
 

 

 پیشگفتار
 

کننـد.   هایی اسـت کـه آن را بـارور مـی     دار منابع و چشمه مکتبی، وامتردید شاکلۀ هر آیین و  بی
هـا   گردد. اگر مکتبی از بهترین آموزه غناي مبانی و تعالی ارکان هر مکتب به نوع منابع آن برمی

از حیث بینشی، ارزشی و روشـی برخـوردار اسـت، ایـن مهـم را بایـد در آبشـخورهاي معرفتـی         
ویـژه مـذهب شـیعه از     کنند. دین اسالم و به اي ارکان ایفا میدانست که نقش مغذي حیاتی را بر

این قاعده مستثنا نیست و با منابع سترگ و محکم خود، نظام معرفتی استوار، منطقی و متعـالی را  
بخش از منظر شیعه، رهاورد انبیـا و عقـل اسـت کـه در درون خـود       رقم زده است. منابع حجیت

طـور    شود کـه در ایـن اثـر بـه     برخاسته از آن و عقل می شامل قرآن کریم، سنت شریفه، اجماع
هـا   از دانشـگاه  یاست که در برخ یچند سالاز سوي دیگر  ها پرداخته شده است. تفصیلی به آن

تـرین لـوازم در ارتقـا و     از مهـم  یکـی شک  یب. شده است يانداز و راه یسسأت یشناس یعهش ۀرشت
آن رشته است  یدروس مشترك و اختصاص يابر یمتون درس یۀو ته ینرشته، تدویک  یتتقو

 ینمواجه باشـند. در همـ   تريو ضعف کم با خأل یو مطالعات یمنابع درس ۀدر عرص یانتا دانشجو
ی (بـراي  شناسـ  یعهشـ  ۀرشـت  مشترك از دروس یکی ،واحد 2در  »منابع تفکر شیعی« راستا، درس
بـدین منظـور تـألیف و    شده است. اثر حاضر  تعریفارشد  یدر مقطع کارشناس ها) همۀ گرایش

 تهیه شده است.
انـد،   که در ارتقاي این اثر نقش داشته یزان و فرهیختگانیعز ۀخاتمه الزم است از هم در

ویژه جناب آقاي دکتر معارف مدیر  ، به»سمت«تشکر کنم؛ ازجمله همکاران محترم در سازمان 
اند، سرکار خانم ربـانی،   اي مبذول داشته رزندهمحترم گروه علوم و حدیث سازمان که نظرهاي ا

سـادات موسـوي (دانشـجویان رشـتۀ      ویراستار توانمند اثر، آقاي محسن رضـایی و خـانم فاطمـه   
اند، و در نهایت از معاونـت پژوهشـی پـردیس     زحمت بازخوانی متن را کشیده شناسی) که شیعه

 فارابی دانشگاه تهران سپاس فراوان دارم.
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