مقاله

نیره خداداد شهری

دانشجوی کارشناسی ارشد
مطالعات آرشیوی ،دانشگاه الزهرا

عیسی زارعی

دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

مقــالــه

ابزارهای پژوهش در محیط وب

چکیده :در محیط دگرگون وب ،چالش عمده اکثر کاربران ،چگونگی دســتیابی به اطالعات مورد نیاز خود از میان انبوه ذخایر منابع اطالعاتی اســت.
نویســندگان نوشتار حاضر با هدف فراهم آوردن دسترسی مؤثر پژوهشــگران به منابع اطالعاتی ،ضمن ارائه آدرس اینترنتی برخی از انواع مختلف

پایگاه های اطالعاتی وب ،به اختصار به معرفی آن ها می پردازند.

کلیدواژه  :پایگاه های اطالعاتی ،پایگاه های اطالعاتی کتابشــناختی ،بازیابی اطالعات ،وب جهان گســتر ،دسترســی بــه منابع اطالعاتی ،ابزارهای
پژوهش ،وب سایت ها ،سایت های اینترنتی.

جــوش

میکنند .مراجعه به اینگونه پایگاهها به این دلیل برای پژوهشگران مهم

منشــان دیــگ جســتجو از

تــا رگــی هســت در تــنات ،میکــوش

اســت که تهیه کتابشناســی و اطالع دقیق از آثار انتشــاریافته در موضوع

«اوحدی مراغهای»

اشاره

مــورد پژوهش بــرای تکمیل پیشــینهها و اتقان یافتههــای پژوهش و عدم
پژوهشهــای تکــراری و اطــاع از داشــتهها و یافتههای پیشــین ضرورتی
تــام دارد .در ادامــه ضمــن ارائه آدرس اینترنتی برخــی از این پایگاهها ،به

دنیــای وب منبــع عظیمــی از اطالعات اســت کــه روز بــهروز برحجم آن

اختصار به معرفی آنها پرداخته می شود.

فراوانــی از موضوعــات مختلــف را در بــر دارند ،روی ســرورهای مختلف

 .1کتابخانه ملی ایران ()Opac.nlai.ir

افــزوده میشــود .در حــال حاضر هــزاران صفحــه اینترنتی کــه اطالعات
ذخیره شــدهاند .این در حالی اســت که با ایجاد مداوم صفحات جدید
و روند رو به گسترش آن به این حجم اطالعات افزوده میشود .مباحثی
چــون «انفجــار اطالعــات»« ،آلودگــی اطالعــات» و ...نیــز اشــاره به رشــد
فزاینــده اطالعات در دنیای وب اســت .اما در ایــن محیط دگرگونپذیر،
دغدغه عمده بیشتر کاربران چگونگی دستیابی به اطالعات و برداشت
اطالعات مورد نیاز از میان انبوه ذخایر منابع اطالعاتی است .به عبارت
دیگــر اگــر کاربــری دنبــال موضوعــی خاص باشــد ،کــدام صفحــه را باید
بخوانــد؟ از میان ایــن تعداد عظیم صفحات موجــود ،کدام صفحه نیاز
او را برآورده میکند؟ بدین لحاظ و با توجه به اهمیت دسترســی مؤثر به
منابع اطالعاتی برای انجام پژوهشــی کامل و بینقص ،در ادامه نوشــتار
انــواع مختلــف پایگاههــای اطالعاتــی کــه در محیــط وب در دســترس

کتابخانه ملی گنجینه آثار ملی کشور محسوب میشود .بر اساس قانون
واسپاری ،کلیه ناشران موظف به ارسال نسخهای از آثار منتشره خویش
بــه کتابخانــه ملــی هســتند .بنابرایــن فهرســت پیوســته کتابخانــه ملی،
دریچهای به ســوی منابع منتشره در ایران بوده و اطالعات کتابشناختی
بخــش زیــادی از آثــار ،بهویژهکتابهــا را ارائــه مینمایــد .ذکــر این نکته
ضــروری اســت کــه ایــن پایــگاه در بخــش مقــاالت در چنــد ســال اخیــر
بهروزرســانی نشده اســت .در بخش کتابها در این پایگاه کتابهایی
که به هر دلیلی به کتابخانه ملی فرستاده نمیشود را در برنمیگیرد.

 .2خانه کتاب ()Ketab.ir
«خانــه کتــاب» مؤسس ـهای غیرانتفاعــی و غیردولتی اســت کــه با هدف
ارائــۀ خدمــات اطالعرســانی در زمینــۀ کتابهــای منتشرشــده در ایران

هستند ،معرفی می شود.

از ســال  1372آغــاز بــه کار کــرده و پایــگاه اینترنتــی آن برای در دســترس

الــف) پایگاههــای اطالعاتی کتابشــناختی :منظور پایگاههایی اســت که

قراردادن اطالعات کتابها در سال  1377تأسیس شده است.

تنهــا بــه ارائــه مشــخصات کتابشــناختی (و نه متــن کامل) منابــع اکتفا

ایـن پایـگاه بهروزتریـن و کاملترین پایگاه برای معرفی کتابهای تازه انتشـار
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بـوده و مشـخصات کتابشـناختی تمـام کتابهایـی کـه در کشـور منتشـر

آرشــیو منابــع تصویری ،بیش از  55کتابخانه فعــال وجود دارد که وظیفه

میشـود ،بـا یـک معرفـی کوتـاه ،تصویـر روی جلـد و نیـز تصویـر صفحـات

فراهــم آوری منابــع بــرای تهیهکنندگان و دســت اندرکاران برنامه ســازی

نخسـتین هـر کتـاب (تـا قبـل از متـن اصلـی) ،دو روز پـس از اخـذ مجـوز

در صدا و ســیما را بر عهده داشــته و پیشــتیان فرایند تهیه و تولید برنامه

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در ایـن پایـگاه ثبـت میشـود .همچنیـن

محســوب میگــردد .ایــن کتابخان ههــا منابــع معتبــری در حــوزه رســانه

اطالعـات و راههـای دسترسـی بـه ناشـران فعـال کشـور نیز در همیـن پایگاه

(تلویزیــون ،رادیــو و ،)...هنــر (ســینمائی ،هنرهــای ترســیمی ،نقاشــی،

قابل دسـتیابی اسـت .افزون بر اطالعات کتابها و ناشـران ،مجموعهای

هنرهای تزئینی )...و ارتباطات گردآوری میکنند .پایگاه اینترنتی فوق،

از بانکهـای اطالعاتـی حـوزه کتـاب نیـز در این مؤسسـه تولید می شـود که

امکان جســتجو و اطالع از موجــودی این کتابخانهها را برای عالقمندان

از طریـق ایـن پایگاه قابل دسـتیابی اسـت .این بانکهـا عبارتند از« :بانک

و پژوهشگران فراهم مینماید.

نسـخههای خطـی ایـران و برخی کتابخانههای جهان»« ،کتابفروشـیها»،
«چاپخـــــــــــــــــانهها»« ،اهـل قلــــــم»« ،کاغذفروشـیها»« ،لیتوگـــــــــرافیها»،

 .6بانک مقاالت علوم اسالمی
()www.islamicdatabank.com

گرافیسـت»« ،ناشـران الکترونیـک»« ،نماینـدگان ناشـران خارجـی» .علاوه

اطالعات کتابشــناختی منابع منتشره در حوزه علوم اسالمی،
بانک
ِ
این ِ
ّ
از ســوی مؤسســه اطالعرسانی سراسری اسالمی (پارســا) راهاندازی شده

«صحــــــــــــافیها»« ،مراکـز پخـش کتـاب»« ،تصویرگــــــــــــــران»« ،طراحـان
بـر بانـک اطالعاتـی کتـاب و ناشـران ،مجموعـه ای متنوع از نشـریات نقد و
بررسـی کتـاب نیـز در ایـن پایـگاه قابـل بازیابـی اسـت.

اســت .مؤسســه پارســا از موسســات وابســته بــه دفتــر آی ـتاهلل العظمــی
سیســتانی است که در ســال  1378تأسیس شده است .هدف اساسی
ایــن مرکــزّ ،اطالعرســانی و ارائــه خدمــات در زمینــه منابع و آثار اســامی

 .3پایگاه کتابخانههای ایران ()Lib.ir
این پایگاه از سوی مؤسسه دارالحدیث با هدف ایجاد درگاهی یکپارچه

شهــای مرتبــط بــا جهان اســام اســت .در ایــن مؤسســه تالش بر
و پژوه 

برای دسترســی به فهرســت موجود کتابخانههای کشــور راهاندازی شده

آن اســت تــا تمــام آثــار و تحقیقات اســامی تحــت یک نظــام خاص در

اســت .از جملــه قابلیتهای این پایــگاه ،معرفــی کتابخانههای زیادی

اختیــار پژوهشــگران قــرار گیــرد .نحــوه کار به این ترتیب اســت کــه ابتدا

از سراســر کشــور و آثار و منابع موجود در آنهاســت .پژوهشگران میتوانند

در بخــش «مأخذشناســی آثــار اســامی» ،مشــخصات کتاب شــناختی

برای اطالع از اینکه کتابی خاص در کدامیک از کتابخانههای شهر مورد

یشــود .چکیــدهای از آن دســته از آثار اســامی که بر
هــر اثــر اســتخراج م 

نظرشــان وجود دارد ،از این پایگاه اســتفاده نمایند .همچنین می توانند

اســاس ارزیابی کمیتۀ علمی جنبۀ پژوهشــی و تحقیقاتی داشــته باشند

بــا انتخــاب هریک از کتابخانهها به صورت اختصاصی در آن جســتجو

یشــود کــه پــس از ترجمــه و ویرایش به ســه زبان فارســی ،عربی و
تهیــه م 

نماینــد .یکــی از محدودیتهــای این پایــگاه عدم بهروزرســانی برخط از

انگلیســی در اختیار پژوهشــگران و محققان قرار میگیرد .برای ســهولت

طریق فهرســت پیوســته کتابخانههاســت؛ چــرا که برای بهروزرســانی هر

دسترســی بــه منبــع مــورد نظــر ،ایــن مؤسســه اقــدام بــه طراحــی و تدوین

یک از کتابخانهها باید هر بار آخرین فایل مجموعه کتابخانه را دریافت
ً
نمایند .از آنجا که گردآوری آخرین فایلها معموال با تأخیر انجام میگیرد

اصطالحنامــۀ و یــژه علوم اســامی کرده اســت که سرشــاخههای اصلی
شامل اخالق ،ادبیات ،ادیان و فرق ،اقتصاد ،پیامبر
اصطالحنامه مزبور
ِ

و اهلبیــت(ع) ،تار یــخ و جغرافــی ،جامعهشناســی ،حدیــث ،حقــوق،

و در مواقعــی کتابخانههــا همــکاری خوبی برای ارســال فایلهــا ندارند،
ً
معموال اغلب کتابخانههای موجود در این فهرست از تاریخ روز عقبتر

روانشناســی و علومتربیتی ،شخصیتشناسی ،عرفان و تصوف ،علوم

هســتند .یکی دیگر از محدودیتهای این پایگاه این اســت که با وجود

سیاســی ،علــوم طبیعــی و ریاضی ،فقه و اصول ،فلســفه و منطق ،قرآن و

کوشــشهای قابل تقدیر ،فقط بخش کوچکی از کتابخانههای کشــور را

علوم قرآنی ،کالم ،مرجع و هنر است.

در برمیگیرد و فهرســت کاملی نیست .اگرچه در قسمت کتابخانههای
مربوط به شهر قم در قیاس با شهرهای دیگر کاملتر و بهروزتر است.

ب) پایگاههــای اطالعاتی تماممتن 1:منظور پایگاههایی اســت که افزون
بــر اطالعــات کتابشــناختی منابــع ،متن کامــل اثر را نیــز ارائــه میدهند.

 .4پایگاه کتابخانههای دانشگاه آزاد ()Sika.iau.ir

امروز بســیاری از شــمارگان مجالت و نشریات به صورت تمام متن روی

ایــن پایگاه به صــورت متمرکز منابع موجــود در کتابخانههای واحدهای

صفحــات اینترنــت قابــل دسترســی اســت و مراجعــه بــه آن ســرعت کار

مختلــف دانشــگاه آزاد در سراســر کشــور را ارائــه میدهــد .از طریــق ایــن

پژوهشــگر را بــه نحــو چشــمگیری افزایش میدهــد .گرچه در زمینــه ارائه

سامانه میتوان پایاننامههای دفاعشده در دانشگاه آزاد اسالمی را دید.

متــن کامــل پایاننامهها در ســطح کشــورمان ،بنا به دالیــل مختلف کار
درخــوری انجــام نگرفته اســت ،اما تعــداد قابل توجهــی از اینگونه منابع

 .5پایگاه کتابخانههای سازمان صدا و سیما () Lib.irib.i
در ســازمان صــدا و ســیما و مراکــز مختلف آن در سراســر کشــور ،افزون بر

با مراجعه به پایگاههای تخصصی قابل دسترســی اســت .ممکن است
1. Fulltext.
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ارائــه متــن کامل هر یک از ایــن منابع ،بنا بر سیاســتها و آییننامههای

بهــای
طرحهــای پژوهشــی و امــکان ســفارش مقــاالت ،نشــریات و کتا 

هــر یک از این مؤسســات با محدودیتهایی همراه باشــد یــا امکان دارد

الکترونیک بینالمللی از طریق سرویس تامین اطالعات علمی است.

در برخی از این پایگاهها برای دسترســی به متن کامل ،هزینه اشــتراک یا
هزینه به ازای هر مدرک از پژوهشگران دریافت شود:

 .3بانک اطالعات نشریات کشور ()www.magiran.com
فعالیت این ســایت از ســال  1380آغاز شــده و تاکنون موفق به پوشــش و

 .1ایرانداک ()Irandoc.ac.ir

ارائه خدمات به بیش از  1500نشــریه در حال انتشــار شــده اســت .هدف

پایــگاه پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعات ایــران (ایرانداک) بــا گرایش

از طراحــی ایــن ســایت ،ایجــاد مرجعــی کامل و کارآمد از نشــریات کشــور

تخصصــی در حــوزه علــوم و فناوری اطالعــات و مدیریت مــدارک علمی

در اینترنــت بــرای رفع نیاز محققین و عالقمنــدان و معرفی عناوین متنوع

طراحــی و اســتقرار یافتــه اســت .ایجــاد ارتباط دوســویه بــا کاربــران داخل

و گاه مهجــور نشــریات و بسترســازی بــرای حضور مؤثر این رســانه دیرپا در

و خــارج از کشــور ،معرفــی دســتاوردهای علمــی و تواناییهــای کنونــی

صنعت نوپای اطالعرســانی کشــور بیان شــده اســت .خدماتــی همچون

پژوهشگاه در بیش از چهار دهه فعالیت پژوهشی و اطالعرسانی از اهداف

شناســایی نشــریات معتبر در هر یــک از حوزههای تخصصــی ،اطالعات

این پایگاه بیان شــده اســت .این دســته از محتوا در واقع خدماتی را در بر

شناســنامهای نشــریات ،اطالعات کتابشــناختی مطالب هر شــماره و در

میگیــرد کــه پژوهشــگاه بــر اســاس مأموریتهــا و وظیفههای محولشــده از

یشــود .کاربران
بســیاری از مــوارد متن کامل مقــاالت در این پایگاه ارائه م 

سوی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در سطح ملی و گاه بینالمللی بر

می توانند با استفاده از فهرست الفبایی ،فهرست موضوعی و جستجو به

2

مطالب مورد نیاز خود دست یابند .امکانات دیگری چون اشتراک آنالین

و اطالعــات پایاننامههــا و رســالههای تحصیــات تکمیلــی ،ثبتنام در

نسخه چاپی نشریات همراه با پرداخت الکترونیک ،ایجاد فهرستهای

دورههایآموزشی برگزارشده توسط پژوهشگاه ،امکان اشتراک نشریههای

مورد عالقه توسط اعضا ،دریافت خبرنامههای مختلف از انتشار نشریات

پژوهشــگاه ،امــکان ســفارش منابــع التیــن ،امــکان مشــاهده محتــوای

جدید و بخش ویژه گردآوری و آرشیو اخبار مطبوعاتی کشور ،این سایت را

فصلنامه علوم و فناوری اطالعات و ماهنامۀ الکترونیکی ارتباط علمی و

به پایگاهی با تعامل مثبت با کاربرانش تبدیل کرده اســت .گفتنی است

جستجو در اصطالحنامهها و را شامل میشود.

دسترسی به متن کامل مقاالت همراه با پرداخت هزینه است.

 .2بانک اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ()Sid.ir

 .4مرکز منطقهای اطالعرسانی شیراز ()www.srlst.com

مرکــز اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی بــا هــدف ترویــج و اشــاعه

مرکز منطقهای اطالعرســانی علوم و فناوری که پیشــنهاد تأســیس آن در

اطالعــات علمی ،گســترش و ارتقــای خدمات اطالعرســانی به محققان

ســال  1369از ســوی وز یــر محترم وقــت علوم ،تحقیقات و فنــاوری ارائه

سرعتبخشــیدن بــه کاوشهــای علمــی و در نهایــت افزایش اثربخشــی

شد ،بر اساس تفاهمنامه منعقد شده بین فرهنگستان علوم جهان سوم

تحقیقات در کشور ،در  16مرداد سال  1383افتتاح شد .این مرکز وابسته

و وزارت متبوع در شیراز تأسیس شد .از آنجا که اعضای هیأت علمی،

به جهاد دانشگاهی بوده و تحت نظارت شورای علمی ،خدمات خود را

پژوهشــگران و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات

از طریق پایگاه اینترنتی فوق به مخاطبان عرضه میکند .مهمترین ویژگی

پژوهشی کشورهای اسالمی و کشورهایی که در منطقه جغرافیایی ایران

و مز یــت ایــن پایگاه جامعیت و روزآمدی منابع موجود در آن بوده و بر این

قرار دارند دارای نیازهای اطالعات علمی و فنی هستند ،تأمین اینگونه

اســاس خدمــات خــود را بــه صــورت فراگیــر و در بخشهــای مختلف به

نیازهــای اطالعات علمی و فنی ،از مأموریتهای اصلی مرکز منطقهای

کاربران ارائه می دهد .برخی از خدمات این پایگاه شــامل بانک مقاالت

اطالعرسانی علوم و فناوری است.

عهده دارد که مواردی چون پایگاههای اطالعاتی ،پایگاه ثبت پیشنهادها

نشــریات ،نمایهسازی مقاالت نشریات علمی پژوهشی کشور ،دسترسی
بــه چکیــده و متــن کامل مقــاالت به صــورت رایگان ،امکان جســتجوی
مقاالت و نویسندگان بر اساس عنوان مقاله ،نشریه و چکیده ،نمایهسازی
چکیــده مقاالت محققان ایرانی در نشــریات بینالمللی ،معرفی و نمایه
نشریات ایرانی نمایهشده در  ،ISIسرویس گزارشهای استنادی نشریات
علمی پژوهشــی ( ،)JCRامکان معرفی نشــریات و نویسندگان مقاالت پر
اســتناد از طریــق شــاخصهای بینالمللــی علمســنجی نظیــر شــاخص
تأثیر و شــاخص آنی ،قابلیت پیگیری اســتنادهای اخذشــده و ارائهشده
توسط مقاالت علمی و در کنار آن ارائه بانک مجامع علمی کشور ،بانک

برقــراری ارتباطات الکترونیکی برای دریافت و ارســال اطالعات داخلی
و منطقــهای در حوزههــای علــوم و فنــاوری ،تهیــه و ســازماندهی دانــش
مکتــوب داخلــی و منطق ـهای در حــوزه علــوم و فنــاوری ،تأســیس انــواع
پایگاههــای اطالعاتــی در حــوزه علــوم و فنــاوری ،انتشــار گزارشهــای
پژوهشــی ،نشــریات علمــی و کتابهــای فارســی و غیر فارســی در حوزه
علــوم و فنــاوری و برقــراری ارتبــاط علمــی بــا ســازمانها و نهادهــای
بینالمللــی بهو یــژه یونســکو ،فرهنگســتان علــوم جهــان ســوم ،ســازمان
همکاریهــای اقتصــادی ( )ECOو ســازمان کنفرانــس اســامی از جملــه
شرح وظایف این مرکز است.

2. Proposal.
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ابزارهای پژوهش در محیط وب

 .5پرتال جامع علوم انسانی ()ensani.ir

مقاله
یهــای مهم دیگر این پایگاه اســت کــه میتواند نویدبخش
از جملــه ویژگ 

پرتال جامع علوم انســانی وابســته به پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات

تحولــی نویــن در عرصــه اطالعرســانی مجــات باشــد .ارائــه مجــات به

فرهنگی ،برای ایجاد مرکزی برای دسترسی و همافزایی فعالیتهای علمی

صورت تماممتن ،امکان عضویت رایگان و دانلود مقاالت و جســتجوی

و پژوهشی در حوزه علوم انسانی با اهداف زیر آغاز به کار کرده است:

ساده و پیشرفته نیز برخی از قابلیتهای فراهمآمده در این پایگاه است.

-ایجاد بانک اطالعات جامع و روزآمد مقاالت با دسترســی آســان ،رویه

 .7نمایه مطبوعات ایران ()irannamaye.ir

یکسان و رفع محدودیتهای شکلی ،زمانی و سازمانی موجود.
-معرفی تخصصی پژوهشگران و استادان در حوزههای تخصصی علوم

این پایگاه که از سوی موسسه فرهنگی و اطالعرسانی نمایه پیش از این
به صورت نرم افزار تحت شبکه تهیه میشد ،در سالهای اخیر از طریق

انسانی برای تقویت حقوق معنوی.

وب در اختیــار همگان قرار گرفته اســت .یکی از امتیــازات این نرمافزار،

-فراهمنمــودن بســتری بــرای جریانســازی و مدیریــت محتــوای علــوم

ارائه آثار و مقاالت مندرج در روزنامهها و نشــریات مختلف اســت که در

انســانی بــرای جلوگیــری از تضییع منابع مــادی و معنــوی جامعه علمی

صورت اشتراک سالیانه متن کامل آن در دسترس است.

کشور در روندهای تکراری و کلیشهای کنونی.

 .8سیویلیکا ()www.civilivca.com

وجــه تمایــز ایــن پایــگاه ،دســتهبندی موضوعــی دادههــای علمــی در آن

ایــن پایــگاه مرجــع کامــل و منحصر به فرد متــن کامل مقاالت ارائهشــده

اســت کــه در قالــب بیــش از  3100موضــوع ،حوزههــای مختلــف علــوم

در همایشــها و کنفرانســهای داخلــی و خارجــی اســت .ســیویلیکا در

انسانی را شامل میشود .مزیت دیگر پرتال جامع علوم انسانی دسترسی

بخــش داخلــی ،با تمرکــز بر مقــاالت کنفرانسهــای تخصصی کشــور ،تا

آســان و رایگان مخاطبان به منابع اســت .به طور کلی از مزیتهای این

کنــون دسترســی پژوهشــگران و دانشپژوهان بــه بیش از 180هــزار عنوان

پایــگاه رایگانبــودن و ســهولت دسترســی بــه متن کامل مقاالت اســت،

مقالــه علمی پژوهشــی همایشها و کنفرانسهای داخلــی را فراهم کرده

امــا بــا ایــن وجود ایــن مزایا در بخش جســتجوی تخصصی و پیشــرفته از

اســت .کار بــران برای دسترســی به مقاالت میتواننــد از طریق خرید تک

جامعیت و مانعیت کافی برخوردار نیست.

مقالــه یا دسترســی عمومــی و اشــتراک بلندمــدت از طریــق کتابخانهها
یا مراکز پژوهشــی اســتفاده نمایند .مجموعه ســیویلیکا همچنین تعداد

 .6پایگاه مجالت تخصصی نور ()www.noormags.com
پایــگاه مجــات تخصصــی نــور از مجموعــه پایگاههــای مرکــز تحقیقات
کامپیوتــری علوم اســامی اســت که وظیفــه شناســایی و عرضه مجالت
تخصصــی علــوم انســانی و اســامی را بــر عهــده دارد .شــبکه جهانــی نور
وابســته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اســامی از ســال  1377اقدام
بــه عرضــه مجالت مربوط به علوم اســامی و علوم انســانی بــر روی پایگاه
حــوزه نمــود .اســتقبال کاربــران از یــک ســو و قابلیتهای روزافــزون مورد
نیاز متخصصان مراجعهکننده از ســوی دیگر ،این شــبکه را بر آن داشت
تــا بــا راه انــدازی «پایــگاه مجــات تخصصــی نــور» پاســخگوی ایــن نیــاز
باشــد .ایجــاد گســتردهترین و کاملترین آرشــیو مجالت و مقــاالت علوم
انســانی و علوم اســامی در اینترنــت یکی از مهمترین اهــدف راهاندازى

دیگــری از پایگا ههــای علمــی پژوهشــی را راهانــدازی کــرده کــه هــر یــک
تأمینکننده بخشــی از نیازهای محققان و پژوهشــگران اســت .از جملۀ
ایــن پایگا ههــا ،مرجــع کتــاب (ارائهکننــده کتابهــای الکترونیــک ز بــان
سهــای خارجــی و پایــگاه فراخوانهای علمی
اصلــی) ،مقــاالت کنفران 
پژوهشــی کشــور هســتند .پایگاه فراخوانهــای علمی پژوهشــی با آدرس
اینترنتــی  callforpapers.irمرجعــی ســودمند بــرای اطــاع از جدیدترین
شهــا و کنفرانسهای در
نهــای علمــی از ســوی مجــات و همای 
فراخوا 
حــال برگــزاری اســت و بهخو بــی میتوانــد توســط عالقمنــدان بــه حــوزه
پژوهش و تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.

 .9پایگاه الشیعه ()www.al-shia.org

پایــگاه مجــات تخصصــى بــوده اســت .درج هــزاران شــماره از صدهــا

ل البیــت بــا هــدف تبلیــغ اعتــاى روزافزون
مرکــز جهانــى اطالعرســانى آ 

عنــوان مجلــه تخصصــی در قالــب موضوعــات مختلفــی چــون« :قــرآن و

آموزههــای دین مبین اســام ســال  1377افتتاح شــد .راه انــدازى پایگاه

حدیــث»« ،فلســفه ،کالم و عرفان»« ،فقه ،اصول و حقــوق»« ،کتابداری و

بزرگ اطالع رسانى با نام (الشیعه) از جمله فعالیتهای این مرکز بوده که

اطالعرسانی»« ،روانشناســی»« ،اقتصاد»« ،هنر»« ،مدیریت»« ،حقوق»،

شامل بخشهای اصلی همچون قرآن کریم (شامل متن کامل قرآن کریم،

«علوم انسانی» و  ...این پایگاه را به یکی از مهمترین بانکهای اطالعات

جستجوگر آیات و لغات قرآن کریم ،آموزش قرآن کریم ،متن کامل کتابها

مجــات در زمینــه علــوم اســامی و علوم انســانی تبدیــل کرده اســت .از

و مقاالتى که دربارۀ قرآن کریم نوشته شده است) ،اهل بیت (ع) به همراه

جملــه ویژگیهــای مهــم ایــن پایــگاه ،ارائــه مجــات دارای رتبــه علمــی ـ

گزیدهاى از سخنان گهربارشان و متن کامل کتابها و مقاالتى که درباره

پژوهشــی و علمــی ـ ترویجی در زمینه علوم انســانی اســت .تهیه مجالت

ائمه اطهار(ع) نوشته شده است ،تشیع (شامل معرفى شیعه ،شرح حال

کهــن و قدیمــی در موضوعات فوق و درج بایگانــی کاملی از این مجالت

بزرگان شیعه از متقدمین و متأخرین که به رحمت الهى پیوستهاند و متن
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مقاله
کامل کتابها و مقاالت خصوص مذهب تشیع) ،مراجع و علما (شامل

ابزارهای پژوهش در محیط وب

 .2کتابخانه دیجیتال مجلس ()dl.ical.ir

برگزیــدهاى از زندگىنامــه مراجع تقلید و علما به همراه آثار گرانقدرشــان،

کتابخانــه مجلس شــورای اســامی که سالهاســت یکــی از مراکز علمی

متن کامل رســاله عملیه مراجع عظام تقلید ،طرح پرســشهاى شرعى از
طرف بازدیدکنندگان و رساندن پرسشها به محضر مراجع تقلید دلخواه

مکتوب فرهنگ و تمدن
و فرهنگــی معتبر و مهم در پاســداری از میــراث
ِ

ایــران و اســام در جهان اســت ،دارای گنجینههایی کمنظیــر از منابعی

آنهــا و تصاویــر مراجــع و علمــا) اســت .همچنیــن راهانــدازی پایگاههای

اســت کــه بــر اعتبار جایــگاه آن به عنــوان مرکزی مهم در بســط و اشــاعه

تخصصــی از جمله پایگاه تخصصى قرآن کریــم ( )quran.al-shia.orgو

تاریــخ علــم و هنر افزوده اســت .یکی از اقدامات ســودمند این کتابخانه

پایگاه تخصصى نهج البالغه ( )quran.al-shia.orgاز فعالیتهای مرکز

در ســالهای اخیر ،راهاندازی بخش دیجیتال بوده که در آن بســیاری از

جهانی آل البیت است.

اسناد و نسخههای خطی و منابع ارزشمند قابل دسترسی و بهرهبرداری
است.

 .10مرکز اطالعرسانی غدیر ()www.ghadeer.org
این مرکز مطالب مفید و ارزشمندی در موضوعات دینی و مذهبی فراهم

 .3کتابخانه دیجیتال نور ()noorlib.ir

و در ایــن پایــگاه عرضه کرده اســت .در این پایگاه میتــوان از متن کامل

مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی بــه عنــوان اولیــن و مهمتریــن

کتــب اســامی در موضوعــات مختلــف قرآنــی ،پیامبــران ،اخــاق و ...

مجموعــه فعــال در عرصه بهرهگیری از تکنولوژی پیشــرفته رایانه در تولید

استفاده کرد .برخی از مهمترین کتابهای موجود در این پایگاه شامل:

نرم افزارهای علوم اسالمی از این مهم غافل نبوده و با بهکارگیری نیروهای

تفاسیر قرآن ،نهج البالغه ،صحیفه نور و صحیفه انقالب است.

متخصــص در زمینــه وب اقــدام به راهانــدازی پایگا ههــای گوناگون کرده

ج) کتابخانههــای دیجیتــال :کتابخانههــای دیجیتــال نــوع جدیــدی از
کتابخانههــا هســتند کــه بــا ظهــور شــبکه جهانــی وب ایجــاد و گســترش
یافتهانــد .ایــن کتابخانهها نســلهای مختلفــی را در ســالیان اخیر تجربه
نمودهانــد و بــه نامهــای مختلفــی از جملــه کتابخانه ماشــینی ،مجازی،
الکترونیکــی و ...خوانــده شــده اســت .در ســالهای اخیــر نهادهــا و
مؤسســات مختلف در ایران ســعی کردهاند به ســمت راهاندازی و توسعه
بخش کتابخانه دیجیتال حرکت کنند .پیداست که این حرکتها با فراز
و نشــیب و نقــاط قــوت و ضعف فراوانی همراه بوده اســت .برای آشــنایی
بیشتر در ادامه برخی از مهمترین این نوع کتابخانهها معرفی میشود:

اســت که از آن جمله پایگاه کتابخانه دیجیتال نور اســت .بنابراین برای
دسترســی ســریع و آســان پژوهشــگران به منابع پژوهشــی با هدف عرضه
کتابهای تخصصی حوزه علوم اسالمی و انسانی بر روی شبکه جهانی
اینترنــت ،اقــدام بــه راهانــدازی پایــگاه کتابخانــه دیجیتــال بــا امکانــات
تهــای متنــوع تحقیقاتــی نمــود .ایــن پایــگاه در مرحله
پژوهشــی و قابلی 
اول و تاکنــون  ٨٠٠٠عنــوان کتــاب تخصصــی در بیــش از  ١۵٠٠٠جلــد در
زمینــه علوم اســامی و در موضوعاتــی همچون علوم قرآن و تفســیر ،علوم
حدیــث ،ادعیــه و زیارات ،نهــج البالغه ،کالم و فلســفه ،جغرافیا ،تاریخ
و ســیره ،فقــه ،اصول ،اخالق و عرفــان ،ادبیات و منطــق ،فرق و مذاهب
اسالمی و ...را ارائه کرده است .در طراحی این پایگاه ،قابلیتهای مفید

 .1کتابخانه دیجیتالی دید ()did.ir

پژوهشــی و منحصرب هفــرد موجــود در نرمافزارهــای مرکز و نیــز قابلیتهای

دیــد ،کتابخانــه دیجیتالــی مبتنــی بــر وب در حــوزه تخصصــی «امــور

فراوان مخصوص به شــبکه که حتی در نرمافزارها قابل دس ـتیابی نبوده

بینالملــل و علــوم سیاســی» اســت .ایــن کتابخانــه با حمایت مؤسســه

است ،مانند پروژههای پژوهشی محققان ،قفسههای کتابخانه شخصی

مطالعات و تحقیقات بینالمللی تهران که موسســهای غیردولتی است

کاربر ،نمایههای موضوعات و ...در نظر گرفته شده است.

و فعــال در زمینــه پژوهشهــای مربــوط بــه امــور بینالملــل توســعه یافتــه
است .کتابخانه دیجیتالی دید با هدف ایجاد دریچهای بهسوی جریان
پرشــتاب اطالعات و مجرایــی برای تعامل اندیشــمندان ،متخصصان،
دانشــجویان و کلیــه عالقمنــدان بــه حــوزه تخصصــی پیشگفتــه بــه
گردآوری ،ســازماندهی و اشــاعه کلیه مدارکی که دارای اطالعات مفید
و علمی در زمینه موردنظر هســتند ،میپردازد  .ایجاد سیســتمی جامع و
هوشمند برای ارائه خدمات اطالعرسانی به اندیشمندان ،پژوهشگران و
دیگر عالقمندان ،تسهیل در دسترسی به اطالعات و ارائه سایر خدمات
مربــوط به امور اطالعرســانی در زمینههــای مورد نظر ،تهیــه اصطالحنامه
تخصصــی در امــور بینالملــل بــه صورت دیجیتالــی و به زبان فارســی از

 .4منابع الکترونیک مرکز اطالعات و مدارک اسالمی (islamicdoc.
)org/dl.html
تأسیس مرکز اطالعات و مدارک اسالمی از سوی دفتر تبلیغــات اسالمی
برای اطالعرسانی دینـی صورت گرفته است .پایگاه فوق منابع متعددی
را در حــوزه علــوم اســامی بــه صــورت متن کامــل در اختیــار عالقمندان
گذاشــته اســت .افزون بــر پایگاه فــوق ،بهتازگی کتابخانــه دیجیتال خود
را بــه آدرس  http: dl.islamicdoc.comراهانــدازی کــرده کــه افــزون بــر
متــن کامــل کتابهــا ،بیــش از  7000پایاننامــه حــوزوی و  9000پایاننامه
غیرحوزوی را نیز ارائه نموده است.

جمله اهداف این کتابخانه بیان شده است.
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مقاله
نور ( ،)journals.pnu.ac.irنشریات دانشگاه امام صادق (journals.isu.

ایــن پایــگاه ،فایــل صوتی کتابهای فارســی را در موضوعــات مختلفی
چــون رمــان و داســتان ،شــعر و ادبیــات ،تاریخــی ،روانشناســی ،فســفه و
عرفــان ،دینــی و مذهبی ،اجتماعی سیاســی و علمی بــه صورت رایگان
در اختیار عالقمندان قرار داده است.

 )ac.irو مجالت دانشگاه فردوسی مشهد ( ) jm.um.ac.irاشاره کرد.
هـــ) دایره المعارفها :دانشنامه یا دایرةالمعارف نام عمومی کتابهای
مرجعی اســت که دانســتنیها و مفاهیم یک یا چند رشــته از دانشهای
بشــری را در خــود دارنــد .پیشــینه نــگارش چنین کتابهایی در مشــرق

افزون بر موارد فوق ،کتابخانههای معروف و معتبر در سراسر کشور تالش

نتــر از غــرب اســت و مســلمانان بهو یــژه ایرانیــان ،در
زمیــن بســیار دیری 

بــرای راهانــدازی و تقویت کتابخانه دیجیتــال را ادامه میدهند .برخی از

نــگارش دانشنامــه پیشــتاز بودهانــد .عــاوه بــر دانشــنامههای قدیمــی و

ایــن مــوارد عبارتنــد از :کتابخانه ملــی ( ،)dl.nlai.irکتابخانــه دیجیتال

تاریخی که در جای خود ارزشمند و قابل استفادهاند ،در سالهای پس

نهــاد کتابخانههای عمومی کشــور ( ،)irandl.org.irکتابخانه دیجیتال

از انقــاب و بهویژه در حــوزه علوم اســامی ،دایرةالمعارفهای معتبری
ً
تدویــن و انتشــار یافته اســت که اخیرا به شــبکه جهانــی وب نیز راه پیدا

صدا و سیما (.)diglib.irib.ir
د) سامانههای متمرکز نشریات :چنانکه پیش از این اشاره شد ،دسترسی

کردهاند .در ادامه برخی از این منابع معرفی میگردند.

بــه متن کامل مقــاالت از طریق پایگاههای مختلف تخصصی و عمومی

 .1دانشــنامه جهــان اســام (www.encyclopaediaislamica.
)com

پوشش متن کامل مقاله در پایگاه مورد نظر و ...بر سر راه دستیابی به متن

بنیاد دایرةالمعارف اســامی نهادی اســت غیرانتفاعی که هدف اصلی

کامــل مقــاالت وجــود دارد .یکی از راههــای جایگزین در چنیــن مواردی،

آن تدویــن و نشــر «دانشــنامه جهــان اســام» اســت .ایــن بنیــاد در ســال

استفاده از پایگاه اختصاصی خود مجالت مورد نظر هست .خوشبختانه

 1362در تهــران تأســیس شــد و در حــوزه مطالعات جهان اســام و ایران

در ســالهای اخیر بیشــتر نشریات دســترسپذیری الکترونیکی را مد نظر

فعالیــت خــود را آغاز کرد و بهتدریج به یکی از کانونهای اصلی و معتبر

قرار داده و این امکان را از طریق شبکه جهانی وب فراهم نمودهاند .یکی

دانشــنامهنگاری در قلمرو جهان اســام تبدیل شــد .از همان ســالهای

دیگر از راههای جایگزین ،اســتفاده از ســامانه متمرکز نشریات در مواردی

آغازین به کوشش جمعی از زبدهترین استادان و پژوهشگران آییننامهها

اســت که تعداد زیادی از مجالت به یک مرکز پژوهشــی خاص یا یکی از

و ضوابــط تألیف ،ترجمه ،ویرایش ،کتابشناســی و آماد هســازی مقاالت

دانشــگاههای معتبر تعلق داشــته و همگی از طریق یک آدرس اینترنتی و

تدوین شد تا زمینۀ دستیابی به دایرةالمعارفی مرجع و معیار فراهم آید.

به صورت متمرکز ارائه میگردند .هدف از راهاندازی چنین پایگاههایی،

البتــه ایــن بنیاد در کارنامــه فعالیتهای خود عالوه بر انتشــار ده جلد از

تســریع اطالعرسانی عملکرد نشــریات ،گسترش خدمات به پژوهشگران

دانشنامه جهان اسالم ،تا کنون آثار دیگری نیز تهیه و منتشر کرده است.

مرتبــط ،ایجــاد امــکان برقــراری ارتبــاط بین محققان و دســت انــدرکاران

پیش بینی می شــود دانشــنامه جهان اســام در چهل جلد تا ســال 1400

نشریات ،سهولت و امکان جستجوی یکپارچه است.

شمسی پایان یابد.

بــرای مثــال دفتــر تبلیغات اســامی حــوزه علمیه قــم ،در بیــش از هجده

 .2دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ()www.cgie.org.ir

عنــوان مجلــه در موضوعات و حوزههای مختلف اســامی را منتشــر می

مرکز دایرةالمعارف بزرگ اســامی مؤسس ـهای علمی ـ پژوهشــی اســت که

کنــد که از طریــق پورتال اینترنتی به آدرس  daftarmags.irتمامی مقاالت

بــرای تدوین دانشــنامههای عمومــی و تخصصی و کتب مرجــع در ابعاد

آن به تفکیک شــمارگان مختلف قابل دریافت اســت .مؤسسه پژوهشی

مختلــف بهو یــژه فرهنــگ و تمدن اســامی و ایرانی بنیاد نهاده شــد .این

و آموزشــی امــام خمینــی (ره) در موضوعــات مختلف عقیدتــی و کالمی

مرکــز بــا تکیه بر روشهای علمی و اســتناد بــر موثقترین منابــع و تازهترین

مجــات متعــددی منتشــر میکند کــه تمامی شــمارههای آن در ســامانه

اطالعــات بــه تدو یــن دایرةالمعارفــی پرداختــه کــه نیــاز علمــی جوامــع

نشــریات موسســه امــام خمینــی ( )nashriyat.irقابــل دســتیابی اســت.

اســامی را بــرآورده ســازد .اگرچه این دایرةالمعارف بــه اعتبار انحصار آن

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشریات متعلق به خود را از

به فرهنگ جهان اســام تخصصی اســت ،ولی دامنهای بســیار گســترده

طریق آدرس  journals.ihcs.ac.irدر اختیار عالقمندان قرار داده اســت.

دارد .علــوم قرآنــی ،اصــول عقاید ،کالم ،فقه ،اصول فقــه ،حدیث ،درایه،

در کنــار مراکــز و مؤسســات پژوهشــی ،دانشــگاهها نیــز پورتال مشــترکی را

رجال ،اخالق ،ادیان ،ملل و نحل ،منطق ،فلسفه ،عرفان ،ادبیات ،هنر،

برای نشریات و مجالت منتشرشده خویش ایجاد کردهاند .از جمله این

مردمشناسی ،معماری و آثار اسالمی ،تاریخ ،جغرافیا ،ریاضیات ،نجوم

دانشــگاهها میتوان به سامانه نشریات دانشــگاه تهران (journals.ut.ac.

و طب از جمله موضوعاتی است که در این دایرةالمعارف مدخل دارند.

امکان پذیر است ،اما گاهی محدودیتهایی مانند پرداخت هزینه ،عدم

 ،)irنشــریات دانشــگاه اصفهان ( ،)uijs.ui.ac.irنشــریات دانشگاه پیام
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