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  يادداشت آغازين
  

هاي شناخت را در آن جـست       دريايي است ژرف كه بايد به مدد پژوهش، تازه        دانش  
هايي بـس ارجمنـد    پر پيداست كه اين جستن و اين برآوردن مهارت. و از آن برآورد   

ها را بايد آموخت و اين ابزارهـا را           اين مهارت . خواهد  طلبد و ابزارهايي ويژه مي      مي
  .بايد فراهم ساخت

هـا و ابزارهـا،    هاي اسالمي افزون بر اين مهارت در اين ميان، تحقيق در دانش 
طلبد و پـيش بـردن مطالعـات اسـالمي            شناختي درست از منابع اين دانش را نيز مي        

بدون بهره جستن از اين منابع، آن هم به صـورت دقيـق و روشـمند، دشـوار و گـاه                     
  .ناشدني است
هـاى    داريد درآمـدى اسـت بـر مهـارت      فراروىحاضر  آنچه در كتاب     اينك،

سه بخش به طرح مباحث پرداخته      آن در   تحقيق و مأخذشناسى علوم اسالمى كه در        
  :شده است

به دانش و پژوهش گزين شده و به طور طبيعى مباحثى مقدماتى             بخش نخست 
شناسى علوم و سپس مسائلى چون تحقيـق،         شناسى، طبقات علوم و شيوه     چون دانش 

 انواع پژوهش و همچنين طرح تحقيق و مراحل اجرايـى تحقيـق را              چيستى تحقيق و  
  .گيرد دربرمى

 بخش دوم اى در علوم اسالمى، در       به دليل اهميت مطالعات اسنادى و كتابخانه      
سـپس   شناسى، انواع مدارك چاپى و غيرچاپى و       مباحثى مربوط به مدرك   بررسي  به  

 و نيز مدارك خطى پرداخته      يونيكگاه به مدارك و منابع الكتر      كتاب و انوع آن، و آن     



 هاي تحقيق و مأخذشناسي علوم اسالمي       مهارت2

هـاى الزم در     يابى نظرى افكنده شده و از مهارت       شده و در ادامه به كتابخانه و كتاب       
  .استفاده از كتابخانه سخن به ميان آمده است

هـاى الزم در پـژوهش       همچنين، از آن روى كه تنها برخـوردارى از مهـارت          
د و افزون بر آن شـناختى آغـازين   كن براى فراهم آوردن يك اثر پژوهشى بسنده نمى    

 در قالب سيزده فـصل بـه معرفـى          ،بخش سوم از منابع و مĤخذ نيز ضرورت دارد، در         
ها بر پايه خالصـه      در اين فصل  . هاى اسالمى پرداخته شده است     مĤخذ عمومى دانش  

 بندى كنگره، منابع عمـده علـوم اسـالمى در يـازده     بندى اسالم در نظام رده طرح رده 
ها، قـرآن و علـوم قرآنـى، تفـسير،      نامه  يعنى كليات، سرگذشت   ، اسالم BP شاخه رده 

حديث، فقه و اصول، كالم و عقايد، فرق اسالمى، اخالق اسـالمى، آداب و رسـوم و                 
اند و به دليل اهميـت شـناخت منـابع فلـسفه و      سرانجام تصوف و عرفان معرفى شده    

 ايـن دو دانـش اختـصاص         دو فصل نيز به معرفى مĤخـذ       ،منطق در مطالعات اسالمى   
  :نمايد پيش از آنكه به متن اثر درآييد يادآورى چند نكته بايسته مى .يافته است
، هدف از اين كتاب نه ارائـه اجتهـاد در           »كتاب درسى «به اقتضاى ماهيت    . 1

ـ           مباحث و يا طرح نظريه     صويرى عمـومى از كليـات      اى نو، بلكـه بـه دسـت دادن ت
طبيعى است ايـن مهـم، مراجعـه بـه منـابع      . هاى الزم در زمينه پژوهش است   مهارت

 تا توانسته بدان    ؤلفطلبيده و اين كارى است كه م       متعدد موجود در اين عرصه را مى      
  .توجه كرده است

 به اقتضاى همين مهم و براى پرهيز از بيشتر شدن حجم كتـاب، از اطنـاب                 .2
شود خوددارى شده     ديده مى   مشابه يها تأليفاز  رى از مباحثى كه در برخى       در بسيا 

بسنده داشتن به كليات، فضايى نيز براى مطالعه و تحقيق بيشترِ فراگيران محتـرم               و با 
  .ه شده استشتباز گذا

انـد، هـر چنـد بـراى          مخاطب عمومى اين اثر دانشجويان مقطع كارشناسى       .3
  .كاتى سودمند در اين اثر وجود دارددانشجويان ديگر مقاطع نيز ن
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ها، در متن و كتابنامه اثر حاضر در          وجو در فهرست    به منظور تسهيل جست   . 4
ها و    تر در كتابخانه    مورد صاحبان آثار از مستند مشاهير ايران يا از سرشناسه متداول          

است در امالي عناوين آثار نيز از امالي عنوان خود اثر در نسخه چاپي استفاده شده                
  .الخط خاصي اعمال نگرديده است نامه رسم و در اين مورد شيوه

 و از   ناشـران محتـرم   داند سپاس خـود را از اعتمـاد          مىخود  ف وظيفه   ؤل م .5
 و جنـاب آقـاي      مرقـاتى سيد طه    ارجمند جناب آقاى دكتر      انلطف و همراهى برادر   

 مرواريد محمدرضا   آقايان  دوستان ارجمند   ابراز بدارد و از    دكتر امير سلماني رحيمي   
هـا و نيـز از همكـارى كتابـداران محتـرم             به پاس رايزنى  نصرآبادي   و محسن ناجي  
خديجـه  پور و سركار خانم      حسنرضا   و   نيا  صالحىحسنعلي   آقايان   ،دانشكده الهيات 

دليخـون كـه در     سـميه   نـسب و     هـاتفى سيده مينـا    ها   و از همكارى خانم   نيت    ديانتى
 ،يـارى رسـاندند   بعـدي   هـاى    ت و نيز برخـى مراجعـه      گردآورى اوليه برخى اطالعا   

 اثـر را     ادبـي  كـه ويـرايش   راد    عطـايى حـسن   همچنين از دقت و توجه جناب آقاى        
از زحمت و تالش جناب آقاى محمود رسولى كه حروفچينـى را بـر              ،  دار شدند  عهده

  كـه بـه ترتيـب      مژگـان اميـري پريـان      و   افـسانه عليـزاده    ها م و از خان   عهده گرفتند 
 و سپاس ويژه خود را از  تشكر كندآرايي و كنترل فني نهايي اثر را انجام دادند   صفحه

استاد ارجمند جناب آقاي دكتر محمدمهدي ركني كـه اثـر را از نظـر گذراندنـد و از         
سركار خانم مريم جابر كه در وارسي و كنترل نهايي اثـر دقتـي در خـور تقـدير روا                    

  .از بداردداشتند و اثر را از خطا پيراستند ابر
ا در                ؤل م .6 ف به رغم آنكه تالش خود را براى ارائه اثرى مفيد انجام داده، امـ

  .گشايد داند و بر هر نقدى آغوش مى عيب نمى عين حال كار خود را بى
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