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چکیده

براساس نای نامح مم ه ون بررسی ن ریاک علمی م ور ،مجیک دارا رتبح پهوه ی
یا ترویجی تای ساالنح فترست مقاالت ان را ارا ح نماینی  .ا شیتح از نن ،در عصیر ارتباطیاک و
در هن امح انفجار اطیعاک ،دسیتحتنی و تن ی مودیوعی مقیاالک ،راهکیار اسیت بیرا
پردازش اطیعاک و دست ابی سریع پهوه ران و جامعح مغابخوان تح نگار منت ر ش .
فصلنامح م کوة ن ز در چن نوتت از جملح َشیمار هیا  020 ، 001 ،011و  030فترسیت
مود ییوعی مقییاالتش را ارا ییح م ییرد اسییت .ننویییح اینییی پ یییش رو داریییی نماییییح ا فب ییاای
مودوعی مقاالک د شمارۀ اخ یر مجلیح بیود میح در دو مودیو «قیرنن و حی یث» و «تیاریخ و
ش است .ارایش ب تر ن ریح تح سو مقاالک نموز ها قرنن و
فرهنگ اسیمی» تن
ح یث در شمارها اخ ر م هوس است.
کلیدواژهها :نمایح مقاالک م کوة ،مقاالک قرنن و ح یث ،مقاالک تاریخ و فرهنگ.

قرآن و حدیث

َّ َّ
«آووزۀ اسِتکهال رز بِا تأکیِد بِر تحلیِل حِدیث «ال تهِوت ن
نفِس حتِی تسِتکهل رزقهِا»،ل

ما لن ل للمهطفعل ح گا ه،لسل،36لشل،135لتهبس ه ل،1396لصل_24ل .45ل
______________________

.1لبم ه لپژ ا ههنل الا ل_ل گییل خا ل جاعلوشکوة  .ل
ریهفت:ل_1397/11/10ل ذییش:ل .1397/12/5ل
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«ارتبِِاط دو وفهِِوم شِِکر و شِِرک در قِِرآن کِِرین»،ل حگثللعلخوشل ه للتل لل هللعلشههل سللمگ،ل

س،36لشل،136ل هییرلل،1396لصل7ل_ل .23ل

«ارز یِِابی وِِدرل «رِِانواده» از دایرةالهعِِار قِِرآن الیِِدن»،للف ح للعلف للهر لا هل للل میللمل

اله لشبهر ،لسل،35لشل،132ل هییرل،1395لصل_99ل .121ل
«بررسِِی ابِِواب دهِِنن در قِِرآن»،لنر للله دلم لللریع،للالللل گ ح گل واللللونل،ل للل ا ل یمهر رلللگل لل
یتی لالهاج م ،لسل،36لشل،136ل هییرلل،1396لصل24ل_ل.43

«بررسِی احکِِام ارال قِِی فروِِان پِدر و وِِادر از نگِاه کتِِاب و سِِنت»،لمال ل کبللیلکار للینل لل

ح گل هگنل ال هم للپون،لسل،36لشل،136ل هییرلل،1396لصل44ل_ل.59
ّ
ّ
«بررسِی تقِدم و تِأر ِر دِار و وجرورهِا (وطالعِه وِوردی قِرآن کِرین)»ل،ل له نل له نن،لر للرهل
رهج ل لج فیلغگنن،لسل،36لشل،136ل هییرلل،1396لصل79ل_ل.95
یر

«بررسی سنت تزیین در قِرآن و ارتبِاط آن بِا سِنتهِای دیگِر»،لط بلعلیلر
ل گ ،لسل،36لشل،137لا س ه ل،1396لصل66ل_ل .83ل

ل لگ ل لفهط لعل

«بررسِِی وتعلِِق «فراغِِت» و «نص ِ » در آیِِه هفِِت سِِورۀ شِِرح»،لاللل گل ح للو لط للل ل

رس م ل ل ر گلج گن،لسل،35لشل،132ل هییرل،1395لصل_122ل .140ل
َّ
َّ ن
«بررسی وصونیت اولیای الهی از رو و حزن با وحوریت عبارت «ال ر ْو َّعل ْی ِه ْن َّوال ه ِْن
َّی ْح َّزنون»،لزیم لش علن ل ل هعلشههل سمگ،لسل،37لشل،138لبههنل،1397لصل49ل_ل .66ل
«بررسِِی وفهِِوم توکِِل و آثِِار آن بِِر زنِِدگی ادتهِِاعی انسِِانها»،ل ی ل علبه ل ل لریحهرللعل

رو ا ،لسل،36لشل،134لبههنل،1396لصل_83ل .100ل

«بررسی نقش نحِوی «حِال» در تردهِههِای فارسِی کهِن و وعاصِر قِرآن»،ل ح گ الل هم لل

مبگ اه ل ل ح گلکی ر ه،لسل،36لشل،135لتهبس ه ل،1396لصلل109ل_ل .132ل

«بقِِای نِِام نیِِک و آثِِار آن»،ل ح گ هللگنلنکم ل لیللر ن،لسل،37لشل،138لبهللهنل،1397ل

صل_4ل .9ل

«پیاوِدهای شخصِیتزدگِی از دیِدگاه نهِج البالغِه»،ل لثملکهلنلتی بل ل لرلیگ لم له ن،ل

سل،37لشل،140ل هییرل،1397لصل47ل_ل .66ل
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«ت ِِأثیر عهلک ِِرد انسِِِان ب ِِر رر ِِدادهای ْبیع ِِی از دی ِِدگاه ق ِِرآن»،لج للو ل یر رللل ل لرلللیگ

ل

مهنف ی ا،لسل،37لشل،140ل هییرل،1397لصل5ل_ل .28ل

«تحلیل انتقِادی احادیِث تبارشناسِی الیِا ؟ع؟»،لمال لن ،لسل،37لشل،139لتهبسل ه ل

،1397لصل14ل_ل .32ل

«تحلیِِل عناصِِر داسِِتانی سرگ شِِت حضِِرت نِِوح؟ع؟لاز ونظِِر قِِرآن»،لمهطفللعلزنالللها

لل

طهایهلپیی ر ،لسل،37لشل،139لتهبس ه ل،1397لصل33ل_ل .57ل

«تحلیل کاربرد گزارههای وعنایی بخل در آیات و روایات»،لن علغ ه نلشلهیک ل للپلون ل

را ئ ،لسل،35لشل،132ل هییرل،1395لصلل_15ل .35ل
َّ
«تحلیلِی بِر وعناشناسِی واژه «ک َّبِِد»لدر قِرآن»،ل ر لگل الللگن،ل حبوبلعلغا ل ل ل صللو عل

غا ،لسل،35لشل،131لتهبس ه ل،1395لصل_53ل .72ل

«دستار ه دربارۀ شِر و عِدل آفریِدگار از ونظِر قِرآن»،ل ح گ هلگنلنکمل لیلر ن،لسل،36ل

شل،137لا س ه ل،1396لصل_4ل .26ل

«حدیث وتشابه ،وفهوم ،دایگاه و ذگونگی ووادهه بِا آن»،لمال کبلیلکار لینلل لالل گل

رسنشها ،لسل،36لشل،135لتهبس ه ل،1396لصل64ل_ل .86ل

«دیدگاهی نو درباره آیات  49-46سوره قیاوت و نقد دیدگاههای سه گانه وشهور»،للمبلهسل

صای لپونل لل ح گلبراگی،لسل،36لشل،134لبههنل،1396لصل_66ل .82ل

«روششناسی قرآن در نام بردن از اشخاص با تأکید بر ذرایی یاد نشدن نام اوِام علِی؟ع؟

در قِِرآن»،لال ل گل ح للگلت ل ل والللونلکی للهت ،لسل،35لشل،133لا س ل ه ل،1395لصل_12ل

 .34ل

«روشهِ ِِا و اصِ ِِول زدودن ناهنجاریهِ ِِای ارال ق ِِِی در س ِِِیرۀ رض ِِِوی»،لال گ بو

هالللللمل

والون،ل ح گن هلجو اینل ل یوبل کی ،لسل،37لشل،140ل هییرل،1397لصل29ل_ل.46

«رهنهودهای قرآنی در رفُِ توههِات انسِانی»،لپلروینلبهلهرا ه،ل ی ل عل حصلصل للاالی ل

وت ،لسل،36لشل،134لبههنل،1396لصل_23ل .45ل

«سارتار اعتدال در داوعه دینی با تأکید بر وعِار قرآنِی»،لمهطفلعلزناللها ،لسل،36لشل
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،135لتهبس ه ل،1396لصل_46ل .63ل
ّ
«سنجش ورک و رون در ورزبانی دیِن ،واکِاوی عبِارت وشِهور بِه «وِداد العلهِاِ أفضِل
ون دواِ الشهداِ»،لنالوللرسل نلپلونل ل هلگنلشلری

صل_46ل .65ل

«سِِیهاه فاْهِِه

لتبلهن،لسل،36لشل،134لبهلهنل،1396ل

در آیِِاتی از قِِرآن بِِه روایِِت اهِِلسِ ِّنت»،ل ح گ هللگنلنکمل یللر نل لل

مبگ کر یملمبگ اه ،لسل،36لشل،135لتهبس ه ل،1396لصل_11ل .23ل

«شارص ِِهه ِِای انض ِِباط گفت ِِاری در ق ِِرآن»،لفهط لللعلالل ل ف ا ،لسل،37لشل،138لبهلللهنل

،1397لصل67ل_ل .88ل

«شِِفقت بِِر رِِود در آوِِوزههِِای اسِِالوی»،لر حل لزیمال ،لسل،35لشل،132ل للهییرل،1395ل

صل_36ل .60ل

«ْراحِِی الگِِوی تِِرویج انفِِا در داوعِِه ب ِا اسِِتفاده از آیِِات  251تِِا  271سِِوره بقِِره»،ل

ال گل س و نپون،لسل،37لشل،140ل هییرل،1397لصل67ل_ل .90ل

«عظهِِت حادثِِۀ عاشِِورا و راز بقِِای آن»،ل ح گ هللگنلنکم ل لیللر ن،لسل،37لشل،139ل

تهبس ه ل،1397لصل58ل_ل .67ل

«فطری بودن زبان قرآن از ونظر آیت اهلل دوادی آولی و وقایسِه آن بِا دیگِر نظریِات»،لجلو ل

غ گ راول،ل ح گلکی لر هل ل صلیف لکونکلونلک لکا ،لسل،36لشل،137لا سل ه ل،1396ل

صل_27ل.45

«کارکرده ِِای تق ِِوا در ر ِِانواده از دی ِِدگاه ق ِِرآن»،لغ للگی عل وال للون،لما کبلللیلخلللگ ه

رشپژ هل لبه کوی ،لسل،37لشل،139لتهبس ه ل،1397لصل68ل_ل.91
«کاوشِِی در پیوسِِتگی قِِول و عه ِل در نهِِجالبالغِِه»،لزیم ل ل سلله

الگن،لسل،35لشل،131لتهبس ه ل،1395لصل-33ل .52ل
«گفتگو و رابطه با دشِهن از نگِاه قِرآن»،ل هلگنلشلری

،1395لصل-4ل .11ل

ل

لرس ل م لل لاللهجیل

لتبلهن،لسل،35لشل،131لتهبسل ه ل

«واهی ِِت انتق ِِام اله ِِی و تفِِِاوت آن ب ِِا انتقِِِامه ِِای بشِِِری»،ل ح لللگلشلللریف ل لرسلللرینل
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ش ه لن ،لسل،35لشل،132ل هییرل،1395لصل_79ل .98ل

«و ِِدیریت ر ِِانواده در ق ِِرآن»ل،ل ح لللگاه نلمبگخلللگ ی ،لسل،35لشل،131لتهبسللل ه ل

،1395لصل-12ل .32ل
می

«وعناشناسی اقسام «رطوات الشیطان» در قرآن کرین»،لمال ل ح لگل یجا ال ل ل ح لگل
ل هلما ،لسل،35لشل،133لا س ه ل،1395لصل_73ل .90ل

«وعناشناسی صفات ونفینهای رداوند در قرآن از دیدگاه فخِررازی و عالوِه ْباْبِایی»،ل

ر ح لزیما ،لسل،36لشل،136ل هییرلل،1396لصل60ل_ل .78ل

«وعن ِِای واژه «ص-ل-ح» و وش ِِتقات آن در ق ِِرآن»،ل ج للگلغ لله ح ،لسل،35لشل،131ل

تهبس ه ل،1395لصل_84ل .99ل

«وملفِ ِِِههِِِِِای وعنِِِِِایی حِِِِِوزه سِ ّ
ِِِِنت در قِِِِِرآن»،ل هل لللگنل ی للللعل،ل هلللللهالث ه الللللل ل ل

فهط علاله لر کر لرس م ،لسل،36لشل،134لبههنل،1396لصل_4ل .22ل
ّ
« ّ
وعیِِت الهِِی ،وفهِِوم ،اقسِِام و راههِِای تحقِِق آن از نگِِاه قِِرآن»،لمال ل کبللیلکار للین،لسل
،37لشل،138لبههنل،1397لصل31ل_ل .48ل

«نف ِِِی وطلقانگ ِِِاری اونی ِِِت در آووزههِ ِِای اسِ ِِالوی»،ل ح گرس لللنلخر ملللل ل للن للللهل

طن الت،لسل،35لشل،131لتهبس ه ل،1395لصل_73ل .83ل
ل

«نقش ارال در تبیین و ادرای قواعد حقو بشردوستانه با تأکیِد بِر آوِوزههِای اسِالوی»،ل

رس نل یبهل لما ی هل کت
ح

ن،لسل،36لشل،137لا س ه ل،1396لصل46ل_ل .65ل

«نق ِِش ارتب ِِاطه ِِای غیرکالو ِِی در تقوی ِِت بنیِِِان ر ِِانواده از ونظ ِِر اه ِِل بیِِِت؟مهع؟»،لاالللی ل

.125

لله ،لرگیثللعلکری ل ل ل ل الپهاللو رللژ ،لسل،36لشل،137لا سل ه ل،1396لصل106ل_ل

«نقش انسان در تصرفات تکِوینی ازدیِدگاه آیِتاهلل دِوادی آولِی»،لمبگ هاللملکری ل ،ل

سل،35لشل،132ل هییرل،1395لصل_61ل .78ل
«نقش تراد

کاوِل در آیِات قِرآن براسِا

میملپینمل لل میمل بی ا

َّ َّ َّ
سِیا (وِورد وطالعِهّ :
)»،ل
وِاده لغِوی ث

،لسل،37لشل،138لبههنل،1397لصل10ل_ل.30
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«نکِِِات ارتالف ِِی داس ِِتان وال ق ِِات حض ِِرت ووس ِِی و رض ِِر

در دیِِِدگاه وفسِِِران

فِِریقین»،ل ه للهنلخللهر ل للگال ل بللی ا مل بی ا للل ،لسل،35لشل،133لا سللل ه ل،1395لصل

_34ل .53ل

«نگِاه ردِال وکتِ

حِدی ی قِن بِه «حِدیث صِحیح و ضِعیف»،ل یتیل لفلاحلا ه،لسل

،35لشل،131لتهبس ه ل،1395لصل100ل_ل .119ل

«نگرش ِِی ن ِِو ب ِِه فق ِِه تربیت ِِی ب ِِر پای ِِه فق ِِه الق ِِرآن»،ل ص للیف لنفس للمجهر ل لللگال لماللل ل

ح گیه ،لسل،35لشل،133لا س ه ل،1395لصل_91ل .108ل

«نهادینِِهسِِازی ارزشهِِای ارال قِِی در کودکِِان»،ل للریملغ ل لثن ل،لااللیهلطری ل

غحیل خون،لسل،37لشل،139لتهبس ه ل،1397لصل92ل_ل .112ل

ل رسللنل لل

«هفتآسهان قرآن و فرهنگ زوانِه نِزول»،ل ح لگجو لرجفل ل لاالی ل ح لو ن،لسل،36ل

شل،135لتهبس ه ل،1396لصل87ل_ل .108ل
«یادآوری ّأیام اهللل»،ل هگنلشری لتبهن،لسل،35لشل،133لا س ه ل،1395لصل_4ل .11ل

تاریخ و فرهنگ اسالمی

«بایستگی و بایستههاه تولید علوم انسانی اسِالوی»،ل هلگنلشلری

،132ل هییرل،1395صل_7ل .14ل

لتبلهنل،لسل،35لشل

«بررسِِی اصِِول زیباییشناسِِی در قالیچِِههای وحرابِِی وِِوزه فِِرش آسِِتان قِِد

رضِِوی»،ل

ال گرسللنل ر للگنل ل یرس ل نلن للتلالللهزیه ،لسل،35لشل،133لا س ل ه ل،1395لصل

_135ل .157ل

«تأثیر انتشار تصِویرهای فاقِد پوشِش شِرعی در شِبکههِای ادتهِاعی بِر حجِاب درتِران

نودوان»،لفرا رعل بگ لتکاولل لوریهلرف گن،لسل،36لشل،137لا س ه ل،1396لصل126ل_ل.140
«دانش اوام؟ع؟لو وردعیت علهی آسِتان قِد

رضِوی»،ل هلگنلشلر ی

تبلهنل،لسل،36ل

شل،135لتهبس ه ل،1396لصل_4ل .10ل
«سِِیر تحِ ِّول روشِِنایی در بارگِِاه رضِِوی از عصِِر صِِفوی تِِا دورۀ وعاصِِر _ وطالعِِۀ وِِوردی،
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