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بع در  � نواع منا اتعریف کاربردی ا لفب ا نۀ مجازی  بخا  کتا

 کتاب �

  فرمی اختصاصی در نظر گرفته شده که در آن �امی »منبع مستقل«عنوان یک به» کتاب«در کتابخانۀ مجازی الفبا برای رشح اطالعات ،

در کتاب از ها بحث شده است، افرادی که هایی که در مورد آنشناختی و محتوایی ازجمله: معرفی کتاب، موضوع، زمینهاطالعات کتاب
گردد. های اصلی و فرعی درج میآنها نام برده شده و همچنین مفاهیم اساسی که در کتاب از آنها استفاده شده، تحت عنوان کلید واژه

عبارت دیگر برای هر جلد یک شود؛ بهصورت جداگانه یک فرم تکمیل میاگر کتابی در چند مجلد منترش شده باشد نیز، برای هر جلد به

 ای.جلدی بوده باشد و یا دورهصورت تکمستقل هم ایجاد میشود خواه بهفرم 

 بر آن تالش بر این اف و عکس جلد کتاب آن است؛ البته عالوهدیگیرد معموالً نسخۀ پیمحتوای دیجیتالی که در اختیار محقق قرار می

  است که نسخۀ متنی آن کتاب نیز تهیه و بارگذاری شود.

 ها تاببر مشرتکات، دارای ویژگی خاصی هستند که الزم است از سایر منابع مت�یز گردند، مثالً برخی از کها، عالوهکتاب از آنجا که برخی از

، معرفی »انواع منابع«صورت منبع ثانوی در رشح، برخی خالصه و برخی ترجمۀ اثر دیگری هستند و...؛ این قبیل آثار برای بازیابی، به

 شود.ها توضیح داد میه دربارۀ آناند که در ادامگردیده

 مقاله �

 تخصصی و...  -پژوهشی، علمی -ترویجی، علمی -غالب مقاالت کتابخانۀ مجازی الفبا جزء مقاالت نرشیاتی هستند که ممکن است علمی

ه شوند. اما مقاالت مربوط بقرار داده می» هامدخل«بندی ها هستند، که در دستهباشند؛ البته بخشی از مقاالت نیز مربوط به دانشنامه
  شود. نویسی میشوند؛ که به همین دلیل برای هر مقاله، فرم مشخصی فهرستنرشیات طبعاً در فاصلۀ زمانی مشخص منترش می
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 اله در این فرم �ام اطالعات مربوط به نرشیۀ منترش کنندۀ مقاله (اعم از سال، دوره، ش�ره، صفحات و...) و همچنین تحلیل محتوایی مق

 شود. اند، نیز درج میبر اساس مفاهیمی که در آن مقاله مورد بحث قرار گرفته

  

 نامهپایان �

 »شان است، برای دریافت مدرک نوشتاری است که دانشجویان در موضوعی خاص که مربوط به رشتۀ تحصیلی» رساله«یا » تز«، »پایان نامه

ها قرار هایی با موضوعات مربوط به کالم و عقاید، و فلسفه و موارد مرتبط به آننامهپایان نویسند. در پایگاه الفباتحصیلی (دانشنامه) می
شناختی، چکیده و در برخی موارد بیست صفحۀ اّول ها دارای م� کامل نیستند و فقط اطالعات کتابنامهشوند. البته پایانداده می

  نامه وجود دارند. پایان

 هایی که نامههای قابل دسرتس، حتی پایاننامهطور مجزا در نظر گرفته شده است و در آن �امی پایانبه» نامهپایگاه پایان«حال، با این
نحو حداک�ی و با جستجوی در تواند بهاند؛ که با این کار کاربر میشناختی مخترصی دارند، در مجموعه قرار گرفتهفقط اطالعات کتاب

 ها استفاده کند. نامهاتید راهن� و... در بخش پدیدآورندگان و برای دانشجو در بخش نویسنده) از پایانعنوان و یا نام افراد (برای اس

   

 پرسش و پاسخ �

 تواند یک پرسش در فرم مذکور مطرح کند. با طرح پرسش، پاسخی اج�لی و یا در این بخش فرمی قرار داده شده است که کاربر می
  کننده در دسرتس خواهد بود. تفصیلی، برای سؤال

 تواند یک فرد باشد که به سؤال پاسخ شود که وی میدهنده به این صورت معرفی میدر این بخش و در قسمت پدیدآورندگان، نقش پاسخ
جود دارند که شیرازی یا یک مؤسسه یا پایگاه. اما با توجه به این که برخی آثار، مانند کتب، نیز و الله مکارمداده؛ مانند حرضت آیت

اند و در واقع قالب کتاب پرسش و پاسخی است، برای این اثر فرم کتاب تکمیل شده، ها  مطرح شدهها در آنای از پرسش و پاسخمجموعه
  اما ا طریق نوع منبع پرسش و پاسخ نیز قابل دسرتسی است.

 تواند مرور کند.سخی هستند را نیز میصورت پرسش و پابا این کار کاربر در منبع پرسش و پاسخ �ام آثاری که به 

  

 

 مناظره، گفتگو و میزگرد �

 صورت است که منابع مورد نظر را در یک مجموعه ادغام کرده گذاری کتابخانۀ مجازی الفبا بدیندر مورد مناظره، گفتگو و میزگرد سیاست
  و یک فرم برای این منابع در نظر گرفته است. 

 شود؛ مثالً اعضای گفتگو در مناظره و میزگرد در بخش های مرتبط اضافه میان، برای این منابع نقشاز سویی در قسمت پدیدآورندگ
ایم دهنده را در نظر گرفتهشوند ولی برای مصاحبه که خود نوعی گفتگو است در قسمت پدیدآورندگان نقش پاسخپدیدآورندگان معرفی می

  کاربرد دارد). دهنده هم برای پرسش و پاسخ و هم مصاحبه (پاسخ

 شود (البته در مواردی که وی فرد مشهوری اضافه می» اعضای گفتگو«دهد نیز با عنوان در اینجا گاهی نقش فردی که مصاحبه را انجام می
س باشد و یا در گفتگو و به چالش درآوردن بحث نقش داشته باشد)؛ اما اگر رصفاً نقش او مطرح کردن سؤال باشد و اطالعات آن در دسرت 

  شود. نباشد نقش او آورده �ی

 بندی مناظره قرار دارد.نامه، مقاله و...) نیز اگر متشکل از گفتگو، مناظره یا مصاحبه باشد، در دستهدر محتوای سایر منابع (کتاب، پایان 
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 سخ�انی �

  ،صورت: مکتوب، صوت و یا حتی فیلم سخ�انی باشد. تواند بهاطالعات مربوط به سخ�انی افراد وجود دارد. این اطالعات میدر این بخش  

 دلیل ماهیت اثر، که در واقع سخ�انی است، کاربرگ و فرم سخ�انی برای آن تکمیل شده و در بخش مربوطه قرار خواهد گرفت. بنابراین به
  بندی سخ�انی نیز قابل دسرتسی است. توب که در اصل سخ�انی بوده در دستهبنابراین یک مقالۀ مک

  عنوان کتاب های ایشان است در فرم، بهشهید مطهری که مجموعه سخ�انی» بیست گفتار«سایر آثار نیز از این قبیل هستند؛ مثالً کتاب

  شود. نیز لحاظ می بندی سخ�انیشوند اما چون ماهیت سخ�انی هم دارد در دستهمعرفی می

  شود.سخ�ان تعریف می» نقش«و » نام«مضافاً اینکه در �ام آثاری که سخ�انی هستند و برایشان فرم سخ�انی پر میشود 

 

 گفتارجزوه، تقریرات و درس �

 تقریرنویسی �
  در تقریرنویسی دو شیوه وجود دارد:

 ترین آنهاست؛ نوش� رشوح مطالب در ضمن درس که معمول .۱

 صورت مکتوب هستند. نوش� رشوح مطالب پس از پایان درس است، که بیشرت به .۲

 گفتاردرس �

 »صورت صوت و یا... ضبط شده باشد. تواند بهشود؛ این سخنان میبه سخنان یک شخص در جمعی گفته می» گفتاردرس  

 صورت درس هستند (اعم از به کلیۀ آثاری که به» گفتارجزوه، تقریرات و درس«بندی در اینجا هدف آن است که کاربر بتواند با دسته

  صورت یک منبع در اختیار داشته باشد. ها را بهمکتوب، صوت یا فیلم) دسرتسی یافته و آن

 شود. در بخش تقریرات و در قسمت پدیدآورندگان، تقریرنویس معرفی و اضافه می  

 شود. گان در نظر گرفته میگفتارها نقش مدرس نیز در محل پدیدآورند همچنین در درس  

 کتاب«عنوان تواند بخشی از کتاب و یا �ام یک کتاب باشد؛ که در این موارد بهشود میگفتار معرفی میعنوان درسالبته اثری که به «

 گیرد.گفتار نیز قرار میبندی درسشود ولی در دستهنویسی میفهرست

 مجموعه مقاالت �

 صورت مستقل و نسبتاً ای از مقاالت هستند که این مقاالت بهپیداست، مجموعه مقاالت، در بردارندۀ مجموعه گونه که از نام مزبوره�ن
  اند. اند و، معموالً در قالب یک کتاب عرضه شدهکوتاه و در مورد یک موضوع به تحریر درآمده

 ایم تا کاربر بتواند در بندی مجموعه مقاالت نیز قرار دادهر دستهشود، آن را دبر اینکه فرم کتاب برای آن اثر تکمیل میدر این موارد عالوه
  این بخش نیز به آن دستیابی پیدا کند. 

 بندی مجموعه مقاالت قرار داده است؛ این مورد مربوط به زمانی ها را در دستهمورد دیگری نیز وجود دارد که کتابخانۀ مجازی الفبا آن
های یک دوره و ش�رۀ مشخص از یک مجله تفکیک قابل ارائه نباشند و در واقع کلیۀ مقالهی بهااست که مقاالت یک دوره از نرشیه

  :فرم تکمیل در پاسخ و پرسش و مصاحبه تفاوت  نکته: �

 منبع بهصورت و شده پر مخصوص فرم مصاحبه برای میگیرد صورت نفر چند یا دو بین که است جوابها و سؤال از مجموعهای مصاحبه چون اما باشد؛ پاسخ و پرسش نوعی میتواند مصاحبه .۱
  . است شده معرفی پاسخ و پرسش از مستقل

  .هستند مالک ها»پرسش تک« پاسخ و پرسش منبع نوع برای الفبا در واقع در .۲
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های بعدی صورت مجموعه مقاالت ارائه شده تا در اولویتصورت پیوسته باشند. در این مواقع آثاری از این دست، در الویت نخست بهبه

 مقاله برای آنها تکمیل شود.درآمده و فرم مربوط به » تک مقاله«صورت تفکیک و به

 مجله �

 بر اینکه به بررسی مقاله بپردازد، این امکان را دارد که در منبع مربوط به آن مقاله (مجلۀ مربوطه)، تواند عالوهکاربر در سایت کتابخانه می

  ای مرور کند. ت دورهصور ای با حوزۀ الفبا را بهرشتهتواند �ام مجالت مرتبط و میانبه جستجو بپردازد؛ و حتی می

 های در قسمت مقاالت فقط مقاالتی قرار دارند که از نظر محتوا با موضوع الفبا مرتبط باشد، اما در قسمت مجله کلیۀ مقاالت ش�ره

 مجله مورد نظر قابل دسرتسی است؛ هرچند ممکن هست در یک ش�ره یا دورۀ خاص از آن نرشیه، مقاالت مرتبط وجود نداشته باشند.

 شناسی (�ایۀ کتاب)کتاب �

 اند. شناسی �ام اطالعاتی که یک کتاب دارد تکمیل شدهدر بخش کتاب  

 شناسی شناسی منبع دیجیتالی الصاق نشده است. البته مشابهاً در کتابتنها تفاوت این بخش با بخش مربوط به کتاب آن است که در کتاب

 شود.پر میبرای کتب چندجلدی برای هر جلد، یک فرم مخصوص 

 لمـفی �

  .فیلم هم مانند صوت است  

 شود.بندی فیلم هم قرار داده میاگر منبع دیجیتالی (فیلم) برای اثری موجود باشد آن اثر در دسته 
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 وتــص �

 باشد و الصاق  وگو، پرسش و پاسخ و...) که منبع دیجیتالی و صوتی آن نیز وجود داشتههر اثری (اعم از سخ�انی، مناظره، میزگرد، گفت
  گیرد. بندی مربوطه، در منبع صوت نیز قرار میبر دستهشده باشد، عالوه

 رسی پیدا کنند، خواهند فارغ از نام بردن از منبع (کتاب، مقاله و...) خاصی به منابع دیجیتالی صوتی دستبا این کار، کاربرانی که می

 امکان مورد نظر را خواهند داشت.

 مدخل مفاهیم �

  مدخل مفاهیم (دانشنامۀ مفاهیم) مربوط به زمانی است که یک اثر در ارتباط با یک مفهوم باشد؛ مثالً یک مفهوم را توضیح داده و
  تحلیل کرده است. 

 گیرد.بندی مدخل مفاهیم نیز قرار میدر این موارد آن اثر در دسته 

 مدخل اعالم �

  اند.بندی نشدهتفکیک دستهاعالم) بهدر سایت کتابخانۀ الفبا مدخل اعالم (دانشنامۀ  

  در اینجا منظور از اعالم (شامل اشخاص، شهر، مکان و...) است. هرگاه در اثری در مورد اعالم توضیح داده شده باشد و آن را معرفی کرده
 گیرد.بندی مدخل اعالم قرار میباشد، آن اثر در دسته

 مدخل آثار (دانشنامۀ آثار) �

 انشنامۀ آثار) اطالعاتی فراتر از اطالعات استاندارد کتاب (مانند پدیدآور، شابک، معرفی کتاب و...) در اختیار کاربر قرار در مدخل آثار (د

عنوان مثال اگر در یک مقاله توضیحاتی در مورد کتاب تجریداالعتقاد وجود داشته باشد و یا در مورد نظریه، عقاید مؤلف شود. بهداده می
  گیرد. بندی مدخل آثار نیز قرار میاتی داده شده باشد، آن مقاله در دستهو... کتاب توضیح

 بندی همچنین ممکن است یک مقاله مربوط به لیست کامل تألیفات یک متکلم یا فیلسوف باشد؛ که در این صورت نیز اثر مذکور در دسته
 گیرد.مدخل آثار قرار می

 توان این اند که �یآثار اطالعات کاملرتی نسبت به معرفی، چکیده برای آثار آورده شدهتوان گفت در مدخل طور کلی میبنابراین به
 شناسی آنها را بیان �ود.اطالعات را در کتاب

 

 آثار مرجع �

  الفبا تعدادی از کتب وجود دارند که ممکن است مستقی�ً به حوزۀ الفبا مرتبط نباشند اما چون برای محققان ارزشمند هستند در سایت

  اند. بارگزاری شده

 جلدی وجود داشته باشند. صورت چندجلدی و یا بعضاً تکنامۀ الفبا برای آثار مرجع، کتبی هستند که ممکن است بهشیوه  

 اع به عنوان منبع تحقیق استفاده �ود؛ گذشته آنکه ممکن است کاربر در یکی از این آثار نیاز به ارجتوان بهدر این صورت از این آثار می
  بخش خاص از آن را داشته باشد. 

 طور کلی البالغه، کتب پایه، و آثاری که در مورد رشح متون اولیۀ دینی هستند و بهدر بخش آثار مرجع کتب تفسیر، صحیفۀ سجادیه، نهج
ر اینکه در دستۀ کتاب قرار بکتبی که قابل استناد هستند، و در الفبا وجود دارند، ولو اینکه صبغۀ کالمی محض نداشته نباشند، عالوه

 توانند قرار بگیرند. گیرند، در این دسته هم میمی

 آثار مخطوط (خطی) ♒
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 صورت خطی هستند (اعم از این که نسخۀ خطی مؤلف باشد و یا استنساخ شده باشند) و مربوط به برخی اشخاص کلیۀ آثاری که به

 گیرند.شوند در این دسته قرار میمی

 ترجمۀ اثر �

 اند؛ مثالً از عربی و انگلیسی به فارسی یا از فارسی به عربی. این بخش شامل منابعی است که از زبانی به زبان دیگر برگردانده شده  

  فراهم شده است. » مقاله«یا » کتاب«امکان دسرتسی به چنین آثاری در قالب یک  

 به جست و جوی منبع به زبان اصلی و یا بالعکس خواهد »ثانویمنبع «عنوان در این بخش کاربر با مشخص �ودن آثار ترجمه شده به ،

به فارسی برگردانده شده » مجتبی عزیزی«شیخ طوسی که زبان اصلی آن عربی است توسط «اثر » الغیبة«عنوان مثال : کتاب پرداخت؛ به
  بندی خواهد شد. دسته» ترجمۀ اثر«است: ترجمۀ این کتاب، در بخش 

  گردد.بر نویسنده، مرتجم نیز معرفی میاز منابع، در مورد پدیدآورندگان، عالوهدر واقع در این نوع 

 عنوان ترجمۀ اثر نیز مشخص بر آن، در بخش نوع منبع، بهالزم به یاد آوری است که فرم ترجمۀ اثر، ه�ن فرم کتاب یا مقاله است که عالوه

 گردد.می

ر �  رشح اث

 عنوان اند. بهاند، بلکه در توضیح و رشح اثری ازقبل تدوین شده، تألیف گردیدهساکن تدوین نشدهدا بهمنظور از رشح اثر، آثاری است که ابت
تجرید «رشحی است که به زبان عربی بر کتاب » محمدجعفر اسرتآبادی«تألیف » الرباهین القاطعة فی رشح تجرید العقائد الساطعهّ «مثال 

  شده است.خواجه نصیرالدین طوسی، نگاشته » االعتقاد

 رشح «طور مستقل و در مرور نوع منبع بندی خواهند شد، تا کاربر بتواند به، دسته»رشح اثر«های مذکور در منبع ثانوی بنابراین کتاب

  ، این قبیل آثار را بازیابی کند. »اثر

 شود. بر نویسندۀ اثر اصلی، نام شارح نیز در بخش پدیدآورندگان ذکر میدر این قبیل آثار، عالوه  

 .فرم رشح اثر، ه�ن فرم کتاب (و یا احیاناً مقاله) است 

ر �  خالصۀ اث

 وجود آمده است. صورت اثر مستقل توسط پدیدآوری، بهخالصۀ اثر ه�ن تلخیص و مخترص شدۀ اثر اصلی است که به  

  گردد. برای پدیدآورندۀ اثر اصلی اثر درج میشود و نقش نویسنده، ذکر می» کنندهخالصه«در این قبیل آثار، در بخش پدید آورندگان نقش  

 .فرم خالصۀ اثر، ه�ن فرم کتاب (و احیاناً مقاله) است 

تعلیق �  حاشیه، پاورقی و 

  این منابع به بررسی نکات مهم در انتهای صفحات و در تعلیقات کتاب آمده است و گاهی این نکات در فهم و روشن کردن یا تعدیل

  گیرد. توجه قرار میسخن مؤلف الزم و مورد 

 اند. دلیل نزدیک بودن، در یک مجموعه قرار گرفتههمۀ این موارد در سایت الفبا به  

  شود و نقش نویسنده، برای پدیدآورندۀ اثر اصلی ذکر می» حاشیه نویس/تعلیق نویس «در این قبیل آثار، در بخش پدید آورندگان نقش
  گردد. اثر درج می
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ه و  �  آثار (دفاعیه، رویه و پاسخ به شبهات)نقد دیدگا

 هر اثری که در آن دفاع، رد و پاسخ به شبهات وجود داشته باشد و یا به نقد یک اثر، نقد یک دیدگاه پرداخته باشد در این دسته نیز قرار 
  گیرد.می

 صورت مجزا همۀ این آثار را مرور کند.تواند بهاز این طریق کاربر می 

 آثار مفقود✖

  گیرند. بندی قرار میآثاری که کامالً نایاب بوده و در دسرتس نیستند در این دستهکلیۀ  

 آنها  در اختیار کاربر قرار  شناسیها در دسرتس نیست اطالعات کتابآثاری که به حوزۀ کتابخانۀ مجازی الفبا مرتبط هستند و منبعی از آن

 قود، آنها را مالحظه کند.بندی آثار مفتواند با دستهشود  و کاربر میداده می

 آثار منسوب✔

 اند اما ممکن است این انتساب قطعیت نداشته باشد.برخی از آثار (کتاب یا مقاله) وجود دارند که به فرد خاصی منتسب شده  

 بندی آثار را در دسته شوند ولی برای اینکه کاربر بتواند اینچنین مواردی در کتابخانۀ مجازی الفبا با رعایت ه�ن انتساب آثار معرفی می

  گیرند.قرار می» آثار منسوب«ای مشاهده کند در دستۀ جداگانه
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در سایت �  عضویت 

کلیک �ایید تا فرم ثبت نام ظاهر » ثبت نام«بعد از باز شدن صفحۀ کتابخانۀ مجازی الفبا در گوشۀ سمت راست سایت بر روی گزینه  .۱
 شود.

  

 
  کلیک �ایید.» ذخیرۀ کاربر«�ایید و سپس برروی دکمۀ صورت کامل تکمیل فرم را به .۲

 
 شود. پس دریافت ایمیل برروی لینک فعال سازی کلیک �ایید.سازی نام کاربری برایتان ارسال میسپس ایمیلی حاوی لینک فعال .۳

  در گوشۀ باال سمت راست سایت کلیک �ایید.» ورود«سازی، برروی دکمۀ پس از فعال .۴

 
 را کلیک �ایید.» ورود«ری و رمز ورود را وارد �ایید و دکمۀ سپس نام کارب .۵
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 اـرورهـــم �

 منابعرور ـــم�
 مرور منابع شامل سه بخش است:

لفبایی١ ا  . مرور 

 مرتب شده است، » ی«تا » الف«ترتیب حروف الفبای فارسی از حرف کاربران می توانند از طريق فهرست الفبایی عناوین آثار پایگاه، که به
 آثار را مشاهده و به آن ها دسرتسی داشته باشند. 

 ای از مشخصات اثر شامل عنوان، نویسنده، نوع منبع، منابع دیجیتالی وجود دارد، که برای مشاهدۀ مشخصات کامل در این صفحه خالصه
 سپس مشخصات کامل اثر کلیک شود.  اثر کافیست روی دکمۀ مشخصات اثر و

 توان بر اساس حرف اول عنوان، دایرۀ انتخاب را محدود به یک حرف �ود.در  این صفحه، با استفاده از حروف الفبا می 

 . مرور کل منابع٢

 مالحظه کنید. » هایدترینجد«ترتیب نامه و...) را بهتوانید لیست کل آثار سایت الفبا (اعم از کتاب، مقاله، پایاندر این صفحه می 

 توانید م� کامل، فهرست، برای مشاهدۀ شناسنامۀ کامل اثر کافیست روی مشخصات اثر کلیک کرده و برای مطالعه و دانلود آثار نیز می
 معرفی کتاب و چکیده، که در  قسمت منابع دیجیتالی آورده شده را کلیک کنید.

 . مرور نوع منبع٣

 توان به هر بندی شده است که برحسب خواست مخاطب، میۀ آثار موجود در پایگاه، بر اساس نوع منبع، دستهبا انتخاب این بخش، کلی
 یک از انواع منابع و فهارس آن، دست یافت. 

 تفکیک هر منبع در پرانتز آورده شده است.در این قسمت تعداد آثار موجود، به  
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�  خاصـاشرور ـــم 
 اند:دسته قرار داده شدهدر  این بخش اشخاص در سه 

 مرور پدیدآورندگان �. ١

 د.شو خانوادگی مرتب میترتیب حروف الفبایی نام با ورود به این بخش، فهرست پدیدآورندگانی که آثار آنها در پایگاه الفبا موجود است، به 

 شوند. اصالح میتدریج ویرایش و اند که بهالبته مواردی هم هستند که بر اساس نام الفبایی مرتب شده 

 توان به آثار وی دست یافت. با کلیک بر روی نام پدیدآور دلخواه می 

 توان، جستجوی پدیدآور را خانوادگی فرد مورد نظر، میاین بخش نیز دارای جستجو بوده و از جمله با وارد کردن بخشی از نام یا نام

  شود.ظاهر می» ابراهیمی دینانی، غالمحسین«دکمه جستجو، و زدن » دینانی«عنوان مثال: با درج واژۀ محدود �ود؛ به

 مرور اعالم �. ٢

  طور کلی کلیۀ اشخاصی که در کلیۀ افراد شیعی، مسل�ن و غیرمسل�ن، فیلسوفان دین و متفکران غربی هستند و به» اعالم«منظور از
 د.آثار به نام آنها اشاره شده است، در بخش مرور اعالم قابل بازیابی هستن

 ترتیب حروف الفبایی آورده شده است.نحوی به آنها اشاره شده باشد، بهبا ورود به این بخش، فهرست کلیۀ اشخاصی که در آثار الفبا به 

 توان به آثار وی دست یافت. با کلیک بر روی نام دلخواه می 

 توان، جستجوی  اشخاص را محدود �ود؛ رد مورد نظر، میخانوادگی فاین بخش نیز دارای جستجو بوده و با وارد کردن بخشی از نام یا نام
  شود.ظاهر می» نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد«و زدن دکمه جستجو، » طوسی«عنوان مثال: با درج واژۀ به

 هامرور آثار شخصیت �. ٣

  در این مرور عالوه بر معصومین لیستی از اسامی متکل�ن، فیلسوفان و عل�ی شیعی (دوازده امامی)، از قرن اول هجری تا قرن پانزدهم
 آورده شده است؛ که البته همچنان در حال تکمیل شدن است. 

 شود. با کلیک بر روی یک دورۀ تاریخی، لیست افراد مربوط به آن دوره �ایش داده می 

 ها دخیل بودند (اعم از اینکه صاحب اثر، صاحب نظریه، گیری آننحوی این افراد در شکلا کلیک بر روی هر شخصیت آثاری که بهب

 شود.نحوی از انحاء به آنها اشاره شده باشد) �ایش داده میسخ�انی و... باشند و یا در آثار کالمی الفبا به

 ها) هستند بر اساس دورۀ تاریخی، به میالدی و هجری قمری ا �دن اسالمی و یا سایر �دنها (که مرتبط بدر قسمت سوم سایر شخصیت

 اند. قرار داده شده

 گردند.شوند، کامل میگفتنی است، اسامی به مرور و بر اساس آثاری که از اشخاص در پایگاه الفبا افزوده می 

  

 فهرست گزیدۀ متکل�ن، فیلسوفان و عاملان شیعی �

 را به چهار دوره تقسیم کرده است.  ١، متکل�ن، فیلسوفان و عاملان شیعی»تاریخ«و » رویکرد«رست با تلفیق این فه 

 شود.با کلیک  برروی هر دوره، اسامی مربوط به آن دوره در پایگاه �ایش داده می 

 به آثار مرتبط با آن شخص در پایگاه، دست  توانهمچنین با کلیک بر روی عددی که برای هر فرد در داخل پرانتز اختصاص یافته است می

 یافت.

                                                             
 مراجعه کنید.» وبالگ الفبا«توانید به  بیشرت میبرای مطالعه  . منظور از متکلم شیعه در پایگاه الفبا کسی هست که دارای فعالیت و نقش کالمی بوده است.١
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 ای از ایم؛ که در حقیقت گزیدهاند بسنده کردهدر این بخش به متکل�نی که در این زمینه دارای شهرت، اعتبار و فعالیت بیشرتی بوده

  لیست متکل�ن، فیلسوفان و عاملان شیعی هستند.
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 وعاتــوضـرور مـــم �
  قسمت است:این بخش شامل دو 

 . �ودار درختی موضوعات١

 های استخراجی از مِ� اصلی شکل گرفته است. ساختار اولیه و منحرص به فرد کتابخانۀ مجازی الفبا، براساس کلید واژه 

 شده است؛  های موجود تحقیق، از اصطالحنامۀ کالم اسالمی (مرکز اطالعات و مدارک اسالمی) بهره گرفتهمنظور ه�هنگی با رویهلبته به
 که بخش کالم آن اصطالحنامه در نرم افزارکتابخانۀ مجازی الفبا قرار گرفت. 

  .بند دوم مربوط به مسایل جدید کالمی است که در این اصطالحنامه در نظر گرفته شده است 

 ای جداگانه آورده شده حنامهصورت اصطال در بند سوم نیز اصطالحنامۀ ادیان، فرق و مذاهب قرار دارد که با �ام زیر موضوعات آن به

 است. 

 دلیل اهمیت ذکر است تعدادی از موضوعات این اصطالحنامه در اصطالحنامه کالم اسالمی موجود در بند اول، وجود دارند، اما بهالزم به
ان، فرق و مذاهب را واره زیرموضوعات ادیتر آورده شده است تا کاربران گرامی بتوانند از طریق درختصورت مستقل و جامعآن، به

 مشاهده کنند.

 بر کالم به موضوعات دیگر نیز مربوط باشند در یک اصطالحنامۀ دیگر، اصطالحنامۀ چهارم، اما از آنجا که بسیاری از آثار ممکن است عالوه

 ت و مدارک اسالمی است.اند؛ که این اصطالحنامه در واقع ه�ن اصطالحنامۀ مرکز اطالعا، نیز این آثار قرار گرفته»سایر موضوعات«

 صورت درختی و پلکانی و بر اساس موضوعات و زیرموضوعات مندرج در اصطالحنامۀ کالم، مسایل جدید کالمی، در این صفحه به

  اصطالحنامۀ ادیان، فرق و مذاهب و اصطالحنامۀ  سایر موضوعات امکان دسرتسی به آثار کتابخانۀ مجازی الفبا وجود دارد.

 موضوعات . فهرست گزیده٢

 اند که در صفحۀ اصلی و در این فهرست �ایش از بین کل اصطالحات �ودار درختی موضوعات (اصطالحنامه) تعدادی اصطالح گزیده شده
 شوند. داده می

 شوند.هایی که به آن الصاق شده �ایش داده میواره و تعداد فرادادهبا کلیک روی هر کدام از موارد مسیر آن در درخت 
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