
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 علم منبع شناسی

 )مهارت آموزی پژوهشگری(

 قسمت اول

 

 مدرس: دکتر طاهره سترگ

 

 

 



 

 

 

 

 جلسه اول: مفاهیم و ضرورت ها

 «کسی که اهل تحقیق است، اهل تتبع نیست و کسی که اهل تتبع است اهل تحقیق نیست.»

طوالنی و دشوار گام بر میدارد و با توکل به محقق با انتخاب موضوع یا مسئله پژوهشی، در راهی 

خدا و تالش مستمر، به انجام رسالت خویش اقدام می کند؛ او باید با رموز و مهارت های تحقیق آشنا 

باشد و در عین حال منابع پژوهشی و کارکردهای آن را بشناسد و همچنین روش های یافتن آن ها 

انه ای را بشناسد. لوح های فشرده، نرم افزارها، را بداند؛ به خصوص منابع مکتوب و چند رس

نوارهای صوتی، تصویری، اینترنتی جزو منابع چند رسانه ای است و منابع مکتوب شامل کتاب ها، 

 هستند.» مقاالت، پایان نامه ها، اسناد، یادداشت ها، لوح، تابلوها و مانند ا

خانه شناس باشد و اطالعات نسبی از نحوه محقق باید منابع مرجع و عادی را از هم تمیز دهد؛ کتاب

خانه ای واقف باشد. از بخانه ها را بداند و در کل به روش استفاده از منابع کتارده بندی در کتاب

نحوه استفاده از دائره المعارف ها و فرهنگ نامه ها آگاه باشد و مهارت انتخاب کتاب و مقاله را نیز 

 لکترونیکی پژوهشی بهره برداری کند. بیاموزد و به درستی از منابع ا

ه آوری دستگزاری و اعتبار سنجی منابع، آگاه بوده و معیارهای آن را بشناسد. به جمعبه ارزش

؛ از اینرو صرف جستجو و کاوش را نمی توان اهل تحقیق دانست و بندی و تنظیم منابع همت گمارد

 پیشرفت علم از طریق تحقیق صورت می پذیرد.

 

 را می توان از تعاریف آن ها جویا شد: تمایز اهل تحقیق و اهل تتبعو در نهایت 

پیشرفتتحقیقعلم



 

 

بودن مطلبی را آشکار « حق»درستی چیزی را به اثبات رساندن،  اهل تحقیق از احقاق به معنای 

 است.ه«  هست» ساختن و به عبارتی: شناخت 

 

   گیر بود(؛کرد.)پی تتبّع نبال آن چیز رفت وبه د به معنای ] تبع [ األمرَ  اهل تتبع از واژه تَتَبُّعا 

 دنباله روست. 

د. البته طلبای محققانه میاست و اثبات آن نیز ذهنی قوی و شیوه« نظریه پردازی»کار محقق نکته: 

 ظر بدهد.نتواند می«ها یافته» تواند قرار بگیرد و محقق، بر مبنای تتبع و کاوش، مقدمة تحقیق می



 

 

آنچنان که دو کتاب حاضر از مقام معظم رهبری نمایان گر اهل تحقیق بودن ایشان و اشراف ایشان 

نسبت به مباحث تفسیری و در عین حال تاریخی است. 

 

 

 

 تعریف منبع شناسی

 علم منبع شناسی:  •



 

 

 علمی است که به صورت جزئی، به بررسی کتاب ها و توصیف آنها می پردازد و به بیانی دیگر یک

 .علم جزئی نگرست

 منبع شناسی حدیثی:  •

علمی است ابزاری، که به تبیین و توصیف هر یک از کتاب های حدیثی پرداخته و سبک و شیوۀ نگارش 

  هر کدام را با ذکرهدف آن تبیین می نماید.

 ضرورت منبع شناسی

 راهگشای امر تحقیق •

 شناخت مؤلف کتاب •

 شناخت دیدگاه نویسنده •

 حوادث اجتماعی و فرهنگی دوران اوشناخت عصر تاریخی،  •

 شناخت چگونگی نگارش کتاب •

 

 

 

 

 

 



 

 

 اهداف درس منبع شناسی

 

و  یفقه ةاو، مدرس دیباشد، عبارت است از، شناخت مؤلف کتاب، اسات یکه مورد نظر م یشناخت

تاب، نگارش ک یدوران او، چگونگ یو فرهنگ یحوادث اجتماع ،یخیکتاب، عصر تار ۀسندینو یفکر

 باشد. یم قیامر تحق یکه راهگشا گریمطالب د یاریو بس سندهیضابط بودن نو

پرداخته  یثیحد یاز کتاب ها کیهر  فیو توص نییکه به تب ،یاست ابزار یعلم یشناس منبعاز اینرو 

 . دینما یم نیینگارش هر کدام را با ذکرهدف آن تب ۀویو سبک و ش

 یبه بررس ،یاست که به صورت جزئ یعلم ،یداشت که علم منبع شناس انیمطلب را ب نیبتوان ا دیشا

 نگرست. یعلم جزئ کی گرید یانیپردازد و به ب یآنها م فیکتاب ها و توص

 

 



 

 

 شاخه های علم منبع شناسی: دومجلسه 

 

ثر و مفید منبع یابی بسیار مو قبل از ورو به بحث اصلی، الزم است ابتدا به معرفی نرم افزار کاربردی نوراالنوار بپردازیم که در

است؛ چرا که در قسمتی از این نرم افزار که تصاویر آن موجود است می توان به نام کتب مختلف تفسیری و در عین حال نوع 

موضوعانتخابی آن از جهت محتوایی و سپس تاریخ تالیف کتاب اشراف پیدا نمود که این امر کمک شایانی در انتخاب موضوعات 

 از جهت شیعی یا سنی بودن و یا طبق قرن تالیف و تقدم و تاخر بودن آن ها دارد. تطببیقی

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 راه رسیدن به حقیقت چیست؟و  پژوهش حقیقت استحقیقتِ پژوهش، اما 

 

 

 

 

 

 

هتر تا خواننده بتواند ب میعلوم به طور جداگانه بپرداز نیهر کدام از ا یجا الزم است به معرف نیدر ا

 آن آشنا شود. یفرع یعلم و شاخه ها نیبا ا

 

 

 

عالقه
روش 
مندی

نظم حوصله

 



 

 

 

 

 

 . یکی از پیش نیازهای فهم حدیث، به دست آوردن متن اصلی حدیث است •

دارد و می تواند برای نسخه شناسی یکی از عواملی است که کار آیی ویژه ای در این بحث  •

 عالمی که به دنبال فهم برتر از احادیث است، نسخه های بهتر از یک روایت را انتخاب کند.

، بررسی زمان نوشتن نسخه ویژگی هایی که در این دانش بدان پرداخته می شود عبارتند از: •

ن، نگارش ادرستی انتساب نسخه به نویسندۀ آن، قرائت نسخة موجود برای علما و تأیید ایش

نسخه از روی نسخه های مشهور و قدیمی، مقایسة بین نسخ موجود، خوش خط بودن

 

 

 

 فهرست نگاری



 

 

 

 

دسته بندی کتاب های حدیثی و شناخت نسخه های قدیمی از یک کتاب، خود علمی است که  •

 به عنوان فهرست نگاری شناخته می شود.

بن فهرست ا»شده است که از آن جمله می توان به کتاب  در این علم کتاب هایی نیز نوشته •

 .اشاره نمود« فهرست نجاشی»و « فهرست شیخ طوسی»، «ندیم

شیخ در مقدمه الفهرست، انگیزه خود از نگارش این کتاب را نبودن اثری جامع در معرفی  •

هرست نسخه جلد از ف 022بنا به گفتة برخی از محقّقین تا کنون  .کندآثار علمی شیعه ذکر می

های خطی کتابخانه های ایران چاپ شده است و لیکن هزاران نسخه وجود دارد که هنوز 

 (441-421، ص 9پژوهش و حوزه، شماره  ،یخط ینسخه ها یسیدانش فهرست نو ،ییخو ییصدرا یعل ).فهرست نشده است

 

 فهرست نگاری



 

 

 

 

 متون به وسیلة روشهای علمی واگر چه این دانش پیشینه ای بس کهن دارد و لیکن تصحیح  •

 سال سابقه دارد. 412قاعده مند و بعد از آن چاپ با وسایل امروزی، کمتر از 

در سالیان اخیر بسیاری از متون حدیثی با این روش، تصحیح و چاپ شدند که از این جمله  •

تاب ک می توان به تصحیحاتی که استاد علی اکبر غفّاری بر کتاب هایی همانند کافی، تهذیب،

 های شیخ صدوق نموده اند، اشاره کرد.

 تحقیق»در زمینه های روشمند کردن این علم، آثاری نیز پدید آمده اند که می توان به  •

د الهادی نوشتة عب« اصول تحقیق الت ّراث»نوشتة دکتر عبد السالم هارون و   «الن ّصوص و نَشرها

 فضلی اشاره کرد.

را براى ورود به عالم تصحیح و تنقیح، متون برگرفته از  استاد غفارى، انگیزه ابتدایى خود •

هاى جدیدى را متوجه ، جلوهصدوق آثار در که است معترف و داندمى صدوق آثار مرحوم

 شده است که آنچه اختالف میان مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت است، اختالفات علمى و

 افکنانه که میان مسلمین ایجاد کینه و دشمنى کند،فرهنگى است و هیچ اختالف قومى و تفرقه

  .وجود ندارد

 تصحیح متون

http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C


 

 

 

 : سومجلسه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و شیوه بهره برداری آشنایی با منابع کتاب خانه ای

 )کتاب خانه همگانی)عمومی 

 کتاب خانه  شخصی 

  تخصصی)طبق موسسه فرهنگی و علمی( کتاب خانه 

  خانه  مرکزی)بزرگ ترین کتابخانه دانشگاه(کتاب 

 کتاب خانه دانشکده 

 )کتاب خانه گروه)طبق رشته علمی 

 قسمت های مهم کتابخانه

 بخش مراجعات 

 تاالر مخزن 

 تاالر مرجع 

 تاالر مجالت 

 تاالر نسخه های خطی 

 بخش میکروفیلم 

 تاالر مطالعه 

 مرکز پایان نامه ها 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیوه

مغیر مستقی مستقیم

 بهره برداری از منابع و تنظیم ارجاعات

o  مآخذ، راهنمای هر پژوهشگر استمنابع و 

o .برای پرهیز از تکرار و اتالف وقت، هر پژوهشگر باید آشنا به منابع باشد 

o .منابع و مآخذ، تکیه گاه و موجب اعتبار کار تحقیقی هستند 

o ).منجر به حفظ امانت می شود.)وگرنه سرقت علمی است 

 (061-061، صبه نقل از: رموز پژوهشگری، سید حسین اسحاقی)بهره برداری از منابعشیوه 

 شیوه مستقیم

  نقل می شود. بدون افزایش و کاهش •

  قرار می گیرد. »«داخل •

 می شود. چپ چین •

 صورت می گیرد. ارائه مشخصات دقیق منبع •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

شیوه بهره 2
برداری از منابع

مستقیم

داخل گیومه

چپ چین

ارائه مشخصات 
دقیق منبع

غیر مستقیم

نقل به تلخیص

نقل به مضموم

با تغییر و 
تصرف

برداشت کلی از 
متن

 شیوه غیر مستقیم

 نقل به تلخیص •

 نقل به مضمون یا نقل به معنا •

 با تصرف و تغییر، با اندکی تغییر و تصرف •

 نوشتن این مقاله ازکتاب .....یا مقاله....استفاده کردمدر  •



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 :در رفرنس دهی منابع واژه های اختصار

ه.ق= هجری 

 قمری

ق.م= قبل 

 میالد

صص=  م= میالدی

 صفحات

ص= 

 صفحه

 رک= رجوع کنید ج= جلد چ= چاپ

نک= نگاه 

 کنید به

رض=رضیه 

 اهلل عن
 

الف ل خ= 

 خراآل

ش= 

 شماره

ب= 

 بیت

ره= 

رحمت 

 اهلل علیه

ه.ش=هجری  س=سطر

 شمسی

 

 دوم: نکته: شیوه بهره برداری از مأخذ درجه  

 استفاده می شود «به نقل از»از واژه 

در چنین صورتی نخست مشخصات ماخذ الف را از حاشیه یا پاورقی ماخذ مورد مطالعه ی خود می 

 از نام و مشخصات منبع ب را می نویسیم.نویسیم آنگاه داخل پرانتز با نوشتن عبارت به نقل 

 استفاده مکرر از یک منبع:

 با فاصله: نام و نام خانوادگی، نویسنده،جلد،صفحه

 بدون فاصله: همان نوشته و اگر در صفحه یا جلد اختالف داشته را هم ذکر میکنیم

 استفاده از منبع مجالت:

 نشر،تاریخ،انتشار،صفحه(نویسنده ، عنوان مقاله ، نام مجله ، مشخصات نشر)نام 

 اگر چند تا نویسنده باشد باید به ترتیب الفبا گذاشته شود



 

 

 جای مناسب برای ثبت مورد ارجاع:

 (پاورق) مثل اغلب کتاب ها و ارجاع ها(4

 (پایان نوشته) مقاالت و نوشته های کوتاه(0

 

 تفاوت فهرست منابع با فهرست مطالب:

باشد فهرست مطالب ناظر به درون کتاب و فهرست منابع ناظر به فهرست منابع باید به ترتیب الفبا 

 پیرامون اثرو نشان دهنده اعتبار اثر

 نمونه کتاب:

 (قرآن عظیم با ترجمه آقای مکارم شیرازی4

 (کتاب غلط ننویسیم آقای ابوالحسن نجفی0

 مثال: 

 و اجازه وجوه اذن -

 است که به انجام رسیده است. اذن مربوط به قبل از انجام کار است و اجازه برای کاری

 امانت گزار / امانت گذار -

 گذاردن اگر به معنای به جا آوردن  و ادا کردن

 باسمه تعالی صحیح می باشد نه بسمه تعالی -

 آن که / آنکه وقتی به معنای آن کس یا آن چیز باشد باید جدا نوشته شود -

 یباشدبا وجود این / با این وجود که گزینه صحیح با این وجود  -



 

 

 جلسه چهارم:

 

 

 

 

 

 بتیپس از شروع دوران غ ژهی( و به وفیفرجه الشر یامام زمان)عجل اهلل تعال بتیدر دوران غ

 ییالسالم( را در کتاب ها همی)علتیاهل ب ثیاحاد یبر آن بود که تمام عهیهمّت عالمان ش ،یکبر

 گرد آورند.

 ی)ک ت ب أربَعِه( شناخته معهیچهارگانه ش یکتاب به عنوان کتاب ها 1دوران  نیا یکتاب ها انیم در

 ش در آمده اند.ه.ق به نگار 112تا  022 یسال ها یشوند که در ط

 

 



 

 

 عبارتند از: عهیش ةچهار گان یها کتاب

 

 

 

 



 

 

 ویژگی کتاب کافی: 

 د.شو یآنها شمرده م نیو مهمتر نیبه عنوان اول ینیکل عقوبیمحمد بن  ةنوشت یکتاب کاف

 ستیآن مدّت ب فیبوده است که تأل یاز دوستان و یکیکتاب، خواهش  نیاز نوشتن ا سندهینو هدف

 .دیسال به طول انجام

شده و مجموعا   لیجلد( تشک کیکتاب از سه قسمت اصول)دوجلد( فروع)پنج جلد( و روضه) نیا

 کتاب و رساله است. یشامل س

 ثیعدم نقل احاد ،یرسا و کاربرد نیعناو ،یدرخت نشیتوان به چ یکتاب م نیا یها یژگیجمله و از

 و ذکر کامل سند را نام برد. ث،یاز نقل به معنا در احاد زیپره ات،یمتعارض باهم، ذکر آ

 بود. * کلینی کتابش را در بغداد نوشت اما از قم انگیزه آن نشئت گرفته

 

 هِیالفَقِ حضَر ه یَکتاب  مَن ال ویژگی  

صدوق  خیمشهور به ش یقم هیبن بابو یبن موس نیبن حس یکتاب، ابو جعفر محمد بن عل نیا مؤلف

 است.

 رساله و کتاب را به او نسبت داده اند. صدیکه س یپر اثر است تا حدّ اریبس یمؤلف خیش

 شانیآنچه از ا کنیدارد؛ و ل یم انیکتاب ب 011کتاب آثار خود تا آن زمان را  ةدر مقدم یو خود

 باشد. یکتاب م 41است تنها  دهیبه دست ما رس

کتاب  نیرا در ا یثیاصول مشهور و مرجع نقل شده و تنها احاد یکتاب، از کتاب ها نیا ثیاحاد

 آورده است که خود به حجت بودن آن اعتقاد داشته است.



 

 

 یکتاب فقه کیکتاب بر آن بوده است که  نیدر ا یفقه ثیاحاد یدر جمع آور خ،یش همّت

آن  به یفقه ةو نظر او در مسئل یبه دست آوردن فتو یبرا گرانیآورد تا د دی( را پدییمأثور)روا

 رجوع کنند.

 است. ثیحد 6222به  بیباب و قر 666کتاب مشتمل بر  نیا

 

 االحکام بیتهذویژگی  

 عهیعالمان ش نیاست که از بزرگتر یالطائفه، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوس خیش ةکتاب، نوشت نیا

 .دیآ یبه شمار م

م قنِعِه  آن را در شرح کتاب خیاست که ش یثیحد یکتاب ها نیاز مشهورتر یکیاالحکام،  بیتهذ کتاب

 کرده است. فی( تألدیمف خیاستادش ش ی)کتاب فقه

تعارض م اتیروا نیجمع ب ۀویش ةو ارائ یفقه اتیروا یتوان به حجم باال یکتاب م نیا یها یژگیو از

 اشاره کرد.

 باشد. یباب م 090کتاب و  00در  ثیهزار حد 41 یکتاب دارا نیا

 

 اختَلَفَ مِنَ االَخبَار مایفِ االستِبّصارویژگی  

 بیاز تهذ یا دهیاست که در اصل گز یطوس خیمانده از ش یاز آثار بر جا گرید یکیکتاب  نیا

 باشد. یاالحکام م

؛ نام منتشر کرده است نیآنها را انتخاب کرده و با ا نیو راه جمع ب بیمتعارض در تهذ اتیروا خیش

 دانند. یاالحکام نم بیاز تهذ یآن را مجزا ن،یاز محقّق یبرخ لیدل نیبه هم



 

 

 باشد. یم ثیحد 1444کتاب بالغ بر  نیا اتیروا تعداد

 سوال: حجم استبصار بیشتر است یا تهذیب: استبصار، زیرا روایات معارض  هم در آن آمده است.

 ن طوسینکته * باید در رفرنس اسامی به صورت عربی نوشته شود مانند:محمد بن الحس

 

 ویژگی کتاب تهذیب االحکام:

 الف( حجم باالی روایات فقهی )حدود چهارده هزار(

 ب(نقل روایات معارض

 ویژگی کتاب استبصار:

 مولف آن شیخ طوسی 

 الف( تلخیص از تهذیب

 ب( راه جمع بین روایات معارض را که در تهذیب بوده آورده

 

 

 

 

 

 



 

 

 جلسه پنجم:

 

 یالواف 

 باشد. یه ق( م 4294 -4221)یکاشان ضیمحمد محسن ف یمول ةنوشت ،یالواف کتاب

 داند. یم عهیش ةچهار گان یدر کتاب ها تیّو مانع تیّ کتاب را، عدم جامع نیهدف از نوشتن ا سندهینو

 شرح ،یکتب اربعه، عنوان بند ثیتمام احاد یتوان: جمع آور یکتاب م نیا یها یژگیجمله و از

 را برشمرد. ثیمبهم و مشکل و حل تعارض احاد ثیاز احاد یبرخ

 داده است: قرارینام کتاب خود را واف سنده،ینو ل،یدل نیهم به

مطالب مبهم پرده  ام که تمام مباحث مهم را در بر دارد و از دهینام یکتاب را از آن جهت واف نیا

 برداشته است.

 است. تیروا 01120شده و مشتمل بر  لیخاتمه تشک کیجزء و  41کتاب از  نیا



 

 

 

 

 عهیمسائل الش لیتحص یال عهیوسائل الش لیتفص 

استنباط  انیاست که معموال  فقها بدان مراجعه کرده و در جر یکتاب نیمتداول تر عهیوسائل الش کتاب

 دهند. یمورد توجه قرار م یاحکام شرع

 

ه.ق( است و همانطور که از نام  4210 -4200) یمحمدبن حسن ح رّ عامل خیکتاب، ش نیا ۀسندینو

اهل  ثیاحاد قیاز طر یو استنباط احکام شرع یابیدست  یمشخص است، مؤلف ان را برا زیکتاب ن

 نموده است. فیالسالم( تأل همی)علتیب

 اشاره نمود: ریتوان به موارد ز یکتاب، م نیا یها یژگیجمله و از

 ثیاالسالم بر اساس احاد عیشرا یشرح کتاب فقه ،یفقه یابواب بر اساس کتاب ها یمنطق نشیچ

 نشیدر چ یقو ثیاحاد میخود، تقد یهر باب بر اساس فتوا یالسالم( عنوان گذار همی)علتیاهل ب

و  ثیداحا نیتعارض ب انیمشابه، ب ثیاز احاد یریو جلوگ متن کی انیب ف،یضع ثیبر اساس احاد

امل کتب اربعه، ذکر ک ثیدر بر داشتن تمام احاد ،یطوالن ثیاحاد یدرست و بجا عیتقط شان،یحلّ ا

 01363 یالسالم( دارا همی)علتیآل الب ةکتاب بر اساس چاپ مؤسس نیآن. ا نییسند به همراه تب

 باشد. یم ثیحد

 

 

 



 

 

 

 بحار االنوار الجامعه لِد رَرِ االَخبار االئمه االطهار 

بحار االنوار به  معظی کتاب. است( ق.ه 4442 – 4201) یکتاب, عالمه محمد باقر مجلس نیمؤلف ا

 شود. یمسلمانان شمرده م یو حت انیعیش یثیجامع حد نیعنوان بزرگتر

 

 عهیش یثیحد قاتیدر تحق یخاصّ گاهیکتاب، جا نیکتاب باعث شده است تا ا نیمهم ا یها یژگیو

 .کند دایپ

ه بحار االنوار نسبت ب تیّ قرآن در باب مربوطه، جامع اتیها عبارتند از : ذکر آ یژگیو نیاز ا یبرخ

 حیشده، توجه به اختالف نسخ، تصح حیتصح یو نسخه ها ابیموضوات مختلف، استفاده از مصادر کم

 هانیقاهل سنت، توجه به اقوال عالمان و ف یتوجه به کتاب ها ث،یموجود در احاد یها فیو تحر

 .اتیروا عیبزرگ، عدم تقط

 دارد: یم انیب نگونهیکتاب به بحاراالنوار را ا نیا یت نامگذارعلّ سنده،ینو

 یکتاب ها یّةکتاب مشتمل بر انواع دانش ها و حکمت ها و اسرار بوده و خواننده را از کل نیا چون

السالم(  مهیکند، آن کتاب را بحار االنوار الجامعه لِد رَرِ االَخبار االئمه االطهار)عل یم ازین یب یثیحد

 (6، ص4بحار االنوار،ج ).دمینام

 است. ثیباب و ده ها هزار حد 0139کتاب و حدودا   01مقدمه و  کیبحار االنوار، مشتمل بر  کتاب

را  41کرد و بعد از آن جلد  میجلد بزرگ تقس 01حجم مطالب را ابتدا در قالب  نیا یمجلس ةعالم

احمد  ).دیجلد رس 06مجلّدات بحار االنوار به  ب،یترت نیدر دو بخش و در دو مجلّد قرار داد و بد

 (064، ص4013با بحار االنوار، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ،یعابد



 

 

 

 عهیمتقدّم ش یثیاز منابع حد یبرخ 

 ییشد و جهت آشنا دیآشنا خواه عهیمتقدّم و متأخّر ش یثیاز منابع حد یبخش با نام برخ نیا در

 باشد. یامر م نیا یتخصص یکتاب ها ةبه مطالع ازیکامل ن

 .یاحمد بن محمدبن خالد برق ة(کتاب المحاسن نوشت4. 4

 و ...( دیمف خیصدوق، ش خیش یها )همچون امال ی(امال0. 0

 ...( صدوق و خیش ةو تمام النعمه نوشت نیکمال الد ،ینعمان بتیها )همچون: غ ینگار بتی(غ0. 0

 الخصال( ع،ی, علل الشرادیصدوق )التوح خیش یها ی(تک نگار1. 1



 

 

صدوق،  خیش ةالسالم( نوشت هیاخبار الرضا)عل ونیو فضائل )همچون: ع رهیس خ،یتار ی(کتاب ها1. 1

وب، مناقب ابن شهرآش ،یفضل بن حسن طبرس ةنوشت یباعالم الهد ی, اعالم الوردیمف خیارشاد ش

 و ...( یاربل ةکشف الغمه نوشت

 نیالثقل نور ریتفس ،یقم میبن ابراه یعل ةنوشت یقم ری)همچون: تفس( ییمأثور)روا ری(تفاس6. 6

 (یبحران ةالبرهان نوشت ریتفس ،یزیحو ةابن جمع ةنوشت

 

 عهیمتأخر ش یثیاز منابع حد یبرخ 

 توان به: یدوران نوشته شده است م نیکه در ا ییجمله کتاب ها از

 (یاهلل بروجرد تینظر آ ری)زعهیش ثی.جامع االحاد4. 4

 (یعباس قم خیش فیالبحار )تأل نةی.سف0 .0

 (یشهر یر یمحمد محمد ةالحکمه )نوشت زانی.م0. 0

 (یمیحک انیآقا فی)تأل اۀی.الح1. 1

 (السالم  همایعل نیصادق یمجمع جهانبه نقل از  )نمود. اشاره

 

 

 

 

 



 

 

 جلسه ششم: اعتبار کتاب های حدیثی

 

 

  فراوانی نقل از راویان ضعیف در حوزه قم، مشکل بوده است تا چه رسد به حدیث

 ساختگی....

  توجه به تعداد اخراجی ها در قم که گاه از حد  -(0احمدبن محمدبن عیسی قمی)قرن

 اعتدال بیرون می رفته است.

  و اعتماد کامال  مورد اعتماد بود و محدثان بر ا -(1محمد بن حسن بن احمد بن ولید)قرن

شیخ صدوق( به تنهایی هزاران حدیث شیعه را انتقال داده است. می کردند.شاگرد بزرگ او )

نیز به تنهایی بیش از شانزده هزار حدیث شیعه را تدوین و منتقل کرده است. او حدود  کلینی

علی بن ابراهیم بن هاشم، محمد بن یحیی درصد احادیث کافی را از مشایخ قم، همچون  92

 . نقل کرده است.و..

  شیخ طوسی در تهذیب األحکام سند بسیاری از روایاتش را به مشایخ قم می رساند یا از کتب

 (026الی  021آن ها نقل می کند.)ر.ک: وضع و نقد حدیث، عبدالهادی مسعودی،ص

 بدان معنا بود که بسیاری احادیث کتب اربعه از صافی پاالینده حوزه حدیثی قم باال ب المط

و به دست محدثان بزرگی دوباره بررسی و سپس نوشته شده است و از این رو درصد  گذشته

 احادیث جعلی و نپذیرفتن این کتاب ها کمتر از یک درصد است.

  ،462البته این یک درصد نیز ثابت نشده است، زیرا یک درصد از شانزده هزار حدیث کافی 

 اثبات این تعداد نشده است.حدیث جعلی می شود که تاکنون کسی موفق به یافتن و 

 اعتبار کتاب های حدیثی متقدم شیعه در حوزه قم



 

 

  در عین حال مانند برخی محدثان دوستدار بخاری و مسلم، کتب اربعه را صحاح نمی خوانیم

 و متن آن را به سان قرآن، سند قابل ارجاع بدون چون و چرا نمی دانیم. 

 

کوفه به شمار می رود نیز با احادیث ساختگی برخورد  حوزه بغداد که امتداد تاریخی حوزه •

 کرده است.

ثی ، نه هر حدیشیخ طوسی بزرگان این حوزه مانند شیخ مفید و سید مرتضی در مرحله بعد •

را می پذیرفتند و نه حتی صرف صحت سند، آن را معتبر می دانستند. این بزرگان حتی 

ند شیخ صدوق پذیرفته بود را رد می کردند برخی اخباری که از بزرگان متأخر مکتب قم، مان

و یا دست کم به وجوب پذیرش آن تن در نمیدادند؛ لذا بسیاری اوقات به جای جعلی خواندن 

 احادیث تنها به واجب العمل ندانستن اکتفا می کردند.

شیخ مفید و شیخ طوسی در جایگاه دو حلقه اتصال و سید رضی و سید مرتضی در مقام دو  •

م و همکارکه از بزرگان بغداد بودند، به نقل و کتابت حدیث توجه جدی داشتند و برادر عال

از این رو یافتن حدیث جعلی در کتب ایشان مانند امالی مفید و نهج البالغه، بسیار دشوار 

 است.

شیخ طوسی برای دفاع از کیان شیعه و رد تهمت تناقض و تضاد درونی احادیث امامان به  •

 ام و سپس استبصار فیما اختلف من األخبار را از آن گلچین کرد.تألیف نهذیب األحک

 

 

 

 اعتبار کتاب های حدیثی متقدم شیعه در حوزه بغداد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در روزگار امام باقر و امام 
(علیه السالم)صادق 

افزایش فرهنگ حدیث پژوهی
شکل گیری اولین نگاشته 
های حدیثی راویان

کتابی که مورد اعتماد باشد و از کتاب : معنای اصل
.دیگری گرفته نشده باشد

کتاب 6600کثرت نگارش های حدیثی آن زمان بیش از 
است

شیخ طوسی و نجاشی در دو کتاب مهم فهرست خویش به 
اصل -اصل آبان بن عثمان: برخی از آن ها اشاره کردند

...اصل هشام بن حکم و-ابوحمزه ثمالی

 اصول اربعمائه)اصول چهارصد گانه(



 

 

  جلسه هفتم:

 کتاب شناسی اسالمی برای دستیابی به نسخه های کتاب ها

 

 :عصر ما مهم ترین کتاب شناسی اسالمی

 الی تصانیف الشیعه کتاب الذریعه 

 ویژگی ها: 

 

 منبع که مولف استفاده نمود تا این کتب نوشته شود:1

 الف( کتابخانه عمومی و شخصی

نکته منفی 2

عدم وجود نمایه ازنام کتب به کار رفته در آن پراکندگی اقسام نویسندگان از نظر زبان

نکته مثبت آن

اسامی نویسندگان شیعه وغیر شیعه که درباره
ی آرا شیعه بحث کردند

فهرست الفبایی دارد نمایه فهرست اسامی نویسندگان

مولف شیخ آقا بزرگ طهرانی

در جواب کتاب کشف الظنون کتاب در الذریه جمع شده50000 جلد میباشد26جمعا شامل  ق1329تالیف آن در سال 



 

 

 ب( استفاده از تذکره ها و شرح حال ها

 ج( فهرست کتابخانه ها

بود که اهل فضل برای ایشان تهیه می کردند.)به نقل از مرجع شناسی،  دست نویسی هاید( فهرست

 (10-12تالیف نور اهلل مرادی ، ص

 الذریعه کارهای زیر انجام شده است:بر 

 اعالم الذریعه توسط علینقی منزوی)چاپ نشده( 

مستدرک الذریعه، تألیف آقا بزرگ طهرانی، تحقیق سید احمد حسینی اشکوری، مشهد:  

 آستان قدس رضوی

 فهرست موضوعی از کتاب های الذریعه به نام تبویب الذریعه 

حدیث و معرفی کتب الذریعه و دیگر کتب فاخر مرتبط با بردن طالب به کتابخانه دانشگاه قرآن و 

 درس منبع شناسی)گزارش آن به مرکز اعالم خواهد شد.(

مثال معرفی کتاب منبع شناسی اخالق که توسط پژوهشگاه به عنوان مجموعه مقاالت به چاپ رسیده 

 بود و....

 

 

 

 

 



 

 

 جلسه هشتم: گروه بندی منابع از جهت دست اول و دومی بودن

 اقسام منابع 

 باشد شامل :منابع دست اول و دوم می 

 تفاوت منابع دست اول  و دوم:

 الف( منابع دست دوم بر ساخته از منابع دست اول میباشد

 ارائه بررسی ها، تحلیل،دیدگاه، مفهوم  یا شرح میباشد  منبع دست دوم شاملب(

 ج( مطالب منابع دست اول و دوم متفاوت است

 اول و دوم:مطالب منبع دست 

 

 : برای اثبات منابع دست اول و دوم میباشد  تناسب موضوعقاعده ی 

 مثال:کتاب عالمه طباطبایی منبع دست اول میباشد

 اما کتاب شاگردش آیت اهلل جوادی آملی منبع دست دوم میباشد

دست دوم

بر مقاله هایی که در فصل نامه یا مجالت
پایه گزارش های دیگر نوشته شده

بر کتابی مه در مورد یک رویداد تاریخی
پایه  نامه ها نوشته شده

ی کهه بازبینی  سامان مند یا بازبینی ادب
ل استحاصل ترکیب نتایج تحقیقات قب

دست اول 

حکایت یک رویداد با شاهدان عینی
نتیجه گیری های بدیع در یگ گهزارش

علمی
نقد های بدیع در اقوال علمی

سخنرانی سیاسهت مهداران دز زمینهه 
اهدافشان

پرونده ی دادگاه ها و اسناد قانونی



 

 

 

 نقد در چه صورتی منبع دست اول و در چه صورتی جز منابع دست دوم میباشد: 

ع دست دوم میباشد که به جای مراجعه  به اصل منبع با واسطه مطلبی را از دیگری در صورتی منب

 نقد کند 

 مطالبی که هنوز منتشر نشده را به صورت نقد و بررسی منتشر کند منبع دست اول میباشداما اگر 

 

 منابع دست سوم:

 الف( شامل دانش نامه ها و فرهنگ های نوین

 نند کتاب کودکانب( کتب درسی و تاریخی و علمی ما

 

 راه های دریافت منابع: 

همچون: دائره المعارف ها و فرهنگ های تشریحی به منظور الف( مراجعه به منابع مقدماتی 

 پژوهش آشنایی با مفاهیم اصلی و جنبه ها و ابعاد گوناگون موضوع



 

 

 
دائره المعارف کتابی  هست چند جلدی حاوی دانش بشری که با تعدادی نقشه و تصویر مزین شده 

است و عموما الفبایی است و حاصل زحمات گروهی نویسنده است که زیر نظر ویراستاران کار کشته 

 مقاالت آن را تدبیر کرده اند.

 تفاوت اساسی لغت نامه و دائره المعارف چیست: 

در این است که لغت نامه اساسا ناظر بر لغات است در حالی که دایره المعارف بیشتر ناظر بر 

 بحث کم و بیش مختصری از آنها است.اطالعاتی در باب موضوعات گوناگون و 

 دائره المعارف تخصصی 

 شامل افراد متخصص و علم تخصص میباشد

 مثال: دائره المعارف دین و اخالق

 هدائره المعارف شیع 

 دائره المعارف عمومی 

 مثال: دائره المعارف اسالم 

 دائره المعارف جهان اسالم

لغت نامه

فرهنگ  نامه

واژه نامه

دائره المعارف

عمومی 

تخصصی



 

 

وی ، مفصل ترین کتاب به زبان پهلدینکرت ) زند آکاسیه(به نام ایرانی اولین دائره المعارف  

 دانسته اند. 469222مجموع کلمات آن و  است

وایات و تاریخ ادبیات مزدیسنا دینکرت مجموعه ای بزرگ از اطالعات دینی و عادات و عقاید و ر

 است.

دینکرت از حیث حفظ روایات تاریخی، دینی، ملی و علمی ایرانیان چنانکه در دوره ساسانیان و 

 اوایل عهد اسالمی بوده؛ اهمیت بسیار دارد و مهمترین منبع می باشد.

 دائره المعارف ابن قتیبه است؛ دائره المعارف در جهان اسالم قدیمی ترین 

 زن و قدرت و غذا میباشدجنگ، شرافت،که شامل بحث هایی همچون 

 اخوان الصفا که موضوع آن حکمت یونانی استرسائل دائره المعارف  

 احصاء العلوم از ابو نصر فارابی میباشد و در بحث منطق شهرت یافتهدائره المعارف  

 به عنوان دائره المعارف شناخته می شوند: کتاب های ابن سینا  

 جلد 1قانون طب به زبان عربی و شامل  الف(

 ب( دانش نامه عالیی

 ج( کتاب شفا که در دو جلد به چاپ رسیده

دائره المعارف مفاتیح العلوم مولف آن احمد بن خوارزمی میباشد و از کتاب العین تقلید  

 کرده

 حدائق االموار فی حقایق االسرار )جامعه العلوم( مولف فخرالدین رازی  

رف مفتاح السعاده احمد تاش کبری زاده در رابطه با علوم و فنون به زبان عربی دائره المعا 

 نوشته شده است



 

 

دائره المعارف نفائس الفنون فی عرائس العیون مولف شمس الدین آملی که درباره شرح  

 (401-30)به نقل از مرجع شناسی، صموضوعات علوم

 

ار الزم و ضروری است؛ چون به پژوهشگر این مرحله بسیب( مراجعه به پایگاه های اطالعاتی؛ 

در صرفه جویی انرژی و وقت کمک بسیاری می کند. امروزه به علت حجم زیاد انتشارات، امکان 

دیدن منابع تخصصی، آن هم یک به یک در کتابخانه های گوناگون وجود ندارد. در این زمینه بهتر 

ورت ر پژوهشی پیشین است تا کمک بهتری صاست منابعی را بیابیم که منعکس کننده نوشتارها و آثا

 بگیرد.

چه به صورت برگردان یا رایانه ای از ابزارهای مهم برای مراجعه به فهرست کتاب خانه ها،  ج(

یافتن کتاب های مورد نیاز است. در این فهرست ها می توان از طریق نام نویسندگان، مترجمان، 

 عنوان و موضوع جست و جو کرد.

از طریق جست و جوی موضوع یا عبارت مورد نظر؛ مراجعه به موتورهای کاوش اینترنت،  د(

 -google- Altavista-yahooشواهد نشان می دهد که استفاده از موتورهای کاوش مانند 

 )سرچ(: ی ایرانیجستجو یموتورها

 parsijoo.ir جوپارسی��

 yooz.ir وزی��

 parseek.ir کپارسی��

در واقع، این دروازه ها سایت هایی هستند که منابع دروازه های اطالعاتی در اینترنت:  ه(

اینترنتی را در زمینه ای خاص، شناسایی و به شکل سازمان یافته، معرفی می کنند. از طریق این 



 

 

 دروازه ها می توان به مقاله ها، مجله ها، کتاب ها، پایان نامه ها، طرح های پژوهش و مانند آن

مراجعه کرد. برای مثال ، سایت کتاب خانه های مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، دروازه ای 

 اطالعاتی برای استادان و دانشجویان در حوزه های علمی و آموزشی به حساب می آید.

دیرباز این سایت ها جزو مهمترین ی علمی و مراکز پژوهشی؛ مراجعه به سایت انجمن ها و(

بوده اند. در حال حاضر نیز سایت اینترنتی آن ها از منابع علمی پژوهشی نهادهای تولید دانش 

 معتبر است مانند سایت انجمن روانشناسی یا کتاب داران...

 جلسه نهم:

 )در حال تکمیل است(شناسایی منابع پژوهش معتبر   
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