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، علمدددى یهدددامهدددارت، الحددددیث علدددم، ىپژوهددد، حددددیثاطوعددداتى سدددواد هدددا:کلیددددواژه

 پیشنهادها.

 مقدمه
 تفسدیر، دمانند دیدن، مختل  هایبخش تبیین برای که است گرانبهاای هگنجین 2،حدیث
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 این تفسیر یا انتقال در عمدی یا سهوی خطای گونه هر ،ایگا،، و اهمیت همین دلیل به طبعاً 
یددث  نشددان تدداریخى تجربدده کددهچنددان؛ آورد پدیددد مشددکوتى تواندددمددى بعدددی، هدداینسددل بدده موار

 رأی بده تفسدیر نیدز و روایدت مقا  در تحری  و تصحی  و دّس  و ،عل مانند عواملى که دهدمى
  است. انجامید، انحرافى یهاهفر  پیدایش به گا، حدیث، تبیین مقا  در

 ضدرورتى - شدودمدى تعبیدر نیدز الحددیث درایدة به آن از که - حدیثى یهاپژوهش، روی بدین
 حتدىکده آن  اولیۀ ارزش بر افزون شود؛مى بیشتر آن ضرورت پیوسته زمان، گذر با که دارد ،ّدی

 بدا حددیث یدک» ۷صدادس امدا  کده آنجدا تدا داشدت؛ و،دود :معصدو  امامدان حضور زمان در
  1.داندمى باالتر« محا روایت با حدیث هزار از را درایت

 و اطوعدات انفجدار کده - ارتباطدات و وعداتاط فضدای در ىپژوهدحددیث ضدرورت گسترش
 با مرتبط ابزارهای به تو،ه که شودمى سبب - است دور، این اساسى   ویژگى   اطوعاتى آلودگى

 ،هددت در اطوعدداتى، سددواد ویددژ، بدده فضددا، ایددن یهدداشدداخص از و یابددد ضددرورت نیددز فضددا ایددن
 ولددى ندددارد، و،ددود لفىمخددا نظددر ظدداهراً ، سددخن ایددن در بگیددریم. کمددک الحدددیث علددم پیشددبرد

  شود. روشن باید که دارد پى در مسائلى مربوط، یهاهنابایست وها هبایست و استفاد، چگونگى
  دهیم: پاسخها پرسش این به که آنیم پى در مقاله این در
  چیست؟ اطوعاتى سواد .۱
   است؟ الز  ىپژوهحدیث برای اطوعاتى سواد مانند مهارتى از گیریبهر، چرا .۲
  چیست؟ مسیر این در آن ازگیری بهر، راهکار .۳

 : شودمى ارائه بخش سه در مقاله، روی بدین

 چیست؟ اطالعاتی سواد اول: بخش
  :اندهگفت اطوعاتى سواد تعری  در

  هاا فنااور در عیسار راتییاتغ و تحاوالت جهینت در هک استى مفهومى اطالعات سواد
 جامعاه در اتیاح اداماه منظاور باه فارد هیى کاهاامهاارت به است. شده دایپى اطالعات
  2.شودىم گفتهى اطالعات سواد است، ازمندینها آن بهى اطالعات

  :اندهگفت مفهو  این تاریخچۀ باب در
                                                      

 .۲، بمعانیداالخبار. 1
 .۱۳۸، بس اددا العاتی؛ نقل شد، در: ۷۲، ب۱۹۹۲مارایی ، . 2
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 پیکار در ولاى دارد.ها هکتابخان و دانش تاریخ درازا  بها  هسابق اطالعاتى سواد محتوا 
 باار نینخسات را تعتیار این دارد. سابقه قرن نیم دحدو ىاطالعات سواد ریتعت تاریخ جدید،

 دانادىمى اطالعات سواد  دارا راى سک او کرد. اعالمم، 4791 سال در« کىروفسکژو پ »
 اطالعاات از اساتفاده باا بتواناد و باشاد دهید آموزشى اطالعات منابع از استفاده  برا هک

 در «لاریت رابارت» ،م4791 ساال در« ناالیبورچى ل»، او از پس .ندک ح  را تود مسائ 
 بهاره فرهنا  گساترش باا همزمان دیىران، و ،م4799 سال در« ولتاوک ارولک» ،م4797

هاا تعریف این همه تالصۀ «.کردندتر کام  را تعریف این مجاز  فضا  و رایانه از ور 
 باه پاساخ درى سانت ساواد مفهوم گسترشى اطالعات سواد» تالصه، طور به است: چنین

  1.«مینکىمى زندگ آن در ما هک است  اجامعه

   نویسند:مى وولز و لورتشا
 :شاام  کاه شاد فیتعر  دارید سواد عنوان به شتریب ىاطالعات سواد م،۴99۶ سال در
  نحاو باه  ارساانه ساواد .باود تاود  بارا ریتصاو صورت به انیب و آموتتن ر،کتف

 دیااتول تیادرنها و  یاتحل یىتواناا ،ىدسترسا از فراتاار انیدانشاجو هکا شاد سیتادر
 صاورت باه  ااناهیرا ساواد ،تیانها در .باشند دارا را دیجد جینتا ةیارا  برا اطالعات

 باا ارکا پارداز،واژه  هابرنامه با کار هرگونه یا و کمدار و اسناد شیرایو و جادیا یىتوانا
 ىارید زا  اگساترده فیط از استفاده و داده،  هاىاهیپا به ىدسترس گسترده، صفحات

 ،ىبرتا توساط 2« ساوادفرا» اصىالح ،حاضر حال در .شد آغاز موجود  افزارهانرم
 اماروز  فناور  ایدن در تکمشار  برا از،ین مورد  هامهارت گسترش دادننشان  برا
 تیریماد و ىبررسا ،ىابیاباز یىتواناا ،گساترجهاان و  ظهاور باا .است رفته ارک به

   3.افتی ضرورت سوادبا افرادِ  ىزندگ تیفکی ىلک بهتود  برا آن از استفاده و اطالعات

 مقدداطع تمددا  در بلکدده پددژوهش، فراینددد در تنهددا ندده اطوعدداتى، سددواد روزافددزون ،ایگددا، و نقددش
 بدده؛ نیسددت زندددگى در نآ از گریددزی کدده اسددتای هگوندد بدده زندددگى ،دداری امددور در حتددى و آموزشددى

 سال در وولز و لورتشا .اند،کرد تجربه را نقش این کرونا ویروس دورۀ در بشر آحاد تما  کهای هگون
  بودند: نوشته میودی ۲۳۱۲

                                                      
 .۱۳۸، بس اددا العاتی .1

2. transliteracy 

 .۲۶۷، بهاىدآم زشدمجازىروابطددرونیدس اددا العاتیدباداستفادهدازدمحیط. 3
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 درس  هااالسکا ىسنت  هاطیمح ن،ینو  ها فناور و اطالعات عیسر هتوسع تاطربه
  جاا ،شدهنییتع شیپ از متون و آموزش مرسوم  هاروش .هستند حمله و تهاجم تحت
 اسات الزم نیابربنا .دهندىم 1تلنىرزننده  هاالسک  یقت از ،نینو  ها فناور به را تود
د از و ىسنت  هاروش هاتابخانهک تمام  را تود ىاطالعات سواد  هامهارت آموزش هافتادم 

  مجااز آماوزش نیناو  هااطیمحا نیادرا و ننده،کتسته نامرتتط، معمول طور به هک -
 باه گرناه و ،نادک تکاحر سارعت باه دیاب حرفه نیا  ک ... گذارند نارک – هستند دهیفاىب

 دیاناپد و نیىزیجاا  موتاور ةیانقل وسائط توسط هک - شکاسب  هاهکالسک سرنوشت
 2.شد تواهند دچار - شدند

کدز از برخدى شدود، خدارج گدویىکّلدى از زمینه این در ریزیبرنامه و گفتن سخنکه این برای  مرا
گ آمدددوزش،ی بدددرایى هددداعملدسدددتورال و اسدددتانداردها و روشدددن یىهددداشددداخص علمدددى  و ،یریدددفرا

 اسدت: رید  شدر  بده آن ازی امجموعده هکد اندرد،ک تعری ى اطوعات سوادی هامهارت سنجش
یى توانددا (۳ ،ازیددن مددورد اطوعددات زانیددم وى ژگددیو صیتشددخ (۲ ،اطوعددات بدده ازیددن صیتشددخ (۱

ی راهبردهدا ازی ریدگبهدر،یى تواندا (۴ ،مدؤثر و دیدمف صدورتبده  ازیدموردن اطوعدات بدهیدابى دست
یى توانددا (۶ ،آمددد، دسددت بددهى اطوعددات منددابع و اطوعددات منتقدانددهى ابیددار  (۲ ،و،ددو،سددت

 سددهیمقایى توانددا (۷ ؛مسدد له حددل ماننددد خددابى هدددف بدده دنیرسددی بددرا اطوعددات از اسددتفاد،
 خدودى ا،تماع فهیوظ شناخت (۸ دانش؛ به افزودن و مو،ود دانش با آمد، دستبه  اطوعات

 اطوعداتی بندددسدته و ،ىسدازمانده ،یگدردآور (۹ آن؛ از اسدتفاد، و اطوعدات بدهى دسترس در
گدداه (۱۳ و شددد،؛ دیددتول ایدد آمددد، دسددتبدده  ی ریادگیدد ازیددنشیپددى اطوعددات سددوادکدده ایددن ازى آ

 است. العمرمادا 

ی رکدف رونددیدک  هکدبل سدت،ین مهارت تنهاى اطوعات سواد هک دهدىم نشان هایىتوانا نیا
  3 داد آموزش فرد به دیبا آنی ریگلکش و تیتقوی برا هک ستا

 گرفتده  رار بحث موردى مختلف متون درى تابشناختک آموزش وى اطوعات سواد مفهو  ارتباط
 بدر همگدان پیوندد، ایدن کید  و کّم  مورد در کارشناسان میان ،زئى نظر اختوف و،ود با و است
 کتابشدناختى آمدوزش توسدعۀ مسدیر در نوعى به را اتىاطوع سواد بلکه اند، همداستان آن اصل
 اطوعدات» بده «محدوری کتداب» از را پدژوهش و داندش محدور تحدّول کده صدورت بددین دانندد؛مدى

                                                      
1. Flip classroom 

 .۲۷۸ – ۲۷۷، بهاىدآم زشدمجازىروابطددرونیدس اددا العاتیدباداستفادهدازدمحیط. 2
 .۱۳۸۲، بس اددا العاتی؛ نقل شد، در: ۲۳۷، بآم زشدس اددا العاتی؛دروشدهادودراهبردها. 3
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 شناسدندمدى رسدمیت به را «اطوعاتى یهامحمل تنّوع» دیگر، عبارت به پذیرند.مى «محوری
 گذرند.نمى آسانى به ،هانى یهاوا عیت کنار از و

لددى تددا امددواج فضددای ت روزآمدددی مددا را بددر آن مددىضددرور گ  کدده تحددول منددابع اطوعدداتى، از الددوا   دارد 
گوگل»مجازی، و به تعبیری  ل تا  گ  که نده معقدول، نده مقبدول و  - بپذیریم و به ،ای طرد این تاییر 1«از 

گاهانددده، آزادانددده، هوشدددمن - نددده مقددددور اسدددت کندددیم؛ یعندددى آ دانه و از ایدددن ابزارهدددا بهدددر، وری  بهینددده 
 الهى خود کمک بگیریم.  - ها در مسیر اهداف انسانىمسئوالنه، از این فناوری

 تیوضع 3«ر ومى یهاتیانسان سنجش» نا  با یاثر در ۲۳۳۴ سال در گرانید و 2بمنیشرا
 :دهندىم شر  را

 هار از شیبا و گساترده طوربه  که ىمدارک :است 4انتشارات شته از ىنسل محرک و ،
 ىدسترسا امکاان زمان، هر در و دارند قرار دسترس در ،خیتار در ىرید ىپچا انتشارات

  فارد ناامباه  واحاد ىمدارک اغلب حال، هر به .دارد وجودها آن از نسخه هاونیلیم به
 ىاصال ونادیپ کهىزمان از ،هاآن  وندهایپ ای ىوب  هاآدرس اما ،اندشده منتشر تاص

 نیاا یاا ندارناد 5ىتىا درون ونادیپ ىارید اکنون و کرده رییتغ است، شده جادیاها آن
 حاال در و شاده جاادیا  کتابدار مخازن از ىمختلف انواع اکنون .اندارزشىب وندهایپ

                                                      
گدذر زمدان پرداختده و در بخشدى از آن  .1 نگارندۀ این سطور، در یادداشتى با همین عنوان بده تحدول ابزارهدای داندایى بشدر در 

 نگاشته است: 
کنون سودای سلطه بر ،ان و روان و اندیشۀ آدمیان را که هدیۀ خدا بود به آدمیان، و  رن« ر م» ها در خدمت آدمیان بود، ا

که کندون ندیدد، بدود. ایدن مددعى سر مى« هل من مبارز»نه میدان، ندای دارد و در این  کده مانندد آن را بشدر تدا  دهد؛ ر ابتى 
کسى اینگیرد و پیش مىها را مىنوظهور، دست شمارند، کنون   گونه باور نکرد، بود.برد. نیروی نهفته در عدد را تا 

گدر نخواندد، ایدد، بخوانیدد تدا  صۀ چند نسدل شدمارند، کدود  سدرکش و چمدوش بده نو،دوانى هدا را، ا کده چگونده آن  بدانیدد 
کده روزی بده  کشید،، و آمد، تا بشر را  کهنساالن تاریخ  د  که در برابر  « اند  بدا طبیعدت»رسید، و از آنجا به ،وانى؛ ،وانى 

بت و منفدى که در این سلطه، چه دستاوردهای مثواهمۀ آنفخر بفروشد، بى« سلطه بر طبیعت»شادمان بود، وادارد تا به 
 رود.تصور مى

کازدذ بدا شدمارند،، هندوز صدحنه کده ،ددال  را از صدحنه بیددرون « مکدان»هدا را بده صدحنه آورد، و «مدوج»هدایى دیدددنى دارد 
اخدوس و »را فرو ریختده، و دل نگراندى بدرای اصدحاب « هویت»داد،، و دیوارهای « شتاب»و « زمان»راند، و نقش اول را به 

کده بایدد ماندد و دیدد.به ارماان « فرهنگ و سنت کده هندوز در سدر دارد،  گوگدل، »« )آورد، است، و ای بسا سدوداها  گدل تدا  از 
 (.۱۳۹۸تیر  ۹، «سایت لیزنا

2. Schreibman 

3. A companion to digital humanities 

4. Pseudo-publication 

5. Online 
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   1.هستند استفاده

کى مدیریت» عبارت با گا، تاییرات، این از لز آندرو شود.مى یاد «چاال   نویسد:مى و 
 تااا رودىماا کااار بااه تجااارت  ایاادن در شااتریب کااه اساات ىعتااارت ىچاااالک تیریمااد

 باه ازیان بار دیتاک برا  ،ىصنعت و  تجار  هاطیمح در شتریب عتارت نیا .هاکتابخانه
  روهااین و وعواما   اقتصااد ماوارد در راتییاتغ باه پاساخ در آسان و عیسر حرکت

 2،« ریپااذانىتااا » ،ىچاااالک بااا ماارتتط صاافات دیىاار .رودىماا کااار بااه ىرقااابت
 کاه اسات آنجاا تاا موضاوع ایان اهمیات .است 4«ىدهپاسخ» و 3« ریپذانعىاف»

   5.است بوده ىچاالک تیریمد مفهوم محور حول عمدتا   ۴1۴۶ فالیا کنىره دو موضوع
کى مدددیریت نمودهددای از یکددى  بددرخط هددایدور،» آمددوزش، سددازی   عمددومى عرصددۀ در چدداال
کنون هم که 7است 6)مو ( «آزاد گسترد،  از حمایدت در،هت ممه بسیار ابزاری (۲۳۱۳ )سال ا
 کدداربران آمددوزش و تحصددیل، ادامدده هددا،مهددارت آمددوزش ا،ددرای، بسددیار درسددطحى عددالى آمددوزش

   8«.گردندمى تلقى
کیدد - کدرد، ارائده بشدر تداریخ سو  هزارۀ تبیین برای که -ای هشبک ،امعه نظریه در زکاستل  ت 

  :دانش که کندمى
 جهاانى نظاام، ایان ثانیاا  ؛ گیاردماى  جا عمومى پژوهشى نظام و هادانشىاه در اوال  

 سامینارها، نشاریات، هاا،کنفارانس انتشاارات، شاک باه  مداوم ارتتاط به ثالثا  ؛ است
   9.دارد بستىى اینترنتى ارتتاط نیز و آموزشى ها انجمن

 ورود و ایرشددته میددان هددایپددژوهش وهددا آمددوزش ماننددد راهکارهددایى گسددترش، دیگددر سددوی از
                                                      

کتابآماد،». نقل شد، در: 1 کتابها برای آیند،: الگویى پشناسىسازی   .۴۸۲ - ۴۸۴، ب«هاشناسىژوهش محور برای 
2. adaptive 

3. flexible 

4. responsive 

کتابخانده دانشدگاهى ». 5 کى: راهبردهایى برای موفقیت در مدت زمان تاییرات سریع )مطالعۀ مدوردی( یدک  مدیریت چاال
 .۲۸۱، ب«استرالیایى

6  . Massively Open Online Course, or MOOC. 
گونه آموزش مجازی ارائه شد،، از ،مله سیستم  هاینسخه .7 کنون به عنوان ر یب یدا « فرادرس»ایرانى متعددی از این  که ا

 ها به میدان آمد، است. های رسمى در بیشتر رشتهمکّمل آموزش
گسترد، آزاد مو  پرداختن به روند تکامل تعلیم و تربیت». 8 کتابداران در  هاکتابخانه»؛ ۲۹۳، ب«کتابخانه و دور، بر خطر  و 

 .۱۱، ب«عصر ارتباطات مو 
کتابداری بین» .9  .اىجامعهدشبکه: ر. ؛ نیز ۱۲۳، ب«المللى، توسعه، و نظریه ،هانى شدنعوامل تاییر: 
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 کده شدد، سبب اطوعات، نشر و تولید آهنگ گرفتن شتاب و ریزی برنامه در نگری آیند، عنصر
  شود.تر ،دی هامهارت گونه این از استفاد، ضرورت

 دومدین بده پرسدش دومدین بررسدى بدرای - شدد بیدان ایجداز نهایدت در کده - توضیحات این با
   رسیم.مى مقاله بخش

 است؟ الزم یپژوهحدیث برای عاتیاطال سواد مانند مهارتی ازگیری بهره چرا دوم. بخش
 شدود.مدى پیگیری هدف چهار به ىپژوهحدیث اهداف تقسیم از پ ، پرسش این به پاسخ

 ازگیددری بهددر، محسددنات بدده آنگددا، و هدددف آن توضددیح بدده ابتدددا اهددداف از یددک هددر عنددوان ذیددل
 پردازد.مى هدف آن تحق  ،هت در ىپژوهحدیث برای اطوعاتى سواد یهامهارت

 بده تنهدا مقالده، محددودیت ا تضدای به است. متنوع و متعدد ىپژوهحدیث فواید و دافاه
  شود:مى اشار، اختصار به هم آن مورد، چهار

 گسدترش، و تدرویح تبیدین، و تحقید  است: چنین الحدیث علم یهاپژوهش از هدف چهار
  عمل. و تربیت گویى، پاسخ و دفاع

 بدا تداریخى یدا حددیثى شداهد یدک فقدط اختصدار، ترعاید بدرای اهدداف، ایدن از یدک هر برای
  شود.مى بیان کوتا، توضیح

  تبیین و تحقیق الف.
 بیند: که همرا، با تدّبر و تفّقه نباشد، خیری نمىدر  رائت حدیث، آن زمآن ۷امیرالمؤمنین

  ینذ مدةىلبذ ىف  یط و أو تدب ، مهیف  ین ق ّ ة ىف  یط و أو تفهم، هیف  ین ىللم ىف  یط و أو
وّ ىف و  ،کتف مهیف  مهیذف  ینذ ق ّ ة ىف  یط و أو تفهم، هیف  ین ىللم ىف  یط و أو أط  ، ةیر

  1.2هیف ورِ وا نس ىف  یط و أو م،هیف فقه و ىلبمدة ىف  یط و أو تدب ،
  داند:مى همگان وظیفۀ را تفقه چنین به ىیابدست برای پرسش ۷صادس اما  لذا

 لن و قذذال،ی مبذذم أطذذبوّی أن سذعهمی و لمذذممهم ع فذذوّی و تفقهذذوّی و سذأنوّی تذذى ّناذذم  سذعی و
 3.4ةیتق منک

                                                      
 (.  ۱۶۲ب ،۱۲ج ،القدیمة( -)ط  روض دالمتقیندفیدشرحدمندالدیحضرهدالفقیهداند )مجلسى اول این حدیث را صحیح مى. 1
 .۳،  ۸۷ب ،۱، جالکافی. 2
 (.۱۶۶ب ،۱۲ج ،القدیمة( -)ط  روض دالمتقیندفیدشرحدمندالدیحضرهدالفقیهداند )مجلسى اول این حدیث را صحیح مى. 3
 .۹۷، ب۱، جالکافی. 4
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  شود: انجا  باید 1بار یک هفته هر کم دست وظیفه این
کذذذىف نفسذذذه فذذذ  ی و مسذذذلم( صکذذذن )أو ن  ذذذص أ   ۹ّه ولذذذال قذذذمل  اذذذهید ألمذذذ  جعذذذة ص 
 2.3اهید ىلن سألی و تعم د یف

 احکدا  خداّب  بارۀ در گاهى شد،، امر ما به مختل  روایات ر که دین در تفقه دیگر، سوی از
 در مجلسدى عومه دانند.مى دین عاّ   معنای به را آن محدثان از برخى اما شود،مى معنا فرعى

 خاصدى عددۀ بده را تفقده کده نفدر آیدۀ مصدداس بدا بیدان ایدن میدان ،مع برای وی است. شمار این
  نویسد:مى داند،مى

 و د،یذبمنتقل أو بمو ّتذمد لمذم نیّنذد فذ وع تعلذم ىلر ر کّأل محله ن یّند ىف تفقهوّ ۷قونه
 و هیذذف لهینوذذ نکذذمی مذذمیف نیقذذیّن صیبت وذذ ّنفذذ وع و ّألصذذال مذذن ّألىلذذم ىلذذر محلذذه نکذذمی

   4.  یغ ىفی ّن  ىل بمنظن
 بده خطداب 5صدحیح حددیث در ۷صدادس امدا  کده اسدت آنجدا تدا دیدن بارۀ در سؤال ارزش
کت تعل اعین، بن حمران  داند.ها مىآن نکردن سؤال در را شدگان تبا، از گروهى هو

 6.سأنانی و ألهنم ّنام ا لی ل م
 فقیهدان از شدماری یهداهتوصدی ضدمن در کده یابددمدى اهمیدت آنجدا تدا تحقید  ایدن ضرورت

گردان که خوانیممى  را «هادّلد و روایات در تاّ   استقصای» و کرد، نهى «فتوا در تسّرع» از را خود شا
                                                      

گر به سکون ،دیم باشدد  - که در این حدیث آمد، - «،معه»کلمۀ . 1 گر به ضّم ،یم باشد به معنای روز ،معه است، ولى ا ا
، شورحدالکوافی( و مازنددرانى )۱۷۴، ب۲، جشرحداصو لدالکوافیاست. در اینجا صدرالدین شیرازی ) به معنای هفته

« روز ،معده یدا هدر هفتده»... ولى برخى شدارحان بده احتیداط آن را  دانند( آن را فقط به معنای روز ،معه مى۱۲۲، ب۲ج
کرد، ( در ۳۲۸، ب۱، جصافیا( و  زویندى )۱۸۱، ب۱، جل افی(، فیا )ا۱۳۱، ب۱، جمرآةدالعق لاند. مجلسى )معنا 

(. بده نظدر نگارندد،، ایدن تفسدیر بدا ۳۸۸، ب۱، جالهو ایاداند. )مى« یک روز در هفته»این شمارند. مجذوب تبریزی آن را 
کشورهایى زندگى مدى کنون بخشى از پیروان اهل بیت در  کده روز ،معده در ،امعیت دین سازگارتر است؛  یرا هم ا کنندد 

سدور، حدح احکدا   ۷۸سدور، مائدد، و آیده  ۶ت و اینان فرصت تعّلم نمى یابند. از سدوی دیگدر بدر اسداس آیده آنها تعطیل نیس
کنیم.  دین برای عسر و حرج آفریدن نیامد، است. لذا بهتر است ،معه را به سکون ،یم  رائت 

 ،۱۲ج ،القدیمدة( - )ط روض دالمتقیندفویدشورحدموندالدیحضورهدالفقیوهداندد. ). مجلسى اول این حدیث را صحیح مدى2
 (.۱۶۶ب

 .۹۷، ب۱، جالکافی. 3
 .۱۳۳، ب۱ج ،مرآةدالعق لدفیدشرحدأخباردآلدالرس ل. 4
 .۱۶۲، ب۱۲، جروض دالمتقین. 5
 .۹۶، ب۱الکافى، ج. 6
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 ،عفدر شدیخ 3،،دواهر صداحب 2،مجلسدى بدا ر محمدد از نمونده، عندوان به 1؛انددانسته ضروری
 7الاطداء کاش  على شیخو  6الاطاء کاش  حسن شیخ 5،مامقانى عبداهّلل شیخ 4،شوشتری

 بده خدود روایدى ا،داز، در مهدم اصدل این برای مثالى عنوان به شوشتری ،عفر شیخ شود.مى یاد
  نویسد:مى نىهمدا محمد میرزا

 اریبسا چاه فرزنادم! رد:کا تیوصا مان باه بااره نیدرا جواهر صاحب بزرگوارم، استاد
 و حادود باا  اتیاروا در شاهیاند از مان هکا بود صالت و طهارت امکاح از مىکح
   8.ردمک استنتاط اتید

 امکاندات ازگیدری بهدر، کده دارد نیداز فدرا  زمدانى بهای ،گسترد تحقی  چنین که است روشن
یابى و ذخیر،   کند.مى کوتا، بسیار را را، این حدیثى منابع با 
ویج ب.  گسترش و تر

 کده کسدانى در حددیث درد باید است. الز  نیز حدیث درد بلکه نیست، کافى حدیث درس
  شود. تقویت سطح، هر در ،اندهآموخت حدیث درس
 ایدن مدتعظ اسدت. شدد، بیدان شدگفت مطالدب بیدت اهدل سدخنان تعلدیم اهمیدت بارۀ در
 عمدل معندوی پداداش در سدخنان، ایدن معّلدم ،۷با ر اما  کو  اساس بر که است آنجا تا ا دا 

 امدددا  9شدددود. کدددم خودشدددان پددداداش ازکددده ایدددن بددددون بدددود، خواهدددد شدددریک آموختگدددان داندددش
 بدرای و بیاموزندد دیگران به خدا برای و گیرند فرا خدا برای که افرادی کهکند مى بیان ۷صادس

 ۹خددا رسدول 10شناسدند.مدى «بدزرگ» صفت به هاسمانآ ملکوت در راها آن کنند، عمل خدا
کرۀ و مو ات  را زد، زندگ شمشدیر که گونه همان داند،مى هادل یافتن ،و سبب را حدیث مذا

                                                      
کتاب. 1 شناسى منابع مربوط در این ا وال در باب نهى از تسّرع در فتوا، همه از سایت مکتبۀ فقاهت نقل شد. مشخصات 

 یگا، اطوعاتى آمد، است. آن پا
 .۲۳۸، باجازاتدالعالم دالمجلسی. 2
 ۱۳۶، ب۱، جاختراندفقاهت. 3
 همان.. 4
 .۲۳۶، بمرآةدالرشاد. 5
 .۱۳، ب۱، جان اردالفقاه . 6
 .۲۸۶، ب۲، جالن ردالسا عدفیدالفقهدالنافع. 7
 .۴۶، بغنیم دالسفر. 8
 .۴،  ۸۲، ب۱، جالکافی. 9

 ۶،  ۸۶همان ب . 10
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  2.اندهدانست «آن زکات» مانند را علم تعلیم نیز 1دهند.مى ،و
 منتظدر ندهدد، دسدت از را تعلدیم صدتفرکده ایدن بدرای ۹خددا رسدول بددانیم کده است کافى

 نهایدت در خود و آوردمى شمار به بیمار مانند را آنان بلکه ماند؛نمى حضرتش نزد به افراد آمدن
 کدو  و اسدت گوا، امر این بر نبوی سیرۀ رفت.مى سوی ان و سوی این مداوایشان برای مهرورزی

  است: تاریخى نگرش این مؤّید امیرالمؤمنین
ّ طبیىل ه ودوی   3.ب  ی

 بتوان و تى که است این در سخن 4.شودمى بسند، مقدار همین به آن ارزش و تعلیم بارۀ در
 و زمدان کمتدرین و هزینده کمتدرین صدرف بدا، را تعلدیم ایدن دامندۀ اطوعداتى سدواد هدایمهارت با

 اسدتفاد، :بیدت اهدل معدارف نشر برای طویى فرصت این از چرا داد، گسترش سفر، کمترین
  یم؟نکن

 گویى پاسخ و دفاع ج.
گددوهری گرانبهدداتر باشددد، طمددع دزدان بددرای سددر ت آن بیشددتر مددى شددود و لددذا مرا بددت بیشددتر هددر چدده 

کده گرانبهداترین گدوهر معندوی  - :طلبد. بر طب  این  اعدۀ عقلى بشری، برای حددیث اهدل بیدتمى
 ى و کیفى( داشت. های بسیار  یاد و بسیار ،ّدی )کّم باید برنامه -ما پ  از  رآن است 

 «روزآمددی» عنصدر آیند،مى پیش رنگ هزار تازۀ یهانیرنگ با دزدان که روی آن از همچنین
 ارزشدددمند، عنصدددر ایدددن بدددارۀ در نمایاندددد.مدددى را خدددود واالی ،ایگدددا، حددددیث، حدددریم از دفددداع در

  شود.مى اشار،ها آن از برخى به که شد، وارد متعددی شواهد و نصوب
  فرمود: که است ۷صادس اما  کو  زمینه دراین شاهد مشهورترین یکم.

 ُ ه   ّْنَعممل  َزَمم   ُلُم  ب  َِتْ َوّب   ه  یْ ىَللَ  َو
 5.ّنلیَ

 خود مها،م برابر در انسان کهای هگون بهاند؛ هدانست مها،م گیریزافل معنای به را «هجو »
 بدداطلى شددبهه کدده روی آن از؛ اسددت «شددبهات» معنددای بدده نیددز «لددواب » 6.باشددد نکددرد، آمدداد، را

 خدود تلبدی  و تددلی  بدا و آیددمدى میددان بده مبدّدل لبداس این با و پوشید، ح  ،امۀ که است
                                                      

 .۹۹بهمان، . 1
 .۱۳۱، بهمان. 2
 .۱۳۸، خطبه نهجدالبالغه. 3
 .منی دالمری تفصیل را، بنگرید: . 4
 .۶۱، ب۱، جالکافی. 5
 .۱۳۲، بالکهفدال افی. 6
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   1فریبد.مى را مرد 
 د یدد  شددناخت را حدد  بدده ىیددابدسددت شددرط ۷امیرالمددؤمنین کدده دانددیممددى دیگددر، سددوی از
   فرماید:مى کهچنان؛ داندمى باطل

 یَ  ّىْلَلُموّ َو 
َ
ُفوَّتْع  َنْن  ْم ُک ه ْشَد     َیُ ُفوّ َتىیَ  ّن ب   َتْع  

ََ  یّنیَ ُطذُبوّ َنْن  َو  ،ُه َک َت
ْ
 َتذىیَ  َتذم   ک  ّنْ  َرذم   یمب    َتأ

ُفوّ ب   َتْع  
سیَ  َنْن  َو  ،َ َقَضُه ی ّنیَ ه   وُّک ََتَ ُفوّ َتىیَ  ب  ب   َتْع  

  2.َ َ َب  یّنیَ
 اهدل از ،معدى نه،شوربختا که داشتن خبر فقط نه، است «باطل معرفت» از سخن اینجا در
  نویسد:مى مجلسى عومه روی بدین .اندهداشت محرو  را خود نیز اولیه گا  همین از نظر،

حلمصص أن من ىل   أ ص زممنذه و میذز بذنی تقهذم و بذمطلهم، و ىلذمملهم و  ذم لهم، و مذن یتبذع  وّ 
مل قذذنی و یتذذ اّ  ألمذذاو، و یتبذذعّ  أل ذذوّ  مذذهنم، و ی ذذتبه ىللیذذهّ  ملب لذذنی، و و ّحلذذق و مذذن یتبذذعّ 

مل قنی. ملب لنی و ضعفّ  حلق و غلبةّ  نبمطص و قلة أ صّ     3تع ض نه شهبة، بکر ة أ صّ 
 اسدت، آن اصدلى نمادهدای از یکدى اطوعدات، شدتابان رشد که دنیایى در پرسیم:مى اینک

؛ شدناخت هدا(آن پاسدخ و یشدانهااسدتدالل بدا )یعندى خدوبى بده را باطدل های،ریان توانمى آیا
  برود؟ مجازی سفر به فناوری پای با و بگیرد کمک اطوعاتى سواد از انسان،که این بدون

 مدا به ما، و خورشید گذر را حضور این. نیست کافى زمان در تقویمى حضور که است بدیهى
 خدودش فدرد هدر را حضدور گونده این که است الز  زمان در فرهنگى حضور بلکه کند.مى تحمیل

گر و ندبرگزی خود برای باید یان نکند، انتخاب ا  آن، هداکتداب روی از زمان، شناخت بیند.مى  
 اصدناف بدا تعامل و متنوع یهاهصحن در حضور از بلکه آید،نمى دست به کهن هایکتاب هم

  :اندهگفت درست و بجا شود.یاب مىدست مرد  مختل 
 و حااواد  و اتیاامحتو و نیمضااام نجااایا در زمااان از مقصااود هکاا اساات ارکآشاا

  4آن. امیّ ا و خیتار نه است زمان ها فرهن 
  گوید:مى دهند، تکان و سنگین هشداری در مطهری استاد

 «اللاوابس علیاه تهجام ال بزماناه العاالم» مخاالف مفهاوم مشامول و مقاب  نقىه ما
 تاود زماان از، المحارا  الى التا  من، ساقه به تا صدر از، آتر به تا اول از هستیم.

                                                      
 .۴۲۱، ب۱، جشرحدالکافیدمازن رانی. 1
 .۱۴۷، خطبه ۲۳۲، بنهجدالبالغه. 2
 .۸۷، ب۱، جمرآةدالعق لدفیدشرحدأخباردآلدالرس ل. 3
 .۱۶۸، ب۳، جالحیاة. 4
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 شاویمماى مواجه مرتته یک، زنیممى چرت و تتریمبى و نشسته طور همین 1.بیختریم
 قتال  ، تتریمبى تودمان زمان از چون ... شود تقسیم باید هازمین که مسأله این با مثال  
 همچناین و کرد. باید چه و چیست تکلیف که نکردیم حسا  و بودیم نکرده بینىپیش

 باا مرتتاه یاک .اسات پارده پشت در آنچه از تتربى و گذردمى دنیا در آنچه از تتربى
 هام بااز ... بکنایم فکار نیسات فرصات شویم،مى مواجه زن اجتماعى حقو  مسأله
 چاه ... تتاریمباى ما و آمد تواهد «لوابس» این از و مشتته امور این از هم سر پشت

 ایان کاه ستا ینا ،کنیم تهیه نس  این رهتر  برا  طرحىکه این ازتر مهم 2کرد؟ باید
 در عما  کیفیات و تاکتیک لحاظ از هدایت، و رهتر  ۀمسأل که بىیرد تقّو  ما در فکر

 از را تیاال ایان بایاد ما و کندمى فر  متفاوت، اشخاص مورد در و متفاوت ها زمان
   3... کنیم رهتر  قدیم متد همان با را جدید نس  که کنیم بیرون تود سر

 فرمود: حنفیه بن محمد ،ناب خود فرزند به نظامى رهنمودی در ۷ امیرالمؤمنین دو .
َ َو    ّْغ    ْقَص  َا ب 

َ
ََ  ُغ یَ  َو  ّْنَقْو    ه نیَ  ّىْلَلْم  َو ، َا َبَو

َ
ََ  ه ْو ْن  ّننیَ ْند   م    4.ْ َ مَ هُل  ّه   ىل 

  نویسد:مى دارد.مى بر بلند کو  این نکات از پرد، خویى حبیب میرزا توضیح
 چشام یعناى بصرک غّض  بتین. را دشمن نقىۀ آترین و بىشا چشم ىیعن بتصرک، ارم

 ان اعلام و نىیارد. را تاوها آن از وحشت و ترس تابند فروها آن شمشیر بر  از را تود
 5.تودت توان نه کن تکیه ستحان تدا  به پیروز  برا  یعنى النصر...

 مددداو  بیددداری بدده را خددود سددپاهیان کدده خددوانیممددى حضددرتش ،نگددى دسددتورات در سددو .
 مختلد  یهامناسبت در و بارها بلکه دارد،نمى رواها آن بر را زفلت لحظه یک و خواندمىفرا

 بدده آمددد،، مختلدد  منددابع در کدده ،مددوت، ایددن شددود.مددى یددادآور را همیشددگى بیددداری ضددرورت
                                                      

کو  شهید مطهری به سخن یکدى از مشداهیر معاصدر اشدار، مدى. 1 کده مدىدر ت یید  کده »گویدد: شدود  را، رشدد شدما ایدن اسدت 
شدود، روزنامه باعث به روز شدن علم شما نمى .خوانما  و روزنامه هم نمىمن از ابتدای انقوب فیلم ندید، .فیلم نبینید

کتاب نوشتها  و نه روزنامه خواند،من نه فیلم دید، .بلکه تفسیر بخوانید )ر.  نقد ایدن سدخن در مقالده: « ا ا ، اما چهل 
 (. ۱۳۹۱ابان  ۳۳رضا واسعى. سایت خبر آنوین،  ، سید على«روزآمدی از شرایط اولیه مبلغ دینى است»

کده م. 2 یادا امدروز نیدز  کده مسدائل نوپدیدد محددود بدود، اسدت. در که این سخن در حدود نیم  درن پدیش بدود،  سدائل د ت شود 
نظران و متولیان بیشتر صاحب ،طلبد، هنوز مت سفانه این سخن در بارتری مىنوپدید بسیار فراوان شد، و آمادگى ،دی

 صادس است. 
 .۲۳۹ - ۲۳۷، ب۱، جدهدگفتار. 3
 .۱۱، خطبه نهجدالبالغه. 4
 .۱۶۶، ب۳)خوئى(، ج منهاجدالبراع دفیدشرحدنهجدالبالغ . 5

https://www.khabaronline.ir/news/258918/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/258918/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  دارد:مى بیان را حقیقت این متنوع الفا 
نیَ  * َطذذم َفذذإ 

َ
َْ    ه ذذ ذذ َ  یْ َنذذ ّحْلَ منسیَ ُئذذو    َو  َو  ُئو   ب 

َاّ َمذذْن  َو  َو  ّننیَ مْ  ّ 
َ
ُص  َنذذُه َک ه ََ َلَهذذم ّْنُفذذ  یَ

َ
 ّْلَتَ ذذمغَ  َو  ه

َُ یُ  َمْن  َو  َو  مهَی ف   َ   َؤطی  َْ َم  ْو   یَ ّنْ  ىف   ّحْلَ    1َغٍد. َبْعَد  َو  َغٍد  ّ 
ّفُ  ُتْنذَتَق  ُدوَن یذک  تَ  َو  َو  مُدوَن َک تُ  ْم ُک ّ  یَ * ََ ْطذ

َ
ْ ذُتْ  َو  ْم ُک ىَلذنْ  َنذمُ  یُ  َو  َو  َتَتَ مَشذْاَن  َو  َو  ْم ُک ه

َ
 ىف   ه

نیَ  َلذذذمُ اَن  َغْفَلذذذٍة  َطذذذم ّ 
َ
َْ    ه ذذذ ْوَد  ْقَظذذذمَن یَ ّنْ  ّحْلَ

َ
ىت  َیذذذ َو  َغَفذذذَص  َمذذذْن  ه

ْ
لیُ  أ ذذذىَل  َوَّدَع  َمذذذْن  ّنذذذبیُ  ُغل 

ُناَن  َتَخما  ْغُلوُ   َو  ِّْلُ    2َمْسُلو . َو  َمْقُهاغٌ  ِّْلَ
نیَ * َطم ّ 

َ
َْ    ه ُ  ّأْلَ  ْقَظمُن یَ ّنْ  ّحْلَ ْوَد  َضذُعَف  َمذْن  َو  ىَلْنُه  َنْ یُ  مَلْ  َ مَ   َمْن  َو  ر 

َ
ََ  َمذْن  َو  ه َهذمَد  َا َتذ  ّجْل 

ْغُ ان  َک  مَن َک  ّه   ىف   ه   مِْلَ    3.نیِّْلَ
وّ* ُر َ  ّْ ف  َم  ُّه  ُم ُک َغمح  َتمل   ّ  مَقُلوّ َو  َو  ْم ُک ىَلُدوی   ق  َم  َتریَ وّ ّأْلَْغض   ّ  ریُ ْسف   َفُتق  مخْلَ    ُ وُ وّتَ  َو  ب 

لی منذبیُ  ب 
نیَ  َو  ّأْلََط یَ  ُم ُک  ُ یَ و   اَن ُک یَ  َو  َطم ّ 

َ
َْ    ه ُ   ّحْلَ ر 

  4ىَلْنه. َنْ یُ  مَلْ  َ مَ   َمْن  َو  ّأْلَ
 و عقایدد حدریم بده هجمده حدال در را دشدمنان آراسدتۀ سپا، امروز که کیست گوییم:مى اینک

 بدده را خددود بتوانددد و ببینددد را گددىفرهن گسددتردۀ ،نددگ صددحنۀ یددا نبینددد؟ شددیعى منددابع وهددا ،آمدوز
 لحظددۀ هددر کددردن رصددد بددا ،ددز آیددا کشمکشددى چنددین در مددداو  بیددداری   بددرد؟ فددرو زفلددت خددواب

 کدافى نتیجدۀ به سنتى شیوۀ به هاکتاب مطالعۀ با آیا کردن رصد این و است؟ مقدور مها،مان
   رسد؟مى

 عمدومى خطبدۀ سدتیننخ در کده شدودمدى نمایدان خدوبى بده علوی کو  معنای اینک چهار .
   فرمود: الوسیلة( )خطبة ۹خدا رسول رحلت از پ ، خود

َ   َمْن  ََ ْعَدّد ىَلن   ْغُفْص یَ  مَلْ  مَ  ییَ ّأْلَ  ىَل ْلت   5.ّو 
 بدددونهددا آن نقددل بدده اختصددار، بددرای کدده شددد، وارد مضددمون همددین در  یددر احادیددث پددنجم.

   شود.مى بسند، توضیح
  :۷ امیرالمؤمنین *

 6.بزممنه ىللمه ىل فمنه، من ّمل  ... تسىل
                                                      

 .۱۳۱، بوقع دصفین. 1
 .۲۴ - ۲۳، ب۱القدیمة(، ج -)ط لغاراتدا. 2
 .۲۱۲همان، ب. 3
 .۶۲، نامه ۴۲۲، بنهجدالبالغه. 4
 .۷۲، ب۱۲، جالکافی. 5
 .۶۶،  ۸۳، ب۷۲، جبحارداالن ار. 6
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  :۷ امیرالمؤمنین *
   1.أتدّثه من تعلىلی مل من بمنزممن، ّنام  أىل  

  :۷ صادس اما  *
ذذذت   ىف   ذذذص   ىَلذذذَر » َدُّوَد  آل   ة  ْکَ ْن  ّْنَعمق 

َ
فذذذم   اَن ُکذذذیَ  ه ، ىَلمو  ذذذه  َزَمم   ال   ب  ، ىَلذذذر ُمْقذذذب  ه    

ْ
ظذذذم   َشذذذأ  َتمف 

ه   َسم   ل   2.«ل 

بیت د.  عمل و تر
   فرماید:مى  رآن در است. مرد  معنوی حیات دین، به دعوت از نهایى هدف

  می
َ
َ ه ب مییُ

ُلال   َو  لِل   ُ وّیّْلَتل آَمُنوّ َن یّنیَ َیَ ل اّ ل  م ْم ُک َدىلم ّ   3.مییُک ُیْ  ِل 
 حیدات ایدن در روی، بددین 4شود.مى یاد صالح عمل با هموار، ایمان  رآن در دیگر، سوی از

 َبداٌب » عندوان بده الکافیددر را بداب یک کلینى مرحو  که آنجا تا رد،دا ویژ، ،ایگا، عمل معنوی
دد ّنَ ى ف 

َ
ددوٌث  َمدداَن یاإُل   أ َجددَوار     َمُبثع َهدداکع  اُلَبددَدن   ل   و نیددت خلددوب نیددز عمددل ایددن در 5اسددت. آورد، «ّل 

  َ ُوَل  اَل » نبوی حدیث است. ،ّدی شرط اخوب
َ

اّل َعَملا  ه    َعَمدَل  اَل  َو  َ ُوَل  اَل  َو  ب 
َ

اّل ن   ه  دب   َو  َ دُوَل  اَل  َو  ةا ّیَ
  َة ّیَ ن   اَل  َو  َعَمَل  اَل 

َ
اّل َصاَبة   ه  ة ب    ّنَ  سدنت، با مطابقت دهد:مى نشان را ایمان رکن سه ،ایگا، 6،«الّسع

 یدا )سدخن  دول و صدحیح پایدۀ بددون عمدل از را مدا ،هت، بدین صحیح. عمل و نیت خلوب
  .دان،کرد نهى کامل و صحیح علم مبنای بدون عقید،(
   فرمود: ۷صادس اما 

ْن  نْی  تَ َک ُمْهل   نْی  َطْوَلتَ  َو  َا مییَ ّ  
َ
َ  ه مَ   ُتْفى    ّننیَ

ْ
ه ََ ْن  َو  َا ی  ب 

َ
 7.َتْعَلم َو  َمم َتُقاَل  ه

 سخن این  رآنى مبنای حضرتش - 8است کالصحیح حسن آن سند که - دیگر حدیثى در
  دارد:مى بیان را

 و علمذذوّی مل مذذم  دوّیذذ و و علمذذوّ،ی تذذى قونذذوّی و نأ تمبذذه،ک مذذن نیتیبذذ  ىلبذذمد  طذذ  ّه لن
                                                      

 .۳۲۲۲،  غرردالحکم. 1
 .۲۳،  ۳۳۲، ب۳، جالکافی. 2
 .۲۴آیه انفال، سور، . 3
 و.... ۲۷۷و  ۸۲و  ۲۲آیه بقر،، سور، . 4
 .۹۳، ب۳ج، الکافی. 5
 .۱۷۲، ب۱، جهمان. 6
 .۲۳۲، ب۱، جالمحاسن. 7
 . ۱۶۸، ب۱۲، جروض دالمتقین. 8
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ا)  قمل كاالْلَحك سَ
ْسَ كِإاِإ كیال َّسَ ََ كولاَع ولن ِن ََ ْناْاا

َ
الْلِکتُِباأ یثُقن ِْ ْؤَخْذاَعَلْیِ ْما َن اَلْما

َ
كْلا) قذمل  و 1(أ ََ

ا هن ِوَلن
ْ
ِتِ ْماَتأ

ْ
أ ََ ُا ِمِهاَواَلمسَ ُْ ِْ َِ ولا ِحیطن َن مُاَلْما َِ ولا َن

 2.3(َکذسَ

کده خداوندد انسدان را از کمدال گیدرد، بده ویدژ، ایدنمه در بسدتر تربیدت صدحیح شدکل مدىباری، این ه
 که در  رآن فرمود:اختیار برخوردار کرد، و او را در گزینش را، هدایت مجبور نکرد، است؛ چنان

ورل) فن ُاک  ْسَ ُاشُِکرًلاَواِإ ْسَ بیَلاِإ اللسس  نُهن َْ ُاَهَد  4.(ِإضسَ
ا) کن َسِّ ْناَر ِْ ا ِلالْلَح سن رَواقن َیْکفن ُْ ْناشَُءاَف َْ ْناَوا ِْ ْؤ ین ُْ  5.(ْماَفَمْناشَُءاَف

 ضدرورت ایمدان را، بده او تربیدت برگزیندد، هدایت را، خود اختیار به انسانکه این برای اینک
 از یکدى عندوان بده انصداری عبدداهّلل بدن ،دابر .اندد،فرمدود امدر مطلدب ایدن بده روی بددین یابد.مى

 داد:مى ندا مدینه یهاهکوچ در :یتب اهل مکتب نمونۀ یافتگان تربیت
ُبوّ دی 
َ
ْوَوَد  ه

َ
یٍ  ُتىلی   ىَلَر  ْم ُک ه  6.ىَلر 

 ى،شناسددددمخاطددددب بسددددترهای در کدددده اسدددت عملددددى مهددددارتى و پیچیددددد، فرایندددددی تربیدددت
  گیرد.مى شکلها آن مانند و ىشناساولویت ى،شناسزمان
 ضدمن ۷عیسدى حضدرت کدهاند ،داد ما به را ،دی هشدار این ىشناسمخاطب زمینۀ در

 فرمود:مى اسرائیل بنى به خود اندرزهای
ّئ   َبد   میَ  ََ ْل ُثوّ َو  َص یّ  دی  مَل  ُنَ هیَ محْل   ّجْلُ ُموَ م ة  ْکَ ب  َنُعوَ م َو  َو  َفَتْظل  ْ َلَهم ََتْ

َ
ُموُ ْم. ه    7َفَتْظل 

  نویسد:مى علوی کو  این توضیح در مازندرانى
 ىلذر قهذمیتعل و ّن ذ ّلع و بمملعذمو  ّنعلذمی   ةکّحل و موضعه،  یغ ىف  ّنیش وضع ّنظلم
مل أىلام  ب  م و ّجلهی ة فقدونی أو مهنم فانکستای نیّنی  عوهنمیی ضذی أو هذمکإلدوّ ّولتعدّد قوی

مهم ست ق ونی أو ةیّنافسمن ّن هوّع صینا لةیول علوهنمی و  قیذتعلک منکذ ؤاونذهی أو معلی
 ىلذر ظلذم  و و ّنثمقبة، ّنبومل  أربم  ىلاد ماه أقب  بص  یّخلامز أىلام  ىلر نیّنثم ّجلو  
قوّ و آنه  و هیىلل ّه صری  قونه مصی هیىلل و ةکّحل  . یّخلامز أىلام  ىف ّجلوّ   تعلی

                                                      
 .۱۶۹آیه اعراف، سور، . 1
 .۳۹ ، آیهیون سور،  .2
 .۱۳۲، ب۱، جکافیال. 3
 .۳آیهنسان، سور، ا. 4
 .۲۹آیه که ، سور، . 5
 .۴۹۳، ب۳، جمندالدیحضرهدالفقیه. 6
 .۱۳۱، ب۱، جالکافی. 7
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 کدده بددود روی بدددان ،:معصددو  امامددان سددوی از مطالددب برخددى کتمددان کدده افزایدددمددى آنگددا،
 چندد آنگدا، بسدپارند.هدا آن بده را ابند حقدای  تدا یافتندنمى معرفت اهل و دردشناس مخاطبى

  دددر علددى الندداس ّلددمکن اءیدداألنب معاشددر نحددن» نبددوی حدددیث ،ملدده از خددود، مدددعای بددر مؤیددد
  1دارد.مى بیان را «عقولهم
 ظرفیدت به تو،ه با بیان برای کلمات گزینش بر مازندرانى کو  ذیل شعرانى ابوالحسن میرزا

کیددد مخاطددب  خددود نارسددای در  مبنددای بددر کدده نظددر کوتدده افددراد برخددى رفتددار از آنگددا،. کندددمددى ت 
  کند:مى انتقاد دانند،مى زلّو  را دینى حقای  از برخى

کىف بص زممنام ىف  فهذو أمثذممم فهمذهی و  یش صک أن زىلمانا یّودوّ نمقووّ ّنم  زممن ص 
 ا وذ ی مممذ ّناذم  عیذج فهمذهی مذم  ذی قذةیّحلق و مزط فة موعیط و ملفقة أو م  و صیأبمط
ذال  مهیىللذ ّوِئة ةیوو و و م وعکّملل ىلممل ّن و ّحلوّ  مامل ىف  ّنذاف  ىلیِتذب و غلذو ّنسی
 همکدویذ و ّمذاوّ قذةیّحلق ىف ّن و ود ذم ىف  یصذ  ثیّحلذد و مزنة ّنق   مقم  ّم وصی تى
قص ماع ازی و و ّنام  ر کّ ن ّو   2. ر کّو موکو

  نویسد:مى ۷عیسى تحضر حدیث به اشار، با نیز صدرا مو
 ّنثذمىن ىف ّنظلذم بذص ّملسذت ق، ماذع ىف ّنظلم من بمقص ّملست ق  یغ ّىل م  ىف ّنظلم  ین

نذذه ّوول، ىف ماذذه ّقذذص  و  یتذذأط ّنثذذمىن و تیذذتفا ّوول ونا انذذ و ّوول، دونا تذذدّوی ممذذم و
   3ت.یّنتفا دونا تدّوی  یّنتأط

 اخو دى ،نبدۀ بده، علمدى ،نبۀ بر وو،ع ى،شناسمخاطب باب در خود کو  در ثانى شهید
 دارد: اشار، نیز

 و، ّحلسذاة بمملوىلظذة سذتدو هی أن ةیذّنا فسذمد ّملذتعلم مذن أشذع  لاّ ّملعلذم ىلذر ىلیذ نکن
 تذموا انذ ىف ّنذوّودة ّألطبذمو مذن هیذىلل تلذوی و، ّه بذه  ّدیذ وی ّنذب ّنعلذم ط   ىلر اهبهی

 و ا ذبیت هکذت ی صیذق ماذه   یذ وا انذ العی مل فإن،  یّنو  ّنقود لم قود ی تى ف مو
  4.ش ّ لو د یزی و ّنعلم فإن، ّنتعلم من اعهمی

 شود. ها بسند، مىشناسى داللت دارد که به نقل آناین دو حدیث نیز بر ضرورت مخاطب
                                                      

 .۱۴۳ - ۱۳۷، ب۲، جشرحدالکافی. 1
 .. همان2
 .۱۸۶، بهمان. 3
 .۱۸۴، بمنی دالمری . 4
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  :۹ خدا رسول یکم.
ُثوّ َو  دی  مَ   ُنَ م ّننیَ َ ُفاَن یَ  َو  ِب    ْع  

َ
اَن  ه ْن  ُن  یُ

َ
َ  َک یُ  ه  1.َغُلوُنُه  َو  ُّه  بیَ

   فرمود: ۷ مسیح حضرت دو .
نیَ  ذذمو   ّ  ذذَفمَ   َا ّنتیَ و    ش  ْلذذُر ذذْن  ِّْلَ ذذه   م  ت  َْ ذذه   یٌا َشذذ    ُ  ت  مو  َ مَنذذَة، جل  حَمَ ذذ َو  َو نیَ  َا ال 

َ
َح  ه ذذمر  َغَّد  ّجْلَ

َ
 ه

، َفَسمَد  و   ْلُر ذمو   َو  ِّْلَ ه   َا ّنتیَ ْشذَفمئ   یَ  مَلْ  إل  
ْ
َاّ َصذاَلَتُه، َ ذأ  یَ  مَلْ  َفذإ 

ْ
 َفَسذمَدُ   َشذمَ   َفَقذْد  َصذاَلَتُه  َ ذأ

، ّوا  ََ ُثوّ َو  َا بل  َکذذفَ  ّْضذذ   ذذدی  محْل   ُنَ ذذب  َهذذم ََ ْیذذَغ  ة  ْکَ ْ ل 
َ
َنُعوَ ذذم َو  َو  َفَتْلَهُلذذوّ، ه ْ َلَهذذم ََتْ

َ
وّ، ه ُ َُ

ْ
 َو  َفَتذذأ

َتُد  ْن ُک یَ نْ 
َ
َنة   ْم ُک ه ْنز  َ ب   ِب  َدّو   ىل  یّن یَ ْن   یِّْلُ عم   َغأ  ّ  َد  َمْوض  ،ل  ه  ویَ  َو  َوّئ  ْمَس  ّ 

َ
 2.َا ه

شدود و تنهدا بده ایدن شناسدى در تربیدت اکتفدا مدىبه این توضیح مختصدر در بداب ضدرورت مخاطدب
کندد، از تحدواّلت بسدیار سدریع و تاییدرات پرشدتاب  -شود که در دنیای ناآرا  فعلدى نکته اشار، مى کده آ

رید  فضدای مجدازی ابتددا آخدرین کده مرّبدى از طشناسدى نیسدت؛ ،دز ایدنراهدى بدرای مخاطدب -است 
 تاییرات ،هانى را بشناسد و آنگا، برای یک ا دا  تربیتى تصمیم بگیرد. 

 رسیم.مى مقاله این پرسش سومین به اینک

  چیست؟ مسیر این در آن ازگیری بهره راهکار سوم. بخش
 سدعۀتو یدا تحقد  بدرای کده داردمدى عرضده پیشدنهادهایى نگارندد، پرسش این به پاسخ برای

   باشد. مؤثر تواندمى یادشد، هدف چهار
 حدیث. علو  گرایش با اطوعاتى سواد کارگاهى یها،دور برگزاری .۱

 مرضدیه و خدالقى ندرگ  )نوشدته هواىدسو اددا العواتیآم زشدمهوارت کتداب کدار، این برای
 عمدومى فضدای بدرای کتداب، ایدن البتده شدود.مدى پیشدنهاد درسى منبع عنوان به سیامک(

 اطوعداتى یهداباندک از یىهدامثال باید پیشنهادی، دورۀ برای و است مفیدها مهارت این
  شود. اضافهها آن از استفاد، نحوۀ و حدیث علو  با مرتبط

 .حدیث علو  گرایش با اطوعاتى سواد یهاهنامدرس .تدوین۲
 و ندژاد( ىیعقدوب هادی محمد نظر  یر )ت لی  نامهدعل حد  یثاصطالح مهم کتاب معرفى .۳

   مربوط. یهاپژوهش شدن مفیدتر و شدن کوتا، برای آن گستردۀ کاربردهای
 حدیث. علو  پژوهشى مقاالت در علمى یهاسایت به استناد برای دادن  رار اعتبار .۴

                                                      
 .۳۴، بالغیب . 1
 .۷۶۴، ب۱۲، جکافیال. 2
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کددز بددین بیشددتر همکدداری و تعامددل .۲  ماننددد، اطوعدداتى یهددا،پایگددا بددا حدددیثى پژوهشددى مرا
  1سى. اس آی سید، نورمگز،

کز در 2«اطوعاتى مشاور، خدمات» بخش شدن فعال .۶  . حدیثى پژوهشى مرا
 بددددینای هرشددددت میددددان کارهددددای مددددورد در مراسددددم دیگددددر و ،هدددداههفتدددد ،هددددا،،شددددنوار برپددددایى .۷

 .  مجازی فضای با مرتبط ترویجى و تحقیقى کارهای با حدیثى یهاپژوهش
 و )لده شدیعه حدیثى علو  با ابطهر در مجازی فضای یهافعالیت وها هیافت آخرین معرفى .۸

  مستمّر. طوره ب، انپژوهحدیث به علیه(
کددز یهددا،فددرآورد بددرای 3«آزاد دسترسددى» گسددترش یددا امکانددات ایجدداد بددرای بسترسددازی .۹  مرا

4.حدیثى
 

کز عملى یهاتشوی  .۱۳  حددیثى علدو  حدوزۀ در ترویجدى و پژوهشدى یها،فرآورد که دیگر مرا
کدز وهدا ،دانشدگا در حددیث و  درآن علدو  یهدا،گرو )مانند دارند  بده کدار، ایدن بده حدو وی( مرا
  .مربوط یهاهنامپایان ویژ،
هدا چدالش ایدن بدرای راهکدار کدردن پیددا اسدت. مهمدىمسد له  کدار، ایدن موانع شناسایى تذکر:

  .... و آیدمى پیش آزاد دسترسى این پى در که علمى سر ت مثوً ؛ است مهم
 ،هددت در سددازمانى( رسددمیت یددا ا،رایددى مسددئولیت )بدددون هنگىهمددا شددورای ت سددی  .۱۱

کددز هددایتددوش افزایددىهددم  علددو  حددوزۀ در ترویجددى و پژوهشددى یهددا،فددرآورد کدده مختلدد  مرا
 ویدژ، بده متندوع، هدایمهدارت و هداداندش بداای هرشدت میان یهافعالیت برای دارند، حدیثى

   مجازی. فضای و حدیث علو  بین
 . حدیث علو  تخصصى علمى نشریات بین هماهنگى ،لسات .۱۲
 آشدنایى برای مجازی( و حضوری شکل به علمى اردوهای و کارگاهى و )نظری ،لسات .۱۳

 بالفعدل و بدالقو، ،دیدد یهداامکدان و دیجیتال، کتابخانه مانند ابزارهایى با انپژوهحدیث
  ها.آن از استفاد، برای

                                                      
1. isc 

کتابخانده»: ر. در مورد مشاور، اطوعاتى . 2 کدز اطدوعمشاورۀ اطوعاتى، امری فراموش شدد، در  تحقیقواتدد،«رسدانىهدا و مرا
 .۳۶۱-۲۷۳ب، هاىدعم میرسانیدودکتابخانها الع

3. Open access. 

دائرةدالمعارفدکتاب ارىدد،«برنامۀ دسترسى ،هانى بده انتشدارات»: ر.  ،های آندر مورد این برنامه و دستاوردها و چالش. 4
 . ۴۷۲ – ۴۷۱، ب۱، جودا العدرسانی
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 اطوعداتى یهداباندک و افزارهداندر  کیفدى و کّمدى تد ثیر میدزان بررسدى برای میدانى پژوهش .۱۴
   1.راهکارها و مربوطه یهاچالش و حدیثى، یهاپژوهش بر حدیثى

 بددر حدددیثى علددو  نامددهاصددطو  کیفددى و کّمددى تدد ثیر میددزان بررسددى بددرای میدددانى پددژوهش .۱۲
   راهکارها. و مربوطه یهاچالش و حدیثى، یهاپژوهش سازینمایه

  مختل : سطو  در آثار این ىشناسروش و ارشانآث و محدثان معرفى .۱۶
 .سرو حدیث و ضیافت سلسله مانند، تصویری مستندهایى عمومى:

 .همشهری( )نشر اسو  و ایران مندانیشهانده مجموع ،وانان: هایکتاب
 .محدثان ىشناسروش مقاالت و هاکتاب ،هاهنامپایان تحقیقى: کارهای

 و وسدیع یهداهمدایش بدر )عدوو، مجدازی فضدای در مىعمو و مختصر یهانشست ،لسات:
 .کلینى( کنگر، مانند، المللى بین

رگ اتان نمونه: عنوان به؛ محدثان به نو یها،نگا .۱۷ لب 
 چهدرۀ شناسیدابند واووسکتاب در کع

 زمیندده ایددن در اسددت. داد، نشددان شناسددىکتدداب دانددش زمینددۀ در طدداووس ابددن از ،دیدددی
 در آن خطددى نسددخۀ کدده - او دیددوان اسدداس بددر عدداملى حددر یخشدد ادبددى چهددرۀ تبیددین موضددوع

   شود.مى پیشنهاد - است مو،ود تهران ملک کتابخانه

 . شیعى حدیث منابع وها ،آموز کردن ،هانى برای اسپرانتو  بان ازگیری بهر، .۱۸
  تعّبد. رو  عقونى مبنای تبیین و دینى یها،آموز عقونى تبیین .۱۹
  علمیت. نصاب دح از برخورداری .۲۳
  نوظهور. یهامعنویت نقد .۲۱
  2دین. پیا  بودن ،هانى احیای .۲۲

                                                      
یددابى »: ر. بدده عنددوان نموندده . 1 گار  یددابى الگددوی مدددل هددر  وبددو صددالح  ،«سدده سددطحىهددای دینددى روحانیددان در ایددران: ار 

کوثری، دهدد: مدى نشدان پدژوهش ایدن. ۷۲ - ۲۲، ب۱۳۹۲، بهدار ۱۴، شمار، معرفتدفرهنگیداجتماعی اصاری،  مسعود 
گ  ،اندسال های اخیر، روحانیان فرصت را برای حضور فعال و تبلیغ دین در این فضا فراهم دید، در کمدى وبدو امدا رشدد 

یدابى بده معیارهدای به اهدداف مدورد نظدر و تبلیدغ مدوثر دیدن نیسدت. بدرای دسدتیابى به معنای دست های روحانیان لزوماً 
یددابى، بدده  کدده آن بیسددتار  ، «خدداب بددودگى»، «تعدداملى بددودن»هددا را در  الددب چهددار معیددار معیددار عمددومى دسددت یافتدده 

گ هددادسددترس»و « نمایددایى» یددابى وبددو یددابى تخصصددتقسددیم« پددذیری امکددان ار  کددرد، اسددت. بدده منظددور ار  ى ایددن بندددی 
گ گردیدد. ایدن هشدت « نگداریویدژ،»و « کداربردی بدودن»، «حجیت»، «روزآمدی تقویم دینى»ها، چهار معیار وبو تعرید  

که  اعد، آن را معیارهای عا  و سدطح میدانى  گرفته شد، است  معیار ابداعى، در  الب هر  سه سطحى یک الگو در نظر 
کنیم، معیارهدا دهد. در او رأس آن را معیارهای تخصصى تشکیل مى ین هر ، هر چه از  اعد، به سمت رأس آن حرکت 

 گردد.تر مىتخصصى
 یکى.حسن بوسل، «هاها و معضلدر عصر حاضر؛ ارزش یند یغاخوس تبل»: ر.  ۲۲تا  ۱۹بند  یشنهادهایپ یبرا .2
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  دیگران. یهاهتجرب ازگیری بهر، .۲۳
 کده شدودمدى اشدار، انگلسدتان علدو  و آمدوزش وزارت از گزارشدى بده، نمونده عنوان به، اینجا در

 یهدداآمددوزش سددند، ایددن اسدداس بددر 1اسددت. کددرد، ارائدده کشددور آن در انجیددل آمددوزش بددرای طرحددى
 فراینددهای بدا راهدا آن و کنندد ایجداد آمدوزان داندش در را  یدر یهدامهدارت بایدد شد، ارائه مذهبى
 بیدان، کداربرد، تحلیدل، یدابى،ارزش احساسدات، تفکر، تحقی ، سازند: آشنا  یر شر  به مرتبط
  .کنجکاوی خود، شناخت ترا ،اح عدالت، التزا ،

گون، منابع از ستفاد،ا ،سؤال طر  شامل تحقی ، -  شواهد. آموری ،مع و گونا
گون، منابع از استفاد، ،سؤال طر  شامل تفسیر، -  شواهد. آوری ،مع و گونا
  بددان تفسددیر در  نمادهددا، و شددعر هنددری، کارهددای ،هددا،سدداز درسددت در  شددامل تفسددیر، -

 مذهبى. متون در  و مذهبى،
 تسدؤاال و اعمدال عقاید، ،هاهتجرب ،بطروا احساسات، دربار، تعم  توانایى شامل تفکر، -

 شد،. مطر  زایى
 یهددداارزش و عقایدددد نگدددرش، ،هددداهتجربددد احساسدددات، در  تواندددایى شدددامل احساسدددات، -

 ،هان. به دیگران نگرش در  و عفو، تحیر، عش ، چون عواطفى دادن تمیز توانایى دیگران،
یددابى شددواهد، و  مدددار بدده تو،دده بددا مددذاهب اهمیددت دربددار، بحددث شددامل ارزشددیابى، -  ار 
 فردی. و،دان و دیگران به نگرش مذهبى، تعالیم ی، فرد یهاهعو 
 بدده و زندددگى متفدداوت و،ددو،تدد لی   وا عیددت، و عقیددد، نگددرش، دادن تمیددز شددامل تحلیددل، -

 معنا. با کلیتى آوردن دست
 در  ،هدانى، و ملدى محلدى، درسدطح ،وامدع و مدذاهب بدین ارتبداط ایجاد شامل کاربرد، -

 مادی. یهاارزش با آن ۀمقایس و مذهبى بنیادی یهازشار
 و بنیددادی الزامددات و اعتقدادات در  مددذهبى، اعمدال و رسددو  مفدداهیم، بیدان شددامل بیدان، -
گون. یهاهرسان از استفاد، با مذهبى تسؤاال به یىگوپاسخ و بیان توان  گونا
 اتخداذ بدر مبندى تصدمیم ،هاارزش رعایت به خود دانستن ملز  اهمیت در  شامل التزا ، -

 خاطر. بااطمینان زندگى زندگى، در مثبت نگرش
 اسدددتدالالت و شدددواهد در  داوری،پدددیش بددددون دیگدددران عقایدددد تحمدددل شدددامل عددددالت، -

                                                      
کشددور انگلسددتان»تر،مدده آن تحددت عنددوان  .1 ن روحددى، محسددن تر،مدده حسددی ،«برنامدده درسددى آمددوزش مددذهب و انجیددل در 

 آمد، است.  ۱۲ - ۹ب ،۱۳۸۲زمستان  ،۷شمار،  ،مجلهدرش دآم زشدقرآن،عفرآبادی و حمیدرضا اشرفى در 
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کتفا توانایى و دیگران،  .هاآن شناخت و در  در امر ظواهر به نکردن ا
 مددذاهب بدده اعتقدداد در دیگددران حقددوس رعایددت دیگددران، عقایددد بدده احتددرا  شددامل احتددرا ، -

 و دینددى اعتقددادات بددودن عمیدد  در  هسددتند، احتددرا  ی شایسددته کدده مددواردی در  متقدداوت،
 دیگران. یهاهعو  و نیازها به تو،ه
 و خدود مدذهبى تسدؤاال به تو،ه نیز و آن یهاارزش و خود شناخت شامل خود، شناخت -

 .هاآن پاسخ یافتن
 معندوی، مسدائل بده مندشددن عو ده حقیقدت، ر د بده نیداز و کنجکاوی شامل کنجکاوی،

 شدناخت حیدات، معندای شدناخت نیا بده متندا ا، ومسدائل ابهامات با کردن زندگى توانایى
 .هاارزش شناخت در تحلیل و بینش ارزش در  و خود، یهاداوریوپیش تعصبات

 گفرهند تدرویح بدرای مجدازی فضدای راهکارهای وها تهدید وها فرصت د ی  شناخت .۲۴
 1.حدیث و  رآن

 گیرینتیجه
 روزآمدسددازی   بددرای ،دیددد دنیددای ابزارهددای از یکددى اطوعدداتى سددواد کدده دیدددیم مقالدده ایددن در
 بده ىیدابدسدت برای ىپژوهحدیث چهارگانۀ اهداف به تو،ه با و است هاانسان بینش و دانش

یدم. نیداز اطوعداتى سدواد به اهداف، این از یک هر  کدردن   ا،رایدى رایبد پیشدنهادهایى آنگدا، دار
 شد. ارائه نکات این

 کتابنامه
  ش.۱۳۹۳ کتاب، بوستان  م: نژاد، یعقوب هادی محمد ،اصطال نامهدعل حد  یث -
،  دم دانشدگا،  دم: سدیامک، مرضدیه و خدالقى ندرگ  ،هواىدسو اددا العواتیآم زشدمهارت -

  ش.۱۳۸۹ کتابدار، تهران:
 س. ۱۴۳۳ العربى، التراث اءاحی دار بیروت: مجلسى، با ر محمد ،بحارداالن ار -

                                                      
که برای حذر از تکدرار، فقدط بده نشدانى آن. 1 کرد،  هدا نگارند، سطور پیش از این در سه مجال دیگر، چنین راهکارهایى ارائه 

رآنى در فضای اطوعدات محدور: فرصدت هدا، تهدیددها، راهکارهدا، ارائده شدد، ترویح مفاهیم  »شود. ال . مقاله اشار، مى
گفتمان مهدویت در رسانه و فضای مجازیبایسته»؛ ب. «۱۳۸۸به مسابقات  رآن سال   ۱۴، سدایت ایکندا، «های ترویح 

تحلیددل چددالش هددای تددرویح فرهنددگ زمیندده سدداز ظهددور در عصددر حاضددر بدده منظددور ارائدده راهکارهددای ». . ج۱۴۳۳فددروردین 
، بهددار ۱۶، شددمار، هوواىدمهوو وىپووژوه  ،رضددا ،عفددری هرندددی، عبدالحسددین طددالعى، حسددن نجفددى، «پیشددنهادی

 . ۶۴ - ۳۱، بش۱۳۹۲

https://iqna.ir/fa/news/3960679/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.magiran.com/paper/1590522
https://www.magiran.com/paper/1590522
https://www.magiran.com/paper/1590522
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 مدا، دلیدل  دم: آرا . احمدد: تر،مده علدى(،محمدد و  رضدا، )محمدد حکیمدى بدرادران ،الحیاة -
  ش.۱۳۹۲

 نبدد ، تهددران: زاد،. افتخددار حسددن سددید: تر،مدده میونددى، علددى سددید ،خالصووعدعبقوواتداالنوو ار -
 ش.۱۳۸۱

  ش.۱۳۸۲ صدرا، تهران: مطهری، مرتضى ،دهدگفتار -
 س. ۱۴۳۶ کوشانپور،  م: اول(، )مجلسى مجلسى تقى دمحم ،روض دالمتقین -
 فرهنگدى، تحقیقدات و مطالعدات مؤسسده تهدران: شدیرازی، الددین صدر ،شرحداص لدالکافی -

 ش.۱۳۸۳
 س. ۱۳۸۲ اسومیه، تهران: مازندرانى، صالح محمد ،شرحدالکافی -
 س. ۱۴۲۹ الحدیث، دار  م:  زوینى، خلیل ،صافیددردشرحدکافی -
 س. ۱۳۹۲ ملى، آثار انجمن تهران: ثقفى، ابراهیم ،الغارات -
 س. ۱۴۱۳ االسومى، الکتاب دار  م: آمدی، تمیمى عبدالواحد ،غرردالحکم -
 س. ۱۴۲۹ الحدیث، دار  م: کلینى، یعقوب بن محمد ،الکافی -
 کتابخانده  دم:  رایدى،  لدى علدى ،عفریان، رسول تر،مه: کلبرگ، اتان ،کتابخانهدابند اووس -

  ش.۱۳۷۱ مرعشى،
 س. ۱۴۳۳ الحدیث، دار  م: شیرازی، شری  هادی محمد ،هفدال افیالک -
 س. ۱۳۷۱ االسومیة، الکتب دار  م: بر ى، احمد ،المحاسن -
 س. ۱۴۳۴ االسومیة، الکتب دار تهران: مجلسى، با ر محمد ،مرآةدالعق ل -
 س. ۱۴۳۳ مدرسین، ،امعه  م: صدوس، على بن محمد ،معانیداالخبار -
 س. ۱۴۱۳ مدرسین، ،امعه  م: صدوس، على بن محمد ،مندالدیحضرهدالفقیه -
 س. ۱۴۳۳ اسومیه، تهران: خویى، اهّلل حبیب ،منهاجدالبراع دفیدشرحدنهجدالبالغ  -
 س. ۱۴۱۴ هجرت،  م: رضى، شری  حسین بن محمد ،نهجدالبالغه -
 س. ۱۴۲۹ الحدیث، دار  م: مجذوب، محمد ،اله ایادلهیع دائم داله ى -
 س. ۱۴۳۶ ،۷ امیرالمؤمنین کتابخانه اصفهان: اشانى،ک فیا محسن مو ،ال افی -
 س. ۱۴۳۴ مرعشى،  م: مزاحم. بن نصر ،وقع دصّفین -
 منظددر از دیدن اخو دى تبلیدغهدای بایسدتههدا )معضددل وهدا ارزش حاضدر؛ عصدر در دیدن اخدوس تبلیدغ» -

 .۲۳۱ - ۱۷۱ش، ب۱۳۹۱، پاییز ۱۳، ش اسراء، حسن بوسلیکى، «آملى( ،وادی اهّلل آیت
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 ،«هدداىشناسددکتدداب یبدرا محددورپددژوهش یىالگدو :نددد،یآ یبددرا هدداىشناسدکتدداب یسددازد،آمدا» -
ودد2102گزیوو هدمقوواالتدایفووالد در:، یلددوریگ عبدداس :تر،مدده ایددرن، هددول، و ،گاستنسددرود

  .۴۸۶ - ۴۷۶ش، ب۱۳۹۲ ایران، ملى کتابخانه و اسناد سازمان تهران:، ح2102
آموو زشد :در ،ىعباسدد زهددر، و ر یددپر یمهددر ،«راهبردهددا و هدداروش ؛ىاطوعددات سددواد آمددوزش» -

 )مجموعده رسوانیهوادودمراکوزدا والعکنن گاندودت سعهدس اددا العاتیددردکتابخانوهاستفاده
، ش۱۳۸۳ ،یرضدو  ددسآسدتان اسناد زکمر و هاموز، ها،تابخانهک سازمان مشهد: ،ها(مقاله
  .۲۱۴ - ۱۹۷ب

حسدددین روحدددى، محسدددن  :، تر،مددده«سدددتانبرنامددده درسدددى آمدددوزش مدددذهب و انجیدددل در کشدددور انگل» -
 .  ۱۲ - ۹ش، ب۱۳۸۲زمستان  ،۷شمار،  ،رش دآم زشدقرآن ،،عفرآبادی و حمیدرضا اشرفى

 ،۱ج، رسدانى اطدوع و کتابدداری المعدارف دائدرة در:، «انتشدارات بده ،هانى دسترسى برنامۀ» -
  .۷۲۴ - ۴۷۱، ب۱۳۸۲ ایران، ملى کتابخانه و اسناد سازمان تهران: عبدلى، مهشید

سددداز ظهدددور در عصدددر حاضدددر بددده منظدددور ارائددده هدددای تدددرویح فرهندددگ زمیندددهحلیدددل چدددالشت» -
 نجفددددى، ،حسددددنطالعى عبدالحسددددین ،هرندددددی ،عفددددری رضددددا ،«راهکارهددددای پیشددددنهادی

 .۶۴ - ۳۱ش، ب۱۳۹۲ بهار ،۱۶ شمار، ،هاىدمه وىپژوه 
 دیویددد لورتشددا، ،«یمجدداز آمددوزش یهدداطیمحدد از اسددتفاد، بددا ىاطوعددات وادسدد ىدروندد ابددطور» -

 سدازمان تهدران:، ح2102ودد2102گزی هدمقاالتدایفالد در:، یدرود برزیفر :تر،مه وولز، بونچ
 .۲۷۹ - ۲۶۴ش، ب۱۳۹۲ ایران، ملى کتابخانه و اسناد

 ناهیددد فاطمدده ،۲ج، دائوورةدالمعووارفدکتابوو ارىدودا ووالعدرسووانی در:« اطوعدداتى سددواد» -
  .ش۱۳۸۲ ایران، ملى کتابخانه و اسناد سازمان تهران: طباطبایى،

 :تر،مده ویدت، اسدتیو. ،«شددن ،هدانى نظریه و توسعه، المللى،بین کتابداری تاییر: عوامل» -
 ملى کتابخانه و اسناد سازمان تهران:، ح2102ودد2102گزی هدمقاالتدایفالد در: ی.تهور زهرا

  .۱۶۳ - ۴۱۴ش، ب۱۳۹۲ ایران،
یلن ،«تربیدت و تعلدیم تکامدل روندد بده پدرداختن مو  آزاد گسترد، برخط دور، و کتابخانه» -  مدار

یدداحى؛ عددارف تر،مدده: کددالتر،  سددازمان تهددران:، ح2102ودد2102گزیوو هدمقوواالتدایفووالد در: ر
  .۳۳۱ - ۲۹۱ش، ب۱۳۹۲ ایران، ملى کتابخانه و اسناد

کتابداران در عصدر ارتباطدکتابخانه» - مجلوهدعلو حدودفنو ند زاد،، صدراف مدریم ،«ات مدو ها و 
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ش، ۱۳۹۲ ایددران، ملددى کتابخاندده و اسددناد سددازمان تهددران:، ح2102ودد2102دمقوواالتدایفووال
  .۲۹۳ - ۲۸۳ب

د،زومرضددا فدددائى، «رسددانىهددا و مراکددز اطددوعمشدداورۀ اطوعدداتى، امددری فرامددوش شددد، در کتابخاندده» -
 .  ۳۶۱ - ۳۲۷، ب(۴) ۱۸ش ش،۱۳۹۱، هاىدعم میرسانیدودکتابخانهتحقیقاتدا الع

صددالح اصدداری و  ،«ان در ایددران: ار یددابى الگددوی مدددل هددر  سدده سددطحىهددای دینددى روحانیددوبددوگ» -
 .  ۷۲ - ۲۲ش، ب۱۳۹۲، بهار ۱۴، شمار، معرفتدفرهنگیداجتماعی مسعود کوثری،

  .۱۳۹۸ تیر ۹ لیزنا، سایت، طالعى عبدالحسین ،«گوگل تا گل از» -
یسدتهایب» - گفتمددان مهدددویت در رسددانه و فضددای مجددا  ، ، عبدالحسددین طددالعى«مهددای تددرویح 
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 ش. ۱۳۸۸، المللى  رآنات بیندور، مسابق
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