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درس بىست و    ىکم

مرجع شناسى

به نمودار مرجع شناسى توّجه کنىد:

نوشتارى

فىلم، عکس  و چاپى
اسالىد غىرچاپى

ماهنامه ها

فصل نامه ها

گاهنامه ها

جزوات

روزنامه ها

هفته نامه ها

کتاب ها

    مراجع اصلى

چکىده ها

کتاب شناسى ها

فهرست ها

فرهنگ ها

داىرة المعارف ها

وىژه نامه ها

افرادموثّق  

کتاب هاى 

مراجع تحقىق

دىدارى و
شنىدارى

غىرمرجع
  مرجعکتاب هاى 

مراجع فرعى 
     )رابط(

مجاّلت و 
نشرىات

ومطلع

نماىه ها

سال نامه ها

اطلس هاى 
جغرافىاىى
سرگذشت 
   نامه ها

پىمان نامه ها مىکروفىلم هااسناد  کتاب هاى خّطى

نوارهاى 
صوتی راىانه
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در سال گذشته، با بخشى از کتاب هاى مرجع اصلى چون فرهنگ ها و واژه نامه ها 
آشنا شدىد. اکنون شما را با برخى دىگر از مراجع تحقىق آشنا مى کنىم.

 داىرةالمعارف ها
باشد،  معّىن  رشته اى  ىا  انسانى  دانش  رشته هاى  همٔه  شامل  که  مجموعه اى  به 
داىرة المعارف مى گوىند. داىرةالمعارف از منابع اصلى تحقىق به شمار مى آىد. آثارى چون 
احصاء العلوم فارابى و الفهرست ابن ندىم که نوعى داىرةالمعارف چند دانشى هستند، قرن ها 

پىش نوشته شده اند.
تألىف داىرةالمعارف به شىؤه نوىن آن، ابتدا در قرن هفدهم در اروپا رواج ىافت. اىن 
کار در اىران از پنجاه سال پىش با ترجمٔه داىرةالمعارف اسالم به کمک گروهى از دانشمندان 

آغاز شد. داىرةالمعارف هاى مهّم فارسى عبارت اند از:
مصاحب  غالمحسىن  دکتر  سرپرستى  به  اثر  اىن  فارسى:  داىرةالمعارف   )1

تن   43 همکارى  با  و 
در    ن، نوىسندگا ز  ا
پ  چا   به   مجلّد   سه
وىژگى هاى  از  رسىد. 
فارسى،  داىرةالمعارف 
دّقت، ابتکار، نوجوىى 
واژگــان  انـتـخاب  و 

فارسى است.
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ىار شاطر ترجمٔه  با هّمت احسان  2( دانشنامۀ اىران و اسالم: در سال 1348 
داىرةالمعارف اسالم آغاز شد و بخشى از مقاالت حرف »الف« آن نىز به چاپ رسىد. همزمان 
با پىروزى انقالب اسالمى، اىن کار متوّقف شد. پس از انقالب، کار تدوىن اىن دانشنامه 
به زبان انگلىسى در دانشگاه کلمبىاى امرىکا )نىوىورک( دنبال شد و همچنان ادامه دارد.
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3( دانشنامۀ جهان اسالم: در سال 1362 به دعوت حضرت آىت ا… خامنه اى 
)رئىس جمهور وقت( گروهى از دانشمندان و نوىسندگان در بنىاد داىرةالمعارف اسالمى 

گرد آمدند و کار تدوىن اىن دانشنامه را از حرف »ب« آغاز کردند.
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داىرةالمعارف   ) 5
در  آن  اّول  جلد  تشىع: 
شد.  منتشر   1366 سال 
خاّص  داىرةالمعارف،  اىن 
فرهنگ و تمّدن و آثار شىعه 

است.

داىرةالمعارف   )4
ىن  ا اسالمى:  بزرگ 
داىرةالمعارف در سال 1362 
کار خود را آغاز کرد و در 
سال 1367 اّولىن مجلّد از 
حرف »الف« آن منتشر شد. 
داىرةالمعارف بزرگ اسالمى 
شامل اعالم و اماکن تارىخى 
اسالم  جهان  جغرافىاى  و 

است.
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برخى از فرهنگ ها و داىرةالمعارف هاى تخّصصى مربوط به ادبّىات و علوم انسانى 
عبارت اند از:

٭ فرهنگ معارف اسالمى، دکتر سّىدجعفر سّجادى، شرکت مؤلّفان و مترجمان
٭ داىرةالمعارف ادبى، عبدالحسىن سعىدىان، تهران 1352.
٭ فرهنگ سخنوران، عبدالّرسول خّىام پور، تبرىز، 1340.

 اطلس ها
مجموعه اى از نقشه ها، جدول ها و نمودارهاىى که به طور منظّم فراهم آمده و بىان کننده 
موضوع خاّصى هستند، اطلس نامىده مى شوند. اطلس ها به ما کمک مى کنند تا موقعّىت 

جغرافىاى گذشته ىا کنونى هر مکان را روى نقشه ها پىدا کنىم.

درىاى خزر
Caspian Sea
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مشهورترىن اطلس هاى موجود عبارت اند از:
1( اطلس تارىخى اسالم، تألىف هرى.و.هازارد1، ترجمٔه محمود عرفان )از روى 

چاپ سوم آن که در سال 1953 به وسىلٔه دانشگاه پرىنستون انتشار ىافته است(.
2( اطلس تارىخى اىران، تألىف چهارده تن از استادان تارىخ و زبان و ادبّىات، سال 
1350 )به دو زبان انگلىسى و فارسى(، مؤّسسٔه جغرافىاىى دانشکدٔه ادبّىات و علوم انسانى.
3( اطلس معاصر گىتاشناسى، سازمان جغرافىاىى و کارتوگرافى گىتاشناسى، تهران، 

.1370
4( اطلس اقلىمى اىران، مؤّسسٔه جغرافىاىى دانشگاه تهران، 1344.

 زندگى نامه ها
زندگى نامه، شرح تارىخ زندگى ىا دوره اى از زندگى افراد در حدود اطاّلعاتى است که 
نوىسندهٔ زندگى نامه از احوال آنها داشته است. در سال هاى پىش با حسب حال و زندگى نامه 
آشنا شدىد. برخى زندگى نامه ها عمومى و برخى خاّص فرد ىا افرادى هستند. زمان، مکان و 
سطح زندگى نامه ها نىز متفاوت است. برخى از زندگى نامه هاى خاّص ادبّىات  و علوم انسانى 

عبارت اند از:
1( رىحانة االدب، محّمدعلى مدرّسى تبرىزى )6 جلد(، تبرىز

محّدثان دانشمندان،  علما،  زندگى نامٔه  نوىسندگان،  از  جمعى  دانشوران،  نامٔه   )2
و …

3( مجمع الفصحا، رضا قلى خان هداىت، شرح حال هفتصدتن از شاعران، به تصحىح 
دکتر مظاهر مصّفا

4( تارىخ رجال اىران، مهدى بامداد، شرح حال رجال سىاسى اىران در قرن 12 تا 
14 هجرى قمرى2

Harry.W.hazard ــ 1
2ــ عالوه بر کتاب هاى معرّفى شده، زندگى نامه هاى زىر نىز از اهّمّىت بسزاىى برخوردارند:

 حىات مردان نامى، پلوتارک، ترجمٔه رضا مشاىخى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1342
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 منابع فرعى
منابع فرعى ىا رابط منابعى هستند که خود به طور مستقىم در تحقىق به کار نمى آىند بلکه 
به وسىلٔه آنها مى توانىم به منابع معتبر و موضوعات مورد نظر دسترسى پىدا کنىم. فهرست ها، 
کتاب شناسى ها و چکىده ها از اىن دسته اند. مهم ترىن منابع فرعى موجود عبارت اند از:

 فهرست کتاب هاى چاپى، تألىف خان بابامشار، شامل فهرست الفباىى کتاب هاى 
منتشر شده تا سال 1345

نظارت  با  »نماىه«  اطالع رسانى  و  فرهنگى  مؤسسٔه  که  است  نرم افزارى  نماىه:   
کتابخانه هاى عمومى کشور، تولىد کرده است. بزرگ ترىن بانک مطالب نشرىات کشور را 
در اختىار دارد و دستىابى زود و آسان به اطالعات مقاله شناختى ده ها هزار مقاله، نقد و 

گفت و گو را با انواع جست و جوهاى پىشرفته فراهم مى کند.
تمام  در  است.  مقاالت  اىن  همٔه  متن  به  دسترسى  نرم افزار،  اىن  قابلىت  مهم ترىن 
کتابخانه هاى عمومى و بسىارى از مراکز علمى، فرهنگى و دانشگاهى، شما مى توانىد از 

اىن نرم افزار، استفاده کنىد.
 فهرست مقاالت فارسى، به کوشش اىرج افشار 
که تاکنون هفت جلد آن چاپ شده است. اىن مجموعه، 
مقاالت چاپى مطبوعات کشور را از سال 1339 تا 1370 

شامل مى شود. شىوهٔ تنظىم آن موضوعى است.
مطبوعات  در  فرهنگى  مقاالت  فهرست   
اىران، سازمان مدارک فرهنگى انقالب اسالمى وابسته 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى که از سال 1361 
تاکنون تمامى مقاالت مطبوعات را فهرست کرده است.

 بزرگان فلسفه، توماس هنرى، ترجمٔه فرىدون بدره اى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348
 فرهنگ زندگى نامه ها، به سرپرستى حسن انوشه، مرکز نشر فرهنگى رجا، 1369

 زندگى نامه رجال و مشاهىر اىران )پنج جلد( )1320ــ 1298(، حسن مرسلوند، نشر الهام، 1374
 شرح حال رجال اىران، مهدى بامداد، زّوار، چاپ دوم، 1370
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ملّى  کتابخانٔه  اسالمى،  شوراى  مجلس  کتابخانٔه  خطى،  نسخه هاى   فهرست 
ملّى،  کتابخانٔه  نجفى،  مرعشى  آىت ا…  کتابخانٔه  رضوى،  قدس  آستان  کتابخانٔه  ملک، 
کتابخانٔه مرکزى دانشگاه تهران و … که بالغ بر ىکصد مجلّد آنها تاکنون چاپ شده است. 
اىن مجموعه، فهرست تفصىلى نسخه هاى خطّى را در اختىار پژوهشگران قرار مى دهد. 
عالوه بر کتاب شناسى هاى عمومى، کتاب شناسى هاى خاص نىز وجود دارند که تنها به ىک 

موضوع مى پردازند؛ مثل:
1( کتاب شناسى تمّدن اىران 30 جلد، دانشگاه تهران، 1351

2( کتاب شناسى حقوق، حمىد مقّدم، تبرىز، 1372
3( کتاب شناسى فردوسى، اىرج افشار.

4( کتاب شناسى شعر نو، مىمنت مىرصادقى.

 منابع دىدارى و شنىدارى
با پىشرفت صنعت و فناورى و گسترش فنون ارتباطات، اکنون رسانه هاى دىدارى و 
شنىدارى مثل نوارهاى صوتى، لوح هاى فشرده )دىسکت(، نوارهاى فىلم، عکس، اسالىد، 

محّققان  کمک  به  راىانه  و  مىکروفىلم1 
را  پژوهش ها  دّقت  و  سرعت  تا  آمده اند 

افزاىش دهند.
از  بىش  آنچه  اخىر،  سال هاى  در 
همه بر روند تحقىقات تأثىر گذاشته، منابع 
منابع، در  اىن  آنجا که  تا  راىانه اى است. 
اىن  درآمده اند.  تحقىق  مهّم  منابع  زمرٔه 
مربوط  اطاّلعات  تمامى  مى تواند  وسىله 
فهرست ها،  از جمله  تحقىق  منابع  کلّّىٔه  به 

1ــ کتابخانه هاى معتبر براى حفاظت از اسناد مهّم چاپى و خطّى، از آنها عکس بردارى مى کنند و فىلم آنها را در 
اندازه هاى کوچک در اختىار محّققان قرار مى دهند.
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کتابنامه ها، فرهنگ ها و … را بر روى لوح فشرده )دىسکت( ضبط کند و آنها را در کمترىن 
حجم و کوتاه ترىن زمان، هر موقع که بخواهىم در اختىار ما بگذارد. ىکى از جدىدترىن 

روش هاى ذخىره سازى داده ها، ذخىره سازى نورى است.

لوح فشردٔه نورى با ظرفّىت گستردٔه ذخىره سازِى خود قادر است صدها هزار صفحه 
اطاّلعات را فقط بر روى ىک صفحٔه کوچک ضبط کند؛ براى مثال، اکنون تمامى لغت نامٔه 
دهخدا روى ىک لوح فشرده ضبط شده است. راىانه ها، عالوه بر تصوىر، صدا را نىز ذخىره 
و بازىابى مى کنند؛ براى مثال، ىک لوح فشرده که حاوى اطاّلعات جامعى دربارٔه جغرافىاى 
سىاسى و طبىعى و انسانى است، مى تواند هنگامى که پرچم ىک کشور را نشان مى دهد، 

سرود ملّى ىا موسىقى خاّص آن کشور را نىز پخش کند.
امروزه شبکٔه وسىع اىنترنت، مراکز اطاّلعاتى سراسر دنىا را از طرىق راىانه هاى شخصى 
به هم وصل کرده است و شما مى توانىد با در اختىار داشتن ىک دستگاه راىانٔه شخصى، با 
همٔه مراکز اطاّلعات مهم در سراسر جهان ارتباط برقرار کنىد و اطاّلعات فراوانى به دست 

آورىد.
در روزگار ما، تمامى کتابخانه هاى دنىا به اىن سىستم اطاّلع رسانى مجّهز شده اند. 
چنان که ىک فرد مى تواند تمامى اطاّلعات را دربارٔه موضوع مورد مطالعٔه خود، از طرىق 
به هم وصل  راىانه کسب کند. حّتى بسىارى از کتابخانه هاى بزرگ و مهم از اىن طرىق 
شده اند. عالقه مندان مى توانند از امکانات اىن کتابخانه ها در محّل خود نىز استفاده کنند.
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خودآزماىى
1( از ىک مرکز علمى، پژوهشى ىا ىک کتابخانه بازدىد کرده، منابع تحقىق آن را طبق نمودار درس 

بررسى کنىد. آنگاه، نتىجه را گزارش دهىد.
با مراجعه به ىکى از منابع معّرفى شده، آن را به کالس بىاورىد و بىشتر به هم کالسان خود   )2

معّرفى کنىد.
3( درس »چگونگى تصنىف گلستان« را از نظر دستور تارىخى بررسى کنىد.


