
ای مرکز منطقه 30/10/1388/ ا. پ مورخ 221۴0شماره بر اساس نامه فصلنامه علوم حدیث 
بوده و در ( ISC)از پایگاه علوم جهان اسالم ( IF) رسانی علوم و فناوری دارای ضریب تأثیراطالع

 شود.نمایه می( WWW.SID.ir)پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی 

 
 کامل  93پاورقی ص 

 شود

 

 

 

 

 

 صاحب امتیاز:
 حدیثگاه قرآن و دانش

 مدیر مسئول و سردبیر:
 شهری(محمد محمدی نیک )ری

 جانشین سردبیر:
 سید محمدکاظم طباطبایی

 مدیر اجرایی:
 محمدکریم صالحی

 ویراستار:
 محمد قنبری

 آرا:صفحه
کرم  مهدی خوشرفتار ا

□ 
 نشانی مجّله:

 ار پانزده خرداد، شهرک جهاد،قم، بلو
 مؤسسه علمی _ فرهنگی دارالحدیث

 3718۵_  3۴31ص. پ: 
 3778۵0۵0نمابر: _  3717۶131تلفن: 

 3717۶۴13امور مشترکان: 
 نشانی در اینترنت:

http://www.ulumhadith.ir 

 پست الکترونیک:
ulumhadith@hadith.net 

 ئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(هی
 رضا برنجکاراالسالم والمسلمین دکتر حجة

 (دانشکدگان فارابی استاد)
 آزار شیرازیاالسالم والمسلمین دکتر عبدالکریم بیحجة

 )دانشیار دانشگاه الزهراء(
 عباس پسندیدهاالسالم والمسلمین دکتر حجة

 (قرآن و حدیثدانشگاه استاد )

 روزفردکتر سهیال پی
 (فردوسی)دانشیار دانشگاه 

 االسالم والمسلمین دکتر محمدباقر حجتیحجة
 )استاد دانشگاه تهران(

 دلبری سید علیدکتر 
 (علوم اسالمی رضوی دانشگاه دانشیار)

 حجةاالسالم و المسلمین دکتر علی راد
 (دانشیار دانشکدگان فارابی)

 دکتر فاطمه عالیی رحمانی
 راء()استادیار دانشگاه الزه

کاظم طباطبایی  دکتر سید 
 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد(

 کاظم طباطباییمحّمددکتر سید 
 (علوم حدیث)استاد دانشگاه 

 عبدالهادی مسعودیدکتر سید حجةاالسالم و المسلمین 
 (قرآن و حدیث)استاد دانشگاه 

 دکتر مجید معارف
 )استاد دانشگاه تهران(

 رادلی مهدویاالسالم والمسلمین دکتر محمدعحجة

 )دانشیار دانشگاه تهران(
 

 

10۵ 

 فصلنامه علمی 
 سوم، شماره بیست و هفتمسال 

 1۴01 پاییز 

یات       به استناد نامه شماره ثیحد علوم فصلنامه رسی نشر  کمیسیون بر
وهشی _ علمعلمی کشور دارای امتیاز   است. یپژ

 

 
۶21۹/3 

3/7/8۵ 

 

http://www.ulumhadith.ir/
http://www.ulumhadith.ir/


 
 

 مقاالت فهرست

 3 ................................ احسان کیوانی ،مرضیه بابایی ،شهیدی روح اهّٰلل/  ...خوانشی تبیینی از بینامتنیِت زیارات مأثور با قرآن بر اساس
 25 ................................................................................ محمد زنده دل ،سید علی دلبری/  های استخراج فهم راویواکاوی شیوه

 45 ................................... مهدی مهریزی ،سیدمحمدباقر حجتی ،اکرم زاهد/  ...الحدیثی روایات تخریب مساجدتحلیل سندی و فقه
ُم َدَرجاِت الَجنَّ »رفع توّهم وضع از احادیث نسخه خطی   67 ...................... مجید معارف ،امیر توحیدی ،تهرانیطاهره ندیمی... / «ةُسلَّ
 97 ........................................................... کبر بابائیعلی ا/  و معرفی شماری از آنان :امتیاز آرای تفسیری اصحاب ائّمۀ اطهار

ک»مادرت به عزایت بنشید! تأملی در مشتقات تعبیر روایی  ِکَلتَک أمُّ
َ
 117 ................................ پوران میرزایی، محسن خاتمی/  «ث

 141 ........ ستایشکاظم رحمانمحمد ،پورمحمد حسین حشمت ،محمد علی موّحدی/ ...بازسازی کتاُب المالحِم الکبیر و تحلیل روایات
 167 ............... عباس پسندیده ،محمد صادق شجاعی ،امیرمهدی زاده... / شناسان، اندیشمندان وای رفق از دیدگاه لغتتحلیل مؤلفه

 193 ......................................... علی راد ،گلشانی زادۀ حسن مسعود / ، راهکار و نمونهپژوهی در مطالعات حدیثی؛ چیستیفتمانگ

 
 محترم نویسندگان توجه قابل

 است. آزاد مطالب ویرایش و تلخیص در نشریه .۱
 شوند.می منتشر مستندبودن و پژوهشی شرط به هامقاله .۲
 نکند. تجاوز کلمه( 3۰۰ صفحه )هر صفحه ۲۵ از ارسالی مقاله .3
 طریه  از و شهد، حروفچینهی بهود،، کتابنامهه و نتیجه مناسب، بندىفصل مقّدمه، داراى باید ارسالی، مقاله .۴

 شود. ارسال ulumhadith.ir پایگا،
 باشد: ذیل هاىبخش داراى باید ارسالی مقاله .۵

ک ر و ۱۲۰ حههداقل مقالههه، فارسههی چکیههد، الهه (   بههه آن انگلیسههی چکیههد، االمکههانحتههی و کلمههه ۱۵۰ حههدا

 مقدار. همین
ک ر و 3 )حداقل آنها انگلیسی معادل و فارسی کلیدى واژگان ب(  واژ،(. ۵ حدا
 نویسند،. علمی رتبه تعیین ج(

 گردد. تنظیم ذیل شکل به الفبایى، حروف حسب بر مقاله، آخر در منابع فهرست .۶
  چهها ، نوبههت ناشههر، انتشههار، محههل متههر،م، نویسههند،، خههانوادگینهها  و نهها  کتههاب، نهها  کتههاب: بههراى الهه (
 انتشار. تاریخ
 مجله. شمار، و انتشار سال نشریه، نا  نویسند،، خانوادگینا  و نا  مقاله، عنوان مقاله: براى ب(

 است. ضرورى اصلی متن ارسال هاتر،مه در .۷
 باشد. شد، چا  خار،ی یا داخلی نشریه هیچ در نباید، ارسالی مقاله .۸
 است. نویسندگان عهد، بر مقاالت مسؤولیت و داوری هزینه .9

http://www.ulumhadith.ir/



