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 عرب ادبيات اصلي منابع فهرست

 اطالعات نويسنده وناشر عنوانرديف

 ) في النحو(االلفيه  1
: بخشايشي نويسندهعليرضا عقيقي: دفتر نشر نويد اسالم مصحح: ناشر

  مالكعبداهللا ابنمحمدبن

 البالغه الواضحه  2
 علي,مصطفي امين : ابراهيم اقبالي نويسنده: الدين مترجمشيخ صفي: ناشر
 جارم

 البهجه المرضيه علي الفيه ابن مالك  3
: دشتي نويسندهسيدمصطفي حسيني: اسماعيليان مصحح: ناشر

 بكر سيوطيابيبنعبدالرحمن

 حنا فاخوري: القربي نويسندهذوي : ناشر الجامع في تاريخ االدب العربي  4

 حسن حكيم:  نويسندهبوستان كتاب قم: ناشر الطريقه السهله لتعلم المكالمه العربيه  5

 الفوائد الصمديه  6
: كبير مقدمهسيدعلي خان,افغاني محمدعلي مدرس: نهاوندي حواشي: ناشر

 بهاييحسين شيخمحمدبن: علي افراسيابي نويسنده

 محمد حيدري,علي حيدري : بوستان كتاب قم نويسنده: ناشر المدخل الي تعلم المكالمه العربيه  7

8 
شرح فارسي مبسوط : المختصرالمعتبر في شرح 

 علم بيان : مختصر المعاني تفتازاني
 عباس ظهيري: موسسه بوستان كتاب نويسنده: ناشر

 ابراهيم مصطفي: مرتضوي نويسنده: ناشر المعجم الوسيط  9

 فردينان توتل: الحوراء نويسنده: ناشر المنجد في االعالم  10

 لويس معلوف: دهالحوراء نويسن: ناشر المنجد في اللغه  11

 عباس حسن: ناصر خسرو نويسنده: ناشر النحو الوافي  12

 علي جازم,مصطفي امين : ناصر خسرو نويسنده: ناشر النحوالواضح في قواعداللغه العربيه  13

 حسين شيرافكن:  االسالميه مصحح للدراساتالمركز العالمي: ناشر النحو الهدايه في  14

 االدب العربي الوجيز في تاريخ  15
علي ضيغمي ,مهدي طاهري : نويسنده) واحد تهران(جهاد دانشگاهي : ناشر

 ابوالفضل رضايي,

 تاريخ ادبيات عرب  16
م .ج: آذرتاش آذرنوش نويسنده:  اميركبير مترجم انتشاراتموسسه: ناشر

 عبدالجليل

 المجمع العلمي االسالمي : ناشر تعليم اللغه العربيه  17



 ٢ 

 اطالعات نويسنده وناشر عنوانرديف
 عبدالهادي فضلي: دانشكده اصول دين نويسنده: ناشر  البالغه تهذيب 18

 تهذيب اللغه  19
محمد هارون عبدالسالم,محمدعلي نجار : موسسه الصادق محقق: ناشر

 احمد ازهريمحمدبن: نويسنده

 عقيلن ابنعبدالرحمبنعبداهللا:  الدين نويسندهاصولكليه : ناشر تهذيب شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك  20

 افغانيمحمدعلي مدرس:  هجرت مصحح انتشاراتموسسه: ناشر جامع المقدمات  21

 كاشانيمرتضي فيضشاهمحمدبن,طاهر خوشنويس : اسالميه خطاط: ناشر جامع المقدمات  22

 سيداحمد هاشمي: اسماعيليان نويسنده: ناشر جواهر البالغه في المعاني و البيان و البديع  23

 الدين عبدالحميدمحمدمحي: آسيانا نويسنده: ناشر شرح ابن عقيل  24

 الدين استرآباديرضي: موسسه الصادق للطباعه و النشر نويسنده: ناشر شرح الرضي علي الكافيه  25

26 
المرضيه شرح توضيحات للبهجه: شرح السيوطي

 ) مالك ا بن(االلفيه 
  شيرازيسيدصادق: دار االيمان لطباعه شارح: ناشر

 عمر تفتازانيمسعودبن: اسماعيليان نويسنده: ناشر شرح المختصر  27

 احمد زوزنيبنحسين: محمد فاضلي نويسنده: صادق محقق: ناشر شرح المعلقات السبع  28

 الحكم شرح فصوص  29
: آملي نويسندهزادهحسن حسن: قم محقق كتاب بوستانموسسه : ناشر

 محمود قيصريداودبن

عربي ابنالدين اكبر محييشرح فصوص الحكم شيخ 30
حسن بنحسين: هروي نويسندهنجيب مايل: مولي مصحح: ناشر
 خوارزميكمال

 اكبر خوشگوتهرانيعلي: نويسنده) ع(مهر اميرالمومنين : ناشر صرف ساده  31

 محمد خوانساري: فردوس نويسنده: ناشر صرف و نحو و اصول تجزيه و تركيب  32

33 
اصطالحات (فارسي عربي : فرهنگ مبين

 ) ايمحاوره
 تبارمحمدعلي كاظمي: دانشوران رشيد نويسنده: ناشر

 خراسانيهاشميعلي حجت: حاذق نويسنده: ناشر شرح كتاب سيوطي : فوائد الحجتيه 34

 نيمحمد جرجابنعلي: دانشكده اصول دين نويسنده: ناشر كتاب االمثله و كتاب صرف مير  35

 عزيابراهيم زنجانيبنعبدالوهاب:  الدين نويسندهاصولكليه : ناشر كتاب التصريف  36

 اميركالهيمهدي احدي: محمد وفايي نويسنده: ناشر كتاب الزبده في شرح الهدايه  37



 ٣ 

 اطالعات نويسنده وناشر عنوانرديف
 رشيد شرتوني: حميد محمدي نويسنده: دار الذكر زيرنظر: ناشر مبادي العربيه  38

 ن كتب االعاريب ع: مغني البيب 39
: محمد تبريزي نويسندهبنعبدالرحيم: المكتبه العلميه االسالميه خطاط: ناشر

 انصارييوسف مصريبنعبداهللا

 مفردات الفاظ القرآن  40
محمد بنحسين: عدنان داوودي نويسندهصفوان: الحوراء مصحح: ناشر
 اصفهانيراغب

41 
ممد الهمم در شرح فصوص الحكم شيخ اكبر 

 الدين بن عربي محيي

: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات نويسنده: ناشر
 آمليزادهحسن حسن

 عبدالحسين شرع: جواد شبر نويسنده: المكتبه الحيدريه مقدمه: ناشر منهل الشرع  42

43 
موسوعه كشاف اصطالحات الفنون و العلوم 

 للباحث العالمه محمدعلي التهانوي 
 العجمرفيق. د: نشر سپاس زيرنظر: اشرن

 نحو مير  44
: افضل دهمردنژاد نويسنده: احمدجام بازنويسي: ناشر

 عبدالرحمن جرجانيعبدالقاهربن

 الخليل الفراهيدي  كتاب العين  45

 ابن السكيت االهوازي  ترتيب إصالح المنطق  46

 ابن السكيت االهوازي  الكنز اللغوي  47

 ابن سالم  ديث غريب الح 48

 ابن قتيبة  غريب الحديث  49

 الحربي  غريب الحديث  50

 الجوهري  الصحاح  51

 أبو هالل العسكري  الفروق اللغوية  52

 البكري األندلسي  معجم ما استعجم  53

 ابن االثير  النهاية في غريب الحديث  54

 ابن منظور  لسان العرب  55

  عبد القادر محمد بن مختار الصحاح  56

 الفيروز آبادى  القاموس المحيط  57



 ٤ 

 اطالعات نويسنده وناشر عنوانرديف
 الشيخ الطريحي  مجمع البحرين  58

 الزبيدي  تاج العروس  59

 رضي الدين األستراباذي  شرح شافية ابن الحاجب  60

 رضي الدين األستراباذي  شرح الرضي على الكافية  61

 ابن هشام االنصاري  مغنى اللبيب  62

 ابن عقيل الهمداني  ل شرح ابن عقي 63

 سعد الدين التفتازاني  مختصر المعاني  64

 


