشودگی

معتقداست که دست به انتخاب زده است  وانی زه تدوین منب  حاضررا خطاهای نیارشدی مولفدان وتددوین    

 قوان ن درکشورککر نموده است.کنندگان کتاب های 
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 

 

 

مجموعهكاملقوانينومقرراتحقوقیباآخريناصالحاتوالحاقات

 پدیدآور:  محمدرضاخسروی

 ناشر: مجد

 1939سال انتشار: 

 1115تعداد صفحات: 

دادرسدی  این منب  دردوازده دفتر تنظ م ودربردارنده مواد قدانونی اساسدی ، مددنی، امورحسدبی وخدانواده،       

، زم ن وآب، شهرداری تجارت،اجاره وتخل ه  واجرا،وکالت، کارشناسی وترجمه،ثبت اسنادودفاتراسنادرسمی،

هددا و شددوراها،  اسددتخدامی واداری، کاروتددام ن اجتمدداعی، ب مدده ، حمددل ونقددل، محدد ط زیسددت، قددوان ن  

 .باشد یم متفرقه.ازجمله معادن ،حج، معلوالن، استاندارد وسند چشم انداز ب ست ساله
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 
 

كارنامۀمنابعپيرامونعرفاناسالمیوتصوف:مرجععرفانوتصوف

 ام رحس ن شرافت: پدیدآور

  موسسه اطالع رسانی اسالمی مرج ناشر:     

 4030سال انتشار:    

 ج9

عندوان از منداب  عرفدان اسدالمی و تصدوف       44333اطالعدات مربدوط بده    ، در این مجموعة سه جلددی 

نویسدی   شدناختی( و چک دده   است. این اطالعات در دو بخ  مأخذشناسی )مشخصات کتابگردآوری شده 

 سامان یافته است.

، دایدرة المعدارف و مجموعده مقداالت(    ، مقالده )اعدم از نشدریه   ، شناسی دربردارندة کتاب مناب  این کتاب

 های دانشیاهی است.  نامه و رساله پایان

و پدس از آن ندام   « موضوع»است و چ ن  آن ابتدا بر اساس بندی بدنة مناب  به صورت موضوعی  تقس م

 به ترت ب الفبایی شکل گرفته است.« عنوان»و سشس « پدیدآورنده»

های نظدری   بحث، الدین ابن عربی و پ روان او( عرفان نظری )به ویژه مکتب عرفانی مح ی، کل ات عرفان

هدای عارفدان و    نامده  زنددگی ، س ر عرفانی از قرآنتفا، ادب ات عرفانی اعم از نظم و نثر، در باب عرفان عملی

معرفی مناب  اصلی تصوف ، های صوف ه و نقد آنها های تاریخی دربارة تصوف و آداب و فرقه بحث، صوف ان

 معرفی شده است. ، شده هایی است که در داخل هر یک از آنها تحق قات انجام و عرفان بخ 

و   واره صدوف دارد. در انتهدای ایدن کتداب ن دز فهرسدت      جلد سوم اختصاص به مناب  مرجد  عرفدان و ت  

 .ها آمده است نامه ها و مقاالت و پایان نموداری جام  از موضوعات مختلف کتاب
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 
 

(3مشاهيرايرانزمين)ازآغازتامشروطيت

 اسماعیل هنرمند نیا: پدیدآور

 سایه گستر ناشر:

 1961: سال انتشار

 (2زمین )ازمشروطیت تا عصر حاضر عنوان جلد دوم: مشاهیر ایران 

 ج 2 

کتاب برحسب دوره  قبل وبعد از مشروط ت  به شر  زندگانی مشاه ر ایران می پردازد ود ر واق  تقس م 

بندی آن  دوره ای است وبرای بازیابی شر  حال مورد نظر بایددوره ح ات وی را دانست چه این منب  فاقد 

نویسنده ، شداعر وعدارف    33ازآغازتا مشروط ت  سرگذشت ب   از نمایه اشخاص می باشد. در جلد اول، 

  ، نویسدندگان وشداعران  سرگذشدتنامه  از مشداه ر   53 نامدار به ترت ب الفبایی تدوین شده است ومجلدددوم 

ختم می گدردد. هرمددخل بدا تصویرشدخص      "ن ما یوش ج  "آل احمد شروع وبه  "معاصررا دربرداردکه از 

بزرگدانی مانندد امدام خم ندی ،     سرگذشدت    .مونه ای ازآثار واشعار وی پایان می یابدصاحب نام آغاز و با ن

 استاد مطهری از جمله مدخل های جلد دوم می باشند.  وعالمه طباطبایی 
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 
 

منبعشناسیتعليموتربيت

 ا(اطالع رسانی سراسری اسالمی)پارس پایگاهپدیدآور: 

 ا(اطالع رسانی سراسری اسالمی)پارس پایگاهناشر: 

 1931سال انتشار: 

 صفحه( 1281) ج 2

شناسی تعل م و ترب ت است که ارائة کامل و روزآمد  بخ  اول از طر  کالن و جام  منب ، کتاب حاضر 

. در ایدن مرحلده بد   از    در بدردارد  های مربوط به این شاخه مهدم معرفدت را   تحق قات و نیاشته، تأل فات

هدای راهنمدا    بندی شده و ب شدتر منداب  ن دز دارای چک دده     مأخذشناسی و موضوع، ر و هفتصد منب هزا ش 

المعددارف و   دایددره، هددای نشددریه مقالدده)اعم از مقالدده، شناسددی شددامل کتدداب باشددند. مندداب  ایددن کتدداب مددی

 های دانشیاهی است. نامه و رساله پایان، مقاالت( مجموعه

تدرین مبدانی و    بر پایه مهم، عمدتاً مناب  و آثاری است که به تعل م و ترب ت، ها و مصادیق مربوط پژوه 

رسدانی سراسدری    که به همت و ابتکار پاییاه اطدالع ، شناسی تعل م و ترب ت اند کتاب های آن پرداخته ویژگی

ک دده  ی اطالعات مأخذشناسدی و چ  دربردارنده، اسالمی )پارسا( و کانون مدارس اسالمی در ایران ته ه شده

، «نهادهای آموزشی»، «کل ات علوم ترب تی»نامه و... است که کیل هشت مقوله  پایان، مقاله، عنوان کتاب 3533

تقس م و تفک دک شدده   « بدنی ورزش و ترب ت»و « یادگ ری»، «تدریس»، «ترب ت»، «معلم و مربی»، «آموزش»

 .است
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 
 

3133روستايیسالنتايجآمارگيريازهزينهودرامدخانوارهاي

 رسانی و اطالع  دفتر انتشارات : مرکز آمار ایران ناشر

 1932سال انتشار: 

 218تعداد صفحات:

اجتماعی خانوارها ی روستایی،  –فصل تدوین شده است که بررسی خصوص ات اقتصادی  1کتاب در 

هزینه های خوراکی وغ ر خوراکی  خانوارهای روستایی ، درآمد خانوارهای روستایی، هزینه ودرآمد 

خانوارهای روستایی در استان ها وهزینه های خوراکی وغ رخوراکی خانوارهای روستایی درسطح کل کشور 

 دراین فصول مورد مطالعه و آمار گ ری واق  شده اند
 

 
 

3133نتايجآمارگيريازهزينهودرآمدخانوارهايشهريسال

 رسانی و اطالع  دفتر انتشارات : مرکز آمار ایران ناشر

 1931سال انتشار: 

 218تعداد صفحات:
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

اجتماعی خانوارها ی شهری،  –فصل تدوین شده است که بررسی خصوص ات اقتصادی  1کتاب در 

خانوارهای شهری، درآمد خانوارهای شهری، هزینه ودرآمد خانوارهای  هزینه های خوراکی وغ ر خوراکی 

شهری در استان ها وهزینه های خوراکی وغ رخوراکی خانوارهای شهری درسطح کل کشور دراین فصول 

 مورد مطالعه و آمار گ ری واق  شده اند.

 
 

 
 

كلكشور-3131نتايجتفصيلیسرشماريعمومینفوسومسکن

 رسانی و اطالع  دفتر انتشارات آمار ایران : مرکز ناشر

 1931سال انتشار: 

 831تعداد صفحات: 

چنانکده   33فصل کلی جمع ت ، خانوار و مسکن  تنظ م وگردآوری شده اسدت. سرشدماری    0کتاب در 

پرس  درباره موضوعات جدید مانند  شماره درمقدمه آمده است با سرشماری های گذشته تفاوت دارد وآن 

 واقعه  فوت خانواراست و استفاده از اینترنتملی ،  
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 
 

هايمردمايران(وازيگاه)فرهنگآئين،بازي،نمايشوسرگرمی

 و دیگران ، جهانگیر نصری اشرفیپدیدآور: 

 ناشر: آرون

 1932سال نشر: 

 (صفحه1135ج )5

های ایرانی گرفتده شدده و از جمد  دو     ها و لهجه : از زبان پهلوی و فارسی م انه و از گوی وازییاهواژه 

واژه وازی+گاه به معنی وقت بازی و ن ز محل و مکان بازی اسدت. ایدن کتداب توسدط گروهدی از مولفدان       

اندد.   شدته گردآوری شده و گروهی از محققان و عالقمندان به فرهنگ ایران با مولف ن همکاری و مشاورت دا

کده  ، عشدایری و پهلدوانی   _تعزیه و همچند ن موسد قی قدومی    ، ها نمای ، ها آی ن، بازی ها مجموعهدر این 

، شوند ولی در س نه بس اری از افراد قدیمی و بزرگان به صدورت خداطره بداقی ماندده     امروزه دییر اجرا نمی

 .شده استگردآوری 

و هدا   آی ن، اصطالحات، در آخر جلد پنجم نمایه اسامیدارای نمایه و فهرست مناب  است که  این کتاب

منداطق و اقدوام بده ترت دب     ، نمایه مدخل استانها، ها به صورت جداگانه نمایه اصطالحات انواع بازی، مراسم

 آمده است.الفبا زیر نام هر استان در آخر ن ز نمایه مدخل کتاب و پس از آن کتابنامه یا فهرست مناب  کتاب 
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 
 

 
 

 

شناسیتوصيفیفيزيولوژيورزشواژه

 زاده ودیگران پدیدآور: محمد عباس

 ناقوس اندیشهناشر: 

 1965: سال انتشار

 212تعداد صفحات:  

های ف زیولوژی ورزشی،  های ف زیولوژیک در ح طه که با هدف کاربردی و ع نی نمودن یافته این کتاب

های ف زیولوژی  گ ری پاسخ های مختلف اندازه ی روشنوتوانی ورزشی، و علم تمرین نیارش یافته به بررس

های ف زیولوژیک عرضه شده در کتاب، به  در ورزش و علوم تندرستی اختصاص دارد. آزمایشیاه و آزمون

بخشی  ای طراحی و تدوین شده که ن از پژوهشیران و محققان، دانشجویان ف زیولوژی ورزشی، توان گونه

معلمان ترب ت بدنی، و مرب ان و کارشناسان آگاه به علوم ورزشی در  ورزشی، طب ورزشی، ترب ت بدنی،

روش تحق ق تجربی و آزمایشیاهی در علوم ورزشی،  شامل ی سطو  را برآورده سازد. عناوین کتاب همه

هوازی و  های توان بی های توان هوازی، آزمون های آزمایشیاهی و م دانی، آزمون های آزمون ویژگی

 ، می باشد.های دییر شدت فعال ت  ها، و شاخص آنهای برآورد  روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محمودصدیقی  -مرجع مرکزاطالع رسانی وکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدبخش 

84 

 

 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 

 

 

گزينیدرايرانوجهانواژه

 : رضا منصوریپدیدآور

 ویراستار: گلناز افشار وثوقی، مهنوش تهرانی

 ناشر: فرهنگستان زبان وادب فارسی

 1931سال انتشار: 

    225تعداد صفحات:

اندد از: تحل دل تداریخی زبدان فارسدی )مقایسده        این مجموعه شامل ش  بخ  کلی اسدت کده عبدارت   

های نثر نوین فارسی در دوران اخ ر،  از هجرت و دوران اخ ر، مرحله اول ه بعد های قرن فرهنیی های حرکت

أخر فرهنیدی و  انیاری، بهت، خودیافت، آگاهی(؛ اطال  کلمه بر مفهوم و شیء در زبدان روزمدره )تد    نادیده

زدگدی(؛ زبدان علدم و فدن      گرایدی، ب یانده   انیاری و لَختدی فره ختیدان، شد ک    وابستیی به ب یانیان، نادیده

هدای فندی،    های علمی و فندی، رشدد در مفداه م و واژه    های فنی، پ چ دگی در واژه های روزمره و واژه )واژه

شناسی  واژهمرکز ب ن المللی )دییر کشورهای بهشناسی(؛ زبان و تفکر؛ تجر توجه کاربران به زبان فنی، آس ب
گزینی در ایسلند، هند و پاکستان، روس ه، کشورهای عربی، ژاپن،  روپای متحد، واژهگزینی در ا ، واژه«نِت ترم»

گزینی )زبان فارسی و زبان علم اسدتاندارد در ایدران؛    ریزی برای زبان و واژه ؛ برنامه(چ ن، مالزی و اندونزی

هدا،   گدزین ، اولویدت   و بررسدی ها، روش کار، شد وه   گزینی و استانداردسازی واژه ، کار واژهمع ارزبان علم 

 مقددماتی گزیندی، سد اهه    شناسدی وواژه  شناسدی واژه  هدای منداب ، کتداب    نیاری(. در پایان کتاب بخد   واژه

 .است آمده اصطالحات فرهنگ و ها بانک واژه
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 

 


فارسی-انگليسی-ريزيواژهنامهاقتصاديوبرنامه

 غالمعلی فرجادی، صمیمی نویسنده: احمد جعفری

 ناشر: دانشگاه مازندران

 1985: انتشارسال 

 261تعدادصفحات: 

اطالعاتی درباره وضع ت اقتصادی کشدورهای عادور شدورای    ، کیل موضوعات گوناگون، کتاب در این

ارزش ، جمع دت ، عبارت اندد از: مسداحت   همکاری خل ج فارس فراهم آمده است.برخی از این موضوعات

صادرات و واردات.)کشدورهای عادو شدورای خلد ج فدارس عبدارت اندد از:        ، های اقتصادی شاخص، پول

صدادر  ، قطر و امارات متحدده عربدی(.این مجموعده بدرای تول دد کننددگان      ، عمان، کویت، عربستان سعودی

 کنندگان و واردکنندگان کاال منتشر شده است.

مجموعه مختصری از واژه و مفاه م و عبارت علوم اقتصاد، حسابداری، امور مالی و بانکدداری  همچن ن  

هایی گزین   ها در این کتاب به صورت الفبایی ارائه شده است. ب شتر واژه برای استفاده دانشجویان این رشته

التد ن تنظد م شدده و    تری دارند. مفاه م براساس حروف  های درسی اقتصاد کاربرد عمومی شده که در متن

. این کتاب ویرای  جدید از چاپ سوم مدی  های مناسب فارسی در مقابل آن ثبت شده است معادل یا معادل

 باشد
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 

 
 

ايبرداريوناوبريماهوارهواژهنامهتوصيفینقشه

 پدیدآور: رضا ابن جالل

 ناشر: دانشگاه شهید چمران

 1931سال انتشار: 

  951تعداد صفحات:  

 و اصدطالحات فارسدی بده ترت دب الفدا     هدا   کتاب از سه بخ  تشک ل شده است. بخ  اول شدامل واژه 

 باشد. در مقابل هر واژه یا اصطال  شماره مربوطه به شر  آن در بخ  دوم نوشته شده است.  می

های انیل سدی   پردازد. اصطالحات و واژه می و اصطالحاتها  بخ  دوم که بخ  اصلی استبه شر  واژه

اند. درمقابل هریک شر  مربوط براساس دستور خط فارسی مصدوب فرهنیسدتان    به ترت ب الفبا آورده شده

یا اختصارات متدداول در نقشده   ها  در بخ  سوم نمایه .نوشته شده است 4033زبان و ادب فارسی ویرای  

 به ترت ب الفبای انیل سی گنجانده شده استای  برداری و ناوبری ماهواره
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 
 

(3هايباستانیايران)نامۀموضوعیزبانواژه

 بیدی زیر نظر: حسن رضائی باغ

 ناشر: فرهنگستان زبان وادب فارسی

 1931سال انتشار: 

 161تعداد صفحات: 

بلکده  ، ها نه به ترت ب الفبدا  ای است که در آن واژه نامه واژه، که از نام  پ داست چنان، موضوعی نامه واژه

 در عندوان « هدای باسدتانی ایدران    زبدان »اند. منظدور از   اند و در کنار هم آمده بندی شده طبقهبرحسب موضوع 

و « هدای ایراندی باسدتان    زبدان »های کهن و ازیادرفته ایرانی است که در مناب  تخصصی تحت دو عنوان  زبان

 شوند.  معرفی می« های ایرانی م انه زبان»

شناسی ایرانی خواهد بود و ب    ایران منبعی بس ار سودمند در زبانهای باستانی  نامه موضوعی زبان واژه 

های ایرانی بده کدار خواهدد آمدد.      ها و گوی  شناختی زبان فارسی و دییر زبان های ریشه از همه در بررسی

های مربدوط   های باستانی ایران است که در آن واژه موضوعی زبان نامه حاضر نخست ن مجلد از واژه مجموعه

از روی منداب   ، هدای ایراندی باسدتان و ایراندی م انده      در زبان« های جانوران نام»و « دن انسان و جانورانب»به 

 است. بندی شده گردآوری و طبقه، گوناگون
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 (3131اردیبهشت  ،از نمایشگاه کتاب تهران  خریداریشناسی توصيفی منابع مرجع فارسی ) بکتا

 

 
 

هندبوکقوانينحقوقیوكيفريآوابهانضمامآراءوحدترويههياتعمومیديوانعالی

كشور

 پدید آور: منصور قرائی

 کتاب آوا ناشر:

 1931سال انتشار: 

 1819تعداد صفحات: 

 

کتاب دستنامه ی تخصصی مجموعه قوان ن حقوقی وک فری دردوکتاب وده د فتر تنظ م شدده اسدت. قدانون    

اساسی ، قوان ن مدنی ، حقو  وجزایی ، قانون مجازات اسالمی و وحدت رویه مباحث آن رادربر می گ رند. 

مورد استفاده دانشدجویان واسدتادان رشدته حقدو  و عمدو م افدراد       ، می تواند بعنوان منب  جام  دستنامهاین 

 قرارگ رد.


