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 يابي. چيستي و چرايي منبع و منبع 1
رود پايش از و  كاه  سات هاآن رجاوع باه  يافتن مناابع و   مهارت پس از انتخاب موضوع پژوهش،گام مهم دوم، 

 شود:مي ذكر، تعريف آن به بحث تفصيلي

 منبعأ. 

را در معرفات و  است كه محقاق   (مقاله و ... نامهپايان اعم از كتاب،) نوع مدرک و مأخذ معتبر ز منبع، هرمراد ا

 1.گيردمورد استناد قرار مي كند و در تحقيق،، كمک ميشناخت ابعاد موضوع

 یابیمنبعب. 

بنادی مناابع   و اولويتها با انواع منابع و اهميت آنآشنايي شناسي، شناسايي ماهيت و كاركرد منابع، مراد از منبع

 موضاوع  با مرتبط موضوعات ريز و منابع از يافتن آگاهي معنای به يابيمنبع. در واقع، 2ستا آنهابر اساس اعتبار 

 .است تحقيق

 یابیج. چرایی منبع

 گردآوری ،نهايت در و مربوط مباحث بر يافتن علمي اشراف و منابع فراواني از شدن مطمئن هدف به يابي،منبع

 چاه  هبا  و چگوناه ، چارا ، موضوعي چه در منبعي هر از كه سازدمي آگاه را پژوهشگر و شودمي انجام اطالعات

 .كند استفاده بايد اندازه

 منابع شناسي. گونه2

. اسات  قتحقيا  موضاوع  باا  مرتبط و معتبر منابع انتخاب و مطالعه آغاز نقطه شناخت هدف به منابع، بندیدسته

  :هستند پذيرتقسيم ، از جهات گوناگونتحقيق منابع

 وجود خارجی منابع جهتبه  .أ

 3منابع تحقيق، به لحاظ مصداق بيروني و تحقق در خارج چند گونه هستند:

                                                           
 . 68نامه نويسي، صزاده حسين، راهنمای پژوهش. مهدی 1

 .158پور حسن، خودآموز مقدمات پژوهش، ص. اسالم 2

 . 72نامه نويسي، صزاده حسين، راهنمای پژوهش. مهدی 3
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 منابع نوشتاري )مكتوب(یكم. 

هاا و  هاا، مقاا،ت، روزناماه   نامهپايانها، منابعي هستند كه شكل و صورت كتبي و نوشتاری دارند. مانند: كتاب 

 مجالت. 

 منابع گفتاري )شفاهی( دوم.

اكرات، ها، ماذ ها و پاسخها، پرسشمصاحبهها، سخنراني د. مانند:كه شكل و صورت شفاهي و زباني دارن منابعي

 المثل و .... .  بها، ضرگفت وگوها، خاطره

 وسيله نوارهای ضبط صوت يا ابزارهاای نوشاتاری،  بر شكل و صورت شفاهي، به ونافز، ياد شدهمنابع چه بسا 

 شكل و صورت ديگری نيز بپذيرند. 

 اي و مجازيمنابع چند رسانهسوم. 

 های جهاني. افزارهای علمي، سامانهو الكترونيكي دارند. مانند: نرمافزاری منابعي كه شكل و صورت نرم

 به لحاظ اعتبار و ارزش علمی .ب

 شوند. منابع به لحاظ اعتبار و ارزش، به دو دسته تقسيم مي

 ع دست اولمنابیكم. 

مناابع  » اناد، پدياد آماده   پرداز در رابطه با موضوعينظريه مستقيم با بيان و زبان خود مؤلف وطور منابعي كه به

، كتااب  باشاد « نعقال از ديادگاه تفساير الميازا    »، اگر موضوع پژوهشي برای نمونهشوند. ناميده مي« دست اول

وضاوع  زيرا مستقيم و بدون واساطه فارد ديگاری باا م     ؛استمنبع دست اول  الميزان، نسبت به موضوع مذكور،

 عقل است.  رهبادر طباطبايي )ره( ارتباط داشته و منعكس كننده ديدگاه عالمه

 منابع دست دوم دوم.

اناد. باه   آن پدياد آماده   پيشاين وسيله مترجم يا شارح يک اثر و با انتساب به مؤلاف  مستقيم و بهمنابعي كه غير

دسات  »گيرند، منابع مستقيم و با واسطه، در رابطه با موضوعي مورد استفاده قرار ميغيركه  ، منابعيعبارت ديگر

هاايي كاه منتقادان، مفساران،     شوند. اين منابع عبارتند از: نوشته، نقد، تفساير، گازارش و بحاث   ناميده مي« دوم

 . 1اندمحققان و ديگر اهل فن، درباره منابع دست اول نوشته

باه  ای استخراج ديدگاه عالماه طباطباايي )ره(   ژوهشگری به جای مراجعه به تفسير الميزان، براگر پ برای نمونه،

مراجعاه و از قاول ايشاان،     (آيت اهلل جاوادی آملاي   )نوشته های تفسيری شاگردان وی مانند تفسير تسنيمكتاب

                                                           
 . 372نامه نويسي، صو خاكي غالمرضا، روش تحقيق با رويكردی به پايان 73نامه نويسي، صزاده حسين، راهنمای پژوهش. مهدی 1
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؛ زيارا  شاود سوب ميمحد، تفسير تسنيم، نسبت به موضوع مذكور، منبع دست دوم همطلبي را به عالمه نسبت د

 مستقيم و باواسطه، مطالبي را به ايشان نسبت داده است. غير گونه نگارنده به

باشد، تفسير تسنيم، جزء منابع دست « عقل از ديدگاه آيت اهلل جوادی آملي»اگر موضوع تحقيق  گفتني است كه

ره اين موضوع است. بناابراين دسات   اول خواهد بود؛ زيرا مستقيم و بدون واسطه، بيان كننده ديدگاه ايشان دربا

خواهاد تحقيقاي   ماي محققي كاه  برای مثال،  1.شوداول و دست دوم بودن منابع، به تناسب موضوع، سنجيده مي

شاهيد  « انساان در قارآن  »كتااب  اماا   ؛ستوا برای دست اول يبنويسد، قرآن منبع« انسان كامل در قرآن»درباره 

شوند. نويسندگان ايان دو كتااب،   ايزوتسو، منابع دست دوم محسوب مي« انسان، خدا و قرآن»و كتاب  مطهری

محقاق و   مياناند و در اينجا واسطه مطالبي را از قرآن استنباط و استخراج كرده و حاصل كارشان را منتشر كرده

عه مستقيم به قرآن، به فهم اين افاراد از  جای مراجكند، بهوقتي محقق از اين كتب استفاده مي ، چونقرآن هستند

 2.كرده است رجوعقرآن 

در  ،هستند اگرچه منابع دست اول نسبت به منابع دست دوم، از ارزش و اعتبار بيشتری برخوردار: 1 یادسپاري

  .استناگزير پژوهشگر به استفاده از منابع دسته دوم  ،برخي از موارد

 مُجاز دارند: كاربردجا در دو  ،منابع دست دوم: 2 یادسپاري

دربردارنده يک نظريه قابل پذيرش يا قابل نقد باشد. در ايان ماوارد حتاي اگار آن      ،دست دوم منبع كهجايي  أ.

انساان  »در موضاوع  استاد مطهاری  كرد. برای نمونه،  و نقد را نقل سخن مؤلفدست دهم هم باشد، بايد  منبع،

 3.آورد نيز چند شاهد در تأييد آن توانمحقق درست است و مياند كه از نظر كرده بيانای را نظريه ،«كامل

 ،پژوهشگر در حال حاضار  ؛ امّادسترسي داشته است ب منبع دست دوم، به منبع دست اولهنگامي كه صاح .ب

برخاي   ی خطاي هباه نساخ   ا،نوار،مجلسي )ره( هنگاام تادوين بحاار    برای نمونه، عالمهبه آن دسترسي ندارد. 

رد اماو  گوناه  در ايان  .كارده اسات   نقال تااب خاود   مطاالبي از آن را در ك  و های روايي دسترسي داشاته كتاب

در پاژوهش خاود   باه ايان شاكل    را ا،نوار منقول بحاار  مطالب به نسخه خطي دسترسي ندارد، ی كهپژوهشگر

 4«.فالن كتاباز نسخه خطي  عالمه مجلسي بر اساس گزارش» آورد:مي

                                                           
 . 74و  73، صهمان.  1

 .63ا62روش تحقيق عمومي، ص . پاكتچي احمد، 2

 . 67ا66، صهمان.  3

 . 68و  67، صهمان.  4
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 اعتبار منابعبه لحاظ  .ج

 اند:دو دستهاعتبار  جهت ميزان و داشتنبه  تحقيق، منابع

 منابع معتبریكم. 

ترين سازد. برخي از مهمها را از منابع غير معتبر متمايز ميهايي هستند كه آنمنابع پژوهش معتبر، دارای ويژگي 

 های منابع پژوهشي عبارتند از: ويژگي

باه او صاحت    انتسااب اثار   هم مؤلف آن شناخته شده باشد؛ همه شود كخوانده مياصالت منبع: منبعي اصيل  ا

 جعل و تحريف در آن راه نيافته باشد.  همداشته باشد؛ 

تار  کنزديا  خاود،  به صاحب اصلي دست كمدست اول باشد يا  قدمت: مراد از اين ويژگي آن است كه منبع، ا

 باشد. 

هرت علماي  آن است كه صااحب آن از شا  خت اعتبار منبع پژوهشي های شناهشهرت علمي مؤلف: يكي از راا 

 برخوردار باشد. 

 های گوناگون، اعم از موافق و مخالف باشد. جامعيّت: يعني منبعي كه جامع ديدگاه ا

 های معتبر بودن آن است. ها از نشانهوثاقت: صداقت و امانتداری صاحب يک اثر، در نقل ديدگاه ا

د و های آن در سطح قوی بيان شاده باشا  اتقان محتوا: منبعي محتوای متقن و استوار دارد كه تحليل و استد،ل ا

 از مستندات و ارجاعات متعدد و معتبری برخوردار باشد.  نيز

 . 1، نشانه ديگری از معتبر بودن آن استهای دانشهای نو و تازهنوآوری: برخورداری يک منبع از ديدگاه ا

 منابع نامعتبروم. د

 منابع معتبر ياد شده برایهای كه ويژگي مغرضان يا غيرمتخصصان سوی از شده توليد يا ضعيف و سست منابع 

 آيند. را نداشته باشند، منابع غير معتبر به شمار مي

   به لحاظ ارتباط با موضوع تحقیق .د

 ستند:هچند گونه  تحقيق موضوع با پيوند و پژوهشگر به مددرساني ميزان و چگونگي لحاظ بهتحقيق،  منابع

 منابع اعمّیكم. 

  هاای مرجاع  تارين اناواع كتااب   از عمومينامند، نيز مينامه و كتاب لغت نامه، واژهلغتكه آنها را  هانامهفرهنگ

 دارند:و انواع مختلفي شود وضيح داده ميهای يک زبان، شرح و تها درباره واژههستند كه در آن

                                                           
 . 70ا69نامه نويسي، صزاده حسين، راهنمای پژوهش. مهدی 1
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رهناگ فارساي معاين،    كناد. مانناد ف  های رايج در يک زبان را شرح و تفسير ميهای عمومي: كليدواژها فرهنگ

 دهخدا. 

پردازند كاه باا   ها و اصطالحات خاصّ و معيني ميآوری، تدوين و شرح واژههای اختصاصي: به جمعا فرهنگ

هاايي خااص هساتند. مانناد فرهناگ      وههای دانش بشر ارتباط دارناد و مخاطباان آن گار   يک موضوع از شاخه

 . 1اصطالحات عرفاني يا فرهنگ لغت مثنوی معنوی

دقياق، موثاق و    هاای اهيای از اطالعاات و آگا  برگزياده هايي كه در آنها كتاب (:هانامهدانش) هاالمعارفدائرها 

و  هاای مختلاف  تهرشا و بر پايه دانش،  گردآوری شدهای خاص های معارف بشر يا رشتهروزآمد در همه رشته

وم هاا مفها  المعارف. به اين ترتيب، دائره2 است گرديدهمرتب  سپس برحسب نظامي خاص )الفبايي يا موضوعي(

ا و مجمال، ماورد بررساي قارار     موضوعات وسيع و متنوعي را باه نحاو گاذر   مشتركي هستند كه در تمام دنيا، 

 3.دهندمي

 های عمومي و تخصصي: المعارفتفاوت دائره

ه و المعارفي است كه از يک جهات و محادوده معاين، از ديگاران متماايز شاد      المعارف تخصصصي: دائرهدائره

ها همان زمينه است يا به نحوی با آن زميناه، سار و كاار پيادا     نمخاطبان آن افرادی هستند كه رشته تخصصي آ

  4د.ز اسالم، كاری نداربا اديان و موضوعات غير ا« المعارف اسالمدائره» برای نمونه،د. نكنمي

المعاارف ديان و اخاالق،    المعاارف بازرا اساالمي، دائاره    : دائاره عبارتند ازهای تخصصي المعارفدائرهبرخي 

ن آن وزه مخاطباا ندساازی كااملي هساتند و حا    هاا، دارای مست المعارفدائرهگونه المعارف تشيع و .... . ايندائره

 دارند.  ييمحدود و سطح علمي با،

هاا  المعاارف گونه دائاره ندارد. در ايناختصاص المعارفي كه به رشته خاص و معيني عمومي: دائره المعارفهدائر

شود كاه باه معرفاي مناابع و     زيرا نظر تخصصي ارائه نمي ،است بسيار اندکعمدتاً مستندسازی وجود ندارد يا 

اند و طبيعتاً در نحوه برخوردشاان  العاده وسيعهای عمومي فوقالمعارفباشد. مخاطبان دائرهاحتياج مستندسازی 

 . 5المعارف فارسي، دانشنامه ايران و .... مانند: دائره هستند،نگر با موضوعات، كلي

                                                           
 . 188. اسحاقي حسين، رموز پژوهشگری، ص 1

 191، ص همان.  2

 .161روش تحقيق عمومي، ص. پاكتچي احمد، 3

 . 176، صهمان.  4

 .165ا162، صهمان.  5
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 عامّ منابعدوم. 

، هام در كناار موضاوع تحقياق     ا بااز ؛ امّتر از منابع اعم هستندنزديک ،منابعي كه نسبت به موضوع مورد تحقيق

هاای تفسايری   شود. برای نمونه، كتابها ميدربردارنده موضوعات فراوان ديگری هستند كه سبب عام شدن آن

يات روند، زيرا در تفسير آ، منبع عام به شمار مي«شفاعت در قرآن»همچون الميزان و مجمع البيان برای موضوع 

ياز ذيال آياات    د و افزون بر آن، بسياری از مسائل گونااگون ديگار را ن  انشفاعت، مباحث تفسيری را بيان كرده

 اند.مختلف ارائه داده

 خاصّ منابعسوم. 

ای نسابت باه موضاوع    با اين حال، هنوز به گوناه  تر است؛تنگمنابع خاص، نسبت به منابع عام، اندكي  گستره

ه آن در تری را نسبت بنيست و مباحث بيشضوع اصلي تحقيق عام و گسترده است؛ يعني فقط درباره موتحقيق، 

ع خااص  نبا مآيت اهلل جاوادی آملاي،   « معاد در قرآن»، كتاب «شفاعت در قرآن»بردارد. برای نمونه، در موضوع 

ها و مباحث مهام آن، موضاوع   زيرا در خصوص معادی است كه يكي از شاخصه رود؛برای تحقيق به شمار مي

 شفاعت است.

 اخصّ منابع چهارم.

گفته، اند. در مثال پيششود كه در خصوص آن نوشته شدهمي گفته تحقيق موضوع با همنام منابعبع اخص، به منا

زماره مناابع اخاص ايان موضاوع       ، در«شفاعت در قرآن»ها و مقا،ت نوشته شده با عنوان ها و پايان نامهكتاب

 هستند.

  و ابزارها( راهکارها)يابي منبع. چگونگي 3

  به منابع پژوهش، راهكارها و ابزارهای متفاوتي وجود دارد: يابيبرای دست

 آن متضادهاي و هامترادف  تحقیق؛ هايكلیدواژه شناسایی و كشفأ. 

روشان   خاود را  تحقيق تلفمخ هایواژه كليديابي و مراجعه به منابع، هر محققي بايد پيش از آغاز مهارت منبع

منابع گوناگون را بيابد. محقق بايد افزون بار واژگاان اصالي موضاوع     جو كند و وها جستسازد تا بر اساس آن

ها، منابع گوناگون را نيز پيدا كند. ها را نيز بيابد و به وسيله آنتحقيق خود، الفاظ مترادف و متقارب و متضاد آن

، عُجاب ون هايي متارادف همچا  بايد كليدواژه« روايات و آيات ديدگاه خودشيفتگي از»برای نمونه، در موضوع 
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هاا،  خضوع و خشوع را استخراج كند تا بر اساس آن يا متضاد نظير تواضع، فروتني، غرورو  استكبار، تكبّر، كِبر

 منابع مرتبط را بيابد.

    ايكتابخانهوجوهاي ب. جست

 در همه تحقيقات، محققان نيازمند به كتابخانه هستند. 

 هاشناسی كتابخانهیكم. چیستی و گونه

های موجاود در كتابخاناه و گااهي نياز از طرياق راياناه انجاام        دانها از طريق برگهيابي به منابع كتابخانهدست

 ها عبارتند از: هستند كه بعضي از آن ها دارای انواع مختلفينهگيرد. كتابخامي

 م آزاد است. ها برای عموم مردستفاده از آناهای غير تخصصي كه های عمومي: كتابخانهكتابخانه أ.

های علمي مانند اساتيد حوزه و دانشگاه با توجاه باه نيااز    هايي كه شخصيتهای شخصي: كتابخانهكتابخانه .ب

 آورند. علمي به وجود مي

هايي كه اختصاص به قشر خاص دارد و استفاده از آن بادون اجاازه بارای    های اختصاصي: كتابخانهكتابخانه .ج

 ديگران مقدور نيست. 

ص در آن گاردآوری شاده اسات؛    خصصي يا يک موضوع خاهای يک رشته تمنابع و كتابهايي كه تابخانهك .د

 دمات توسعه علمي و پژوهشي هر جامعه است. هايي يكي از مقگسترش چنين كتابخانه

 هانامهچكیده و هانامهمقاله ها،نامهكتاب در وجوجستدوم. 

ز رى طرياق اساتفاده ا  ها و آموزش و يادگيها در امر پژوهش، آشنايى با آنشناسىكتابها و نامهكتاباستفاده از 

تقسيم  يبه انواع مهم توانمي راها شناسيها و كتابنامهكتاب .شناسى استهاى منبعگام ترينمهمها، يكى از آن

 : كرد

برای شوند. ها مرتب ميالفبا، اسامي كتاب براساس نظام حروف شناسيگونه كتابالفبايي: در اين شناسيكتاب أ.

ناام   كاه در آن  طهراني از نوع الفبايي استاز مرحوم شيخ آقا بزرا « تصانيف الشيعهالذريعه الي »كتاب  نمونه،

 روف الفبا معرفي شده است. حهای دانشمندان شيعه به ترتيب كتاب

های آن موضوع يک موضوع خاص، منابع و كتاب براساس شناسيگونه كتابموضوعي: در اين شناسيكتاب .ب

از ناوع  « فاي المكتباه العربياه    اعلايهم الساالم  اهال البيات ا    »كتااب   برای نمونه،گردد. به محققين معرفي مي

 های مختلف معرفي شده است. بيت در كتابخانههای مرتبط به اهلموضوعي است كه درآن كتاب شناسيكتاب

شود تمام آثاار مختلاف ياک نويسانده باا      ، تالش ميشناسيگونه كتابآثار نويسندگان: در اين شناسيكتاب .ج

از « مكتبه العالمه الحلاي »كتاب  برای نمونه،های آن به محققان معرفي شود. ها و نسخهاطالعاتي درباره محل آن
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ات بسيار خوبي را درباره آثار عالمه حلّاي و  مؤلف سعي كرده است اطالع شناسياين نمونه است. در اين كتاب

باه   ،ها موجود استدر آنهای اين مؤلف هايي از كتابهايي كه نسخههای مختلف كتب ايشان و كتابخانهنسخه

 . كندمحققان ارائه 

ياک   هاى مهام و برجساته نويساندگان، دربااره    شناسى، كتابدر اين نوع كتاب شناسى علوم و معارف:كتاب .د

« شناساى اى بر فقاه شايعه، كلياات و كتااب    مقدمه»كتاب  برای مثال،گردد. ه از علوم به محققان معرفى مىشاخ

هااى هار   بها، بر اساس تفكياک كتاا  ترين آثار علم فقه شيعه را به ترتيب تطوّر تاريخ آناست مهم كردهتالش 

سااس تااريخ   اآثار علم اصول فقه را بر  ترينشناسى اصول فقه شيعه نيز مهم. كتابكندفقيه، به محققان معرفى 

رى از شناسى توصيفى ا تحليلى تعليم و تربيات در اساالم، بسايا    نگارش معرفى نموده است. همچنين در كتاب

 .منابع عربى، در زمينه تعليم و تربيت اسالمى گزينش و معرفى شده است

هاا( نياز در ايان    نامه)مقاله ها و مقا،تنامهپايان عناوين و چكيده فهرستها، شناسيگفتني است، در كنار كتاب

 باره راهگشا هستند.

هاا و مقاا،ت بار    ناماه ها و برخى از افراد اقدام به تنظيم فهرست پاياان دولتى و كتابخانهمؤسسات دولتى و غير 

« فارساى ت فهرست مقا،»كنند. به عنوان مثال: كتاب اساس موضوع يا حروف الفبايى، يا نوع مجله و نشريه مى

 ت.هاى گوناگون پژوهشى، علمى و ادبى استأليف ايرج افشار دربردارنده فهرست صدها مقاله در زمينه

ورت هاا و مقاا،تى اسات كاه باه صا      نمايش دهنده اجمالى محتواى كتااب  نيز هاها و كليد واژهنمايههمچنين 

ه وضوعى و بمها و مجالت، به صورت ها، مقا،ت كتابشود. نمايهنامه، ماهنامه يا سالنامه يكبار منتشر مىفصل

هااى علماى و   شوند و به محقق امكان دساتيابى باه تاازه   بندى مىتفكيک رشته يا موضوع خاص تنظيم و طبقه

 دهند. انتشاراتى را مى

اره مقاا،ت  شود كه اطالعاات مفيادى دربا   به طور ماهانه منتشر مى« نمايه»اى به نام هم اكنون مجله: یادسپاري

 دهد.نشريات علمى ا فرهنگى به طور ماهانه در اختيار محققان قرار مى

  هانامهو دانش هاالمعارفهدایرجست و جو در . سوم

 ازم مختلف، اى هستند كه در زمينه موضوعات و علوآثار علمى مفصل و گسترده ،هانامهدانش و هاالمعارفهداير

شاوند و آخارين اطالعاات را در    متخصصان و محققان يک موضوع يا يک رشته علمى خاص تدوين مى سوی

  .دهنداختيار محققان قرار مى
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ن ت؛ بناابراي يسولى كافى ن ؛ها مفيد و ،زم استآنها رجوع به نامهكوتاه و مختصر بودن اطالعات دانشبه دليل 

ود را باه  آورد در منابع اصيل تعقيب و اطالعاات خا  مى ها به دستنامههايى را كه از دانشپژوهشگر بايد سرنخ

 .كندتر تر و عميقاين طريق كامل

 افزاريوجوهاي نرمج. جست

امروزه با پيشارفت علام و   يابي است. های مهم منبع، از گامافزارهای علمي مرتبطوجوی روشمند در نرمجست

در اين مراجعه كند. افزارهای مرتبط با رشته خود نرماست به فناوری، هر محققي برای انجام تحقيق خود ناگزير 

 مختلاف  هایحوزه در كاویداده زمينه در فعاليت دهه دو طي در اسالمي علوم كامپيوتری تحقيقات ميان، مركز

هاای  افزارهای تخصصي گونااگوني در حاوزه  پژوهشي، نرم جديد امكانات و ابزار از مندیبهره با اسالمي علوم

 مختلف علوم اسالمي پديد آورده است.

 : عبارتند ازافزارهای تخصصي ترين نرممهم

المي، كاالم اسا   حكمات اساالمي، كتابخاناه    كتابخاناه : )فلسافه، كاالم و عرفاان(    افزارهای علاوم عقلاي  نرم. 1

 . 3نورالحكمه، عرفان

 جامع فقه اهل البيت، جامع اصول فقه، اخالق اسالمي.: فقه و اخالق اسالمي افزارهاینرم. 2

 .علوم قرآنيجامع جامع تفاسير نور، فرهنگ موضوعي تفاسير، كتابخانه : افزارهای تفسير و علوم قرآنينرم. 3

جامع ا،حاديث، معجم موضوعي بحارا،نوار، حديث اهل بيت، سيره : احاديث و سيره معصومان افزارهاینرم. 4

 ، دانشنامه علوی.معصومان

 .ي، قواعد ادبيات عرب2قاموس النور : افزارهای زبان و ادبيات عربنرم. 5

   شناسي.، تراجم و كتاب2، نورالسيرهالنور، رجال شيعهدرايه: شناسيافزارهای رجال، تاريخ، تراجم و كتابنرم. 6

 وجوهاي اینترنتید. جست

اند و هار روز  ای در تحقيقات علمي به خود اختصاص دادهرساني اينترنتي، جايگاه ويژههای اطالعامروزه پايگاه

شوند. محقق امروزی برای يافتن موضوع ياا منباع جدياد و حتاي در برخاي      برخوردار مي بيشتریاز گسترش 

رو  از ايان  ،باه ساادگي ساامان دهاد    را كار تحقيق خاود   تواندنت نميو اينترهای ميداني، بدون رايانه پژوهش

 . 1شايسته است كه محققان علوم اسالمي با دنيای مجازی و كاربردهای آن آشنا شوند

 : ها عبارتند ازيابي به آنبرای شناسايي منابع و دست های اينترنتيترين سايتبرخي از مهم

                                                           
 . 174ا173پور حسن، خودآموز مقدمات پژوهش، ص. اسالم1
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 موتور جست و جوگر گوگل

 هـ . مشاوره با اساتید و محققان مرتبط

نظران در هار موضاوع   شناسايي منابع، رجوع به اساتيد و صاحب به ويژهگشا در امر تحقيق و يكي از مسائل راه

تواند با مشورت با ايشان از وجود برخي مناابع پژوهشاي مارتبط باا     زيرا در بسياری از موارد، محقّق مي ،است

 زيارا  كارد؛ بايد با چند محقق مجرّب مشورت  ،يک پژوهش دادن موضوع خود آگاهي يابد. همواره برای انجام

 1نبوده است.ها ه آنمتوج محقق هرگزهمواره اين امكان وجود دارد كه منابعي را معرفي كنند كه 

                                                           
 .80ا75نامه نويسي، ص راهنمای پژوهشزاده حسين، . مهدی 1


