
 
 
 
 
 



 دانشگاه تهران
 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 
 
 
 
 

 علمی ـ پژوهشیمجله 
 ثپژوهشهای قرآن و حدی

 ) بررسیها مقاالت و(
 
 
 
 
 
 
 

 یکمشماره ، تمشهسال چهل و 
 ١٣٩٤بهار و تابستان 



 علمي ـ پژوهشيمجله 
 )هایمقاالت و بررس( پژوهشهای قرآن و حدیث

  دانشگاه تهران،سالميدانشکده الهیات و معارف ا
 

  دانشکده الهیات و معارف اسالمي:صاحب امتیاز
 :مدیر مسؤول

 منصور پهلوان :سردبیر
 حامد شریعتی نیاسر: یویراستار فارس

 عبدالرسول کشفی:  انگلیسيویراستار
 دانشگاه تهران: نام ناشر

 
 :       هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا

 استاد دانشگاه تهران  آذرشبمحمد علی 
 استاد دانشگاه تهران  منصور پهلوان 

 استاد دانشگاه تهران                                            سیدمحمدباقر حجتی
 جامعه المصطفي العالمیهدانشیار                                    محمد علی رضایی اصفهانی
  استاد یار پژوهشگاه حوزه و اندیشه                                      محمد باقر سعیدی روشن

  دانشگاه تربیت معلم تهران استاد   حامد صدقی
 بنیاد دائرة المعارف اسالمیدانشیار    حسن طارمیاالسالمحجة

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد  سیدکاظم طباطبایی
    مدرستید دانشگاه ترباستا                        نیینهال غروی نائ

   دانشگاه تهراناریدانش   زاده                                          ی فقهیعبدالهاد
 استاد دانشگاه تهران    مجید معارف

 دانشگاه تهراناستاد   هللا نجارزادگانفتح 
   

 
 آذر آقامیرزا :کارشناس مجله

 زینب میر عزیزی :سازیآماده
 

                              . اسـالمي  الهیات و معـارف   استاد مطهري، دانشکده    شهید   تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان        :الت تخصصی دفتر مج  نشاني
 ٤٢٧٦٢٩٥٢: دورنگار     ٤٢٧٦٢١٥٢: تلفن     ١٥٧٦٦ـ٤٤١١: صندوق پستي     ١٥٧٦٦١٣١١١: کدپستي

 jqst@ut.ac.ir: پست الکترونیکي                                     http://jqst.ut.ac.ir :نشاني سایت
 

 .داوری مقاالت این شماره، توسط اعضای هیأت داوران مجله انجام شده است
 

پژوهـشهای قـرآن و     تأسیس مجله تخصـصی     ،  مقاالت و بررسیها  صی نمودن نشریه    در راستای تخص  
 از سوی کمیسیون بررسی نـشریات وزارت   با درجه علمی ـ پژوهشی )های سـابق  بررسیمقاالت و( حدیث

 . اعالم گردید،١٧٤١/١١/٣ طی ابالغیه شماره ٢٢/١٠/١٣٨٨در تاریخ علوم ـ تحقیقات و فناوری 
 

 :شود ميهاي زیر نمایهدر پایگاه )ی سابقهایمقاالت و بررس(   پژوهشهای قرآن و حدیثمجله
 )١٣٧٩از سال  (ی جهاد دانشگاهیاطالعات علم

 )١٣٨٥از سال  (اطالعات و مدارك علمي ایران
 )١٣٨٥از سال ) (ISC(پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

 اي اطالع رساني علوم و فناوريمرکز منطقه
 )١٣٨٥از سال  (نورشبکه جهاني مجالت تخصصي 

 )١٣٨٦از سال (بانک اطالعات نشریات کشور 
 
 

www.SID.ir 
www.irandoc.ac.ir 
www.isc.gov.ir 
www.srlst.com 
www.noormags.com 
www.magiran.com 

 

 عارفمجید م



 راهنمای تدوین و پذیرش مقاله
 

 : باشدری زیها  شامل قسمتدیمقاله با. ١
 

 ۀدیـ  فهرست منابع، و چک    ،  جهی نت ،ی اصل ۀ، بدن )مدخل، مقدّمه ( درآمد   ها،  دواژهی کل ،ی فارس ۀدی چک عنوان،
 .یسیانگل

 
 . استسندهی نوۀ به عهدی و حقوقی سقم مطالب مقاله از جهت علمای صحّت تیمسئول. ٢
 
 بازگردانـده   یافتیـ  در یهـا    مجلّه محفوظ است و مقالـه      یها برا    مقاله یراستاری و زی قبول و ن   ایحق ردّ   . ٣

 .واهند شدنخ
 
 . مجلّه استیّۀری تحرئتی چاپ در مجلّه با هی مقاله برایی نهادییتأ. ٤
 
 . نباشدشتری صفحه ب٢٠حجم مقاله از . ٥
 
 . مجلّه با ذکر مأخذ آزاد استیها نقل و اقتباس از مقاله. ٦
 
 . کلمه باشد١٥٠ مقاله حداکثر یسی و انگلی فارسۀدیچک. ٧
 
 بـاال و    یۀبـا حاشـ   ) http://jitp.ut.ac.ir( دفتـر مجلّـه      تیموجود در سا   ی طبق الگو  دبای ها-مقاله. ٨

ــا ــت  ٥ نییپ ــپ و راس ــ، و م٥/٤، چ ــطور-انی ــانت١ س ــر، ی س ــمت ــم  Word طی در مح ــا قل   ١٣، ب
BNazanin یسیـ قلـم انگل  .  باشـد  ١١ ۀ و منابع با همان قلم و انـداز        س،ی پانو ده،ی شوند و چک   پیتا 

Times New Roman یاز قلم فارس فونت کمتر کی با. 
 
 و  ردگیـ -یشـمارنده درون قـالب قـرار مـ        . شـوند -ی درج مـ   یی الفبا بیمنابع با ذکر شمارنده و به ترت      . ٩

 نام، سـال انتـشار درون     سنده،یشهرت نو / ینام خانوادگ : ندیآ ی م بی ترت نی به ا  یشناخت   کتاب یها  داده
، ) جدا شودی با دو نقطه از عنوان فرع یعنوان اصل  (کیتالی ا ای کیرانیصورت ا   پرانتز، عنوان کامل اثر به    

 : نمونهیبرا.  محلّ انتشار، ناشر،ینام و نام خانوادگ: گردآورنده/ راستاریو/ مترجم
 
 ا،ی پارسان دیحم: نی و تدو  می تنظ ه،یشرح حکمت متعال  :  مختوم قیرح). ١٣٨٢( عبداللّه   ،ی آمل یجواد] ١[

 .قم، اسرا
 



 نـام،   سنده،یـ شـهرت نو  / ینام خـانوادگ  : ر فهرست منابع درج شوند     د بی ترت نیها به ا    اطالعات مقاله . ١٠
 محلّ  ک،یتالی ا ای کیرانی نام مجلّه به صورت ا     ومه،یسال انتشار درون پرانتز، عنوان کامل مقاله درون گ        

 :نمونه یبرا.  صفحات مربوط به مقالهۀفصل انتشار، شمار/ نشر، دوره، شماره، ماه
 
 تهـران،  ،ی، فلسفه و کالم اسالم» معدولهیای قضاانیروابط م: مکعب تقابل «).١٣٩١( اسداللّه   ،یفالح] ٧[

 .١٤٣-١٢٣، بهار و تابستان، صص١ ۀ، شمار٤٥سال 
 

 فهرست اختصاص داده    نی در ا  یا   الفبا فهرست شدند و به هر اثر شماره        بیکه منابع به ترت     از آن   پس. ١٠
 اثر مورد نظـر    ۀ صورت که شمار   نی به ا  رد؛یگ یمها انجام      شماره نی بر اساس هم   یمتن  شد، ارجاع درون  

 اثر، به   ۀ بود، پس از شمار    ازیهم ن ) ها(  صفحه ای/اگر به ذکر جلد و    ]. ٧: [ مانند شود، یدرون قالب ذکر م   
 ۀ شـمار  ۀجداکننـد ]. ٢٣، ص ١، ج ٢ [ای] ١٢٥، ص ٧: [ مانند د،یآ ی صفحه م  ۀ جلد و شمار   ۀ شمار بْیترت

 است،  رگولیو   نقطه گر،یکدی آثار از    یها   شماره ۀ جداکنند ی است، ول  لرگوی جلد و صفحه و    ۀاثر از شمار  
 می از کوچـک بـه بـزرگ تنظـ     یعـ ی طب داد اعـ  بیترت   آثار به  ۀشمار]. ١٢٥، ص ٧؛  ٢٣، ص ١، ج ٢[مانند  
 .شوند

 
 . آورده شودسی کلمات، شرح اصطالحات و مانند آن در پانونی مانند صورت الت،یحیارجاعات توض. ١١
 

 ریو سـا  ( خـود    ی مجلّه، با ذکر کامـل نـام و نـام خـانوادگ            ری به سردب  یا   نامه یّزم است ط   ال سندهینو. ١٢
 .دارد  خود را اعالم یکالکترونی- ی تلفن، و نشانۀ آدرس، شمار،ی علمۀ، رتب) همکار-سندگانینو

 
 ۀسندیـ با نو مقاله تی مقاله و تمام مکاتبات و مسئولۀ داشته باشد، ارائ سندهی چند نو  یا  چنانچه مقاله . ١٣

 . اوّل اختصاص داردۀسندی مقاله فقط به نوی اصلۀ صفحنیی در پاکی الکترونیدرج نشان. اوّل است
 

 .اهدا خواهد شد) ها(سندهی نسخه از مجلّه به نویک،  پس از چاپ مقاله. ١٤
 

 . استسندگانی نوی نام خانوادگیی مقاالت در مجلّه بر اساس نظم الفبابیترت. ١٥
 

»  انتـشار مجـالت دانـشگاه تهـران        ۀنام  وهیش« منطبق بر    هی نشر نیگارش و چاپ مقاالت در ا     ضوابط ن . ١٦
الزم . http://journal.ut.ac.ir/?menu=2:  اسـت  ی قابل بارگذار  ری ز ی نشان قیاست که از طر   

 . کنندیروی از ضوابط آن پنامه وهی شنی اۀ محترم با مطالعسندگانیاست که نو
 
  

 
 
 



 کردیرو
 

های قرآن و حدیث افتخار دارد کـه در حـوزۀ میـراث حقیقـی اسـالم، یعنـی قـرآن و                  مجلۀ پژوهش 
 .های ارزشمند محققان را منتشر سازدحدیث، مقاالت و پژوهش

یعنـی مـاترک مـن در       » انّی تارک فیکم الثَقَلین کتاب هللا و عترتـی        «: اندپیامبر گرامی اسالم فرموده   
 .عترت خودمیان شما دو شیء نفیس است، کتاب خدا و 

بـه عقیـدۀ مـا راه       . های مبتنی بر قـرآن و حـدیث داللـت دارد          این حدیث شریف بر اهمیت پژوهش     
 .رهایی از گمراهی و سرگردانی و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، تمسک به ا ین دو گوهر گرانبهاست

اسـالمی و   تبیـین صـحیح عقایـد و تعـالیم دینـی و             در همین دو حوزه نیز، مقاالتی که بـا رویکـرد            
 .همچنین پاسخگویی به شبهات و اشکاالت، نوشته شده باشد، در اولویت است

اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یُظهر علمه فان لم یفعل     «: در روایتی از پیامبر اکرم آمده اسـت       
 ها آشکار شود پس بر عالم است که علم خویش را اظهار کند و ا گـر          یعنی چون بدعت  . »فعلیه لعنة هللا  

 .چنین نکرد، پس لعنت خدا بر او باد
 :های زیر برخوردار باشدهمچنین مقاله باید از ویژگی

  منابع و مآخذ آن معتبر و دست اول باشد-
 . موضوع مقاله کاربردی و مورد نیاز جامعه باشد-
 . نتایج و دستاوردهای مقاله چشمگیر و درخشان باشد-

هـای علـوم قـرآن و حـدیث از خداونـد            تحقیق در زمینه  توفیق همۀ پژوهشگران محترم را در مسیر        
 .بزرگ مسئلت داریم
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