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7  نمایه نشریات تخصصی دینی
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1. جهان بینی قرآنی و محیط زیست
محسن نورائی 

کلیدواژه ها: قرآن، محیط زیست، تسخیر طبیعت، توازن محیط زیست، تنوع زیستی.

2. معناشناسی عبودیت در قرآن
اصغر هادی  

کلیدواژه ها: واژگان قرآن، معناشناسی، عبودیت، بندگی، ایزوتسو.

3. معناشناسی واژه » اخبات« با توجه به آیات و روایات
علی راد - مریم نساج 

کلیدواژه ها: واژگان قرآن، معناشناسی، اخبات، تسلیم، استكبار.

4. نقدی بر آرای خلف اهلل در قصه های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری
محمدعلی مهدوی راد- محمد میرزایی 

کلیدواژه ها: قصص قرآن، دیدگاه های خلف اهلل، تفاسیر عصری.

5. بازخوانی پدیده اختالف قرائات از نگاه نصر حامد ابوزید
مرتضی ایروانی نجفی- فاطمه رضاداد 

کلیدواژه ها: قرآن، اختالف قرائات، نصر حامد ابوزید، سبعة احرف.

6. بازکاوی واژه طاقت در آیه صوم
محمدمهدی مسعودی  

کلیدواژه ها:  احكام قرآن، آیه صوم، معناشناسی »طاقت«.

7. بررسی آیه »ثلة من االولین و قلیل من اآلخرین«
مهدی مطیع - محسن خالقی- پیمان کمالوند

کلیدواژه ها: تفسیر قرآن، سوره واقعه، سابقون.

8. علم امام به قرآن و چگونگی آن
محمود قیوم زاده - محمدتقی شاکر

کلیدواژه ها: قرآن، امامت، علم امام به ظهر و بطن.

شماره:16
Quranic Doctrines :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه - پاییز/ زمستان1391
رتبه:علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز:دانشگاه علوم اسالمی رضوی
مدیر مسئول: محمدباقر فرزانه

سردبیر: سیدمحمدباقر حجتی   
تلفن نشریه:0511-2230772

razaviunmag@gmail.com:رایانامه

آموزه های قرآنی
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1. مفاهیم اخالقی معیار از منظر قرآن کریم 

سید عباس صالحی 

کلیدواژه ها: نظام اخالقی، مفاهیم اخالقی، عدالت، انصاف، احسان، رحمت.

2. ارزش یا ارزش های بنیادین در اخالق 

سید موسی صدر 

کلیدواژه ها: ارزش، بنیادین، توحیدنگری، حكمت، کرامت نفس، عقل، تقوا، حیا، زهد.

3. بررسی ساختار تفضیل در استنباط نظام اخالقی از گزاره های دینی

محمد عالم زاده نوری

کلیدواژه ها: تفضیل، افعل تفضیل، تقیید، تفاضل، قرآن.

4. سازواره نظام اخالقی در قرآن 

سید حسین هاشمی

کلیدواژه ها: قرآن، تقوا، ملكات، فجور، نظام اخالقی قرآن، اخالق یونانی.

5. قرآن و ارزش اخالقی تقرب به خدا 

سید ابراهیم سجادی

کلیدواژه ها: تقرب، قرآن، خالفت انسان، اهل نعمت، صفات خدا.

6. چالش نخستین نزول 

محمد خامه گر- حسن نقی زاده 

کلیدواژه ها: نخستین سوره، سوره علق، سوره حمد، سوره مدثر.

7. دستان باز؛ قرائتی دوباره از سوره مائده 

مترجم: محمدکاظم شاکر - انسیه عسگری 

کلیدواژه ها: سوره مائده، متناظر، صنعت قلب، ساختار، انسجام ساختاری.

شماره:69
Quranic research :عنوان التین
ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1391

رتبه: ندارد
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول: سیدعباس صالحی
سردبیر: احمد آقایی زاده ترابی

تماس با نشریه: 0511-2218105
info@quran-p.com :رایانامه

پژوهش های قرآنی
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9  نمایه نشریات تخصصی دینی
  سال ششم، شماره 21

1. واکاوی روایت حراست از جان پیامبر9 و عرضه آن بر آیه »ابالغ«

مهدی رستم نژاد

کلیدواژه ها: تضمین الهی، آیه ابالغ، جان پیامبر، حفاظت و حراست. 

2. معرفی برخی از منشورات حدیثی شیعه شبه قاره

علی صدرایی خویی

کلیدواژه ها: شبه قاره، چاپ سنگی، حدیث شیعه، علوم حدیث شیعه، هند.

3. سبک شناخت کتاب حدیثی شیخ بهایی

مهدی غالمعلی

کلیدواژه ها: شیخ بهایی، فقه مأثور، ادعیه نگاری، االربعون حدیثا، الحبل المتین،  مفتاح الفالح.

4. منابع حدیثی امام خمینی; در نقل احادیث تفسیری

علی رضا کوهی

کلیدواژه ها: امام خمینی;، احادیث تفسیری، منابع حدیثی شیعه، منابع حدیثی عامه، منابع عرفانی.

5. میزان استفاده از احادیث اهل سنت در کتاب »من الیحضره الفقیه«

محمدعلی ارجمند

کلیدواژه ها: مرسالت شیخ صدوق در من الیحضره الفقیه، حدیث نبوی، تقریب مذاهب.

6. بررسی تحلیل جایگاه و اعتبار کتاب »التمحیص«

عباس محمودی

کلیدواژه ها: التمحیص، ابن همام اسكافی، اعتبار سنجی، حوزه حدیثی بغداد، منابع حدیثی.

7. بررسی آثار رنگ ها بر روان انسان با تکیه بر قرآن و حدیث

سیدمحمدحسین میرصانع

کلیدواژه ها: رنگ در اسالم،  آثار روانی رنگ ها، انواع رنگ ها، معارف قرآن و حدیث، روان شناسی.

شماره: 5
                 Hadith-e Hawzah :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه -پاییز / زمستان 1391
رتبه: ندارد

صاحب امتیاز: مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه 
مدیر مسئول: سیدهاشم حسینی بوشهری

سردبیر: مهدی غالمعلی
تلفن نشریه: 025-32922051

hadith.info@gmail.com :رایانامه

حدیث حوزه 
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1. قانون راهبردی آورده های نبوی9 و حجیت سنت

علی رضا مختاری

کلیدواژه ها: آیه »ما آتاکم الرسول«، قانون آورده های نبوی9، حجیت سنت، وحی بیانی، معیار مسلمانی.

2. والیت تشریعی پیامبر9

محمدعلی باقی  

کلیدواژه ها: نبوت، شئون پیامبر، والیت تكوینی، والیت تشریعی، تفویض تشریع، میرزا مهدی اصفهانی.

3. شیخ صدوق و کتاب النبوة

علی علیزاده آقکند

کلیدواژه ها: کتاب النبوة، شیخ صدوق، ابوجعفر محمدبن علی بن حسین قمی، ابن بابویه.

4. بررسی مقاله نوح7 در دایرة المعارف قرآن لیدن

حسن رضایی هفتادر- مرتضی ولیزاده 

کلیدواژه ها: ویلیام برینر، نوح، قرآن، کتاب مقدس، قصص االنبیا.

5. نقد و بررسی مقاله »پیامبران و پیامبری« 

مترجم: نرگس نویسی/ محمود دریابیگیان 

کلیدواژه ها: ندارد.

شماره: 32
Safineh :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - پاییز 1390
رتبه: علمی- ترویجی 

صاحب امتیاز:مؤسسه فرهنگی نبأ مبین
 مدیرمسئول: محمدحسین شهری

سردبیر: منصور پهلوان 
تلفن نشریه: 021-77501125

info@safinahmagazin.ir:رایانامه

سفینه
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11  نمایه نشریات تخصصی دینی
  سال ششم، شماره 21

1. آراء سید مرتضی در وجه اعجاز قرآن

مرتضی نادری

کلیدواژه ها: قرآن، وجه اعجاز، وجه تحدی، صرفه، فصاحت، سید مرتضی.

2. بازتاب تفسیر اهل بیت: در منابع اهل سنت

حسین صفره

کلیدواژه ها: تفسیر، اهل بیت:، اهل سنت، تحریف، جعل.

3.تبیین واژگان آیات قرآن توسط عترت در روایات تفسیری اهل سنت

حسین خاکپور 

کلیدواژه ها: گونه شناسی، عترت، اهل سنت، معناشناسی.

4. گونه شناسی تفسیر قرآن کریم در نهج البالغه

سیدعلی اکبر ربیع نتاج-  محمدصادق حیدری  

کلیدواژه ها: امیر المومنین7، نهج البالغه، قرآن کریم، گونه های تفسیر.

5. روش شناسی آموزش قرآن در مکتب اهل بیت:

عاطفه زرسازان

کلیدواژه ها: قرآن، پیامبر 9، ائمه:، روش های تعلیم قرآن.

6. جایگاه اهل بیت: در قرآن از منظر شعر عرب

علی بنائیان اصفهانی-  الهام آقادوستی- فائزه پسندی 

کلیدواژه ها: قرآن کریم، اهل بیت، شعر عرب، شعرای عرب.

7. روش شناسی تبیین در علم کالم

 رضا برنجکار- علی نصرتیان اهور  

کلیدواژه ها: تبیین، روش شناسی، شروط تبیین، روش های تبیین.

شماره: 33
Safineh :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان 1390
رتبه: علمی- ترویجی 

صاحب امتیاز:مؤسسه فرهنگی نبأ مبین
 مدیرمسئول: محمدحسین شهری

سردبیر: منصور پهلوان 
تلفن نشریه: 021-77501125

info@safinahmagazin.ir:رایانامه

سفینه
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1. مروری بر پاره ای از آرای عالمه نمازی
علی اکبر تالفی داریانی

کلیدواژه ها: علی نمازی شاهرودی، آرا و نظریه ها، علم غیب، خطابه غدیر، کتب اربعه شیعه، حدیث ثقلین.

2. بدا در دیدگاه آیت اهللهلل نمازی شاهرودی
محمد بیابانی اسکویی

کلیدواژه ها: علی نمازی شاهرودی، بدا، آرا و نظریه ها، علم خدا، مشیت، مشیت ازلی.

3. مستدرك علم رجال الحدیث
سید محمدرضا حسینی جاللی 

کلیدواژه ها: علی نمازی شاهرودی، مستدرکات رجال الحدیث، معجم رجال الحدیث، علم رجال، حدیث.

4. تاملی در دیدگاهآیت اهلل نمازی پیرامون اعتبار روایات کتاب کافی
محمد الهی خراسانی 

کلیدواژه ها: علی نمازی شاهرودی، کتب اربعه شیعه، کافی، االعالم الهادیة الرفیعة فی اعتبار کتب االربعة.

5. تفویض دین به پیامبر و امام از نظر آیت اهللهلل نمازی شاهرودی
محمدعلی باقی 

کلیدواژه ها: علی نمازی شاهرودی،تفویض امر دین، امامت، والیت تشریعی،  آیات، حسنعلی مروارید.

 6. تغایر علم خدا با مشیت و اراده او
اصغر غالمی 

کلیدواژه ها: علم خدا، صفت فعل، نظام تام مكانی، مشیت خدا،  اراده خدا، مناظره سلیمان مروزی.

7. جستاری در باب اخباری گری و نسبت آن با رهیافت و منظومه معرفتی میرزا 
مهدی غروی اصفهانی

حسن طارمی

کلیدواژه ها: اخباری، اصولی، محمدامین استرآبادی، یوسف بحرانی، محمدباقر وحید بهبهانی.

8. نکاتی در باب فقهای اصولی و اخباری شیعه و تعامل آنها
محمد اسماعیل مدرس غروی

کلیدواژه ها: اخباری، اصولی، اجتهاد، فقیه، محمداسماعیل مدرس غروی، آرا و نظریه ها.

شماره: 34
Safineh :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1391
رتبه: علمی- ترویجی 

صاحب امتیاز:مؤسسه فرهنگی نبأ مبین
 مدیرمسئول: محمدحسین شهری

سردبیر: منصور پهلوان 
تلفن نشریه: 021-77501125

info@safinahmagazin.ir:رایانامه

سفینه
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1. نقش آشنایی با تاریخ در ارزیابی حدیث

علی اکبر کالنتری

کلیدواژه ها: حدیث ، تاریخ ، نقد ، راویان.

2. تحقیق و بررسی موضوعی حدیث قدسی لوح حضرت زهرا 3

مجید معارف - مهین خمارلو 

کلیدواژه ها:  امامت ، نص ، حدیث لوح ، فاطمه3، جابر انصاری.

3. توریث انبیا

سید مهدی قریشی 

کلیدواژه ها: فدك ، توریث انبیا ، ارث ، فاطمه 3

4. گونه ها و روش های تفسیری امام باقر7 در مصادر روایی فریقین

حسین خاکپور- احمد عابدی 

کلیدواژه ها: روش های تفسیری ، تفسیر ، روایت تفسیری ، شیعه ، اهل سنت.

5. نقد حدیث و معیارهای آن از دیدگاه استاد علی اکبر غفاری

مریم ایمانی خوشخو - فاطمه شکوهی اصل

کلیدواژه ها: غفاری، علی اکبر ، حدیث ، نقد متن ، نقد سند.

6. سه گفتار در باب کتب اربعه، کافی و کلینی

مترجم: حسین متقی 

کلیدواژه ها: کتب اربعه ، الكافی )کتاب( ، محمد بن یعقوب کلینی ، دائرة المعارف اسالم دیانت )کتاب(. 

7. وحدت دین پیامبران از نظر صاحب مناهج البیان

اصغر غالمی  

کلیدواژه ها:  دین خدا ، اسالم ، ایمان ، نجات.

شماره: 35
Safineh :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - تابستان 1391
رتبه: علمی- ترویجی 

صاحب امتیاز:مؤسسه فرهنگی نبأ مبین
 مدیرمسئول: محمدحسین شهری

سردبیر: منصور پهلوان 
تلفن نشریه: 021-77501125

info@safinahmagazin.ir:رایانامه

سفینه
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1. گونه شناسی هدایت الهی در قرآن و حدیث 
محمد محمدی ری شهری

کلیدواژه ها: هدایت الهی، هدایت عمومی، هدایت خاص، مفهوم شناسی هدایت، هدایت پاداشی.

2. روایت شیخ کلینی از مستثنیات ابن ولید در نوادر الحکمه 
علیه رضا داد - مهدی جاللی

کلیدواژه ها: منابع حدیثی، نوادر الحكمه،ابن ولید، مستثنیات، روایت الكافی، کلینی.

3. روایات تفضیل در اصول کافی، هم ساز یا ناسازگار 
حسن نقی زاده - فاطمه کرمی 

کلیدواژه ها:  روایات تفضیل، اصول کافی، اختالف الحدیث، تعارض حدیث، فقه الحدیث.

4. اقتباس؛ گونه ای از تجلی قرآن در نیایش معصومان 
علی خیاط - محمد علی مهدوی راد

کلیدواژه ها: اقتباس، ادعیه ماثور، قرآن در ادعیه، صنایع ادبی.

5. کارکردهای تطبیق در احادیث تفسیری 
مهدی رستم نژاد

کلیدواژه ها: احادیث تفسیری، تفسیر مقارن، اهل بیت، تفسیرصحابه، تفسیر تابعان.

6. نقد و بازخوانی نظریه پاالیش منابع حدیثی معتبر از روایات تقیه ای 
حسن علی اخالقی امیری - محمد حسن حائری

کلیدواژه ها: احادیث تقیه ای، پاالیش احادیث، منابع روایی.

7. گزارشی از تحلیل مضامین ادعیه ماه رجب بر اساس مصباح المتهجد شیخ طوسی 
زهرا حاجی حسنی - مهدی مهریزی

کلیدواژه ها: دعا، ماه رجب، شیخ طوسی، مصباح المتهجد، مضامین ادعیه.

8. نقش بلخ در نشرحدیث شیعه 
مهدی غالمعلی

کلیدواژه ها: تاریخ حدیث، بلخ، محدثان شیعه، کتاب های حدیثی، جلسات حدیث.

9. بررسی مقایسه ای متن عهدنامه مالك اشتر در سه کتاب نهج البالغه، تحف العقول 
و نهایة اإلرب

حسین پسندیده 

کلیدواژه ها:  عهدنامه مالك اشتر، نهج البالغه، تصحیف، تقطیع، درج، سقط.

شماره: 64
          Ulum-i Hadith :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - تابستان 1391
رتبه: علمی -  پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشكده علوم حدیث 
مدیر مسئول و سردبیر: محمد محمدی نیک 

تلفن نشریه: 025-37176131
ulumhadith@hadith.net :رایانامه

علوم حدیث
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1. بررسی مقاله پلورالیزم دینی و قرآن 

محمد جواد نجفی- جواد محمدی 

کلیدواژه ها: قرآن، استشراق، تكثرگرایی دینی، دایرة  المعارف قرآن لیدن، جین دمن مك اولیف، کلیر وایلد.

2. پیش فرض های مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن و علم

محمدعلی رضایی اصفهانی - علی اکبر فراهی بخشایش

کلیدواژه ها: قرآن، علم، تعارض، پیش فرض، مستشرقان.

3. بررسی دیدگاه مستشرقان در مورد سیره و تاریخ نگاری )با رویکرد قرآنی(

محمدجواد اسکندرلو - حیدر پاسنگ 

کلیدواژه ها: قرآن، سیره، تاریخ نگاری، سیره پژوهی، مستشرقان.

4. نقد دیدگاه مستشرقان درباره جنگ های پیامبر اعظم9)با رویکرد قرآنی(

حسین عبدالمحمدی 

کلیدواژه ها: قرآن، پیامبر اکرم9، غزوات، جهاد دفاعی، مستشرقان.

5. بررسی پژوهش مایکل سلز درباره »معراج« 

حسن رضایی هفتادر- سپیده معصومه فاطمی 

کلیدواژه ها: قرآن، معراج، محمد9، دائرة المعارف قرآن لیدن، مایكل سلز.

6. نقد دیدگاه ویلیام مونتگمری وات پیرامون وحی

سید محمد موسوی مقدم 

کلیدواژه ها:  قرآن، پیامبر اکرم9، وحی، مستشرقان، مونتگمری وات.

7. نقد مقاله »دیدگاه برخی خاورشناسان در مورد قرآن بسندگی و نفی احادیث«

نادعلی عاشوری تلوکی

کلیدواژه ها: قرآن، حدیث، پیامبر9، خاورشناسان، قرآن بسندگی، نفی احادیث.

شماره:13
The Quran from Orientalists Point of View :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه-پاییز/ زمستان 1391
رتبه: علمی -  ترویجی

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی4
مدیر مسئول و سردبیر: محمدعلی رضایی اصفهانی

تماس با نشریه: 025-37734094
Science@quran-journal.com :رایانامه

قرآن پژوهی خاورشناسان
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1. رابطه سیستمی میان نظام عام حقوق بین الملل و خرده نظام حقوق معاهدات در قرآن

محمد علی رضایی اصفهانی-  حمید رضا طوسی

کلیدواژه ها: قرآن، حقوق، رژیم خود بسنده )حقوق معاهدات(، نظام عام حقوق بین الملل.

2. قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری

سید احمد میر خلیلی-  مجید محمد زاده  

کلیدواژه ها: قرآن، حقوق، قانون گذاری، اهداف و شرایط قانون گذار.

3. بررسی تطبیقی حقوق کودك در قرآن و کنوانسیون حقوق کودك

جواد ایروانی- مهدی عبادی

کلیدواژه ها: قرآن، کنوانسیون حقوق کودك، کودك، حقوق.

4. روش شناسی تفسیر فقهی 

محمد مهدی کریمی نیا

کلیدواژه ها: قرآن، آیات االحكام، تفسیر فقهی، تفسیر موضوعی، فقه القرآن.

5. قرآن و آزادی سیاسی

نجف لك زایی- نصراهلل نظری 

کلیدواژه ها: قرآن، سیاست، آزادی سیاسی، مشارکت، رقابت، نظارت، شورا، بیعت، حزب.

6. بررسی مقاله »کشاورزی و گیاهان در قرآن« دیوید وینز

حسن رضایی هفتادر - مهدی همتیان

کلیدواژه ها: قرآن، علم، زیست شناسی، کشاورزی، گیاهان، دائرة المعارف قرآن لیدن، دیوید وینز.

7. منبع شناسی قرآن و طب

غالمرضا نور محمدی-  عباسعلی واشیان

کلیدواژه ها: قرآن، طب، بهداشت، سالمت، منبع شناسی.

شماره: 11
The Quran and Science :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه - پاییز/ زمستان1391
رتبه: علمی- ترویجی

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی4
مدیر مسئول و سردبیر: محمدعلی رضایی اصفهانی

تماس با نشریه: 025-37734094
science@quran-journal.com :رایانامه

قرآن و علم 
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1. وطن دوستی از دیدگاه قرآن و روایات

علی محمد میرجلیلی - کمال صحرائی اردکانی - حمیده سادات موسویان  

کلیدواژه ها: وطن، ُحب، وطن دوستی، قرآن، روایات.

2. جستاری در واژگان شرعی قرآن

جعفر نکونام - لیال حسینی 

کلیدواژه ها: معناشناسی، واژگان شرعی، حقیقت شرعی، اصطالح.

3. بررسی بُعد زیباشناختی و نزاهت بیانی قرآن کریم در مسائل جنسی

سید احمد محمودی - اسماعیل ملکوتی خواه   

کلیدواژه ها:  الفاظ قرآن، کنایه، نزاهت بیان، اندام جنسی، افعال جنسی.

4. معناشناسی حدیث تردد

روح اهلل بهشتی پور 

کلیدواژه ها: فقه الحدیث، تردد، اختیار الهی، علم الهی، صفات خدا.

5. مفهوم شناسی تعبیر »صالح المؤمنین« در قرآن و تحلیل آرای مفسران و مترجمان 

پیرامون آن

محمدرضا حاجی اسماعیلی - نفیسه آذربایجانی  

کلیدواژه ها: قرآن، حضرت علی7، صالح المؤمنین، تفسیر، سوره تحریم، رسم المصحف.

6. نگرشی تاریخی- روایی به اختالف قرائت »مالك«/ »ملك« بر اساس تفاسیر فریقین

محمدتقی دیاری بیدگلی - نانسی ساکی   

کلیدواژه ها: مالِك، َمِلك، تفسیر، قرائت، اختالف قراءات، روایات، فاتحة الكتاب.

شماره : 5
Ketab-e- Qayyem :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1391
رتبه: علمی- پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد
مدیر مسئول: علی محمد میرجلیلی

سردبیر: محمدکاظم شاکر
تماس با نشریه:0352-7793041

ketabeghayyem@yazduni.ac.ir :رایانامه

کتاب قیم
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1. تفسیری تاریخی از یهود بر اساس قرآن کریم

محمدکاظم شاکر  

کلیدواژه ها: قرآن کریم، بنی اسرائیل، عبرانیان، اهل کتاب، تاریخ یهود، خاورشناسان.

2. بررسی معناشناختی اصطفا و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم 7 در قرآن کریم

مهدی مطیع - محمدرضا حاجی اسماعیلی- زهرا کریمی 

کلیدواژه ها: معناشناسی، اصطفا، برگزیدگی، روابط همنشینی، حب الهی.

3. مفهوم شناسی واژه صبر با تاکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن

حسین یوسفی آملی- زهرا اکبری

کلیدواژه ها: قرآن، صبر، معناشناسی، فرهنگ جاهلیت، روایات.

4. ازدواج به مثابه پیمان بزرگ معناشناسی تطبیقی »میثاق غلیظ« در قرآن

ابوالفضل خوش منش  

کلیدواژه ها: میثاق غلیظ، وفاداری، کانون خانواده، عهد، پیمان، قرآن، عهدین.

5. امامت و خاتمیت از دیدگاه قرآن و روایات

محمدتقی شاکر اشتیجه - رضا برنجکار

کلیدواژه ها: هدایت، خاتمیت، قرآن، امام، حالل، حرام.

6. »بررسی و ارزیابی اصطالح »لَْیَس ِبذاَك الَْقوّی )الِثَقه(« در دانش جرح و تعدیل

مهدی )عبدالمهدی( جاللی- طیبه عمارلو  

کلیدواژه ها: حدیث، علم رجال، جرح و تعدیل، لیس بذاك القوّی )الثقه(، داللت، مرتبه.

شماره: 6
Ketab-e- Qayyem :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - تابستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد
مدیر مسئول: علی محمد میرجلیلی

سردبیر: محمدکاظم شاکر
تماس با نشریه:0352-7793041

ketabeghayyem@yazduni.ac.ir :رایانامه

کتاب قیم
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1. تاثیر والیت سیاسی و اجتماعی رسول اهلل 9 در تبلیغات

نازی عبداهلل پور- زینب علی اشرفی زکی     

کلیدواژه ها: تبلیغ، رسالت، والیت سیاسی، قضاوت، حكومت.

2. بررسی ظلم ستیزی و عدالت گستری در سیره انبیا از منظر قرآن کریم

روح اهلل محمدی

کلیدواژه ها: شیوه های مبارزاتی انبیا، ظلم، ظلم ستیزی، استكبار،  مأل.

3.برنامه های قرآن در سبك و سیاق زندگی اجتماعی

اصغر طهماسبی بلداجی

کلیدواژه ها:  قرآن، زندگی اجتماعی، روابط اجتماعی، سعادت و کمال.

4.  نقش اندیشه توحیدی در معناداری زندگی

طاهره رجبی

کلیدواژه ها: انسان، خدا، توحید، زندگی، هدف زندگی، عبادت.

5. نقش بصیرت سیاسی در سبك و سیاق زندگی قرآنی 

حمیده سیدقلعه جوزدانی

کلیدواژه ها: بصیرت، ارزش بصیرت، عوامل بصیرت، موانع بصیرت.

6. مالك های زندگی متدینانه از منظر قرآن و روایات )سبك زندگی قرآنی( 

سیدمحمدرضا عالءالدین 

کلیدواژه ها: دین، زندگی متدینانه، مالک ها.

شماره: 45
Kowsar :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه- زمستان1391
رتبه: ندارد 

صاحب امتیاز: مؤسسه فصلنامه قرآنی کوثر
مدیر مسئول: سیدمحمدرضا عالءالدین

سردبیر: علی رهبر اسالمی   
تلفن نشریه: 0311-4419709

کوثر
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شماره: 117
Mishkat :عنوان التین

ترتیب انتشار:  فصلنامه - زمستان1391
رتبه:علمی-  ترویجی 

صاحب امتیاز: بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
مدیر مسئول و سردبیر: محمدمهدی رکنی یزدی   

تلفن نشریه: 0511-2232501
mishkat@islamic-rf.ir:رایانامه

1. زیباشناسی تصاویر کنایی دنیا و آخرت در خطبه های نهج البالغه

 مرتضی قائمی-  سیدمهدی مسبوق- حسین بیات

کلیدواژه ها: علی7، تصاویر کنایی دنیا و آخرت، خطبه های نهج البالغه.

2. معیارهای عالمه طباطبایی در بررسی و نقد دیدگاه های مفسران در تفسیر المیزان

 سهراب مروتی- امان اله ناصری کریموند  

کلیدواژه ها: بررسی و نقد نظریات مفسران، تفسیر المیزان، مبانی و مؤلفه های نقد.

3. تامالتی چند بر تاویل از دیدگاه عالمه طباطبایی

 محمدمهدی مسعودی 

کلیدواژه ها:  تفسیر، تاویل در دیدگاه عالمه طباطبایی، محكم و متشابه.

4. کاوشی نو درباره مجمل در قرآن

فاطمه موسوی 

کلیدواژه ها: مجمل، اجمال، مبین.

5. تاریخ گذاری سوره اعراف و نقد روایات ترتیب نزول آن

علیرضا کوهی

کلیدواژه ها:  سوره اعراف، تاریخ گذاری، مكی و مدنی، واحد نزول، ترتیب نزول.

6. تقدیر باوری در شاهنامه و مثنوی

 جلیل مسعودی فرد 

کلیدواژه ها: تقدیرباوری، تقدیر در شاهنامه و مثنوی، حاکمیت خداوند، اختیار انسان.

7. سنگ یادمان واقعه توپ بستن حرم امام رضا7

میثم جاللی 

کلیدواژه ها: حرم امام رضا7، واقعه توپ بستن حرم امام رضا7، دوره قاجار، قوای روس.
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شماره: 10
Motaleat-e Tafsiri:عنوان التین

 ترتیب انتشار: فصلنامه - تابستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسالمی
مدیر مسئول: ابراهیم کالنتری

سردبیر: سیدرضا مؤدب
تماس با نشریه: 025-37734327

tafsir@maaref.ac.ir :رایانامه

1. تفسیر مقارن آیه شریفه خمس

محمد فاکر میبدی

کلیدواژه ها: خمس، غنیمت، ربح، سهام بران خمس.

2. تاملی در تفسیر آیه شریفه »یحِرفون الکلم عن مواضعه«

محمدحسن احمدی 

کلیدواژه ها:  تحریف، عهدین، تورات، انجیل، اهل کتاب.

3. بررسی و تحلیل شادکامی از منظر قرآن

عباس پسندیده

کلیدواژه ها: شادکامی، رویكرد زندگی محور، نشاط، رضامندی، صبر، شكر.

4. مسئله آگاهی از غیب و امکان آن از نگاه مفسران

محمدتقی شاکر اشتیجه- رضا برنجکار 

کلیدواژه ها: علم غیب، علم الهی، علم پیامبران، علم امام، علم انسان.

5. روش امام صادق7 در تفسیر عقالنی قرآن کریم

محسن رفیعی- معصومه شریفی  

کلیدواژه ها:  امام صادق7، عقل، روش تفسیری، روش تفسیر عقلی.

6. بررسی موجودات هوشمند فرازمینی از منظر مفسران قرآن

محمدعلی رضایی اصفهانی - سید عیسی مسترحمی

کلیدواژه ها: هوش فرازمینی، موجودات آسمانی، دابه، بروج.
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1. مفهوم تجلی الهی در نهج البالغه

سیدجمال الدین دین پرور 

کلیدواژه ها: معرفت الهی، خاستگاه معرفت، برهان علیت، تجلی الهی، کشف و شهود.

2. پژوهشی در کتاب »الهیات در نهج البالغه«

منصور پهلوان- سیدمحمدهادی سبط الشیخ 

کلیدواژه ها: الهیات، نهج البالغه، امام علی7، خداشناسی، توحید، عبادت و پرستش، صافی گلپایگانی.

3. معناشناسی توحید در نهج البالغه

مهدی قندی

کلیدواژه ها: توحید، اسمای الهی، صفات، نفی تشبیه، نهج البالغه.

4. فرابشری بودن ادراك خداوند در نهج البالغه

قاسم درزی 

کلیدواژه ها: حواس بشری، شناخت خداوند، نهج البالغه، علی7، درک احاطی.

5. بررسی وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم با تاکید بر خطبه 186 نهج البالغه

حامد پوررستمی

کلیدواژه ها: وحی، الفاظ وحی، معانی وحی، قرآن، نهج البالغه، انشا و تحمیل وحی.

6. پیوند توحید با زندگی سالم در نهج البالغه

سعید شفیعی 

کلیدواژه ها: توحید، زندگی سالم، نهج البالغه، امام علی7.

7. نبوت و اوصاف پیامبر9 در شرح ابن میثم بحرانی

سیدابراهیم سیدعلوی

کلیدواژه ها: پیامبر اکرم9، بعثت، اوصاف پیامبر، افضلیت پیامبر، نهج البالغه، ابن میثم.

شماره: 33
Alnahj :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1391
رتبه: علمی- پژوهشی

صاحب امتیاز: بنیاد  نهج البالغه
مدیر مسئول: سیدجمال الدین دین پرور

سردبیر:  منصور پهلوان   
تلفن نشریه: 021-88909862

info@njb.ir:رایانامه

النهج
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1. عالم ربانی، استاد عبداهلل نورانی

منصور پهلوان 

کلیدواژه ها: ندارد.

2. مختصات سازمان توحیدی در پرتو کالم امام علی7

علی اصغر پورعزت 

کلیدواژه ها: سازمان توحیدی، حقوق متقابل انسان ها، حقوق مدیران و کارکنان، سطلنت خداوند سبحان.

3. تحلیل مفهوم خدا در پرتو کالمی از نهج البالغه

محمد رسول آهنگران  

کلیدواژه ها: مفهوم خدا، معرفت به خدا، مبدأ هستی، تصور، تصدیق.

4. مراد از »کالم« باری تعالی در خطبه 186 نهج البالغه

مرتضی نادری 

کلیدواژه ها: تنزیه فعل خدا، اراده خدا، کالم تكوینی و تشریعی، خطبه 186 نهج البالغه.

5. دقائق توحید در نهج البالغه

حامد شریعتی نیاسر

کلیدواژه ها: دقایق توحید، صفات خدا، ادراک خداوند، عقل.

6. معرفی و نقد »حدائق الحقائق فی شرح نهج البالغه«

طیبه سیفی

کلیدواژه ها: نقد، معرفی تفصیلی، نهج البالغه، حدائق الحقایق، قطب الدین کیذری.

شماره: 34
Alnahj :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - پاییز 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز: بنیاد  نهج البالغه
مدیر مسئول: سیدجمال الدین دین پرور

سردبیر:  منصور پهلوان   
تلفن نشریه: 021-88909862

info@njb.ir:رایانامه

النهج





فقه، اصول 
و

حقوق 



1. آموزه های حقوق کیفری
2. آموزه های فقه مدنی
3. پژوهش های اصولی 
4. پژوهش های فقهی

5.  پژوهش نامه حقوق اسالمی 
6 . پژوهش نامه فقهی 

7. حقوق اسالمی 
8. حقوق بشر 

9. حقوق تطبیقی
10. سفیر 

11. عالمه )نامه پژوهشی فقه و حقوق(
12. فقه

13. فقه اهل بیت:
14. فقه و حقوق ارتباطات

15. فقه و حقوق خانواده 
15. فقه و مبانی حقوق اسالمی 

16. مطالعات اسالمی 
17. مطالعات فقهی و فلسفی 

18. معرفت حقوقی

گروه فقه، اصول و حقوق










 نشریاتی که تا پایان فصل به واحد نشریات رسیده اند.
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1. » مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و ماموران دولتی در حقوق کیفری «
عباس زراعت- مجید صفری 

کلیدواژه ها:  دولت، مامورین دولتی، حقوق کیفری، فرانسه، لبنان، اردن، ایران.

2. »وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران«
حسنعلی موذن زادگان- عباس حسنی

کلیدواژه ها: دام گستری ، مسئولیت کیفری ،مشروعیت دلیل ،شان مقام قضا ،مقامات قضایی.

3. نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی االرض و بغی در
فقه و حقوق موضوعه 

سیده قدسیه موسوی مشهدی- سید محمد تقی قبولی درافشان- محمد حسن حائری 

کلیدواژه ها: جرم سیاسی، محاربه،  افساد فی  االرض، بغی.

4. »چالش های کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری«
سید قاسم زمانی- الناز نساری

کلیدواژه ها:  دادگاه های کیفری بین المللی، حقوق بشر، حبس ابد، دیوان اروپایی حقوق بشر.

 5. قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
محمدعلی بابایی- داور مهدوی 

کلیدواژه ها: قلمرو کیفری، معیار های قلمرو کیفری، تضمینات دادرسی عادالنه.

6. دادرسی های الکترونیکی؛ ضرورت ها، الزامات وچالش ها
ستار زرکالم  

کلیدواژه ها: دادرسی الكترونیكی، رایانه ای کردن اطالعات، داده پیام، امضای الكترونیكی.

7. بازپروری عادالنه مجرمان
شهرام ابراهیمی

کلیدواژه ها: اصالح،بازپروری عادالنه،نظام زندان،زندانی،موازین حقوق بشر.

8. عنصر خطای جزایی )در حقوق ایران و کامن ال(
محمد باقر گرایلی 

کلیدواژه ها: خطای جزایی، غفلت، بی پروایی، کامن ال.

شماره: 3
Criminal Law Doctrines :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه -بهار/ تابستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
مدیر مسئول: محمدباقر فرزانه

سردبیر: علی حسین نجفی ابرندآبادی   
تلفن نشریه: 0511-2230772

razaviunmag@gmail.com :رایانامه

آموزه های حقوق کیفری
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1. حقوق کیفری و توسعه اقتصادی صنعتی
محمد آشوری- اسداهلل میرزایی

کلیدواژه ها: توسعه، قانون، اقتصاد، صنعتی شدن، جرم انگاری، مجازات.

2. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسالمی و چالش های فرارو
حسین آقابابایی- ریحانه موسوی

کلیدواژه ها: زن، محدودیت های زنان، حقوق زنان، بزه دیدگی زنان، پیشگیری، پیشگیری وضعی.

3. پیشگیری اجتماعی از جرم در پرتو تحوالت ناشی از جهانی شدن فرهنگ
علی نجفی توانا - شهید شاطری پور اصفهانی

کلیدواژه ها: پیشگیری، پیشگیری اجتماعی، توسعه، برنامه پنجم.

4. بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران
محمدابراهیم شمس ناتری- فرشاد چنگایی- حامد رهدارپور

کلیدواژه ها: جرم مرکب، جرم ساده، رفتار مرتكب، نتیجه مجرمانه، مطلق یا مقید بودن جرم.

5. سیاست جنایی در ترازوی علم و دین
ابراهیم ابراهیمی- جواد ابراهیمی

کلیدواژه ها: سیاست جنایی، علم، دین، اسالم، تعارض.

6. بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی - خالد نبی نیا 

کلیدواژه ها: الیحه مجازات اسالمی، قتل، قصاص، دیه، تقدم دیه.

7. پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه
عبدالرضا اصغری - علی سرمدی واله 

کلیدواژه ها: جهانی شدن فرهنگ، پیشگیری اجتماعی از جرم، تغییرات اجتماعی، روابط اجتماعی.

8. الگوهای دوگانه فرایند کیفری کنترل جرم و دادرسی منصفانه 
حسام قپانچی- حمیدرضا دانش ناری

کلیدواژه ها: الگوی کنترل جرم، الگوی دادرسی منصفانه، فرایند کیفری، اماره مجرمیت.

شماره: 4
Criminal Law Doctrines :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه - پاییز/ زمستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
مدیر مسئول: محمدباقر فرزانه

سردبیر: علی حسین نجفی ابرندآبادی   
تلفن نشریه: 0511-2230772

razaviunmag@gmail.com :رایانامه

آموزه های حقوق کیفری
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1. اصول اهل سنت
محمدحسن ربانی بیرجندی 

کلیدواژه ها: دانش اصول، اهل سنت، متكلمان، فقها،  فقه.

2. دالیل اجتهاد در عصر رسالت
 محمدرضا جواهری 

کلیدواژه ها: اجتهاد،  فقه، اصحاب، پیامبر9 ،  فتوا،  مدینه، حقوق.

3. جرم بغی در فقه اسالمی و حقوق ایران
سیدعلی موسوی

کلیدواژه ها: بغی، براندازی، ذوفئة، قیام مسلحانه، تحریک.

4. جنایات جنگی در پرتو اسناد بین الملل
سیدمتین محسنی 

کلیدواژه ها: جنایات جنگی، نقض حقوق بشردوستانه، جرایم مشمول صالحیت جهانی.

5. مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی
ترجمه: عباس غنی زاده 

کلیدواژه ها: مسئولیت دولت، نقض حقوق بشردوستانه بین المللی، دیستومو، جنگ دوم جهانی.

6. مسئولیت واسطه های الکترونیك
محمدعیسی امیری

کلیدواژه ها: مسئولیت، واسطه های الكترونیک، خدمات اینترنتی، تقصیر، اتالف، تسبیب.

7. کنترل جمعیت در نگرش فقه و فقهای اسالمی
محمدعلی فکوری 

کلیدواژه ها: رشد جمعیت، کنترل جمعیت، تنظیم خانواده،  حكم فقهی، شیوه های کنترل جمعیت.

8. بررسی حکم فقهی - حقوقی اتانازی
ثریا رستمی- سودابه رستمی

کلیدواژه ها: اتانازی، مرگ مشفقانه، قتل،  انقاذ نفس، بیمار العالج.

شماره: 23
Safir: عنوان التین

ترتیب انتشار:  فصلنامه - پاییز 1391
رتبه:  ندارد 

صاحب امتیاز:مجتمع آموزش عالی المصطفی6
مدیر مسئول و سردبیر: حسنعلی اخالقی امیری  

تلفن نشریه: 0511-2281661
info@m-safir.ir :رایانامه

سفیر نور
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1. وجوب وفا به شروط و تعهدات ابتدایی از نظر سید یزدی
محمدحسن نجفی راد 

کلیدواژه ها: شرط ابتدایی، شرط ضمنی، عقد، وعده.

2. تحلیل مقایسه ای ماهیت حق از دیدگاه سیدمحمدکاظم یزدی و سایر فقها
سیدف اهلل صرامی

کلیدواژه ها: ماهیت حق، حق در فقه، حق و حكم، ملكیت، سلطنت.

3. بررسی موارد نقض حکم یا فتوا به حکم یا فتوای دیگر در فقه سیدیزدی
حسنعلی علی اکبریان

کلیدواژه ها: فتوا، حكم، نقض فتوا، نقض حكم، حكم قضایی، حكم حكومتی.

4. نظریه شخصیت حقوقی، نقطه عطفی در فقه آیت اهلل طباطبایی یزدی
سیدضیا مرتضوی

کلیدواژه ها: طباطبایی یزدی، صاحب عروه، شخصیت حقوقی، زکات، وقف، ملكیت.

5. سیدیزدی فقیهی عرف نگر یا عرفی گرا؟
حسین ناصری مقدم  

کلیدواژه ها: عرفی گرایی، سیدمحمدکاظم یزدی، سكوالریزم، عادت، عقل، سندیت.

6. قاعده »نفی سبیل« در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروة
جعفر زنگنه شهرکی

کلیدواژه ها: رابطه اسالم و کفر، مصادیق قاعده نفی سبیل، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی ;.

7. سیدکاظم یزدی و حجیت عمومی روایات شیعه
محمدتقی اکبرنژاد

کلیدواژه ها: سیدکاظم یزدی ;، رجال، حدیث شیعه، اعتبار روایات شیعه، کتب اربعه، تاریخ حدیث.

8. نظریه سیدمحمدکاظم یزدی در باره طالق همسر مفقود
محمدحسن ربانی، تنظیم: عباس مخلصی 

کلیدواژه ها: سیدمحمدکاظم یزدی، رجوع به حاکم، طالق همسر مفقود، سندشناسی، قواعد فقهی.

9. تراز اجتهاد در پرتو عروة
علی اکبر زمانی نژاد 

کلیدواژه ها: سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، غایة القصوی، حواشی و تعلیقات عروة.

شماره: 73
Fiqh : عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - پاییز1391
رتبه:  ندارد 

صاحب امتیاز :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول: عبدالرضا ایزدپناه

سردبیر: محمدحسن نجفی   
تلفن نشریه: 025-37742158

feqh.osul@gmail.com :رایانامه

فقه
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1. مبانی فقهی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی

رضا اسالمی

کلیدواژه ها: حمایت، کار، سرمایه، رفاه،  تولید، نظام اسالمی،  فقر، سیاست ها.

2. حمایت از کارکنان پزشکی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل

مهدی فیروزی

کلیدواژه ها: حقوق بشردوستانه، فقه امامیه، مخاصمات مسلحانه، اصل تفكیک، قاعده نفی اعتدا.

3. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

حسنعلی علی اکبریان 

کلیدواژه ها: مصالح و مفاسد، تبعیت از مصالح در متعلق حكم، تبعیت از مصالح در جعل حكم.

4. مفهوم شناسی احکام امتنانی

محمدعلی خادمی کوشا 

کلیدواژه ها: امتنان،  حكم امتنانی، مقام امتنان،  دلیل امتنانی.

5. اسباب تبدل موضوع )استحاله(

علیرضا فرحناك   

کلیدواژه ها: استحاله، تبدل، موضوع، صورت نوعیه.

6. تداوم و اصالت در اندیشه شیعی: ارتباط مکتب اخباری و مکتب تفکیك

سیدمهدی طباطبایی   

کلیدواژه ها: مكتب اخباری، مكتب تفكیک، اصالت مكاتب، معاد جسمانی.

7. نگاهی مقایسه ای به مراتب امر به معروف و نهی از منکر

جالل عراقی- یداهلل خیام پور 

کلیدواژه ها: امر به معروف و نهی از منكر، مراتب امر به معروف و نهی از منكر، معروف، منكر.

شماره: 74
Fiqh : عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان1391
رتبه:  ندارد 

صاحب امتیاز :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول: عبدالرضا ایزدپناه

سردبیر: محمدحسن نجفی   
تلفن نشریه: 025-37742158

feqh.osul@gmail.com :رایانامه

فقه
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1. کالهبرداری رایانه ای در تجارت الکترونیک

علی مراد حیدری

کلیدواژه ها:  کالهبرداری رایانه ای، کالهبرداری مرتبط با رایانه، تجارت الكترونیكی، جرم رایانه ای.

2. ارزش ادله اثباتی ناشی از نقض حریم خصوصی افراد

حسین جاور- محدثه اصولی یامچی  

کلیدواژه ها: حریم خصوصی، ادله اثباتی، روش تحصیل، فرمان هشت ماده ای، حیثیت معنوی.

3. مبانی فقهی حقوقی اطالع رسانی و محدودیت های آن

علی جعفری   

کلیدواژه ها: اطالع رسانی، رسانه، حریم خصوصی، مصلحت، اشاعه فحشا.

4.  آزادی اطالعات؛ با نگاهی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

محمدمهدی حکیمی تهرانی

کلیدواژه ها: آزادی اطالعات، آزادی مطبوعات، آزادی اطالع رسانی، وسایل ارتباط جمعی.

5. میان کنش »جرم شناسی رشد« با سامانه اطالعات جغرافیایی

مهدی خاقانی اصفهانی   

کلیدواژه ها: جنگ نامتقارن، رمزنگاری، سامانه اطالعات جغرافیایی، جرم شناسی رشد.

6. زندگی کنترل شده: حریم خصوصی اطالعاتی و افراد

مترجم: علی تقی خانی 

کلیدواژه ها: ندارد.

7. اقدام حقوقی اتحادیه اروپا برای رویارویی با هرزنامه 

 مترجم: علی جعفری- عظیم عابدینی 

کلیدواژه ها: ندارد.

شماره: 2
 Communication Law and Jurisprudence :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - پاییز1391
رتبه: ندارد 

صاحب امتیاز: پژوهشكده باقر العلوم7
مدیر مسئول: حسین قشقایی

سردبیر: علی جعفری
تلفن نشریه: 025-37740369

clawmag@gmail.com :رایانامه

فقه و حقوق ارتباطات
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1. حقوق بشر و سازو کارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه

مسعود راعی

کلیدواژه ها: صیانت از حقوق بشر، ضمانت اجرا، تعهد دولت ها، نظام حقوقی اسالم، شرایط حاکمان.  

2. تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی7

قاسمعلی صداقت- عباداهلل جهان بین 

کلیدواژه ها: سیره امام علی7، تعهدات سلبی و ایجابی دولت، حقوق اجتماعی، حقوق شهروندان.

3. وقف از سوی اشخاص حقوقی

سیدابراهیم حسینی- احسان سامانی 

کلیدواژه ها: وقف، شخصیت، شخص حقیقی،  شخص حقوقی.

4. بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مهریه

عزیزاهلل فهیمی- داوود بصارتی

کلیدواژه ها: مهریه، ماهیت مهر، حقوق، ماهیت فقهی،  ماهیت حقوقی.

5. بررسی فقهی - حقوقی شرط وکالت زوجه در طالق

محمود رایگان  

کلیدواژه ها: نكاح، طالق،  زوج، فقه، حقوق، ازدواج مجدد.

6. واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو

مهدی درگاهی 

کلیدواژه ها: مال،  سلطنت،  حق، معاوضه، خرید و فروش، اعضای بدن.

شماره: 3
 Marifat-i Hoghuqi :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه - بهار- تابستان1391
رتبه: ندارد 

صاحب امتیاز: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی; 
مدیر مسئول: سیدابراهیم حسینی

سردبیر: عباسعلی کدخدایی
تلفن نشریه: 025-332113476

معرفت حقوقی





تاریخ اسالم



1. پژوهش نامه تاریخ اسالم
2. تاریخ اسالم

3. تاریخ در آینه پژوهش
4. تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

5. تاریخ و تمدن اسالمی 
6.  سخن تاریخ

7. مطالعات تاریخ اسالم
8. معرفت)ویژه تاریخ(

گروه تاریخ اسالم

 نشریاتی که تا پایان فصل به واحد نشریات رسیده اند.
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1. تحلیل تاریخی تأثیر ساختار اجتماعی قبایل جزیرة العرب در پیدایی سقیفه

محمدعلی چلونگر- زهرا سادات کشاورز

کلیدواژه ها: ساختار اجتماعی، سیره و نظام جاهلی، قبایل، خالفت، جانشینی پیامبر9، اهل بیت :.

2. علل گسترش فقه حنفی در ماوراء النهر تا پایان عصر سامانیان

محمدعادل ضیائی- موسی عزیزی

کلیدواژه ها: فقه حنفی، ابوحنیفه، ماوراءالنهر، سلسله سامانی، مرجئه.

3. بازتاب اخباری گری محمدامین استرآبادی در شرح حال نگاری ها 

مهدی طباطبایی- حمیدرضا شریعتمداری

کلیدواژه ها: اخباری گری، استرآبادی، نزاع اصولیـ  اخباری، شرح حال نگاری، صفویه، فقه.

4. نظام حکومتی و دیوان ساالری ایوبیان 

غالمرضا ظریفیان- قسیم یاسین

کلیدواژه ها: ایوبیان، فاطمیان، اتابكان سلجوقی، صالح الدین، نظام حكومتی و دیوان ساالری.

ـ  سیاسی منطقه خوارزم در قرون نخستین اسالمی  5. بررسی الگوی توسعه اقتصادی 

جلیل نائبیان- شهرام فرحناکی

کلیدواژه ها: خوارزم، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، بازرگانی، سیاست، تجارت.

6. پیوستگی های تصوف و تسنن در خراسان سده های سوم تا ششم هجری

هادی وکیلی- انسیه سادات حسینی شریف

کلیدواژه ها: تصوف، خراسان، شریعت، حنفی، شافعی.

پژوهش نامه تاریخ اسالم

شماره: 7
        Pajooheshname-ye Tarikhe Islam:عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - پاییز 1391
رتبه: علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تاریخ اسالم
مدیر مسئول: محمدرضا بارانی 

سردبیر: فاطمه جان احمدی   
تماس با نشریه: 021-88830806

np@sih.ir :رایانامه
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شماره: 51
        History of Islam:عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - پاییز 1391
رتبه: علمی- پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم7 
مدیر مسئول: شمس اهلل مریجی 

سردبیر: محسن الویری  
تماس با نشریه: 025-32910105

hiq@bou.ac.ir :رایانامه

1. نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان در باره اهداف غزوات و سرایای پیامبر اعظم9 
از منظر اسناد تاریخی

 حسین عبدالمحمدی- هادی اکبری  

کلیدواژه ها: حضرت محمد9،  غزوات، سرایا، مستشرقان، تاریخ صدر اسالم.

2. تجارت یمن پیش از ظهور اسالم
 اصغر محمودآبادی- معصومه دهقان

کلیدواژه ها: یمن، تجارت، تجارت دریایی، دولت معین،  دولت سبأ، دولت حمیری.

3. اهمیت سیاسی اصفهان در دو قرن نخستین هجری
 صالح پرگاری- آرمان فروهی-عادل شعبانی مقدم 

کلیدواژه ها: اصفهان، اعراب، ساسانیان، امویان، عباسیان.

4. اسماعیلیان در الموت و جنوب ناحیه دریای مازندران پس از فتوحات مغول
شفیق ویرانی-  ساسان طهماسبی

کلیدواژه ها: مغول، اسماعیلیان، الموت، مازندران،  ایلخانیان،  نزاری ها،  نصایح شاهرخی.

5. شالوده شکنی مونتسکیو در نگاه خاورشناسان به ایران و شرق مسلمان
علی اکبر کجباف-  اصغر فروغی- اسماعیل محمودی 

کلیدواژه ها: شالوده شكنی، نامه های ایرانی، مونتسكیو، دیگری،  شرق شناسی.

6. جنگ های صلیبی؛  از ستیزه جویی بی ثمر تا پیامدهای فرهنگی و علمی برای اروپاییان
 فضل اهلل ایرجی کجوری  

کلیدواژه ها: جنگ های صلیبی، سده میانه، تمدن اسالمی، اروپا، دولت های اسالمی.

7. بررسی تاریخی سهم زبان فارسی در فرهنگ مسلمانان چین از آغاز تا کنون
 سیدجالل امام 

کلیدواژه ها: مسلمانان قوم خویی، دودمان مغولی یوان، نظام آموزشی علوم دینی، نسخ خطی.

تاریخ اسالم
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1. شورش و گروش: قبطیان مسیحی و حاکمان مسلمان در مصر سده های دوم و سوم هجری
معصومعلی پنجه

کلیدواژه ها: نشر اسالم در مصر، نظام مالیاتی مصر، شورش های قبطیان، اسالم پذیری قبطیان.

2. ابوالحسن خرقانی و آیین جوانمردی 
پروانه عروج نیا

کلیدواژه ها: جوانمردی، عیاری، فتوت، تصوف، ابوالحسن خرقانی.

3. فرقه قرائیم و کالم اسالمی
محمدکاظم  رحمتی

کلیدواژه ها: یهودیت، قرائیم، عانان بن داود، کالم اسالمی،  معتزله.

4. بررسی واژه شناختی و معناشناختی روستا و رستاق در دوره اسالمی تا سده هفتم هجری
الهام امینی کاشانی- قنبرعلی رودگر

کلیدواژه ها: روستا، رستاق، ده، تقیسمات کشوری.

5.تنوع و تکامل پرتا به های جنگی در دوره اسالمی
محمد نورمحمدی- حسین بیاتلو

کلیدواژه ها: پرتابه، منجنیق، سنگ، قدور، صندوق،  محاصره، حصار، بارو، جنگ افزار،  جنگ.

6.الناصر لدین اهلل خلیفه هوشمند و مدبر عباسی
محبوبه شرفی

کلیدواژه ها: خالفت عباسی، الناصر لدین  اهلل.

7. شّد و مجلس شّد
امین مهربانی

کلیدواژه ها: شّد، کمربستن،  آیین های تشرف، فتوت، اصناف.

8. نقش دین در روابط سیاسی- نظامی خانات قپچاق و ایلخانان
صالح پرگاری- مریم محمدی

کلیدواژه ها: خان های قپچاق، ایلخانان، ممالیک، روابط ایلخانان و خانات قپچاق.

9. هندوان و آیین های محرم در دکن
محسن معصومی

کلیدواژه ها: دکن،  آیین های محرم، هندوان، عاشورخانه، تعزیه.

شماره: 16
        Tarikh wa Tamaddun-i Islami:عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه - پاییز/ زمستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسالمی- واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول و سردبیر: هادی عالم زاده  

تماس با نشریه: 021-44865135

tarikh@srbiau.ac.ir :رایانامه

تاریخ و تمدن اسالمی
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1. تحوالت ساختاری شهر فسطاط در دوره سفیانیان
فیروز آزادی- سیداصغر محمودآبادی

کلیدواژه ها: فسطاط، شهر اسالمی، سفیانیان، مرکز والیت مصر.

2. نهاد وقف در دوره صفوی
نزهت احمدی

کلیدواژه ها: نهاد وقف، دوره صفوی، صدر اسالم،  گسترش تشیع، امور عام المنفعه.

3. نهادهای آموزشی مغرب اقصی در عصر بنی مرین
عباس برومند اعلم- رقیه انارکی

کلیدواژه ها: آموزش در مغرب اقصی، مدرسه،  بنی مرین، فاس، مراکش.

4. نقش اصحاب ایرانی امام حسن عسکری7 در علم الحدیث با تکیه بر کتب اربعه شیعه
مصطفی پیرمرادیان- اصغر منتظرالقائم- فرشته بوسعیدی

کلیدواژه ها: اصحاب ایرانی ائمه، امام حسن عسكری7، علل الحدیث، روایت، کتب اربعه.

5. فرایند اسالمی شدن الگوی فرهنگی- اجتماعی تغذیه در ایران تا پایان سده 
چهارم هجری قمری

مهناز عباسی- حسین مفتخری- نعمت اهلل فاضلی

کلیدواژه ها: اسالمی شدن،  ایران، تحول نظام معنایی،  الگوی فرهنگ، زندگی روزانه.

6. بررسی و تحلیل گفتمان فتوت در تاریخ اسالم)از سده چهارم تا سده هشتم هجری قمری(
مجتبی گراوند- صادق آیینه وند- سیدهاشم آقاجری- سیدمحمدحسین منظور االجداد

کلیدواژه ها: گفتمان فتوت، نهاد فتوت، تصوف، مالمتیه، تشیع، تسنن، اصناف.

7. تکاپوی خلیفه مسترشد عباسی برای کسب قدرت دنیوی و تقابل او با سلجوقیان عراق
محسن مرسلی پور- مهدی اسدی

کلیدواژه ها: المسترشد، خالفت عباسی،  سالطین سلجوقی، قدرت دنیوی.

شماره: 15
        Historical Studies of Islam:عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی

صاحب امتیاز: پژوهشكده تاریخ اسالم
مدیر مسئول: سیدهادی خامنه ای

سردبیر: مهدی محقق
تماس با نشریه: 021-88676861

faslnameh@pte.ac.ir :رایانامه

مطالعات تاریخ اسالم



اخالق وعرفان



1. اخالق
2. اخالق وحیانی

3. پژوهش نامه اخالق 
4. پژوهش های اخالقی

5. حکمت عرفانی 
6. مطالعات معنوی 

7. معارف عقلی
8. معرفت اخالقی  

گروه اخالق و عرفان








 نشریاتی که تا پایان فصل به واحد نشریات رسیده اند.
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شماره:1
Revelatory Ethics :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - پاییز 1391
رتبه: ندارد

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا
مدیر مسئول: مرتضی واعظ جوادی

سردبیر: احمد احمدی
تلفن نشریه:025-7777793

a.wahiani110@yahoo.com :رایانامه

1. اخالق وحیانی

عبداهلل جوادی آملی

کلیدواژه ها: فن اخالق، اخالق وحیانی، حقیقت عدل و ظلم، ماهیت انسان.

2. رابطه دین و اخالق در قرآن

عبدالحسین خسروپناه

کلیدواژه ها: دین، اخالق، رابطه، قرآن.

3. آخرت به مثابه جهان اخالق

امیر دیوانی

کلیدواژه ها: دنیا، آخرت، عقل، نفس، قوانین طبیعت، قوانین اخالق.

4. گزارش و تحلیل دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی درباره نسبی گرایی اخالقی

محسن جوادی- مصطفی سالطین

کلیدواژه ها: نسبی گرایی اخالقی، نسبی گرایی معرفتی، واقعیت اخالقی، واقعیت و ارزش، اصول اخالقی.

5. جنسیت و هنجار اخالقی در قرآن و روایات

احمد دیلمی

کلیدواژه ها: جنسیت، هنجار اخالقی، مراحل هنجار اخالقی، انسان شناسی جنسیتی، قرآن، روایات.

6. اخالق توحیدی از دیدگاه عالمه طباطبایی

مصطفی خلیلی

کلیدواژه ها: اخالق، ادب، دین عام، دین خاص،  اخالق مادی، اخالق الهی.

7. قرآن و زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان

محمدرضا مصطفی پور

کلیدواژه ها: همزیستی مسالمت آمیز، امت واحده،  احترام به مقدسات دیگران، کرامت انسان. 

اخالق وحیانی
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شماره:18
PazhuheshNameh-e Akhlagh :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسالمی
مدیر مسئول: ابراهیم کالنتری 
سردبیر: احد فرامرز قراملكی   
تلفن نشریه:025-37747240

akhlagh@maaref.ac.ir:رایانامه

1. تحلیل شکاف میان نظر و عمل اخالقی از دیدگاه عالمه طباطبایی

فاطمه وجدانی - محسن ایمانی - رضا اکبریان - علیرضا صادق زاده

کلیدواژه ها: نظر و عمل، اخالق، عالمه طباطبایی، ادراکات اعتباری، اراده، ایمان.

2. آرامش؛ رهیافت ها و راهکارها با تأکید بر آموزه های اسالمی

محمدتقی فعالی

کلیدواژه ها: آرامش، بخشش، ایمان، نگرش مثبت، هدیه الهی، حیات دینی، اصول آرامش.

3. معیار عدالت توزیعی و نسبت آن با انصاف و برابری با تأکید بر اخالق حکومتی امام علی7

سید جواد احمدی

کلیدواژه ها: عدالت توزیعی، انصاف، برابری، حّد معین.

4. تزاحم های اخالقی از دیدگاه دیوید راس و بررسی و نقد آن با تکیه بر متون دینی

افضل بلوکی - محمدعلی مصلح نژاد

کلیدواژه ها: وظایف در نگاه نخست، وظایف فعلی، تزاحم، اولویت، بداهت.

5. چیستی سعادت و اقسام آن از دیدگاه غزالی

عین اهلل خادمی

کلیدواژه ها: سعادت، کمال، مطلقه، مقیده، دنیوی، اخروی، مجازی، حقیقی، غزالی.

6. موانع اخالق ورزی از دیدگاه مالصدرا

رحیم دهقان سیمکانی

کلیدواژه ها: عقل، نفس، معرفت، جهل، غفلت، تفّكر اخالقی.

پژوهش نامه اخالق
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شماره:24
Maaref-e Aqli :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - پاییز 1391
رتبه: علمی- ترویجی 

 صاحب امتیاز:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول: احمد ابوترابی

 سردبیر: محمد فنایی اشكوری
تلفن نشریه: 09193499713

maaref@qabas.net :رایانامه

1. نگاهی اجمالی به اوج عرفان ادبی 

جلیل آقاخانی

کلیدواژه ها: عرفان اسالمی، عرفان ادبی،  سنایی، موالنا، مثنوی، دیوان شمس.

2. مقامات عرفانی

اکبر راشدی نیا

کلیدواژه ها: مقامات سلوک، عرفان عملی، احوال، منازل، درجات،  مواقف.

3. دیدگاه ابن عربی در باب وحی

علی زمانی قشالقی 

کلیدواژه ها: وحی، ابن عربی، چگونگی نزول، مراتب نزول.

4. مقایسه و بررسی دیدگاه حکمت متعالیه و عرفان نظری در کیفیت رابطه ذات و 

صفات الهی

محمدمهدی کمالی

کلیدواژه ها: اسما و صفات الهی، عرفان، حكمت متعالیه، غیب الغیوب، مرتبه احدیت،  مرتبه واحدیت.

5. وساطت خلیفه الهی در رسیدن فیض به عالم از دیدگاه شریعت و عرفان اسالمی

رضا نوروزی 

کلیدواژه ها: خالفت الهی، امامت،  واسطه فیض، عرفان اسالمی.

6. معرفی و نقد کتاب مبانی و اصول عرفان نظری

علی امینی نژاد 

کلیدواژه ها: عرفان نظری، کتاب »مبانی واصول عرفان نظری«، آموزش عرفان نظری، استاد یزدان پناه.

معارف عقلی
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شماره: 12
Marifat-i Akhlaqi : عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه -پاییز/ زمستان 1391
رتبه: علمی- ترویجی 

 صاحب امتیاز: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول: محمود فتحعلی
 سردبیر: احمدحسین شریفی

تلفن نشریه: 025-34113480
m.akhlaghi@qabas.net:رایانامه

1. نظریه امر الهی اصالح شده با تقریر رابرت آدامز

نجیب اهلل شفق  

کلیدواژه ها: نظریه امر الهی سنتی، نظریه امر الهی اصالح شده، این همانی، الزام اخالقی.

2. مبانی جامعه شناختی مسئولیت اخالقی در اخالق اسالمی

علیرضا شهریاری پور   

کلیدواژه ها: مسئولیت، مسئولیت اخالقی، حق اخالقی، تكلیف اخالقی، مبانی جامعه شناختی.

3. بررسی مقایسه ای اصول تربیت اخالقی و تربیت عرفانی

مهدی فصیحی رامندی 

کلیدواژه ها: اخالق، تربیت، عرفان، تربیت عرفانی، تربیت اخالقی، اصول تربیتی.

4. نشانه شناسی صبر بر معصیت با تکیه بر منابع اسالمی

حسین امیری 

کلیدواژه ها: صبر، معصیت، نشانه شناسی صبر، مراتب صبر، روان شناسی صبر.

5. جایگاه اخالق در مدینه فاضله فارابی

سیدمحمدرضا مدرسی 

کلیدواژه ها: مدینه فاضله، اخالق، سعادت، رئیس مدینه، نهادهای حكومتی، اهالی مدینه.

6. آداب مهمانی از منظر روایات اسالمی

حسین اترك 

کلیدواژه ها: آداب مهمانی، وظایف میزبان، مهمان، روایات.

7. تکریم مهمان و جلوه آن در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران

محمدباقر ولی زاده اوغانی - اکبر ولی زاده اوغانی 

کلیدواژه ها: اخالق و معماری، تكریم مهمان، خانه های سنتی.

معرفت اخالقی



مهدویت



1. انتظار موعود 
2. پژوهش های مهدوی 

3. مشرق موعود

گروه مهدویت

 نشریاتی که تا پایان فصل به واحد نشریات رسیده اند.
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1. دوره های مهدویت پژوهی مستشرقان

 علی اکبر جعفری- عبدالعلی ترابی ورنوسفادرانی

کلیدواژه ها: مهدی4، مهدویت، مستشرقان، استعمار، اندیشه سیاسی، نیابت عام، انقالب اسالمی.

2. مهدویت و سنت های رهبری الهی در قرآن

محسن اراکی  مترجم: سیدمحمدرضی آصف آگاه 

کلیدواژه ها: سنت های تاریخی، سنت امامت، سنت حضور، سنت غیبت، انواع غیبت.

3. تحلیل آیات و روایات مهدوی )1(

مهدی حسینیان قمی 

کلیدواژه ها: آیات مهدوی، روایات مهدوی، ماء معین.

4. نقش مسئله انتظار در تقویت بیداری اسالمی

محمد رضایی 

کلیدواژه ها: بیداری اسالمی، آینده نگری، مهدویت اسالمی، قدرت و راهبرد نرم انتظار.

5. اصول مذهب الشیعه در ترازوی نقد)2(

نصرت اهلل آیتی

کلیدواژه ها: امام مهدی، شبهات ناصر القفاری، اصول مذهب الشیعه، نماز جمعه، جهاد.

6. تمدن سازی و هنر زمینه ساز؛ تصمیمی موعودگرا، راهبردی فعال

 غالم رضا گودرزی

کلیدواژه ها: هنر، هنر زمینه ساز، تمدن سازی، تفكر مهدویت.

7. مبانی تحقق توسعه عدالت جهانی؛ عدالت مهدوی یا عدالت غربی؟

سهرابعلی افروغ  

کلیدواژه ها: سعادت، جامعه مهدوی، عدالت الهی، عدالت لیبرالیستی، عدالت سوسیالیستی.

شماره: 4
Pajoheshhaye- mahdavi : عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1392
رتبه:  ندارد 

صاحب امتیاز: مؤسسه آینده روشن 
مدیر مسئول: سیدمسعود پورسید آقایی

سردبیر: نصرت اهلل آیتی   
تلفن نشریه: 025-37840086

pajoheshhayemahdavi@yahoo.com:رایانامه

پژوهش های مهدوی
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شماره:23
Mashreq-e Mouood : عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - پاییز1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز: مؤسسه آینده روشن 
مدیر مسئول و سردبیر: سیدمسعود پورسید آقایی

تلفن نشریه: 025-37840086
pajoheshhayemahdavi@yahoo.com:رایانامه

1. معیارهای تطبیق نشانه های ظهور

نصرت اهلل آیتی 

کلیدواژه ها: امام مهدی4، نشانه های ظهور، تطبیق نشانه های ظهور، مصادیق نشانه های ظهور.

2. طرح اندیشه مهدویت در قرآن 

امیر غنوی

کلیدواژه ها: مهدویت عامه، روایات تفسیری، انواع تاویل، شیوه آموزش.

3. نقدی بر معیارهای ارزش مداری آرمان شهر تامس مور در کرامت انسانی 

سیدمسعود پورسیدآقایی-  بهروز محمدی منفرد

کلیدواژه ها: تامس مور، اتوپیا، مهدویت، عدالت، توتالیتاریسم.

4. مسئله شناسی مهدویت پژوهی 

حسین الهی نژاد- مهدی شریفی

کلیدواژه ها: مسئله، مسئله شناسی، مهدویت پژوهی،موضوع شناسی مهدویت پژوهی.

5. بررسی گفتمان گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه 

سید عالء الدین شاهرخی 

کلیدواژه ها: مهدویت، تشیع، کیسانیه، امامان معصوم:، محمد بن حنیفه.

6. غلبه نهایی اسالم بر ادیان 

علی رضایی کهنمویی

کلیدواژه ها: اسالم، ادیان، یهود، مسیحیت، امام مهدی4، حضرت مسیح7، آخرالزمان.

7. بررسی وضعیت فرهنگ مهدویت بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم 

علی یزدخواستی- محمد امینی- حمید رحیمی- ساره غفاری ایرانی 

کلیدواژه ها: مهدویت، فرهنگ مهدویت، انتظارظهور، فلسفه غیبت، مقطع متوسطه.

مشرق موعود



کالم
 و 

معارف عقلی 



1. اسراء 
2. امامت پژوهی 

3. الهیات تطبیقی 
4. اندیشه دینی 

5. اندیشه نوین دینی 
6. انسان پژوهی دینی

7. آموزه های فلسفه اسالمی 
8. آینه معرفت 

9. آیین حکمت 
10. پژوهشنامه فلسفه دین 

11. پژوهش های اعتقادی کالمی
12. پژوهش های فلسفی کالمی

13. تاریخ فلسفه 
14. جستارهای تطبیقی 

15. حکمت سینوی
16. حکمت و فلسفه 

17. خردنامه صدرا 
18. ذهن

گروه کالم و معارف عقلی

19. رهنمون 
20. سفیر

21. عقل و دین
22. عالمه 

23. فلسفه اسالمی 
24. فلسفه دین

25.فلسفه و کالم اسالمی 
26.  قبسات 
27.کتاب نقد 

28.کالم اسالمی  
29. مطالعات اسالمی

30. معارف عقلی
31. معرفت

32.  معرفت فلسفی 
33. معرفت کالمی 

34. نامه فلسفی 
35. نقد و نظر  

 نشریاتی که تا پایان فصل به واحد نشریات رسیده اند.
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شماره: 11
            Esra :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1391
رتبه: علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا 
مدیر مسئول: مرتضی واعظ جوادی  

سردبیر: سید محسن میری
تلفن نشریه: 025-37708838

 maj@esramagazine.net :رایانامه

1. بررسی اخالق از دیدگاه اریك فروم با تاکید بر آرای آیت اهلل جوادی آملی
روح اهلل شاکری زواردهی- مژگان فغفوری  

کلیدواژه ها:  اخالق، فضیلت، دین، اسالم، اومانیسم.

2. تحلیل وجوه معناشناختی، منطقی، معرفت شناختی و وجودشناختی نظریه
 اعتباریات عالمه طباطبایی

علی لطیفی

کلیدواژه ها: نظریهٔ اعتباریات، عالمه طباطبایی، وجودشناسی معرفت، منطق، حكمت عملی.

3. چگونگی بازتولید فلسفه های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه اسالمی
حسین سوزنچی 

کلیدواژه ها:  فلسفهٔ اسالمی، فلسفهٔ مضاف، فلسفهٔ علم، علوم انسانی، فلسفهٔ علوم انسانی.

4. نقد و بررسی مبانی تجربه گرایی در علوم انسانی
علی مصباح

کلیدواژه ها:علوم انسانی، تجربه گرایی، نقد، معقوالت اولی، معقوالت ثانیه، اعتباریات.

5. انعکاس فلسفه فلوطین درحکمت صدرالمتالهین
محمدمهدی گرجیان- نرجس رودگر  

کلیدواژه ها: فلوطین، اقانیم ثالث، احد، عقل، نفس، صدرالمتالهین.

6. تبیین سعادت قصوی از منظر مسکویه 
عین اهلل خادمی 

کلیدواژه ها: سعادت قصوی، کمال نهایی، نظری و عملی، تقرب به خدا، بهشت، مسكویه.

7. معاد، نبوت و امامت در رسالهٔ اعتقادات شیخ صدوق و شیخ مفید
فروغ رحیم پور

کلیدواژه ها: شیخ صدوق، شیخ مفید، رسالهٔ االعتقادات، تصحیح االعتقاد، معاد، نبوت، امامت.

اسرا
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1. نقش شورا در امامت
سیدعلی میالنی- محمدحسین رحیمیان

کلیدواژه ها: شورا، امام، امامت، خالفت، قرآن کریم، پیامبر اکرم 9.

2. اهل سنت و حدیث »سلسة الذهب«
محمدمحسن طبسی

کلیدواژه ها: سلسلة الذهب، اهل سنت، حصن، ایمان، اباصلت هروی، موافقین، مخالفین.

3. معنای امام در معنویت شیعی
ترجمه، ابوالفضل حقیری قزوینی

کلیدواژه ها: ندارد.

4. معرفی منظومه غزوات
علیرضا عبداللهی کجوسنگی

کلیدواژه ها: منظومه غزوات، حماسه دینی، امام علی7، میرزا ابوطالب فندرسكی، عصر صفویه.

5. این غزل گریه ها که می بینی؛نگاهی به جریان های شعر آیینی پس از انقالب
کبری مرادی

کلیدواژه ها: شعر آیینی، شعر معاصر ایران، شاعران آیینی، شعر آیینی دوره انقالب اسالمی.

6. نگاهی به شعر میرزا حبیب خراسانی

رضا بیات

کلیدواژه ها: نقد ادبی، میرزا حبیب خراسانی، شعر منقبتی، شعر عصر قاجار، شعر عرفانی.

7. گزارشی بر ادبیات رثایی آذری

عیسی ثاقب بخشایشی

کلیدواژه ها: ادبیات رثای آذری، شاعران آذری زبان، ادبیات والیی، شاعران مرثیه سرای آذری.

ادامه در صفحه بعد<<<

شماره: 5
Emamat Pajouhi :عنوان التین

ترتیب انتشار:  فصلنامه - بهار 1391
رتبه: ندارد 

صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی امامت اهل بیت :
مدیر مسئول: سیدعلی حسینی میالنی

سردبیر: محمدفرید انصاری   
تلفن نشریه: 025-37838690

faslnameh@al-imamah.com:رایانامه

امامت پژوهی
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8. مروری بر آرا و عقاید استاد محمدرضا حکیمی درباره ادبیات

مسلم نادعلی زاده- محمدصادق طهرانی زاده

کلیدواژه ها: ندارد.

9. تالش نافرجام در انکار نصب امام از یمن تا غدیر

جواد عالءالمحدثین

کلیدواژه ها: تحریف پیام غدیر، انكار نصب امام، امامت حضرت علی7، شبهه یمن،  حیدرعلی قلمداران.

10. گزارشی از کتاب اثبات والیت 

اصغر غالمی

کلیدواژه ها: شیخ علی نمازی شاهرودی، کتاب اثبات والیت، رساله نوراالنوار، معرفی کتاب.

امامت پژوهی
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1. آفرینش نوری امیرالمومنین 7 در میراث مکتوب امامی
محمد کرمانی کجور- رسول چگینی

کلیدواژه ها: نور، امامی، امیرالمومنین، آفرینش نوری، میراث مكتوب.

2. بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی
سیدهادی سیدوکیلی- صفیه سهرابی

کلیدواژه ها: امام، نصب، نص، عصمت.

3. وظایف امام در برابر امام 
سیدعلی میالنی-  مهدی شاهینی

کلیدواژه ها: وظایف امت، معرفت امام، اطاعت امام، دعا، انتظار فرج.

4. قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن
سیدعلی هاشمی

کلیدواژه ها: علوم پیامبران، علوم ائمه، علم در قرآن، گستره علوم اهل بیت:.

5. علم غیب پیامبر و امام از نگاه متکلمین و فالسفه
محمدحسن نادم

کلیدواژه ها: علم،  غیب، پیامبر، امام، متكلمین،  فالسفه.

6. منابع علم امام در قرآن
محمدتقی شاکر اشتیجه

کلیدواژه ها: منابع علم، امام، روح القدس، پیامبر، ملک.

7. علم امامان؛ علمی که شب و روز به امامان می رسد
ترجمه: ابوالفضل حقیری قزوینی

کلیدواژه ها: ندارد.

ث 8. محدًّ
ترجمه: مسلم نادعلی زاده

کلیدواژه ها: ندارد.

9. تاملی در معنای »رکوع« در آیه والیت 
جواد عالءالمحدثین

کلیدواژه ها:آیه والیت، معنای رکوع، معنای حقیقی و مجازی.

شماره: 6
Emamat Pajouhi : عنوان التین

ترتیب انتشار:  فصلنامه - تابستان 1391
رتبه:  ندارد 

صاحب امتیاز:بنیاد فرهنگی امامت اهل بیت :
مدیر مسئول: سیدعلی حسینی میالنی

سردبیر: محمدفرید انصاری   
تلفن نشریه: 025-37838690

faslnameh@al-imamah.com:رایانامه

امامت پژوهی
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1. مهرورزی به اهل بیت ازدیدگاه قرآن و سنت؛ نگاهی به تفسیر آیه مودت
سیدعلی حسینی میالنی- محمد حسین رحیمیان

کلیدواژه ها: مودت و مهرورزی، امامت، خالفت، ذوی القربی، قرآن، پیامبر اکرم9، والیت عامه.

2. تاملی در عناصر نقلی نظریه محمد عبده در معنای شفاعت اخروی با تاکید بر صحیح بخاری
شهرام پورحسن- محمد کرمانی کجور  

کلیدواژه ها: شفاعت، عبده، عناصر نقلی، صحیح بخاری.

3. پدیدارشناسی درتقابل باتاریخی نگری، مطالعه موردی ]موضوع[ امامت
محمد اویس ریفیودین

کلیدواژه ها: تاریخی نگری در مطالعات دینی،  پدیدارشناسی در مطالعات دینی، میرچا الیاده.

 4. تقابل دو نظریه شورا و دموکراسی با امامت
محمد خادمی 

کلیدواژه ها: امامت، حكومت، شورا، دموکراسی،  تعیین امام.

5. جایگاه نص در مبانی امامت با رویکرد تطبیقی به آرای معتزله، اشاعره، اهل 
حدیث و امامیه 

حامد مقدم 

کلیدواژه ها: نص، امامیه، اشاعره، اهل حدیث، معتزله،  اهل حل و عقد، تغلب.

6. نقدی بر رویکرد انتقادی فخر رازی و ابن تیمیه به جایگاه علمی امام جواد و 
عسکریین: با تاکید بر میراث مکتوب اهل سنت

حسین اسکندری- محمد کرمانی کجور   

کلیدواژه ها: امام جواد7، امام هادی7، امام عسكری7 ، رویكرد انتقادی، فخر رازی،  ابن تیمیه.

7. بررسی لعن در قرآن و سنت
حامد فرج پور 

کلیدواژه ها: لعن، لعن در قرآن، منع تدوین حدیث، اهل بیت: و لعن، اصحاب و لعن.

8. نقدی بر فرضیه تطور امامت شیعی؛ بررسی استنادهای کتاب مکتب در فرایند تکامل
جواد عالء المحدثین

کلیدواژه ها: شیعه شناسی تاریخی، سید حسین مدرسی طباطبایی، کتاب مكتب در فرایند تكامل.

شماره: 7
Emamat Pajouhi : عنوان التین

ترتیب انتشار:  فصلنامه - پاییز 1391
رتبه:  ندارد 

صاحب امتیاز:بنیاد  فرهنگی امامت اهل بیت :
مدیر مسئول: سیدعلی حسینی میالنی

سردبیر: محمدفرید انصاری   
تلفن نشریه: 025-37838690

faslnameh@al-imamah.com:رایانامه

امامت پژوهی
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1. بررسی رابطه سیر و سلوك عرفانی امام خمینی; و حاکمیت دینی
رضا فیروزی- یوسف مقدسی 

کلیدواژه ها:  امام خمینی;، اسفار اربعه، سیروسلوك، حق مقید، حق مطلق، والیت، حكومت دینی.

2. نقد روش شناسی نظریه علمای ابراربا تاکید برکتاب مکتب در فرایند تکامل
حمیدرضا قربانی مبین- عبدالحسین خسروپناه

کلیدواژه ها: علمای ابرار، روش شناسی، غلو، تفویض، علم غیب، عصمت، والیت تكوینی.

3. ابطال نظریه اثرپذیری وحی از فرهنگ عصر نزول از دیدگاه مالصدرا
سجاد میرزایی- رضاحاجی ابراهیم

کلیدواژه ها: صدرالمتالهین، وحی، ثبوت، نبی، عقل فعال، خیال، زبان، فرهنگ، سروش.

4. نقش عقل در فهم آیات قرآن از منظر مالصدرا
نرگس زرگر- محمدعلی عبداللهی

کلیدواژه ها: ادراك عقلی، قرآن، هماهنگی عقل و شرع، تاویل، مالصدرا.

5. تاملی در فلسفه سریان سنت آزمایش از دیدگاه قرآن
جواد سلیمانی  

کلیدواژه ها: سنت های الهی، فلسفه تاریخ، ابتال و آزمایش، قانونمندی تاریخ، عوامل محرك تاریخ.

6. تحلیل انتقادی مقایسه عصمت امام و خطا ناپذیری پاپ
محمدکاوه 

کلیدواژه ها: عصمت، خطاناپذیری، امام، پاپ، شیعه، کاتولیك.

7. نقش و ارزش معرفتی آیات تکوینی در شناخت به خداوند
مهدی شکری

کلیدواژه ها: آیه، آیات تكوینی، آیات آفاقی، آیات انفسی، معرفت، شناخت معرفت فطری.

ادامه در صفحه بعد<<<

شماره: 32
Andisheh-e- novin-e- Dini :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1392
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز:دانشگاه معارف اسالمی
مدیر مسئول: ابراهیم کالنتری

سردبیر: احمد بهشتی    
تلفن نشریه: 0251-7749915

andisheh@maaref.ac.ir:رایانامه

اندیشه نوین دینی
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8. بررسی تطبیقی قابلیت های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب شناختی

سیدمرتضی حسینی شاهرودی- علی غنایی چمن آباد- فاطمه فرضعلی

کلیدواژه ها: فراروان شناسی، عرفان، ام الكتاب، عقل، وحدت جهان، ذهن، آگاهی.

9. بررسی و تحلیل نظریه ابن عربی در نفی جاودانگی عذاب دوزخیان

سیدحسن بطحائی گلپایگانی

کلیدواژه ها: خلود، عذاب، رحمت، دوزخ، ابن عربی

10. تحلیل و بررسی اصطالح سنت در نظر سنت گرایان

محمد جاودان 

کلیدواژه ها: سنت، سنت گرایان، حقائق مطلق ازلی، فرایند زنده انتقال سنت، ابزار انتقال سنت.

اندیشه نوین دینی
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1. رابطه خدا با انسان؛ تمثل، تجسد یا تجلی؟

نسرین علم مهرجردی- محمدکاظم شاکر   

کلیدواژه ها: تمثل، تشبیه، تجسد، تجلی، یهودیت، مسیحیت، اسالم.

2. هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله

عبداهلل حاجی علی الالنی- کریم عبدالملكی - سلمان قاسم نیا- مهدی جاللوند 

کلیدواژه ها: شاکله، نفس، ادراك، عمل، صورت نوعیه، طبیعت، خلقت، فطرت.

3. استخراج مؤلفه های روان درمانگری وجودی از اندیشه جالل الدین محمد مولوی

فاطمه تقی یاره 

کلیدواژه ها: ادبیات دینی، اندیشه مولوی، رویكرد وجودی، مؤلفه های روان درمانگری.

4. تبیین مفهوم لذت و اقسام آن از منظر غزالی

عین اهلل خادمی - حمیدرضا حاجی بابایی

کلیدواژه ها: لذت حسی، لذت باطنی، لذت عقلی، لذت بدنی، لذت ظاهری، ادراك مالیم، غزالی.

5. بررسی و تحلیل »جسمانیت نفس« از دیدگاه صدرالمتالهین

محمود شکری- یارعلی کرد فیروزجایی  

کلیدواژه ها: حرکت جوهری نفس، مادیت نفس، حدوث جسمانی نفس، نفسیت نفس.

6. هویت شناسی نماز در مثنوی معنوی

مجید صادقی حسن آبادی- هاجر نیلی احمدآبادی

کلیدواژه ها: نماز، طهارت، نماز عشاق، حضور قلب، مولوی.

7. مفهوم شناسی واژه عدالت در فقه امامیه

زین العابدین نجفی

کلیدواژه ها: مفهوم عدالت، عدالت و ملكه، عدالت و صغائر، عدالت و مروت.

شماره: 28
Religious Anthropology :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه - پاییز/ زمستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی شهید محالتی
مدیر مسئول: احمد شفیعی

سردبیر: اسحاق طاهری   
تلفن نشریه: 025-32135073

ensanpajoohi@gmail.com:رایانامه

انسان پژوهی دینی
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1. بررسی تطبیقی جبر و اختیار از منظر ابن سینا و ابن عربی

حسن امینی

کلیدواژه ها: اختیار و جبر، قضا و قدر الهی، بوعلی و ابن عربی، غیر ارادی بودن اراده، موطن فعل.

2. تاثیرپذیری شیخ اشراق از حکمت خسروانی

مجتبی جلیلی مقدم 

کلیدواژه ها: خمیره ازلی، بهمن، خورنه، نور و ظلمت، رب النوع، شیخ اشراق، حكمت خسروانی.

3. تبیین منابع معرفت شناختی اسالم و بررسی نقش آنها در اسالمی سازی علوم

علی اکبر رهنما- سیدعلیرضا صفوی

کلیدواژه ها: منابع معرفت شناسی اسالم، اسالمی سازی علوم، وحی،  عقل، نقل و تجربه.

4. بررسی نظریه ساختارگرایی از منظر حکمت متعالیه

 حسن عبدی 

کلیدواژه ها: ساختارگرایی، سوسور، ساختار، عاملیت، حكمت متعالیه، معنای ربطی.

5. رویکرد حقوقی در دین پژوهی و عدم امکان استقرای تام در رهیافت های مطالعات دینی

مصطفی حسینی گلکار-یحیی کبیر  

کلیدواژه ها: دین پژوهی، حقوق، عدم انحصار رویكردها، دین و حقوق، علوم جدید.

6. سیر تکامل فهم عالمان مسلمان از مسئله اختیار

اصغر نوروزی 

کلیدواژه ها: اختیار، اشاعره، مفوضه، متكلمین امامیه، حكمت متعالیه.

7. معاد از دیدگاه شیخ اشراقی

محمدتقی یوسفی

کلیدواژه ها: نفس، نور،  اسپهبد، علم النفس اشراقی، معاد، عالم عقل، عالم مثل.

شماره:11
Ain-e-Hikmat :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1391
رتبه: ندارد 

 صاحب امتیاز: دانشگاه امام باقر
مدیر مسئول: شمس اهلل مریجی

سردبیر: یارعلی کرد فیروزجایی  
تلفن نشریه: 025-32910105

faslnameh@yahoo.com:رایانامه

آیین حکمت
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1. بررسی دالیل معرفت شناختی و زبان شناختی الهیات سلبی

سیدمرتضی حسینی شاهرودی- فاطمه استثنایی

کلیدواژه ها: االهیات سلبی، تعالی، تنزیه، بیان ناپذیری، دلیل معرفت شناختی، دلیل زبان شناختی.

2. تحلیل دیدگاه مالصدرا درباره سعادت در پرتو حرکت جوهری 

حسین هوشنگی- مهران رضایی

کلیدواژه ها: سعادت، غایت مطلوب، حرکت جوهری، موانع سعادت، مالصدرا.

3. جایگاه فلسفه دین در سنت فلسفه اسالمی به روایت ابن سینا

حسین غفاری

کلیدواژه ها: فلسفه دین، عقالنیت، عدل، قانون گذار، انسان کامل، الهیات شفا، ابن سینا.

4. ابتنای وجودشناسانه اخالق به دین

جواد دانش

کلیدواژه ها: ثبوت، حاکمیت مطلق، عرض، قانون گذار اخالقی.

5. مبانی و لوازم دیدگاه عالمه مجلسی درباره حیات پس از مرگ

جعفر اصفهانی- رضا برنجکار

کلیدواژه ها: معاد، علوم وحیانی، حدوث عالم، تاویل، عالمه مجلسی

6. آفرینش انسان در آموزه های اسالمی و نسبت آن با نظریه تکامل

علی افضلی

کلیدواژه ها: خلقت انسان، حضرت آدم، نظریه تكامل، نظریه ثبات انواع، فلسفه دین، علم، دین.

7. بررسی روش های شناخت حقایق فراطبیعی و موانع آن از نگاه حکمت متعالیه

علی اله بداشتی

کلیدواژه ها: معرفت، حقایق فراطبیعی، روش های شناخت، موانع شناخت، حكمت متعالیه.

شماره:20
 Philosophy of Religion Research:عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه - پاییز/ زمستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

 صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول: رضا محمدزاده 

سردبیر: رضا اکبری
تلفن نشریه:021-88094001

mag@isu.ac.ir :رایانامه

پژوهش نامه فلسفه دین
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  سال ششم، شماره 21

1. تحلیلی از چرایی و چگونگی ورود معارف حسینی در شعر فارسی قبل و بعد از قرن چهارم

داود اسپرهم- محمد علی رحیم

کلیدواژه ها: امام حسین7، قرن چهارم، رثاء، شعرفارسی ، عشق، خفقان، اهل بیت.

2. استمرار امامت در عصر غیبت با تئوری والیت )محدوده و اختیارات(

رضا باقی زاده 

کلیدواژه ها: امامت، والیت، فقیه، غیبت، اختیارات.

3. تبیین مدل مدیریت نظام مند نبوی

سید حسین تقوی 

کلیدواژه ها: مدیریت، نظام مند، پیامبر اعظم، سیره، مدل، سیاست، فرهنگ، اجتماع.

4. شبستری و اندیشه وحدت وجود در گلشن راز

مالك شعاعی

کلیدواژه ها: وحدت وجود، کثرت، گلشن راز.

5. کمال انسانی در مقارنه عرفان اسالمی و عرفان شرقی

محمود قیوم زاده 

کلیدواژه ها: انسان شناسی، عرفان اسالمی، هندوئیزم، انسان آرمانی)یوگی(، بهكتی)عشق(.

6. شفاعت عقوبت و نجات در قرآن و عهدین

محمد کاوه

کلیدواژه ها: شفاعت، عقوبت، نجات، شفیع، توحید افعالی، عدل الهی و عهدین.

7. هماهنگی شفاعت با توحید درمقارنه دیدگاه عالمه طباطبایی و رشید رضا

محمدرضا مسعودزاده- حسنعلی نوروزی

کلیدواژه ها: توحید، شرك، شفاعت، اراده الهی ، عالمه طباطبایی، رشیدرضا، وهابیت.

شماره: 8
Theological- Doctrinal Research : عنوان التین

ترتیب انتشار:  فصلنامه -زمستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
مدیر مسئول: محمود قیوم زاده

سردبیر:  محمدحسن قدردان قراملكی   
تلفن نشریه: 0255-2241509

oloomsaveh85@yahoo.com :رایانامه

پژوهش های اعتقادی کالمی
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1. تدبیر منزل در حکمت متعالیه )زندگی، مکتب و شخصیت صدرالمتالهین(
سیدمحمد خامنه ای  

کلیدواژه ها: تدبیر منزل، حكمت متعالیه، خانواده، نقش و وظایف والدین، تربیت اسالمی.

2. انسان، شالوده هستی )تحریری از جایگاه انسان شناسی در حکمت متعالیه(
طوبی کرمانی   

کلیدواژه ها: انسان، انسان شناسی، شاهكار خلقت، من، نفس، مالصدرا .

 3. تشکیك وجود و قول به تباین در فلسفه ابن سینا
سید محمدکاظم علوی

کلیدواژه ها: ابن سینا، تشكیك وجود، تشكیك عامی، تشكیك خاصی، تشكیك منطقی.

4. نتایج وجود رابط در خداشناسی فلسفی
عبدالعلی شکر   

کلیدواژه ها: خداشناسی، رابطه علیت، وجود رابط، حكمت متعالیه، مالصدرا.

5. عوامل مؤثر در تکامل نفس انسانی از دیدگاه مالصدرا 
علی ا رشدریاحی- حمیدرضا اسکندری

کلیدواژه ها:  نفس، تكامل، علم، عوامل مؤثر.

6. واسطه های شناخت از دیدگاه عالمه طباطبایی;
فروغ السادات رحیم پور- سوده یاوری

کلیدواژه ها: عالمه طباطبایی، شناخت، حس، عقل، فطرت، شهود، وحی، الهام، رؤیا .

7. مالصدرا و اخذ رهیافت میان رشته ای در تفسیر آیات متشابه
احمد عبادی- داود صائمی- رضا محمدزاده  

کلیدواژه ها:  رهیافت میان رشته ای، حصرگرایی، آیات متشابه، توحید خاصی، مالصدرا.

8. حرکت اجسام طبیعی در حکمت سینوی
غال محسین رحیمی

کلیدواژه ها: جسم طبیعی، حرکت، طبیعیات، حكمت سینوی، قوانین حرکت.

شماره: 70
Kheradname-ye Sadra :عنوان التین
ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان 1391

رتبه: علمی- پژوهشی 
صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:

 سیدمحمد خامنه ای   
تلفن نشریه: 021-88153221

mullasadra@dpimail.net :رایانامه

خردنامه صدرا
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1. روش شناسی نگرش صدرایی به فرایند ادراك های عقلی

ناصر مؤمنی

کلیدواژه ها: ادراك عقلی، نظریه تجرید، نظریه تعالی نفس ادراك کننده، نظریه های ناهمگون.

2. عقل و الوهیت از نگاه رواقیان

سید محمدرضا حسینی خامنه 

کلیدواژه ها: خدا، تجلی، عقل، تقدیر، زئوس، لوگوس، طبیعت، رابطه خدا با جهان.

3. تحلیل عقالنی وحی با تاکید بر آرای مالصدرا

زهره برقعی 

کلیدواژه ها: وحی، تحلیل عقلی، نبی، عقل قدسی.

4.  وجود رابط و رابطی و قاعده محمول

سیدمجتبی میردامادی 

کلیدواژه ها: قضیه، رابط، رابطی، موضوع، محمول.

5. جریان شناسی و مبانی منطقی نسبت های چهارگانه نزد منطق دانان مسلمان 

علی اصغر جعفری ولنی  

کلیدواژه ها: نسب اربع، کلیات خمس، تباین، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه.

6. دینامیك پیوسته ابن سینا در مقابل دینامیك گسسته ارسطو

عباس طارمی- جعفر چاوشی

کلیدواژه ها: دینامیك ارسطویی، حرکت طبیعی، حرکت قسری، حرکت دورانی، نظریه میل .

7. بررسی تطبیقی امکان شناخت ذات و حقیقت اشیا از دیدگاه ابن سینا و سهروردی 

محمدعلی اخگر-  سیدصدرالدین طاهری 

کلیدواژه ها: ابن سینا، سهروردی، ذات، حقیقت، امكان معرفت، حدود معرفت.

شماره: 71
Kheradname-ye Sadra :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1392
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
 سیدمحمد خامنه ای   

تلفن نشریه: 021-88153221
mullasadra@dpimail.net :رایانامه

خردنامه صدرا
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1. الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی

هادی صادقی- شعبان نصرتی

کلیدواژه ها: معناشناسی فكر، همنشین های فكری، جانشین های فكر.

2. تاثیر ابن سینا بر مبحث »کلیات« و »اصل فردیت« در تفکر مدرسی غرب

مهدی عباس زاده 

کلیدواژه ها: کلیات، کلی، کلی طبیعی، طبیعت مشترک، اصل فردیت، جزئی.

3. هرمنوتیك گادامری و تاویل بینامتنی

محمدجواد صافیان- مهدی غیاثوند 

کلیدواژه ها: هرمنوتیک، بینامتنیت، سوژه، زبان ، تاریخ مندی فهم، عینیت تفسیر.

4. نقش مثبت توهم در مسئله اراده آزاد )بررسی دیدگاه ساول اسمیالنسکی(

بهرام علیزاده 

کلیدواژه ها: اراده آزاد، دوگانه انگاری، توهم انگاری، مسئولیت پذیری اخالقی، ساول اسمیالنسكی.

5. تفسیری اصالت الوجودی از ارسطو

ابراهیم دادجو

کلیدواژه ها: وجود، ماهیت، اصالت، اصالت الوجود، اعتباریة الماهیه، موجود، جوهر، صورت، علت.

6. کاوشی در ریشه های تقابل فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای

عبدالرزاق حسامی فر  

کلیدواژه ها: پراکسیس، برخورد داووس، کاسیرر، هایدگر، کارناپ، منطق، شناخت، نازیسم.

7. بررسی عوامل انسجامی در دو سوره نمل و فجر در مقایسه با ترجمه فارسی

زینب محم ابراهیمی- لیال پاینده 

کلیدواژه ها: تجزیه و تحلیل کالم، انسجام، گروه های انسجامی، زبان شناسی متن، قرآن مجید.

شماره:48
Zehn :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان1390
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
مدیر مسئول: علی اکبر رشاد

سردبیر: علیرضاقائمی نیا
تلفن نشریه:021-88735417

zehn@iict.ac.ir:رایانامه

ذهن
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1. توبه از نگاه عقل و نقل با مروری بر صحیفه سجادیه

نعمت اهلل بدخشان

کلیدواژه ها: توبه، گناه، مقومات توبه، شرایط توبه، پذیرش توبه.

2. قطب الدین شیرازی و برازندگی های او

احمد بهشتی

کلیدواژه ها: سهروردی، شهرزوری، قطب الدین، فلسفه، نجوب، طب.

3. عدم تحریف لفظی قرآن به حکم عقل و شرع

شكراهلل جهان مهین

کلیدواژه ها: قرآن، تحریف، عدم تحریف، صفت ذکر، عالمه طباطبایی.

4. عدالت اسالمی، جامعه جهانی

سیدمحمد روضاتی- مرضیه فراهانی- لیال ملک الشعرایی

کلیدواژه ها: انسان، بحران، عدل، عدالت اسالمی،  هویت.

5. کارکردهای نظریه فطرت در آرای استاد مطهری

محمد غفوری نژاد

کلیدواژه ها: نظریه فطرت، خداشناسی فطری، علوم انسانی اسالمی، مرتضی مطهری.

6. نوآوری حکیم سبزواری در برهان صدیقین و تبیین آن

قاسمعلی کوچنانی- سید رحیم نجات

کلیدواژه ها: حاج مالهادی سبزواری، برهان صدیقین، حقیقت وجود، اصالت وجود، واجب الوجود.

شماره:7
Reason and Reliogion :عنوان التین
ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان1390

رتبه: ندارد 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: احمد بهشتی

سردبیر: سعید بهشتی
تلفن نشریه:025-37734438

عقل و دین
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1. بررسی انتساب اثر منطقی المهجه به ابن سینا
زینب برخورداری

کلیدواژه ها: ابن سینا، الَبهجه، الُمهجه، منطق.

2. چیستی و چرایی پرسش و پاسخ از دیدگاه مولوی
لیال پژوهنده 

کلیدواژه ها: اندیشه، دیالكتیك، سوال و جواب، گفت وگو، مولوی.

3. از خود بیگانگی، موقعیت های مرزی، و مرگ در مثنوی معنوی
سیده زهرا حسینی- احد فرامرزقراملکی

کلیدواژه ها: اصالت، اضطراب، الیناسیون، خودآگاهی، مثنوی، مرگ اندیشی، موقعیت های مرزی.

4. بررسی مبانی کالمی فلسفی نظریه پرورش روح جان هیك
اکرم خلیلی- امیرعباس علی زمانی  

کلیدواژه ها: پرورش روح، جان هیك، شرور اخالقی، شرور طبیعی، کثرت گرایی، نظریه عدل الهی.

 5. نظریه کوانتوم و برهان نظم
فرح رامین   

کلیدواژه ها: اصل عدم قطعیت، اصل مكملیت، موَجبیت، نظریه کوانتوم، نظم کوانتومی .

6. مسیح در جریان تاریخ )بررسی آرای مسیح شناسانه ولفهارت پاننبرگ و مواضع نقد آن از سوی متفکران(
مجتبی زروانی- زینب ساالری- ندا جوشقانی 

کلیدواژه ها: الهیات تاریخی، الهیات جدید، پانن برگ، مسیح شناسی.

7. عقل در فلسفه ارسطو به روایت اسکندر و فارابی 
طاهره کمالی زاده

کلیدواژه ها: ارسطو، اسكندر، عقل، فارابی، فلسفه اسالمی، فلسفه یونانی.

8. نقدی بر نظریه کارکرد درست پلنتینگا از منظر زاگزبسکی 
نرگس نظرنژاد

کلیدواژه ها: پلنتینگا، زاگزبسكی، معرفت شناسی فضیلت، نظریه کارکرد درست.

شماره: 2
falsafe va Kalam-e Eslami :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه - پاییز/ زمستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی  

صاحب امتیاز: دانشكده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: سیدمحمدرضا امام

سردبیر: عبدالرسول کشفی
تلفن نشریه: 021-88742632

jitp@ut.ac.ir :رایانامه

فلسفه و کالم اسالمی
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1. هویت دینی و اسالمی »فلسفه اسالمی«
علی امینی نژاد 

کلیدواژه ها: فلسفه و اسالم، روش عقالنی، فلسفه در نگاه اهل بیت:، مكتب تفكیک، صدرالمتألهین.

2. خاستگاه مخالفت با عقل در اسالم
محمد محمدرضایی 

کلیدواژه ها: ندارد.

3. بررسی انتقاد مکتب تفکیك به کارکرد معرفت فلسفی در دین
محمدرضا بهاری

کلیدواژه ها: معارف الهی، معرفت فلسفی، حقایق دینی، کارکرد معرفت، عقل الهی انسان.

4. نقد مبانی مکتب تفکیك از منظر عالمه طباطبایی
عزیزاهلل افشار کرمانی

کلیدواژه ها: عقل، وحی، معارف بشری، معارف الهی، مكتب تفكیک، مكتب اهل بیت:.

5. نقدهای مکتب تفکیك بر وحدت وجود
محمود شیخ

کلیدواژه ها: مكتب تفكیک، عرفان اسالمی،  وحدت وجود، تشبیه و تنزیه، اشتراک معنوی، قرآن.

6. سلوك و شهود شریعت گرایانه با رویکردی به آرای عالمه طباطبایی
مائده شاکری راد 

کلیدواژه ها: طباطبایی، عرفان، سیر و سلوک،شریعت، احكام سلوکی،  شهود و شریعت.

7. نقد دیدگاه های معاصر در باره ربا
سیدعباس موسویان 

کلیدواژه ها: ربا، ربای جاهلی، قرض مصرفی، قرض تولیدی، بهره بانكی.

8. نقش علم کالم و اعتقادات در علم اقتصاد
قاسم ترخان

کلیدواژه ها: علم اقتصاد،  کالم،  باورهای اعتقادی،  علوم انسانی، تحول در علوم انسانی،  اندیشه مدون.

شماره: 66-65
    Ketab-e -Nagd:عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان 91 و بهار 92
رتبه: ندارد

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
مدیر مسئول: علی اکبر  رشاد

سردبیر: محمدجواد رودگر

تلفن نشریه:021-88735417

کتاب نقد
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1. توحید صفاتی

جعفر سبحانی 

کلیدواژه ها: توحید صفاتی، نیابت ذات از صفات، زیادت صفات بر ذات، عینیت ذات و صفات.

2. اسناد وجوب به خداوند در اندیشه قاضی سعید قمی

سیدمحمدمهدی احمدی اصفهانی - محمدعلی اسماعیلی

کلیدواژه ها: وجوب عنه، وجوب علیه، وجوب سابق، قاضی سعید قمی، ایجاب طبیعی.

3. مبانی عفو الهی از نگاه عقل و نقل

محمد جعفری هرندی- محمدحسین طاهری آکردی- مهدی قاسمی فیروزآبادی 

کلیدواژه ها: عفو الهی، حب، حلم، حكمت، رحمت، علم،  عدالت.

4. پاسخ شبهه مخالفت بنی هاشم با امامت امام صادق7

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی- محسن عبدالملکی

کلیدواژه ها: امام صادق7، بنی هاشم، االمامة و النص،  فیصل نور.

5. پژوهشی در حدیث سفینه

غالمرضا رضایی 

کلیدواژه ها: حدیث سفینه، راویان حدیث، طرق حدیث سفینه، شبهات حدیث سفینه.

6. چیستی عقل در عقل گرایی معتزله

حمید ملك مکان- سیدحسن طالقانی 

کلیدواژه ها: معتزله، عقل گرایی، ماهیت عقل، معرفت دینی.

7. چیستی و چگونگی جوهر و خاستگاه آن در علم کالم و علوم مرتبط

مهدی نجیبی 

کلیدواژه ها: جوهر عقالنی،  جوهر نفسانی، جوهر جسمانی، جواهر کلی، جواهر جزئی، عرض، جسم.

شماره: 84
Kalam Islami : عنوان التین

ترتیب انتشار:  فصلنامه - زمستان1391
رتبه: علمی- پژوهشی  

صاحب امتیاز: جعفر سبحانی
مدیر مسئول: علی ربانی گلپایگانی

سردبیر: عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی   
تلفن نشریه: 025-32925152

kalaeslami@gmail.com :رایانامه

کالم اسالمی
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شماره:23
Maaref-e Aqli :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - تابستان 1391
رتبه: علمی- ترویجی 

 صاحب امتیاز:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول: احمد ابوترابی

 سردبیر: محمد فنایی اشكوری
تلفن نشریه: 09193499713

maaref@qabas.net :رایانامه

1. فلسفه علم کالم

محمد ایزدی تبار 

کلیدواژه ها: فلسفه مضاف، فلسفه مضاف به حقایق، فلسفه مضاف به علوم، فلسفه علم کالم، رئوس ثمانیه.

2. رابطه عقل و ایمان از دیدگاه مالصدرا و کرکگور

مهدی خادمی

کلیدواژه ها: ایمان، عقل، پارادوکس، جهش،  بی یقینی عینی، کرکگور، مالصدرا.

3. بررسی و تطبیق آرای صدوق، مفید و مجلسی در مسئله »سهوالنبی«

فروغ السادات رحیم پور- فرزانه شهبازی

کلیدواژه ها: عصمت، سهو، نسیان، صدوق، مفید، مجلسی.

4. تغییرپذیری و تغییرناپذیری خداوند در قرآن و سنت

محمدحسین فاریاب

کلیدواژه ها: تغییرپذیری، تغیرناپذیری، فعل خدا، زمان، مكان.

5. نسبت مدرنیته با سکوالریسم

علیرضا کهنسال- محبوبه گرمرودی ثابت

کلیدواژه ها: تجدد، سنت، انسان محوری، خردورزی، نوآوری، تكنولوژی، سكوالریسم.

6. جایگاه روش عقلی و نقلی در تحقیق مسائل کالمی

محمدباقر ملکیان

کلیدواژه ها: فلسفه علم کالم، روش شناسی، روش عقلی، روش نقلی، کالم فلسفی، کالم نقلی.

7. سیر تاریخی و مبانی فلسفی تفکر نقل گرایی و نقد آن

پروین نبیان - محبوبه پهلوانی نژاد

کلیدواژه ها: نقل گرایی، ظاهرگرایی، عقل گرایی، حدیث گرایی.

معارف عقلی
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شماره:183
Marifat :عنوان التین

ترتیب انتشار: ماهنامه- اسفند 1391
رتبه: علمی- ترویجی 

 صاحب امتیاز:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول: سیداحمد رهنمایی

 سردبیر: ابوالفضل ساجدی
تلفن نشریه: 025-32113468

marifat@qabas.net :رایانامه

1. جلوه هایی دیگر از محبت به خداوند )1(
محمدتقی مصباح   

کلیدواژه ها: محبت، محبت خالصانه خداوند، جلوه های محبت، دوستان خدا، رضای الهی.

2. برگزیدگی قوم بنی اسرائیل از منظر کتاب اشعیای نبی و قرآن کریم
دل آرا نعمتی پیرعلی 

کلیدواژه ها:بنی اسرائیل، برگزیدگی، کتاب اشعیای نبی، قرآن کریم.

3. معنا و مفهوم مرگ آگاهی و آثار آن از دیدگاه امام علی 7
بخشعلی قنبری- محمدعلی مشایخی پور   

کلیدواژه ها: مرگ، مرگ آگاهی، مرگ اندیشی، دنیا، آخرت، امام علی 7، نهج البالغه.

4. آسیب شناسی پژوهش فایرستون درباره ابراهیم 7
حسن رضایی هفتادر - مرتضی ولیزاده 

کلیدواژه ها: ریووین فایرستون، ابراهیم، ذبیح، انبیای صاحب کتاب، بت پرستی پدر ابراهیم.

5. تبیین سازگاری علم خدا به جزئیات با تغییرناپذیری او در آثار مشاهیر فلسفه و کالم
محمدحسین فاریاب 

کلیدواژه ها:  علم، فیلسوف، متكلم، علم خدا به جزئیات، تغییرناپذیری.

6. جستاری در مفهوم و ماهیت تجربه دینی از دیدگاه اقبال الهوری
علی پریمی   

کلیدواژه ها:  اقبال الهوری، تجربه دینی، معرفت دینی، تجربه، دین، وحی.

7. بررسی تطبیقی تعریف و مولفه های دین در نگاه غرب و اسالم
محمود نمازی   

کلیدواژه ها:  دین، غرب، اسالم، استكبارستیزی، سعادت.

8. مسیحیت در آمریکای التین معاصر
یاسر عسگری  

کلیدواژه ها: آمریكای التین، برزیل، الهیات آزادی بخش، اونجلیست ها، مورمون ها، شاهدان یهوه.

معرفت
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1. شاخصه هاى کالن مکتب فلسفی با تأکید بر مکتب مّشا و اشراق
مجید احسن- یدالّله یزدان پناه

کلیدواژه ها: مكتب فلسفی، نظام فلسفی، شاخصه هاى کالن، مشا، اشراق، حكمت متعالیه.

2. نوآورى در فلسفه و فلسفه نوآورى
محمد فنائی اشکورى

کلیدواژه ها: نوآورى، فلسفه، تاریخ فلسفه، فلسفه مقایسه  اى، فلسفه  ورزى، نقادى، دین، علم.

3. حقیقت وجود و ظهورات آن در حکمت متعالیه
عسکرى سلیمانی امیرى

کلیدواژه ها:  تباین وجود، تشكیك وجود، وحدت شخصی وجود، واجب  الوجود، حقیقت وجود.

4. هستی عقلی نفس از منظر عقل و نقل
احمد سعیدى

کلیدواژه ها: هستی عقلی، حدوث جسمانی، رابطه ذاتی، نفس، بدن، حكمت متعالیه.

5. نگاهی به بحث تالزم بین متصله لزومیه و منفصله در کالم خواجه نصیرالدین و 
فخر رازى و بررسی تطبیقی آن با منطق جدید

عسگر دیرباز- حسین مطلبی کربکندى

کلیدواژه ها:  قاعده استلزام، منفصله مانعة الجمع،  منطق جدید، خواجه طوسی، فخر رازى.

6. الگوریتمی در معرفت و بصیرت ریاضی
صادق رحیمی شعرباف

کلیدواژه ها: معرفت شناسی ریاضی، معرفت و بصیرت ریاضی، الگوریتم، مدل ریاضی گراف.

7. نقش آموزه معاد در روش علوم انسانی دستورى
حسن محیطی اردکان- علی مصباح

کلیدواژه ها: آموزه معاد، علوم انسانی دستورى، اثبات گرایی، ابطال گرایی، تاریخ گرایی.

معرفت فلسفی

شماره: 38
Marifat-i Falsafi:عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

 صاحب امتیاز: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول: علی مصباح

 سردبیر: رضا اکبریان
تلفن نشریه: 025-32113468

marifat@qabas.net :رایانامه





ادیان و مذهب



1. اندیشه تقریب
2. رسالة الثقلین 

3. سراج منیر 
4. شیعه شناسی 

5. طلوع نور

6. معرفت ادیان  
7. میثاق امین 

8. هفت آسمان

گروه ادیان و مذاهب
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شماره:40
Shiite Studies :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی  

صاحب امتیاز: مؤسسه شیعه شناسی
مدیر مسئول: محمود تقی زاده داوری

سردبیر: سیدمحمدباقر حجتی   
تلفن نشریه: 025-32804655

shiitestudies@shistu.org :رایانامه

1. انقالب اسالمی ایران و تاثیر آن بر تحوالت ژئوپلیتیك شیعه در یمن
 حسن تالشان   

کلیدواژه ها:  یمن، شیعیان، زیدیه، انقالب، ژئوپلیتیك، الحوثی.

2. شیعیان تانزانیا و وضعیت آنان )با تاکید بر شیعیان خوجه اثناعشری(
روح اله رنجبر شیرازی- فاطمه جان احمدی

کلیدواژه ها: تانزانیا، زنگبار، تشیع، خوجه.

3. روحانیت و مقایسه سیستم آن پس از مشروطه با دوران پس از انقالب اسالمی ایران
 عبدالوهاب فراتی- احمد اسالمی

کلیدواژه ها:  روحانیت، مشروطه، انقالب اسالمی، ساختار، کارکرد.

4. علم حدیث و تاثیر جریان های فکری عصر صفویه بر آموزش آن در مدارس
موسی الرضا بخشی استاد-  احمد بادکوبه-  علی بیات 

کلیدواژه ها: صفویه، شیعه ، مدرسه، حدیث، اخباری گری.

5. علویان خراسان و روابط درون گروهی و برون گروهی آنان طی قرون چهارم تا ششم هجری
محمد حسن الهی زاده- راضیه سیروسی  

کلیدواژه ها:  علویان، روابط، نیشابور، حسنی، زباره، موسوی.

6. ابن ابی الحدید و نقش او در تاریخ اجتماعی - فکری اسالم
 سید علیرضا واسعی

کلیدواژه ها: ابن ابی الحدید، معتزله، شرح نهج البالغه، شیعه، امامت.

7. صفویه و الگوها و نمادهای تبلیغات مذهبی در ساختار حکومتی اش
 عبداله متولی   

کلیدواژه ها:  تبلیغات، صفویه، شیعه، نماد، نشانه.

8. ردیه های تاریخی علیه شیعه نقد و بررسی منهاج السنة النبویة
 محسن الویری- سیدعلی حسین پور  

کلیدواژه ها: ابن تیمیه، عالمه حلی، وهابیت، منهاج الكرامه، منهاج السنه، نقد.

شیعه شناسی





علوم تربیتی 
و 

اجتماعی 



1. اسالم و پژوهش های تربیتی 
2. اسالم و علوم اجتماعی 

3. الهیات اجتماعی 
4. تربیت اسالمی 

5. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت
6. راه تربیت 

7. روان شناسی و دین 
8. مطالعات اسالم و روان شناسی 

9. مطالعات فرهنگی اجتماعی 
10. معرفت)ویژه جامعه شناسی(

11. معرفت فرهنگی اجتماعی 

گروه علوم تربیتی و اجتماعی
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شماره: 15
Islamic Education : عنوان التین

ترتیب انتشار:فصلنامه - تابستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین7 
مدیر مسئول: حسن بختیاری

سردبیر: سعید بهشتی   
تلفن نشریه:021-77105651

iej@ihu.ac.ir:رایانامه

1. پایه های فطری اخالق در نظریه عالمه طباطبایی ; و اصول تربیتی مبتنی بر آن

فاطمه وجدانی- محسن ایمانی- رضا اکبریان- علیرضا صادق زاده 

کلیدواژه ها: فطرت و تربیت، اخالق و دین در تربیت، عالمه طباطبایی و تربیت، تربیت اخالقی و دینی.

2. چیستی شناسی روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

مهدی رضایی

کلیدواژه ها: فلسفه اسالمی، تعلیم و تربیت اسالمی، روش شناسی در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی.

3. بررسی رابطه برنامه های شبکه های ماهواره ای تلویزیونی و هویت دینی جوانان

حسن بختیاری- حسن فرخی 

کلیدواژه ها: شبكه های ماهواره ای، هویت ملی جوانان، هویت دینی جوانان، تبلیغات و دین.

4. بررسی وجوب آموزش استداللی در تربیت اعتقادی

سید نقی موسوی 

کلیدواژه ها: تربیت اعتقادی و دینی، آموزش استداللی و فقه تربیتی، تعلیم و تربیت اسالمی.

5. فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران و مسئله ربط

فرشته آل حسینی- سید مهدی سجادی- علیرضا صادق زاده- محمود مهر محمدی

کلیدواژه ها: فلسفه تربیت، سند تحول بنیادین، مسئله ربط، رویكرد نظری، رویكرد عملی.

6. تبیینی از مبانی نظری اندیشه مرجعیت زدایی اخالقی پساساختارگرا و نقد آن

مریم بناهان- محسن ایمانی- سید مهدی سجادی- علیرضا صادق زاده 

کلیدواژه ها: اخالق و غرب، مرجعیت زدایی، پساساختارگرایی، صورت های مرجعیت اخالقی.

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی 
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1. تحلیل میزان دانش و مهارت مربیان در پاسخگویی به پرسش های کودکان در باره خدا
محمود نوذری- محمدرضا احمدی- عبداالحد اسالمی 

کلیدواژه ها: دانش و مهارت، مربی، کودکی، مفهوم خدا، پرسش های کودکان درباره خدا.

2. بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای )TA( مذهب محور بر میزان عشق 
و عالقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی

نجمه حمید- مصطفی دهقانی

کلیدواژه ها: تحلیل ارتباط محاوره ای مذهب محور، عشق و عالقه، احترام به همسر، رضایت زناشویی.

3. مقایسه احساس تنهایی و احساس معنا در زندگی سالمندان با سطوح نگرش مذهبی متفاوت
الیکا پیمانفر- مهناز علی اکبری دهکردی- طیبه محتشمی 

کلیدواژه ها:  نگرش مذهبی، احساس تنهایی، احساس معنا، سالمندی.

4. تهیه و اعتباریابی مقیاس سنجش آخرت نگری؛ یك مطالعه مقدماتی
ابوالفضل ابراهیمی- هادی بهرامی احسان

کلیدواژه ها: آخرت، دنیا، نگرش،  مقیاس،  سنجش.

5. بررسی رابطه ابعاد چهارگانه هویت و جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی
هاجر مساح- حمید کاظمی- مریم قربانی  

کلیدواژه ها: ابعاد هویت، جهت گیری مذهبی، جهت گیری مذهبی بیرونی.

6. پایه نظری رضامندی از دیدگاه اسالم
عباس پسندیده- محمود گلزاری- فرید براتی سده   

کلیدواژه ها: رضامندی، لذت، سعادت، تقدیر، خیرباوری، خیر مقدر، خیر موثر.

7. جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی، ارائه الگوی شادکامی در دانش آموزان
نرگس شفیعی- فاطمه شهابی زاده- هادی پورشافعی

کلیدواژه ها: جهت گیری مذهبی، مرکز کنترل بیرونی، شادکامی.

شماره: 20
Ravanshenasi va Din :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی; 
مدیر مسئول: محمدناصر سقای بی ریا

 سردبیر: محمدرضا احمدی
تلفن نشریه: 025-32113480
psyrm@qabas.net :رایانامه

روان شناسی و دین
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1. نیازسنجی پژوهشی در گستره مناسبات دین و روان شناسی
علیرضا فاضلی مهرآبادی- حمید مهدی زاده - محمدتقی تبیك

کلیدواژه ها: نیازسنجی پژوهشی، مناسبات دین و روان شناسی، طراحی الگوی عملیاتی.

2. اثربخشی ارتقای نگرش دینی بر رفتار مجرمانه جوانان
اباذر رضایی- مسعود جان بزرگی

کلیدواژه ها: نگرش دین، رفتار مجرمانه، جوانان زندانی.

3. بررسی رابطه خوش بینی اسالمی، افسردگی و سبك های مقابله با استرس در دانشجویان
حسین رادی- سمانه مشایخی- نجیب اهلل نوری

کلیدواژه ها: روان شناسی مثبت گرا، خوش بینی اسالمی، افسردگی، سبک های مقابله.

4. مقایسه سازش یافتگی زناشویی و بهزیستی روان شناختی در دو گروه افراد نمازگزار 
و غیر نمازگزار

طیبه یگانه- عباسعلی حسین خانزاده 

کلیدواژه ها: نماز، سازش یافتگی زناشویی، بهزیستی روان شناختی.

5. ساخت و روایی سنجی مقیاس امید بر اساس منابع اسالمی
محمود خلیلیان شملزاری- غالمرضا جندقی- عباس پسندیده

کلیدواژه ها: اسالم، امید اسالمی، مقیاس، روایی.

6. رابطه ساده و چندگانه هویت دینی، سالمت روان و خوش بینی
نجمه حمید- مرتضی گلستانی پور- فرزاد کریم نژاد 

کلیدواژه ها: هویت دینی، سالمت روان، خوش بینی.

7. رابطه الگوهای ارتباطی زنان و مردان با توجه به پایبندی مذهبی و رضامندی 
زناشویی در روابط زوجین

محمد ثناگویی 

کلیدواژه ها: رضامندی زناشویی، الگوهای ارتباطی زوجین، پایبندی مذهبی، اختالفات جنسیتی.

شماره: 21
Ravanshenasi va Din :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1392
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی; 
مدیر مسئول: محمدناصر سقای بی ریا

 سردبیر: محمدرضا احمدی
تلفن نشریه: 025-32113480
psyrm@qabas.net :رایانامه

روان شناسی و دین
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1. تحلیل محتوای کتاب های »هدیه های آسمان« و »فارسی« مقطع ابتدایی از نظر 
توجه به مهدویت

محمد امینی- زهرا ماشاءاللهی نژاد- مرضیه علیزاده زارعی

کلیدواژه ها: مهدویت، تربیت مهدوی، فلسفه ظهور، ایمان و باور قلبی.

 2. نقش »انتظارات زناشویی« و »مبادالت سالم« در پیش بینی »رضایت زناشویی زوجین«
اسماء بخشوده- هادی بهرامی احسان 

کلیدواژه ها: انتظارات زناشویی، مبادالت سالم، رضایت زناشویی.

3. نقش »پایبندی مذهبی« و »جنسیت« در »اضطراب امتحان«
مرتضی برزگر بفروئی- مسعود جان بزرگی- بهشته نیوشا   

کلیدواژه ها: پایبندی مذهبی، دوسوگرایی مذهبی، ناپایبندی مذهبی،اضطراب  امتحان، جنسیت.

 4. تاثیر »قرائت قرآن« بر »تنیدگی های روانی« و »راهبردهای مقابله ای« در بین دانشجویان
حسین خادمیان

کلیدواژه ها: عوامل فشارزای روانی، راهبردهای مقابله ای قرآن، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد.

5. اثربخشی »روان درمانی شناخت - رفتاری مذهب محور« بر »سازگاری زناشویی« 
و »سالمت روان زوجین«

نجمه حمید- مجید عیدی بایگی- مصطفی دهقانی 

کلیدواژه ها: روان درمانی شناختی- رفتاری مذهب محور، سازگاری زناشویی، سالمت روان.

6. رابطه بین رشد اعتقادی و سالمت روانی دانشجویان
سیف اهلل فضل اللهی قمشی- منصوره ملكی توانا   

کلیدواژه ها: رشد اعتقادی،  سالمت روانی، روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم.

7. الگوی اعتماد به نفس در اخالق اسالمی
سیدمحمدرضا لواسانی- مسعود آذربایجانی 

کلیدواژه ها: اعتماد به نفس،  الگوی اعتماد به نفس، اخالق اسالمی، توکل، روان شناسی.

شماره: 10
Studies in Islam & Psychology :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه - بهار/ تابستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: سیدمحمد غروی

 سردبیر: محمد کاویانی
تلفن نشریه: 025-32111355

psy@rihu.ac.ir :رایانامه

مطالعات اسالم و روان شناسی
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شماره:10
Marifat-i Farhagi& Ejtemaii :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;
مدیر مسئول: حمید پارسانیا

سردبیر: محمود رجبی   
تلفن نشریه:025-32113483

m.f.e@qabas.net:رایانامه

1. چیستی و هستی جامعه و هم کنشی آن با اجزای تشکیل دهنده اش
سیدحسین فخرزارع  

کلیدواژه ها: جامعه، فرد، اصالت و ترکیب، تعامل فرد و جامعه.

2. تحلیلی بر محرك کنش با رویکرد مقایسه ای بین دیدگاه های جامعه شناسان 
غربی و اسالم

اکبر میرسپاه- منصور حقیقیان- محسن صادقی امینی

کلیدواژه ها: کنش، محرک کنش، رفتار، مطالعه موضوعی، رویكرد مقایسه ای،  نظریه کنشی اسالم.

3. تجربه روشنفکری جالل آل احمد و گشودن راه برای رسیدن به معیارهای خودی
حمید پارسانیا- منصوره خائفی  

کلیدواژه ها: بومی گرایی، هویت، هویت ایرانی- اسالمی،  اصالت،  روشنفكری.

4. منابع سازنده فرهنگ منطقه حجاز پیش از بعثت )طبیعت و ارتباطات میان فرهنگی(
غالمرضا پرهیزکار 

کلیدواژه ها: منابع سازنده فرهنگ، عصر پیش از بعثت، طبیعت، ارتباطات میان فرهنگی.

5. روش شناسی انتقادی اندیشه اجتماعی  سروش
محمد طالعی اردکانی

کلیدواژه ها: روش شناسی، اندیشه اجتماعی، سروش، معرفت شناسی، هستی شناسی.

6. روش شناسی نظریه عقالنیت طه عبدالرحمان
هادی بیگی ملك آباد  

کلیدواژه ها: روش شناسی، منطق، عقالنیت، کنش عادی، کنش ارتقایی، کنش اکتمالی، مدرنیته.

7.  مقدمه ای بر امکان و  وجوب فلسفی تحقق دانش مدیریت اسالمی نقدی؛  بر روش شناسی مدرن
سیدمحمدحسین هاشمیان 

کلیدواژه ها: مدیریت اسالمی، وجوب، امكان، امتناع، روش شناسی، اثبات گرایی، رئالیسم انتقادی.

معرفت فرهنگی اجتماعی 





کلیات
علوم اسالمی و 

انسانی 



1. آینه پژوهش
2. بانوان شیعه 

3. پژوهش
4. پژوهش های اجتماعی اسالمی 

5. پژوهش نامه متین
6. پژوهش و حوزه 

7. تراثنا 
8. حوزه

9. دین و رسانه
10. راهبرد فرهنگ

11. راه دانش
12. روش شناسی علوم انسانی

13. طهورا
14. فرهنگ در دانشگاه اسالمی

15. کتاب شیعه
16. کوثر معارف

17. مطالعات راهبردی زنان
18. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی

گروه  کلیات، علوم اسالمی و انسانی 













 نشریاتی که تا پایان فصل به واحد نشریات رسیده اند.
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شماره: 137-138
          Ayeneh-ye- Pazhoohesh :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوماهنامه -آذر/ اسفند1391
رتبه: ندارد

صاحب امتیاز:دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم  
مدیر مسئول: محمدتقی سبحانی

سردبیر: محمدعلی مهدوی راد
تلفن نشریه: 025-37742152

ayenehpazhoohesh@yahoo.com :رایانامه

1. کتاب نخواندن با وجدان آرام
سیدحسن اسالمی اردکانی  

کلیدواژه ها: معیارهای گزینش کتاب، معیارهای ارزیابی کتاب.

2. حدیث به مثابه داده تاریخی: مروری بر رهیافت های محققان غربی به مسئله وثاقت 
احادیث اسالمی

سیدعلی آقایی

کلیدواژه ها: وثاقت احادیث اسالمی، حدیث شناسی، ارزش تاریخی احادیث، مطالعات حدیثی در غرب.

3. مروری بر روش تحلیل محتوا
آرزو  رحیم سلمانی  

کلیدواژه ها: روش تحلیل محتوا، اهداف، کاربردها، مزایا، محدودیت ها، آسیب ها.

4. مترجمان و آیات سوره حمد
سیدمحمدرضا صفوی

کلیدواژه ها: ترجمه سوره حمد، تفسیر قرآن، تفاسیر سوره حمد.

5. ذوق »حکیم« در »ساحل خورشید«
رضا بابایی 

کلیدواژه ها: کتاب ساحل خورشید، مجموعه اشعار محمدرضا حكیمی،  محتوای اشعار محمدرضا حكیمی.

6. پیر پرنیان اندیش
مهدی فیروزیان 

کلیدواژه ها: هوشنگ ابتهاج، کتاب پیر پرنیان اندیش، معرفی کتاب.

7. گذری بر کتاب »تحفه الفاطمیین فی ذکر احوال قم و القمیین«
صدیقه خوش نژادیان  

کلیدواژه ها: تحفة الفاطمیین فی احوال قم و القمیین، قم پژوهی، معرفی کتاب.

ادامه در صفحه بعد<<<

آینه پژوهش
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>>> ادامه  از صفحه قبل

8. رویای تمدنی یهود؛ گزارشی از رویکرد تمدنی به یهودیت در کتاب »یهودیت به 
مثابه یك تمدن«

حبیب اهلل بابایی 

کلیدواژه ها: کتاب یهودیت به مثابه یک تمدن، مراخانی کاپالن،  رویكرد تمدنی به یهودیت.

9. نگاهی به آثار و مقاله شناسی استاد علی اصغر فقیهی
محمدرضا رهبریان

کلیدواژه ها: علی اصغر فقیهی، معرفی آثار، کتاب شناسی آثار علی اصغر فقیهی.

آینه پژوهش
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شماره: 93
Islamic Social Studies :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوماهنامه - فروردین/ اردیبهشت 1391
رتبه: ندارد 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسالمی رضوی
مدیر مسئول: سیدمصباح عاملی

سردبیر: رضا حق پناه
تلفن نشریه: 0511-8598381

andishe@razavi.ac.ir:رایانامه

1. رسالت روحانیت در توسعه دینداری؛ با رویکرد به نظریات امام و رهبری و شهید مطهری
محمود اصغری

کلیدواژه ها: انتظارات، حوزه، امام خمینی ;، مقام معظم رهبری، مطهری، دینداری.

2. روحانیت انقالبی و نقش آن در هدایت سیاسی جامعه در دهه چهارم انقالب
محمدحسین پژوهنده

کلیدواژه ها: روحانیت، انقالب اسالمی، رهبری جامعه، جهاد و مبارزه، تعلیم و تربیت.

3. نقش روحانیت در هدایت نهادهای اجتماعی
سیدمجید ظهیری

کلیدواژه ها: روحانیت، نهاد اجتماعی، رسانه، پایگاه مذهبی، نهاد آموزشی، نهاد فرهنگی.

4. الزامات متقابل حوزه و حاکمیت
علی اکبر نوایی

کلیدواژه ها: حوزه، حاکمیت، سیاست، فقه سیاسی، قاعده سیاسی، الزام سیاسی.

5. ضرورت بازسازی رویکرد تفکر عقلی در حوزه های علمیه
سیدحسین همایون مصباح

کلیدواژه ها: حوزه، روحانیت، بازسازی، رویكرد عقلی، نیازها، سازوکارها، عصر و زمانه.

6. نقش حوزه های علوم دینی در هنجارشناسی و اصالح فرهنگ و رفتار مطلوب دینی
علی پژوهنده 

کلیدواژه ها: فرهنگ، دین اسالم، ارزش های فرهنگی، هنجارهای اجتماعی، اصالحات.

7. نیازسنجی و پاسخ گویی وارثان پیامبر 9 به مقتضیات زمان؛ طرحی نو با الهام 
از شیوه عملی شهید مطهری

خدیجه درودگر  

کلیدواژه ها: نیازسنجی،  پاسخگویی، شهید مطهری، حوزه و روحانیت، سؤاالت دینی.

پژوهش های اجتماعی اسالمی 
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1.  چیستی و تعریف آرمان شهر در مکتب اهل بیت:

سیدمجید ظهیری 

کلیدواژه ها: آرمان شهر، آرمان گرایی، ذهن گرایی، فرهنگ دینی،  اهل بیت:.

2. آرمان شهر دینی در عقالنیت فلسفی حکیمان مسلمان

بیوك علیزاده 

کلیدواژه ها: مدینه فاضله، جامعه آرمانی،  آیین شهریاری، اندیشه سیاسی.

3. ویژگی های مدیریت شهر مطلوب در آرمان شهر اسالمی

علی اکبر نوایی 

کلیدواژه ها: آرمان شهر اسالمی، ادیان الهی، مدیریت مطلوب، امامت اسالمی، مدیریت شهری.

4. کارکرد شهروندی در جامعه اسالمی

محمدحسین پژوهنده   

کلیدواژه ها: شهروندی، جامعه پذیری، حقوق شهروندی، جامعه  اسالمی،  الگوپردازی.

5. نقش اسالم در زایش و رویش امنیت اجتماعی

سیدحسین همایون مصباح

کلیدواژه ها: امنیت اجتماعی، اسالم،  سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی،  دولت،  اعتماد.

6. مؤلفه های رفاه اجتماعی در آموزه های اسالمی

محمود اصغری  

کلیدواژه ها: اسالم، تربیت دینی، امنیت، عدالت، رفاه اجتماعی.

7. بایسته های شهر مطلوب در آرمان شهر اسالمی

سیدحسین سیدموسوی- جواد نوایی

کلیدواژه ها: مدیریت، شهر، اتوپیا، قدسیت، معنویت، فضیلت، تعاون، مسئولیت، انتقادپذیری.

شماره: 94
Islamic Social Studies :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوماهنامه - خرداد/ تیر 1391
رتبه: ندارد 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسالمی رضوی
مدیر مسئول: سیدمصباح عاملی

سردبیر: رضا حق پناه
تلفن نشریه: 0511-8598381

andishe@razavi.ac.ir:رایانامه

پژوهش های اجتماعی اسالمی 
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1. سرمایه اجتماعی، چیستی، مؤلفه ها و رابطه آن با دین

محمود اصغری

کلیدواژه ها: دین، سرمایه اجتماعی، مؤلفه ها، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی،  مشارکت اجتماعی.

2.  نظام والیی و تاثیر آن بر سرمایه اجتماعی

سیدعباس نبوی

کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی، مردم ساالری، پاسخگویی، آرمان گرایی، قانون محوری.

3. رابطه متقابل حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی

فرهاد پروین 

کلیدواژه ها: حقوق شهروندی، سرمایه  اجتماعی، حقوق مدنی، حقوق اقتصادی- اجتماعی.

 4. اخالق اجتماعی، سرمایه معنویت دینی

علی اکبر نوایی

کلیدواژه ها: اخالق اجتماعی، سرمایه  معنوی، دین مداری، سرمایه  اجتماعی، جهان معاصر.

5. جایگاه انتقاد و اهمیت آن در حفظ سرمایه اجتماعی

محمد جواد الریجانی 

کلیدواژه ها: نقد، محک، امر به معروف و نهی از منكر، نصیحت، ائمه  معصومین.

6. نسبت آزادی دینی با لیبرال و تاثیر آن بر شکوفایی سرمایه اجتماعی

سیدمجید ظهیری 

کلیدواژه ها: آزادی، اسالم، لیبرالیسم، سرمایه اجتماعی،  انسان، حقیقت، فایده.

7. موانع کارکردی معنوی پیش  روی سرمایه اجتماعی

محمدحسین پژوهنده 

کلیدواژه ها: موانع درونی، معنویت، خیر و شر،  صالح و فساد.

شماره: 95
Islamic Social Studies :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوماهنامه - مرداد/ شهریور 1391
رتبه: ندارد 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسالمی رضوی
مدیر مسئول: سیدمصباح عاملی

سردبیر: رضا حق پناه
تلفن نشریه: 0511-8598381

andishe@razavi.ac.ir:رایانامه

پژوهش های اجتماعی اسالمی 
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شماره: 57
Pazhuheshnameh Matin :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز:پژوهشكده امام خمینی و انقالب اسالمی 
مدیر مسئول: ندارد

سردبیر: سیدمحمد موسوی بجنوردی   
تلفن نشریه: 021-66743043

matin@ri-khomeini.ac.ir:رایانامه

1. بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی حقوقی با رویکردی بر نظر امام 
خمینی ;

سید محمد موسوی بجنوردی - زهرا عمارتی 

کلیدواژه ها: شرط خیار، عقد نكاح، فسخ عقد، مقتضای ذات عقد، عدم صحت شرط.

2. بررسی حقیقت شرعیه با رویکردی به نظر امام خمینی ;
سید حسن خمینی- رشید داوودی 

کلیدواژه ها: حقیقت شرعیه و عرفیه، حقیقت متشرعیه، حقیقت و مجاز.

3. بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی ;
مجید رضایی- سید محمدعلی هاشمی

کلیدواژه ها: نفی سبیل، عزت اسالمی، اسالم و سیاست خارجی، اندیشه های امام خمینی ;.

4. تاملی انتقادی تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی ;
محمد روشن- سعید کرمی

کلیدواژه ها: عقد معلق، انشا، منشا، تنجیز، قانون مدنی، عرف.

5. توحید شهودی از منظر امام خمینی;
فاطمه طباطبایی-  مرضیه شریعتی

کلیدواژه ها: توحید، وحدت شهود، مشاهده، وجود، قوس صعود، قوس نزول.

6. امام خمینی ; و مسئله عما
سید مرتضی مبلغ

کلیدواژه ها: عما، احدیت، واحدیت، تعین اول، تعین ثانی، فیض اقدس، نفس رحمانی.

7. قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت
زهرا سادات میرهاشمی

کلیدواژه ها: غرور، تدلیس، ضرر، مسئولیت مدنی، عیوب اراده، خیار، فسخ.

پژوهشنامه متین
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1. مبانی فقهی اندیشه های سیاسی و اجتماعی سیدمحمدکاظم یزدی
سیدحسین مصباح 

کلیدواژه ها: مبانی، قواعد، فقهی، اصولی، اندیشه، سیاسی.

2. سیدمحمدکاظم یزدی و راهبردهای گذر از بحران های سیاسی - اجتماعی
سیدمحمد عیسی نژاد

کلیدواژه ها: سیدمحمدکاظم یزدی، نهاد مرجعیت، مدیریت بحران، انقالب مشروطیت،استعمار.

3. حوزه امروز و میراث علمی سیدمحمدکاظم یزدی
محمد باغستانی کوزه گر

کلیدواژه ها: سیدمحمدکاظم یزدی، عروة الوثقی، میراث علمی،  حوزه، مرجعیت.

4. بررسی کار ویژه دو خط مشروطه و مشروعه در تاریخ معاصر ایران
احمد رهدار  

کلیدواژه ها: مشروطه، مشروعه، عدالت خانه،  مجلس مشروطه.

5. پیشگامی سیدمحمدکاظم یزدی در رویارویی با استعمار انگلیس
غالمرضا جاللی

کلیدواژه ها: استعمار،  انگلیس، حوزه، سیاست، روحانیت،  جهاد.

6. اولتیماتوم روس و نقش علمای نجف
احمد رهدار 

کلیدواژه ها: اولتیماتوم روس،  علمای نجف، مورگان شوستر، مشروطه.

7. والیت عامه در آثار فقهی سیدمحمدکاظم یزدی
محمدصادق مزینانی

کلیدواژه ها: سیدمحمدکاظم یزدی، فتوا،  حكم، نیابت عامه،  والیت عامه فقیه.

 8. تقلید اعلم، بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاحب عروه
علی اکبر ذاکری 

کلیدواژه ها: تخصص در فقه،  اجتهاد، تجزی در اجتهاد  تبعیض در تقلید و تقلید  بر اساس شخصیت.

9. تجلی والیت عامه در سیره علمی آیت اهلل سیدمحمدکاظم یزدی
محمدصادق مزینانی

کلیدواژه ها: سیدمحمدکاظم یزدی،  والیت، نیابت،  حكم شرعی، حكم حكومتی،  سیره عملی.

شماره: 166-165
Hawzah :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - پاییز/ زمستان 1391
رتبه: ندارد

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول: سید عباس صالحی

سردبیر: شورای سردبیری
تلفن نشریه: 025-37742158

hoze.qom@gmail.com :رایانامه

حوزه
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1. عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان پردیس دانشگاه شاهد به نماز خواندن 
اصغر هادوی- محمدرضا حشمتی 

کلیدواژه ها: نماز، دانشجویان، محیط های ثانویه، جو مذهبی خانواده، جو مذهبی استادان.

2. سنجش میزان فرهنگ شهروندی دانشجویان در حیطه ارزش ها و هنجارها 
محمد حسنی- میرنجف موسوی- سکینه حبی قراتپه 

کلیدواژه ها: شهروندی، فرهنگ، فرهنگ شهروندی، ارزش، هنجار، دانشجویان دانشگاه ارومیه.

3. رابطه جهت گیری مذهبی با میزان تاب آوری و امیدواری در دانشجویان دانشگاه رازی
جهانگیر کرمی-علی زکی یی- مصطفی علیخانی

کلیدواژه ها: جهت گیری مذهبی، تاب آوری، امیدواری.

4. ارتقای فرهنگ علم ورزی در دانشگاه اسالمی )راهکارها، آفت ها و موانع(
نهله غروی نائینی- حامد مصطفوی فرد- زهرا مصطفوی فرد

کلیدواژه ها: جنبش نرم افزاری، تولید علم، فرهنگ، دانشگاه.

5. مبانی رفاه اجتماعی در اسالم
حبیب محمدنژاد- رضا محبوبی 

کلیدواژه ها: رفاه اجتماعی، شاخص های رفاهی در اسالم، مالكیت، عدالت و برابری.

6. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی برون گروهی با هویت ملی جوانان
سیدابراهیم حسینی- حمیدرضا جالیی پور  

کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی، هویت ملی، اقوام کرد و ترك.

7. بررسی و اولویت بندی علل کم توجهی به پوشش اسالمی و راهکارهای ترویج 
آن در بین دانشجویان دختر دانشگاه ها

سیف اهلل فضل الهی قمشی

کلیدواژه ها: پوشش اسالمی، دانشجویان دختر، دانشگاه ها، راهكارهای ترویج، علل کم توجهی.

شماره: 3
Culture in Islamic University :عنوان التین

ترتیب انتشار:  فصلنامه -تابستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
مدیر مسئول: حبیب محمدنژاد
سردبیر: سیدرضا سید جوادین  

تلفن نشریه: 021-66498784
dislamic5@gmail.com :رایانامه

فرهنگ در دانشگاه اسالمی



97

97  نمایه نشریات تخصصی دینی
  سال ششم، شماره 21

1. آسیب شناسی مطالعات میان رشته ای در ایران
ابراهیم برزگر 

کلیدواژه ها: علوم انسانی، مطالعات میان رشته ای در ایران، سیاست گذاری علمی در ایران.

2. مطالعه مقایسه ای مبانی معرفتی اندیشه و فرهنگ اسالمی و اروپایی و رابطه آنها 
با نهادهای آموزش عالی

حجت صفار حیدری

کلیدواژه ها: معرفت شناسی، اندیشه، فرهنگ، آموزش عالی، اسالم، اروپا.

3. رهیافت حضرت امام خمینی ; در تولید دانش سیاسی بومی
مرتضی شیرودی

کلیدواژه ها: امام خمینی;، بومی سازی، روش شناسی، دانش سیاسی، انقالب اسالمی.

4. مالك علم نافع در دانشگاه اسالمی بر اساس قرآن و احادیث
حسین مطیع- سوده یاوری 

کلیدواژه ها: علم، نافع، هدف، فایده، جوهر دانش، دانشگاه اسالمی.

5. دینداری، شاخصه ها و معیارها از منظر دانشگاه اسالمی
جبار امینی- رضا مرادی خلیفه لو- رحیم محمدی ایالمی 

کلیدواژه ها: دین، دینداری، شاخصه ها، شاخصه های دینداری، معیار دینداری.

6. آسیب شناسی نقش استاد در اسالمی شدن دانشگاه پیام نور
محمدصادق جمشیدی راد- روح اهلل نادعلی

کلیدواژه ها: اسالمی شدن دانشگاه ها، دانشگاه پیام نور، آموزش نیمه حضوری، آموزش مجازی.

7. بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری به درس 
تاریخ تحلیلی صدر اسالم

حكمت اهلل ریاحی- قاسم فتاحی- داراب ظفریان
کلیدواژه ها: نگرش، دانشجویان، دانشگاه آزاد اسالمی، تاریخ اسالم.

8. تحلیل گفتمانی جنبش دانشجویی ایران از آغاز تا پیروزی انقالب اسالمی با 
تاکید بر گفتمان اسالمی امام خمینی ;

مصطفی محمدی- قربانعلی محبوبی 

کلیدواژه ها: جنبش دانشجویی، گفتمان، امام خمینی ;،  ایران، گفتمان لیبرالیستی.

شماره: 51
    Knowledge in Islamic university:عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - تابستان 1391
رتبه: علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز:پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی 
مدیر مسئول: حبیب محمدنژاد
سردبیر: عبدالحسین خسروپناه

تلفن نشریه: 021-66498784
dislamic@gmail.com:رایانامه

مطالعات معرفتی دردانشگاه اسالمی 





اقتصاد
 و

 مدیریت 



1. اسالم و پژوهش های مدیریتی 
2. اقتصاد اسالمی 

3. اندیشه مدیریت راهبردی 
4. سیاست های اقتصادی

5. جستارهای اقتصادی 
6. مدیریت در دانشگاه اسالمی

7. مطالعات اقتصاد اسالمی 
8. معرفت اقتصادی 

گروه اقتصاد و مدیریت

 نشریاتی که تا پایان فصل به واحد نشریات رسیده اند.
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شماره: 5
Islam va Pazhuheshhaye Modiriyati :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه - پاییز/ زمستان 1391
رتبه: ندارد 

صاحب امتیاز: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول: محمدتقی نوروزی

سردبیر: محسن منطقی    
تلفن نشریه: 025-32113471

i.p.n@qabas.net :رایانامه

1.  نهادینه سازی وجدان کاری با رویکرد اسالمی

محمدرضا رحیمی 

کلیدواژه ها: وجدان، وجدان کاری، نهادینه سازی، راهكارهای شناختی، گرایشی و رفتاری.

2. بررسی شیوه های پیشگیری از تعارض سازمانی در سیره نبوی 9

فرهاد علی زاده- محمدتقی نوروزی 

کلیدواژه ها: تعارض، مدیریت تعارض، همكاری، سیره پیامبر 9.

3. هوش فرهنگی و بررسی مؤلفه ها و راهبردهای آن در سازمان با رویکرد اسالمی

علی عسکری وزیری  

کلیدواژه ها: فرهنگ، هوش، سازمان، اسالم، ملی.

4. راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش های اسالمی

علی حسنی- عبدالحمید شمس   

کلیدواژه ها: فساد اداری، پاسخگویی، ارزش های اسالمی، راهكار، محدودیت ها، شفافیت.

5. بررسی سازوکارهای نظام کنترل تعاملی در سیره امام علی 7

رضا ابروش

کلیدواژه ها: کنترل تعاملی، سیره علوی، ارتباطات، اطالعات، انحراف، کنترل اجتماعی.

6. راهکارهای نهادینه کردن اخالق حرفه ای در سازمان ها از دیدگاه آموزه های دینی

نجمه حسینی- عفت عباسی 

کلیدواژه ها: اخالق حرفه ای، سازمان، آموزه های دینی، نهادینه  کردن.

اسالم و پژوهش های مدیریتی
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1. تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه

اسداهلل فرزین وش- علی قربان شیران  

کلیدواژه ها: امنیت و ثبات مالی، شاخص ثبات مالی، کشورهای در حال توسعه.

2. اثر رقابت پذیری و شاخص های توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران

سیدکمیل طیبی-  محمدنقی نظرپور- نرگس شومالی- ایوب خزائی

کلیدواژه ها: رقابت پذیری، توسعه مالی، سیستم مالی.

3. درامدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره وری در اقتصاد ایران

محمود متوسلی- فرشاد مؤمنی- جمال فتح اللهی  

کلیدواژه ها: بهره وری کل عوامل تولید، اقتصاد نهادی، توسعه اقتصادی، تغییرات نهادی.

4. براورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسالمی جنوب غربی آسیا

فرهاد خداداد کاشی- محمد رحیمی- مهدی جعفری

کلیدواژه ها: اکمال تجاری، مدل جاذبه، رابطه تجاری، موانع تجاری.

5. بررسی نقش سرریز فناوری

ابوالفضل شاه آبادی- شیالن شیخ آقایی

کلیدواژه ها: صادرات صنعتی، تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، واردات کاال.

6. ارزیابی تاثیر نوسانات درامد نفت بر هسته تورم در ایران )1388-1338(

سیدعزیز آرمن-عبدالمجید آهنگری- منصور زراء نژاد-عبداله زینیوند 

کلیدواژه ها: درامد نفت،  هسته تورم، بودجه دولت، بیماری هلندی.

7. بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی

جواد صالحی- سام محبی

کلیدواژه ها: آثار تورمی، اصالح قیمت، مدل قیمت چند بعدی، جدول داده- ستانده.

ادامه در صفحه بعد<<<

شماره:8
ECONOMIC Policies :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - زمستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز:  دانشگاه مفید
مدیر مسئول: سیدمسعود موسوی کریمی

سردبیر: اکبر کمیجانی
تلفن نشریه: 021-66710735

nameyemofid@mofidu.ac.ir :رایانامه

سیاست های اقتصادی
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8. تاثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در 

سال های 1346 -1386

نادر مهرگان- اصغر سپهبان قره بابا- الهام لرستانی  

کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی،  سرمایه فیزیكی، رشد اقتصادی، علیت گرنجری.

9.  بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه ای اندازه دولت: مطالعه موردی 

اقتصاد ایران )1386-1345(

علی حسین صمدی- لیال کریمی 

کلیدواژه ها: اندازه دولت،  رشد اقتصادی، سمت عرضه و تقاضا، ایران.

10. بررسی تاثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت کشورهای 

)BMA( منتخب: روش میانگین گیری مدل بیزینی

محسن مهرآرا- محمد صالح کچویی

کلیدواژه ها: رشد اقتصادی، اندازه دولت، کیفیت دولت،  میانگین گیری مدل بیزینی.

سیاست های اقتصادی
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1. نظام علمی مانا: پیشنهادی برای حفظ پایایی روابط میان دانشگاه، صنعت، دولت 
و ملت در جمهوری اسالمی ایران

محمدمهدی ذوالفقارزاده- خلیل نوروزی

کلیدواژه ها: نظام علمی، الگوی سیستم مانا،  دانشگاه، صنعت، دولت.

2. ارائه الگوی مؤلفه های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسالمی و مبتنی بر نهج البالغه
علی عسکری وزیری- حسن زارعی متین- علینقی امیری

کلیدواژه ها: فرهنگ، سازمان، فرهنگ سازمانی، مؤلفه ها، الگو، رویكرد اسالمی.

3. ارتقای قابلیت های پویا در دانشکده های مدیریت جمهوری اسالمی ایران
خلیل نوروزی- مصباح الهدی باقری کنی- جواد آزادی احمدآبادی- محمد نوروزی

کلیدواژه ها: قابلیت های پویا،  دانشكده معارف اسالمی و مدیریت، دانشكده های مدیریت.

4. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد شناختی توانمندسازی در دانشگاه 
با رویکرد اسالمی

حسن قالوندی- اکبر امراهی

کلیدواژه ها: توانمندسازی، کیفیت زندگی کاری، اعضای هیئت علمی.

5. بررسی راهکارهای دستیابی به تعالی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
علی اکبر امین بیدختی- سیدمجتبی زرگر- نوید شریفی

6. ترویج فرهنگ کارآفرینی با رویکرد اسالمی در دانشگاه های استان کردستان
فریدون احمدی- فرانک مفاخری نیا- بهیه فرجی

کلیدواژه ها: فرهنگ کارآفرینی، عوامل ارزشی،  عوامل آموزشگاهی، محتوای آموزشی.

7. طراحی الگوی شایستگی های دانش آموختگان دانشگاه اسالمی برای 
خدمت محوری و تامین نیازهای جامعه

امین باقری کراچی- عباس عباس پور- احمد آقازاده

کلیدواژه ها: قابلیت ها، دانشگاه اسالمی، توانایی ها، مهارت ها،  دانش آموختگان.

8. تحلیل محتوای منشورهای اخالقی در سازمان های ایرانی با نگرش خاص به 
محیط های دانشگاهی

حبیب اهلل دعایی- زهرا محمدزاده 
کلیدواژه ها: مدیریت اخالق،  منشور اخالقی سازمان، تحلیل محتوا،  ذی نفعان سازمانی.

شماره:3
Managment in the Islamic University :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - پاییز 1391
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
مدیر مسئول: حبیب محمدنژاد

سردبیر: حسن زارعی متین
تلفن نشریه: 021-66498784

dislamic5@gmail.com :رایانامه

مدیریت در دانشگاه اسالمی
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1. الگوی تامین اجتماعی صدر اسالم و داللت های آن برای الگوهای نوین
الیاس نادران- حسن آقا نظری- سیدرضا حسینی  

کلیدواژه ها: تامین اجتماعی، تكافل اجتماعی، صدر اسالم، اقتصاد اسالمی.

2. شاخص تولید خالص داخلی طیب
محمدجواد توکلی- عباس شفیعی نژاد  

کلیدواژه ها: تولید، حالل، تولید حالل، تولیدخالص داخلی، تولید مطلوب اسالمی.

3. امکان بهره گیری از آثار تمدن اسالمی در طراحی و تدوین الگوی اسالمی - ایرانی 
فرهنگ اقتصادی

مهدی طغیانی- محمدهادی زاهدی وفا 

کلیدواژه ها: فرهنگ اقتصادی، آثار تمدن اسالمی ایرانی، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.

4. اثر اجرای بانکداری بدون ربا بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران
حسین صمصامی-  امیرحسین توکلی

کلیدواژه ها: بانكداری بدون ربا، اجرای قانون، تسهیالت اعطایی،صوری.

5. توازن و رویکردهای عدالت؛ کنکاشی در رویکرد شهید صدر و شهید مطهری به توازن
حسین نمازی- علیرضا لشکری

کلیدواژه ها: عدالت اجتماعی، توازن، حق، آزادی، شهید صدر، شهید مطهری.

 6. هدف اصلی سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسالم
اکبر کمیجانی-  سیدهادی عربی- محمداسماعیل توسلی 

کلیدواژه ها:  نظام اقتصادی اسالم، سیاست پولی، ماهیت پول.

7. مطلوبیت گرایی الهیاتی بررسی ارزش های سازگار با مطلوبیت گرایی و میزان 
انطباق و سازگاری آن با مبانی اسالمی

علی جابری 

کلیدواژه ها: مطلوبیت گرایی الهیاتی، ارزش ها، نظریه اقتصادی، غایت گرایی و وظیفه گرایی.

شماره: 6
Marifat-i Eghtesadi :عنوان التین

ترتیب انتشار: دوفصلنامه - بهار/ تابستان 1391
رتبه: علمی- پژوهشی

صاحب امتیاز: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول: محمدجواد توکلی

سردبیر: حسن آقا نظری
تماس با نشریه: 025-32113476

jek@qabas.net:رایانامه

معرفت اقتصاد اسالمی





علوم سیاسی 



1. حکومت اسالمی 
2. دانش سیاسی 
3. علوم سیاسی 

4. مطالعات انقالب اسالمی  
5.  معرفت)ویژه علوم سیاسی( 

6. معرفت سیاسی 

گروه علوم سیاسی

 نشریاتی که تا پایان فصل به واحد نشریات رسیده اند.
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شماره: 32
Islamic Revolution Studies :عنوان التین

ترتیب انتشار: فصلنامه - بهار 1392
رتبه: علمی- پژوهشی 

صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسالمی  
مدیر مسئول: ابراهیم کالنتری

سردبیر: منوچهر محمدی   
تلفن نشریه: 025-37734327

irs@maaref.ac.ir:رایانامه

1. مبانی آزادی و الزامات آن در عرصه سیاسی )با تاکید بر دیدگاه های مقام معظم  رهبری(
سید سجاد ایزدهی

کلیدواژه ها: آزادی، آزادی سیاسی، حق رای و انتخاب، مشارکت سیاسی، احزاب، آزادی بیان.

2. بررسی ابعاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران در اندیشه حضرت 
آیت اهلل خامنه ای

محمدصادق تراب زاده جهرمی- سید علیرضا سجادیه - مصطفی سمیعی نسب  

کلیدواژه ها: اقتصاد مقاومتی، آیت اهلل خامنه ی، تحریم اقتصادی، اقتصاد ملی.

3.  آموزه های راهبردی دین در سالمت انتخابات براساس آرای امام راحل و مقام معظم رهبری
سید رحمت اهلل موسوی مقدم

کلیدواژه ها: انتخابات، سالمت، آموزه های راهبردی دین، امام راحل و مقام معظم رهبری.

4.  نقش رهبری انقالب اسالمی درحفظ تمامیت ارضی ایران »درنگاهی تطبیقی به تاریخ معاصر«
حسن رحیمی )روشن(   

کلیدواژه ها:  جنگ، امام، رهبری انقالب اسالمی، جنگ ایران و عراق، تمامیت ارضی.

 5. ضرورت و کارکرد »حفظ نظام« در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسالمی
محمدرضا موالیی   

کلیدواژه ها:  سیاست خارجی، منافع ملی، اصول گرایی، مصلحت، حفظ نظام.

6. فقه حکومتی؛ نرم افزار توسعه انقالب اسالمی
عباسعلی مشکانی سبزواری ، ابوالفضل سعادتی

کلیدواژه ها: جمهوری اسالمی، ایجاد انقالب، استقرار انقالب، توسعه انقالب، فقه سنتی، فقه پویا.

7. طراحی و تبیین اهداف مطلوب انقالب اسالمی
ابوالفضل خوشی- حسن ملکی - ابراهیم کالنتری

کلیدواژه ها: اهداف مطلوب، برنامه درسی، دروس معارف اسالمی.

ادامه در صفحه بعد<<<

مطالعات انقالب اسالمی
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8. جنگ نرم غرب و مشروعیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران
قربانعلی قربان زاده سوار  - هاشم ناطقی 

کلیدواژه ها: جنگ نرم غرب، مشروعیت دینی، مقبولیت مردمی، نظام جمهوری اسالمی ایران.

9. رویارویی فرهنگی و قدرت نرم در مناسبات جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا
احسان شاکری خوئی

کلیدواژه ها: فرهنگ، قدرت نرم، جمهوری اسالمی ایران، آمریكا، رسانه، نزاع ایدئولوژیك.

10. بررسی نقش رسانه های گرم و سرد بر پایه نظریه مك لوهان در تسریع روند پیروزی انقالب 
امین نواختی مقدم - مرتضی میرزانژاد

کلیدواژه ها: فرهنگ، قدرت نرم، جمهوری اسالمی ایران، آمریكا، رسانه، نزاع ایدئولوژیك. 

مطالعات انقالب اسالمی
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1. ماهیت جریان فراماسونری 
جواد سلیمانی امیری

کلیدواژه ها: فراماسونری، تحریف دین، استحاله انقالب، اینتلیجنس سرویس، سازمان های مخفی.

2. بررسی اقتضای مبانی نظریه والیت فقیه در باب اختیارات ولی فقیه 
مهدی قربانی

کلیدواژه ها: مبانی، والیت فقیه، هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، غایت شناسی.

3. آسیب شناسی سیاسی جریان بیداری اسالمی
هادی معصومی زارع

کلیدواژه ها: بیداری اسالمی، انقالب، آسیب ها، چالش ها، غرب، نظام سازی، گفتمان.

4. غایت اصلی حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی
سیده عالیه آذرطوس

.کلیدواژه ها: غایت اصلی، سعادت، کمال، لذت، حكومت دینی، امام خمینی

5. بررسی مفاهیم مدرن در اندیشه سیاسی شیخ فضل اهلل نوری و آیت اهلل مصباح 
ابوالفضل ذکائی 

کلیدواژه ها: قانون، قانون گذاری،  مجلس شورا، آزادی، مساوات، سلطنت، والیت مطلقه فقیه.

6. عدالت اجتماعی از منظر نهج البالغه
سیدجواد احمدی

کلیدواژه ها: امام علی7، نهج البالغه، عدالت، عدالت اجتماعی.

7. بررسی اندیشه سیاسی امام محمد غزالی 
حیدر فرامرزی

کلیدواژه ها: امام محمد غزالی، سیاست، حاکم، عالم، واعظ، فقیه، تعلیم و تربیت.

شماره: 184
Marifat : عنوان التین

ترتیب انتشار: ماهنامه/ فروردین 1392
رتبه:  علمی- ترویجی 

 صاحب امتیاز: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول: سیداحمد رهنمایی

سردبیر:  ابوالفضل ساجدی
تلفن نشریه: 025-32936008

marifat@qabas.net :رایانامه

معرفت





پیوست ها
1. گزارش آماری

2. گزارش گردهمایی
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گزارش آماری نشریات بهار 1392

اشاره: آنچه در ادامه می آید، گزارشی آماری است از آخرین وضعیت نشریات 
تخصصی حوزه دین در  بهار 1392. این گزارش، در قالب جدول ها و نمودارهایی 

از مجالت، مقاالت، نویسندگان و گروه ها تنظیم شده و نتایج آنها نیز در دیدرس 

بر  نتیجه گیری ها  است.  گرفته  قرار  وصاحب نظران  مربوط  مدیران  و  مسئوالن 

اساس تعداد نشریاتی است که در این فصل به واحد نشریات رسیده است.

        جدول1: مقاله ها

چهارنویسندهسه نویسندهدو نویسندهیک نویسندهمقاال ت چاپ شده

5022851624510

      جدول2: گروه ها

تعداد مقاالتنشریات رسیدهکل نشریاتعنوان گروهردیف

211070علوم قرآن و حدیث1

18751فقه اصول و حقوق2

8323تاریخ اسالم3

8426اخالق و عرفان4

3214مهدویت5

3520145کالم و معارف عقلی6

818ادیان و مذاهب7

11534علوم تربیتی و اجتماعی8

201076کلیات، علوم اسالمی و انسانی9 

8431اقتصاد و مدیریت10 

6324علوم سیاسی11

14669502جمع 
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گزارش آماری نشریات بهار 1392

115

نتایج

1. گروه های »مهدویت« و » کالم و معارف عقلی « بیش از نیمی از نشریات 
خود را در این فصل منتشر کرده اند. 

2.  گروه های »اخالق و عرفان«، »کلیات، علوم اسالمی و انسانی«، »اقتصاد و 
مدیریت« و »علوم سیاسی«، نصف نشریات و گروه های »علوم قرآن و حدیث«، 
از  اجتماعی« کمتر  تربیتی و  »فقه اصول و حقوق«، »تاریخ اسالم« و »علوم 

نیمی از نشریات خود را منتشر کرده است.

3. گروه »ادیان و مذاهب« با انتشار یک نشریه از هشت نشریه کمترین انتشار 
در این فصل را به خود اختصاص داده است.



 نمایه نشریات تخصصی دینی116
  سال ششم، شماره21

گزارش آماری نشریات بهار 1392

جدول3: نویسندگان بیش از یک مقاله

2 مقاله

محمد کرمانی کجوراحمد رهدارمسعود جان بزرگیسید جواد احمدی

سیداصغر محمودآبادیسید مهدی سجادیعلی جعفریرضا اکبریان

علی مصباحمحمدکاظم شاکرمحمدرضا حاجی اسماعیلیمحمد امینی

مهدی مطیعمحمدتقی شاکر اشتیجهمحمد حسن حائریعلی امینی نژاد
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اشاره: 

آنچه در پی می آید، متن سخنرانی حضرت آیت اهلل حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه 

برادران کشور است. این سخنرانی در چهارمین گردهمایی مدیران مسئول و سردبیران 

نشریات علمی حوزوی که توسط معاونت پژوهش حوزه های علمیه در اسفندماه 91 برگزار 

گردید، ایراد شده است. بخش های دیگر این گردهمایی در شماره های بعدی نمایه، تقدیم 

خواهد شد.

نشست  این  برگزاری  در  پژوهش  معاونت  از  می دانم  الزم  آغاز سخن  در 
آبرومند و همچنین از حضور شما فرزانگان فکر و اندیشه و قلم، تقدیر و 
تشکر بایسته ای داشته باشم. خوشبختانه این جلسه برای تبادل نظر و انتقال 
تجربیات است و ـ ان شاء اهلل ـ به ارتقای کمی و کیفی نشریات حوزوی نیز 

کمک خواهد کرد.

 یکی از رسالت های سترگ وسنگین حوزه های ما در طول تاریخ، تبیین دین 
خدا، تبلیغ اندیشه دینی و پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده در هر زمان بوده 
است. حوزه های علمیه، به فراخور اقتضائات هر زمان و در قالب های مختلف 
از این رسالت دینی و الهی دست برنداشته اند و همواره آن را سرلوحه کارشان 

چهارمین گردهمایی مدیران مسئول و سردبیران 
نشریات علمی حوزوی)1(

سخنرانی حضرت آیت اهلل حسینی بوشهری 
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قرار داده اند. امروزه حوزة ما به چند دلیل در معرض آزمونی بزرگ قرار دارد: 

یک. دنیای امروز صحنة کشمکش  اندیشه ها و هماوردی مکتب ها است. 
طبعاً در این صحنه آمادگی، تالش و فعالیت ما با دوران گذشته قابل مقایسه 
نیست؛ زیرا در عرصه ای قلم  می زنیم، فکر می کنیم و می اندیشیم که بحث 
هماوردی مکتب ها است. در چنین فضایی، اندیشه ای در جامعه نقش آفرین و 
تأثیرگذار خواهد بود که از عقبه و پشتوانه ای علمی و فکری برخوردار باشد. 
بنابراین، با توجه به  این وضعیت، ساده انگاری در عرصه فکر و اندیشه ما را 

به جایی نمی رساند.

دو. پیشرفت حیرت انگیز ابزار اطالع  رسانی و رسانه های گروهی، رسالت ما 
را سنگین ترکرده است. معروف است که دنیا دهکده جهانی شده است و بر 
همین اساس، سرعت انتقاالت نسبت به گذشته قابل قیاس نیست. بنابراین، 
امروزه اگر شما حوزویان با استفاده از رسانه های مجازی، فکر واندیشه ای را 
اشاعه دهید و قلمی بزنید یا سخنی بگویید، در دورترین نقطة دنیا منعکس 
می شود و درباره اش قضاوت می کنند. این گونه نیست که مانند گذشته سخنی 
در قالب کتاب می گفتیم و با چاپ های آن زمان منتشر می شد و دیگران هم 
از آن خبری  نداشتند؛ بلکه امروزهـ  ولو اینکه در حوزه نباشیدـ  اگر بخواهید 
وضعیت نشریات حوزوی را رصد کنید، هر سخن و پیام شما در دورترین 
نقطه دنیا قابل دسترس است و طبعاً دیگران با توجه به شرایط ما قضاوت 

خواهند کرد. 

انقالب اسالمی به  وجود آمده است.  از رهگذر پیروزی  انتظاراتی که  سه. 
امروز ما ادعایی را در سطح جهانی و بین المللی مطرح  می کنیم که علمای 
ما در گذشته این گونه مطرح نمی کردند. به خصوص در برهه ای،  روحانی و 
عالم دینی را به خانه و مسجد می شناختند. امروز عرصه دانشگاه های ما، 
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مراکز علمی و فرهنگی ما،  حضور در عرصه کارشناسی نسبت به حوزویان و 
افزون بر اینها ادعای اداره جهان همگی از مسائلی است که معتقدیم مکتب 
و دین ما توانمندی الزم را دارد که پیامی روشن در این باره به دنیا مخابره 
و اعالم کند حاکمیتی که در اینجا تشکیل شده، نمونه ای از این توانمندی 
است. بنابراین، در این روزها که حرکت های بیداری اسالمی مطرح می شود و 
به دنبال دریافت مدل و الگو از طرف ما هستند، طبعاً حوزویان ما باید بتوانند 
در عرصه های ارائه یک مدل و  الگوی موفق، راهبردی، دقیق و عمیق کار 

کنند.

چهار. انتظار دوستان و دشمنان از ما. دوستان ما به دلیل ارادت و عالقه ای 
که به روحانیت دارند، آنها را چهره هایی می شناسند که پیام آور دین هستند 
و کسانی اند که می خواهند اندیشة  ناب دینی را به دنیا  منتقل کنند. دشمنان 
ما هم به دنبال این هستند که از ما خرده ای بگیرند و توانمندی ما را محک 

بزنند. پس هم دوستاِن منتظر و هم دشمناِن منتظر.

یکی از عرصه هایی که نشان دهندة توانایی حوزه های ما است و با کمک آن 
می توان در آزمون های پیش رو سربلند بیرون شد، نشریات ما هستند؛ آن 
هم نشریات تخصصی که هر کدام در موضوعی به تناسب توانمندی های هر 

مرکز و مؤسسه ای  قلم می زنند و قدم بر می دارند.

 بنده معتقدم با این چهار دلیل و نکته ای که تقدیم  محضر شما شد، ما در 
شرایط فعلی سه رسالت سنگین و سترگ برعهده داریم:

  اول. شناخت درست و دقیق شرایط حاکم بر جهان. بدین منظور باید از 
وضعیت موجود یک نیازسنجی داشته باشیم. امروزه پی بردن به نیازهای 
جهان و به ویژه نیازهای مخاطبان و نسل جوان کار دشواری نیست. اینکه 
است.  مهمی  بسیار  کار  چیست،  آن  مطالبات  و  جامعه  امروز  ذائقه  بدانیم 
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این گونه نباشد که در یک اتاق محدود مثل کتابخانة شخصی یا یک کتابخانه 
عمومی یا محیط کارمان قلم بزنیم بدون اینکه محیط پیرامونمان را رصد 
کرده باشیم. در چنین وضعیتی نمی توانیم نشریة موفقی را به مخاطب ارائه 
بدهیم؛ زیرا ما یک چیزی می نویسیم و او چیز دیگری می خواهد. بنابراین، 
شناخت درست و دقیق شرایط حاکم بر دنیای امروز و آشنایی با نیازهای 
گوناگون، شرطی کلیدی است برای کسی که می خواهد با تراوش قلمش در 

فضای جامعه نقش آفرین و تأثیرگذار باشد.

تقلیدی  کار  نمی شود  انسان ساز اسالم.  اندیشه های  دوم. شناخت عمیق تر 
روی اسالم عزیز انجام داد. نباید آنچه که دیگران نوشتند و گفتند را بازسازی 
اجمالی کرده و با تغییر قالب یا شکل همان را به دنیا عرضه کنیم؛ بلکه باید با 
شناخت عمیق تر اندیشه های اسالم، از زوایای مختلف دین در عرصه های نو 
پدید امروزی بهره برد. در این رابطه، کالم نورانی  امام صادقـ  علیه السالم 
ـ به نقل از امیرالمؤمنینـ  علیه السالمـ   باید سرلوحه کار ما باشد که فرمود: 
»ذالک القرآن فستنطقوه و لن ینطق فیه علم ما مضی و علم ما یاتی الی یوم 
القیامه.« این یک نمونه است؛ یعنی قرآن را که یکی از منابع دینی شما است، 
به نطق درآورید )فستنطقوه( و  از این سرچشمة زالل و فیاض بهره  گرفته، 
مسائل نوپیدای اسالمی را در قالبی وزین و متناسب و در تراز حوزة امروز به 
دنیا معرفی کنید. این، ویژگی کار ما است و باید در این راستا قدم برداریم.   

از  بجا  و  درست  استفادة  و  اطالع رسانی  امکانات  و  ابزار  شناسایی  سوم. 
پیام. همان طوری که خواسته های مخاطبان را  انتقال  آنها برای چگونگی 
نیازسنجی می کنیم، باید ابزار اطالع رسانی دنیای امروز را هم شناخته و بدانیم 
که با چه ابزاری و امکاناتی پیاممان را باید منتقل سازیم. امروز اگر نشریه ای 
را منتشر کردید و در کتاب فروشی های قم زندانی شد و در قفس ماند، چه 
امیدی داریدکه در دنیا بتوانید تأثیرگذار باشید؟ اگر تیراژ معینی از نشریه روی 
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هم چیده و در گوشه ای از مؤسسه انبار شد، آیا انتظار دارید در روند حرکت 
جهانی تأثیر بگذارد؟ بنابراین، راه هایی را باید پیدا کرد که با استفاده از ابزار و 
امکانات اطالع رسانی روز دنیا بتوان به خوبی پیام های دینی را منتقل کنیم. 
در این باره، افرادی که مسئولیت و رسالتی دارند و خود را مسئول فرهنگ 
در جامعه می دانند، باید به مدد شما بشتابند، عرصه ای را برای شما به وجود 
این صورت، می توان  اختیار شما قرار بدهند. در  را در  بیاورند و تسهیالتی 
امیدوار شد محصول خوبی که ماه ها روی آن کار و بررسی شده، بجا و درست 
ـ  باشیم ـ مثال  اینکه دلخوش  یا خارج می رسد.  به دست مخاطب داخلی 
مؤسسه ما چهارتا فصلنامه، پنج تا گاهنامه یا دوتا ماهنامه دارد، به تنهایی کافی 

وکارساز نمی باشد.

عالوه بر این، باید تعداد مخاطبان نشریه را هم مورد توجه قرار داد و پیوسته 
میزان رشد یا کاهش آنها را آسیب شناسی و ارزیابی کرد. فقط دلخوش به 
این نباشیم که در برنامه و بودجه ای که مؤسسه دارد، بودجه ای هم برای 
انتشار فصلنامه  یا گاهنامه در نظر می گیریم و به صورت روتین آنها  را منتشر 
می کنیم و اصاًل به این هم کاری نداریم که چندتا مخاطب دارد. در فضایی 
که می خواهیم نقش آفرین باشیم و کار سترگی انجام بدهیم، بدون ارزیابی 
عملکرد و بررسی شمار مخاطبان، راه به جایی نخواهیم برد. اینکه شماری از 
نشریه را به این و آن یا اینجا و آنجا هدیه بدهیم و تعدادی را هم مجلد کرده 

و نگهداریم، به  تنهایی کارساز نیست.

 خوشبختانه وضعیت مطبوعات در حوزه، مطلوب است. بر اساس آماری که 
معاون محترم پژوهش، برادر سخت کوش جناب حجت  االسالم  و المسلمین 
رقم  و  داریم  نشریة حوزوی  از یک صد  بیش  بودند،  داده  عماد،  آقای  حاج 
مقاالت منتشر شدة امسال هم قابل توجه بوده است؛ ولی من معتقدم که 
ما به مخاطبان و خوانندگان بیشتری نیاز داریم. از این رو باید در جذب و 
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صید مخاطب خیلی تالش کنیم. احساس می کنم حرکت ما در پیدا کردن 
مخاطب یک حرکت جدی نیست. بنابراین، الزم است در جلسه ای که االن 
پرسش ها  این دست  برای  پاسخی  و  بیندیشیم  آن  برای  راهکاری  داریم، 
بیابیم که ما چه کار می توانیم بکنیم؟ خودتان چه کار می توانید بکنید؟ از 
چه دستگاه هایی کمک بگیریم؟ از امکانات دستگاه های نظام ـ مربوط به 
خارج کشور ـ چه کمکی ساخته است؟ با مراکز آموزش عالی کشور چگونه 
می توان ارتباط پیدا کرد که کار حوزویان در دانشگاه ها و در مراکز آموزش و 

پرورش منعکس بشود؟ 

هم  این  به  و  بخوانیم  هم  خودمان  و  کنیم  تولید  خودمان  برای  اینکه  از 
و  اینکه خود شکل  به  توجه  با  نخواهیم  رسید.  جایی  به  باشیم،  دلخوش 
شمایل یک مجله تأثیرگذار است، بکوشیم جاذبة آن را بیشتر کنیم. البته ما 
نمی توانیم مثل مجالت و روزنامه های زرد و به هر سلیقه و با هر شکل و 
رنگی مجله منتشر کنیم؛ ولی ناچاریم با حفظ چارچوب ها و مسائل دینی ، 
مجله ها و نشریات خود را با جاذبه های متناسب، به مخاطبان و خوانندگان 

منتقل بکنیم.

حقیقت امر این است که نشریات ما می توانند شاخص وضعیت فرهنگ و 
اندیشه در کشور باشند؛ اما با وضعیت و شکل موجود، نمی توان آنها را به 
عنوان یک شاخص دانست؛ زیرا شاخص بودن نشریات، زمانی است که در 
جای جای جامعه منتشر و منتقل شوند و سپس بتوان برایندی را از مقدار  
تأثیرگذاری آنها در جامعه به دست آورد. در این صورت است که می توان 
نشریات را شاخصی برای پیشرفت یا پسرفت فرهنگ جامعه به شمار آورد. 

از مشکالت مهمی که متأسفانه ما اآلن در عرصة نشر کتاب داریم، این 
است که کتاب یک کار فردی است.  کم پیش می آید کتابی با تکیه برکار 
و خرد جمعی تولید شده باشد. البته اینکه افرادی در حوزه کتاب می نویسند، 
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کار بسیار خوبی است؛ ما هم افتخار می کنیم و در قالب همایش کتاب سال 
آنها را تشویق می کنیم؛ اما به هر حال نوع کتاب هایی که نوشته می شود، 
فردی است. به نظر می رسد برای رفع این مشکل، عملکرد نشریات بهترین 
گزینه برای بهسازی و سامان دهی وضع کتاب های ما هستند؛ زیرا در فرایند 
تولید نشریات، کار و خرد جمعی حاکم است. به عنوان نمونه کار مجله هایی 
مانند مکتب اسالم در چاپ  مجموعه مقاالت خود به صورت کتاب خیلی 
جالب است. کتاب فروغ ابدیت یا کتاب های دیگری از این دست، مجموعه 
مقاالتی بوده که ابتدا در مجله مکتب اسالم نوشته شده است. ویژگی این 
نوع کتاب ها آن است که محتوای مقاالت آنها در معرض دید جمع کثیری 
از صاحبان فکر قرار گرفته و پس از نقد و بررسی و برطرف شدن اشکاالت، 
آرام آرام بیست تا، سی تا، چهل تا یا پنجاه تا از مقاالت آنها به صورت یک کتاب 
در آمده است. بنابراین، نشریات ما عرصة مناسبی هستند برای تبدیل مقاالت 
آنها به کتاب. کتاب هایی که از  یک صافی بیرون آمده و جهات مختلف آن 

کاماًل بررسی شده است.

 در حاالت شهید مطهری و شاید عالمه محمدتقی جعفریـ  رضوان خداوند 
بر هر دو این بزرگان ما باد ـ آمده است وقتی مقاله می نوشتند برای اینکه 
مطمئن شوند مقالة خوبی است، به افرادی می دادند که بخوانند، بررسی کنند 
و بی رحمانه به نقد بکشند. بعد از آن بود که در مجله ای چاپ می کردند و 
بعد هم تبدیل به کتاب می شد. بنابراین، اگر هر نوشته ای چنین مراحلی را 

طی کند، کار ارزشمند و بایسته ای خواهد  شد.

در آخر مجددا بر این نکته تأکید می ورزم نشریات، بستر و عرصة مناسبی 
است که بتوانیم توانمندی های علمی حوزه علمیه را از این رهگذر به دنیا 
معرفی کنیم. از همین جا این پیام را به اساتید بزرگوارمان و عزیزانی که در 
درس خارج شرکت می کنند، منتقل می کنم که با استفاده از این فرصت و 
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بستر مناسب، در اشاعه و انتشار توانایی های علمی حوزه شریک و سهیم 
باشند. این گونه نباشد که در هر مجله ای فقط تعداد خاصی قلم زده باشند؛ 
این کار، درست نیست. البته مدیرمسئول یا سردبیر مجله چون می خواهد 
یا با هیئت تحریریه یا با  عقب افتادگی در انتشار مجله نداشته باشد، طبعاً 
افراد مرتبط در  تماس است که مطالب و مقاالت خود را به موقع تحویل 
دهند و مجله در وقتش منتشر  بشود. بنابراین، عرصه ای را باید ایجاد کنید 
که فضال و اساتید حوزه ارتباط بیشتری با نشریات برقرار کرده، با قلم خود 
معاونت  معتقدم  بیفزایند.  آنها  بر غنای  و  تأمین کنند  را  محتوای مجالت 
محترم پژوهش در این زمینه وظیفه و نقش به خصوصی دارد؛ زیرا می تواند با 
اساتید و فضالی حوزوی و کسانی که در درس خارج حوزه شرکت می کنند، 
مکاتبه و ارتباط برقرار کرده و از آنها بخواهد که ارتباط شان را با این نشریات 
قوی کنند. از این طریق می توان با عرضة موضوع به آنها، آرام آرام وادارشان 
کرد که در مجالت حوزویـ  به ویژه در عرصة  فقه و مسائل نو پیدای آنـ  
قلم بزنند. من از بعضی مجالت حوزوی که در مباحث فقهی نظر می دهند، 
واقعاً لذت می برم؛ زیرا نوع کتاب های بزرگان ما مسبوق به سابقه و از کتاب 
طهارت تا دیات است؛ ولی  امروزه وقتی یک فاضل جوان حوزوی در یکی از 
مجالت فقهی حوزه مسائل نوپیدای جامعه را اجتهادی )رد الفرع الی األصل( 
بررسی می کند، آدم لذت می برد که ـ بحمداهلل ـ حوزه علمیه با نشاط، اهل 

استنباط، دقت، تأمل و عالمانه اندیشیدن است.

به نظر من معاونت پژوهش الزم است برای افرادی که هنوز دست به قلم 
نشده اند، حتی برای ارتقای کار آنهایی که دست به قلم هستند، کارگاه های 
پژوهشی و مقاله نویسی برپا کند. همچنین ارتباط با مدارس و فضالی حوزه 
و روشمند شدن نگارش مقاالت علمی حوزویان، از کارهایی است که باید ـ 

ان  شاء اهلل ـ صورت بگیرد.
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آخرین جمله ای که می خواهم محضر شما عرض بکنم، در بارة خانه نشریات 
است. معتقد هستم از خانه نشریات حوزوی  باید حمایت جدی بکنند. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بایستی بودجه هایی را که گاهی در جاهای دیگری 
مصرف می شود، برای غنای علمی نشریات حوزوی و غیر حوزوی و آنهایی 

که در چارچوب منظمی حرکت می کنند، تخصیص دهد.

با توجه به نکاتی که گفته شد، امیدوارم در چند سال آینده شاهد رشد و 
بالندگی و شکوفایی حوزه  در عرصة مطبوعات باشیم. 


