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چکیده
نگارند ،در این مقاله ابتدا به تعری

سواد اطوعداتى و ضدرورت و فایددۀ آن در تسدریع روندد

پددژوهش و تددرویح دانددش مددىپددردازد ،آنگددا ،اهددداف حدددیثپژوهدددى را در چهدددار گدددرو ،پدددى
مىگیرد :تحقی و تبیین ،ترویح و گسترش ،دفاع و پاسخگویى ،تربیت و عمل .در هر یک
از ایددن هدددفهددا ،کدداربرد سددواد اطوعدداتى نشددان داد ،شددد ،اسددت .آنگددا ،بددیش از بیسددت
پیشنهاد برای ا،رایى کردن این مسیر ارائه شد ،است.
کلی دددواژهه ددا :س ددواد اطوع دداتى ،ح دددیثپژوهد دى ،علدددم الح دددیث ،مهدددارتهدددای علمدددى،
پیشنهادها.

مقدمه

حدیث ،گنجینهای گرانبها است که برای تبیین بخشهای مختل
2

دیدن ،مانندد تفسدیر،

عقاید ،سدیر ،،احکدا و اخدوس بایدد از آن بهدر ،گرفدت .حددیث راهدى بدرای دسدتیدابى بده کدو

عتددرت اسددت کدده رسددول خدددا ،۹بددر اسدداس حدددیث متددواتر ثقلددین ،آن را تددالى ددرآن مددىدانددد و
3
ّ
تمسک توأمان به این دو یادگار ماندگار را سبب هدایت ّامت شناساند ،است.
در بارۀ اهمیت حدیث سخن فراوان اسدت کده در ایدن مختصدر نمدىگنجدد .کدافى اسدت کده

تو،ه کنیم حددیث تنهدا را ،مدا بدرای دسدتیدابى بده کدو پیدامبر و خانددان معصدو  :اوسدت.
 .1عضو هیئت علمى دانشگا ،م ،دکترای علو رآن و حدیث (.)taleie20@ gmail.com

 .2در سراسر این نوشتار ،برای رعایت اختصار و محددودیت علمدى ،مدراد از حددیث ،آمدوز،هدا و مندابع حددیث شدیعۀ امامیده
است .لذا گرچه مذاهب دیگر نیز از میراث حدیثى برخوردارند ،ولى در این مقاله مورد نظر نیستند.

 .3ر : .خالصعدعبقاتداالن ار ،تر،مه سید حسن افتخار زاد.،

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره دوم

ً
طبعا به دلیل همین اهمیت و ،ایگا ،،هر گونه خطای سهوی یا عمدی در انتقال یا تفسیر این

موار یددث بدده نسددلهددای بعدددی ،مددىتوانددد مشددکوتى پدیددد آورد؛ چنددانکدده تجربدده تدداریخى نشددان
مىدهد که عواملى مانند ،عل و ّ
دس و تصحی و تحری در مقا روایدت و نیدز تفسدیر بده رأی
در مقا تبیین حدیث ،گا ،به پیدایش فر ههای انحرافى انجامید ،است.

بدین روی ،پژوهشهای حدیثى  -که از آن به درایدة الحددیث نیدز تعبیدر مدىشدود  -ضدرورتى

ّ
،دی دارد که با گذر زمان ،پیوسته ضرورت آن بیشتر مىشود؛ افزون بر ارزش اولیۀ آن کده حتدى

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

1

گسترش ضدرورت حددیثپژوهدى در فضدای اطوعدات و ارتباطدات  -کده انفجدار اطوعدات و

آلودگى اطوعاتى ویژگى اساسى این دور ،است  -سبب مىشود که تو،ه به ابزارهای مرتبط با

ایددن فضددا نیددز ضددرورت یابددد و از شدداخصهددای ایددن فضددا ،بدده و یددژ ،سددواد اطوعدداتى ،در ،هددت
ً
پیشددبرد علددم الحدددیث کمددک بگیددریم .در ایددن سددخن ،ظدداهرا نظددر مخددالفى و،ددود ندددارد ،ولددى
چگونگى استفاد ،و بایستهها و نابایستههای مربوط ،مسائلى در پى دارد که باید روشن شود.
در این مقاله در پى آنیم که به این پرسشها پاسخ دهیم:
 .۱سواد اطوعاتى چیست؟

 .۲چرا بهر،گیری از مهارتى مانند سواد اطوعاتى برای حدیثپژوهى الز است؟
 .۳راهکار بهر،گیری از آن در این مسیر چیست؟
بدین روی ،مقاله در سه بخش ارائه مىشود:

بخش اول :سواد اطالعاتی چیست؟

در تعری

سواد اطوعاتى گفتهاند:
سواد اطالعاتى مفهومى است که در نتیجه تحاوالت و تغییارات ساریع در فنااور هاا
اطالعاتى پیدا شده است .به مهاارتهاایى کاه فارد باه منظاور اداماه حیاات در جامعاه
اطالعاتى به آنها نیازمند است ،سواد اطالعاتى گفته مىشود.

در باب تاریخچۀ این مفهو گفتهاند:
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2

جدید ،تاریخ تعتیر سواد اطالعاتى حدود نیم قرن سابقه دارد .این تعتیار را نخساتین باار
«پ ژوکروفسکى» در سال 4791م ،اعالم کرد .او کسى را دارا سواد اطالعاتى مىداناد
که برا استفاده از منابع اطالعاتى آموزش دیده باشاد و بتواناد باا اساتفاده از اطالعاات
مسائ تود را ح کند .پس از او« ،لى بورچیناال» در ساال 4791م« ،رابارت تیلار» در
4797م« ،کارول کولتاو» در سال 4799م ،و دیىران ،همزمان باا گساترش فرهنا بهاره
ور از رایانه و فضا مجاز این تعریف را کام تر کردند» .تالصۀ همه این تعریفهاا
چنین است :به طور تالصه« ،سواد اطالعاتى گسترش مفهوم ساواد سانتى در پاساخ باه
جامعها است که ما در آن زندگى مىکنیم».

1

لورتشا و وولز مىنویسند:

واکاوی پیوند مهارت سواد اطالعاتى با حدیثپژوهى؛ ضرورت ،چگونگى و پیشنهادها

محتوا سواد اطالعاتى سابقها به درازا تاریخ دانش و کتابخانهها دارد .ولاى در پیکار

در سال ۴99۶م ،سواد اطالعاتى بیشتر به عنوان سواد دیدار تعریف شاد کاه شاام :
تفکر ،آموتتن و بیان به صورت تصاو یر بارا تاود باود .ساواد رساانها باه نحاو
تادریس شاد کاه دانشاجو یان فراتاار از دسترساى ،تواناایى تحلیا و درنهایات تولیاد
اطالعات برا ارایة نتایج جدید را دارا باشند .در نهایات ،ساواد رایاناها باه صاورت
توانایى ایجاد و و یرایش اسناد و مدارک و یا هرگونه کار با برنامهها واژهپارداز ،کاار باا
صفحات گسترده ،دسترسى به پایىاهها داده ،و استفاده از طیف گساتردها از دیىار
2

نرمافزارها موجود آغاز شد .در حال حاضر ،اصىالح «فراساواد » توساط برتاى،
برا نشاندادن گسترش مهارتها مورد نیاز ،برا مشارکت در دنیا فناور اماروز
به کار رفته است .باا ظهاور و جهاانگساتر ،تواناایى بازیاابى ،بررساى و مادیریت
اطالعات و استفاده از آن برا بهتود کلى کیفیت زندگى افر ِاد باسواد ضرورت یافت.

3

نقددش و ،ایگددا ،روزافددزون سددواد اطوعدداتى ،ندده تنهددا در فراینددد پددژوهش ،بلکدده در تمددا مقدداطع

آموزشددى و حتددى در امددور ،دداری زندددگى بدده گوندهای اسددت کدده گریددزی از آن در زندددگى نیسددت؛ بدده
گونهای که تما آحاد بشر در دورۀ ویروس کرونا این نقش را تجربه کرد،اند .لورتشا و وولز در سال

 ۲۳۱۲میودی نوشته بودند:
 .1س اددا العاتی ،ب.۱۳۸

 .3روابطددرونیدس اددا العاتیدباداستفادهدازدمحیطهاىدآم زشدمجازى ،ب.۲۶۷

2. transliteracy
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بهتاطر توسعه سریع اطالعات و فناور ها نو ین ،محیطها سنتى کاالسهاا درس
تحت تهاجم و حمله هستند .روشها مرسوم آموزش و متون از پیش تعیینشده ،جاا
1

تود را به فناور ها نو ین ،از قتی کالسها تلنىرزننده مىدهند .بنابراین الزم اسات
تمام کتابخانهها روشها سنتى و از مدافتاده آموزش مهارتها سواد اطالعاتى تود را
 -که به طور معمول نامرتتط ،تستهکننده ،و درایان محایطهاا ناو ین آماوزش مجااز

بىفایده هستند – کنار گذارند  ...ک این حرفه باید باه سارعت حرکات کناد ،و گرناه باه
سرنوشت کالسکهها اسبکش  -که توسط وسائط نقلیاة موتاور جاایىزین و ناپدیاد
2

شدند  -دچار تواهند شد.
ّ
برای اینکه سخن گفتن و برنامهریزی در این زمینه از کلدىگدویى خدارج شدود ،برخدى از مرا کدز

علمددى شدداخصهددایى روشددن و اسددتانداردها و دسددتورالعملهددایى بددرای آمددوزش ،فراگیددری ،و

سنجش مهارتهای سواد اطوعاتى تعری

کرد،اند کده مجموعدهای از آن بده شدر

یدر اسدت:

 )۱تشددخیص نیداز بدده اطوعددات )۲ ،تشددخیص و یژگدى و میدزان اطوعددات مددورد نیداز )۳ ،توانددایى
دستیدابى بده اطوعدات موردنیداز بده صدورت مفیدد و مدؤثر )۴ ،تواندایى بهدر،گیدری از راهبردهدای

،سددتو،ددو )۲ ،ار ی دابى منتقداندده اطوعددات و منددابع اطوعدداتى بدده دسددت آمددد )۶ ،،توانددایى
اسددتفاد ،از اطوعددات بددرای رس دیدن بدده هدددفى خدداب ماننددد حددل مس د له؛  )۷توانددایى مقایسدده

اطوعات به دست آمد ،با دانش مو،ود و افزودن به دانش؛  )۸شناخت وظیفه ا،تماعى خدود

در دسترسى بده اطوعدات و اسدتفاد ،از آن؛  )۹گدردآور ی ،سدازماندهى ،و دسدتهبنددی اطوعدات
بدده دسددت آمددد ،ی دا تولی دد شددد،؛ و  )۱۳آ گدداهى از ایددنکدده سددواد اطوعدداتى پ دیشنی داز ی دادگیری

مادا العمر است.

این توانایىها نشان مىدهد که سواد اطوعاتى تنها مهارت نیسدت ،بلکده یدک روندد فکدری

است که برای تقو یت و شکلگیری آن باید به فرد آموزش داد

3

ارتباط مفهو سواد اطوعاتى و آموزش کتابشناختى در متون مختلفى مورد بحث رار گرفتده
است و با و،ود اختوف نظر ،زئى میان کارشناسان در مورد ّ
کم و کید ایدن پیوندد ،همگدان بدر

اصل آن همداستان اند ،بلکه سواد اطوعاتى را به نوعى در مسدیر توسدعۀ آمدوزش کتابشدناختى
مدىدانندد؛ بددین صدورت کده تح ّدول محدور داندش و پدژوهش را از «کتداب محدوری» بده «اطوعدات
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 .3آم زشدس اددا العاتی؛دروشدهادودراهبردها ،ب۲۳۷؛ نقل شد ،در :س اددا العاتی ،ب.۱۳۸۲

1. Flip classroom

و از کنار وا عیتهای ،هانى به آسانى نمىگذرند.

ضددرورت روزآمدددی مددا را بددر آن مددىدارد کدده تحددول منددابع اطوعدداتى ،از الددوا گلددى تددا امددواج فضددای

مجازی ،و به تعبیری «از گل تا گوگل» بپذیریم و به ،ای طرد این تاییر  -که نده معقدول ،نده مقبدول و
1

ن دده مق دددور اس ددت  -از ای ددن ابزاره ددا به ددر ،وری بهین دده کن ددیم؛ یعن ددى آ گاهان دده ،آزادان دده ،هوش ددمندانه و

مسئوالنه ،از این فناوریها در مسیر اهداف انسانى  -الهى خود کمک بگیریم.

شرایبمن و دیگران در سال  ۲۳۳۴در اثری با نا «سنجش انسانیتهای ر ومى» وضعیت
3

2

را شر مىدهند:

4

و  ،محرک نسلى از شته انتشارات است :مدارکى که به طور گساترده و بایش از هار
انتشارات چاپى دیىر در تاریخ ،در دسترس قرار دارند و در هر زمان ،امکاان دسترساى

واکاوی پیوند مهارت سواد اطالعاتى با حدیثپژوهى؛ ضرورت ،چگونگى و پیشنهادها

محوری» مىپذیرند .به عبارت دیگرّ « ،
تنوع محملهای اطوعاتى» را به رسدمیت مدىشناسدند

به میلیونها نسخه از آنها وجود دارد .به هر حال ،اغلب مدارکى واحاد باه ناام فارد
تاص منتشر شدهاند ،اما آدرسها وبى یا پیوندها آنها ،از زمانىکه پیوناد اصالى
5

آنها ایجاد شده است ،تغییر کرده و اکنون دیىار پیوناد درون تىاى ندارناد یاا ایان
پیوندها بىارزشاند .اکنون انواع مختلفى از مخازن کتابدار ایجااد شاده و در حاال
 .1نگارندۀ این سطور ،در یادداشتى با همین عنوان بده تحدول ابزارهدای داندایى بشدر در گدذر زمدان پرداختده و در بخشدى از آن
نگاشته است:

«ر م» که هدیۀ خدا بود به آدمیان ،و رنها در خدمت آدمیان بود ،اکنون سودای سلطه بر ،ان و روان و اندیشۀ آدمیان را
دارد و در این کهنه میدان ،ندای «هل من مبارز» سر مىدهد؛ ر ابتى کده مانندد آن را بشدر تدا کندون ندیدد ،بدود .ایدن مددعى

نوظهور ،دست شمارند،ها را مىگیرد و پیش مىبرد .نیروی نهفته در عدد را تا کنون کسى اینگونه باور نکرد ،بود.

صۀ چند نسدل شدمارند،هدا را ،ا گدر نخواندد ،ایدد ،بخوانیدد تدا بدانیدد کده چگونده آن کدود سدرکش و چمدوش بده نو،دوانى

رسید ،و از آنجا به ،وانى؛ ،وانى که در برابر کهنساالن تاریخ د کشید ،،و آمد ،تا بشر را کده روزی بده «اند

بدا طبیعدت»

شادمان بود ،وادارد تا به «سلطه بر طبیعت» فخر بفروشد ،بىواهمۀ آنکه در این سلطه ،چه دستاوردهای مثبت و منفدى

تصور مىرود.

،ددال کازدذ بدا شدمارند ،،هندوز صدحنههدایى دیدددنى دارد کده «مدوج»هدا را بده صدحنه آورد ،و «مکدان» را از صدحنه بیددرون

راند ،و نقش اول را به «زمان» و «شتاب» داد ،،و دیوارهای «هویت» را فرو ریختده ،و دل نگراندى بدرای اصدحاب «اخدوس و

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

2. Schreibman
3. A companion to digital humanities
4. Pseudo-publication
5. Online
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استفاده هستند.

1

از این تاییرات ،گا ،با عبارت «مدیریت چاال کى» یاد مىشود .آندرو ولز مىنویسد:
ماادیریت چاااالکى عتااارتى اساات کااه بیشااتر در دنیاا تجااارت بااه کااار ماىرود تااا
کتابخانهها .این عتارت بیشتر در محیطها تجار و صنعتى ،برا تاکید بار نیااز باه
حرکت سریع و آسان در پاساخ باه تغییارات در ماوارد اقتصااد وعواما و نیروهاا
رقااابتى بااه کااار م اىرود .دیىاار صاافات ماارتتط بااا چاااالکى« ،انىتااا پااذیر »،
3

2

4

«انعىافپذیر » و «پاسخدهى» است .اهمیات ایان موضاوع تاا آنجاا اسات کاه
موضوع دو کنىره ایفال  ۴1۴۶عمدتا حول محور مفهوم مدیریت چاالکى بوده است.

5

یکددى از نمودهددای مدددیریت چدداال کى در عرصددۀ عمددومى سددازی آمددوزش« ،دور،هددای بددرخط

گسترد ،آزاد» (مو ) است که هم اکنون (سال  )۲۳۱۳ابزاری بسیار مهم در،هت حمایدت از
6

7

آمددوزش عددالى درسددطحى بسددیار ،ا،ددرای آمددوزش مهددارتهددا ،ادامدده تحصددیل ،و آمددوزش کدداربران
تلقى مىگردند».

8

کاستلز در نظریه ،امعه شبکهای  -که برای تبیین هزارۀ سو تداریخ بشدر ارائده کدرد - ،ت کیدد
مىکند که دانش:
اوال در دانشىاهها و نظام پژوهشى عمومى جا ماىگیارد؛ ثانیاا ایان نظاام ،جهاانى
است؛ ثالثا به ارتتاط مداوم باه شاک انتشاارات ،کنفارانسهاا ،نشاریات ،سامینارها،
انجمنها آموزشى و نیز ارتتاط اینترنتى بستىى دارد.

9

از سددوی دیگددر ،گسددترش راهکارهددایى ماننددد آمددوزشهددا و پددژوهشهددای میددان رشددتهای و ورود
 .1نقل شد ،در« :آماد،سازی کتابشناسىها برای آیند :،الگویى پژوهش محور برای کتابشناسىها» ،ب.۴۸۲ - ۴۸۴

2. adaptive
3. flexible

4. responsive

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

6. Massively Open Online Course, or MOOC.

 .7نسخههای ایرانى متعددی از این گونه آموزش مجازی ارائه شد ،،از ،مله سیستم «فرادرس» که اکنون به عنوان ر یب یدا
ّ
مکمل آموزشهای رسمى در بیشتر رشتهها به میدان آمد ،است.
« .8کتابخانه و دور ،بر خطر گسترد ،آزاد مو پرداختن به روند تکامل تعلیم و تربیت» ،ب۲۹۳؛ «کتابخانهها و کتابداران در
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عصر ارتباطات مو » ،ب.۱۱

« .9عوامل تاییر :کتابداری بینالمللى ،توسعه ،و نظریه ،هانى شدن» ،ب۱۲۳؛ نیز ر : .جامعهدشبکهاى.

ضرورت استفاد ،از این گونه مهارتها ،دیتر شود.

با این توضیحات  -کده در نهایدت ایجداز بیدان شدد  -بدرای بررسدى دومدین پرسدش بده دومدین

بخش مقاله مىرسیم.

بخش دوم .چرا بهرهگیری از مهارتی مانند سواد اطالعاتی برای حدیثپژوهی الزم است؟

پاسخ به این پرسش ،پ

از تقسیم اهداف حدیثپژوهى به چهار هدف پیگیری مدىشدود.

ذیددل عنددوان هددر یددک از اهددداف ابتدددا بدده توضددیح آن هدددف و آنگددا ،بدده محسددنات بهددر،گیددری از

مهارتهای سواد اطوعاتى برای حدیثپژوهى در ،هت تحق آن هدف مىپردازد.

اهداف و فواید حدیثپژوهى متعدد و متنوع است .به ا تضدای محددودیت مقالده ،تنهدا بده

واکاوی پیوند مهارت سواد اطالعاتى با حدیثپژوهى؛ ضرورت ،چگونگى و پیشنهادها

عنصر آیند ،نگری در برنامه ریزی و شتاب گرفتن آهنگ تولید و نشر اطوعات ،سبب شدد ،کده

چهار مورد ،آن هم به اختصار اشار ،مىشود:

چهار هدف از پژوهشهای علم الحدیث چنین است :تحقید و تبیدین ،تدرویح و گسدترش،

دفاع و پاسخ گویى ،تربیت و عمل.

برای هر یدک از ایدن اهدداف ،بدرای رعایدت اختصدار ،فقدط یدک شداهد حددیثى یدا تداریخى بدا

توضیح کوتا ،بیان مىشود.
الف .تحقیق و تبیین

ّ
امیرالمؤمنین ۷در رائت حدیث ،آن زمآنکه همرا ،با ّ
تدبر و تفقه نباشد ،خیری نمىبیند:
أو و طی ىف ىللم نی

فیه تفهم ،أو و طی ىف ق ّ ة نی

فهیم تفک  ،و ىف روّیة أط

 ،أو و طی ىف ىللم نی

فهیم تدب  ،أو و طی ىف ىلبذمدة نذی

فیه تفهم ،أو و طی ىف ق ّ ة نذی

فهیذم

تدب  ،أو و طی ىف ىلبمدة و فقه فهیم ،أو و طی ىف نسا و ورِ فیه .

21

لذا اما صادس ۷پرسش برای دستیابى به چنین تفقه را وظیفۀ همگان مىداند:
و یسذع ّناذذم

تذذى یسذأنوّ و یتفقهذذوّ و یع فذذوّ لمذذممهم و یسذعهم أن یأطذذبوّ مبذذم یقذذال ،و لن

کمن تقیة .

43

 .1مجلسى اول این حدیث را صحیح مىداند (روض دالمتقیندفیدشرحدمندالدیحضرهدالفقیه (ط -القدیمة) ،ج ،۱۲ب.)۱۶۲
 .2الکافی ،ج ،۱ب.۳ ،۸۷

 .3مجلسى اول این حدیث را صحیح مىداند (روض دالمتقیندفیدشرحدمندالدیحضرهدالفقیه (ط -القدیمة) ،ج ،۱۲ب.)۱۶۶
 .4الکافی ،ج ،۱ب.۹۷
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این وظیفه دست کم هر هفته یک بار باید انجا شود:
1

ق ذذمل ولذذذال ّه ۹أ ن ذذذص (أو نکذذذص مسذذذلم) و یفذذذ نفسذذذه ىف کذذذص جعذذذة ألمذذذ دیاذذذه
فیتعم د و یسأل ىلن دیاه .

32

از سوی دیگر ،تفقه در دین که ر روایات مختل به ما امر شد ،،گاهى در بارۀ خ ّ
داب احکدا
فرعى معنا مىشود ،اما برخى از محدثان آن را به معنای عا ّ دین مىدانند .عومه مجلسدى در
این شمار است .وی برای ،مع میدان ایدن بیدان بدا مصدداس آیدۀ نفدر کده تفقده را بده عددۀ خاصدى

مىداند ،مىنویسد:

قونه ۷تفقهوّ ىف ّندین محله ّأل کر ىلر تعلذم فذ وع ّنذدین لمذم بمو ّتذمد أو بمنتقلیذد ،و
میکذن محلذذه ىلذذر ّألىلذذم مذذن ّألصذذال و ّنفذ وع بت وذیص ّنیقذنی فیمذذم میکذن نوذیله فیذه و
بمنظن ّن ىلی ىف غی .

4

ارزش سؤال در بارۀ دیدن تدا آنجدا اسدت کده امدا صدادس ۷در حددیث صدحیح خطداب بده
5

حمران بن اعین ،علت هو کت گروهى از تبا ،شدگان را در سؤال نکردن آنها مىداند.
ل م یلا ّنام

ألهنم و یسأنان.

6

ضرورت ایدن تحقید تدا آنجدا اهمیدت مدىیابدد کده در ضدمن توصدیههدای شدماری از فقیهدان
ّ
مىخوانیم که شاگردان خود را از « ّ
تسرع در فتوا» نهى کرد ،و «استقصای تا ّ در روایات و ادلده» را
 .1کلمۀ «،معه»  -که در این حدیث آمد - ،اگر به ّ
ضم ،یم باشد به معنای روز ،معه است ،ولى اگر به سکون ،دیم باشدد
به معنای هفته است .در اینجا صدرالدین شیرازی (شرحداصو لدالکوافی ،ج ،۲ب )۱۷۴و مازنددرانى (شورحدالکوافی،

ج ،۲ب )۱۲۲آن را فقط به معنای روز ،معه مىدانند  ...ولى برخى شدارحان بده احتیداط آن را «روز ،معده یدا هدر هفتده»

معنا کرد،اند .مجلسى (مرآةدالعق ل ،ج ،۱ب ،)۱۳۱فیا (ال افی ،ج ،۱ب )۱۸۱و زویندى (اصافی ،ج ،۱ب )۳۲۸در

این شمارند .مجذوب تبریزی آن را «یک روز در هفته» مىداند( .الهو ایا ،ج ،۱ب .)۳۸۸بده نظدر نگارندد ،،ایدن تفسدیر بدا

،امعیت دین سازگارتر است؛ یرا هم اکنون بخشى از پیروان اهل بیت در کشورهایى زندگى مدىکنندد کده روز ،معده در
ّ
آنها تعطیل نیست و اینان فرصت تعلم نمى یابند .از سدوی دیگدر بدر اسداس آیده  ۶سدور ،مائدد ،و آیده  ۷۸سدور ،حدح احکدا
دین برای عسر و حرج آفریدن نیامد ،است .لذا بهتر است ،معه را به سکون ،یم رائت کنیم.

 .2مجلسى اول این حدیث را صحیح مدىداندد( .روض دالمتقیندفویدشورحدموندالدیحضورهدالفقیوه (ط  -القدیمدة) ،ج،۱۲
ب.)۱۶۶

 .3الکافی ،ج ،۱ب.۹۷

 .4مرآةدالعق لدفیدشرحدأخباردآلدالرس ل ،ج ،۱ب.۱۳۳
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 .5روض دالمتقین ،ج ،۱۲ب.۱۶۲
 .6الکافى ،ج ،۱ب.۹۶

1

2

شوشتری ،شیخ عبداهّلل مامقانى ،شیخ حسن کاش
5

4

3

الاطاء و شیخ على کاش
6

الاطداء

7

یاد مىشود .شیخ ،عفر شوشتری به عنوان مثالى برای این اصدل مهدم در ا،داز ،روایدى خدود بده

میرزا محمد همدانى مىنویسد:

استاد بزرگوارم ،صاحب جواهر دراین بااره باه مان وصایت کارد :فرزنادم! چاه بسایار
حکمى از احکام طهارت و صالت بود کاه مان از اندیشاه در روایاات باا حادود و
دیات استنتاط کردم.

8

روشن است که چنین تحقی گسترد،ای به زمدانى فدرا نیداز دارد کده بهدر،گیدری از امکاندات

ذخیر ،و با یابى منابع حدیثى این را ،را بسیار کوتا ،مىکند.
ب .تر ویج و گسترش

واکاوی پیوند مهارت سواد اطالعاتى با حدیثپژوهى؛ ضرورت ،چگونگى و پیشنهادها

ضروری دانستهاند؛ به عندوان نمونده ،از محمدد بدا ر مجلسدى ،صداحب ،دواهر ،شدیخ ،عفدر

درس حدیث کافى نیست ،بلکه درد حدیث نیز الز است .باید درد حددیث در کسدانى کده

درس حدیث آموختهاند ،در هر سطح ،تقویت شود.

در بارۀ اهمیدت تعلدیم سدخنان اهدل بیدت مطالدب شدگفت بیدان شدد ،اسدت .عظمدت ایدن
ّ
ا دا تا آنجا است که بر اساس کو اما با ر ،۷معلدم ایدن سدخنان ،در پداداش معندوی عمدل

دان ددش آموختگ ددان ش ددریک خواه ددد ب ددود ،ب دددون ای ددنک دده از پ دداداش خودش ددان ک ددم ش ددود .ام ددا
9

صادس ۷بیان مىکند که افرادی که برای خدا فرا گیرند و برای خدا به دیگران بیاموزندد و بدرای

خدا عمل کنند ،آنها را در ملکوت آسمانها به صفت «بدزرگ» مدىشناسدند 10.رسدول خددا۹

مو ات و مذاکرۀ حدیث را سبب ،و یافتن دلها مىداند ،همان گونه که شمشدیر زندگ زد ،را
 .1این ا وال در باب نهى از ّ
تسرع در فتوا ،همه از سایت مکتبۀ فقاهت نقل شد .مشخصات کتابشناسى منابع مربوط در
آن پایگا ،اطوعاتى آمد ،است.

 .2اجازاتدالعالم دالمجلسی ،ب.۲۳۸
 .3اختراندفقاهت ،ج ،۱ب۱۳۶
 .4همان.

 .5مرآةدالرشاد ،ب.۲۳۶

 .6ان اردالفقاه  ،ج ،۱ب.۱۳

 .7الن ردالسا عدفیدالفقهدالنافع ،ج ،۲ب.۲۸۶
 .8غنیم دالسفر ،ب.۴۶

 .9الکافی ،ج ،۱ب.۴ ،۸۲
 .10همان ب ۶ ،۸۶
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،و مىدهند .نیز تعلیم علم را مانند «زکات آن» دانستهاند.
1

2

کافى است کده بددانیم رسدول خددا ۹بدرای ایدنکده فرصدت تعلدیم را از دسدت ندهدد ،منتظدر

آمدن افراد به نزد حضرتش نمىماند؛ بلکه آنان را مانند بیمار به شمار مىآورد و خود در نهایدت

مهرورزی برای مداوایشان این سوی و ان سوی مىرفت .سیرۀ نبوی بر این امر گوا ،اسدت و کدو
امیرالمؤمنین ّ
مؤید این نگرش تاریخى است:
طبیىل یدوّو ب ی ه.

3

در بارۀ تعلیم و ارزش آن به همین مقدار بسند ،مىشود .سخن در این است که و تى بتوان
4

با مهارتهدای سدواد اطوعداتى دامندۀ ایدن تعلدیم را ،بدا صدرف کمتدرین هزینده و کمتدرین زمدان و
کمترین سفر ،گسترش داد ،چرا از این فرصت طویى برای نشر معدارف اهدل بیدت :اسدتفاد،

نکنیم؟

ج .دفاع و پاسخ گویى

هددر چدده گددوهری گرانبهدداتر باشددد ،طمددع دزدان بددرای سددر ت آن بیشددتر مددىشددود و لددذا مرا بددت بیشددتر

مىطلبد .بر طب این اعدۀ عقلى بشری ،برای حددیث اهدل بیدت - :کده گرانبهداترین گدوهر معندوی
ّ
،دی ّ
(کمى و کیفى) داشت.
ما پ از رآن است  -باید برنامههای بسیار یاد و بسیار
همچنین از آن روی که دزدان با نیرنگهای تازۀ هزار رنگ پیش مىآیند ،عنصدر «روزآمددی»

در دفدداع از حددریم حدددیث، ،ایگددا ،واالی خددود را مددىنمایانددد .در بددارۀ ایددن عنصددر ارزشددمند،
نصوب و شواهد متعددی وارد شد ،که به برخى از آنها اشار ،مىشود.

یکم .مشهورترین شاهد دراین زمینه کو اما صادس ۷است که فرمود:
یَ
َ
َ
ّْن َع ُ
ممل ب َز َمم ه و َ ِْت ُل ُم َىلل ْیه ّنل َوّب .

5

«هجو » را به معنای زافلگیری مها،م دانستهاند؛ به گونهای که انسان در برابر مها،م خود

را آمدداد ،نکددرد ،باشددد« .لددواب » نیددز بدده معنددای «شددبهات» اسددت؛ از آن روی کدده شددبهه بدداطلى
ّ
است که ،امۀ ح پوشید ،و با این لبداس مبددل بده میددان مدىآیدد و بدا تددلی و تلبدی خدود
6

 .1همان ،ب.۹۹

 .2همان ،ب.۱۳۱

 .3نهجدالبالغه ،خطبه .۱۳۸

 .4تفصیل را ،بنگرید :منی دالمری .
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 .5الکافی ،ج ،۱ب.۶۱

 .6الکهفدال افی ،ب.۱۳۲

از سددوی دیگددر ،مددىدانددیم کدده امیرالمددؤمنین ۷شددرط دسددتیددابى بدده حد را شددناخت د ی د

باطل مىداند؛ چنانکه مىفرماید:

ْ
ُ َی
َ ْ ُ ُ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ ُ َ یَ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ یُ ْ
ّنَش َد َت یى َت ْع فوّ ّنبی َت ََک ُهَ ،و ن ْن َتأطذبوّ مبیرذم ّنک َتذم َت یذى
و ّىللموّ ه کم نن تع فوّ
َ
ُ یَ
ی
َ َ ُ
ُ
َ
َ َ َ 2
ََ َ
َت ْع فوّ ّنبی قض ُهَ ،و ن ْن ََت یَسکوّ به َت یى َت ْع فوّ ّنبی ب .

در اینجا سخن از «معرفت باطل» است ،نه فقط خبر داشتن که شوربختانه، ،معدى از اهدل

نظر ،از همین گا اولیه نیز خود را محرو داشتهاند .بدین روی عومه مجلسى مىنویسد:
و ّحلمصص أن من ىل

أ ص زممنذه و میذز بذنی تقهذم و بذمطلهم ،و ىلذمملهم و ذم لهم ،و مذن یتبذع

ّحلذذق و مذذن یتبذذع ّأل ذذوّ مذذهنم ،و ی ذذتبه ىللیذذه ّألمذذاو ،و یتبذذع ّمل قذذنی و یت ذ ا ّملب لذذنی ،و و
تع ض نه شهبة ،بکر ة أ ص ّنبمطص و قلة أ ص ّحلق و غلبة ّملب لنی و ضعف ّمل قنی.

3

واکاوی پیوند مهارت سواد اطالعاتى با حدیثپژوهى؛ ضرورت ،چگونگى و پیشنهادها

مرد را مىفریبد.

1

اینک مىپرسیم :در دنیایى که رشد شدتابان اطوعدات ،یکدى از نمادهدای اصدلى آن اسدت،

آیا مىتوان ،ریانهای باطدل را بده خدوبى (یعندى بدا اسدتداللهایشدان و پاسدخ آنهدا) شدناخت؛
بدون اینکه انسان ،از سواد اطوعاتى کمک بگیرد و با پای فناوری به سفر مجازی برود؟

بدیهى است که حضور تقویمى در زمان کافى نیست .این حضور را گذر خورشید و ما ،به مدا

تحمیل مىکند .بلکه حضور فرهنگى در زمان الز است که این گونده حضدور را هدر فدرد خدودش

باید برای خود برگزیند و اگر انتخاب نکند ،یان مىبیند .شناخت زمان ،از روی کتدابهدا ،آن

هم کتابهای کهن به دست نمىآید ،بلکه از حضور در صحنههای متنوع و تعامل بدا اصدناف
مختل

مرد دستیاب مىشود .بجا و درست گفتهاند:

آشااکار اساات کااه مقصااود از زمااان در اینجااا مضااامین و محتو یااات و حااواد و
4
فرهن ها زمان است نه تاریخ و ا ّیام آن.

استاد مطهری در هشداری سنگین و تکان دهند ،مىگوید:

ما نقىه مقاب و مشامول مفهاوم مخاالف «العاالم بزماناه ال تهجام علیاه اللاوابس»
هستیم .از اول تا به آتر ،از صدر تا به ساقه ،من التا الى المحارا  ،از زماان تاود
 .1شرحدالکافیدمازن رانی ،ج ،۱ب.۴۲۱
 .2نهجدالبالغه ،ب ،۲۳۲خطبه .۱۴۷

 .3مرآةدالعق لدفیدشرحدأخباردآلدالرس ل ،ج ،۱ب.۸۷
 .4الحیاة ،ج ،۳ب.۱۶۸
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1

بیختریم .همین طور نشسته و بىتتریم و چرت مىزنیم ،یک مرتته مواجه ماىشاویم
مثال با این مسأله که زمینها باید تقسیم شود  ...چون از زمان تودمان بىتتریم ،قتال
پیشبینى نکرده بودیم و حسا نکردیم که تکلیف چیست و چه باید کرد .و همچناین
بىتتر از آنچه در دنیا مىگذرد و بىتتر از آنچه در پشت پارده اسات .یاک مرتتاه باا
مسأله حقو اجتماعى زن مواجه مىشویم ،فرصات نیسات فکار بکنایم  ...بااز هام
پشت سر هم از این امور مشتته و از این «لوابس» تواهد آمد و ما باىتتاریم  ...چاه
2

باید کرد؟ مهمتر از اینکه طرحى برا رهتر این نس تهیه کنیم ،این است کاه ایان
فکر در ما ّقوت بىیرد که مسألۀ رهتر و هدایت ،از لحاظ تاکتیک و کیفیات عما در
زمانها متفاوت و در مورد اشخاص متفاوت ،فر مىکند و ما بایاد ایان تیاال را از
سر تود بیرون کنیم که نس جدید را با همان متد قدیم رهتر کنیم ...

3

دو  .امیرالمؤمنین  ۷در رهنمودی نظامى به فرزند خود ،ناب محمد بن حنفیه فرمود:
ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ یَ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َی یَ
َ
ّنن ْو ََ م ْن ىل ْند ّه ُل ْ َ م ه.
ّغ ب و ا هقص ّنقو و غ بوَا ،و ّىللم هن

4

توضیح میرزا حبیب خویى پرد ،از نکات این کو بلند بر مىدارد .مىنویسد:
ّ
ارم بتصرک ،یعنى چشم بىشا و آترین نقىۀ دشمن را بتین .غض بصرک یعناى چشام
تود را از بر شمشیر آنها فروبند تا ترس و وحشت از آنها تاو را نىیارد .و اعلام ان
النصر ...یعنى برا پیروز به تدا ستحان تکیه کن نه توان تودت.

5

سددو  .در دسددتورات ،نگددى حضددرتش مددىخددوانیم کدده سددپاهیان خددود را بدده بیددداری مددداو

فرامىخواند و یک لحظه زفلت را بر آنها روا نمىدارد ،بلکه بارها و در مناسبتهای مختلد
ضددرورت بیددداری همیشددگى را یددادآور مددىشددود .ایددن ،مددوت ،کدده در منددابع مختلد

آمددد ،،بدده

 .1در ت یید کو شهید مطهری به سخن یکدى از مشداهیر معاصدر اشدار ،مدىشدود کده مدىگویدد« :را ،رشدد شدما ایدن اسدت کده
فیلم نبینید .من از ابتدای انقوب فیلم ندید،ا و روزنامه هم نمىخوانم .روزنامه باعث به روز شدن علم شما نمىشدود،
بلکه تفسیر بخوانید .من نه فیلم دید،ا و نه روزنامه خواند،ا  ،اما چهل کتاب نوشتها » (ر .نقد ایدن سدخن در مقالده:

«روزآمدی از شرایط اولیه مبلغ دینى است» ،سید على رضا واسعى .سایت خبر آنوین ۳۳ ،ابان .)۱۳۹۱

 .2د ت شود که این سخن در حدود نیم درن پدیش بدود ،کده مسدائل نوپدیدد محددود بدود ،اسدت .دریادا امدروز نیدز کده مسدائل
نوپدید بسیار فراوان شد ،و آمادگى ،دیتری مىطلبد ،هنوز مت سفانه این سخن در بار ،بیشتر صاحبنظران و متولیان

صادس است.

056

 .3دهدگفتار ،ج ،۱ب.۲۳۹ - ۲۳۷
 .4نهجدالبالغه ،خطبه .۱۱

 .5منهاجدالبراع دفیدشرحدنهجدالبالغ (خوئى) ،ج ،۳ب.۱۶۶

واکاوی پیوند مهارت سواد اطالعاتى با حدیثپژوهى؛ ضرورت ،چگونگى و پیشنهادها

الفا متنوع این حقیقت را بیان مىدارد:

َ
َ ََ
َ
یَ ُ َ َ یَ
َ َ َ ُْ
َ
* َفذذإ یَن َه َطذذم ْ َ
ّنن ُئذذو َو و َمذ ْذن ّاّ ه ْمک َنذ ُذه ّنفذ َذَ ُص ه ی ل َهذذم َو ّْل َت ذ َذمغ
ّحلذ ْذَ ن ذ ْی َ بمنسذئو و و
ْ
َ َ َ َ ْ َ َ 1
ف َهیم َو َو َم ْن ُی َؤ یط َُ ْ َ
ّحل َْ َ ىف ّن َی ْو ّم غ ٍد و بعد غ ٍد.
َ
َ
ون َو َو َتکیذ ُد َ
*ّ یَ ُک ْم ُت َک ُمد َ
ون ُت ْن َذت َق ه ْط َذَ ُّف ُک ْم َو َو َت َت َ َمش ْذا َن َو َو ُی َنذم ُ َىل ْذن ُک ْم َو ه ْ ُ ْ
ذت ىف
َ
ْ
ُ ُ
ان ّ َین َه َطذذذم ْ َ
ّحلذ ْذذَ ّْن َی ْق َظذ َ
َغ ْف َلذ ٍذذة َلذذذم ُ َ
ذذمن ه ْو َد َمذ ْذذن َغ َفذ َذذص َو َیذذذأىت ّنذ یذذب یل َمذ ْذذن َو َّد َع ُغلذ َ
ذذىل
ُ
ُْ َ َ ُ َ َ َْ ْ ُ
2
ْ
ِّلغلو ُ َمق ُه ٌاغ َو َم ْسلو .
ِّلتخمانان و
َ
َ
ْ
َ
ْ
ّحل َْ ّن َی ْق َظ ُمن ّْألر ُ َو َم ْن َ م َ ْمل ُی َ ْن َىل ْن ُه َو َم ْذن َض ُذع َف ه ْو َد َو َم ْذن َت َذَ َا ّجل َه َ
*ّ یَن َه َطم ْ َ
ذمد
3
مِل ْغ ُ ان ْ َ
ىف ّه َک َمن َک ْ َ
ِّلهنی.
ُ َ یَ َ ُ َ ْ َ
یُ ی
ْ ُ َ َ ُُ ُ َ
َ
َْ
ّه ّم ق َتمل َىل ُد یوک ْم َو و َترمقلوّ ّم ّأل ْغض ف ُتق یُر وّ بمخل ْسف َو َت ُ و ُ وّ بمنذبل
*ّ فر وّ غمحکم
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ 4
ان َ وی ُ ُک ُم ّْأل َط یَ َو ّ یَن ه َطم َ
َو َی ُک َ
ّحل َْ ّألر و من م مل ی ْن ىلنه.

اینک مىگوییم :کیست که امروز سپا ،آراسدتۀ دشدمنان را در حدال هجمده بده حدریم عقایدد و

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

مها،مان مقدور است؟ و این رصد کردن آیا با مطالعۀ کتابها به شیوۀ سنتى به نتیجدۀ کدافى
مىرسد؟

چهار  .اینک معنای کو علوی بده خدوبى نمایدان مدىشدود کده در نخسدتین خطبدۀ عمدومى

خود ،پ

از رحلت رسول خدا( ۹خطبة الوسیلة) فرمود:
َ ْ ََ َ ْ ُ ْ
5
َم ْن َىل ََ ّأل ییم َ ْمل َیغفص َىلن ّو ْلت ْع َدّد.

پددنجم .احادیددث یددر در همددین مضددمون وارد شددد ،کدده بددرای اختصددار ،بدده نقددل آنهددا بدددون

توضیح بسند ،مىشود.
* امیرالمؤمنین :۷

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

6

 .1وقع دصفین ،ب.۱۳۱

 .2الغاراتد(ط  -القدیمة) ،ج ،۱ب.۲۴ - ۲۳
 .3همان ،ب.۲۱۲

 .4نهجدالبالغه ،ب ،۴۲۲نامه .۶۲
 .5الکافی ،ج ،۱۲ب.۷۲

 .6بحارداالن ار ،ج ،۷۲ب.۶۶ ،۸۳
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* امیرالمؤمنین :۷
أىل

ّنام

* اما صادس :۷

بمنزممن ،من مل یتعلىل من أتدّثه.

1

َ
َ ْ
ْ
کذذذة آل َد ُّو َد « َىلذ َذذر ّْن َعمقذذذص ه ْن َی ُکذذذ َ
ىف ت ْ َ
ان َىلموفذذذم ب َز َمم ذذذهُ ،مقذذذبال َىلذذذر شذذذأ هَ ،تمفظذذذم
2
لل َسم ه».

د .تربیت و عمل

هدف نهایى از دعوت به دین ،حیات معنوی مرد است .در رآن مىفرماید:
َ یَ
ُ ُ
ُ
یم ه یُ َیم ّنبی َن َآم ُنوّ ّْل َتلی ُ وّ لِل َو ل یَلَ ُلال ّاّ َدىلم ک ْم ِلم ْیییکم.

3

از سوی دیگر ،در رآن ایمان هموار ،با عمل صالح یاد مىشود .بددین روی ،در ایدن حیدات
معنوی عمل ،ایگا ،ویژ ،دارد ،تا آنجا که مرحو کلینى یک بداب را در دالکافی بده عندوان « َب ٌ
داب
ُ َ عّ
5
ٌ
ف دى َأ َّن ُاإلی َمد َ
دان َم ُب عثددوث ل َجد َدوار ال َبدددن کل َهددا» آورد ،اسددت .در ایددن عمددل نیددز خلددوب نیددت و
َ َّ
َ َ َ َّ
َ َ َ َ
َ َ َ
ّ
اخوب شرط ،دی است .حدیث نبوی «ال ُول هال ب َع َم ال َو ال ُول َو ال َع َمدل هال بن َّید اة َو ال ُدول َو
َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ ّع َ
6
الس ّنة»، ،ایگا ،سه رکن ایمان را نشان مىدهد :مطابقت با سدنت،
ال عمل و ال نیة هال ب صابة
4

خلوب نیت و عمل صحیح .بدین ،هت ،مدا را از عمدل بددون پایدۀ صدحیح و دول (سدخن یدا

عقید )،بدون مبنای علم صحیح و کامل نهى کرد،اند.
اما صادس ۷فرمود:

ْ
یَ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ یَ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ 7
ّننم َ ب ََهیا و هن تقال مم و تعلم.
ّیم ا و طولتنی مهلکتنی هن تفى

در حدیثى دیگر  -که سند آن حسن کالصحیح است  -حضرتش مبنای رآنى این سخن
8

را بیان مىدارد:

لن ّه ط ذ

ىلبذذمد ب ذ یتنی مذذن کتمبذذه ،أن و یقونذذوّ تذذى یعلمذذوّ ،و و ی ذ دوّ مذذم مل یعلمذذوّ و

 .1غرردالحکم.۳۲۲۲ ،

 .2الکافی ،ج ،۳ب.۲۳ ،۳۳۲
 .3سور ،انفال ،آیه .۲۴

 .4سور ،بقر ،،آیه  ۲۲و  ۸۲و  ۲۷۷و....
 .5الکافی ،ج ،۳ب.۹۳

 .6همان ،ج ،۱ب.۱۷۲
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 .7المحاسن ،ج ،۱ب.۲۳۲

 .8روض دالمتقین ،ج ،۱۲ب.۱۶۸

باری ،این همه در بسدتر تربیدت صدحیح شدکل مدىگیدرد ،بده ویدژ ،ایدنکده خداوندد انسدان را از کمدال

اختیار برخوردار کرد ،و او را در گزینش را ،هدایت مجبور نکرد ،است؛ چنانکه در رآن فرمود:
ً
ن
(إ سَض َ
ُاه َد َْ ن
نُه س
اللس َ
ُاشُکرل َاو ِاإ سَُْاکفورل).
بیل ِاإ سَْ
ِ
ِ

4

( َ ن ْ َ سن ْ َ س ن ْ َ َ ْ َ َ ْ ن ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ن
اشُءافُ َیکفر).
کمافمناشُءافُیؤ ِْناواْن
واق ِلاللح ِاْنار َِّ ا

5

اینک برای اینکه انسان به اختیار خود را ،هدایت برگزیندد ،تربیدت او بده را ،ایمدان ضدرورت

مىیابد .بددین روی بده ایدن مطلدب امدر فرمدود،اندد، .دابر بدن عبدداهّلل انصداری بده عندوان یکدى از
تربیت یافتگان نمونۀ مکتب اهل بیت :در کوچههای مدینه ندا مىداد:
َ َ َ ُ َ
ه ید ُبوّ ه ْوو َدک ْم َىلر ُت یىل َىل ٍ یر.

6

واکاوی پیوند مهارت سواد اطالعاتى با حدیثپژوهى؛ ضرورت ،چگونگى و پیشنهادها

َ
َْ َن ن ََ
ن ْ
َ سَ ْ َ 1
َْ نْ َ ْ ََْ ْ
كولاعَكیال سَّ ِكإ ِاإْكاالل َحك س ا) و قذمل ( ََ ْكلا
تُباأناْااَِول
قمل( أالماَؤخذاعلی ِ م ِاْیثُقالل ِک ِ
ْ
َ َ سَ َ ْ ْ َ ْ ن ن 3 2
َْ ن ن
َ سَ ن
ولاَ ُِْ ِمهِ اوالمُاَأ ِت ِ ماتأ ِوَل اه) .
ولاَمُالماَ ِحیط ِ
کذَ ِ

تربی ددت فراینددددی پیچیدددد ،و مهدددارتى عملدددى اس ددت کددده در بسدددترهای مخاطدددبشناسد دى،

زمانشناسى ،اولویتشناسى و مانند آنها شکل مىگیرد.

در زمینۀ مخاطبشناسى این هشدار ،دی را به ما داد،اند کده حضدرت عیسدى ۷ضدمن

اندرزهای خود به بنى اسرائیل مىفرمود:

َ َ ْ َ َ َ ُ َ ی ُ ُْ َ َ
ْ َْ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ 7
ّجل یهمل بمحلکة فتظلمو م و و َتنعو م ه لهم فتظلمو م.
یم بد ّلَّئیص و ندثوّ

مازندرانى در توضیح این کو علوی مىنویسد:

ّنظلم وضع ّنیش ىف غی موضعه ،و ّحلکة ی ّنعلذم بمملعذمو و ّن ذ ّلع و تعلیقهذم ىلذر
ی
ی
ّجلهمل و م ّنبین یستاکفان مهنم أو یفقدون یقوة ّولتعدّد إلدوّ کهذم أو یضذ ییعوهنم
أىلام
ی
و یعلوهنم ولیلة نایص ّن هوّع ّنافسمنیة أو یست ق ون معلمهم أو یؤاونذه کذمن کتعلیذق

ّجلو ّنثمنی ىلر أىلام ّخلامز ی بص أقب ماه ىلاد أربم ّنبومل ّنثمقبة ،و و ظلذم ىلذر
ی
ی
ّحلکة و ىللیه یمص قونه صر ّه ىللیه و آنه و تعلقوّ ّجلوّ ىف أىلام ّخلامز ی .
 .1سور ،اعراف ،آیه .۱۶۹
 .2سور ،یون  ،آیه .۳۹

 .3الکافی ،ج ،۱ب.۱۳۲
 .4سور ،انسان ،آیه.۳

 .5سور ،که  ،آیه .۲۹

 .6مندالدیحضرهدالفقیه ،ج ،۳ب.۴۹۳
 .7الکافی ،ج ،۱ب.۱۳۱

059

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره دوم

آنگددا ،مددىافزایددد کدده کتمددان برخددى مطالددب از سددوی امامددان معصددو  ،:بدددان روی بددود کدده

مخاطبى دردشناس و اهل معرفت نمىیافتند تدا حقدای نداب را بده آنهدا بسدپارند .آنگدا ،چندد
ّ
مؤ یددد بددر مدددعای خددود ،از ،ملدده حدددیث نبددوی «نحددن معاشددر األنبی داء نکلددم الندداس علددى دددر
عقولهم» را بیان مىدارد.

1

میرزا ابوالحسن شعرانى ذیل کو مازندرانى بر گزینش کلمات برای بیان با تو،ه به ظرفیدت

مخاطددب ت کیددد مددىکنددد .آنگددا ،از رفتددار برخددى افددراد کوتدده نظددر کدده بددر مبنددای در نارسددای خددود
برخى از حقای دینى را ّ
زلو مىدانند ،انتقاد مىکند:
ىف زممنام بص ىف کص زممن ّنم

نمقووّ ّودوّ ا یزىلمان أن کص یش و یفهمذه أمثذممم فهذو
ممذم یا وذ

أبمطیص و أو م ملفقة و طیموع مزط فة و ّحلقیقذة ذی مذم یفهمذه جیذع ّناذم
ىف مامل ّحلوّ و ّن ىلممل ّمللکوع و م و وویة ّوِئة ىللذهیم ی
ّنسذال غلذو و ِتذبیىل ّنذاف
تى یوص ّم مقم ّنق
ّ کر ّنام

مزنة و ّحلذدیث صذ ی ىف ود ذم و ّن ىف ّحلقیقذة ّمذاوّ و یذدوکهم

و و یاز ماع ّو قص و نکمو ّو کر .

2

مو صدرا نیز با اشار ،به حدیث حضرت عیسى ۷مىنویسد:
نی

ّنظلم ىف ّىل م غی ّملست ق بمقص من ّنظلم ىف ماذع ّملسذت ق ،بذص ّنظلذم ىف ّنثذمىن

ّقذذص ماذذه ىف ّوول ،و نذذه ممذذم یتذذدّوا دون ّوول ،و ان ذا ون ّوول تفا ی ذت و ّنثذذمىن تذذأطی و
ّنتأطی یتدّوا دون ّنتفا یت.

3

شهید ثانى در کو خود در باب مخاطبشناسى ،عوو ،بر ،نبۀ علمدى ،بده ،نبدۀ اخو دى

نیز اشار ،دارد:

نکن یذىل ىلذر ّملعلذم لاّ أشذع مذن ّملذتعلم فسذمد ّنایذة أن یسذتدو ه بمملوىلظذة ّحلسذاة ،و
یاهبه ىلر ط ّنعلذم ّنذبی و یذ ّد بذه ّه ،و یتلذو ىللیذه مذن ّألطبذمو ّنذوّودة ىف انذا تذمو
ف مو تى یقود لم ّنقود ّنو ی  ،فإن مل یالع انذا و یذ
میاعه من ّنتعلم ،فإن ّنعلم و یز ید لو ش ّ.

ماذه قیذص یت کذه تیا ذب و

4

این دو حدیث نیز بر ضرورت مخاطبشناسى داللت دارد که به نقل آنها بسند ،مىشود.
 .1شرحدالکافی ،ج ،۲ب.۱۴۳ - ۱۳۷
 .2همان.
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 .3همان ،ب.۱۸۶

 .4منی دالمری  ،ب.۱۸۴

َ ْ ُ َ
ُ
َ ُ َ ی ُ یَ
ان َه ْن ُی َک یَب َ ُ
ان ه ُن یُ َ
ّننم َ َِبم و َیع ف َ
ّه َو َغ ُلون ُه.
و ندثوّ

1

دو  .حضرت مسیح  ۷فرمود:

َ
یَ یَ
ا َه یَن ْ َ
یا َجلموتذذه َو َ َحم َمنذ َذةَ ،و ال ذ َ
ِّل ْلذ ُذر و مذ ْذن ُ َْتذذه َش ذ ٌ
ّنتذذمو َا شذ َذفم َ ْ َ
ّجلذذمر َح ه َغ َّد
ّن
ْ
َ یَ
ّنتذمو َا إل ْش َذفمئه َ ْمل َی َ ْذأ َص َذال َت ُهَ ،فذإ َاّ َ ْمل َی َ ْذأ َص َذال َت ُه َف َق ْذد َشذم َ َف َسذمد َُ
َ
َف َسمد َ
ِّل ْل ُر و  ،و
َ َُ ی ُ ْ ْ َ َ
َ َ َ َْ
ُ
َ َ
َ
ْ
ّضذ ََّواَ ،ف َکذبل َ
ا و نذذدثوّ بمحل َ
کذة غ ْیذ ََ ه ْ ل َهذذم ف َت ْل َهلذذوَّ ،و و َْت َن ُعو َ ذذم ه ْ ل َهذذم ف َتذذأ ُُوَّ ،و
یَ َ
َ
َ 2
ْن َی ُک ْن ه َت ُد ُک ْم َِب ْنز َنة ّن یَ بیىل ْ ُ
ِّل َدّوی ّ ْن َغأ َم ْوضعم ل َد َوّئهَ ،و ّو ه ْم َسا.

به این توضیح مختصدر در بداب ضدرورت مخاطدبشناسدى در تربیدت اکتفدا مدىشدود و تنهدا بده ایدن
ّ
نکته اشار ،مىشود که در دنیای ناآرا فعلدى  -کده آ کندد ،از تحدوالت بسدیار سدریع و تاییدرات پرشدتاب
است راهدى بدرای مخاطدبشناسدى نیسدت؛ ،دز ایدنکده ّ
مربدى از طرید فضدای مجدازی ابتددا آخدرین
تاییرات ،هانى را بشناسد و آنگا ،برای یک ا دا تربیتى تصمیم بگیرد.

واکاوی پیوند مهارت سواد اطالعاتى با حدیثپژوهى؛ ضرورت ،چگونگى و پیشنهادها

یکم .رسول خدا :۹

اینک به سومین پرسش این مقاله مىرسیم.

بخش سوم .راهکار بهرهگیری از آن در این مسیر چیست؟

برای پاسخ به این پرسش نگارندد ،پیشدنهادهایى عرضده مدىدارد کده بدرای تحقد یدا توسدعۀ

چهار هدف یادشد ،مىتواند مؤثر باشد.

 .۱برگزاری دور،های کارگاهى سواد اطوعاتى با گرایش علو حدیث.

برای این کدار ،کتداب آم زشدمهوارتهواىدسو اددا العواتی (نوشدته ندرگ

خدالقى و مرضدیه

سیامک) به عنوان منبع درسى پیشدنهاد مدىشدود .البتده ایدن کتداب ،بدرای فضدای عمدومى
این مهارتها مفید است و برای دورۀ پیشنهادی ،باید مثالهدایى از باندکهدای اطوعداتى

مرتبط با علو حدیث و نحوۀ استفاد ،از آنها اضافه شود.

.۲تدوین درسنامههای سواد اطوعاتى با گرایش علو حدیث.
 .۳معرفى کتاب مهم اصطالحنامهدعل حد یث (ت لی

یر نظر محمد هادی یعقدوبى ندژاد) و

کاربردهای گستردۀ آن برای کوتا ،شدن و مفیدتر شدن پژوهشهای مربوط.

 .۴اعتبار رار دادن برای استناد به سایتهای علمى در مقاالت پژوهشى علو حدیث.
 .1الغیب  ،ب.۳۴

 .2الکافی ،ج ،۱۲ب.۷۶۴

060
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 .۲تعامددل و همکدداری بیشددتر بددین مرا کددز پژوهشددى حدددیثى بددا پایگددا،هددای اطوعدداتى ،ماننددد
نورمگز ،سید ،آی اس سى.

1

 .۶فعال شدن بخش «خدمات مشاور ،اطوعاتى» در مراکز پژوهشى حدیثى.
2

 .۷بر پدددایى ،شدددنوار،هدددا ،هفتد دههدددا ،و دیگدددر مراسدددم در مدددورد کارهدددای میدددان رشدددتهای بدددین
پژوهشهای حدیثى با کارهای تحقیقى و ترویجى مرتبط با فضای مجازی.

 .۸معرفى آخرین یافتهها و فعالیتهای فضای مجازی در رابطه با علو حدیثى شدیعه (لده و
ّ
مستمر.
علیه) به حدیثپژوهان ،به طور
 .۹بسترسددازی بددرای ایجدداد امکانددات یددا گسددترش «دسترسددى آزاد» بددرای فددرآورد،هددای مرا کددز
3

حدیثى.

4

 .۱۳تشوی های عملى مراکز دیگر که فرآورد،های پژوهشدى و ترویجدى در حدوزۀ علدو حددیثى

دارند (مانند گرو،هدای علدو درآن و حددیث در دانشدگا،هدا و مرا کدز حدو وی) بده ایدن کدار ،بده

ویژ ،پایاننامههای مربوط.

تذکر :شناسایى موانع ایدن کدار ،مسد له مهمدى اسدت .پیددا کدردن راهکدار بدرای ایدن چدالشهدا
ً
مهم است؛ مثو سر ت علمى که در پى این دسترسى آزاد پیش مىآید و ....

 .۱۱ت سددی

شددورای همدداهنگى (بدددون مسددئولیت ا،رایددى یددا رسددمیت سددازمانى) در ،هددت

هددمافزایددى تددوشهددای مرا کددز مختل د

کدده فددرآورد،هددای پژوهشددى و ترویجددى در حددوزۀ علددو

حدیثى دارند ،برای فعالیتهای میان رشدتهای بدا داندشهدا و مهدارتهدای متندوع ،بده و یدژ،
بین علو حدیث و فضای مجازی.

، .۱۲لسات هماهنگى بین نشریات علمى تخصصى علو حدیث.

، .۱۳لسات (نظری و کارگاهى و اردوهای علمى به شکل حضوری و مجازی) برای آشدنایى
حدیثپژوهان با ابزارهایى مانند کتابخانه دیجیتال ،و امکدانهدای ،دیدد بدالقو ،و بالفعدل
برای استفاد ،از آنها.

1. isc

 .2در مورد مشاور ،اطوعاتى ر« : .مشاورۀ اطوعاتى ،امری فراموش شدد ،در کتابخاندههدا و مراکدز اطدوعرسدانى»،دتحقیقواتد
ا العرسانیدودکتابخانههاىدعم می ،ب.۳۶۱-۳۲۷
3. Open access.

061

 .4در مورد این برنامه و دستاوردها و چالشهای آن ،ر« : .برنامۀ دسترسى ،هانى بده انتشدارات»،ددائرةدالمعارفدکتاب ارىد
ودا العدرسانی ،ج ،۱ب.۴۷۲ – ۴۷۱

حدیثى بر پژوهشهای حدیثى ،و چالشهای مربوطه و راهکارها.
 .۱۲پددژوهش میدددانى بددرای بررسددى میددزان ت د ثیر ّ
کمددى و کیفددى اصددطو نامدده علددو حدددیثى بددر
1

نمایهسازی پژوهشهای حدیثى ،و چالشهای مربوطه و راهکارها.

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

کتابهای ،وانان :مجموعه اندیشهمندان ایران و اسو (نشر همشهری).

کارهای تحقیقى :پایاننامهها ،کتابها و مقاالت روششناسى محدثان.

،لسات :نشستهای مختصر و عمومى در فضدای مجدازی (عدوو ،بدر همدایشهدای وسدیع و

بین المللى ،مانند کنگر ،کلینى).
ع
 .۱۷نگا،های نو به محدثان؛ به عنوان نمونه :اتان کلبرگ در کتابشناسیدابند واووس چهدرۀ

واکاوی پیوند مهارت سواد اطالعاتى با حدیثپژوهى؛ ضرورت ،چگونگى و پیشنهادها

 .۱۴پژوهش میدانى برای بررسدى میدزان تد ثیر ّ
کمدى و کیفدى ندر افزارهدا و باندکهدای اطوعداتى

،دیدددی از ابددن طدداووس در زمینددۀ دانددش کتددابشناسددى نشددان داد ،اسددت .در ایددن زمیندده

موضددوع تبیددین چهددرۀ ادبددى ش دیخ حددر عدداملى بددر اسدداس دیددوان او  -کدده نسددخۀ خطددى آن در
کتابخانه ملک تهران مو،ود است  -پیشنهاد مىشود.

 .۱۸بهر،گیری از بان اسپرانتو برای ،هانى کردن آموز،ها و منابع حدیث شیعى.
ّ
تعبد.
 .۱۹تبیین عقونى آموز،های دینى و تبیین مبنای عقونى رو
 .۲۳برخورداری از حد نصاب علمیت.
 .۲۱نقد معنویتهای نوظهور.

 .۲۲احیای ،هانى بودن پیا دین.

2

 .1بدده عنددوان نموندده ر« : .ار یددابى و بددو گهددای دینددى روحانیددان در ایددران :ار یددابى الگددوی مدددل هددر سدده سددطحى» ،صددالح
اصاری ،مسعود کوثری ،معرفتدفرهنگیداجتماعی ،شمار ،۱۴ ،بهدار  ،۱۳۹۲ب .۷۲ - ۲۲ایدن پدژوهش نشدان مدىدهدد:

در سال های اخیر ،روحانیان فرصت را برای حضور فعال و تبلیغ دین در این فضا فراهم دید،اند ،امدا رشدد کمدى وبدو گ
ً
های روحانیان لزوما به معنای دستیابى به اهدداف مدورد نظدر و تبلیدغ مدوثر دیدن نیسدت .بدرای دسدتیدابى بده معیارهدای
ار یددابى ،بدده بیسددت معیددار عمددومى دسددت یافتدده کدده آنهددا را در الددب چهددار معیددار «تعدداملى بددودن»« ،خدداب بددودگى»،

«نمایددایى» و «دسددترسپددذیری امکددان ار یددابى و بددو گ هددا» تقسددیمبندددی کددرد ،اسددت .بدده منظددور ار یددابى تخصص دى ایددن
وبو گها ،چهار معیار «روزآمدی تقویم دینى»« ،حجیت»« ،کداربردی بدودن» و «ویدژ،نگداری» تعرید

گردیدد .ایدن هشدت

معیار ابداعى ،در الب هر سه سطحى یک الگو در نظر گرفته شد ،است که اعد ،آن را معیارهای عا و سدطح میدانى

و رأس آن را معیارهای تخصصى تشکیل مىدهد .در این هر  ،هر چه از اعد ،به سمت رأس آن حرکت کنیم ،معیارهدا

تخصصىتر مىگردد.

 .2برای پیشنهادهای بند  ۱۹تا  ۲۲ر« : .اخوس تبلیغ دین در عصر حاضر؛ ارزشها و معضلها» ،حسن بوسلیکى.
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 .۲۳بهر،گیری از تجربههای دیگران.

در اینجا ،به عنوان نمونده ،بده گزارشدى از وزارت آمدوزش و علدو انگلسدتان اشدار ،مدىشدود کده

طرحددى بددرای آمددوزش انجیددل در آن کشددور ارائدده کددرد ،اسددت .بددر اسدداس ایددن سددند ،آمددوزشهددای
1

مذهبى ارائه شد ،بایدد مهدارتهدای یدر را در داندش آمدوزان ایجداد کنندد و آنهدا را بدا فراینددهای

مرتبط به شر

یر آشنا سازند :تحقی  ،تفکر ،احساسدات ،ارزشیدابى ،تحلیدل ،کداربرد ،بیدان،

التزا  ،عدالت ،احترا  ،شناخت خود ،کنجکاوی.

 تحقی  ،شامل طر سؤال ،استفاد ،از منابع گوناگون ،و ،مع آموری شواهد. -تفسیر ،شامل طر سؤال ،استفاد ،از منابع گوناگون ،و ،مع آوری شواهد.

 -تفسددیر ،شددامل در درسددت سدداز،هددا ،کارهددای هنددری ،شددعر و نمادهددا ،در تفسددیر بددان

مذهبى ،و در متون مذهبى.

 -تفکر ،شامل توانایى تعم دربار ،احساسات ،روابط ،تجربهها ،عقاید ،اعمدال و سدؤاالت

زایى مطر شد.،

 -احساسددات ،شددامل توانددایى در احساسددات ،تجربددههددا ،نگددرش ،عقایددد و ارزشه ددای

دیگران ،توانایى تمیز دادن عواطفى چون عش  ،تحیر ،عفو ،و در نگرش دیگران به ،هان.

 -ارزشددیابى ،شددامل بحددث در بددار ،اهمیددت مددذاهب بددا تو،دده بدده مدددار و شددواهد ،ار یددابى

عو ههای فرد ی ،تعالیم مذهبى ،نگرش به دیگران و و،دان فردی.
 -تحلیددل ،شددامل تمیددز دادن نگددرش ،عقیددد ،و وا عیددت ،تد لی

دست آوردن کلیتى با معنا.

و،ددو ،متفدداوت زندددگى و بدده

 -کاربرد ،شامل ایجاد ارتبداط بدین مدذاهب و ،وامدع درسدطح محلدى ،ملدى و ،هدانى ،در

ارزشهای بنیادی مذهبى و مقایسۀ آن با ارزشهای مادی.

 -بیدان ،شددامل بیدان مفدداهیم ،رسددو و اعمدال مددذهبى ،در اعتقدادات و الزامددات بنیددادی و

توان بیان و پاسخگویى به سؤاالت مذهبى با استفاد ،از رسانههای گوناگون.

 التزا  ،شامل در اهمیت ملز دانستن خود به رعایت ارزشها ،تصدمیم مبندى بدر اتخداذنگرش مثبت در زندگى ،زندگى بااطمینان خاطر.

 -عدددالت ،شددامل تحمددل عقایددد دیگددران بدددون پددیشداوری ،در شددواهد و اسددتدالالت

062

 .1تر،مدده آن تحددت عنددوان «برنامدده درسددى آمددوزش مددذهب و انجیددل در کشددور انگلسددتان» ،تر،مدده حسددین روحددى ،محسددن
،عفرآبادی و حمیدرضا اشرفى در مجلهدرش دآم زشدقرآن ،شمار ،۷ ،زمستان  ،۱۳۸۲ب ۱۲ - ۹آمد ،است.

 -احتددرا  ،شددامل احتددرا بدده عقایددد دیگددران ،رعایددت حقددوس دیگددران در اعتقدداد بدده مددذاهب

متقدداوت ،در مددواردی کدده شایسددته ی احتددرا هسددتند ،در عمی د بددودن اعتقددادات دینددى و
تو،ه به نیازها و عو ههای دیگران.

 -شناخت خود ،شامل شناخت خود و ارزشهای آن و نیز تو،ه به سدؤاالت مدذهبى خدود و

یافتن پاسخ آنها.

کنجکاوی ،شامل کنجکاوی و نیداز بده در حقیقدت ،عو ده مندشددن بده مسدائل معندوی،

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

 .۲۴شناخت د ی فرصتها و تهدیدها و راهکارهای فضدای مجدازی بدرای تدرویح فرهندگ

رآن و حدیث.

واکاوی پیوند مهارت سواد اطالعاتى با حدیثپژوهى؛ ضرورت ،چگونگى و پیشنهادها

دیگران ،و توانایى اکتفا نکردن به ظواهر امر در در و شناخت آنها.

1

نتیجهگیری

در ایددن مقالدده دیدددیم کدده سددواد اطوعدداتى یکددى از ابزارهددای دنیددای ،دیددد بددرای روزآمدسددازی

دانش و بینش انسانها است و با تو،ه به اهداف چهارگانۀ حدیثپژوهى برای دسدتیدابى بده

هر یک از این اهداف ،به سدواد اطوعداتى نیداز دار یدم .آنگدا ،پیشدنهادهایى بدرای ا،رایدى کدردن
این نکات ارائه شد.
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 اصطال نامهدعل حد یث ،محمد هادی یعقوب نژاد ،م :بوستان کتاب۱۳۹۳ ،ش. آم زشدمهارتهواىدسو اددا العواتی ،ندرگتهران :کتابدار۱۳۸۹ ،ش.

خدالقى و مرضدیه سدیامک ،دم :دانشدگا ،دم،

 بحارداالن ار ،محمد با ر مجلسى ،بیروت :دار احیاء التراث العربى۱۴۳۳ ،س. .1نگارند ،سطور پیش از این در سه مجال دیگر ،چنین راهکارهایى ارائه کرد ،که برای حذر از تکدرار ،فقدط بده نشدانى آنهدا
اشار ،مىشود .ال  .مقاله «ترویح مفاهیم رآنى در فضای اطوعدات محدور :فرصدت هدا ،تهدیددها ،راهکارهدا ،ارائده شدد،
به مسابقات رآن سال »۱۳۸۸؛ ب« .بایستههای ترویح گفتمان مهدویت در رسانه و فضای مجازی» ،سدایت ایکندا۱۴ ،
فددروردین  .۱۴۳۳ج« .تحلیددل چددالش هددای تددرویح فرهنددگ زمیندده سدداز ظهددور در عصددر حاضددر بدده منظددور ارائدده راهکارهددای
پیشددنهادی» ،رضددا ،عفددری هرندددی ،عبدالحسددین طددالعى ،حسددن نجفددى ،پووژوه هوواىدمهوو وى ،شددمار ،۱۶ ،بهددار

۱۳۹۲ش ،ب.۶۴ - ۳۱
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 الحیاة ،بدرادران حکیمدى (محمدد رضدا ،محمدد و علدى) ،تر،مده :احمدد آرا  .دم :دلیدل مدا،۱۳۹۲ش.

 خالصووعدعبقوواتداالنو ار ،سددید علددى میو نددى ،تر،مدده :سددید حسددن افتخددار زاد .،تهددران :نبد ،۱۳۸۱ش.

 -دهدگفتار ،مرتضى مطهری ،تهران :صدرا۱۳۸۲ ،ش.

 -روض دالمتقین ،محمد تقى مجلسى (مجلسى اول) ،م :کوشانپور۱۴۳۶ ،س.

 شرحداص لدالکافی ،صدر الددین شدیرازی ،تهدران :مؤسسده مطالعدات و تحقیقدات فرهنگدى،۱۳۸۳ش.

 شرحدالکافی ،محمد صالح مازندرانى ،تهران :اسومیه۱۳۸۲ ،س. صافیددردشرحدکافی ،خلیل زوینى ،م :دار الحدیث۱۴۲۹ ،س. -الغارات ،ابراهیم ثقفى ،تهران :انجمن آثار ملى۱۳۹۲ ،س.

 غرردالحکم ،عبدالواحد تمیمى آمدی ،م :دار الکتاب االسومى۱۴۱۳ ،س. -الکافی ،محمد بن یعقوب کلینى ،م :دار الحدیث۱۴۲۹ ،س.

 کتابخانهدابند اووس ،اتان کلبرگ ،تر،مه :رسول ،عفریان ،علدى لدى رایدى ،دم :کتابخاندهمرعشى۱۳۷۱ ،ش.

 -الکهفدال افی ،محمد هادی شری

شیرازی ،م :دار الحدیث۱۴۳۳ ،س.

 -المحاسن ،احمد بر ى ،م :دار الکتب االسومیة۱۳۷۱ ،س.

 مرآةدالعق ل ،محمد با ر مجلسى ،تهران :دار الکتب االسومیة۱۴۳۴ ،س. -معانیداالخبار ،محمد بن على صدوس ،م، :امعه مدرسین۱۴۳۳ ،س.

 -مندالدیحضرهدالفقیه ،محمد بن على صدوس ،م، :امعه مدرسین۱۴۱۳ ،س.

 منهاجدالبراع دفیدشرحدنهجدالبالغ  ،حبیب اهّلل خویى ،تهران :اسومیه۱۴۳۳ ،س. -نهجدالبالغه ،محمد بن حسین شری

رضى ،م :هجرت۱۴۱۴ ،س.

 -اله ایادلهیع دائم داله ى ،محمد مجذوب ،م :دار الحدیث۱۴۲۹ ،س.

 -ال افی ،مو محسن فیا کاشانى ،اصفهان :کتابخانه امیرالمؤمنین ۱۴۳۶ ،۷س.

ّ

 -وقع دصفین ،نصر بن مزاحم .م :مرعشى۱۴۳۴ ،س.
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 «اخدوس تبلیدغ دیدن در عصدر حاضدر؛ ارزشهدا و معضددلهدا (بایسدتههدای اخو دى تبلیدغ دیدن از منظددرآیت اهّلل ،وادی آملى)» ،حسن بوسلیکى ،اسراء ،ش  ،۱۳پاییز ۱۳۹۱ش ،ب.۲۳۱ - ۱۷۱

استنسددرود،گ و هددول ،ایددرن ،تر،مدده :عبدداس گیلددور ی ،در :گزیوو هدمقوواالتدایفووالد2102دود
2102ح ،تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران۱۳۹۲ ،ش ،ب.۴۸۶ - ۴۷۶
 «آمددوزش سددواد اطوعدداتى؛ روشهددا و راهبردهددا» ،مهددری پری در و زهددر ،عباس دى ،در :آموو زشداستفادهکنن گاندودت سعهدس اددا العاتیددردکتابخانوههوادودمراکوزدا والعرسوانی (مجموعده
مقالهها) ،مشهد :سازمان کتابخانهها ،موز،ها و مرکز اسناد آسدتان ددس رضدوی۱۳۸۳ ،ش،
ب.۲۱۴ - ۱۹۷

 «برنامدده درسددى آمددوزش مددذهب و انجیددل در کشددور انگلسددتان» ،تر،مدده :حسددین روحددى ،محسددن،عفرآبادی و حمیدرضا اشرفى ،رش دآم زشدقرآن ،شمار ،۷ ،زمستان ۱۳۸۲ش ،ب.۱۲ - ۹

 «برنامۀ دسترسى ،هانى بده انتشدارات» ،در :دائدرة المعدارف کتابدداری و اطدوع رسدانى ،ج،۱مهشید عبدلى ،تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران ،۱۳۸۲ ،ب.۴۷۲ - ۴۷۱

واکاوی پیوند مهارت سواد اطالعاتى با حدیثپژوهى؛ ضرورت ،چگونگى و پیشنهادها

« -آمداد،سدداز ی کتددابشناسدىهددا بددرای آینددد :،الگدویى پددژوهشمحددور بدرای کتددابشناسدىهددا»،

 «تحلی ددل چ ددالشه ددای ت ددرویح فرهن ددگ زمین ددهس دداز ظه ددور در عص ددر حاض ددر ب دده منظ ددور ارائ ددهراهکارهدددای پیشدددنهادی» ،رضدددا ،عفدددری هرنددددی ،عبدالحسدددین طالعى،حسدددن نجفدددى،
پژوه هاىدمه وى ،شمار ،۱۶ ،بهار ۱۳۹۲ش ،ب.۶۴ - ۳۱

 «روابددط درون دى س دواد اطوعدداتى بددا اسددتفاد ،از مح دیطهددای آمددوزش مجدداز ی» ،دیو یددد لورتشددا،بونچ وولز ،تر،مه :فریبرز درودی ،در :گزی هدمقاالتدایفالد2102دود2102ح ،تهدران :سدازمان
اسناد و کتابخانه ملى ایران۱۳۹۲ ،ش ،ب.۲۷۹ - ۲۶۴

 «سددواد اطوعدداتى» در :دائوورةدالمعووارفدکتابوو ارىدودا ووالعدرسووانی ،ج ،۲فاطمدده ناهیدددطباطبایى ،تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران۱۳۸۲ ،ش.

« -عوامل تاییر :کتابداری بینالمللى ،توسعه ،و نظریه ،هدانى شددن» ،اسدتیو .و یدت ،تر،مده:

زهرا تهور ی .در :گزی هدمقاالتدایفالد2102دود2102ح ،تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملى
ایران۱۳۹۲ ،ش ،ب.۱۶۳ - ۱۴۴

« -کتابخانه و دور ،برخط گسترد ،آزاد مو پدرداختن بده روندد تکامدل تعلدیم و تربیدت» ،مداریلن

کددالتر ،تر،مدده :عددارف ر یدداحى؛ در :گزی و هدمقوواالتدایفووالد2102دود2102ح ،تهددران :سددازمان

اسناد و کتابخانه ملى ایران۱۳۹۲ ،ش ،ب.۳۳۱ - ۲۹۱

 «کتابخانهها و کتابداران در عصدر ارتباطدات مدو » ،مدریم صدراف زاد ،،مجلوهدعلو حدودفنو ندم یریتدا العات ،شمار ،۲ ،بهار ۱۳۹۲ش ،ب.۳۲ - ۱۱
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« -مدددیر یت چدداال کى :راهبردهددایى بددرای موفقیددت درمدددت زمددان تاییددرات سددر یع (مطالعدده

موردی) یک کتابخانه دانشگاهى استرالیایى» ،اندرو ولز ،تر،مه :محبوبه ربیعدى ،در :گزی هد
مقوواالتدایفووالد2102دود2102ح ،تهددران :سددازمان اسددناد و کتابخاندده ملددى ایددران۱۳۹۲ ،ش،
ب.۲۹۳ - ۲۸۳

 «مشدداورۀ اطوعدداتى ،امددری فرامددوش شددد ،در کتابخانددههددا و مرا کددز اطددوعرسددانى» ،زومرضددا فدددائى،دتحقیقاتدا العرسانیدودکتابخانههاىدعم می۱۳۹۱ ،ش ،ش ،)۴( ۱۸ب.۳۶۱ - ۳۲۷
 «وبددو گهددای دینددى روحانی دان در ایددران :ار یددابى الگددوی مدددل هددر سدده سددطحى» ،صددالح اصدداری ومسعود کوثری ،معرفتدفرهنگیداجتماعی ،شمار ،۱۴ ،بهار ۱۳۹۲ش ،ب.۷۲ - ۲۲

« -از گل تا گوگل» ،عبدالحسین طالعى ،سایت لیزنا ۹ ،تیر .۱۳۹۸

 «بایسدتههددای تددرویح گفتمددان مهدددویت در رسددانه و فضددای مجددا یم» ،عبدالحسددین طددالعى،سایت ایکنا ۱۴ ،فروردین .۱۴۳۳

« -تدددرویح مفددداهیم رآندددى در فضدددای اطوعدددات محدددور :فرصدددتهدددا ،تهدیددددها ،راهکارهدددا»،

عبدالحسین طالعى و رضا کریمدى ،ارائده شدد ،بده مسدابقه مقالدهنویسدى ،بیسدت و ششدمین

دور ،مسابقات بینالمللى رآن۱۳۸۸ ،ش.

 «ر وزآمدی از شرایط اولیه مبلغ دینى است» ،سید علىرضا واسعى ،سدایت خبدر آنویدن۳۳ ،ابان .۱۳۹۱
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