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ـ منابع اعم یا منابع فرارشته اي1

منابعی که به یه رشته خاص، مرتبط نیست؛ فرارشـته اي  : منابع اعم
هر محققی با هر رشته و گرایشی در حوزه علـوم اسـالمی   . هستند

.باید به این منابع مراجعه کند
این منابع عبارتند از:
1ـ فرهنگ نامه ها
2ـ دانشنامه ها
3ـ دایرة المعارف ها
4ـ کتاب شناسی هاي عمومی



ـ منابع عام یا منابع رشته اي2

خاص موضوعی در مسائل همه جامع منابع :عام منابع 
 به دارند؛ تري تنگ دایره اعم، منابع به نسبت منابع این .هستند
 آمده آن در موضوع، آن مسائل تمام که کتابی دیگر، عبارت

.باشد
فلسفه موضوع در عام منبع یک مالصدرا متعالیه حکمت 

 در را فلسفه مسائل همه که است کتابی زیرا است؛ اسالمی
.بردارد

تفسیر رشته در عام منبع یک طباطبایی، عالمه المیزان تفسیر  
.است



ـ منابع خاص یا منابع گرایش کلی3

است تحقیق مسئله با مرتبط عمومی منابع :خاص منابع. 
  خداشناسی درباره اي مسئله فلسفه، موضوع در مثال

 اگر یا و رفت؛ الهیات فلسفی منابع سراغ باید باشد،
  دنبال به باید محقق باشد، الهی افعال درباره موضوعی

 است، خدا فعل و خداشناسی درباره که فلسفی هاي کتاب
 است، شناسی جهان درباره که کتبی به مراجعه از و باشد

.است نیاز بی
شود می گفته خاص منابع منابع، این به.



ـ منابع اخص یا منابع گرایش جزئی4

 پایان ها، کتاب یعنی است؛ تحقیق مسئله با همنام که منابعی :اخص منابع◄
.است تحقیق مسئله با همنام دقیقا که مقاالتی و ها نامه

:مهم نکته◄
 و شود می اشاره اخص خصوصا  و خاص منابع به تنها شناسی، پیشینه در◄

 مشخص کامال آن، عام و اعم منابع زیرا شوند؛ نمی ذکر عام، و اعم منابع
.هستند

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


