




اولویت اهی ژپوهشی علوم و معارف حدیث

معاونت ژپوهش حوزه اهی علمیه

نجمن حدیث حوزه
مجری: ا

ژپوهشگران: محّمدمهدی احسانی رف- علی رفهمندیان



سرشناسه:        احسانی فر، محّمدمهدی، 1361
عنوان و نام پدیدآور:            اولویت های پژوهشی علوم و معارف حدیث/مجری انجمن حدیث حوزه؛   

      پژوهشگران محّمدمهدی احسانی فر، علی فرهمندیان.
مشخصات نشر:      قم: مرکز مدیریت حوزه های علمیه، 1399

شابک:       978-622-6163-30-9
وضعیت فهرست نویسی:  فیپا

موضوع:     حوزه های علمیه - ایران - فعالیت های پژوهشی
Islamic theological seminaries - iran --*Research activities* s     :موضوع

موضوع:     حدیث - تحقیق
Hadith - Research     :موضوع

شناسه افزوده:    فرهمندیان، علی، 1363 -
شناسه افزوده:    حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت

BP 7/4   :کنگره رده بندی 
رده بندی دیویی:   297/071
کتابشناسی ملی:  6196706 شماره 

اولویت های پژوهشی علوم و معارف حدیث
نوبت چاپ: اول، بهار 1399

شمارگان:  1000 نسخه
ویراستار:  محسن شعبانی
نمایه ساز: علیرضا عطوف

طراحی و صفحه آرایی: مرکز طراحی استدیوگراف
مرکز پخش:  قم، مدرسۀ عالی دارالشفاء، انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه

025 -37748983 

معاونت پژوهش حوزه های علمیه
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی پژوهشی

pazhuhesh@ismc.ir :پست الکترونیک http://www.pazhuhesh.com/ir/net :وب سایت
daftar.mootaleat@gmail.com :پست الکترونیکی مدیریت مطالعات و برنامه ریزی پژوهشی

آدرس: قم، جمکران، بلوار انتظار، ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه
تلفن: 37255890- 025  داخلی شماره 537

یال قیمت: 650.000 ر



همکاران
مدیر طرح نیازسنجی علوم و معارف حدیث: فرهاد عباسی

ناظران طرح: احمد غالمعلی )ناظر علمی-محتوایی(؛ محمد صالح مازنی )ناظر علمی -روشی(
مدیریت کالن طرح: مهدی حقی، محمد ساجدی، علیرضا فاخری، امیرحسین شیعی، محمد علیزاده

کنترل پروژه: حسین مؤمنی، پیام سورنی مسئول 

سایر پژوهشگران
محمدجواد حسنی )جمع آوری اطالعات در بخش های تفسیر و علوم قرآنی و آداب(

عباس محمودی )جمع آوری اطالعات در بخش های فقه الحدیث و تخریج(
حسین محققیان )جمع آوری اطالعات در بخش های فقه الحدیث و رجال(

یشی )جمع آوری اطالعات در بخش مستشرقان( احسان درو

مشاوران علمی )اساتید، صاحب نظران( به ترتیب الفبا
رضا  محّمد  برنجکار،  رضا  خراسانی،  الهی  مجتبی  خراسانی،  الهی  علی اکبر  احسانی فر،  محّمد 
منذر  سید  حکیم،  حسن  محّمد  سید  حسینی،  علیرضا  سید  جدیدی نژاد،  رضا  محّمد  جباری، 
داوری،  مسلم  آیت اهلل  خویی،  مهدی  خالقی،  محمدهادی  فطرت،  حیدری   جمال الدین  حکیم، 
محمدحسن رّبانی بیرجندی، محمدکاظم رحمان ستایش، مهدی رستم نژاد، محّمدتقی سبحانی نیا، 
احسان سرخه ای، علی شاه علیزاده، علی صدرایی خویی، سیدمحّمد کاظم طباطبایی، سیدمحمود 
طباطبایی نژاد، آیت اهلل نجم الدین طبسی، احمد غالمعلی، مهدی غالمعلی، جواد فاضل، علی اصغر 
قائمی نیا، سیدصمصام ا لدین قوامی، محمود کریمیان، حسین محققیان، رضا مختاری، آیت اهلل سید 

احمد مددی، مهدی مرادی، حیدر مسجدی، عبدالهادی مسعودی، علی نصیری.

سایر همکاران
مصطفی رحیمی )مصاحبه با اساتید(

علی انجم شعاع )برنامه نویسی نرم افزاری و تهیه آمار و اطالعات(





پیشگفتار

پژوهشی  تحقیقات  برای  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  در  پژوهشی،  اولویت های  شناسایی 
ع،  نقشی مهم و تاثیرگذار دارد؛ در هر برنامه ریزی تحقیقاتی، نخستین پرسش پس از شناخت موضو
برنامه ریزان  و  مدیران  جامعه،  انتظارات  و  نیازها  است.  پژوهش  مقام  در  آن  اولویت  و  اهمیت 
پژوهشی را به سمتی سوق می دهد که برای شروع یک پروژه علمی و سرمایه گذاری معنوی و مادی 
با  و  تکراری  موازی،  غیرضرور،   تحقیقات  انجام  از  و  کنند  معین  را  آن  پژوهشی  اولویت  آن،  در 

کنند. کمتر جلوگیری  اولویت های 
معاونت پژوهش حوز ه هاي علمیه باتوجه به جایگاه و اهمیت شناخت اولویت های پژوهشی، 
ح هاي »نیازسنجي پژوهشي دانش هاي حوزوي« را در اولویت برنامه هاي خود قرار داد و  اجراي طر
ح را باعنوان »اولویت هاي پژوهشي دانش فقه« در سال 1391 منتشر  نخستین اثر مرتبط با این طر

ساخت.
پژوهش  معاونت  کار  دستور  در  همچنان  آینده،  سال هاي  در  ح  طر این  تکمیل  و  پیگیری 
ع نیازسنجی دانش های حوزی تدوین شده است؛ عناوین این  کنون هشت اثر با موضو بوده و تا
از: »اولویت هاي پژوهشي  ارائه شد، عبارتند  که در سال 1393 منتشر و به جامعه علمي  ح ها  طر
تفسیر و علوم قرآن«، »اولویت هاي پژوهشي مناسبات دین و روانشناسي«، »اولویت هاي پژوهشي 
و»اولویت هاي  علیمه«  حوزة  تربیت  و  تعلیم  نظام  پژوهشي  »اولویت هاي  اسالمي«،  اقتصاد 
پژوهشي ادبیات داستاني«. در ادامه دو اثر دیگر با عنوان »اولویت های پژوهشی فقه سیاسی« و 
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»اولویت های پژوهشی اصول فقه« در سال 1395 به جامعه علمی ارائه شده است.
کتاب از مجموعه آثار نیازسنجی دانشی  »اولویت های پژوهشی علوم و معارف حدیث« نهمین 
که با مطالعه و  است؛ این نخستین سند نیازسنجی و اولویت گذاری علوم و معارف حدیث است 
گرفته است؛  تالش فراوان جمعی از حدیث پژوهان و با اشراف اساتید و بزرگان این دانش صورت 
با لحاظ تجربه پیشین  و  نیازهای پژوهشی دانش ها  اولویت یابی  ادامه رسالت  کتاب پیش رو در 
مطالعات  باالدستی،  اسناد  نظیر  فراوانی  اطالعاتی  منابع  آنها  افزون بر  و  است  گرفته  صورت  آنها 
ح در عرصۀ دانش، مطالعات تطبیقی  و سایر منابع علمی ـ پژوهشی  آینده نگرانه، نظریه های مطر

کرده است. را پی گیری 
و معرفی  1051  استخراج  و مطالعاتی،  کار میدانی  به دوسال  نزدیک  با  این پژوهش  نتیجه 
ع علوم حدیث، 684  ع معارف حدیث، 731 عنوان پژوهشی در موضو عنوان پژوهشی در موضو
ع مطالعات تطبیقی و در  ع حدیث و علوم اسالمی، 337 عنوان در موضو عنوان پژوهشی در موضو

ع، معرفی 2803 عنوان پژوهشی دستاورد این تالش مجّدانه است. مجمو
اطالع رساني  پایگاه  در  حوزوي  دانش هاي  پژوهشي  اولویت هاي  عنوان  با  شده  منتشر  آثار 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه ارائه شده است و اولویت هاي پژوهشي علوم و معارف حدیث 

نیز به زودي در پایگاه اطالع رساني یاد شده ارائه خواهد شد. 
ح سامانة ملي نیازسنجي پژوهشي حوزه هاي علمیه را نیز   افزون بر این معاونت پژوهش، طر
ح، با هدف دستیابي به نرم افزاري جامع و تحت وب، براي استخراج  در دست اقدام دارد. این طر
گسترة  در  نیازها  و  کاستي ها  به روز  پیگیري  و  حوزوي  دانش هاي  پژوهشي  اولویت هاي  و  نیازها 
دیدگاه هاي  و  پژوهشي  کز  مرا علمي  توان  از  بهره گیري  با  مي کوشد  و  مي شود  انجام  دیني  علوم 
نیازهای  با  پژوهشگران  میان  ارتباطي  پل  دانشگاهي،  و  حوزوي  پژوهشگران  و  صاحب نظران 

جامعه و نظام باشد.
علی  و  احسانی فر  محمدمهدی  آقایان  اسالم  حجج  ح  طر مجریان  از  است  الزم  اینجا  در   
آقایان فرهاد  انجام رساندند و حجج اسالم  را به  ح  این طر با تالش عالمانه خود  که  فرهمندیان 
محتوایی،  علمی ـ   ناظر  غالمعلی،  احمد  حدیث،  معارف  و  علوم  نیازسنجی  ح  طر مدیر  عباسی، 
افزودند،  آن  غنای  بر  خود  هدایت های  و  نظارت ها  با  که  روشی  علمی ـ  ناظر  مازنی،  محمدصالح 
کنیم. همچنین از انجمن حدیث حوزه، مرکز تخصصی حدیث حوزه و دبیرخانه  تشکر و قدردانی 
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ح  طر این  مدیریت  در  که  پژوهشی  برنامه ریزی  و  مطالعات  مدیریت  و  حوزه  علمی  انجمن های 
در  این  از  پیش  که  مدیرانی  و  پژوهشگران  همه  و  کردند  حمایت  کار  این  از  و  داشتند  مشارکت 
کردن جریان نیازسنجی پژوهشی در حوزه های علمیه سهیم بودند، تشکر و  تأسیس، رشد و بارور 

قدردانی می نماییم.
گامي مهم در مسیری  معاونت پژوهش حوزه هاي علمیه، شناسایی اولویت های پژوهشی را 
که حل مشکالت موجود در زمینه پژوهش، جز با همکاري و  طوالني مي داند و بر این باور است 
حمایت همه ارکان پژوهش به سرانجام نخواهد رسید. بی تردید اثر حاضر از خطا و نقصان مصون 
نبوده و نیازمند نقد عالمانة اندیشمندان حوزه و دانشگاه است. ازاین رو، دست یاري ایشان را به 
گرمي فشرده و راهنمایی آنان را مشتاقانه پذیراییم. امید آنکه این خدمت علمی مورد رضایت ولی 

گیرد. عصر، امام زمان؟جع؟ و مورد قبول خداوند متعال قرار 

                                                                                        معاونت پژوهش حوزه های علمیه
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گذشته و آن چه به دست آمده آن چه 

که  کاربردی و مبارک است. علمی بودنش از آن روست  نیازسنجی پژوهشی، پروژه ای علمی، 
کرده و نتایج علمی را بار می دهد.  گرفته، منابع علمی را بررسی  کار  ابزار و روش های علمی را به 
کنونی را دیده، آینده را پیش بینی  گذشته و واقعیت های  که  کاربردی بودنش از آن جهت است 
کارهای پژوهشی پیش رو را با اولویت بندی منسجم، نشان می دهد.  کرده و نتایج آن، زمینه ها و 
مبارک بودن این پروژه نیز به جهت بهره های بسیاری همچون آشنایی با آینده پژوهی، آشنایی 
باید  پروژه  این  پژوهشگران  است.  پشتیبان  علوم  سایر  و  تحقیق  روش  با  آشنایی  علم،  تولید  با 
با  همچنین،  باشند.  داشته  را  نیازسنجی  اجرای  توان  تا  می شدند  آشنا  بسیاری  دانش های  با 
بهره گیری از نتایج این پروژه می توان ده ها و بلکه صدها نشست علمی را سامان داد و همواره بر 

کرد. گفت، پژوهش نمود و تدریس  اساس واقعیت ها و نیازها، سخن 
که  نیازسنجی در دانش های مختلف  پروژه های  اجرای  با  معاونت پژوهش حوزه های علمیه 
ارتباط مستقیمی با حوزه دارد، گامی بزرگ برای ساماندهی و برنامه ریزی پژوهشی در حوزه برداشت. 

گام زیرساخت های پژوهش روشمند و هدفمند را می سازد. این اقدام، شایسته تقدیر است. این 
انجمن حدیث حوزه علمیه به عنوان نهادی علمی و مدیریتی در راستای وظایف ساماندهی 
کار، راه را برای شکل گیری  خود نسبت به دانش حدیث، این پروژه پژوهشی را پذیرفت و با این 
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کارشناسی انجمن حدیث به ویژه رئیس  کرد. نگاه  نگاهی سازمان یافته به دانش حدیث، هموار 
فرهیخته آن، جناب حجت االسالم و المسلمین استاد عبدالهادی مسعودی )دامت توفیقاته( به 

این پروژه شایسته قدردانی است.
پژوهشی  نیازسنجی  و  حدیث  علوم  ممّیزی  ح  طر اجرای  در  حوزه  حدیث  تخّصصی  مرکز 
که  دانش حدیث با معاونت پژوهش حوزه های علمیه و انجمن حدیث، همکاری داشت؛ اقدامی 
کرد. این عمل  زمینه ساز رشد پژوهشی این دانش و زمینه بهره مندی پژوهشگران حدیث را فراهم 

در مسیر خدمت به مکتب اهل بیت علیهم السالم، سزاوار توّجه و تشکر است.

الف( آغاز پروژه

دانش  ممیزی  ح  طر پایان  از  پس  و   1393 سال  از  حدیث  دانش  پژوهشی  نیازسنجی  پروژه 
محدودیت های  ولی  بود  امکان پذیر  ماهه  شش  بازه ای  در  ح  طر این  اجرای  شد.  آغاز  حدیث، 
نیازسنجی،  و  ممیزی  رابطه  به  توّجه  با  ح  طر آغاز  در  انداخت.  تأخیر  به  را  آن  پایان  مختلف، 
گرفت. پس  از آن آموزش هایی به  کاری قرار  ح ممیزی دانش حدیث، در برنامه  مطالعه تحلیلی طر
ح از سوی معاونت پژوهش حوزه های علمی، داده شد. برخی از آموزش های الزم  پژوهشگران طر
ح،  نیز در مرکز تخّصصی حدیث حوزه و پژوهشکده حدیث حوزه، برگزار شد تا دست اندرکاران طر
ح ممّیزی دانش  که بین مراحل پایانی طر توان علمی و مهارتی الزم را بیابند. با توّجه به فاصله ای 
ح ممّیزی، ضرورت داشت.  ح نیازسنجی ایجاد شد، تکمیل طر حدیث )1392( و مراحل پایانی طر
گسترش روزافزون دانش حدیث و تالش های صورت گرفته در آن، موجب می شد تا نتوان بر پایه 
ممّیزی سال 1392، نیازسنجی سال 1396 را نوشت. از این رو، تکمیل ممّیزی دانش حدیث در 
ح نیازسنجی  گام های اصلی طر گرفت و انجام شد. پس از این مراحل، نوبت به  کاری قرار  برنامه 

ح آورده ایم و نیازی به تکرار نیست. رسید. این بخش از فعالیت ها را در »درآمد« طر

گی ها ب( ویژ

که در ادامه به آن اشاره می کنیم. نیازسنجی پژوهشی دانش حدیث، ویژگی هایی دارد 
در این پژوهش، پس از شناسایی یک سوم موضوعات، کاری تطبیقی برای واقعیت سنجی   .1
گر مسیر حرکت، اشکاالتی دارد،  موضوعاِت به دست آمده با نیازهای حقیقی انجام شد تا ا
گرفته شده و یک بار، همه  کارهای دیگران و استانداردها بهره  اصالح شود. در این راه، از 
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گرفت. این روش، موجب دّقت فزون تر در ادامه مسیر  مسیر طی شده مورد بازبینی قرار 
کار نهایی را از حیث روشمندی و هدفمندی، ارتقا بخشید. شده و 

ح نیازسنجی، تشخیص و تعیین اولویت های پژوهشی است.  یکی از مراحل مهم در طر  .2
کز  گفت وگو بوده ولی پایه آن، پیمایش در مرا کارشناسان و  کار، تخمین  هرچند روش این 
تحلیل های  و  مقّدمه  در  معرفی شده  پنج گانه  گروه های  از  نظرسنجی  مصاحبه،  علمی، 
بررسی های  طی  ح،  طر دست اندرکاران  منظور،  این  به  است.  بوده  آینده پژوهانه 
دانشگاه  علیه السالم،  صادق  امام  دانشگاه  دارالحدیث،  مانند  کزی  مرا در  مشاهده ای 
کتابخانه  رضوی،  قدس  آستان  پژوهش های  بنیاد  دین،  اصول  دانشکده  رضوی، 
کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  مه مجلسی، 

ّ
عال

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی، بنیاد امامت، 
کز را تحلیل  کنونی این مرا مرکز تخّصصی مهدویت و مؤسسه مبین، پروژه ها و روش های 
با روش توصیفی و تحلیل  گفت وگوها و  نیازهای واقعی آن طی مصاحبه ها و  کرده و به 
کز  مرا در  موجود  واقعیات  تعیین شده،  اولویت های  پایه  این رو،  از  یافتند.  دست  محتوا 

علمی حدیثی بوده است.
کارشناسان، دو نکته اساسی مورد نظر بود. نخست اینکه، مصاحبه ها،  برای مصاحبه با   .3
که  باشند  کسانی  مصاحبه شونده ها  اینکه،  دوم  باشد.  نو  نکات  یافتن  برای  و  هدفمند 
کمتر  بتوانند هدف مصاحبه را تأمین نمایند؛ یعنی دارای حرف های خاص منتشرنشده یا 
در  که  مصاحبه شونده هایی  فهرست  این رو  از  باشند.  حدیث  دانش  حوزه  در  منتشرشده 
کمتر انتشاریافته در  که حرف های علمی  مقّدمه آمده، لیستی برای معّرفی صاحب نظرانی 
که همه صاحبان اندیشه های نو در  علوم و معارف حدیث دارند نیز هست. اّدعا نمی شود 

این فهرست، معّرفی شده اند بلکه معرفی شدگان، صاحبان اندیشه های نو هستند.

گی های آن ج( طراحی شاخه   ها و ویژ

ک »واقعیت موجود« و »کاربردی بودن« در  بر اساس دو مال دسته بندی دانش های حدیثی 
گرفتن پیشینه علمی، روش های دسته بندِی دیگر و نیازهای آینده،  برابر »نظری بودن«، با در نظر 
انجام شده است. این شاخه بندی، هندسه علوم و معارف حدیث را از نگاه نگارنده نشان نمی دهد 
کاربردی برای نیازسنجی پژوهشی است. این هندسه، تنها هندسه ممکن و قابل  بلکه هندسه ای 
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که موجب ترجیح آن شده است. شاخه های علوم و  ارائه در این راستا نبوده ولی ویژگی های دارد 
معارف حدیث در این پژوهش به شکل زیر است:

جدول 1: شاخه های علوم حدیث

اولویت های پژوهشیمحورهای مطالعاتیردیف

فقه الحدیث1

1. مبادی، مبانی و آسیب های فهم حدیث
2. روش ها، قواعد و منبع شناسی فهم حدیث

3. غریب الحدیث
4. مشکل الحدیث

5. اختالف الحدیث

رجال2

1. فلسفه، قواعد، روش ها و منابع رجالی
2. راوی شناسی
3. سندشناسی

ح  و تعدیل 4. جر

قواعد الحدیث و درایه3

معارف  و  علوم  ارتباط شناسی  و  ع شناسی  موضو هندسه،   .1
حدیث

2. فلسفه، ماهیت و حّجیت حدیث
قواعد  منبع شناسی  و  روش شناسی  الحدیث،  آداب   .3

الحدیث

تاریخ حدیث4

1. فلسفه و منبع شناسی
گرایش معصومان علیهم السالم 2. تاریخ حدیث با 

کمان گرایش حکومت ها و حا 3. تاریخ حدیث با 
گروه های اثرگذار 4. حوزه ها، مکاتب، مدارس و 

5. تاریخ علوم و معارف حدیث

منبع شناسی و اعتبارسنجی5

1. منبع شناسی تطبیقی
2. منبع شناسی موضوعی

3. اعتبارسنجی و آسیب شناسی منابع و احادیث
4. تخریج

6
نسخه شناسی، تصحیح متون و 

بازسازی کتب
کتب 1. مبانی و قواعد نسخه شناسی متون و بازسازی 

2. نسخه، تصحیح و تحقیق شناسی تطبیقی
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جدول 2: شاخه های معارف حدیث

اولویت های پژوهشیمحورهای مطالعاتیردیف

ادعیه، اذکار، زیارات و آداب1

1. مبانی و قواعد
2. متن و منبع شناسی

ع و ارتباط شناسی 3. موضو
4. معارف موضوعی

2
تاریخ و سیره اهل بیت، پیامبران 

و امامزادگان علیهم السالم
1. مبانی، روش شناسی و منبع شناسی

2. تاریخ و سیره پژوهی موضوعی

حدیث و علوم3

1. روان شناسی
2. علوم تربیتی و آموزشی

3. علوم اجتماعی و فرهنگی
4. هنر، زبان، ادبیات و منطق

5. علوم اقتصادی
6. علوم سیاسی

7. علوم مدیریت و استراتژیک
کیهان شناسی  .8

9. علوم پزشکی، بهداشت و محیط زیست
کشاورزی 10. علوم زیستی و 

11. علوم ارتباطات، تبلیغات و فن آوری اطالعات
12. علوم نظامی و امنیتی
13. علوم پایه و مهندسی
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جدول 3: شاخه های حدیث و علوم اسالمی

اولویت های پژوهشیمحورهای مطالعاتیردیف

حدیث، تفسیر و علوم قرآن1

گرایش ها و روش ها 1. مکاتب، 
2. مبانی و قواعد تفسیر و مسائل علوم قرآن

3. زبان شناسی، ادبیات و قرائت
4. تاریخ تفسیر و قرآن و منبع شناسی

5. تفسیر ترتیبی و سوره
6. تفسیر غرر

گرایشی 7. تفسیر 
8. تفسیر موضوعی

حدیث، اخالق و عرفان2

گرایش ها، روش ها و منابع 1. مبانی، مکاتب، 
2. اخالق و عرفان نظری

کاربردی 3. اخالق حرفه ای و 
4. عرفان عملی

حدیث، حکمت و کالم3
کالم 1. فلسفه و تاریخ حکمت و 

گرایش ها، روش ها و منابع 2. مبانی، مکاتب، 
کالم موضوعی 3. حکمت و 

اصول، فقه و حقوق مأثور4

1. فلسفه و تاریخ
گرایش ها، روش ها و منابع 2. مبانی، 

3. اصول مأثور
4. قواعد و مسائل فقه مأثور

5. حقوق مأثور
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جدول 4: شاخه های تطبیقی

اولویت های پژوهشیمحورهای مطالعاتیردیف

اهل سّنت و فرقه های شیعی1
گرایش ها، روش ها و منابع 1. مبادی، مبانی، 

2. علوم حدیث
3. معارف حدیث

ادیان و مکاتب2
1. مبادی، مبانی، روش ها و منابع

2. علوم و معارف تطبیقی

مستشرقان3
1. مبادی، مبانی، روش ها و منابع

2. مطالعات امامیه
3. مطالعات غیر امامیه

و  نکات  قّوت ها،  دارای  آن،  ذیل  عنوان ها،  سازمان دهی  آن،  دنبال  به  و  شاخه  بندی  این 
که در ادامه می آید. نیازمند توضیحاتی است 

»علوم حدیث«، نخستین شاخه از این درخت، شامل دانش هایی است که در دست یابی،   .1
همه  شاخه،  این  دارد.  نقش  حدیث،  بهره شناسی  و  ارتباط شناسی  فهم،  ارزیابی، 
گزاره های مربوط به صدور، انتقال، چگونگی فهم، بهره ها و روابط حدیث را در خود جای 
داده است. ترتیب قرارگیری زیرشاخه ها بر پایه آثار موجود در هر زیرشاخه بوده است. در 
کتاب،  از  اعم  زیرشاخه  هر  در  تولیدشده  آثار  حجم  نشان دهنده،  ترتیب،  این  حقیقت، 
و  »اعتبارسنجی«  الحدیث«،  »قواعد  به  شاخه  این  در  است.  تاریخ  طول  در  و...  مقاله 
کتب« توّجهی ویژه شده است. این توّجه بر  »نسخه شناسی، تصحیح متون و بازسازی 

کار بیشتر در این عرصه هاست. پایه لزوم 
موضوعات  در  حدیثی  گزاره های  به  خود  رسمی  تعریف  در  هرچند  حدیث«،  »معارف   .2
گفته می شود ولی در این جدول برای رعایت حجم زیرشاخه ها و  مختلِف مورد نیاز انسان 
عنوان ها به دو شاخه تقسیم شده و شاخه نخست با عنوان »معارف حدیث« و شاخه دوم 
با عنوان »حدیث و علوم اسالمی« آمده است. »معارف حدیث« در این درخت به معنای 
شناخته  مرسوم  اسالمی  علوم  به عنوان  که  است  حدیث  از  برگرفته  گزاره ای  دانش های 
که  علوم«  و  »حدیث  زیرشاخه  این رو  از  است.  مرسوم  اسالمی  علوم  پشتوانه  یا  و  نشده 



..........................................................................  هنآه تسدشه و هنآه  ه شذت همدآ  20

گرفته است. همچنین  شاخک های آن از علوم اسالمی مرسوم نبوده، ذیل این شاخه قرار 
که هنوز به دانشی مرسوم در علوم اسالمی تبدیل نشده و  »ادعیه، اذکار، زیارات و آداب« 
که پشتوانه علوم اسالمی  »تاریخ و سیره اهل بیت، پیامبران و امامزادگان علیهم السالم« 
دانش های  است.  آمده  بخش  این  در  دارد  نقش  آن  گزاره های  اعتبارسنجی  در  و  بوده 
گزاره ای در برابر دانش های پیرامونی و مقّدماتی و دانش های تطبیقی قرار دارد. مراد این 

گزاره هایی برگرفته از حدیث هستند. که دانش های مزبور، شامل  است 
که در طول تاریخ بر پایه قرآن و حدیث، شکل  »حدیث و علوم اسالمی« دانش هایی است   .3
این  است.  روایات  و  آیات  از  برگرفته  آن  گزاره های  از  بسیاری  و  ساختار  مبانی،  و  گرفته 
کنون به عنوان علوم اسالمی مرسوم شناخته شده و در بین دانش های منسوب  دانش ها ا

به دین، بهره بیشتری از آیات و روایات می گیرد.
نسبت  شیعیان  مطالعات  نشان دهنده  که  پرداخته  مواّدی  به  تطبیقی«  »مطالعات   .4
کاری  تنها،  تطبیقی،  مطالعات  حقیقت،  در  است.  دیگر  ادیان  و  مکاتب  مذاهب،  به 
که شیعه، نسبت به ادیان،  مقایسه ای نیست بلکه مجموعه مطالعاتی را شامل می شود 
شیعی  مبانی  با  خودبه خود  مطالعه کننده،  چون  می دهد؛  انجام  دیگر  مذاهب  و  مکاتب 
به مطالعه می پردازد و نوعی تطبیق روشن یا غیر روشن در آن وجود دارد. در این شاخه، 
و  اسالم شناسی  به  غرب  و  شرق  در  که  است  مسلمانانی  غیر  همه  »مستشرقان«،  از  مراد 

کرده اند. پژوهش های مرتبط با آن روی آورده و اندیشه های خود را ابراز 
که مقّدمات، مبانی و  »فقه الحدیث« از زیرشاخه های علوم حدیث بوده و دانشی است   .5
گرایش ها و روش های فهم  ح می کند. همچنین در این دانش از  قواعد فهم حدیث را مطر
حدیث و موانع و آسیب های آن سخن می گویند. مأموریت فقه الحدیث، در اختیارنهادن 
الحدیث«  »فقه  زیرشاخه  در  است.  موانع  همه  کنارزدن  و  حدیث  فهم  زمینه های  همه 
برای نخستین بار به تفکیک »مشکل الحدیث« از »غریب الحدیث« و »مختلف الحدیث« 
گانه آمده است.  مبادرت شده و موضوعات زیرمجموعه هر یک از این ها، به صورت جدا
نکته قابل ذکر در این عرصه، جداسازی واژه شناسی ها و مفهوم شناسی های موضوعی از 
تخّصصی  زیرشاخه های  در  موضوعی ها  است.  عام  مفهوم شناسی های  و  واژه شناسی ها 
خود آمده و عمومی ها در قالب شاخک های »غریب الحدیث« یا »مشکل الحدیث« قرار 
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گرفته است. در عنوان های این زیرشاخه به نقش مخاطبان در فهم حدیث، توّجه بسیار 
در  موجود  واقعیت های  علیهم السالم،  معصومان  اشاره  اساس  بر  توّجه  این  است.  شده 
و  سمانتیک  و  هرمنوتیک  دانش  از  مهمی  بخش  پردازش  باهدف  نیز  و  حدیث  صدور 
از  نیز  حدیث«  »خانواده  ع  موضو است.  گرفته  صورت  حدیث  دانش  در  آن  بومی سازی 
گذشته در شیعه  ع از  بخش های قابل توّجه در عنوان های این زیرشاخه است. این موضو
ح بوده و روایات منابع حدیثی بر اساس آن دسته بندی شده اند. امروزه پرداختن به  مطر
گرفته و با جامعیتی دوچندان در  ع با بهره گیری از ابزار رایانه، شکلی نو به خود  این موضو
که نیازمند پرداختن مجّدد برای بازسازی و  گردآوری مشابهات روبه رو شده است؛ امری 

تقویت زیرساخت ها و روش هاست.
»رجال« دانشی برای سنجش اعتبار رسانندگان حدیث یا همان راویان است. این دانش   .6
بحث  به  را  حدیثی  اسناد  و  راویان  تک تک  و  گرفته  بهره  پشتوانه  به عنوان  قواعدی  از 
می گذارد. در زیرشاخه رجال، تالش شده تا نگاه های نو به این دانش، دیده شود. »اجتهاد 
در رجال« و بازنگاری جایگاه این دانش در مجموعه علوم و معارف حدیث به عنوان راهی 
گاهی  گرفته است.  در سنجش اعتبار حدیث، زیربنای بسیاری از عناوین این بخش قرار 
کنونی دانش رجال، شاخکی با عنوان »قواعد و فوائد« دیده می شود.  در دسته بندی های 
کاربرد  که در سراسر این دانش یا بخش های چندی،  مراد از قواعد رجالی، مباحثی است 
یا  کوچک  بخشی  در  تنها  که  می شود  گفته  بحث هایی  به  رجالی  فوائد  برابر،  در  دارد. 
کاربرد است. در جدول حاضر، قواعد رجالی، همراه با فلسفه رجال  کتابی خاص، دارای 
دسته بندی شده و فوائد نیز همان روش شناسی است. در حقیقت »قواعد و فوائد رجالی« 
»فلسفه  همراه  به  حدیثی  دانش های  سایر  با  همسان  و  جدید  شکلی  با  و  هم  کنار  در 
کاری نو در راستای  رجال« آمده است. جایگزینی عنوان »روش شناسی« به جای فوائد، 

روشن سازی مفاهیم و همسان سازی مصطلحات است.
و  داشته  کاربرد  حدیثی  دانش های  سراسر  در  که  مباحثی  به  درایه«  و  الحدیث  »قواعد   .7
دانش  هر  مبانی  است.  پرداخته  می دهد،  شکل  را  دانش ها  این  کّلی  مبانی  به گونه ای، 
این  در  دانش ها  همه  با  مرتبط  مبانی  ولی  می شود  بررسی  مربوط  زیرشاخه  در  حدیثی 
کاربردی دیرینه در شیعه  الحدیث«  گذاشته می شود. عنوان »قواعد  زیرشاخه به بحث 
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حقیقت،  در  می شود.  یاد  »درایه«  عنوان  با  آن  از  پسین  قرون  در  که  دارد  سّنت  اهل  و 
محسوب  مستقل  دانشی  مصطلح شناسی،  زیرا  نیست؛  مصطلحات  شناخت  درایه، 
نشده و تنها، نمایه ای از علوم حدیث است؛ بلکه درایه، همان قواعد الحدیِث مصطلِح 
و  علوم  »هندسه  است.  گرفته  صورت  بسیاری  نوآوری های  زیرشاخه  این  در  قدماست. 
در  حدیثی  دانش های  تولید  در  الزم  زیرساخت های  از  یکی  به عنوان  حدیث«  معارف 
و  حدیث  دانش  بازپردازی  توان  زیرشاخک،  این  است.  شده  طّراحی  زیرشاخه  این 
گسترش آن را با شناسایی رابطه اجزای علوم و معارف حدیث با یکدیگر، فراهم  تولید و 
زیرشاخه است  این  در  بنیادین  پژوهشی  از عرصه های  »ارتباط شناسی حدیث«  می کند. 
با  حدیث  معارف  و  علوم  رابطه  شناخت  ندارد.  چندانی  شایسته  نگاشته های  هنوز،  که 
حقیقت،  در  می کند.  فراهم  را  میان رشته ای  دانش های  تولید  زمینه  دیگر،  دانش های 
دانش  از  توّقعات  و  کنونی  پرسش های  از  بسیاری  به  پاسخ گویی  توان  زیرشاخک،  این 
حدیث را داراست. در ارتباط میان دانش حدیث و دیگر دانش ها، عنوان »گزاره شناسی« 
که هنوز همه  به صورت پرشمار، تکرار شده است. بهره گیری از این عنوان در جایی بوده 
از شناسایی  با آن دانش، شناسایی نشده باشد. پس  گزاره های حدیثی مرتبط  یا بیشتر 
گزاره های مرتبط، نوبت به دسته بندی و پژوهش های میدانی و تطبیقی و قاعده سازی 
کار و نیاز موجود در این  می رسد. در حقیقت، پرشماری این عنوان ها نشان دهنده حجم 
حدیث  ع شناسی  موضو به  توّجه  زیرشاخه،  این  در  دیگر  نوپردازی های  از  است.  زمینه 
ع شناسی حدیث، راهی را برای بهره برداری فزون تر از این نعمت معصومانه  است. موضو
برای  را  زمینه  می توان  حدیثی،  متن  یک  موضوعات  همه  شناخت  با  می دهد.  نشان 
گزاره های برگرفته از حدیث و تولید قواعد حدیث پایه در زمینه های مختلف  گسترده سازی 
گرفته  کرد. در »فلسفه، ماهّیت و حّجیت حدیث«، نگاه های نویی مورد توّجه قرار  فراهم 
که بازپردازی مفاهیم نخستینی چون قطع و ظن، از الزامات آن است. »آداب الحدیث« 
آن  احیای  صدد  در  حاضر  پژوهش  که  است  حدیث  دانش  در  فراموش شده  زیرشاخکی 
پیش  در  را  مهم  ماده  این  دیگر  بار  مختلف،  عنوان های  عرضه  و  شناسایی  با  و  برآمده 
که به روش های عمومی در علوم و  چشم قرار می دهد. »روش شناسی« زیرشاخکی است 
گرفته و  معارف حدیث می پردازد. روش های تخّصصی هر زیرشاخه در حیطه خودش قرار 



23  .............................................................. اولویت هیی رژوهتی علوم و معیپف حدیث 

روش های عمومی حدیثی در این زیرشاخه آمده است.
و  زمان محور  قالبی  در  را  آن  و  می پردازد  حدیث  انتقال  و  صدور  سیر  به  حدیث«  »تاریخ   .8
گرایش مهم از تاریخ حدیث، مشمول  مکان محور به بحث می گذارد. در این زیرشاخه، دو 
که بیشترین نقش را در تاریخ سازی حدیثی داشته است. همچنین  توّجهی ویژه شده؛ چرا
تا  یافته اند  درخور  پردازشی  حدیثی،  اثرگذار«  گروه های  و  مدارس  مکاتب،  »حوزه ها، 
تمثیل،  در  شاخک  این  آید.  دست  به  حدیثی«  »جریان شناسی  در  پرشماری  محتواهای 
همانند ممّیزی دانش حدیث و رابطه آن با نیازسنجی این دانش است. با جریان شناسی 
گردآوری و تحلیل شده و سیر نموداری رشد و  کنونی،  گذشته و  حدیثی، همه رویدادهای 
افول فعالیت های حدیثی روشن می شود. این تحلیل، زمینه را برای برنامه ریزی و مدیریت 
می نهد.  اختیار  در  آینده،  تا  گذشته  از  را  حدیث  سیر  منطق  و  کرده  فراهم  حدیث  دانش 
که به مناطق پرکار و صاحب روش، اطالق می شود، پرداختی شایسته  »حوزه های حدیثی« 
در میان عنوان ها یافته و بخشی از جورچین »جریان شناسی« را می سازد. »مکاتب حدیثی« 
که به اندیشه های مبنایی خاص اشاره دارد، مورد توّجه قرار گرفته است. »مدارس حدیثی« 
که صاحبان اندیشه ای خاص  گفته می شود  از َقَمرهای مکاتب و حوزه هاست و به جاهایی 
از  یکی  با  و  بوده  فّعال  دیگران،  اندیشه های  پردازشگران  بلکه  ندارند،  حضور  حدیث  در 
آن ها  اندیشه  که  کسانی اند  اثرگذار«  »گروه های  دارند.  َقَمری  رابطه  حدیثی،  حوزه های 
فعالیت های  بر  گروه ها  این  است.  توّجه  شایسته  اما  نیافته،  رواج  مکتب،  یک  به اندازه 
حدیثی اثرگذار بوده اند ولی یا دارای ساختاری منسجم در ارتباط با یکدیگر نبوده، یا آثار 
پرشماری از آن ها باقی نمانده و یا اندیشه آن ها مورد توّجه بسیار، قرار نگرفته است. همه 
که به بررسی توّلد، رشد  کاری  این زیرشاخک ها، »جریان شناسی حدیثی« را شکل می دهد؛ 
گون حدیث پرداخته و سیر تطور حدیث، از آغاز تا کنون را تحلیل می کند.  و دوران های گونا

در حقیقت، تاریخ حدیث با مأموریِت جریان شناسی، خوانده و پرداخته می شود.
که به شناخت توصیفی و تحلیلی  »منبع شناسی و اعتبارسنجی« زیرشاخه ای دیگر است   .9
منابع حدیثی و میزان اعتبار آن ها از جهات مختلف می پردازد. عّلت همراهی اعتبارسنجی 
دهد.  گسترش  را  آن  می خواهد  پژوهش،  این  که  است  ویژه ای  نگاه  منبع شناسی،  با 
است  کتاب هایی  یا  و  حدیثی  نخستین  نگاشته های  معنای  به  شاخک  این  در  »منبع« 
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همچنین  دارد.  وجود  کنون  ا و  آمده  آن ها  در  بار  نخستین  برای  معصومان  احادیث  که 
کنون  از این نگاشته ها دست زده اند و ا که به ترکیب و تدوین بخش بزرگی  کتاب هایی 
این  بر  می گیرند.   قرار  »منبع«  دایره  در  می شوند،  شناخته  واسطه  کتاب های  به عنوان 
بدون  منبع شناسی  در حقیقت،  دارد.  اعتبارسنجی  کاربرد  منبع شناسی،  ع  نو اساس، هر 
توّجه به نتیجه آن، بهره ای نخواهد داشت. مهم ترین نتیجه منبع شناسی، اعتبارسنجی 
از هر منبع است. اعتبارسنجی، همراه با آسیب شناسی  منابع و یادگیری راه بهره برداری 
از منبع در قالب »منبع شناسی موضوعی«  گرفته و چگونگی بهره برداری  مورد توّجه قرار 
کثرت آسیب ها  ح شده است. عّلِت آوردن آسیب های حدیثی به همراه اعتبارسنجی،  مطر
حوزه  در  حدیثی  آسیب های  بیشتر  که  شد  روشن  بررسی،  از  پس  است.  منابع  حوزه  در 
گر در یک دسته بندی، عرصه فعالیت های حدیثی را به سه قسمت  منابع شکل می گیرد. ا
کنیم، دوسوم این عرصه، در قالب، منابع ظاهر شده و از  صدور، انتقال و فهم، تقسیم 
ع شناسی آن  یک سوم باقی مانده نیز بخش مهمی از آسیب هایش به متن حدیث و موضو
منابع،  با  را  آسیب ها  درصد  هشتاد  حدود  چیزی  می توان  این رو  از  برمی گردد.  منبع،  در 
مرتبط دانست. در این زیرشاخه، دانش های نوینی چون »اعتبارسنجی منابع حدیثی« و 
گشوده و  گرفته است. این دانش ها، بابی تازه را در علوم حدیث  »تخریج« مورد توّجه قرار 
که با نگاه قدمای صاحب قراین حدیثِی  در بهره برداری از منابع و احادیث، نگاهی تازه را 
که  کتاب هایی  کم می گرداند. در شاخک »منبع شناسی تطبیقی«  بسیار، نزدیک است، حا
ع داشته و در موضوعی خاص نمی گنجد، بررسی می شود. »منبع شناسی  بیش از یک موضو
موضوعی« به گونه ای خاص از منبع شناسی ها می پردازد. در این شاخک، منابع مرتبط با 
- مثاًل - فقه الحدیث یا »حدیث، تفسیر و علوم قرآن« بررسی نمی شود بلکه این منابع در 
زیرشاخه های تخّصصی خود، مورد توجه قرار می گیرد. در این شاخک، تنها، موضوعات 
منابع  یا  مصادیق  نمونه ها،  که  »رویکردشناسی«  هایی  و  »سبک شناسی«  به  مربوط 

متعّددی دارد، بررسی می شود.
»منبع شناسی  با  ادغام  امکان  هرچند  کتب«  بازسازی  و  متون  تصحیح  »نسخه شناسی،   .10
کارهای بسیار  که در این زیرشاخه از دانش حدیث،  و اعتبارسنجی« را داشت ولی از آنجا
عنوان  این  مستقل  ح شدن  مطر هستیم.  جهشی  فعالیتی  نیازمند  گرفته،  صورت  کمی 
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که  است  دانشی  کند.  »نسخه شناسی«  افزون  را  عرصه  این  در  کار  به  رغبت  می تواند 
ح می کند. »تصحیح متون«  کشف، شناخت، توصیف و تحلیل نسخه خّطی را مطر قواعد 
می کند.  پیدا  همپوشانی  اصول،  دانش  قواعد  با  گاهی  که  دارد  خود  ویژه  قواعدی  نیز 
»بازسازی کتب« نیز روشی برای احیای کتاب های مفقود است. این روش دارای قواعدی 
کتاب های پیشین نیز  است تا استانداردهای الزم را تأمین نماید. قواعد تصحیح و تحقیق 
کتاب های پیشین، وضعیت  کنون تحقیق و تصحیح  گرفته است. ا در این زیرشاخه، قرار 
بزرگانی صاحب  کنار  یا ناشناخته در  اندک  با میزان دانش  افراد مختلفی  مناسبی ندارد. 
علم و مهارت، وارد عرصه تصحیح و تحقیق منابع شده اند و این چالش، شناخت درست 
کرده و صحیح و سقیم را در آینده تاریخی این منابع مخلوط می کند.  از نادرست را مشکل 

کشف و ارائه ضابطه های منطقی و هدفمند در این عرصه، ضروری است. از این رو 
نگاهی  دچار  کنونی  روزگار  در  که  است  عرصه هایی  از  آداب«  و  زیارات  اذکار،  »ادعیه،   .11
تبّرکی شده و علوم فراوان درون و پیرامون آن فراموش  شده است. قدمای شیعه به این 
دانش های  و  ع  موضو این  احیای  نیازمند  کنون،  ا می کردند.  بیشتری  توّجه  زیرشاخه، 
ع از زیرشاخه های دیگر، باهدف توّجه بیشتر  مرتبط با آن هستیم. مستقل کردن این موضو
ع و ارتباط شناسی« عرصه ای بنیادین را  به آن انجام شده است. در این زیرشاخه »موضو
کاربردهای بسیار  می سازد. با اجرای این پروژه در متون دعا، ذکر، زیارت و ادب، می توان 
خاص  توّجه  مورد  زیرشاخه  این  در  آداب  شاخک  کرد.  عرضه  و  شناسایی  را  متون  این 
گرفته است. »آداب« روش برخورد با هر چیزی را نشان می دهد. اینکه خالق انسان،  قرار 
کنونی  که در عصر  چه راهی را برای برخورد با هر چیزی، قرار داده، موضوعی مهم است 
ع شکل می گیرد.  نیازی دوچندان به آن داریم. سبک زندگی اسالمی، ذیل همین موضو
مقابله با تهاجم فرهنگی، مصاف با هجمه های روانی و جنگیدن در میدان جنگ روانی، 
نیازمند بهره گیری از این شاخک است. شاید بتوان تفاوت »آداب« با »اخالق« را در میزان 
که هرچند اختیاری  اختیاری بودن مصادیق آن دانست. اخالق به موضوعاتی می پردازد 
که در اختیار انسان نیست  است ولی ریشه ای از اجبار را در خود دارد مانند »سالمندشدن« 
اوست؛  خود  اختیار  در  کند،  رفتار  چگونه  و  چه  سالمندی،  سنین  در  سالمند  اینکه  ولی 
ح می شود. در برابر، »آداب« به اموری می پردازد  ع »اخالق سالمندی« مطر بنابراین موضو
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کسی می تواند موّذن بشود  که  که ریشه آن نیز در اختیار انسان است مانند »موّذن شدن« 
ع »آداب اذان گویی« مواجهیم. تفاوت دیگر این دو عرصه به  یا نشود؛ بنابراین با موضو
گر  ا و  می شود  تعریف  ع  شر دایره  در  »آداب«  بازمی گردد.  آن  بودن  عقلی  یا  بودن  شرعی 
از  بزرگی  یا بخش  بتواند همه  یا به سختی  و  نتواند  نپردازد، شاید بشر  آن  بیان  به  ع  شار
که در چارچوب های شرعی  کند. در برابر، اخالق، امری ُعرفی و عقلی است  کشف  آن را 
که پایه آن  ع، فهمی نسبت به رفتاری خاص  قرار می گیرد؛ یعنی عقل بدون دخالت شر
پسین،  قدم  در  می گیرد.  جای  اخالق،  حیطه  در  رفتار  این  و  دارد  است،  انسان  سرشت 
کّلیات شرعی، تطبیق می دهد. شاید در دانش اخالق معاصر، چنین  عقل، این رفتار را با 
گذشته، چنین تفکیکی وجود داشته  تفکیکی وجود نداشته باشد ولی در علوم اسالمی از 
فقه  به  و  گرفته  قرار  آداب  مانند »چگونگی غذاخوردن« در حیطه  لذا موضوعاتی  است؛ 
ملحق می شدند و »صداقت« در حیطه اخالق قرار می گرفت. شاخک »معارف موضوعی« 
به بررسی موضوعات مختلف در محتوای دعاها، ذکر ها، زیارت ها و آداب پرداخته است. 
در این زیرشاخه عنوان های پژوهشی مرتبط با تبلیغ، برجسته شده است. تبلیغ، سّنتی 
دیرینه در حوزه ها بوده و جزو وظایف ذاتی روحانیان به حساب می آید. امروزه این تکلیف، 
کمک  نیازمند بازنگری و بازسازی مبانی و روش هاست. دانش حدیث می تواند بیشترین 
ع »آداب العلم« نیز به عنوان مواد قدیمی  را به زیرساخت های علمی »تبلیغ« بکند. موضو

کمتر به آن پرداخته می شود، پردازشی درخور یافته است. که امروزه  مورد توّجه شیعه 
گزارش های مرتبط  »تاریخ و سیره اهل بیت، پیامبران و امامزادگان علیهم السالم« به همه   .12
با زندگی اهل بیت، پیامبران و امامزادگان علیهم السالم پرداخته و توصیف ها و تحلیل های 
موجود از رفتار ایشان را بررسی می کند. این زیرشاخه، می توانست در زیرشاخه های دیگر 
سبک  از  حرکت  و  جّدی  تحّولی  نیازمند  سیره نگاری،  روش  در  آنجا  از  ولی  شود؛  ادغام 
بیشتری  توّجه  مورد  تا  یافت  مستقل  عنوانی  هستیم،  درس آموزی  سبک  به  قّصه گویی 
کار می کند  کنون با روش ها و ابزار متعّددی،  واقع شود. دانش تاریخ عام یا علم تاریخ، هم ا
از این وادی، بسیار دور  تاریخ نگاری معصومان علیهم السالم،  یا  که حوزه سیره نگاری و 
و  ویژه  کاری  نیازمند  علیهم السالم،  معصومان  سیره  از  بهره گیری  علمی شدن  است. 
به  دارند،  شیعی  فرهنگ  در  که  ویژه ای  جایگاه  دلیل  به  نیز  امامزادگان  است.  ُپرکمّیت 
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معصومان علیهم السالم، ملحق شدند.
که در حدیث نیز دارای مبانی،  13. زیرشاخه »حدیث و علوم« به دانش های بشری می پردازد 
رشته  دارای  که  بشری  دانش های  همه  زیرشاخه،  این  در  هستند.  قواعدی  و  گزاره ها 
کشور هستند، لحاظ شده است. برخی از حوزه ها و رشته ها با یکدیگر  دانشگاهی در داخل 
از  کمتر  چندان  حدیثی،  گزاره های  حجم  یا  و  موضوعات  حجم  حیث  از  تا  شده  ادغام 
حوزه ها و رشته های دیگر نباشد. حجم موضوعات در این زیرشاخه، نشان دهنده ظرفیت 
که  گزاره هایی است  کار در این حوزه است. تمّدن سازی اسالمی، متوّقف بر شناخت  باالی 

می تواند یاریگر دانش های بشری و یا جهت دهنده آن باشد.
در  است.  اسالمی«  علوم  و  »حدیث  شاخه  از  زیرشاخه ای  قرآن«  علوم  و  تفسیر  14. »حدیث، 
گرایش ها، روش ها و قواعد تفسیر  این زیرشاخه، همه مباحث مربوط به مبانی، مکاتب، 
کنون علوم تفسیر و  ح می شود. هم ا و علوم قرآنی با نگاه نص گرایانه و حدیث محور مطر
کمتر به متون  و  گرفته  قرار  از حدیث، مورد پردازش  توّجه  قابل  با فاصله ای  علوم قرآن 
احادیث در قاعده سازی تفسیری و مطالب علوم قرآنی توّجه شده است. پژوهش حاضر 
زیرشاخه  این  در  کند.  کم  را  فاصله  این  حدیث پایه،  موضوعاتی  ارائه  با  است  درصدد 
کریم با نگاه حدیثی پرداخته شده و موضوعاتی بکر  »زبان شناسی، ادبیات و قرائت« قرآن 
گانه، مورد توّجه  گونه های مختلف تفسیر به صورت جدا را سامان داده است. همچنین 

که تازگی دارد. گرفته  قرار 
و  کرده  بررسی  را  عرفان  و  اخالق  حوزه  در  حدیثی  گزاره های  عرفان«  و  اخالق  15. »حدیث، 
ع را به مکتب اهل بیت علیهم السالم نزدیک کند. دانش  تالش می کند تا فضای این موضو
از فضای صوفیانه، غیر شیعی و حّتی غربی  نیز دانش عرفان به میزانی، متأثر  و  اخالق 
ع اخالق و عرفان، یاری گر  ارشادات معصومان علیهم السالم در موضو و شرقی، شده اند. 
عقل بوده و راه را روشن تر می کند. ترکیب اخالق و عرفان بر پایه ضرورت نگاه واحد به این 
ع، بوده است. اساس عرفان، اخالق است و جدایی عامدانه و قصدشده این دو  دو موضو
از یکدیگر، انحرافاتی را در قالب فرقه های مختلف رقم زده است؛ هرچند تفکیک اعتباری 

ع از یکدیگر، اشکالی نداشته و خطرآفرین نیست. این دو موضو
کالم را به  گزاره های حدیثی مرتبط با فلسفه، حکمت، عقاید و  کالم«  16. »حدیث، حکمت و 
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بحث می گذارد. هنوز فلسفه مسلمانان، رنگ و بوی قرآنی و حدیثی نیافته و آمیختگی 
که  پربهره است  گزاره هایی  دارای  یونان،  فلسفه  دارد. هرچند  یونان  فلسفه  با  بسیاری 
از  بهره گیری  با  اسالمی  فلسفه  بازسازی  ولی  کرده اند؛  پرورده  را  آن  اسالمی  اندیشمندان 
کاهش خطاهای آن  گسترش فلسفه و  منابع اصیل یعنی قرآن و حدیث، موجب رشد و 
کوتاه از  خواهد شد. »حکمت« نیز به  عنوان موضوعی فراتر از فلسفه و پردازشگر معارف 
کّمی و بلند از حیث بازه عمل و جامع از حیث توّجه به ابعاد مختلف، در احادیث،  حیث 
جایگاه ویژه ای دارد. افزون بر آنکه در سخن معصومان علیهم السالم، گزاره های حکیمانه 
بسیاری مشاهده می شود، دانش حکمت نیز با نظر به روایات، قابل ساخت و ساماندهی 
که بایستگی پایبندی در فکر و قلب را داشته و پشتوانه  است. »عقاید« به عنوان اموری 
رفتارهای انسان است، در احادیث، حجم قابل توّجهی را به خود اختصاص داده است. 
عقاید،  زیرمجموعه  همواره  اقناع،  و  مباحثه  مناظره،  گفت وگو،  دانش  به عنوان  »کالم« 
در حوزه  و جدال ها  مباحثات  بیشترین حجم  که  آن رو  از  قرار می گیرد؛ شاید  توّجه  مورد 
ع یعنی »فلسفه«،  که نماد چهار موضو کالم، عنوانی است  عقاید، واقع می شود. حکمت و 

گرفته است. »حکمت«، »عقاید« و »کالم« قرار 
دانش  است.  اسالمی«  علوم  و  »حدیث  از  دیگر  زیرشاخه ای  مأثور«  حقوق  و  فقه  17. »اصول، 
اصول در شیعه برای فهم بهتر حدیث، بنیان گذاری شد. قواعد این دانش با بهره گیری از 
روایات، سیره و عقل، در گذر زمان، تهیه و تدوین شد. امروزه با بهره گیری از رایانه، می توان 
روایات فراوانی را در دانش اصول مورد بحث قرار داد و بر غنای این علم، افزود. قواعد مأثور 

گسترش بیشتری دارد. کنونی، زمینه  فقهی نیز با بهره گیری از روش ها و امکانات 
18. زیرشاخه »اهل سّنت و فرقه های شیعی« به مطالعات درباره اهل سّنت و فرقه های آن 
کشف موضوعات مورد  و نیز فرقه های منحرف شیعی مانند اسماعیلیه می پردازد. برای 
نیاز در این عرصه، سایت دانشگاه های بزرگ اهل سّنت مانند االزهر، اّم القری، ملک عبد 
کز  نیز مرا کز و  از این مرا آثار پرشماری  العزیز، زیتونه، دمشق، مسقط و... بررسی شده و 
بررسی  عربستان  الوقفیه  المکتبة  و  مغرب  الحسنیة  دارالحدیث  همچون  دیگری  علمی 
»علوم  عنوان  در  موجود  موضوعات  به  زیرشاخه  این  در  حدیث«  »علوم  شاخک  شد. 
کرده و شاخک »معارف حدیث« موضوعات موجود در عنوان  حدیث« همین جدول توّجه 
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»معارف حدیث« و »حدیث و علوم اسالمی« همین جدول را اشاره دارد.
زیرشاخه »ادیان و مکاتب« به مطالعات مرتبط با ادیان الهی مانند مسیحیت و یهودیت و   .19

مکاتب بشری همانند مکاتب خودساخته غربی و شرقی می پردازد.
20. زیرشاخه »مستشرقان« به بررسی و نقد فعالیت های غربیان و شرقیان در حوزه حدیث، 
برای دستیابی  ارائه می کند.  را  آثار، مبانی و روش هایی  این  با  برای مواجهه  و  پرداخته 
گسترده مورد  به نیازهای این عرصه، فعالیت های اسالم پژوهان غربی و شرقی به صورت 

گرفت و در دو بخش امامیه و غیر امامیه، تفکیک شد. بررسی قرار 

د( ساماندهی و سازماندهی

ساماندهی عنوان های پژوهشی و سازماندهی آن ذیل زیرشاخه های اختصاصی، مرحله ای 
گام، ارائه توضیحاتی، ضروری است. کار بود. درباره این  دیگر از 

کار است. می توان با روشی  عنوان های ارائه شده، نمونه ای از موضوعات پژوهشِی نیازمند   .1
اعتبارسنجی  در  مثاًل  کرد؛  اضافه  دیگر  عنوان  هزار  ده ها  پیمودیم،  پژوهش  این  در  که 
منابع، می توان به تعداد منابع حدیثی موجود، عنوان پژوهشی نوشت؛ اما در عرصه هایی 
به عنوان های  بتوان  تا  شده  ذکر  نیاز،  مورد  عناوین  از  نمونه هایی  تنها  قبیل،  این  از 
رفتن عنوان های  از دست  نشر، موجب  و فضای  زمان  و محدودیت  کرد  اشاره  بیشتری 
ضروری نشود. در برابر، عنوان های برخی از موضوعات، می توانست به صورت نمونه ای 
بیاید، ولی به طور تفصیلی آمده است. چنین عنوان هایی نیازمند توّجه و پردازش بیشتر 

در فضای علمی و پژوهشی است مانند برخی از موضوعات در زیرشاخک آداب.
برخی از موضوعات را می توان از چشم اندازهای متفاوتی نگریست. از همین رو ممکن است   .2
عنوانی ذیل یک زیرشاخه آمده، درحالی که مخاطب، بتواند آن را در زیرشاخه ای دیگر هم 
بیاورد. امکان تعّدد جانمایی عناوین به جهت امکان تعّدد نگاه به هر عنوان است. در این 
راستا با بررسی های انجام گرفته، زیرشاخه ای برگزیده شده که نیازمندی بیشتری به موضوع 
مورد بحث دارد. برخی از موضوعات، در دو زیرشاخه آمده است؛ مانند »تعامل با مذاهب«. 

کار به معنای امکان و ضرورت نگاه به موضوع از زاویه های مختلف است. این 
مخاطب  به  خاصی  پیام  انتقال  درصدد  خاص،  شاخه ای  در  عنوان  دادن  قرار  با  گاهی   .3
در  یا  آورد  تطبیقی«  معارف  و  »علوم  در  می توان  را  »پلورالیسم«  ع  موضو مثاًل  بوده ایم؛ 
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که این اندیشه، ریشه ای در  »مبادی و مبانی«؛ ولی در مبادی و مبانی آمده تا اشاره شود 
ادیان راستین پیشین هم ندارد.

برای برخی از موضوعات، عناوین پژوهشی زیادی ذکر شده است؛ مانند »علوم اجتماعی   .4
گرفتن نیازهای جامعه و آسیب های موجود، بوده است.  کار با در نظر  و فرهنگی«. این 
همچنین حجم باالی موضوعات در مبادی و مبانی هر زیرشاخه، نشان دهنده آن است 

که مسیری طوالنی برای تولیدات پژوهشی حدیثی، در پیش است.
برخی از زیرشاخک ها، شاخک ها و زیرشاخه ها در مقام ساماندهی عناوین، با یکدیگر ادغام   .5
کمّیت با بقیه موضوعات، همسان نبودند. از این رو برای نزدیک  شدند. این رده ها از حیث 
کم عنوان با یکدیگر ادغام شدند؛  کّمی رده ها به یکدیگر، موضوعات مشابه و  شدن حجم 

که در قالب »فلسفه تاریخ حدیث« آمده است. مانند »مبادی و مبانی تاریخ حدیث« 
تالش شده تا عنوان های زیرشاخه ها، شاخک ها و زیرشاخک ها، متناسب و مصطلح باشد؛   .6
که پرکاربردتر است به جای »مبادی«  از عنوان »فلسفه رجال«  مثاًل در زیرشاخه »رجال« 
استفاده شده است و در آن عنوانی به شکل »گرایش های رجالی« نیامده چون هنوز چنین 
کردن آن، زود است. البته برخی  ح  تفکیکی در دانش رجال وجود نداشته و زمان برای مطر
از عنوان ها برای ایجاد توّجه و ترغیب، مستقل شدند و برخی به جهت ادغام با یکدیگر، 

عنوانی دیگر یافتند.
گرفته اند  برخی از موضوعات، به خودی خود، نو نیستند؛ ولی در زیرشاخه یا شاخکی قرار   .7
ع »تفتیش  که زاویه ای نو از نگاه را برمی تابد و از این رو، دارای نوآوری است؛ مانند موضو

کالم، نو نیست ولی در حوزه تاریخ و سیره، قابل نوپردازی است. که در حوزه  عقاید« 
قیودی  با  اینجا  در  ولی  است؛  کارشده  مشابِه  پژوهش های  دارای  موضوعات،  از  برخی   .8
قدیمی  انجام یافته،  پژوهش های  از  برخی  همچنین  کند.  تأمین  را  دیگری  نیاز  تا  آمده 

بوده و نیازمند تکرار است.
انجام نشده  کارهای حدیثی چندانی  زیرشاخک ها،  و  زیرشاخه ها، شاخک ها  از  برخی  در   .9
نمایه زنی  و  گردآوری  از  گونه ای  گزاره شناسی  است.  گزاره شناسی  نیازمند  این رو  از  است. 
موضوعی احادیث است که بیشتر در عرصه های میان رشته ای حدیث و علوم دیده می شود.
و  نیاز  با  متناسب  که  است  پژوهش  قابل  مختلفی  قالب های  در  موضوعات  از  برخی   .10
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امکان  معنی  به  پیشنهاد  این  است.  شده  پیشنهاد  قالب ها  از  یکی  موجود،  وضعیت 
نداشتن پژوهش در قالبی دیگر نیست.

هـ( اولویت دهی

ک هایی روشن  ح پژوهشی است؛ از این رو نیازمند مال گامی مهم و نتیجه این طر اولویت دهی، 
آن  به  »درآمد«  در  که  شد  انجام  کارهایی  عنوان،  هر  اولویت  تعیین  برای  بود.  منطقی  روشی  و 

پرداخته ایم. نکات دیگری نیز شایان توّجه است.
گروه نخست، فوری ترین نیازها را  گروه از »الف« تا »د« تقسیم شدند.  اولویت ها به چهار   .1
ع و در  نشان می دهد. یکی از چالش های اولویت گذاری، دادن امتیاز »الف« به یک موضو
کارهای فوری است.  ادامه، نبودن نیروهای الزم برای پاسخ گویی به تعداد پرشماری از 
معیارها  سایر  بر  معیار  این  و  بوده  »پژوهشگرپایه«  حاضر  پژوهش  اولویت های  این رو  از 
عرصه  در  که  شد  روشن  میدانی،  سنجش  از  پس  دیگر،  بیان  به  است.  داشته  حکومت 
این رو  از  دارد.  وجود  کشور  سطح  در  آماده«  »پژوهشگر   300 حدود  حدیثی  پژوهش های 
اولویت های  به همین نسبت،  نکند.  آمار 300 تجاوز  از  »الف«  اولویت های  تا  تالش شد 
ک »تقّدم و تأّخر«  »ب«، »ج« و »د« دو برابر، سه برابر و چهار برابر شده است. می  شد از مال
که عنوان های مقّدِم  عنوان ها نسبت به یکدیگر برای اولویت بندی بهره برد؛ به این معنا 
ک با اشکاالت چندی مواجه بود. نخست  رتبی، اولویت بیشتری داشته باشند. این مال
در  عنوان ها  از  بسیاری  نداشتند.  تأّخر  و  تقّدم  یکدیگر،  به  نسبت  عنوان ها  همه  اینکه، 
بودند،  تأّخر  و  تقّدم  دارای  که  عنوان هایی  از  بسیاری  اینکه  دوم  بودند.  یکدیگر  ردیف 
این گونه  به عبارت دیگر،  توّقفی.  ضرورتی  نه  بود  ترجیحی  پایه  بر  تأخیرشان  و  تقدیم 
کار نباشد؛ بلکه  که عنوان های پسین، بدون پژوهش در عنوان های پیشین، قابل  نبود 
عنوان های پسین پس از پژوهش در عنوان های پیشین، بهتر قابل کار بود. این ترجیح در 
برابر مرّجحات دیگری همچون نیازهای واقعی جامعه، جایی برای عرض اندام نداشت. 
با نظر به این اشکاالت، معیارهایی هفت گانه و نیز معیار »وجود واقعی پژوهشگران آماده« 

گرفت. محور اولویت دهی قرار 
تعیین اولویت »الف« برای یک عنوان و اولویت »ب« برای عنوانی دیگر، الزامًا به معنی   .2
گاهی با تفاوتی چنددرصدی در امتیازها، عنوانی در  فاصله زیاد آن ها با یکدیگر نیست. 
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گرفته است. اولویت »ب« قرار 
این  در  عنوان  هر  و  شد  تعیین  هفت گانه   معیارهایی  اولویت ها،  دقیق  تعیین  برای   .3
امتیازها،  این  جمع  گرفت.  زیاد(  )خیلی  پنج  تا  کم(  )خیلی  یک  از  امتیازی  چارچوب، 
اولویت های »الف« تا »د« را رقم زد. همچنین امکان بهره گیری از اعشار برای امتیازدهی 
برای  بسیاری  اعشاری  عددهای  از  کارشناسان  و  داشت  وجود  طّراحی شده  نرم افزار  در 
اعداد صحیح بود.  از  اعداد اعشاری بیش  که تعداد  گرفتند؛ به گونه ای  امتیازدهی بهره 
این نکته نشان دهنده میزان دّقت در امتیازهای تعیین شده است. معیارهای هفت گانه 
اسالمی«،  نظام  برای  فایده  »میزان  مردم«،  عموم  برای  فایده  »میزان  از:  است  عبارت 
و  »امکان پژوهش«  ع«،  بین المللی موضو و  مّلی  »ابعاد  نیاز«،  »فراوانی  فوریت«،  »میزان 

»میزان تأثیر در رشد و توسعه دانش مربوط«.
در  است.  گرفته  قرار  توّجه  مورد  اولویت دهی  در  شاخک  و  زیرشاخه  هر  عناوین  تعداد   .4
که عنوان پژوهشی بیشتری دارد، تعداد اولویت های »الف« نیز بیشتر است  شاخک هایی 
و تالش شده تا این نسبت در همه جا رعایت شود. هدف از توّجه به این نسبت، آن بوده 
که نیازهای فوری، توزیعی مناسب یافته و زمینه پاسخ گویی به نیازهای جامعه با نسبتی 

یکسان در موضوعات مختلف، فراهم شود.

و( آمارها

که در ادامه به آن  آمارهای این پژوهش نشان دهنده نکات جالب و نیازمند توضیحاتی است 
اشاره می کنیم.

بودن  بیشتر  دارد.  اختصاص  پژوهشی  علمی  مقاالت  به  پیشنهادی  قالب  بیشترین   .1
سوی  از  بشود.  قالب  این  به  بیشتری  توّجه  تا  شده  موجب  آثار،  این  نگارش  داوطلبان 
که نیمی از پیشنهادها را به خود اختصاص داده، نشان دهنده  دیگر، پرشماری این قالب 

کار در این عرصه است. ظرفیت بزرگ 
کمی را به خود اختصاص داده است. این امر با توّجه به  کتاب، آمار  مقاالت ترویجی و   .2
سطح  مدارک  دارندگان  حدیث،  دانش  پژوهشی  نیازسنجی  مخاطبان  بیشترین  اینکه 
افراد  این  زیرا  به نظر می رسد؛  و معادل های دانشگاهی اند، منطقی  سه و چهار حوزوی 
کتاب،  بیشتر عالقه مند به قالب علمی پژوهشی هستند تا علمی ترویجی. همچنین قالب 
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معمواًل  که  هستند  متخّصصانی  ح،  طر این  اصلی  مخاطبان  و  داشته  عمومی  بهره ای 
بررسی  از  پس  این حال،  با  می دهند.  نشان  عمومی  کتاب های  نگارش  به  کمی  تمایل 
کتاب و 244 عنوان مقاله ترویجی، پیشنهاد شده  نیازهای عمومی جامعه، 124 عنوان 

است.
ح نامه و درس نامه به عّلت نیاز این دو قالب به حمایت سازمان های مرتبط  کمی آمار طر  .3
است. قالب هایی چون، مقاله و پایان نامه، روندی روشن و داوطلبانی همیشگی دارد. در 
این رو،  از  نمی رسد.  ثمر  به  مرتبط،  نهادهای  حمایت  بدون  درس نامه  و  ح نامه  طر برابر، 
ح شده در شاخک های  عنوان های اندکی پیشنهاد شده است. روشن است که همه مواّد مطر

دسته بندی، قابلیت تبدیل به درس نامه را دارد.
موجود  فضای  با  متناسب  شده،  نظریه پردازی  کرسی  برگزاری  برای  که  پیشنهادهایی   .4
کرسی هایی است؛ وگرنه نظریات  از چنین  نهادها به حمایت  کشور و عدم رغبت  علمی 

کرسی های نظریه پردازی را دارد. ح در  متعّدد دیگری نیز قابلیت طر
زیرا  است؛  چهار  سطح  از  پرشمارتر  پژوهشی،  قالب های  در  سه  سطح  پایان نامه های   .5

خواهان بیشتری داشته و انجام آن نیز آسان تر است.
بیشترین شمار عنوان های پیشنهادی در شاخه »معارف حدیث« آمده است. عّلت این   .6
کنون کمتر مورد  امر، وجود زیرشاخه »حدیث و علوم« در این شاخه است. این زیرشاخه، تا

کنونی جامعه را شکل می دهد. گرفته و نیاز  توّجه قرار 
این ناچیز را به محضر »باب دانش پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله« حضرت امام امیرالمؤمنین 
پیشکش  پذیرای  کرمش  آستان  آن که  امید  به  می کنیم.  تقدیم  السالم(  ابی طالب)علیه  بن  علی 

کوچکان نیز باشد.

و الحمدهلل رّب العالمین





کلــّیات

بخش اول





1. درآمد

تصمیم گیری درباره چرایی و چگونگی پژوهش در حوزه های پژوهشی، یکی از پرسؤال ترین 
و  دارد  را  پژوهش  بایستگی  چیزی  چه  اینکه  است.  پژوهشی  برنامه ریزی  و  مدیریت  در  مباحث 
که ادبیات برنامه ریزی پژوهشی را بیش از  کدام موضوعات و عنوان ها ارزشمندترند، پرسشی است 

کرده است.  نیم قرن به خود مشغول 
و  است  روز  مشکل  موضوعی،  چه  اینکه  دانستن  است؛  مسئله یابی  پژوهشی،  هر  آغاز  نقطه 
موضوعات  و  ارزشمند  پژوهشی  عناوین  شناسایی  الزمه  چیست.  دیگر  موضوعات  با  آن  نسبت 
و  کارشناسان  از  اطالعات  گردآوری  با  پژوهشی  نیازسنجی  است.  پژوهشی  نیازسنجی  اساسی، 
کمک  گروه ها و سازمان ها  افراد مرتبط و تجزیه وتحلیل آن ها، به شناسایی نیازهای واقعی افراد، 
چشم گیری می کند. نیازسنجی پژوهشی »فرایند شناسایی نیازهای پژوهشی بالقّوه و تعیین اولویت 

در بین پروژه های مختلف تحقیقاتی«  است.
با تعریف ارائه شده هدف از نیازسنجی  پژوهشی عبارت است از:

ع های پژوهشی در هر حوزه از دانش. دستیابی به بیشترین عنوان ها و موضو  .1
مجموعه  بین  از  پژوهشی  عنوان های  و  ع ها  موضو برخی  هدفمند  و  روشمند  گزینش   .2

کشف شده.  متنّوعی از نیازهای 
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ویژه ای  اهمیت  اسالمی  پژوهشی  آموزشی  کز  مرا و  علمیه  حوزه های  در  پژوهشی  نیازسنجی 
رهبری  نقش  اسالم،  دین  جهانی  رسالت  با  متناظر  بخواهند  گر  ا علمیه  حوزه های  زیرا  دارد؛ 
فرامّلی  و  مّلی  سطح  در  و  گون  گونا ابعاد  در  را  مردم  اجتماعی  و  فردی  نیازهای  به  پاسخ گویی  و 

که راهبرد اساسی تحّول نیازمحور را برگزینند.1 کنند، چاره ای جز این ندارند  به درستی ایفا 
از سوی دیگر امروزه نیازسنجی پژوهشی یکی از ضرورت های اساسی نظام علمی کشور است؛ زیرا 
کاستی های بسیاری را از سر راه تولید، توسعه و ترویج دانش برداشته،  با کمک آن می توان مشکالت و 

کرد.  کارهای موازی جلوگیری و وضعیت موجود دانش را به وضعیت مطلوب تبدیل  از تکرار 
از این رو بایسته است حوزه های علمیه برای برنامه ریزی، هدف گذاری و تعیین اولویت های 
کنند. پیش نیاز چشم انداز، شناسایی وضعیت موجود و  علوم حوزوی، چشم انداز آینده را ترسیم 
نیازسنجی و اولویت بندی پژوهشی علوم مرتبط با این مرکز بزرگ علمی اسالمی است. الحمداهلل 
ح  مرکز مدیریت حوزه های علمیه با عنایت به اهمیت و جایگاه این نیاز، قدم برداشته و اجرای طر
کنونی آن یا همان ممّیزی علوم،  نیازسنجی  پژوهشی دانش های حوزوی را پس از وضعیت سنجی 

در اولویت قرار داده است.
در  ضرورت ها  همین  به  عنایت  با  نیز  حدیث«  معارف  و  علوم  پژوهشی  »اولویت های  ح  طر
کنون پس از فراز و فرودهای  معاونت پژوهش حوزه های علمیه و انجمن حدیث حوزه آغاز و هم ا
با  رشته  این  در  که  است  اثری  نخستین  حاضر  کتاب  است.  علمی  جامعه  به  ارائه  آماده  بسیار، 
از  نظرخواهی  گروهی،  کار  هم اندیشی،  حاصل  و  شده  نگارش  پژوهشی«  »اولویت های  ع  موضو
در  حاضر  پژوهش  است.  حدیثی  معارف  و  علوم  رشته  صاحب نظران  و  دانشگاه  و  حوزه  استادان 
کلیاتی مانند تبیین مسأله، اهداف و پیشینه و نیز روش و رویکرد تحقیق پرداخته و  بخش اول به 

کرده است.  سپس با ارائه 2803 عنوان پژوهشی، اولویت های این دانش را شناسایی 
که با مساعدت  کز ی  پدیدآورندگان این اثر، از یکایک اساتید، صاحب نظران، پژوهشگران و مرا
خالصانه خود، دشواری های فراوان این کار را هموار کردند، تشکر می کنند؛ همچنین از حجت االسالم 
ح نیازسنجی علوم و  معارف حدیث و مدیر سابق مرکز تخصصی حدیث(، که  فرهاد عّباسی )مدیر طر
ح حجج اسالم احمد  گام یاری رساندند و نیز ناظران طر گام به  از ابتدا تا پایان در پدید آمدن این اثر 

غالمعلی )ناظر علمی-محتوایی( و محمد صالح مازنی )ناظر علمی -روشی( تقدیر و تشکر می شود.

1..دستیابی.به.هندسه.های.نیاز.اولین.راه.تحول.است،.مجلّه.رهنامه.پژوهش،.ش.6،.ص.34-30.
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2. شناخت موضوع و ضرورت پژوهش

که به عنوان »مادر علوم اسالمی«   علوم و معارف حدیث، حوزه ای از دانش های اسالمی است 
در  نشر  و  پژوهش  آموزش،  متصّدی  علمی،  کز  مرا از  برخی  و  علمیه  حوزه های  می شود.  شناخته 
در خود  را  و »معارف حدیث«  از دانش، دو محور »علوم حدیث«  این عرصه  این عرصه هستند. 
حدیث،  ارتباط شناسی  و  فهم  ارزیابی،  دست یابی،  در  که  دانش هایی  مجموعه  می دهد.  جای 
نقش دارند، علوم حدیث نامیده شده و آموزه های حدیثی در موضوعات مختلف مورد نیاز انسان، 

گفته می شود. معارف حدیث 
گسترده ترین منبع دین شناسی است؛  احادیث نورانی معصومان علیهم السالم افزون بر اینکه 
کریم، مهم ترین منبع دین محسوب می شود. جایگاه بلند حدیث،  از جهت اعتبار نیز پس از قرآن 
از سوی دیگر، زمینه طمع ورزی  کرده و  را به خود معطوف  از سویی توّجه دانش پژوهان اسالمی 

مغرضان و رفتار نسنجیده ناآشنایان شده است.
حدیثی،  متعّدد  کز  مرا و  گروه ها  شدن  فّعال  و  ُکنونیان  و  گذشتگان  فردی  تالش های 
گسترده از دانش ها و روش ها را در پیش روی ما نهاده است. با این همه، هنوز دانش  مجموعه ای 
حدیث در جایگاه شایسته خود قرار نگرفته و در پژوهش های پژوهشگران و آموزش های مدّرسان، 

گرفته نمی شود. کار  که باید، به  آن سان 
معصومان  احادیث  الهام بخش  زوایای  از  بسیاری  هنوز  که  می دهد  نشان  پرشمار،  شواهد 
علیهم السالم پرده برداری نشده و در میدان فرهنگ سازی، آن چنان که شایسته است از دریاهای 
نورانی احادیث، گوهرهای ناب زندگی ساز، استخراج نشده است. یکی از مهم ترین دلیل های چنین 
کز و مجموعه های  فاصله ای، نبودن ارتباط مناسب، میان جهت گیری ها و عناوین پژوهشی مرا
نیازسنجی  این رو  از  است.  پژوهش  خجسته  امر  در  کارآیی  و  موّفقیت  ضرورت های  با  حدیثی 
کارآمدی این حوزه از دانش و  گران در راستای احیای  پژوهشی در دانش حدیث، ضرورتی است 

اثرگذاری آن بر تمّدن سازی اسالمی.
با پیمودن مسیر نیازسنجی علوم و معارف حدیث، دست مایه منطقی الزم برای ایجاد تغییر 
می آید.  فراهم  آینده  برنامه های  کارآیی  و  اثربخشی  برای  زمینه سازی  و  موجود  برنامه های  در 
و  حدیث  معارف  و  علوم  قلمرو  در  پژوهشی  ح های  طر فعال سازی  هرگونه  از  پیش  اساس  این  بر 
هزینه سازی های پیرو آن شایسته است نیازهای پژوهشی این دانش شناسایی و اولویت یابی شود.
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»شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه در حوزه علوم و معارف حدیث و تعیین اولویت ها در بین 
کردن آن ها« تعریفی از نیازسنجی پژوهشی علوم و  ع های حدیثی جهت عملیاتی  پروژه ها و موضو

معارف حدیث است.

3. پرسش های پژوهش

گوید: »نیازها و اولویت های پژوهشی در  تا به پرسشی اساسی پاسخ  این پروژه، درصدد است 
کدام است؟« همچنین پرسش های فرعی این تحقیق عبارت است از: گستره علوم و معارف حدیث، 

y	 دانش حدیث در مواجهه با مسائل عمده مّلی، منطقه ای و بین المللی، چه پیشنهادهای
پژوهشی ارائه می کند؟

y	کدام است؟ شیوه اولویت گذاری پروژه های مختلف پژوهشی در حوزه دانش حدیث 
y	کند؟ دانش حدیث چگونه می تواند با سایر علوم به ویژه علوم حوزوی ارتباط برقرار 
y	کدام اند و چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ اجزای دانش حدیث 
y	کدام پژوهش ها هموار می شود؟ راه آینده دانش حدیث با 
y	چگونه می توان منابع پژوهشی حوزه دانش حدیث را به صورت بهینه تخصیص داد؟

عنوان های  و  ع ها  موضو دارد،  مأموریت  حدیث«  معارف  و  علوم  پژوهشی  »نیازسنجی  ح  طر
کرده،  مورد نیاز در این عرصه از دانش را متناسب با خواسته های علمی و اجتماعی روز، شناسایی 
میزان اهمیت هر یک را با روش های علمی، تعیین نماید. ابزار این پروژه، مطالعه و دانش های 
گسترده،  آینده پژوهی است. منابع این مطالعه  ع شناسی و نیازسنجی و  با تحقیق، موضو مرتبط 
جمهوری  باالدستی  قوانین  و  اسناد  تطبیقی،  مطالعات  و  اسالمی  کتابخانه ای  منابع  بر  افزون 
ح منتشرشده در این حوزه است.  کز علمی و نظریه های مطر اسالمی، اسناد ساختار و وظایف مرا
همچنین، مطالعات میدانی با شیوه های مصاحبه، مشاهده عینی، آمارگیری و نشست های علمی 

با هدف شناسایی آسیب ها و نیازها، از دیگر روش ها و منابع این پژوهش بوده است.

4. اهداف پژوهش

هدف.اصلی.این.پژوهش،.شناخت.نیازهای.واقعی.و.تحلیل.روشمند.اولویت.های.پژوهشی.در.حوزه.علوم.
و.معارف.حدیث.است..بر.این.اساس،.اهداف.فرعی.تحقیق.حاضر.عبارت.است.از:
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گسترش علوم حوزوی و مشارکت در آن؛ زمینه سازی برای   .1
کاربردی از دانش حدیث؛ ترسیم هندسه ای نو و   .2

به  توّجه  طریق  )از  علمیه  حوزه های  در  استاندارد  پژوهش های  پیش نیاز  کردن  فراهم   .3
نیازسنجی پژوهشی دانش حدیث(؛

طریق  )از  علمیه  حوزه های  پژوهشی  نیازسنجی  بومی  مدل  تدوین  برای  زمینه سازی   .4
دست یابی به مدل بومی نیازسنجی پژوهشی در دانش حدیث و مدل اولویت گذاری(؛

شناخت محورهای مطالعاتی مؤثر در علوم و معارف حدیث و شناخت مسائل اساسی و   .5
مورد نیاز ناظر به این محورها؛

کارشناسی  آینده نگری و برنامه ریزی راهبردی در امر پژوهش و پرهیز از تصمیم گیری غیر   .6
در حوزه علوم و معارف حدیث؛

و  علوم  قلمرو  به  ناظر  دین  حوزه  پژوهش های  برای  روشنی  جهت گیری  به  دست یابی   .7
معارف حدیث در راستای تدوین نقشه راه تولید دانش دینی؛

زمینه سازی برای تخصیص بهینه منابع پژوهشی و تولید دانش دینی در حیطه علوم و   .8
معارف حدیث؛

شناخت متقاضیان آثار پژوهشی در حوزه علوم و معارف حدیث؛  .9
و  ح ها  طر اجرای  در  آن  کیفي  ارتقاي  و  انساني  سرمایه  ترکیب  اصالح  برای  زمینه سازی   .10
کز، موضوعات، منابع و...( در حوزه علوم و  تهیه بانک جامع اطالعات )پژوهش گران، مرا
ح نیازسنجی پژوهشی(؛ ح ممیزی دانش حدیث و طر معارف حدیث )از طریق تطبیق طر
گستره علوم و معارف حدیث مشارکت در رفع نیازهاي تخّصصي جامعه و نظام اسالمی در   .11

ارزیابی و سنجش وضعیت موجود نیازهای پژوهشی در حوزه علوم و معارف حدیث؛  .12
13. ترسیم نحوه دست یابی به وضع مطلوب علوم و معارف حدیث با استفاده از اولویت بندی 

پژوهشی.

5. پیشینه پژوهش

کنونی و آینده پژوهش در حوزه های  نیازسنجی پژوهشی روشی وارداتی برای بررسی وضعیت 
کنون  کار گرفته شده، ا دانش است. این روش که پیش تر در بسیاری از کشورهای غربی و شرقی به 
بار در حوزه علوم و معارف حدیث، اجرا می شود.  از مدل ها، برای نخستین  با بومی سازی برخی 
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نیازسنجی  اساس  بر  را  مختلف  حدیثی  منابع  نگارش  در  شیعی  دانشمندان  تالش های  می توان 
کاربردی دانست. در نخستین دوره نگارش های پرشمار حدیثی، محّدثان با درک شرایط حضور 
معصوم به نگارش دریافت های خویش از ایشان پرداخته و اصول حدیثی را رقم زدند. در عصری 
پس از آن، پاالیش اصول را آغاز کرده و جوامع روایی را با عرضه به معصومان علیهم السالم نگاشتند. 
پس از دوره حضور معصومان علیهم السالم و با ایجاد نیازهای جدید اجتماعی، نگارش جوامع و 
کاربردی آغاز شد و این روند تا پایان قرن پنجم  تک نگاری های موضوعی دیگری با سازمانی نو و 
ادامه یافت. پس از آن و با حرکت جوامع به سمت مباحثات مذهبی، نگاشتن منابع حدیث محور 
زیارات،  و  ادعیه  اذکار،  آداب،  حفظ  برای  پسین،  گاه  در  گرفت.  رونق  علمی  مجادالت  حوزه  در 
نوشتن کتاب هایی با این مضامین رواج یافت و این رویداد در قرن هفتم هجری اوج گرفت. پس از 
می شد،  محسوب  شیعی  حکومت های  با  همراهی  از  گونه ای  که  فقهی  نگارش های  دوره،  این 
کرد. پس از آن نیز نگارش های دیگر  وجهه ای غالب یافت و تا قرن دهم نیز همین روند ادامه پیدا 
دانشمندان شیعی، بر پایه سنجش نیازهای روز بوده است؛ بنابراین، شیعه همواره دانش خود را بر 
کرده است. هرچند روش های نوین،  کرده و متناسب با آن به نگاشتن و نشر مبادرت  نیازها عرضه 
گذشته، وجود نداشته ولی پیشینه علمی  که در  راهی روشن برای نیازسنجی را در اختیار می نهد 
کاربرد  که در زمان خود،  شیعیان نشان دهنده بهره گیری عالمان از روش های عقالیی دیگر است 

گسترش دین، انجامیده است. داشته و به حفظ و 
کز حدیثی به تالش های موردی خود برای پژوهش در حوزه های حدیثی  کنونی، مرا در دوره 
ح ممیزی  نپرداخته است. طر این عرصه،  در  پژوهشی  نیازسنجی جامع  به  نهادی  و  داده  ادامه 
دانش حدیث، نخستین اقدام علمی جامع در مسیر برنامه ریزی و مدیریت پژوهشی نیازمحور و 
کنون قدم دوم در این راه، برداشته می شود. آینده نگر در حوزه دانش حدیث بود که سامان یافت و ا

6. ویژه واژه های پژوهش

ح، نیازمند روشن سازی مفهومی است تا مقصود پژوهش با  کاررفته در این طر مصطلحات به 
دّقتی بیشتر، عرضه شود.
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نیاز

نیاز عبارت است از: »فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب.«2 نیاز را می توان از سه 
زاویه نگریست:

نیاز به عنوان تفاوت یا اختالف؛  .1
کاستی؛ نیاز به عنوان نقص و   .2

نیاز به عنوان خواسته یا ترجیح مطلوب و مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب.   .3

نیازسنجی پژوهشی

نیازسنجی پژوهشی به فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت ها 
منابع  برای تخصیص  قابل دفاعی  تا مبنای  اشاره می کند  پروژه های مختلف تحقیقاتی  بین  در 

فراهم آید.3

 شناسايي نیازهاي پژوهشی

یا  حوزه  یك  در  پژوهش  قابل  عنوان های  و  شاخه ها  همه  شناسایی  فرآیند  از  است  عبارت 
کیفیت، هدف اصلی را تشکیل  کمیت و  کشف بیشترین نیازها صرف نظر از  که در آن  عرصه معین 

می دهد.4

تعیین اولويت پژوهش

گزینش و انتخاب در بین شاخه های مختلف پژوهش در یک حوزه از دانش و فهرست  فرآیند 
کردن آن ها برحسب تقدم و تأّخر روشمند و قابل دفاع، است. 5 روش اولویت دهی مبتنی بر معیار 
مانند فوریت  به معنی، طّراحی معیارهایی مشّخص  گرفته  قرار  استفاده  این تحقیق مورد  که در 
سپس  می شود.  تعیین  امتیازی  معیار،  هر  برای  که  است  و...  تحقیق  بودن  کاربردی  تحقیق، 

گروه های اّول تا چهارم به دست می آید. امتیازها جمع شده و اولویت تحقیق در 

تخصیص منابع پژوهشي

عبارت است از فرآیند اختصاص منابع محدود پژوهشی )انسانی، مالی، مادی( به عناوین و 

2..نیازسنجی.پژوهشی،.ص.4.
3..ر.ک:.راهنمای.گام.به.گام.نیازسنجی.پژوهشی،.ص.22.

4..ر.ک:.همان.
5..ر.ک:.همان،.ص.23.
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موضوعات پژوهشی دارای اولویت.6 تنها پس از انجام شناسایی و اولویت بندی نیازهای پژوهشی، 
مبنایی برای تخصیص منابع پژوهشی در دسترس خواهد بود. 

امكان سنجی پژوهشی

 شناسایی شرایط و امکانات ضروری برای تحّقق موّفق برنامه های پژوهشی را امکان سنجی 
گویند.7

جامعه هدف

مجموعه ای از همه عناصری )افراد، اشیاء، صفات، پدیده ها و غیره( که می خواهیم دربارۀ آن ها 
ح نیازسنجی  گفته می شود. جامعه هدف در طر کنیم، جامعه هدف یا جامعه آماری  کسب  اطالعات 
و  همایش ها  آن،  با  مرتبط  و  حدیثی  سایت  های  پایان نامه ها،  مقاالت،  کتاب ها ،  حدیث،  دانش 

کز حدیثی است. نشست های علمی حدیثی و مرتبط با آن، اساتید، مدیران مؤسسات و مرا

حجم نمونه

که در نمونه مورد نظر قرار می گیرند، حجم نمونه یا  به تعداد واحدهای آماری یا اعضای جامعه 
ح برای حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. گفته اند. در این طر تعداد اعضای نمونه 

روش  نمونه برداری

برای شناخت حجم جامعه مورد مطالعه )حجم و تعداد افراد نمونه( که باهدف تعمیم جامعه 
از  استفاده  و  از دو روش تخمین شخصی  انجام می شود، می توان  به جامعه هدف  مورد مطالعه 

گفته می شود. کرد. به این روش ها، روش نمونه برداری  تکنیک ها و روش های آماری استفاده 

روش جمع آوری اطالعات

گردآوری داده های خود از این ابزار بهره می گیرد: اسناد )مواد مکتوب(،  تحقیق حاضر برای 
مصاحبه ها، مشاهدات و پرسش نامه ها. این ابزار که در روش های تحقیق اسنادی )مکتوبات اعم 
کتاب، مقاله، پایان نامه و سایت( و پیمایشی )میدانی اعم از مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه و  از 

گفت وگو( جای می گیرد، مفهوم »روش جمع آوری اطالعات« را شکل می دهد.

6..رک:.همان.
7..همان.
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محورهای مطالعاتی در نیازسنجی پژوهشی

و  جهت یابی  حدیث،  معارف  و  علوم  حوزه  در  که  می شود  گفته  مطالعه ای  قابل  منابع  به 
سمت وسوی فعالیت پژوهشگر را تعیین می کند. منابع شایسته مطالعه برای اولویت یابی پژوهشی 

عبارت است از:

منابع و اسناد تطبیقی

که به منظور بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه حدیثی در  شامل نگاشته هایی است 
کشور،  کز علمی حوزوی و دانشگاهی داخل  سطح بین االدیانی، بین المذاهبی و نیز مؤسسات و مرا

بررسی می شود.

منابع علمی پژوهشی

ح  کاربردی دانش های حدیثی و مرتبطات آن مطر نگاشته هایی که در آن ها مسائل بنیادین و 
گزارش شده است. این نگاشته ها  شده و راه کارهایی نو ارائه گشته و یا راهکار های پیشین تبیین یا 

می تواند زمینه ای برای پژوهش های آینده را به دست دهد.

ساختار و وظايف مراکز مرتبط و مراکز فرهنگی و اجتماعی

دوایر  و  واحدها  سازمانی،  ساختارهای  پژوهشی،  عنوان های  استخراج  برای  دیگر  منبعی 
یا  وظایف  ح  شر و  اجتماعی  و  فرهنگی  مؤسسات  و  حدیثی  آموزشی-پژوهشی  کز  مرا در  موجود 

فعالیت های تدوین یا تعیین شده برای آن هاست.

نگاشته ها و ايده های آينده نگرانه

با بررسی روندهای پژوهشی در آینده و پیش بینی تحوالت آینده جامعه بشری و وضعیت فرهنگ 
که دانش حدیث در چنین جامعه ای بر عهده خواهد داشت، می توان به عنوان های  دینی و نقشی 

کار آید.8 که در مسیر آماده سازی برای جامعه ای نوین، به  پژوهشی دیگری دست یافت 

نظريه های مطرح

بخشی دیگری از منابع قابل مطالعه، نظریه های توصیفی یا تجویزی در عرصه های مختلف 
و  درون دانشی  نظریه های  شامل  نظریه ها  این  است.  حدیثی  دانش های  به  مربوط  مطالعات 

8..ر.ک:.همان،.ص.55.
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برون دانشی است.9

چالش های عمده و آسیب های فرهنگی و اجتماعی

با بررسی چالش هایی که در جهانی شدن اسالم، ارتقای فرهنگی، پیشرفت های علمی- تکنولوژی، 
اجرای عدالت، برقراری امنیت، محوریت تقوا، هویت و... با آن مواجهیم، می توان عنوان های پژوهشی 

که دانش حدیث برای مواجهه با آن، راه کارهایی ارائه می کند. دیگری به دست آورد 

اسناد و مدارک باالدستی

کشور تدوین و مصّوب شده اند؛ مانند برنامه  مجموعه برنامه هایی برای پیشرفت در سطح 
جامع علمی کشور، سند چشم انداز بیست ساله، سند چشم انداز حوزه های علمیه و... این برنامه ها 
با  اسناد  این  تطبیق  است.  جامعه  و  کشور  آینده  مسیر  و  نیازها  کشف  برای  الهام بخش  منبعی 

کشور را در اختیار می نهد.10 گزاره های حدیثی، عنوان هایی پژوهشی متناسب با وضعیت 

7. محدودیت ها و موانع پژوهش

ح  که معّرفی آن می تواند به ارتقای طر هر پژوهشی با محدودیت ها و موانعی روبه رو می شود 
ح حاضر عبارت  کند. مهم ترین محدودیت ها و موانع پژوهشی طر پژوهشی در دفعات آینده، کمک 

بود از:
y	تازگی روش نیازسنجی پژوهشی و تکامل یافته نبودن ابزارهای آن؛
y	کمبود نیروی پژوهشگر متخّصص در امر نیازسنجی پژوهشی؛
y	کز مرتبط؛ کارشناسان و همکاری نکردن برخی از مرا کمبود صاحب نظران و 
y	کمبود بودجه و اعتبارات الزم؛
y	.کز کارشناسان و مدیران مرا باورنداشتن نیازسنجی پژوهشی از سوی برخی از 

8. روش پژوهش

کید بر شناسایی مسائل بایسته  ح نیازسنجی پژوهشی در قلمرو علوم و معارف حدیث با تأ طر
و علمی و بر اساس سیری منطقی در مراحل زیر سامان یافت:

9..ر.ک:.همان،.ص.56.
10..رک:.همان.
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الف( مطالعات مقّدماتی

گام در فرایند نیازسنجی علوم و معارف حدیث به شمار می رود.  مطالعات مقّدماتی، نخستین 
زیر  فعالیت های  بخش  این  در  است.  پروژه   زیربنای  استحکام  و  برنامه ریزی  به منظور  گام  این 

گرفت: انجام 

تدوين طرح نامه

ح به مسائلی چون بیان  کّلی پروژه را از آغاز تا پایان، نشان می دهد. در این طر ح نامه، نمای  طر
ع تحقیق، تعریف مفاهیم تحقیق، اهداف اصلی و فرعی تحقیق، پرسش های اصلی و  مسئله، نو
فرعی، پیشینه، روش اجرای تحقیق، ساختار ارائه نتایج، منابع تحقیق، فرایند و عوامل اجرایی 

ح نامه به آن اشاره شده عبارت است از: که در طر تحقیق، پرداخته شد. مهم ترین موضوعاتی 

انتخاب رويكرد اولويت يابی پژوهشی

گزینش رویکرد اولویت یابی پژوهشی چارچوب فکری یا طرز نگرش به فرایند نیازسنجی پژوهشی 
آسیب شناختی،  رویکرد  از:  عبارتند  پژوهشی  نیازسنجی  رویکرد های  مهم ترین  می دهد.  نشان  را 
رویکرد  تقاضامحور،  رویکرد  عرضه محور،  یا  منابع  بر  مبتنی  رویکرد  موضوعی/رشته ای،  رویکرد 
خ داده، رویکرد ترکیبی  علمی، رویکرد ترکیبی.  آنچه در نیازسنجی پژوهشی علوم و معارف حدیث ر

گرفته می شود. است. در این رویکرد، از همه مزایای روش های متعّدد بهره 

شناسايی همراهان )جامعه پژوهش(

کارشناسی، مشورتی و نگارشی  که در امور اجرایی،  کسانی هستند  ح نیازسنجی  همراهان طر
این همراهان  از  نیازسنجی، فهرستی  ح  از اجرای طر باشند. پیش  یاری رسان  پژوهش، می توانند 
گروه نخست، اشخاص صاحب  گروه قابل دسته بندی است.  بالقوه تهیه شد. این فهرست به چهار 
و  بوده  تأثیر  دارای  آن،  با  مرتبط  امور  و  حدیثی  دانش های  حوزه  در  کسانی  هستند؛  تأثیر  و  نفوذ 
در  شناخته شده،  استادان  و  سازمانی  مدیران  کنند.  هموار  را  نیازسنجی  مسیر  از  بخشی  می توانند 
که برخی از  ب سطح سه و چهار حوزه های علمیه هستند 

ّ
گروه دوم، طال این دسته، جای می گیرند. 

کاربردی این عرصه  آن ها به گونه ای با حدیث مرتبط اند. نظرسنجی از این طیف، برخی از نیازهای 
سوم،  گروه  دارند.  قرار  دسته،  این  در  نیز  حوزه  تخّصصی  کز  مرا دانش پژوهان  می دهد.  نشان  را 
کارشناسی ارشد و دکتری رشته های الهیات و شاخه های مرتبط با آن است. نظرسنجی  دانشجویان 



.........................................................................................   ای او:ل الشیب  48

ع دانش حدیث باشد. از این طیف، می تواند نشان دهنده توّقعات جامعه از حوزه در موضو
گروه، پیشینه پژوهشی الزم  این  گروه، مجموعه های علمی پژوهشی هستند. در  چهارمین 

کم است. وجود داشته و نگاه تجربه سازمانی بر پیشنهادات آن حا
گروه از همراهان بالقوه، مؤسسات فرهنگی و تبلیغی و ارگان های دولتی و خصوصی  پنجمین 
کرده و از این جهت، ترکیب  گروه، پیشنهادهایی متناسب با نیاز سازمانی خود ارائه  هستند. این 

کاربردی تر می سازند. ع و  موضوعات نیازسنجی را متنّو
گرفت ولی محدودیت ها و  هرچند در مرحله شناسایی همراهان، موارد مذکور مورد توّجه قرار 
که پیش تر به آن اشاره شد، اجازه نداد تا پیمایشی جامع در همه یا بخش بزرگی از  موانع پژوهش 
گروه های  گروه، انجام شود؛ اما تحقیق حاضر، توانسته متناسب با توان خویش، در همه  اعضای 

کار، مشارکت دهد. گروه ها را در  کرده و بخشی از اعضای این  پنج گانه، پیمایش 

تعیین روش نمونه گیری و ابزار جمع آوری اطالعات

کارشناسان بوده است. ابزار  گفت وگوی  ح، تخمینی و بر اساس  روش نمونه گیری در این طر
جمع آوری اطالعات، اسنادی و پیمایشی بوده است.

کارگروه پژوهشی نیازسنجی و جمع آوری منابع ب( تشکیل 

تنظیم  و  تهیه  مسئولیت  شد.  تشکیل  داده ها  جمع آوری  برای  کارگروهی  بعد،  مرحله  در 
کارگروه بود. برای توجیه و آشنایی با روش نیازسنجی،  فهرست اولویت های پژوهشی بر عهده این 
کارهای انجام شده در دیگر رشته ها به آنان ارائه شد. در این سیر  سیر مطالعاتی درباره نیازسنجی و 
بر نیازسنجی  کتاب درآمدی  کتاب نیازسنجی پژوهشی نوشتۀ آقای فتحی واجارگاه،  مطالعاتی، 
نیازسنجی  کتاب های   ،1392 حدیث  دانش  ممیزی  مازنی،  محمدصالح  آقای  نوشتۀ  پژوهشی 
ح نامه  طر و  قرآنی  علوم  و  تفسیر  و  اسالمی  اقتصاد  روان شناسی،  دینی،  تربیت  فقه،  پژوهشی 

نیازسنجی علوم و معارف حدیث با دّقت، مطالعه و تحلیل شد.

ج( جمع آوری منابع

منابع  شامل  که  شد  جمع آوری  مطالعاتی  محورهای  بر  ناظر  تحقیقی  منابع  مرحله  این  در 
مرحله  این  گزارش  چکیده  نظرسنجی هاست.  و  علمی  نشست های  مصاحبه ها،  کتابخانه ای، 

چنین است.
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منابع کتابخانه ای و سايت ها

در شناسایی و جمع آوری منابع مکتوب، محورهای مطالعاتی و گرایش های حدیثی، اصل قرار 
گیرد. منابع مکتوب، اعم  گرفته و تالش شد تا همه منابع مرتبط با این محورها، مورد توّجه قرار 
که  ت، سایت ها و همه متن های منتشرشده بود. بخشی از منابع جمع آوری شده 

ّ
کتاب ها، مجال از 

گرفت عبارت است از: مورد مطالعه دقیق قرار 

جدول 5: منابع محور مطالعاتی علمی - پژوهشی

منابع محور مطالعاتی علمی - پژوهشیردیف

اصطالح نامه های منتشرشده از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1

2
پایان نامه های دفاع شده در دانشگاه قرآن و حدیث مانند معیار اعتبارسنجی روایات از 

ک های اعتبارسنجی منابع حدیث شیعه منظر قدما و مال

3
پایان نامه های دفاع شده در مرکز تخصصی حدیث حوزه مانند دانش تخریج و نقش 

آن در اعتبار سنجی حدیث، نقش فضای صدور در بازشناخت قضایای حقیقیه و 
خارجیه روایات و حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان

ح پژوهشی علم 4 مقاالت مختلف مجّله حدیث پژوهی دانشگاه کاشان مانند طر
الحدیث، بایسته های پژوهش در حوزه حدیث و امام خمینی و فقه الحدیث

5
مقاالت مختلف مجّله حسنا مرکز تخصصی سید الشهدا 

مانند روش فقه الحدیثی عالمه طباطبایی در المیزان

6
پایان نامه های دانشکده اصول دین مانند اعتبار و جایگاه حدیثی مکتوبات امامان 

علیهم السالم پس از صادقین علیهماالسالم

7
پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السالم 

مانند نقد و فهم حدیث در مکتب متکلمان امامی بغداد

مقاالت مختلف مجّله سفینه مانند بررسی مورد صدور احادیث کتاب کافی8

کتاب های چاپ دار الحدیث مانند اسباب اختالف الحدیث و حدیث ضعیف 9
)نگاهی به رویکرد عالمان متقدم شیعه(

کتاب های چاپ دانشگاه قرآن و حدیث 10
مانند روش فهم حدیث و آسیب شناخت حدیث



..........................................................................................   ای او:ل الشیب  50

منابع محور مطالعاتی علمی - پژوهشیردیف

کتاب های حدیثی چاپ مؤسسات مختلف 11
مانند منطق فهم حدیث، درس نامه وضع حدیث و حدیث و علوم جدید

مقاالت مختلف مجّله علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث مانند روایات اهل بیت 12
علیهم السالم در منابع اهل سّنتو نظریه توسعه تعبدی سیره عقال در حجیت خبر واحد

13
کز آموزشی مختلف مانند سرفصل »علوم و معارف  سرفصل های درسی حدیثی در مرا

دعا و زیارت« مقطع سطح چهار مرکز تخصصی علوم حدیث

14
کتاب های چاپ دانشگاه امام صادق علیه السالم مانند مجموعه درس گفتارهایی 

درباره نقد متن

مقاالت مختلف مجّله حدیث حوزه مرکز تخصصی حدیث حوزه15

16
پایان نامه های حدیثی دانشگاه های مختلف مانند بررسی آرای تفسیری سید مرتضی 

علم الهدی و تأثیر آن بر تبیان شیخ طوسی

17

اقتباس از پیشنهاد موضوع کارشناسان و مؤسسات مختلف مانند دکتر سمیه 
حمیدی در سایت http://mzeraat.persianblog.ir، دکتر سید محمد رضوی در سایت 

http://mzeraat.persianblog.ir، واحد پژوهش بنیاد حکمت اسالمی صدرا و استاد 

ابوالقاسم علیدوست

18
مقاالت همایش های مختلف مانند بررسی نقش نماز در سالمت جسم، بررسی 

تحلیلی رابطه صبر با آرامش روانی
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جدول 6: منابع مطالعاتی محور اسناد باالدستی

منابع مطالعاتی محور اسناد باالدستیردیف

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران1

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران2

سند چشم انداز حوزه های علمیه3

نقشه جامع علمی کشور4

سند مهندسی فرهنگی کشور5

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش6

مجموعه برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران7

سیاست های کلی نظام ابالغی از سوی مقام معظم رهبری »مّدظّله العالی« مانند 8
سیاست های کّلی علم و فّناوری

جدول 7: منابع محور مطالعات تطبیقی

منابع محور مطالعات تطبیقیردیف

مقاالت مختلف مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث 1
مانند روش شناسی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآن

نگاشته هایی درباره مستشرقان مانند مستشرقان و حدیث2

نگاشته های مختلف دگراندیشان مانند تضاد مفاتیح الجنان با قرآن3

نگاشته های مختلف مخالفان مانند کتاب الفوس4

مقاالت همایش های مختلف مانند همایش ملی تقریب مذاهب در اندیشه امام 5
خمینی »قّدس سره الشریف« و مقام معظم رهبری »مّدظّله العالی«
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کز فرهنگی و اجتماعی کز مرتبط و مرا جدول 8: منابع محور مطالعاتی ساختار و وظایف مرا

کز فرهنگی و اجتماعیردیف کز مرتبط و مرا منابع محور مطالعاتی ساختار و وظایف مرا

1
اساس نامه مؤسسات مختلف مانند پژوهشگاه قرآن و حدیث، انجمن حدیث حوزه، 

دانشگاه قرآن و حدیث، مؤسسه فقاهت و تمّدن سازی اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی

جدول 9: منابع محور مطالعاتی آینده نگرانه

منابع محور مطالعاتی آینده نگرانهردیف

مقاالت مختلف مانند گزاره هایی در خصوص آینده پژوهی اسالمی1

همایش های مختلف مانند همایش بین المللی دکترین مهدویت2

منشورات مؤسسات مختلف مانند مؤسسه آینده پژوهی جهان اسالم3

ح در حوزه دانش حدیث4 نظریه های مطر

5
نظریات اساتید مختلف حدیث مانند عبدالهادی مسعودی، 

محمد احسانی فر، علی نصیری، محمدمهدی احسانی فر

جدول 10: چالش های عمده حوزه و آسیب های فرهنگی و اجتماعی

چالش های عمده حوزه و آسیب های فرهنگی و اجتماعیردیف

بیانات امام خمینی »رحمة اهلل« علیه و مقام معظم رهبری »مّدظّله العالی«1

2
سخنان مراجع و اساتید 

مانند آیت اهلل سبحانی، آیت اهلل استادی، آیت اله مصباح یزدی »حفظهم اهلل«

نگاشته  های مختلف مانند آسیب شناسی در مدیریت کالن تبلیغ دینی3

4
مقاله های مختلف مانند مطالعه تفسیری نقش خانه داری، 

بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مؤثر در نگرش منفی به ازدواج و 
بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقدیرگرایی زنان
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مصاحبه ها

گرایش های علوم و معارف حدیث، طّراحی شد تا به  برای مصاحبه، 17 پرسش نامه  بر اساس 
گرایش ارسال و یا مصاحبه حضوری انجام شود. پرسش های این پرسش نامه، بر  متخصصان هر 
ح شود که نتیجه آن،  اساس استانداردهای طّراحی پرسش نامه، تهیه شده و سعی شد، سؤاالتی مطر

نیازهای پژوهشی را منعکس کند. این پرسش نامه ها برای 28 نفر از مدّرسان حدیث، ارسال شد.

نشست های علمی

نشست های علمی مرتبط با حدیث، یکی از منابع مهم در شناسایی نیازهای پژوهشی این عرصه 
از موضوعات  یا پردازشی نو  محسوب می شود. سخنرانان این نشست ها معمواًل به موضوعاتی نو 
پیشین اشاره می کنند. مهم ترین و پرشمارترین این نشست ها در پژوهشکده حدیث حوزه برگزار شده 

است. متن این جلسات علمی، تهیه شد تا در کنار سایر منابع، مورد بررسی قرار گیرد.

نظرسنجی ها

برای  دیگر  اقدامی  منبع،  پنج گانه  گروه های  در  مشارکان  و  همراهان  دیدگاه  به  دست یابی 
گفت وگوی حضوری و ثبت نتایج آن سریع ترین،  تکمیل منابع پژوهش بود. روش مشاهده عینی، 

آسان ترین و ارزان ترین راه برای دست یابی به این دیدگاه ها بود.

د( شناسایی نیاز و تجزیه وتحلیل اطالعات

شناسایی  برای  است.  منابع  از  پژوهشی  نیازهای  استخراج  نیازسنجی،  فرایند  از  دوم  گام 
نیازهای پژوهشی و تجزیه وتحلیل اطالعات اقدامات زیر انجام شد:

شناسايی نیاز

)فیش(  »متن  به عنوان  به دست آمده  اطالعات  مصاحبه ها،  انجام  و  منابع  مطالعه  از  بعد 
از 3000 متن  اصلی« در فرم مخصوص شناسایی نیاز، نوشته شد. فیش های به دست آمده بیش 

که بر اساس محورهای مطالعاتی از منابع مختلف استخراج شد. است 

تجزيه وتحلیل اطالعات

پس از شناسایی نیاز، نوبت به تجزیه وتحلیل اطالعات می رسد. برای این کار از روش توصیفی 
گرفت: و پیمایشی استفاده شده است. در این مرحله، اقدامات ذیل انجام 
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تبدیل داده ها به عناوین مفید: در این مرحله بر اساس داده ها، مسئله تولید شده و از هر   .1
مسئله، عنوان یا عنوان هایی به دست آمد.

یا  خبری  نداشت - مثاًل  علمی  جنبه  که  عنوان هایی  مرحله،  این  در  پردازش:  و  پاالیش   .2
قرار  پردازش  مورد  عنوان ها،  سایر  شد.  حذف  تکراری  عنوان های  نیز  و   - بود  تبلیغاتی 
یا  و  بیشتر  کار  نیازمند  یا  است،  جدید  کاماًل  یا  کنونی  به دست آمده  عنوان های  گرفت. 

کار از زاویه ای دیگر. نیازمند 
کاربردی علوم و معارف  طبقه بندی عناوین: دسته بندی عناوین بر اساس ساختار علمی   .3

حدیث انجام شده است.
این  در  رسید.  ارزیابی  و  نقد  به  نوبت  پیشین،  بخش های  پایان  از  پس  ارزیابی:  و  نقد   .4
ح به بازبینی و نقد پژوهش انجام شده پرداختند.  مرحله، ارزیابان رسمی و افتخاری طر
سپس جلسات حضوری برگزار شد تا تفاهم علمی الزم انجام شود. پس از آن، دیدگاه های 

باقی مانده، اعمال شده و پژوهش، اصالح و تکمیل شد.
کار، امتیازدهی عنوان های به دست آمده بود. این  اولویت بندی و امتیازدهی: قدم پایانی   .5
ح ذیل  گام به شر گسترده است. ویژگی ها و مراحل این  گام، محصول نهایی این پژوهش 

است:
y	 برای امتیازدهی عنوان ها، از »پرسش نامه نیازسنجی پژوهشی مبتنی بر معیار« استفاده شده

ک های تعیین اولویت، عبارت بود از »میزان فایده برای عموم مردم و جامعه«،  است. مال
و  مّلی  »ابعاد  ابتال«،  کثرت  »میزان  فوریت«،  »میزان  اسالمی«،  نظام  برای  فایده  »میزان 

بین المللی موضوع«، »امکان پژوهش« و »میزان تأثیر در رشد و توسعه دانش مربوط«.
y	 .گرفته شد برای هر معیار، طبق جدول ذیل امتیازی در نظر 

جدول 11: ضرایب شاخص های اولویت گذاری پژوهشی

کمامتیاز  خیلی زیادزیاد متوسطکمخیلی 

12468ضریب

y	 که نزدیک گردید  کارشناس حدیثی ارسال  سپس در قالب فایل  Excel برای بیش از 60 
کردند. کارشناسان در اولویت گذاری همکاری  به سی  نفر از اساتید و 



55 .............................................................. اولویت هیی رژوهتی علوم و معیپف حدیث 

y	 گرفته و به و سیله پس از دریافت فایل های اولویت گذاری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار 
عناوین،  از  هرکدام  امتیاز  آمد.  به دست  نیازها  از  هرکدام  امتیاز  میانگین   Excel نرم افزار 

گروه )الف، ب، ج و د( طبق جدول ذیل اولویت بندی شد. ذیل چهار 

جدول 12: ضرایب شاخص های اولویت گذاری پژوهشی

الفبجداولویت

امتیاز
2-1

)خیلی کم - کم(
4-2

)متوسط(
6-4
)زیاد(

8-6
)خیلی زیاد(

  6. نظارت پایانی و نهایی سازی عناوین: پس از پایان پژوهش، تهیه عنوان ها و اولویت ها، 
از  پس  نظارت  این  از  حاصل  نقدهای  گرفت.  صورت  آن  اجزای  همه  بر  دقیق  نظارت 

کار به دست آمد. مباحثات علمی، اعمال شد و نتیجه نهایی 
 





اولویت های پژوهشی

بخش دوم





مقدمه

گذشت و به عنوان  که در بخش پیشین  محتوای این بخش، نتیجه پژوهش مراحلی است 
ساختار  اساس  بر  اولویت ها  این  می شود.  معرفی  حدیث«  معارف  و  علوم  پژوهشی  »اولویت های 
گرایش های دانش حدیث فهرست شده است. هر یک از نیازهای پژوهشی، در  منطقی و منطبق با 
جدول هایی با پنج ستون شامل ردیف، عنوان پژوهشی، امتیاز، اولویت و قالب پیشنهادی اجرای 
آسان تر  و  بیشتر  هرچه  استفاده  به منظور  ستون ها  پنج گانه  اختصاص  است.  شده  ارائه  پژوهش 

که به دالیل آن اشاره می شود: پژوهشگران بوده 
y	 نیاز هر  کد  منزله  که  دارد  پژوهشی  نیازهای  عناوین  ردیف  به  اختصاص  اول،  ستون 

کد در قسمت راهنمایی برای پژوهشگران و نمایه مورد استفاده قرار  پژوهشی است. این 
می گیرد.

y	 جدول این  اصلی  ستون  که  دارد  پژوهشی  نیازهای  عناوین  به  اختصاص  دوم،  ستون 
است.

y	 که بر اساس آن اولویت  گذاری ستون کرده  ستون سوم، امتیاز هر یک از عنوان ها را ارائه 
بعدی انجام شده است.
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y	 ستون چهارم، مربوط به رتبه اولویت نیازها است. هر نیاز پژوهشی با توجه به امتیاز داده
شده توسط اساتید و پژوهشگران، در چهار رتبه )الف، ب، ج، د( درجه بندی شده است. 

کار نشان می دهد چه عناوینی در اولویت پژوهشی امروز دانش حدیث است. این 
y	 که متناسب با ستون پنجم، اختصاص به قالب پیشنهادی برای هر عنوان پژوهشی دارد 

نیاز و وضعیت موجود، پیشنهاد شده است.

اين بخش از پنج فصل ذيل تشكیل شده است:

فصل اول: اولویت های پژوهشی علوم حدیث
فصل دوم: اولویت های پژوهشی معارف حدیث

فصل سوم: اولویت های پژوهشی حدیث و علوم اسالمی
فصل چهارم: اولویت های پژوهشی مطالعات تطبیقی

فصل پنجم: ارائه آمار و توزیع فراوانی عناوین پژوهشی

فصل اول: اولویت های پژوهشی علوم حدیث

الف( فقه الحدیث

1. مبادی، مبانی و آسیب های فهم حدیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.71نقد ادبی حدیث؛ راهکار و محدودیت ها.1

مقاله ترویجید1.56معیارهای شناخت احادیث تقّیه ای.2

چگونگی دست یابی به نخستین معنای .3
واژه های به کار رفته در روایات

مقاله پژوهشیب4.15

ضرورت بهره گیری از دانش فقه اللغة .4
در فهم حدیث

مقاله پژوهشیالف6.01
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی و روش برداشت از تقریر معصومان .5
علیهم السالم بر اساس قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب4.66

مقاله ترویجیالف6.88جایگاه دانش صرف در فهم حدیث.6

مقاله ترویجیالف6.63جایگاه دانش نحو در فهم حدیث.7

مقاله پژوهشیالف6.33جایگاه دانش بالغت در فهم حدیث.8

مقاله پژوهشیب4.26تأثیر تحّول فرهنگی در برداشت  از احادیث.9

مقاله ترویجیب4.1رابطه فهم حدیث با تاریخ حدیث.10

مقاله پژوهشیب4.06واقع نمایی حدیث بر اساس مبانی قرآن و سّنت.11

مفهوم شناسی »قضیة فی واقعة« .12
بر اساس آیات و احادیث

مقاله پژوهشید1.82

مفهوم شناسی و مصداق پژوهی »حال تخاطب« .13
در احادیث

مقاله ترویجیب4.9

چیستی زبان حدیث .14
و نقش آن در برداشت معارف

رساله علمی سطح4ج3.08

مقاله ترویجیب4.06نقش تطّور زبان در فهم حدیث.15

مقاله پژوهشیج3.59نقش علم االصوات در فهم حدیث.16

مقاله پژوهشیج3.11نقش علم الحروف در فهم حدیث.17
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

میزان تأثیرپذیری حدیث از نیازهای اجتماعی .18
و تأثیر آن بر فهم

پایان نامه سطح 3ب4.84

مقاله ترویجیالف6.8سّنت و چگونگی بهره گیری از آن در فهم حدیث.19

نقش و چگونگی بهره گیری از دانش های بشری .20
در فهم حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.55

تفاوت گرایش های علمی .21
و نقش آن در برداشت از حدیث

مقاله پژوهشیج3.92

شناسایی تحلیلی منابع فقه الحدیث .22
و سیر نگارش آن

پایان نامه سطح 3د1.38

بازشناسی موانع و آسیب های امروزین فهم .23
حدیث و الگوی خطافهمی و راهبرد مقابله

رساله علمی سطح4الف6.89

بازپژوهی »درایت حدیث« .24
بر پایه کاربردهای قرآنی و حدیثی

مقاله ترویجید1.68

مقاله پژوهشید1.31شناخت گویش ها و نقش آن فهم حدیث.25

زمینه های برداشت نادرست از حدیث.26
با تطبیق بر نمونه ها

کتابب4.58

تأثیر آسیب های حدیثی بر حّجیت الفاظ .27
و مفاهیم حدیث

مقاله ترویجید1.59

مقاله پژوهشیج3.80لحن القول و تأثیر آن بر فهم حدیث.28

مقاله پژوهشیج3.99روایات مدنی و مبانی فهم آن.29

مقاله پژوهشید1.49متن خوانی حدیث و تأثیر آن بر فهم نصوص.30
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.02آسیب توریه در فهم حدیث با تطبیق بر نمونه ها.31

مقاله پژوهشیج3.57روایات عراقی و مبانی فهم آن.32

برخورد گزینشی با روایات .33
و آسیب آن در فهم حدیث

مقاله پژوهشیج3.66

تأثیر بهره گیری از دانش فقه اللغة .34
در فهم حدیث با تطبیق بر نمونه ها

مقاله پژوهشیالف6.43

مقاله پژوهشیب5.03علم الوضع و جایگاه آن در فهم حدیث.35

مقاله پژوهشیج3.77تأثیر تجربه شخصی بر فهم حدیث.36

مقاله پژوهشیج2.89آسیب »تقلید« در فهم حدیث.37

مقاله پژوهشیج3.05آسیب »شهرت معنا« در فهم حدیث.38

مقاله پژوهشیج3.79آسیب »مبانی نادرست« در فهم حدیث.39

مقاله پژوهشیج3.70آسیب »مبادی نادرست« در فهم حدیث.40

مقاله پژوهشیج3.55آسیب »نیاز زمانه« بر فهم حدیث.41
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2. روش ها و قواعد و منبع شناسی فهم حدیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تفاوت ها و شباهت های فضای نزول آیات با .42
فضای صدور روایات در برداشت از متون

مقاله پژوهشید1.89

مقاله پژوهشیب4.69جایگاه سبب صدور در تخصیص احادیث عام.43

مقاله پژوهشیب4.69رابطه سبب صدور با تقیید احادیث مطلق.44

مقاله پژوهشیب4.72جایگاه سبب صدور در تبیین روایات مجمل.45

بررسی تحلیلی تناسب سبب صدور .46
با عّلت حکم در احادیث

مقاله پژوهشیب4.82

رابطه متقابل قرینه های مقامی .47
و سبب ورود حدیث

مقاله پژوهشیب4.02

نقش تخریج محتوایی در دست یابی به فهم .48
مقصود

مقاله پژوهشیالف6.65

مقاله پژوهشیب5.77جایگاه تخریج در به دست آوردن عّلت حکم.49

چگونگی بهره گیری از تخریج .50
در تشکیل خانواده حدیث

مقاله پژوهشیج3.88

مقاله پژوهشیج3.3روش فهم احادیث مربوط به بالد و اقوام.51

52.
نظریه تناسب مخاطب و پاسخ های معصومان 

علیهم السالم 
و تأثیر آن بر برداشت های کنونی از حدیث

کرسی نظریه پردازیب4.21

ک های شناسایی گزاره های حقیقی .53 مال
و خارجی در روایات

مقاله پژوهشید1.65
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شناخت درست موضوع و تأثیر آن بر شناخت .54
قضایای حقیقیه و خارجیه احادیث

مقاله پژوهشید1.84

چیستی و چگونگی توّجه به فهم عرف .55
به عنوان معیاری در فهم حدیث

مقاله پژوهشیالف6.3

معّرفی و تحلیل روش های مراجعه به احادیث و .56
استنباط از آن

پایان نامه سطح 3د1.7

گونه شناسی پاسخ  های معصومان علیهم السالم و .57
نقش آن در فهم و اعتبار حدیث

پایان نامه سطح 3ج2.01

گونه شناسی روایات من ال یحضره الفقیه .58
از جهت سبب صدور

مقاله پژوهشید1.83

چگونگی بهره گیری شیخ طوسی از تخریج .59
در رفع تعارض احادیث

مقاله پژوهشید1.73

روش فقه الحدیثی آیت اهلل ری شهری .60
در دانشنامه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.8

روش فقه الحدیثی آیت اهلل احسان بخش .61
در آثار الصادقین

مقاله پژوهشید1.52

روش فقه الحدیثی آیت اهلل بروجردی .62
در جامع احادیث الشیعة

مقاله پژوهشید1.12

روش فقه الحدیثی سید شّبر .63
در جامع  العلوم و المعارف و الحکم

مقاله پژوهشید1.9

روش فقه الحدیثی میرزای نوری .64
در مستدرک الوسائل

مقاله پژوهشید1.14

روش فقه الحدیثی شیخ عبداهلل بحرانی .65
در عوالم العلوم

پایان نامه سطح 3د1.17
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3د1.9روش فقه الحدیثی آیت اهلل مکارم شیرازی.66

پایان نامه سطح 3ج2.25روش فقه الحدیثی آیت اهلل خامنه  ای.67

مه حلی.68
ّ

پایان نامه سطح 3د1.32روش فقه الحدیثی عال

پایان نامه سطح 3د1.74روش فقه الحدیثی آیت اهلل مرعشی نجفی.69

پایان نامه سطح 3د1.9روش فقه الحدیثی آقا ضیاء عراقی.70

بررسی تطبیقی روش فقه الحدیثی قدما، .71
متأّخران و معاصران

پایان نامه سطح 3د1.2

مقاله پژوهشیب4.91عوامل تشکیل فضای صدور حدیث.72

نقش شرایط فکری و فردی راوی .73
در منع تعمیم محتوای حدیث

مقاله پژوهشیب4.9

مه .74
ّ

بررسی تطبیقی روش فقه الحدیثی عال
مجلسی، فیض کاشانی و شیخ حّر عاملی

پایان نامه سطح 3د1.94

پایان نامه سطح 3د1.53روش شناسی فقه الحدیثی سید ابن طاووس.75

بررسی تطبیقی روش فقه الحدیثی .76
حوزه قم و بغداد

پایان نامه سطح 3د1.24

روش شناسی تطبیقی مهم ترین شروح.77
تهذیب األحکام

پایان نامه سطح 3د1.47

پایان نامه سطح 3د1.07روش شناسی تطبیقی مهم ترین شروح الکافی.78
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

روش شناسی تطبیقی مهم ترین شروح من ال .79
یحضره الفقیه

پایان نامه سطح 3د1.66

پایان نامه سطح 3د1.53روش شناسی فقه الحدیثی ابن ادریس حّلی.80

شناخت و روش به کارگیری مبانی قرآن .81
در فهم حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.89

شناخت و روش به کارگیری مبانی عقیدتی .82
در فهم حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.56

نقش معانی متعّدد حروف جّر .83
در برداشت های متفاوت از آیات و روایات

پایان نامه سطح 3د1.95

شناخت تحلیلی کتاب.84
 »اسباب اختالف الحدیث«

مقاله ترویجید1.82

مبناپژوهی کتاب »اسباب اختالف الحدیث« .85
و تطبیق آن با مبانی قدما

مقاله پژوهشیج3.45

مقاله ترویجید1.38شناخت تحلیلی کتاب »دو شاهکار علوی«.86

3. غریب الحدیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بازشناسی مفهوم غریب الحدیث و تفاوت آن با .87
مشکل و مختلف الحدیث با تطبیق بر نمونه ها

مقاله پژوهشیب4.89

الگوی برخورد با غریب الحدیث.88
بر پایه آموزه های قرآن و سّنت

رساله علمی سطح4ج3.13

واژه پژوهی و مفهوم شناسی »حسبان« .89
در آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.62



68 .........................................................................   ای شومل اولویت هیی رژوهتی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تفاوت معنایی فتنه، بال، امتحان و اختبار .90
با تطبیق بر آیات و روایات

مقاله پژوهشیج3.37

91.
بررسی تحلیلی تفاوت معنایی »ترب« و» أترب« 

مقاله پژوهشید1.37در روایات

بررسی تطبیقی کاربرد واژه های»ایثار« .92
و »استئثار« در روایات

مقاله پژوهشید1.6

بررسی تطبیقی معانی »سالمت«، »صّحت« .93
و »عافیت« در آیات و روایات

مقاله پژوهشیج3.03

94.
بررسی تحلیلی تفاوت معنایی »هّم«، »حزن«، 

مقاله پژوهشیج3.15»غم«، »ماتم« و »مصیبت« در آیات و روایات

تحلیل معنایی»ُانس«، »ُالفت« و »مالئمت« .95
در آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.44

تحلیل تفاوت معنایی »فقیر« و »مسکین« .96
و »مستکین« در لغت و تطبیق آن بر روایات

مقاله پژوهشیج3.16

تفاوت های معنایی »فخر« و »عّزت« .97
در آیات و روایات

مقاله پژوهشیج3.7

واژه پژوهی »عّزت« و مشابهات آن .98
با تطبیق بر آیات و روایات

مقاله پژوهشیج3.79

واژه پژوهی »ذّلت« و مشابهات آن .99
با تطبیق بر آیات و روایات

مقاله پژوهشیج3.8

100.
بررسی و تحلیل تفاوت معنایی »خوف«، 
مقاله پژوهشیج3.59»جبن«، »وحشت« و »خشیت« در روایات

مقاله پژوهشیب4.09معناشناسی »شک« در روایات.101
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیب4.38معناشناسی »وهم« در روایات.102

مقاله پژوهشیب4.38معناشناسی »قطع« در روایات.103

مقاله پژوهشیب4.49معناشناسی »اطمینان« در روایات.104

 4. مشکل الحدیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تحلیلی عبارت »هذا مثل هذا« .105
و عبارت های مشابه آن در روایات

مقاله پژوهشیج3.7

الگوی برخورد با مشکل الحدیث .106
بر پایه آموزه های قرآن و سّنت

رساله علمی سطح4ج3.8

بازپژوهی مفهوم نوآوری و بدعت.107
در آیات و احادیث

مقاله پژوهشید1.39

مقاله پژوهشید1.89تحلیل اقرار معصومان علیهم السالم به گناه.108

تحلیل روایات »بخشیده شدن گریه کنان .109
امام حسین علیه السالم«

مقاله پژوهشیالف6.08

مقاله پژوهشیالف6.65تحلیل روایات »بخشیده شدن تائب«.110

تحلیل روایات »بخشیده شدن زائر .111
امام حسین علیه السالم«

مقاله پژوهشیالف6.89

تحلیل روایات »اجر پیاده روی برای زیارت.112
امام حسین علیه السالم«

مقاله پژوهشیالف6.39
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیالف6.06تحلیل روایات »اجر زیارت امام رضا علیه السالم«.113

مقاله پژوهشید1.77تحلیل روایات »اجر اعمال ماه رمضان«.114

تحلیل روایات توصیف شیعه .115
با بررسی شبهات روز

رساله علمی سطح4ج3.45

تحلیل روایات توصیف مسلمان .116
با بررسی شبهات روز

رساله علمی سطح4ج3.33

تحلیل روایات توصیف مؤمن .117
با بررسی شبهات روز

رساله علمی سطح4ج3.48

مقاله پژوهشید1.94چرایی شکل گیری مشکل الحدیث.118

مقاله پژوهشید1.67بهره های وجود مشکل الحدیث در میان روایات.119

گونه شناسی تحلیلی مشکل الحدیث .120
با تطبیق بر نمونه ها

پایان نامه سطح 3د1.59

امکان سنجی بهره گیری از دانش روز .121
در فهم مشکل الحدیث

مقاله پژوهشیج3.50

مقاله پژوهشیج3.89چیستی و چرایی تأویل حدیث.122

مقاله پژوهشیج3.49مفهوم شناسی »ضرب الحدیث«.123
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5. اختالف الحدیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.18جایگاه اعتبار منبع در حل تعارض بین اخبار.124

مقاله پژوهشید1.1بررسی َنسخ حکم از زاویه قضیه خارجیه حدیث.125

نقش تعارض در شناسایی قضایای .126
خارجیه و حقیقیه احادیث

مقاله پژوهشید1.05

مقاله پژوهشید1.15بررسی تحلیلی گونه های َنسخ در روایات.127

ک های شناسایی روایات منسوخ.128 مقاله پژوهشید1.68مال

مقاله پژوهشید1.47گونه شناسی روایات منسوخ.129

گزارش های مدح و ذّم .130 بررسی 
امام علی علیه السالم نسبت به خلفا

پایان نامه سطح 3د1.67

مقاله ترویجید1.54تحلیل روایات امر و نهی به نگارش حدیث.131

مقاله پژوهشید1.56چرایی شکل گیری اختالف الحدیث.132

مقاله پژوهشید1.89بهره های وجود اختالف الحدیث در میان روایات.133

گونه شناسی تحلیلی اختالف الحدیث .134
با تطبیق بر نمونه ها

پایان نامه سطح 3د1.59

امکان سنجی بهره گیری از دانش روز .135
در حّل اختالف احادیث

مقاله پژوهشیج3.49
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شباهت ها و تفاوت های مبانی و روش های جمع .136
بین اخبار، میان اصولیان و محّدثان

پایان نامه سطح 3ج3.67

مقاله پژوهشید1.90درنگی در تفاوت تعارض و اختالف میان احادیث.137

شباهت ها و تفاوت های جمع عرفی .138
و جمع تبّرعی با تطبیق بر نمونه ها

پایان نامه سطح 3ج3.89

پایان نامه سطح 3د1.98تحلیل اختالف احادیث تساقط و تخییر.139

140.
بازپژوهی در اختالف محّدثان نسبت به پذیرش 

کید بر مبانی و روش های  و رّد خبر واحد با تأ
اختالف الحدیث

پایان نامه سطح 3ج3.39

شناخت دغدغه های قدما .141
در رفع اختالف احادیث

مقاله پژوهشیج3.42

مقاله پژوهشیب5.01اختالف الحدیث موضوعی، چیستی و ضرورت.142

مقاله پژوهشیج3.07نقش پیشینه علمی در جمع عرفی روایات.143

ب( رجال

1. فلسفه، قواعد، روش ها و منابع رجالی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج3.14بررسی تحلیلی اعتبار رجال کّشی.144

فلسفه و بازتعریف مصطلحات رجالی شیعه .145
بر اساس کاربرد در منابع حدیثی

پایان نامه سطح 3الف6.19
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مه مجلسی؛ نگرش فهرستی یا رجالی؟.146
ّ

مقاله پژوهشید1.98روش عال

مقاله ترویجید1.98روش شناسی رجالی شیخ حّر عاملی.147

بررسی تطبیقی مبانی رجالی .148
شیخ صدوق و شیخ مفید

مقاله پژوهشید1.98

بررسی تطبیقی مبانی رجالی .149
شیخ مفید و ابن غضائری

مقاله پژوهشید1.21

بررسی تطبیقی مبانی رجالی .150
ابن غضائری و نجاشی

مقاله پژوهشید1.37

بررسی تطبیقی مبانی رجالی .151
ابن غضائری و شیخ طوسی

مقاله پژوهشید1.37

روش شناسی رجالی مامقانی .152
در کتاب تنقیح المقال

مقاله پژوهشید1.98

مقاله پژوهشید1.98تطّور در آرای رجالی آیت اهلل خویی.153

مقاله پژوهشید1.98مبانی رجالی شیخ صدوق.154

پایان نامه سطح 3د1.02بررسی تطبیقی مبانی رجالی معاصران با یکدیگر.155

پایان نامه سطح 3ج3.02بررسی تطبیقی رجال کّشی با واقعیات تاریخی.156

فلسفه شکل گیری دانش رجال .157
و سیر تطّور آن در تطبیق با وضعیت کنونی

پایان نامه سطح 3الف6.42

کنون.158 رساله علمی سطح4ب4.79روش شناسی دانش رجال از آغاز تا
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

سیر نگارش منابع رجالی .159
و تناسب آن با فضای نگارش

پایان نامه سطح 3ب4.06

مقاله پژوهشیب4.99روش شناسی رجال موضوعی.160

مقاله پژوهشید1.87بازشناسی روش رجالی آیت اهلل خویی.161

مقاله پژوهشیب4.67بهره های معجم رجال الحدیث بر پایه روش قدما.162

بررسی ذکر طریق در مشیخه صدوق .163
و التزام آن با پذیرش روایات راوی

مقاله پژوهشید1.59

بازپژوهی در مبانی رجالی قدما و متأّخران .164
بر پایه تجمیع یافته های رایانه ای

پایان نامه سطح 3ب4.68

مقاله پژوهشید1.5شناخت تحلیلی کتاب »اصول علم الرجال«.165

مقاله ترویجید1.67کتاب شناسی »مأخذشناسی رجال شیعه«.166

مقاله پژوهشید1.78شناخت تحلیلی »سماء المقال«.167

روش شناسی رجالی آیت اهلل خامنه ای .168
ج فقه در درس خار

مقاله پژوهشیج1.72

مقاله پژوهشید1.67مشایخ ثقاِت احتمالی.169

رساله علمی سطح4الف6.89نگاهی نو به داللت توثیقات رجالی مؤّلفان.170

شباهت ها و تفاوت های برداشت .171
از توثیقات عام و خاص

مقاله پژوهشیالف6.95
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مفهوم شناسی قواعد رجالی و تفاوت آن .172
با فوائد رجالی بر پایه کاربردهای رجالیان

مقاله پژوهشید1.56

مقاله پژوهشید1.98چرایی شکل گیری فواید رجالی.173

قراینی بر احتمال حذف برخی از روایات .174
راویان مجروح

مقاله پژوهشیب4.80

2. راوی شناسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کّذاب و جاعل .175 چرایی قلب نام راویان 
و راه شناسایی آن

مقاله پژوهشید1.1

شناسایی و تحلیل راویان ثقه ناقل .176
از مصادر ضعیف

پایان نامه سطح 3د1.17

مقاله پژوهشید1.24پنداره مغیریه بودن جابر بن یزید جعفی.177

شناخت تحلیلی لفظ »راوی« .178
در منابع رجالی شیعه

مقاله پژوهشیالف6.02

بررسی تطبیقی دیدگاه های شیخ طوسی .179
نسبت به راویان ضعیف در رجال و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.33

گونه شناسی و تحلیل محتوای .180
روایات یونس بن عبدالّرحمن

پایان نامه سطح 3ج3.85

گونه شناسی و تحلیل محتوای .181
روایات حسن بن محبوب

پایان نامه سطح 3ج3.72

گونه شناسی و تحلیل محتوای .182
روایات ابراهیم بن هاشم

پایان نامه سطح 3ج3.85
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

الگوی راوی شناسی بر پایه دیدگاه های .183
محّدثان و ترجمه نگاران

رساله علمی سطح4ب4.88

مقاله پژوهشید1.78شناسایی راویان احادیث اخالقی و عرفانی.184

چرایی شکل گیری گروه راویان مهمل .185
و راه های رفع اهمال

مقاله پژوهشیج3.35

مقاله پژوهشیج3.89بازشناسی داود رّقی و نقش او در حدیث.186

مقاله پژوهشیج3.87بازشناسی عبداهلل بن سالم و نقش او در حدیث.187

مقاله ترویجیج3.89بازشناخت رجالی سلمان فارسی.188

بازشناخت رجالی زید بن علی بن الحسین .189
علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.56

مقاله پژوهشیج3.99بازشناخت رجالی حضرت زینب علیهاالسالم.190

ابن مسعود در رجال و حدیث شیعه، .191
بررسی آماری

مقاله پژوهشیج3.89

ابن عّباس در رجال و حدیث شیعه، .192
بررسی آماری

مقاله پژوهشیج3.78

نگاهی نو به خطبه 41 نهج البالغه .193
و اّدعای صدور آن درباره ابن عّباس

مقاله پژوهشیج3.45

پاسخ به شبهه چرایی حضور نیافتن .194
ابن عّباس در کربال

مقاله ترویجیج3.87

مقاله پژوهشیج3.67تحلیل سخنان ابن عّباس نزدیک به فوت.195
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مقاله پژوهشیج3.78قنبر در رجال و حدیث شیعه.196

ابراهیم بن هاشم در رجال .197
و حدیث شیعه، بررسی آماری

مقاله پژوهشیج3.35

هارون بن موسی تلعکبری .198
و جایگاه او در انتقال روایات

مقاله پژوهشیج3.38

مقاله پژوهشیج3.97نقش خاندان راوی در اعتباربخشی به او.199

مقاله پژوهشیج3.90نقش حوزه حدیثی راوی در اعتباربخشی به او.200

نقش ارتباط راوی با راویان دیگر .201
در اعتباربخشی به او

مقاله پژوهشیج3.67

گردان .202 نقش استادان و شا
در اعتباربخشی به راوی

مقاله پژوهشیج3.60

نقش ویژگی های شخصی راوی .203
مانند »جود« در اعتباربخشی به او

مقاله پژوهشیج3.69

3. سندشناسی 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.5بررسی تحلیلی اعتبار مضمرات علی بن جعفر.204

بهره گیری از تخریج سند برای اعتبارسنجی .205
روایات در معجم رجال الحدیث

مقاله پژوهشیب4.55

گونه شناسی تالش های کلینی .206
برای مستندسازی روایات

مقاله پژوهشید1.4
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.37روش شناسی صدوق در مستندسازی روایات.207

شیوه های شیخ حّر عاملی .208
در مستندسازی روایات وسایل الشیعه

مقاله پژوهشید1.37

مه مجلسی .209
ّ

تالش های عال
برای رفع ارسال روایات

مقاله پژوهشید1.33

پایان نامه سطح 3د1.05شناسایی و تحلیل َاسناد ضعیف در »الکافی«.210

مقاله پژوهشیب4.08نقش محتوای حدیث در اعتبار سند.211

مقاله پژوهشیب4.4جایگاه اعتبار منبع در جبران ضعف سند.212

مقاله پژوهشید1.90بررسی و تحلیل علل اضمار در روایات.213

نقش َاسناد مشابه .214
در شناسایی نقاط قّوت و ضعف سند

مقاله پژوهشیب4.34

چگونگی کشف ِاشکاالت سندی .215
با تطبیق روایات هم متن

مقاله پژوهشیب4.19

بررسی میزان اعتبار سند با تطبیق اسناد .216
یک روایت در نسخه های مختلف

مقاله پژوهشید1.98

مقاله ترویجید1.95چرایی ارسال روایات صدوق.217

چرایی استفاده از راوی ضعیف .218
در طریق احادیث کتب اربعه

مقاله پژوهشیب4.43

مقاله پژوهشید1.24جایگاه سند در اثبات استناد کتاب به راوی.219
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امکان سنجی تصحیح طرق .220
و َاسناد ضعیف تهذیب االحکام به کمک الفهرست

مقاله پژوهشید1.33

طرق استثنا شده در فهارس شیعه؛ .221
گونه شناسی و آثار

پایان نامه سطح 3د1.75

شیوه  های محّدث نوری .222
در مستندسازی روایات مرسل کتب متقّدم

مقاله پژوهشید1.14

مقاله پژوهشیالف6.33نقش دانش تخریج در طبقه  شناسی.223

شناسایی طرق متعّدد شیخ طوسی .224
به برخی آثار حدیثی

مقاله پژوهشید1.89

بررسی و تحلیل دالیل صاحب کتاب بودن .225
راویان صدر سند و آثار آن

مقاله پژوهشیب4.2

مشیخه صدوق نشانی .226
از منابع مکتوب من الیحضره الفقیه

مقاله پژوهشید1.78

مقاله پژوهشید1.69چیستی و روش نقد متنی سند روایات.227

بررسی تطبیقی آماری مشیخه.228
 شیخ صدوق و شیخ طوسی

مقاله پژوهشید1.90

ح  و تعدیل 4. جر

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ح وتعدیل در رجال.229 رساله علمی سطح4ب4.05مبانی و روش رفع تعارض جر

تحلیل و نتایج تأییدیه  های علمی معصومان .230
علیهم السالم برای اصحاب

رساله علمی سطح4الف6.4
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

گستره مفهوم »وثاقت« با تطبیق .231
بر منابع فهرستی و رجالی شیعه

مقاله پژوهشیب4.24

بررسی تحلیلی مفهوم و محدوده »ثقه« از منظر .232
قدما با بررسی کاربرد در غیر کتاب های رجالی

مقاله پژوهشیب4.4

چیستی توثیق عام و شرایط .233
و جایگاه آن در تحّمل حدیث

مقاله ترویجیب4.14

چیستی توثیق خاص و شرایط .234
و جایگاه آن در تحّمل حدیث

مقاله ترویجیب4.27

ک های »شهادت حّسی« .235 ماهیت و مال
در دانش رجال

مقاله ترویجید1.14

ح وتعدیل در روایات.236 کتابب4.2بررسی تحلیلی الفاظ جر

مقاله پژوهشیب4.96رابطه قرائت و سماع حدیث با وثاقت شیخ.237

ح وتعدیل در شیعه.238 کتابالف6.99مبانی جر

بررسی قاعده وثاقت مشایخ .239
احمد بن محّمد بن عیسی اشعری

مقاله پژوهشیج3.78

پایان نامه سطح 3ج3.65بررسی قاعده وثاقت مشایخ بنو فّضال.240

بررسی قاعده وثاقت مشایخ .241
علی بن حسن طاطری

مقاله پژوهشیج3.59

مقاله ترویجیب4.98چرایی اختالف آرای رجالیان درباره راویان.242

مقاله ترویجیج3.47بازپژوهی قاعده وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر.243
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ترویجیج3.40بازپژوهی قاعده بی نیازی مشایخ از توثیق.244

مقاله ترویجیج3.89امکان سنجی بی نیازی وکالی معصوم از توثیق.245

ح وتعدیل.246 مقاله پژوهشیالف6.49چیستی روش قرینه محوری در جر

نقش بررسی محتوایی روایات موجود .247
ح وتعدیل وی از راوی در جر

مقاله پژوهشیالف6.98

ح .248 بررسی میزان احتمال جر
راویان کم ارتباط با دیگران

مقاله پژوهشیج3.05

ح موضوعی راوی .249 نظریه جر
و بررسی احتمال تعدیل موضوعی او

مقاله پژوهشیالف6.90

فرهنگ حدیثی زمانه .250
ح  و تعدیل و نقش آن در فهم الفاظ جر

مقاله پژوهشید1.13

ح و تعدیل راوی.251 مقاله پژوهشیج3.27نقش مسائل سیاسی در جر

ج( قواعد الحدیث و درایه

6. هندسه، موضوع شناسی و ارتباط شناسی علوم و معارف حدیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ح توسعه رشته علوم حدیث .252 طر
با گرایش زبان شناسی مأثور قرآن

ح نامهد1.51 طر

ح توسعه رشته علوم حدیث .253 طر
با گرایش حدیث و حقوق

ح نامهد1.18 طر



82 .........................................................................   ای شومل اولویت هیی رژوهتی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیالف6.89مصطلح الحدیث، دانش یا نمایه؟.254

پایان نامه سطح 3الف6.4هندسه علوم و معارف حدیث از دیدگاه قدما.255

تطّور هندسه علوم و معارف حدیث .256
از گذشته تا کنون

پایان نامه سطح 3ج3.25

تحلیل تطبیقی هندسه منابع موضوعی حدیث .257
تا پایان قرن پنجم هجری

پایان نامه سطح 3ج3.79

تحلیل تطبیقی هندسه منابع موضوعی حدیث.258
از قرن ششم تا پایان قرن نهم هجری

پایان نامه سطح 3ج3.4

جایگاه حدیث در استنباط .259
و تبیین آموزه  های اسالمی

کتابد1.69

تحلیل هندسه منابع موضوعی حدیث در قرن .260
پانزدهم هجری و مقایسه آن با قرون گذشته

رساله علمی سطح4ج3.35

تحلیل تطبیقی هندسه منابع موضوعی حدیث .261
از قرن دهم تا چهاردهم هجری

پایان نامه سطح 3ج3.08

مقاله پژوهشیالف6.95موضوع شناسی حدیث، ضرورت و بهره ها.262

موضوع شناسی حدیث.263
و ارتباط آن با نیازهای روز

مقاله پژوهشیج3.13

رساله علمی سطح4ج3.92مبانی و الگوی تحلیلی موضوع شناسی حدیث.264

شباهت ها و تفاوت های موضوع شناسی .265
و نمایه زنی، با تطبیق بر حدیث

مقاله پژوهشیج3.81

جایگاه حدیث در تولید .266
و رشد دانش های مسلمانان

پایان نامه سطح 3د1.79
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.3ارتباط علوم حدیث با معارف حدیث.267

ارتباط علوم و معارف حدیث .268
با علوم قرآن و تفسیر

مقاله پژوهشید1.3

مقاله پژوهشید1.3ارتباط علوم و معارف حدیث با اخالق و عرفان.269

مقاله پژوهشید1.84ارتباط علوم و معارف حدیث با حکمت و کالم.270

ارتباط علوم و معارف حدیث .271
با اصول، فقه و حقوق

مقاله پژوهشید1.29

امکان سنجی نمایه زنی حدیث .272
بر پایه دانش های روز

مقاله پژوهشیج3.77

ح توسعه رشته علوم حدیث .273 طر
در حوزه علمیه با گرایش حدیث و اقتصاد

ح نامهد1.18 طر

ح رصد مستمر نیازهای جامعه به حوزه های .274 طر
کید بر دانش حدیث علمیه با تأ

ح نامهج3.91 طر

ح انسجام بخشی و نیازمحور کردن دروس .275 طر
کید بر دانش حدیث حوزوی با تأ

ح نامهد1.33 طر

ح گسترش رشته علوم حدیث .276 طر
با گرایش حدیث و مطالعات علوم انسانی غربی

ح نامهد1.49 طر

ح تأسیس رشته غرب شناسی و شرق شناسی .277 طر
کید بر دانش حدیث در حوزه علمیه با تأ

ح نامهد1.6 طر

روش شناسی مطالعه علوم اسالمی .278
کید بر دانش حدیث با تأ

رساله علمی سطح4ج3.63
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

279.
مبانی و روش های تعامل فکری دانشمندان 
علوم دینی با سایر علوم بر پایه قرآن و سیره 

اهل بیت علیهم السالم
رساله علمی سطح4د1.7

رساله علمی سطح4ج3.09جایگاه حدیث در آسیب زدایی از حوزه علمیه.280

نقش دانش حدیث در تثبیت آزاداندیشی .281
در حوزه های علمیه

مقاله پژوهشیج3.62

ح توسعه رشته علوم حدیث در حوزه علمیه .282 طر
با گرایش حدیث و علوم سیاسی

ح نامهد1.32 طر

وظایف حوزه علمیه در تربیت کارشناسان .283
کید بر وظایف دانش حدیث سیاسی با تأ

مقاله ترویجیج3.88

نقش حوزه علمیه در ترسیم و تبیین حکومت .284
اسالمی با محوریت معارف قرآن و حدیث

مقاله ترویجیج3.88

آسیب شناسی حوزویان در انجام مسئولیت ها .285
بر پایه سیره و سخن اهل بیت علیهم السالم

مقاله ترویجیج3.66

زبان علم، شناخت، روش و قواعد آن .286
کید بر قرآن و حدیث با تأ

رساله علمی سطح4ج3.24

بررسی تطبیقی نقش حدیث .287
در اسالمی کردن علوم انسانی

پایان نامه سطح 3ج3.07

مبانی و روش شناسی علوم انسانی .288
بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ج3.04

ارزش گذاری دانش های بشری .289
بر اساس قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4الف6.97

مبانی و روش های احیا یا تأسیس دانش بشری .290
بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ج3.66
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وضعیت سنجی علمی علوم و معارف قرآن و .291
حدیث در ایران و تطبیق آن با کشورهای اسالمی

رساله علمی سطح4ج3.47

نقش قرآن و حدیث .292
در محتواسازی برای رسانه ها

پایان نامه سطح 3ج3.04

2. فلسفه، ماهیت و حّجیت حدیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

امکان سنجی صدور حکم حکومتی .293
از معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.98

بررسی حّجیت حدیث انبیای گذشته .294
از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.21

چرایی دریافت حدیث محّدثان شیعه .295
از اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.7

مقاله پژوهشیج3.28تأثیر فضای ذهنی مخاطب بر انتقال حدیث.296

297.
بررسی تحلیلی علل بیان سند تا پیامبر صّلی 

 اهلل علیه و آله در برخی روایات اهل بیت 
علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.67

ضوابط پذیرش روایات راویان غیر امامی .298
از منظر قدما، متأّخران و معاصران

پایان نامه سطح 3د1.24

مقاله پژوهشیب4.57نقل به معنا و اثر آن در حّجیت متون دینی.299

ک های موضوعیت و عدم موضوعیت .300 مال
لفظ حدیث

مقاله پژوهشیب4.01
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مشروعیت و آثار فقه الحدیثی .301
نقل معنای حدیث

مقاله ترویجیب4.51

نقد تقسیم چهارگانه حدیث .302
و تأثیر آن بر فتاوای فقهی

مقاله پژوهشید1.33

رساله علمی سطح4ج3.23بررسی دامنه حّجیت سّنت نبوی و علوی.303

امکان سنجی احیای قرائن قدمایی در حجّیت .304
حدیث با بهره گیری از نرم افزارها

مقاله پژوهشیالف6.4

مقاله پژوهشید1.43پنداره عدم حجّیت مکتوبات حدیثی.305

مقاله پژوهشید1.33بررسی شهرت حجّیت یا عدم حجّیت خبر واحد.306

حّجیت رفتار روزمره و شخصی معصومان .307
از نگاه قرآن و سّنت

مقاله پژوهشیب4.33

بررسی نقش قاعده »تسامح در ادّله سنن« و .308
روایات »من بلغ« در جعل احادیث

مقاله پژوهشیب4.16

مقاله پژوهشیب4.33رابطه وثاقت راوی با وثاقت روایت.309

معناشناسی »سّنت« .310
و مشابهات آن در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.89

شباهت ها و تفاوت های برداشت .311
از قول، فعل و تقریر معصوم

مقاله پژوهشیب4.43

امکان سنجی حّجیت َخلق و ُخلق .312
معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب5.31
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

313.
بازنگری در شباهت ها و تفاوت های حّجیت 
حدیث در حوزه های موضوعی فقه و آداب، 

کالم، اخالق، دعا و زیارت، تاریخ و تفسیر
رساله علمی سطح4د1.7

ثابت یا نسبی بودن سیره اهل  بیت علیهم السالم .314
مقاله پژوهشیب4.49در زمان های مختلف

مقاله پژوهشیج3.68امکان سنجی حّجیت سخن و رفتار صحابه.315

بازپژوهی عمل اهل مدینه .316
و جایگاه آن در انتقال سّنت

مقاله پژوهشید1.89

بازپژوهی عمل اصحاب .317
و نقش آن در انتقال سّنت

مقاله پژوهشید1.67

مقاله ترویجیالف6.50تفاوت صّحت سند و اعتبار صدور حدیث.318

ریشه شناسی نظریه حّجیت خبر واحد در فقه و .319
عدم حّجیت آن در سایر زمینه ها

مقاله پژوهشید1.45

مقاله پژوهشیب5.1امکان سنجی داللت »َترک معصوم« بر سّنت.320

امکان سنجی داللت »تکرار معصوم« .321
بر مؤّکد بودن حکم

مقاله پژوهشیب5.8

مقاله پژوهشیب5.43امکان سنجی داللت »عمل معصوم« بر رجحان.322

گونه شناسی و محتواپژوهی استدالل های.323
روایی بر حّجیت سّنت

پایان نامه سطح 3د1.98

مفهوم »طبیعیات معصوم« .324
و جایگاه آن در شناخت سّنت

مقاله پژوهشیب4.87
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بازپژوهی عمل مؤمنان.325
و نقش آن در انتقال سّنت

مقاله پژوهشید1.45

مبانی آیت اهلل خامنه ای .326
در ماهیت و حّجیت حدیث

مقاله پژوهشیج3.98

3. آداب الحدیث، روش شناسی و منبع شناسی قواعد الحدیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

گونه شناسی لفظی و محتوایی مکتوبات .327
معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.74

آداب نشر حدیث .328
از نگاه قرآن و معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3الف6.13

329.
گونه شناسی تحلیلی روایات عرضه شده بر 

معصومان علیهم السالم 
و نقش آن در نقد محتوایی

پایان نامه سطح 3د1.56

اخبار غیبی معصومان علیهم السالم؛ .330
گونه شناسی تحلیلی و اهداف

پایان نامه سطح 3د1.34

بازشناسی مکتب حدیثی شیخ طوسی .331
و تعامل آن با مکتب محّدثان و متکّلمان

پایان نامه سطح 3د1.25

مفهوم شناسی »یأس بعد از فحص« .332
با نظر به ابزار جدید جستجوی حدیث

مقاله پژوهشیج3.57

مقاله پژوهشیج3.86ضرورت و روش تشکیل پرونده علمی احادیث.333

بررسی و تحلیل علل پیدایش .334
و تأسیس تحلیل فهرستی در شیعه

مقاله پژوهشیب4.98
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیب4.15نقش اجازات در جلوگیری از جعل حدیث.335

ضرورت و الگوی احیای اجازات.336
بر اساس نیازهای روز

رساله علمی سطح4الف6.8

مقاله پژوهشیب4.56تأّملی در قول »تشریفاتی بودن اجازات«.337

رساله علمی سطح4د1.98الگوی نگارش »جامع حدیثی« امروزین.338

کتاب محوری در نقل احادیث شیعه؛ .339
چیستی و چرایی

مقاله پژوهشیالف6.8

نسبت راویان شفاهی و نویسندگان .340
در انتقال میراث حدیثی

مقاله پژوهشید1.98

بررسی تطبیقی نسبت راویان نویسنده و ناقل آثار .341
حدیثی در انتقال میراث حدیثی شیعه

پایان نامه سطح 3د1.89

رساله علمی سطح4د1.06الگوی تحلیلی روش شناسی محّدثان.342

پایان نامه سطح 3د1.08سیر نگارش منابع قواعد الحدیث در شیعه.343

مقاله پژوهشیب4.61محتواپژوهی و موضوع شناسی اجازات.344

شرایط و محدوده پردازش معصوم علیه السالم .345
در فیلم ها و داستان ها

رساله علمی سطح4الف6.44

شرایط و محدوده زباِن حال گویی .346
در مقتل نگاری

رساله علمی سطح4الف6.34

مقاله پژوهشید1.32آداب نگارش قرآن و حدیث بر پایه آیات و روایات.347
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله علمی سطح4ج3.4الگوی تحلیلی آسیب شناسی حدیث.348

چگونگی بهره گیری از امکانات ارتباطی.349
 در راستای آموزه های قرآن و سّنت

کتابد1.86

کز پژوهشی بر مبنای .350 مبانی و قواعد فعالیت مرا
قرآن و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.04

امکان سنجی ارائه الگوهای نو برای تدریس و .351
تألیف در علوم و معارف قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.06

روش شناسی و الزامات ارائه الگو .352
در تبیین معارف قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ج3.77

الگوی جریان سازی علوم و معارف قرآن .353
و حدیث در مناسبات فرهنگی و اجتماعی

رساله علمی سطح4د1.56

مقاله ترویجید1.89روش شناسی حدیثی مرحوم وحید بهبهانی.354

شناخت تحلیلی مکتوبات قواعد الحدیثی شیعه .355
پیش از شهید ثانی

پایان نامه سطح 3د1.56

مقاله ترویجید1.74بررسی تحلیلی مقباس الهدایة فی علم الدرایة.356

د( تاریخ حدیث

1. فلسفه و منبع شناسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

چگونگی بهره گیری از تاریخ حدیث .357
در اعتبارسنجی آن

مقاله پژوهشیب4.33
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رابطه تاریخ حدیث با آسیب شناسی متنی و .358
محتوایی آن

مقاله پژوهشیب4.26

تأثیر حکومت ها بر جعل یا پاالیش حدیث و .359
اعتبار منابع حدیثی

پایان نامه سطح 3ج3.02

مقاله پژوهشیج3.88نقش حوزه حدیثی در اعتبار منبع حدیثی.360

آسیب شناسی تاریخ حدیث نگاری .361
در منابع معاصر

پایان نامه سطح 3الف6.69

ضرورت بهره گیری از تاریخ حدیث .362
در فهم و اعتبارسنجی حدیث

مقاله ترویجیالف6.28

پایان نامه سطح 3د1.89منبع شناسی تحلیلی تاریخ حدیث در دوره معاصر.363

منبع شناسی تحلیلی تاریخ حدیث .364
تا پیش از دوره معاصر

پایان نامه سطح 3د1.99

مقاله پژوهشیالف6.49امکان سنجی نگارش تاریخ حدیث مأثور.365

مقاله پژوهشیج3.24ارتباط تاریخ حدیث با دانش و متون تاریخی.366

شناخت تحلیلی کتاب .367
»تاریخ حدیث شیعه عصر حضور و غیبت«

مقاله ترویجید1.88

مقاله ترویجید1.56شناخت تحلیلی کتاب »انسان 250 ساله«.368

شناخت تحلیلی کتاب .369
»تاریخ حدیث شیعه در سده های مختلف«

مقاله ترویجید1.87

زمینه های علمی الزم در تحلیل های .370
تاریخ حدیثی

مقاله پژوهشیج3.45
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

روش شناسی تاریخ حدیث به همراه ارائه الگو .371
در مطالعات تاریخ حدیثی شیعه

رساله علمی سطح4ج3.88

نقش تاریخ حدیث .372
در شناخت »تلّقی به قبول« احادیث

مقاله پژوهشیج3.56

مقاله پژوهشیج3.67رابطه تاریخ حدیث با طبقات و سندشناسی.373

رابطه تاریخ حدیث .374
ح وتعدیل با راوی شناسی و جر

مقاله پژوهشیج3.89

مقاله پژوهشیج3.48رابطه تاریخ حدیث با نسخه شناسی.375

شناسایی عرصه های کمتر کارشده .376
در تاریخ حدیث شیعه

مقاله پژوهشیالف6.39

بهره های تاریخ حدیث .377
از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای

مقاله پژوهشید1.9

روش تحلیل تاریخ حدیث بر پایه .378
سخنرانی های آیت اهلل خامنه ای در دهه اخیر

مقاله پژوهشیج3.55

گرایش معصومان علیهم السالم 2. تاریخ حدیث با 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تاریخ حدیث شیعه در عصر نبوی با تطبیق بر .379
روایات پیامبر صّلی  اهلل علیه و آله

پایان نامه سطح 3ب4.69

تاریخ حدیث شیعه در دوره امام علی و حضرت .380
فاطمه علیهماالسالم با تطبیق بر روایات ایشان

پایان نامه سطح 3ب4.5

تاریخ حدیث شیعه در عصر حسنین .381
علیهماالسالم با تطبیق بر روایات ایشان

پایان نامه سطح 3ب4.3
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تاریخ حدیث شیعه در دوره امام سجاد .382
علیه السالم با تطبیق بر روایات ایشان

پایان نامه سطح 3ب4.48

تاریخ حدیث شیعه در دوره امام باقر علیه السالم .383
با تطبیق بر روایات ایشان

پایان نامه سطح 3ب4.56

تاریخ حدیث شیعه در دوره امام صادق .384
علیه السالم با تطبیق بر روایات ایشان

پایان نامه سطح 3ب4.56

تاریخ حدیث شیعه در دوره امام کاظم .385
علیه السالم با تطبیق بر روایات ایشان

پایان نامه سطح 3ب4.46

تاریخ حدیث شیعه در دوره امام رضا و امام جواد .386
علیهما السالم با تطبیق بر روایات ایشان

پایان نامه سطح 3ب4.56

تاریخ حدیث شیعه در دوره امام هادی و امام .387
عسکری علیهما السالم با تطبیق بر روایات ایشان

پایان نامه سطح 3ب4.33

تاریخ حدیث شیعه در دوره غیبت صغری با .388
تطبیق بر روایات امام مهدی علیه السالم

پایان نامه سطح 3ب4.49

389.
گونه شناسی اقدامات صادقین علیهماالسالم در 

احیای سّنت نبوی صلی  اهلل علیه و آله با تطبیق 
بر نمونه ها

پایان نامه سطح 3ج3.47

نظام مرجعیت دینی .390
در عصر معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب5.42

بررسی و تحلیل سیر پاالیش حدیث در شیعه و .391
رویکرد معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3الف6.91

حلقه های درسی صادقین علیهماالسالم برای .392
اصحاب خاص؛ موضوع شناسی و تحلیل

مقاله پژوهشیج3.98

شیوه  های مبارزه اهل بیت علیهم السالم .393
با احادیث جعلی

پایان نامه سطح 3ج3.46
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقش والیت عهدی امام رضا علیه السالم در .394
گسترش فرهنگ حدیثی شیعه

مقاله ترویجید1.85

رابطه فشار حکومت ها بر معصومان علیهم السالم .395
با پیدایش مسائل و رسائل حدیثی

مقاله پژوهشید1.99

نقش حکومت ها در انتخاب شیوه  های ارتباطی .396
معصومان علیهم السالم با اصحاب و مردم

مقاله پژوهشید1.76

چرایی و چگونگی مطالعات تاریخ حدیثی .397
درباره انبیای الهی

مقاله پژوهشیج3.89

پایان نامه سطح 3ج3.90گزاره های تاریخ حدیث انبیای الهی.398

سیر ایجاد انحراف در تاریخ نگاری حدیث پیامبر .399
صلی اهلل علیه و آله با بررسی گزارش های منابع

پایان نامه سطح 3ج3.78

کمان گرایش حکومت ها و حا 3. تاریخ حدیث با 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کمان .400 چرایی و مصادیق رجوع حا
به امامان شیعه

پایان نامه سطح 3ب5.61

پایان نامه سطح 3د1.50حوزه حدیثی شمال ایران در دوره مرعشیان.401

پایان نامه سطح 3د1.30حوزه حدیثی اصفهان در دوره صفویان.402

پایان نامه سطح 3د1.19حوزه حدیثی شیراز در دوره صفویان.403

پایان نامه سطح 3د1.77حوزه حدیثی شوشتر در دوره صفویان.404
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقش حکومت های شیعی.405
در پیدایش و رشد حوزه های حدیثی

پایان نامه سطح 3ج3.6

بررسی تحلیلی تاریخ حدیث شیعه .406
پس از انقالب اسالمی ایران

پایان نامه سطح 3الف6.17

بررسی تطبیقی »وضع حدیث« .407
در دوره امویان و عباسیان

پایان نامه سطح 3ج3.3

بررسی تطبیقی مکتب حدیثی شیعه .408
در عصر صفویه با قرن چهارم تا هفتم

پایان نامه سطح 3د1.44

پایان نامه سطح 3د1.77حوزه حدیثی مصر در دوران فاطمیون.409

حکومت های شیعی و نقش آن.410
در افزایش مکتوبات حدیثی شیعه

پایان نامه سطح 3د1.7

پایان نامه سطح 3ج3.3آسیب های منع تدوین حدیث بر روایات شیعه.411

پایان نامه سطح 3د1.88تاریخ حدیث شیعه در دوران آل بویه.412

پایان نامه سطح 3د1.88تاریخ حدیث شیعه در دوران افشاریه.413

پایان نامه سطح 3د1.78تاریخ حدیث شیعه در دوران زندیه.414

پایان نامه سطح 3ج2.66تاریخ حدیث شیعه در دوران قاجار.415

پایان نامه سطح 3الف6.55تاریخ حدیث شیعه در دوران پهلوی.416

بررسی آماری و نموداری نگارش منابع حدیثی .417
شیعه در حکومت های مختلف

مقاله پژوهشیج3.77
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

روش بهره گیری شیعه از فرصت های سیاسی .418
برای نگارش و نشر حدیث

مقاله پژوهشیج2.98

گروه های اثر گذار 4. حوزه ها، مکاتب، مدارس و 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.9تأّملی در تقابل وحید بهبهانی و امین استرآبادی.419

گونه شناسی وظایف وکالی .420
معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.3

پایان نامه سطح 3ج3.6سیر تاریخی و رویکرد حوزه نجف به دانش رجال.421

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیدایش .422
و افول حوزه های حدیثی شیعی

رساله علمی سطح4ب4.48

شناسایی و تحلیل حوزه حدیثی شیعی مدینه .423
در دوران حضور

پایان نامه سطح 3د1.8

شناسایی و تحلیل حوزه حدیثی شیعی مدینه .424
در عصر غیبت

پایان نامه سطح 3د1.77

بررسی و تحلیل میراث داری .425
حوزه های حدیثی شیعی از یکدیگر

پایان نامه سطح 3د1.53

الگوی حدیث   پژوهی .426
بر اساس تجارب حوزه های حدیثی

رساله علمی سطح4ج3.19

شناخت مجامع حدیثی قم و بغداد .427
در قرن چهارم و پنجم

پایان نامه سطح 3د1.14

بررسی تطبیقی تأثیرات اخباریگری .428
بر حوزه علمیه نجف و مشهد

پایان نامه سطح 3ب4.29
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بازشناسی مکتب حدیثی محّدثان .429
و سنجش آن با مکتب متکّلمان

پایان نامه سطح 3د1.87

سیر تطّور حوزه حدیثی قم .430
از جهت روشی و محتوایی

پایان نامه سطح 3ج3.13

الگوی شناسایی و اعتبارسنجی حوزه ها، .431
مکتب ها، مدارس و گروه های اثرگذار حدیثی

رساله علمی سطح4ج3.89

پایان نامه سطح 3د1.6شناسایی و تحلیل حوزه حدیثی شیعی در مکه.432

بررسی و تحلیل علل سیطره .433
حوزه حدیثی قم و بغداد

مقاله پژوهشید1.12

پایان نامه سطح 3د1.51بررسی تطبیقی منهج حدیثی قم و ری.434

پایان نامه سطح 3د1.54بررسی تطبیقی منهج حدیثی کوفه و بغداد.435

پایان نامه سطح 3د1.52بررسی تطبیقی منهج حدیثی بغداد و قم.436

علل جذب شیعیان به بغداد .437
و تأثیر آن بر نشر حدیث

مقاله پژوهشید1.56

پایان نامه سطح 3ج3.14جریان شناسی جعل حدیث در شیعه.438

ک های پاالیش حدیث .439 بررسی تطبیقی مال
در حوزه حدیثی قم و بغداد

مقاله پژوهشیب4.89

شناخت نمایندگان امامان علیهم السالم .440
کمان جور در دستگاه حا

مقاله ترویجید1.3

مقاله پژوهشید1.25نقش حوزه های حدیثی در بازسازی متون روایی.441
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بازپژوهی در مبانی و روش اصولیان .442
در حدیث از گذشته تا کنون

پایان نامه سطح 3ج3.35

مقاله پژوهشید1.67حشویه، مکتب یا مدرسه؟.443

تحلیل تطبیقی مدرسه حدیثی قم و نجف .444
در دوره آیت اهلل بروجردی و آیت اهلل خویی

پایان نامه سطح 3د1.99

بررسی تطبیقی مدرسه حدیثی .445
سید مرتضی و شیخ طوسی

پایان نامه سطح 3د1.9

پایان نامه سطح 3د1.5نقش و روش آل طاووس در حدیث شیعه.446

پایان نامه سطح 3د1.6جایگاه نقبا در حدیث شیعه.447

پایان نامه سطح 3ب5.1تقابل با حدیث، ریشه ها و سیر تطّور.448

پایان نامه سطح 3د1.89تاریخ حدیث شیعه در اهواز.449

پایان نامه سطح 3د1.30تاریخ حدیث شیعه در شادگان.450

پایان نامه سطح 3د1.87تاریخ حدیث شیعه در شوشتر.451

پایان نامه سطح 3د1.30تاریخ حدیث شیعه در گیالن.452

شناخت فهرست بیوتات حدیثی شیعه .453
تا پایان قرن دهم هجری

مقاله ترویجیج3.90
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5. تاریخ علوم و معارف حدیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج3.04تاریخ نقد متن حدیث.454

پیشینه و سیر تخریج حدیث در رفتار و سخن .455
قدما، متأخران و معاصران شیعه

پایان نامه سطح 3ب4.52

گذر زمان و رویکرد محّدثان شیعه .456
به اجازه در تحّمل حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.61

پایان نامه سطح 3ج3.57سیر تطّور و اعتبارسنجی مناوله در تحّمل حدیث.457

مقاله ترویجیج3.3شیوه های تلّقی حدیث از صادقین علیهماالسالم.458

بررسی تحلیلی جایگاه سند .459
از منظر اصحاب ائمه علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.06

ح نگاری حدیثی در شیعه.460 پایان نامه سطح 3ج3.19سیر شر

سیر نگارش آداب العلم مبتنی .461
بر قرآن و سّنت در شیعه

پایان نامه سطح 3الف6.3

پایان نامه سطح 3ج3.6سیر نگارش منبع شناسی حدیثی در شیعه.462

سیر نسخه شناسی، تصحیح و تحقیق .463
و بازسازی کتب در شیعه

پایان نامه سطح 3الف6.42

سیر نگارش های بین موضوعی حدیث .464
و علوم بشری

پایان نامه سطح 3ج3.3

پایان نامه سطح 3د1.83سیر نگارش های تطبیقی شیعه و اهل سّنت.465
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

سیر نگارش های انتقادی .466
درباره حدیث شناسی مستشرقان

پایان نامه سطح 3د1.33

سیر نگارش های تطبیقی قرآن و حدیث .467
با متون مقّدس ادیان

پایان نامه سطح 3د1.24

کتابالف6.1سیر تدوین حدیث در شیعه.468

پایان نامه سطح 3ب4.74سیر نگارش های تاریخ و سیره در شیعه.469

مقاله پژوهشید1.45تطّور منبع شناسی حدیثی در شیعه.470

مقاله ترویجیب4.49سیر تالش های شیعه در حوزه اختالف الحدیث.471

مقاله ترویجیب4.90سیر تالش های شیعه در حوزه مشکل الحدیث.472

مقاله ترویجیب4.89سیر تالش های شیعه در حوزه غریب الحدیث.473

سیر مبانی نگاری و قواعدنگاری شیعه .474
در حوزه فقه الحدیث

مقاله پژوهشیب4.69

 هـ( منبع شناسی و اعتبار سنجی

1. منبع شناسی تطبیقی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مه حّلی.475
ّ

پایان نامه سطح 3د1.66اعتبارسنجی نگاشته  های حدیثی عال

476.
بررسی و نقد موسوعه کلمات معصومان 

مقاله ترویجید1.4پژوهشکده باقرالعلوم علیه السالم
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.15اعتبارسنجی کتاب غررالحکم.477

مقاله پژوهشیج3.1اعتبارسنجی کتاب مصباح الشریعة.478

مقاله پژوهشیج3.06اعتبارسنجی کتاب عیون الحکم و المواعظ.479

مقاله پژوهشیج3.06اعتبارسنجی کتاب المواعظ العددیة.480

مقاله پژوهشید1.7اعتبارسنجی کتاب تنبیه الخواطر.481

اعتبارسنجی کتاب های منسوب .482
به مفّضل بن عمر جعفی

پایان نامه سطح 3د1.94

پایان نامه سطح 3د1.3اعتبارسنجی المحاسن برقی.483

مقاله پژوهشید1.4اعتبارسنجی کتاب روضة الواعظین.484

مقاله پژوهشید1.24اعتبارسنجی کتاب ارشاد القلوب.485

مقاله پژوهشید1.4اعتبارسنجی کتاب َاعالم الدین.486

مقاله پژوهشیج3.46اعتبارسنجی کتاب مکارم االخالق.487

مقاله پژوهشید1.26اعتبارسنجی کتاب مشکاة االنوار.488

اعتبارسنجی کتاب .489
صحیفة االمام الرضا علیه السالم

مقاله پژوهشید1.26

پایان نامه سطح 3د1.11اعتبارسنجی کتاب های حسین بن سعید.490
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج4.53اعتبارسنجی کتاب تحف العقول.491

مقاله پژوهشید1.99اعتبارسنجی کتاب نثر اللئالی.492

پایان نامه سطح 3د1.22اعتبارسنجی کتاب عوالی اللئالی.493

پایان نامه سطح 3د1.19اعتبارسنجی کتاب های کراجکی.494

مقاله پژوهشید1.99اعتبارسنجی کتاب نزهة الناظر.495

مقاله پژوهشید1.89اعتبارسنجی کتاب جامع االحادیث قمی.496

اعتبارسنجی کتاب جامع االخبار .497
منسوب به شعیری

مقاله پژوهشید1.25

مقاله پژوهشید1.65اعتبارسنجی کتاب الدّرة الباهرة.498

بررسی نظریه سهو در روایات تکراری الکافی؛ .499
با بهره گیری از دانش تخریج

مقاله پژوهشید1.05

تخریج محتوایی و به کارگیری آن .500
مه مجلسی

ّ
در بحاراالنوار از سوی عال

مقاله پژوهشید1.07

کشف منابع مشترک و مختلف تهذیب .501
و استبصار با تخریج سندی روایات

مقاله پژوهشید1.75

نقش تخریج در شناسایی .502
منابع مشترک کلینی و صدوق

مقاله پژوهشید1.9

معیارهای شیخ حّر عاملی .503
در تخریج محتوایی روایات در وسائل الشیعة

مقاله پژوهشید1.8
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.67روش تخریج حدیث در کتاب الکافی.504

راویان ضعیف در کامل الزیارات و اعتبار سنجی .505
روایات آن ها با تحلیل فهرستی

پایان نامه سطح 3ج3.13

شناسایی و تحلیل گونه های مختلف .506
کتاب شناسی نجاشی

مقاله پژوهشید1.2

مه مجلسی در ذکر برخی.507
ّ

تحلیل روش عال
 از روایات غیر معتبر در بحاراالنوا

مقاله پژوهشید1.9

مقاله پژوهشید1.69شناخت روش جامع نگاری شیخ صدوق.508

مقاله ترویجید1.22شناخت روش جامع نگاری برقی.509

مقاله ترویجید1.91روش جامع نگاری شیخ طوسی.510

2. منبع شناسی موضوعی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مفهوم شناسی »اصل« و کاربردهای آن .511
در فقه و حدیث شیعه

مقاله ترویجیج3.92

مقاله ترویجیج3.6بررسی تحلیلی تفاوت اصل و مصّنف.512

مقاله پژوهشیج3.43تحلیل رویکرد منابع شیعه در نقل روایات نبوی.513

فلسفه و موضوع شناسی روایات نبوی شیعی .514
در کتاب های شیخ طوسی

پایان نامه سطح 3ج3.5
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

فلسفه و موضوع شناسی روایات نبوی شیعی .515
در کتاب های شیخ صدوق

پایان نامه سطح 3ج3.86

گونه شناسی تحلیلی روایات مشترک الکافی، .516
تهذیب االحکام و من الیحضره الفقیه

پایان نامه سطح 3د1.52

فلسفه و موضوع شناسی روایات نبوی شیعی .517
در کتاب الکافی

پایان نامه سطح 3د1.89

گونه شناسی اهداف نویسندگان .518
کتاب های حدیثی

مقاله پژوهشیج3.3

گونه شناسی موضوعی احادیث .519
روایت شده به صورت مکتوب

مقاله ترویجیج3.94

520.
میزان نقل روایاِت هر یک از معصومان 

علیهم السالم در کتاب های سه گانه شیعه 
و تحلیل چرایی آن

پایان نامه سطح 3د1.39

شناخت تحلیلی روش جدل نگاری .521
در حدیث شیعه

مقاله پژوهشید1.89

شناخت تحلیلی سبک های کتاب نویسی .522
حدیثی در شیعه و نتایج علمی آن

پایان نامه سطح 3ج3.45

شناخت تحلیلی روش مقام نگاری .523
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله پژوهشید1.78

شناخت تحلیلی روش مناقب نگاری .524
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله ترویجید1.80

شناخت تحلیلی روش مقتل نگاری .525
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله ترویجید1.67

شناخت تحلیلی روش سّنت نگاری.526
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله پژوهشید1.70
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شناخت تحلیلی روش جامع نگاری .527
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله پژوهشید1.75

شناخت تحلیلی روش اربعین نگاری .528
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله ترویجید1.49

مفهوم و شناخت تحلیلی روش صحیح نگاری .529
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله پژوهشید1.79

شناخت تحلیلی روش کشکول نگاری .530
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله پژوهشید1.89

شناخت تحلیلی روش منبرنگاری .531
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله پژوهشید1.84

شناخت تحلیلی و گونه های رساله نگاری .532
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله پژوهشید1.89

شناخت تحلیلی روش مستدرک نگاری .533
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله ترویجید1.87

شناخت تحلیلی روش نوادرنگاری.534
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله پژوهشید1.86

شناخت تحلیلی روش مسندنگاری .535
کاربردهای امروزین آن در حدیث شیعه و 

مقاله پژوهشید1.80

گونه شناسی تحلیلی روایات مشترک .536
در مقاتل امام حسین علیه السالم

پایان نامه سطح 3ج3.89

گونه شناسی تحلیلی روایات غیر تکراری .537
در منابع سه گانه شیعه

پایان نامه سطح 3د1.56

گونه شناسی تحلیلی روایات تکراری و غیرتکراری .538
در کتاب های سید ابن طاووس

پایان نامه سطح 3د1.98
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شناسایی فهرستی منابع روایات .539
امام علی علیه السالم

مقاله ترویجید1.90

شناسایی فهرستی منابع شیعی روایات .540
پیامبر صلی اهلل علیه و آله

مقاله ترویجید1.92

شناسایی فهرستی منابع روایات .541
حضرت فاطمه علیهاالسالم

مقاله ترویجید1.78

شناسایی فهرستی منابع روایات .542
امام حسن علیه السالم

مقاله ترویجید1.67

شناسایی فهرستی منابع روایات.543
امام حسین علیه السالم

مقاله ترویجید1.70

3. اعتبار سنجی و آسیب شناسی منابع و احادیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیب4.89آسیب شناسی احادیث پیامبر صلی اهلل علیه و آله.544

مقاله پژوهشیب4.38آسیب شناسی احادیث امام علی علیه السالم.545

آسیب شناسی احادیث .546
حضرت فاطمه علیهاالسالم

مقاله پژوهشیب4.74

مقاله پژوهشیب4.61آسیب شناسی احادیث امام حسن علیه السالم.547

مقاله پژوهشیب4.76آسیب شناسی احادیث امام حسین علیه السالم.548

مقاله پژوهشیب4.4آسیب شناسی احادیث امام سجاد علیه السالم.549
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیب4.61آسیب شناسی احادیث امام باقر علیه السالم.550

مقاله پژوهشیب4.74آسیب شناسی احادیث امام صادق علیه السالم.551

مقاله پژوهشیب4.42آسیب شناسی احادیث امام کاظم علیه السالم.552

مقاله پژوهشیب4.62آسیب شناسی احادیث امام رضا علیه السالم.553

مقاله پژوهشیب4.42آسیب شناسی احادیث امام جواد علیه السالم.554

مقاله پژوهشیب4.42آسیب شناسی احادیث امام هادی علیه السالم.555

مقاله پژوهشیب4.42آسیب شناسی احادیث امام عسکری علیه السالم.556

مقاله پژوهشیب4.55آسیب شناسی احادیث امام مهدی علیه السالم.557

دریافت مستقیم معارف از معصوم؛ .558
کی در نقد محتوایی روایات مال

مقاله پژوهشیج3.14

پایان نامه سطح 3ب4.44اعتبارسنجی توقیعات مهدوی.559

بررسی آسیب های ضیاع کتب حدیث .560
بر روایات شیعه

مقاله پژوهشیج3.6

مقاله پژوهشیج3.97اعتبارسنجی زیارت اربعین.561

چرایی و چگونگی راه یابی روایات اسرائیلی .562
به منابع شیعه

پایان نامه سطح 3ج3.98

مقاله پژوهشیج3.48نقش کتاب های متأّخر در اعتبارسنجی روایات.563
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مه حّلی در اعتبارسنجی حدیث.564
ّ

مقاله پژوهشید1.83روش شناسی عال

مفهوم شناسی »غلو« با بررسی روایات مّتهمان به .565
غلو در منابع شیعه

پایان نامه سطح 3ج3.3

مقاله پژوهشیب4.97منقوالت از راویان ضعیف؛ صّحت یا ضعف؟!.566

مقاله پژوهشیالف6.98نقش اجازه در اعتبار کتب حدیثی.567

تشکیل خانواده حدیث و تأثیر آن بر شناسایی .568
احادیث موضوعه

مقاله پژوهشیب4.6

جایگاه سند در اعتبارسنجی احادیث از دیدگاه .569
قدما، متأخران و معاصران شیعه

پایان نامه سطح 3الف6.05

بررسی موضوعی و آماری ورود جعلیات به .570
کتاب های حدیثی

پایان نامه سطح 3ج3.02

بررسی تحلیلی جایگاه نسخه در اعتبارسنجی .571
منابع حدیثی

مقاله پژوهشیب4.97

مقاله پژوهشیج3.82بررسی تحلیلی رابطه تعّدد نسخه و شهرت آن.572

ک ها، محدوده.573 مقاله پژوهشیج3.6جعل در روایات؛ چیستی، مال

مقاله پژوهشیج3.37بررسی تحلیلی علل اضطراب الفاظ در روایات.574

نقش تصحیف در اختالف دیدگاه های حدیثی .575
با تطبیق بر نمونه ها

مقاله پژوهشیج3.3

نقش طرق تحّمل حدیث .576
در اعتبارسنجی روایات با تطبیق بر نمونه ها

پایان نامه سطح 3ج3.83
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ک های شیخ حّر .577 مال
در اعتبارسنجی منابع حدیثی

مقاله پژوهشید1.89

شناسایی آثار مشهور در عصر مؤّلفان آن.578
 و نقش آن در اعتبارافزایی کتاب

پایان نامه سطح 3ج3.1

579.
هندسه اعتبارسنجی حدیث در دوره کنونی 

و مقایسه آن با تطّور اعتبارسنجی حدیث 
در طول تاریخ

رساله علمی سطح4الف6.49

مقاله پژوهشیب4.89نظریه تصحیح در اعتبارسنجی روایات.580

ک های اعتبارسنجی منابع حدیثی.581 مقاله پژوهشیالف6.8مال

کرسی نظریه پردازیالف6.16هندسه اعتبارسنجی حدیث.582

ک های اعتبارسنجی متون حدیثی.583 مقاله پژوهشیب4.82مال

ک های اعتبارسنجی َاسناد حدیثی.584 مقاله پژوهشیج3.55مال

موضوع شناسی حدیث .585
و نقش آن در اعتبارسنجی

مقاله پژوهشیالف6.8

مقاله پژوهشیب4.67محتواشناسی حدیث و نقش آن در اعتبارسنجی.586

کرسی نظریه پردازیالف6.36نقش دانش تخریج در اعتبارسنجی حدیث.587

فقاهت مؤّلفان؛ .588
کی در اعتبارسنجی منابع حدیثی مال

مقاله پژوهشیج3.26

نقش مکتوبات حدیثی عصر معصومان .589
علیهم السالم در اعتبارسنجی منابع

مقاله پژوهشیب4.53
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تحلیلی جایگاه شهرت کتاب .590
در اعتبارسنجی حدیث

مقاله پژوهشیب4.19

ک های صّحت انتساب کتب .591 مال
حدیثی به مؤّلفان

مقاله پژوهشیب4.97

راه های کشف میزان مراجعه مؤّلف .592
به منابع متعّدد

مقاله پژوهشیج3.98

بررسی جایگاه »انگیزه مؤّلف از نگارش« .593
در اعتبارسنجی منابع حدیثی

مقاله پژوهشیج3.92

مقاله پژوهشیب4.46بررسی جایگاه عقل در اعتبارسنجی احادیث.594

تکراری بودن روایات؛ .595
نقطه قّوت یا ضعف منبع؟

مقاله پژوهشیج3.62

بررسی و تحلیل نقش مشترکات حدیثی .596
در اعتبارسنجی روایات

مقاله پژوهشیب4.02

ک های اعتبار سنجی مکتوبات حدیثی .597 مال
ائّمه علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.68

مقاله پژوهشیج3.07نقش کمبود معارف در جعل حدیث.598

بررسی اّدعای اعتبار روایات کتاب .599
از سوی صاحبان کتاب های حدیثی

پایان نامه سطح 3ب4.3

روایات حوادث عصر ظهور؛ منبع شناسی .600
و اعتبارسنجی، بررسی تطبیقی و داللت

رساله علمی سطح4ج3.2

شناسایی انحرافات حدیثی جدید .601
و شیوه  های مقابله با آن

پایان نامه سطح 3ب5.13

کرسی نظریه پردازیالف6.88الگوی اعتبارسنجی منابع حدیثی شیعه.602
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیالف6.23میزان نقش راوی در احراز صدور روایت.603

4. تخریج

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.87تخریج و رابطه آن با سلیقه و تخّصص مؤّلفان.604

تخریج، راهی برای شناخت میزان تأثیرگذاری .605
و تأثیرپذیری کتاب های حدیثی از یکدیگر

مقاله پژوهشیالف6.9

مقاله پژوهشیج3.09نقش تخریج در شناسایی نسخه اصلی حدیث.606

مقاله پژوهشیالف6.48نقش تخریج در دست یابی به صحیح ترین متن.607

مقاله پژوهشیالف6.1تخریج منابع حدیثی، چرایی و راهکار.608

مقاله پژوهشیج3.2نقش تخریج در شناخت سندهای مجهول.609

مقاله پژوهشیج3.48نقش تخریج در شناسایی روایات تقطیع شده.610

نقش تخریج متنی و محتوایی .611
در اعتباریابی روایات مضمر

مقاله پژوهشیج3.91

مقاله پژوهشیالف6.43نقش تخریج در یافتن سبب صدور روایات.612

ح حدیث.613 مقاله پژوهشیالف6.78جایگاه تخریج در شر

مقاله پژوهشیج3.18نقش تخریج در تبدیل روایات به عالی السند.614
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.56جایگاه تخریج در شناسایی حدیث مزید.615

روش شیخ صدوق در تخریج روایات شیعه .616
و اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.93

بررسی تطبیقی شیوه های تخریجی .617
کلینی و صدوق

مقاله پژوهشید1.5

ک های قدما در تخریج محتوایی روایات.618 مقاله پژوهشیالف6.18مال

شناسایی منابع شیخ صدوق .619
بر اساس اسناد کتاب های حدیثی وی

پایان نامه سطح 3د1.99

620.
بازسازی فهرست کتب مصّنفان شیعه با 
بهره گیری از بحاراالنوار، وسائل الشیعة و 

مستدرک الوسائل
پایان نامه سطح 3د1.74

621.
نقش تخریج در شناسایی و بررسی منقوالت 
نویسندگان در غیر کتاب هایشان با تطبیق بر 

کلینی
مقاله پژوهشیج3.48

مقاله پژوهشیب4.9نقش تخریج در تقویت روایات ضعیف.622

623.
چگونگی بهره گیری از دانش تخریج برای بررسی 

آماری و تحلیلی میزان استفاده َکسان از منابع 
حدیثی با تطبیق بر آیت اهلل خامنه ای

پایان نامه سطح 3ج3.90
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کتب ز ( نسخه شناسی، تصحیح متون و باز سازی 

کتب 1. مبانی و قواعد نسخه شناسی متون و باز سازی 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ج  سازی ُنَسخ از ارسال با بهره گیری از اجازات.624 مقاله پژوهشیج3.97خار

ک های شناسایی نسخه اصلی .625 مال
در احیای منابع حدیثی

مقاله پژوهشیب4.91

بررسی جایگاه علمی مستنسخ .626
در صّحت و اعتبار نسخه

مقاله پژوهشیج3.6

پایان نامه سطح 3الف6.33روش تصحیح و تحقیق متون و منابع حدیثی.627

روش شناسایی و بازسازی.628
 امالی معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.97

نسخه شناسی حدیثی، مبانی، روش ها و .629
مهارت  ها

پایان نامه سطح 3الف6.17

شیوه  های کشف روایات مکتوب .630
راویان بزرگ شیعه

مقاله پژوهشیج3.22

مقاله پژوهشیج3.08شیوه بازسازی اصول اّولیه.631

نسخه های خّطی حدیثی؛ .632
گونه شناسی و تحلیل سرنوشت

پایان نامه سطح 3ج3.2

بازسازی منابع مفقود حدیثی؛ .633
ضرورت  ها، چالش ها و روش

پایان نامه سطح 3الف6.28

مقاله پژوهشیج3.25اختالف ُنسخ یک کتاب و تأثیر آن در نقل حدیث.634

مقاله پژوهشیالف6.25روش ارزش یابی نسخه های خّطی حدیثی.635
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شناسایی و تحلیل راه های احراز اعتبار نسخه .636
از منظر قدما

مقاله پژوهشیالف6.31

637.
رابطه دانش رجال با تصحیح 

و 
تحقیق متون حدیثی

مقاله پژوهشیج3.91

شناخت تحلیلی مصطلحات .638
مربوط به استنساخ کتب حدیثی

مقاله پژوهشیالف6.78

مقایسه قّوت ها و ضعف های نسخه نگاری .639
دستی و چاپ کتاب

مقاله پژوهشیج3.56

چیستی نسخه شناسی موضوعی .640
و ضرورت پرداختن به آن

مقاله پژوهشیج3.58

تفاوت ها و شباهت های دست نوشته های .641
قدیمی و کنونی حدیثی

مقاله ترویجیج3.38

ضرورت های علمی تجمیع فهرست های .642
نسخ خّطی حدیثی شیعه

مقاله ترویجیب4.96

643.
ضرورت های علمی مطالعه و تحقیق 
در فهرست های نسخ خّطی خارجی 

در حوزه حدیث شیعه
مقاله ترویجیب4.57

الگوی فهرست نگاری نسخ خّطی .644
حدیثی و مبانی آن

رساله علمی سطح4ب4.78

ضرورت ها و بهره های نسخه شناسی .645
احادیث هر یک از معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.89

ضرورت ها و بهره های نسخه شناسی .646
روایات هر یک از راویان

مقاله پژوهشید1.75

ضرورت ها و بهره های نسخه شناسی مکتوبات .647
هر یک از حوزه ها و مکتب های حدیثی شیعه

مقاله پژوهشیج3.40
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ضرورت ها و بهره های نسخه شناسی تفکیکی .648
حدیث در قرون مختلف

مقاله پژوهشید1.88

ضرورت ها و بهره های نسخه شناسی منابع .649
کمان حدیثی در دوره هر یک از حکومت ها و حا

مقاله پژوهشیج3.45

ضرورت ها و بهره های نسخه شناسی .650
تفکیکی هر یک از منابع حدیثی

مقاله پژوهشید1.30

ضرورت ها و بهره های نسخه شناسی .651
نگاشته های حدیثی هر یک از محدثان

مقاله پژوهشید1.39

ضرورت ها و بهره های انتشار تصویر نسخه های .652
خّطی حدیثی در عصر چاپ

مقاله ترویجیب4.98

بررسی جواز و عدم جواز احتکار نسخه های .653
خّطی حدیثی

مقاله پژوهشیالف6.40

چرایی و بهره های وجود توصیفات نسخه .654
در سلسله اجازات

مقاله پژوهشیج3.89

مقاله ترویجیالف6.50ضرورت بازتحقیق مستمر منابع حدیثی شیعه.655

حواشی نسخه های خّطی، قابل اعتماد .656
یا غیر قابل اعتماد؟

مقاله پژوهشیج3.68

اّطالعات آغاز و انجام نسخه های خّطی .657
و شرایط بهره گیری از آن

مقاله پژوهشیج3.59

آسیب شناسی متنی نسخه نگاری خّطی .658
در حوزه حدیث

مقاله پژوهشیب4.97

نسخه های وجاده ای حدیث .659
و شرایط بهره گیری از آن

مقاله پژوهشیب4.96

مفهوم شناسی طریق نسخه، .660
جایگاه و راه دست یابی به آن

مقاله پژوهشیج3.49
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تأثیر حجم منبع حدیثی بر کثرت استنساخ .661
با تطبیق بر نمونه ها

مقاله پژوهشیج3.78

تأثیر جایگاه نویسنده منبع حدیثی .662
بر کثرت استنساخ با تطبیق بر نمونه ها

مقاله پژوهشیج3.74

تأثیر عمومی بودن موضوع منبع حدیثی .663
بر کثرت استنساخ با تطبیق بر نمونه ها

مقاله پژوهشیج3.70

بررسی انتقادی روش تصحیح اجتهادی .664
منابع حدیثی

مقاله پژوهشیالف6.70

بررسی انتقادی روش ترکیب نسخ .665
در تصحیح منابع حدیثی

مقاله پژوهشیالف6.59

ک های اعتبارسنجی مستنسخان .666 مال
نسخه های خّطی حدیثی

مقاله پژوهشیب4.50

مقاله ترویجیج3.49نسخه نگاری حدیثی، فعالیتی علمی یا مهارتی؟.667

ضرورت و بهره های نکته نگاری در .668
نسخه شناسی و تصحیح و تحقیق متون حدیثی

مقاله ترویجیب4.96

مقاله ترویجیب4.69مفهوم شناسی »دّس« و امکان سنجی آن.669

مقاله پژوهشیج3.56روش شناسی »دّس« در نسخه های حدیثی.670

فهرست نویسی نسخه های حدیثی، فعالیتی .671
علمی یا مهارتی؟

مقاله ترویجیج3.47

مقاله پژوهشیب4.64مفهوم شناسی »بالغ« و »انهاء« و راه احراز آن.672

مقاله پژوهشیب4.69الگوی معّرفی نسخه های خطی.673
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

زمینه های علمی الزم .674
برای نسخه شناسی متون حدیثی

مقاله پژوهشیب4.47

زمینه های علمی الزم.675
 برای تحقیق و تصحیح کتب حدیثی

مقاله پژوهشیب4.23

زمینه های علمی الزم .676
برای بازسازی کتب حدیثی

مقاله پژوهشیب4.39

مبانی اصولی و فقهی نسخه شناسی، تصحیح، .677
تحقیق و بازسازی منابع حدیثی

پایان نامه سطح 3ب4.50

2. نسخه، تصحیح و تحقیق شناسی تطبیقی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3د1.19تصحیح و تحقیق کتاب اصبغ بن نباته.678

پایان نامه سطح 3د1.22بازسازی کتب ابن ابی عمیر.679

مقاله پژوهشید1.93اضافات ارشاد القلوب در نسخه های موجود.680

بازنگاری مشیخه من الیحضره الفقیه .681
با بررسی آثار صدوق

مقاله پژوهشید1.19

امکان سنجی بازسازی آثار مفقود صدوق .682
به کمک آثار موجود

مقاله پژوهشید1.46

تفاوت نسخه های تفسیر منسوب .683
به علی بن ابراهیم

مقاله ترویجیج3.91

مقاله ترویجیب5تفاوت نسخه های زیارت عاشورا.684
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3د1.9بازسازی کتاب النوادر علی بن اسباط.685

شناسایی نگارش های مفقود حدیثی .686
در کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی

مقاله ترویجید1.91

بررسی آماری میزان وجود نسخه های خّطی .687
در شاخه های مختلف علوم و معارف حدیث

مقاله پژوهشیج3.89

بررسی آماری میزان وجود نسخه های خّطی .688
حدیثی شیعه در کتابخانه های مختلف جهان

مقاله پژوهشید1.5

بررسی انتقادی فهرست های نسخ خّطی .689
مرتبط با حدیث

مقاله پژوهشیالف6.49

بررسی میدانی چگونگی حفظ نسخه های خّطی .690
حدیث شیعه در کتابخانه های کنونی

مقاله پژوهشیج3.45

شباهت ها و تفاوت های نسخ خّطی حدیثی .691
با دیگر نسخه های خّطی

مقاله پژوهشیج3.58

شباهت ها و تفاوت های نسخ خّطی.692
 حدیثی نگاشته شده در مناطق مختلف

مقاله پژوهشیج3.78

شباهت ها و تفاوت های نسخ خّطی.693
 حدیثی نگاشته شده توسط َکسان مختلف

مقاله پژوهشیج3.69

شباهت ها و تفاوت های نسخ خطی.694
 حدیثی نگاشته شده در قرون مختلف

مقاله پژوهشیج3.78

شناسایی فهرستی نگارندگان نسخ خّطی .695
حدیثی در قرون مختلف

مقاله ترویجیج3.89

بررسی آماری میزان استنساخ نسخ .696
حدیثی از سوی نویسندگان مختلف

مقاله ترویجید1.55

بررسی آماری میزان استنساخ نسخ.697
 حدیثی در قرون مختلف

مقاله ترویجید1.3
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی آماری میزان استنساخ نسخ حدیثی .698
در مناطق مختلف

مقاله ترویجید1.40

بررسی آماری میزان استنساخ نسخ حدیثی .699
در حکومت های مختلف

مقاله ترویجید1.90

گونه شناسی تحلیلی.700
تفاوت نسخه های »الکافی«

مقاله پژوهشید1.60

گونه شناسی تحلیلی .701
تفاوت نسخه های »تهذیب االحکام«

مقاله پژوهشید1.69

گونه شناسی تحلیلی .702
تفاوت نسخه های »نهج البالغه«

مقاله پژوهشید1.97

گونه شناسی تحلیلی تفاوت .703
نسخه های »من ال یحضره الفقیه«

مقاله پژوهشید1.81

گونه شناسی تحلیلی تفاوت .704
نسخه های »االستبصار«

مقاله پژوهشید1.84

گونه شناسی تحلیلی تفاوت .705
نسخه های »صحیفه سجادیه«

مقاله پژوهشید1.8

گونه شناسی تحلیلی تفاوت .706
نسخه های »االقبال«

مقاله پژوهشید1.9

نسخه های الکافی و بررسی تفکیکی آماری .707
میزان تفاوت آن در سند و متن

مقاله پژوهشید1.6

نسخه های تهذیب االحکام و بررسی تفکیکی .708
آماری میزان تفاوت در سند و متن

مقاله پژوهشید1.80

نسخه های من ال یحضره الفقیه و بررسی .709
تفکیکی آماری میزان تفاوت آن در سند و متن

مقاله پژوهشید1.79
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شناسایی مستنسخان مورد اعتماد.710
و ضعیف در نسخه نگاری حدیثی

پایان نامه سطح 3ب4.52

تحفة االخوان طریحی یا تأویل اآلیات الظاهرة .711
سید شرف الدین حسینی؟

مقاله ترویجید1.39

مقاله ترویجیب4.67شناسایی نسخه های مدسوس حدیثی.712

مقاله پژوهشید1.41بررسی تصحیح و تحقیق الکافی مرحوم غفاری.713

مقاله پژوهشید1.44بررسی تصحیح و تحقیق الکافی دارالحدیث.714

بررسی تصحیح و تحقیق کتاب .715
النقض دارالحدیث

مقاله پژوهشید1.58

بررسی روش تصحیح و تحقیق منابع حدیثی .716
در مکتبة العالمة المجلسی

مقاله پژوهشید1.49

بررسی روش تصحیح و تحقیق منابع حدیثی .717
در کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی

مقاله پژوهشید1.49

بررسی روش تصحیح و تحقیق منابع حدیثی .718
در موّسسه بعثت

مقاله پژوهشید1.40

بررسی روش تصحیح و تحقیق منابع حدیثی .719
در آستان قدس

مقاله پژوهشید1.60

بررسی روش تصحیح و تحقیق منابع حدیثی .720
در آستان مقّدس حضرت معصومه علیهاالسالم

مقاله پژوهشید1.69

بررسی روش تصحیح و تحقیق منابع حدیثی .721
در موّسسۀ آل البیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.7

بررسی روش تصحیح و تحقیق منابع حدیثی .722
در العتبة العّباسیة علیه السالم

مقاله پژوهشید1.80
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی روش تصحیح و تحقیق منابع حدیثی .723
در العتبة الحسینیة علیه السالم

مقاله پژوهشید1.69

بررسی روش تصحیح و تحقیق منابع حدیثی .724
در موّسسه َاعلمی

مقاله پژوهشید1.69

بررسی دیدگاه »اعتبار نسخه های موجود .725
مه مجلسی«

ّ
نزد عال

مقاله پژوهشیب4.69

بررسی دیدگاه »اعتبار نسخه های موجود .726
نزد شیخ حّر عاملی«

مقاله پژوهشیب4.78

بررسی دیدگاه »اعتبار نسخه های موجود .727
نزد میرزای نوری«

مقاله پژوهشیب4.89

بررسی روش تصحیح و تحقیق نگاشته های .728
شیخ مفید در المؤتمر العالمی

مقاله پژوهشید1.56

بررسی روش تصحیح و تحقیق .729
منابع حدیثی منشور در ُاسوه

مقاله پژوهشید1.76

بررسی روش تصحیح و تحقیق .730
منابع حدیثی در موّسسه نشر اسالمی

مقاله پژوهشید1.78

731.
بررسی روش تصحیح و تحقیق منابع حدیثی در 

مقاله پژوهشید1.98مدرسۀ االمام المهدی علیه السالم
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فصل دوم: اولویت پژوهشی معارف حدیث

الف( ادعیه، اذکار، زیارات و آداب

1. مبانی و قواعد

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.48روش فهم احادیث زیارات و آداب.732

پایان نامه سطح 3ج3.59روش فهم و برداشت از ادعیه و اذکار.733

بازفهم احادیث نهی از خوابیدن در مسجد النبی .734
کید بر فضای صدور صلی اهلل علیه و آله با تأ

مقاله پژوهشید1.62

بررسی روایات شستن دست پیش از غذا .735
بر اساس فضای صدور

مقاله پژوهشیج3.3

پایان نامه سطح 3ج3.99الگوی ترجمه دعا و زیارت.736

مقاله پژوهشیب4.62مبانی و قواعد انشاء و ارائه دعا.737

مقاله پژوهشیب4.73مبانی و قواعد انشاء و ارائه زیارت.738

مقاله پژوهشیب4.12مبانی و قواعد انشاء و ارائه ذکر.739

مقاله پژوهشیب4.95مبانی و قواعد تولید آداب.740

ح دعا و زیارت.741 مقاله پژوهشید1.89الگوی شر

معیارهای پذیرش آداب جامعه از دیدگاه قرآن .742
و سّنت

مقاله پژوهشیج3.72
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

استخراج ادعیه غیر مأثور و تبیین جایگاه.743
و مشروعیت آن در هندسه دعایی اسالم

رساله علمی سطح4د1.3

مقاله پژوهشیب4.55ساختار اثرگذاری »ذکر« با نظر به قضا، قدر و بداء.744

تعّبد و رابطه آن با تعّقل .745
در فرهنگ قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.81

کید بر قضا، قدر و بداء.746 رساله علمی سطح4ج3.5شبهه شناسی دعا با تأ

شبهه شناسی زیارت .747
کید بر سازگاری زیارت و توحید با تأ

رساله علمی سطح4ج3.26

ابعاد دانشی ادعیه و اذکار .748
و ضرورت بررسی آن به عنوان یک علم

مقاله پژوهشیالف6.68

ابعاد دانشی زیارات .749
و ضرورت بررسی آن به عنوان یک علم

مقاله پژوهشیالف6.70

ابعاد دانشی آداب .750
و ضرورت بررسی آن به عنوان یک علم

مقاله پژوهشیالف6.65

مقاله پژوهشیج3.5هدف شناسی ادعیه و اذکار بر پایه زبان شناسی.751

مقاله پژوهشیج3.56هدف شناسی زیارات بر پایه زبان شناسی.752

مقاله پژوهشیج3.45هدف شناسی آداب بر پایه زبان شناسی.753

پایان نامه سطح 3ج3.76روش شناسی مطالعات ادعیه و اذکار.754

پایان نامه سطح 3ج3.58روش شناسی مطالعات زیارات.755
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج3.56روش شناسی مطالعات آداب.756

مقاله پژوهشیج3.57آسیب ها و موانع فهم دعا.757

مقاله پژوهشیب4.5آسیب های بهره گیری از دعا.758

مقاله پژوهشیب4.73آسیب های پس از اجابت دعا.759

مقاله پژوهشیج3.56آسیب ها و موانع فهم اذکار.760

مقاله پژوهشیب4.90آسیب های بهره گیری از اذکار.761

مقاله پژوهشیب4.34آسیب های پس از اثرگذاری اذکار.762

مقاله پژوهشیج3.9آسیب ها و موانع فهم آداب.763

مقاله پژوهشیب4.05آسیب های تنّسک به آداب.764

ح دعا.765 مقاله پژوهشیج3.56روش شناسی آیت اهلل خامنه ای در شر

2. متن و منبع شناسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

اعتبارسنجی مفاتیح الجنان.766
 بر اساس قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.23

پایان نامه سطح 3ج3.21اعتبارسنجی کتاب های سید ابن طاووس.767
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

اعتبارسنجی منابع ادعیه مأثور شیعی تا پایان .768
قرن دهم )به جز کتاب های سید ابن طاووس(

پایان نامه سطح 3ج3.25

اعتبارسنجی منابع زیارات مأثور شیعی تا پایان .769
قرن دهم

پایان نامه سطح 3ج3.2

مقاله پژوهشید1.89اعتبارسنجی کتاب اآلداب الدینیة.770

تحلیل متنی و محتوایی .771
دعاهای وداع با ماه مبارک رمضان

پایان نامه سطح 3د1.49

پایان نامه سطح 3د1.54تحلیل متنی و محتوایی دعاهای روز عرفه.772

پایان نامه سطح 3د1.56تحلیل متنی و محتوایی دعاهای روز عید فطر.773

مقاله پژوهشیج3.17تحلیل متنی و محتوایی دعاهای ادای قرض.774

پنداره عدم اقبال به صحیفه سجادیه .775
از سوی قدمای شیعه

مقاله پژوهشید1.6

رساله علمی سطح4د1.82تحلیل بالغی دعاهای امام علی علیه السالم.776

تحلیل زیباشناختی دعاهای.777
 امام سجاد علیه السالم

رساله علمی سطح4د1.8

778.
بررسی تطبیقی متون دعایی معصومان 

علیهم السالم با روایات دیگر ایشان
 از حیث ادبیات

رساله علمی سطح4د1.53

مقاله پژوهشیالف6.4ساختارشناسی دعاهای توبه و اعتراف به گناه.779

ساختارشناسی دعاهای ادای قرض .780
و وسعت رزق

مقاله پژوهشیالف6.47
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیالف6.46ساختارشناسی دعاهای شفای بیمار.781

مقاله پژوهشیالف6.49ساختارشناسی دعاهای رفع گرفتاری ها.782

مقاله پژوهشیج3.88ساختارشناسی دعاهای دفع شر دشمن.783

مقاله پژوهشیج3.84ساختارشناسی دعاهای ایمنی از شرور.784

شباهت ها و تفاوت های محتوایی دعاهای .785
معصومان علیهم السالم و چرایی آن

رساله علمی سطح4د1.90

شباهت ها و تفاوت های موضوعی دعاهای .786
معصومان علیهم السالم و چرایی آن

رساله علمی سطح4د1.94

شباهت ها و تفاوت های لفظی دعاهای .787
معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.92

مقاله پژوهشیج3.48ساختارشناسی دعاهای ماه رمضان.788

مقاله پژوهشیج3.4ساختارشناسی دعاهای سحر.789

مقاله پژوهشید1.9ساختارشناسی دعاهای عرفه.790

ساختارشناسی دعاهای معصومان .791
برای پدر و مادر

مقاله پژوهشیالف6.5

مقاله پژوهشیالف6.29ساختارشناسی دعاهای معصومان برای فرزند.792

پایان نامه سطح 3د1.98بررسی بالغی دعای ِسمات.793

پایان نامه سطح 3د1.96بررسی بالغی دعای کمیل.794
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3د1.9بررسی بالغی زیارت جامعه کبیره.795

پایان نامه سطح 3د1.92بررسی بالغی زیارت امین اهلل.796

بررسی بالغی زیارت .797
حضرت معصومه علیهاالسالم

پایان نامه سطح 3د1.93

پایان نامه سطح 3د1.92بررسی بالغی زیارت امام رضا علیه السالم.798

3. موضوع و ارتباط شناسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رابطه آداب با عرفان و اخالق .799
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.99

پایان نامه سطح 3ج3.73موضوع شناسی ادعیه با تطبیق بر نمونه ها.800

پایان نامه سطح 3ج3.43موضوع شناسی زیارات با تطبیق بر نمونه ها.801

پایان نامه سطح 3ج3.03موضوع شناسی آداب با تطبیق بر نمونه ها.802

پایان نامه سطح 3ج3.31موضوع شناسی اذکار با تطبیق بر نمونه ها.803

موضوع شناسی گزاره های بهداشت روان .804
در دعاهای معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.82

گونه شناسی معارف توحیدی .805
در دعاهای معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.56
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

گونه شناسی معارف اخالقی .806
در دعاهای معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.71

موضوع شناسی گزاره های تربیتی .807
در دعاهای معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.16

موضوع شناسی گزاره های اجتماعی و فرهنگی .808
در دعاهای معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.7

ریشه های لفظی و محتوایی دعاهای .809
معصومان علیهم السالم در آیات قرآن کریم

کرسی نظریه پردازید1.24

ارتباط دعاهای معصومان علیهم السالم .810
با دعاهای کتب آسمانی

پایان نامه سطح 3د1.8

ریشه دار بودن زیارات مأثور .811
در آموزه های قرآن کریم

رساله علمی سطح4ج3.64

گونه شناسی گزاره های تفسیری.812
در صحیفه سجادیه

مقاله پژوهشید1.81

بررسی آماری درخواست های دنیوی و اخروی .813
معصومان علیهم السالم در دعاها

مقاله پژوهشیالف6.89

موضوع شناسی تحلیلی استعاذه معصومان .814
علیهم السالم در دعاها

پایان نامه سطح 3الف6.5

موضوع شناسی تحلیلی درخواست های .815
معصومان علیهم السالم در دعاها

پایان نامه سطح 3الف6.49

موضوع شناسی و محتواپژوهی دعاهای .816
معصومان علیهم السالم برای سنین مختلف

رساله علمی سطح4ب4.78

817.
موضوع شناسی و محتواپژوهی دعاهای 

معصومان علیهم السالم 
برای روزها و شب های مختلف

رساله علمی سطح4ب4.89
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

موضوع شناسی و محتواپژوهی دعاهای .818
معصومان علیهم السالم برای اصناف مختلف

رساله علمی سطح4ب4.9

819.
موضوع شناسی و محتواپژوهی دعاهای 

معصومان علیهم السالم 
برای مکان های مختلف

رساله علمی سطح4ب4.83

رابطه موضوعی، محتوایی و متنی زیارات غیر .820
مأثور تا پایان قرن دهم با زیارات مأثور

پایان نامه سطح 3د1.89

مقاله پژوهشیب4.32بررسی آماری نقش زیارت در کاهش جرایم.821

مقاله پژوهشیب4.36بررسی آماری رابطه زیارت با گرفتن حاجت.822

بررسی موضوعات مشترک زیارات با روایات .823
فضایل معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.89

بررسی موضوعات مشترک زیارات با گزارش های .824
تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.78

نقش حکومت ها در کاهش و گسترش .825
فرهنگ زیارت در طول تاریخ

پایان نامه سطح 3د1.90

نقش عالمان در گسترش فرهنگ زیارت.826
 در طول تاریخ

پایان نامه سطح 3د1.59

مقاله پژوهشید1.89امکان سنجی بهره گیری دانش های روز از زیارات.827

828.
موضوع شناسی زیارت 

مقاله پژوهشید1.89حضرت معصومه علیها السالم

مقاله پژوهشید1.89موضوع شناسی زیارت حضرت عّباس علیه السالم.829

مقاله پژوهشید1.78موضوع شناسی زیارات شهدای کربال.830
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4. معارف موضوعی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ترویجید1.8چگونگی برخورد با مؤّذن در قرآن و حدیث.831

مقاله ترویجیج3.4چگونگی برخورد با مستنصح در قرآن و حدیث.832

گرد، .833 جایگاه و چگونگی برخورد استاد و شا
گستره و شرایط در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.3

جایگاه و چگونگی برخورد با خویشاوندان.834
 در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.3

مقاله ترویجیج3.65چگونگی برخورد با ناصح در قرآن و حدیث.835

چگونگی برخورد با مشورت گیرنده.836
 در قرآن و حدیث

مقاله ترویجیج3.78

مقاله پژوهشید1.75تفاوت تقیه و کتمان از دیدگاه قرآن و حدیث.837

مقاله پژوهشیب4.64چگونگی برخورد با بدهکار در قرآن و حدیث.838

مقاله پژوهشیج3.26روش برخورد با طلبکار در قرآن و حدیث.839

کنونی .840 الگوی حج و زیارت در دوران 
بر پایه قرآن و سیره اهل  بیت علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.75

بررسی سندی و داللی .841
َحُد الیَساَرین «

َ
ُة الِعیاِل أ

َ
حدیث »ِقّل

مقاله پژوهشیج3.56

مبانی و روش تربیت  معّلم در قرآن و.842
 سیره و سخن اهل  بیت علیهم السالم

کتابب5.24
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

وظایف شرعی مرد نسبت به آموزش خانواده .843
بر پایه آیات و احادیث

مقاله پژوهشیالف6.61

مشاوره خانوادگی .844
در سیره معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3

غذای بیرون از منزل.845
 از نگاه روایات اهل  بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.02

کتابالف6.75الگوی صحیح مصرف در قرآن و حدیث.846

زیبایی ظاهری در قرآن و سیره و سخن .847
معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجید1.36

کتابج3.6حقوق برادری در قرآن و حدیث.848

گونه های سفر و شرایط آن .849
در قرآن و احادیث اهل  بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.38

تحلیل راهنماشناسی و فرجام شناسی.850
 بر اساس دعاهای معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.39

تحلیل قدرت شیطان .851
در ادعیه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.75

مقاله پژوهشیب4.57پیاده روی زیارتی از دیدگاه قرآن و حدیث.852

پایان نامه سطح 3ج3.69شناسایی و تحلیل آداب نماز در قرآن و حدیث.853

پایان نامه سطح 3ج3.69روز جمعه در فرهنگ حدیثی شیعه.854

مفهوم شناسی و آداب استخاره .855
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجیج3.2
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مفهوم شناسی و آداب ذکر .856
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله ترویجیب4.23

مفهوم شناسی و آداب صدقه .857
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله ترویجیج3.69

مقاله پژوهشیب4.59عبادات جمعی و فردی از دیدگاه قرآن و حدیث.858

مقاله پژوهشیج3.94معیارهای انتخاب مسجد بر پایه قرآن و سّنت.859

مبانی، شرایط و کارکرد هیئت های مذهبی.860
 از نگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب4.6

مفهوم شناسی و آداب تغافل .861
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.56

مفهوم شناسی و آداب خضوع .862
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله ترویجیج3.78

مفهوم شناسی جاهل و آداب ارشاد او .863
در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.35

آداب امربه معروف و نهی از منکر .864
در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.43

تحلیل آداب درخت کاری .865
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.38

تحلیل آداب تجارت .866
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.14

کیزگی .867 تحلیل آداب آراستگی و پا
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.72

تحلیل آداب تخّلی .868
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.74
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل آداب خوابیدن و بیدار شدن .869
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.93

تحلیل آداب حّمام .870
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.56

ک .871 تحلیل آداب مسوا
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.36

تحلیل آداب مو .872
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.9

تحلیل آداب حجامت .873
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.62

تحلیل آداب خوردن و آشامیدن .874
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.98

تحلیل آداب ناخن.875
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.79

تحلیل آداب عطر .876
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.59

تحلیل آداب خضاب.877
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.73

تحلیل آداب شنیدن .878
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.8

تحلیل آداب تفّکر .879
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.81

تحلیل آداب نوشتن .880
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.85
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل آداب وصیت .881
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.2

تحلیل آداب غسل.882
 در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.68

تحلیل آداب طلب رزق.883
 در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.5

تحلیل آداب تجهیز مّیت.884
 در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.43

تحلیل آداب تشییع جنازه .885
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.57

تحلیل آداب دفن .886
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.3

تحلیل آداب عقیقه .887
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.59

تحلیل آداب ولیمه.888
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.93

تحلیل آداب تالوت قرآن .889
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.89

تحلیل آداب تبّری .890
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.97

تحلیل آداب توبه.891
 در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.61

تحلیل آداب وداع برای حج .892
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.69
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل آداب تهیه مقّدمات حج .893
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.97

تحلیل آداب ظاهری و باطنی دعا.894
 در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.04

تحلیل آداب روزه .895
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.95

تحلیل آداب زیارت قبور .896
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.98

تحلیل آداب زیارت معصومان علیهم السالم .897
در سیره و سخن اهل  بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.6

تحلیل آداب وضو .898
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.85

تحلیل آداب مسجد .899
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.4

تحلیل آداب شب زنده داری .900
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.02

تحلیل آداب نمازهای حاجت.901
 در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.87

تحلیل آداب نافله های روزانه .902
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.02

تحلیل آداب نماز مسافر و نماز خوف .903
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.99

تحلیل آداب روز پنجشنبه .904
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.7
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل آداب استفاده از انگشتر .905
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.72

تحلیل آداب روزهای هفته .906
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.76

تحلیل آداب نماز آیات .907
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.82

تحلیل آداب وقف .908
در آموزه  های اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.86

تحلیل آداب ساعت های روز و شب .909
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.80

تحلیل آداب ماه های قمری.910
 در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.34

تحلیل آداب دیدوبازدید و مجلس.911
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.57

تحلیل آداب سخن گفتن .912
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.93

تحلیل آداب تسلیت به داغ دیدگان .913
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.43

تحلیل آداب بیماری .914
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.56

تحلیل آداب عیادت بیمار .915
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.67

تحلیل آداب معاشرت با زمامداران .916
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.89
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل آداب معاشرت با فقیران .917
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.53

تحلیل آداب معاشرت با سالمندان .918
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.57

تحلیل آداب مهمانی .919
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.43

تحلیل آداب معاشرت با همسایگان .920
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.94

تحلیل آداب دست دادن و بوسیدن .921
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.94

تحلیل آداب سالم و خداحافظی .922
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.51

تحلیل آداب عید .923
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.3

ج شدن از خانه .924 تحلیل آداب ورود به خانه و خار
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.34

تحلیل آداب لباس و کفش .925
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.47

تحلیل آداب رفتار با پدر و مادر .926
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیالف6.03

تحلیل آداب راه رفتن .927
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.59

تحلیل آداب والدت .928
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.6
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل آداب محّل کار .929
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.42

تحلیل آداب فقر .930
در سیره و سخن معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیب4.14

گرد از منظر اسالم.931 مقاله پژوهشیب4.36رازداری استاد و شا

مقاله پژوهشیب5.2رازداری دوستان از منظر اسالم.932

گستره و محدوده حفظ اسرار در خانواده.933
 از منظر قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب5.58

آسیب شناسی مجالس حسینی .934
بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.48

الگوی جامع نظام تبلیغات دینی .935
بر پایه آیات روایات

رساله علمی سطح4ج3.93

چیستی بصیرت و یقین .936
در روایات و نقش آن در تبلیغ دین

مقاله ترویجیج3.98

چیستی و معیارهای تبلیغ جریان ساز .937
در آیات و روایات

مقاله پژوهشیج3.28

تجاری کردن دانش.938
 از نگاه اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.8

مقاله پژوهشیج3.79تخّصصی کردن دانش از دیدگاه قرآن و حدیث.939

کارآمد.940 نظام و روش پژوهش پویا و 
 بر مبنای قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.02

مبانی نظریه پردازی.941
 از دیدگاه حدیث اهل  بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.99
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی و الگوی پرسشگری علمی .942
در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.69

برنامه  های دینی جمعی .943
در دوران معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.85

ب( تاریخ و سیره اهل بیت، پیامبران و امامزادگان علیهم السالم

1. مبانی، روش شناسی و منبع شناسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف6.6راهکارهای رفع تعارض در روایات تاریخی.944

نقد مقتل منسوب به شیخ جعفر شوشتری .945
با تطبیق بر منابع معتبر

پایان نامه سطح 3ب4.7

پایان نامه سطح 3ب4.36نقد مقتل طریحی با تطبیق بر منابع معتبر.946

پایان نامه سطح 3ب4.52نقد مقتل روضة الشهداء با تطبیق بر منابع معتبر.947

پایان نامه سطح 3ب4.15نقد مقتل مقّرم با تطبیق بر منابع معتبر.948

پایان نامه سطح 3ب4.5روش پژوهش در روایات تاریخی.949

پایان نامه سطح 3الف6.28جریان  شناسی جعل در مقاتل.950

کتاب های مقتل و روایات ضعیف؛.951
چیستی و چرایی

مقاله پژوهشیالف6.6
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

الگوی سیره پژوهی و سیره نگاری .952
بر پایه نقد نگاشته های پیشین

رساله علمی سطح4د1.48

پایان نامه سطح 3د1.47روش شناسی شیعه در سیره نگاری.953

تفاوت های تاریخ نگاری و سیره نگاری .954
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.7

جایگاه و شرایط روایات سیره و تاریخ .955
در الگوسازی از اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیب5.1

اعتبارسنجی مقاتل شیعه.956
 تا پایان قرن دهم هجری

پایان نامه سطح 3ب5.12

اعتبارسنجی مقاتل شیعه.957
 در قرون یازدهم و دوازدهم

پایان نامه سطح 3ب5.15

اعتبارسنجی مقاتل شیعه .958
در قرون سیزدهم و چهاردهم

پایان نامه سطح 3ب5.05

پایان نامه سطح 3الف6.30اعتبارسنجی مقتل خوانی های قرن پانزدهم.959

اعتبارسنجی مقتل نگاری های شیعه.960
 در قرن پانزدهم

پایان نامه سطح 3الف6.43

کتاب شناسی تحلیلی »الصحیح من مقتل سید .961
الشهداء علیه السالم و اصحابه«

مقاله ترویجید1.87

کتاب شناسی تحلیلی »تاریخ قیام و مقتل جامع .962
سید الشهداء علیه السالم«

مقاله ترویجید1.70

مقاله ترویجید1.89کتاب شناسی تحلیلی کتاب »فاجعه عاشورا«.963

964.
روش شناسی آقای رسول جعفریان 

مقاله ترویجید1.8در سیره نگاری
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ترویجید1.87روش شناسی آیت اهلل سبحانی در سیره نگاری.965

مقاله ترویجید1.68روش شناسی آقای یوسفی غروی در سیره نگاری.966

روش شناسی آقای مهدی پیشوایی.967
 در سیره نگاری

مقاله ترویجید1.76

ضرورت و بهره های سیره نگاری پیامبران .968
علیهم السالم بر پایه روایات اسالمی

مقاله پژوهشیج3.87

مقاله پژوهشیج3.86ضرورت و بهره های سیره نگاری امامزادگان.969

مقاله ترویجید1.97کتاب شناسی تحلیلی »االرشاد«.970

مقاله ترویجید1.95کتاب شناسی تحلیلی »مناقب ابن شهرآشوب«.971

نقد سیره نگاری های موجود.972
 بر پایه هدف شناسی سیره نگاران

پایان نامه سطح 3د1.89

نیازهای امروزین سیره نگاری.973
 پیامبر صّلی اهلل علیه و آله

مقاله پژوهشیج3.59

نیازهای امروزین سیره نگاری.974
 امام علی علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.89

نیازهای امروزین سیره نگاری .975
حضرت فاطمه علیهاالسالم

مقاله پژوهشیج3.88

نیازهای امروزین سیره نگاری.976
 امام حسن علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.90

نیازهای امروزین سیره نگاری.977
 امام حسین علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.96
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.89موضوع شناسی سیره پیامبر صّلی اهلل علیه و آله.978

موضوع شناسی سیره .979
امام حسن عسکری علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.82

مقاله پژوهشیج3.82موضوع شناسی سیره امام هادی علیه السالم.980

مقاله پژوهشیج3.82موضوع شناسی سیره امام جواد علیه السالم.981

ارتباط سیره معصومان علیهم السالم.982
 با فضای فرهنگی دوران ایشان

پایان نامه سطح 3ب4.86

میزان اثرپذیری سیره معصومان علیهم السالم .983
از حوادث دورانشان

مقاله پژوهشیب4.89

مقاله پژوهشیب4.90اصول مشترک در سیره معصومان علیهم السالم.984

شباهت ها و تفاوت های سیره .985
معصومان علیهم السالم با یکدیگر

پایان نامه سطح 3ب4.95

شباهت ها و تفاوت های ابواب سیره.986
 در کتاب های حدیثی شیعه با سایر ابواب

پایان نامه سطح 3د1.90

مقاله ترویجید1.73کتاب شناسی تحلیلی »اثبات الوصیة«.987

مقاله ترویجید1.71کتاب شناسی تحلیلی »ِاعالم الوری«.988

مقاله ترویجید1.74کتاب شناسی تحلیلی »القاب الّرسول و عترته«.989

مقاله ترویجید1.73کتاب شناسی تحلیلی »تاج الموالید«.990
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ترویجید1.49کتاب شناسی تحلیلی »تاریخ یعقوبی«.991

کتاب شناسی تحلیلی.992
 »تاریخ موالید االئمة و وفیاتهم«

مقاله ترویجید1.47

مقاله پژوهشید1.90تعامالت سیره نگاری با رجال نگاری.993

مقاله ترویجید1.74کتاب شناسی تحلیلی »الجمل«.994

کتاب شناسی تحلیلی .995
»سیرة النبی االعظم صّلی اهلل علیه و آله«

مقاله ترویجید1.89

کتاب شناسی تحلیلی .996
»موسوعة االمام علی بن ابی طالب علیه السالم«

مقاله ترویجید1.95

کتاب شناسی تحلیلی .997
»موسوعة االمام الحسین علیه السالم«

مقاله ترویجید1.92

چرایی اندک بودن سیره نگاری.998
 امام حسن علیه السالم

مقاله پژوهشید1.83

چرایی اندک بودن سیره نگاری.999
 امام هادی علیه السالم

مقاله پژوهشید1.80

مقاله پژوهشیج3.90چرایی اندک بودن سیره نگاری در شیعه.1000

تبیین اصل »فرصت شناسی معصومان .1001
علیهم السالم در امامت«

پایان نامه سطح 3ج3.49

کتاب شناسی تحلیلی »عوالم العلوم«.1002
 )مجلدات تاریخ و سیره ائمه علیهم السالم(

پایان نامه سطح 3د1.56

مقاله ترویجید1.60کتاب شناسی تحلیلی کتاب »فرهنگ عاشورا«.1003
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2. تاریخ و سیره  پژوهی موضوعی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

1004.
تاریخ ایجاد تفرقه میان شیعه و سّنی 
در دوران معصومان و روش شناسی 

برخورد ائمه علیهم السالم
پایان نامه سطح 3ج3.35

بازشناخت شخصیت حضرت ابراهیم .1005
علیه السالم در روایات اسالمی

پایان نامه سطح 3د1.6

فرهنگ اخالق در سیره و سخن.1006
 معصومان علیهم السالم

کتابج3.38

راهکارهای مقابله با تعّصبات کور مذهبی.1007
 و قومی در سیره و سخن اهل  بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.63

1008.
چیستی »اخالل در مبانی اسالم«

 و شیوه  های برخورد با اخالل گران
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.79

مبانی و روش دفاع از اسالم .1009
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

کتابج3.13

الگوی مقابله با مکتب   های الحادی و انحرافی .1010
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4ج3.82

شیوه عزاداری.1011
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

کتابالف6.99

روش شناسی دعوت به دین.1012
 در سیره و سخن اهل  بیت علیهم السالم

کتابج3.15

شیوه  های مقابله ائمه علیهم السالم با .1013
نسبت های دروغ به قرآن و سّنت

مقاله پژوهشیج3.57

سیره اهل بیت علیهم السالم .1014
در انتقال فرهنگ اسالمی به روستاییان و عشایر

مقاله پژوهشید1.69
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

فرهنگ نماز جماعت .1015
در سیره معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجیالف6.44

روش شناسی معصومان علیهم السالم.1016
کریم  در آموزش قرآن 

مقاله ترویجیج3.08

سیره پیامبر صلی  اهلل علیه و آله .1017
و امام علی علیه السالم در توّجه به ایثارگران

مقاله ترویجید1.74

مفهوم »خیر« و راهکارهای دعوت به آن.1018
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

کتابد1.48

سیره معصومان علیهم السالم در برابر محدودیت .1019
مرزهای جغرافیایی برای تبلیغ دین

مقاله پژوهشید1.19

راهکارهای ترویج انس با قرآن کریم .1020
در سیره اهل بیت علیهم السالم

مقاله ترویجیالف6.89

روش شناسی معّرفی خدا به کودکان و نوجوانان .1021
بر پایه سیره اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.64

روش شناسی معّرفی جهان خلقت به کودکان و .1022
نوجوانان بر پایه سیره اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.6

روش شناسی معّرفی »خود« به کودکان و .1023
نوجوانان بر پایه سیره اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.1

روش شناسی معّرفی جامعه به کودکان و .1024
نوجوانان بر پایه سیره اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.35

کتابج3.04رابطه اهل بیت علیهم السالم با همسران.1025

بررسی سیره معصومان و اصحاب .1026
در دیون مّدت دار

مقاله پژوهشید1.4

احترام به بزرگان .1027
در سیره و سخن اهل بیت علیهم السالم

کتابد1.09
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی مهریه  های معصومان.1028
 و فرزندانشان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب5.22

مقاله پژوهشیب5.66سّن ازدواج معصومان و فرزندانشان علیهم السالم.1029

مراجعه به پزشک .1030
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.82

سیره اهل بیت علیهم السالم .1031
در برابر اهل علم با تطبیق بر قرآن کریم

مقاله پژوهشید1.26

روش شناسی یادکرد قرآن و اهل بیت .1032
علیهم السالم از شهدا و ایثارگران

مقاله پژوهشید1.47

پایان نامه سطح 3د1.30شناخت همسران معصومان علیهم السالم.1033

روش شناسی معّرفی شیعه توسط .1034
پیامبر صّلی  اهلل علیه و آله و ائمه علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.51

مقاله ترویجیج3.6سیره اهل بیت علیهم السالم در تعامل با جوانان.1035

پایان نامه سطح 3ج3.91روش ائمه علیهم السالم در بیان مطالب عقیدتی.1036

روش شناسی معصومان علیهم السالم .1037
در پاسخ به پرسش ها

مقاله ترویجیج3.9

چیستی، مبانی و معیارهای تفتیش عقاید .1038
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.37

شیوه تعامل اهل بیت علیهم السالم .1039
با افراد پرسشگر و حقیقت جو

مقاله ترویجیج3.86

نقش مسجد در ترویج علم .1040
در سیره معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجیالف6.07
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

معیارهای ارزیابی و سنجش علمی.1041
 در سیره پیشوایان الهی

پایان نامه سطح 3د1.63

راه های مقابله با تقلید علمی در حوزه های علمیه .1042
با بهره گیری از روش معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.34

جریان شناسی مخالفان امام علی علیه السالم.1043
 در عصر رسالت

پایان نامه سطح 3د1.34

نمادهای مدارا .1044
در سبک زندگی آل موسی بن جعفر علیه السالم

پایان نامه سطح 3د1.45

کره با دشمن در سیره اهل بیت علیهم السالم.1045 پایان نامه سطح 3الف6.45مذا

شناسایی و تحلیل سیره .1046
معصومان علیهم السالم پیش از شهادت

پایان نامه سطح 3ج3.67

شناسایی و تحلیل سیره .1047
معصومان علیهم السالم در کسب درآمد

پایان نامه سطح 3الف6.68

شناسایی و تحلیل سیره.1048
 معصومان علیهم السالم با یاران

پایان نامه سطح 3د1.79

شناسایی و تحلیل سیره.1049
 معصومان علیهم السالم در مرجعیت دینی

پایان نامه سطح 3الف6.23

شناسایی و تحلیل سیره .1050
معصومان علیهم السالم در دفاع از غدیر

کتابج3.89

شناسایی و تحلیل سیره .1051
معصومان علیهم السالم در آموزش

پایان نامه سطح 3الف6.90

شناسایی و تحلیل سیره .1052
معصومان علیهم السالم در زیارت و توّسل

پایان نامه سطح 3ب5.60

شناسایی و تحلیل سیره .1053
معصومان علیهم السالم در برابر ظلم

پایان نامه سطح 3الف6.89
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شناسایی و تحلیل سیره .1054
عبادی معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب5.80

ج( حدیث و علوم

1. روان شناسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ترویجید1.56شرایط و حدود مشاوره در قرآن و حدیث.1055

مقاله ترویجیالف6.42آثار نماز بر سالمت روان از منظر آیات و روایات.1056

کلیدواژه  های علوم بالینی.1057
 در تطبیق با واژگان قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب5.23

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی شجاعت.1058
 و خطرپذیری بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.82

چیستی و موقعیت  شناسی غیرت مردان نسبت .1059
به زنان در سیره و سخن اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.68

مقاله ترویجید1.4معیارهای انتخاب مشاور بر پایه قرآن و سّنت.1060

کرامت، ارزش، آزادی و مسؤولیت انسان.1061
 از دیدگاه آیات و روایات

کتابالف6.33

کتابج3.52سالمت روحی کودکان در آموزه های قرآن و سّنت.1062

بررسی تحلیلی رابطه صبر با آرامش روانی.1063
 با بهره گیری از احادیث

مقاله ترویجید1.55
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی .1064
حدیث و روان شناسی

رساله علمی سطح4ج3.6

مقاله پژوهشیج3.59روش فهم احادیث مرتبط با روان شناسی.1065

جایگاه معرفت هویتی .1066
گزاره های قرآن و حدیث در 

مقاله پژوهشید1.26

مقاله پژوهشید1.59شناخت و ابعاد خودباوری در بررسی های حدیثی.1067

ریشه یابی نیاز افراد به تأیید دیگران.1068
 و درستی یا نادرستی آن از منظر روایات

مقاله پژوهشید1.26

مدیریت نیاز نوجوان نسبت به.1069
 ابراز خود بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.6

چیستی استقالل نوجوان و ملزومات آن.1070
 بر پایه احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.6

مقاله ترویجیب5.55آثار روحی، روانی توّکل از منظر آیات و روایات.1071

نقش حفظ اسرار در آرامش و امنیت اعضا .1072
و استحکام بنیان خانواده بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.6

راهکارهای کاهش اضطراب و افسردگی .1073
در زنان سرپرست خانوار بر پایه قرآن و سّنت

مقاله پژوهشیالف6.66

چیستی و عوامل شکل گیری هویت جنسی.1074
 از نگاه قرآن و روایات

مقاله پژوهشید1.55

الگوی جامع امداد و نجات روحی و روانی.1075
 بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ج3.92

مقاله پژوهشیج3.56منبع شناسی مطالعات حدیث و روان شناسی.1076
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رشد شخصیت، چیستی و راهکارهای آن .1077
از دیدگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.4

مطالعه تاریخی عالقه به فرزند پسر و دختر .1078
در دوران معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.66

آسیب شناسی مشاوره و راهکارهای رفع آن.1079
 از نگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.98

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی جّدیت.1080
 در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.44

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی حقیقت  جویی.1081
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.52

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی جمع  گرایی.1082
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.45

پایان نامه سطح 3ج3.69گزاره های علوِم شناختی در قرآن و حدیث.1083

پایان نامه سطح 3ج3.85گزاره های توان بخشی در قرآن و حدیث.1084

گزاره های روان شناسی شخصیت .1085
در آیات و روایات

پایان نامه سطح 3ج3.88

2. علوم تربیتی و آموزشی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی، روش و شرایط تربیت عاطفی.1086
 از منظر اسالم

پایان نامه سطح 3ج3.49

شکاف نسل ها .1087
و راهکارهای قرآنی و حدیثی مهار آن

مقاله پژوهشید1.68
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

1088.
تعالیم اهل  بیت علیهم السالم 

در برانگیختن روحیه نواندیشی و پویایی فکری 
و اجتماعی انسان

مقاله پژوهشید1.36

مسئولیت پذیری، وجدان کاری و انضباط.1089
 در آیات و احادیث

کتابالف6.68

نقش معادباوری در سیر تکامل انسان .1090
بر مبنای آیات و روایات

پایان نامه سطح 3ج3.65

مقاله پژوهشید1.36آثار تربیتی بیماری از منظر قرآن و حدیث.1091

آثار تربیتی صدقه با توجه .1092
به روایت »ان الصدقه لتدفع سبعین بلّیه«

مقاله پژوهشید1.58

چیستی و چرایی تربیت عقلی.1093
 از منظر آیات و روایات

مقاله پژوهشیب5.24

بررسی تحلیلی رابطه تربیت جسمی و عقلی.1094
 از منظر آیات و احادیث

مقاله پژوهشید1.43

رابطه تربیت علمی، عقیدتی و عبادی.1095
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.42

محدوده و جایگاه روش تربیتی »ِانذار« .1096
از منظر ثقلین

مقاله ترویجیج3.24

مقاله ترویجیج3.24مراحل تذّکر و اثربخشی آن از منظر اسالم.1097

بررسی تطبیقی روش های تربیتی.1098
 پیامبر صّلی  اهلل علیه و آله در مّکه با مدینه

پایان نامه سطح 3د1.87

ارتباط روش تربیتی تشویق و تنبیه.1099
 از منظر ثقلین

کتابج3.52
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تطبیقی روش تربیتی تشبیه و تمثیل .1100
در قرآن و حدیث

مقاله ترویجید1.7

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی حدیث .1101
و علوم تربیتی و آموزشی

رساله علمی سطح4ج3.44

روش فهم احادیث مرتبط.1102
 با علوم تربیتی و آموزشی

مقاله پژوهشیج3.73

مقاله ترویجید1.52شناسایی زمینه های تربیت نیکو از منظر روایات.1103

نقش مترّبی در از بین بردن موانع اختیاری.1104
 و جبری تربیت از منظر روایات

مقاله ترویجیج3.17

مقاله پژوهشید1.89آثار امتنان الهی بر تربیت از منظر دین.1105

روش های تربیتی رفع حسادت.1106
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.93

روش های تربیتی رفع خودبرتربینی.1107
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.59

مقاله پژوهشیب5.26آثار تربیتی دوست َبد از منظر آیات و روایات.1108

روش تربیتی مقایسه و شرایط کارایی آن.1109
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.27

ارائه فهمی نو از روایت »ال تقسروا اوالدکم علی .1110
آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم«

مقاله پژوهشیالف6.6

منبع شناسی مطالعات حدیث .1111
و علوم تربیتی و آموزشی

مقاله پژوهشیج3.33

مطالعه تاریخی تربیت فرزند .1112
در دوران معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.8
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

1113.
عوامل خانوادگی در بروز آسیب های اجتماعی 
کودکان و نوجوانان و راهکارهای کاهش آن 

با بهره گیری از آیات و روایات
کتابالف6.02

نقش های مشترک و غیرمشترک پدر و مادر.1114
 در تربیت فرزند بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.64

روش شناسی برخورد معصومان علیهم السالم.1115
 با نوجوانان در سّن بلوغ

مقاله پژوهشید1.63

شرایط ارتباط کودک و نوجوان با دیگران و .1116
چگونگی مدیریت آن بر پایه قرآن و سّنت

مقاله پژوهشید1.66

ضرورت و روش کمک به نوجوان .1117
برای انتخاب ارزش ها بر مبنای قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.12

گونه شناسی و میزان عبادت برای کودکان و .1118
نوجوانان در سیره اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.6

جرایم خانوادگی و راهکار برخورد با آن .1119
بر پایه قرآن و سّنت

مقاله پژوهشید1.37

پایان نامه سطح 3ب5.17موضوع شناسی کودک و نوجوان در قرآن و سّنت.1120

الگوی نظام آموزش عالی مطلوب .1121
از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.89

آموزش  و پرورش اسالمی .1122
از منظر قرآن و اهل  بیت علیهم السالم

کتابد1.98

شیوه معصومان علیهم السالم .1123
در تعلیم و تربیت دینی

کتابج3.2

کتابج3.42الگوی دانش آموز نمونه بر پایه قرآن و سّنت.1124
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

1125.
درس نامه »آموزش های اسالمی اخالق

 و حقوق مسئولیت های اجتماعی« 
)ویژه دانش آموزان متوسطه(

درس نامهد1.62

درس نامه مدیریت و سلوک مناسب خانواده.1126
 بر پایه قرآن و حدیث )ویژه دوره متوسطه(

درس نامهد1.44

1127.
درس نامه »نیازها و وظایف خانواده 

بر پایه ارزش های اسالمی« 
)ویژه دانش آموزان دوره متوسطه(

درس نامهد1.96

پایان نامه سطح 3الف6.95نظام تربیت پژوهشگر از منظر قرآن و حدیث.1128

معیارهای انتخاب مدرسه و معّلم.1129
 بر پایه قرآن و سّنت

مقاله پژوهشیج3.9

پایان نامه سطح 3ب5.06آموزه  های دینی در مقابله با تفکر اومانیستی.1130

راهبردهای معصومان علیهم السالم .1131
برای جهل زدایی از مسلمانان

مقاله پژوهشیب5.23

گستره و محدودیت های تحصیل.1132
 از دیدگاه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.2

شناخت عوامل و موانع تتّبع و ابتکار .1133
از دیدگاه اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.9

چیستی علم با شاخصه عدالت .1134
در روایات اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.88

چیستی علم با شاخصه معنویت.1135
 در نگاه پیشوایان معصوم علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.83

چیستی علم با شاخصه عقالنیت.1136
در احادیث ائمه علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.8
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

راهبردهای ائمه علیهم السالم برای ایجاد .1137
جهان بینی توحیدی در علم و فناوری

مقاله پژوهشیب4.79

شاخصه های علم هدایت گر و هدفمند .1138
از دیدگاه پیشوایان معصوم علیهم السالم

مقاله پژوهشیب5.09

نگاه روایات به نقش آخرت گرایی .1139
در تولید علم و فناوری

مقاله پژوهشیب4.83

مقاله پژوهشیج3.57جایگاه آزاداندیشی در علم از نگاه روایات.1140

مقاله پژوهشیب4.73شاخصه های عقالنیت در متون روایی شیعه.1141

الگوی اهل بیت علیهم السالم برای ایجاد .1142
مسئولیت پذیری در جامعه علمی

مقاله پژوهشیالف6.6

رابطه علم و عمل در بررسی های حدیثی.1143
 و نقش آن در پیشرفت کشور

مقاله ترویجیالف6.31

راهکارهای تولید و پیشرفت دانش .1144
از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.76

شیوه  های مبارزه با بی سوادی.1145
 در سیره و سخن پیشوایان الهی

مقاله پژوهشید1.73

راهبردهای حدیثی .1146
در تقویت قدرت تفّکر و خردورزی

مقاله پژوهشیج3.8

راهکارهای تقویت نگاه دینی .1147
به مقوله علم و علم آموزی

مقاله پژوهشیج3.02

راه های تقویت روحیه مطالعه و تحقیق .1148
در روایات معصومان

مقاله ترویجیج3.02

راه های تقویت حافظه و یادگیری .1149
در سخن ائمه علیهم السالم

مقاله ترویجیج3.96
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.66مفهوم شناسی »ُنخبه« در فرهنگ اسالمی.1150

مقاله پژوهشیج3.96روش برخورد با نخبگان بر پایه قرآن و حدیث.1151

مفهوم شناسی دانش ضمنی و صریح و مصادیق .1152
آن در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.69

راهکارهای پرورش خودشکوفایی.1153
 بر پایه قرآن و سّنت

مقاله پژوهشید1.5

آسیب شناسی آموزش کودکان .1154
بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب5.63

گونه شناسی خدمات تحصیلی، تربیتی و ورزشی .1155
به کودکان و نوجوانان بر پایه آیات و روایات

رساله علمی سطح4د1.53

روش شناسی آموزش نّقادی و نوآوری به کودکان .1156
و نوجوانان بر پایه سیره اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.56

مقایسه زمینه های رشد فکری در دوره .1157
معصومان علیهم السالم با دوران کنونی

پایان نامه سطح 3د1.9

مبانی و الگوی نقد علمی .1158
در سیره و سخن اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.74

مقاله پژوهشید1.57الگوی رقابت علمی از منظر قرآن و حدیث.1159

الگو و مبانی ارتقای علمی و معنوی اهل علم .1160
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4ب5.18

کرسی نظریه پردازید1.84فلسفه علوم در قرآن و حدیث.1161
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

1162.
دست یابی به دانش پیشرفته و توانایی

 در تولید علم و فناوری
 از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.45

الگوی آموزش عمومی بر مبنای قرآن و حدیث .1163
در مواجهه با پدیده های ضّد اسالمی

رساله علمی سطح4د1.89

مهندسی نظام تبلیغ دینی در چارچوب نقشه .1164
مهندسی فرهنگی کشور بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب5.21

الگوی آموزشی مهدکودک .1165
در سیره و سخن اهل بیت علیهم السالم

رساله علمی سطح4ج3.17

الگوی تربیت کارشناس علمی و فرهنگی در .1166
سازمان های دولتی بر مبنای قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.64

رساله علمی سطح4ب5.21الگوی تربیت مبّلغ بر مبنای قرآن و حدیث.1167

رساله علمی سطح4ج3.02الگوی آموزش ابتدایی بر پایه قرآن و حدیث.1168

رساله علمی سطح4ج3.93الگوی آموزش متوّسطه بر پایه قرآن و حدیث.1169

الگوی آموزش های عمومی .1170
در مکتب اهل بیت علیهم السالم

رساله علمی سطح4ج3.49

ارتباط مدرسه و خانواده .1171
در بررسی های قرآنی و حدیثی

مقاله ترویجید1.56

مفهوم شناسی فریضه بودن علم .1172
از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله ترویجیج3.53
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3. علوم اجتماعی و فرهنگی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مفهوم شناسی عّفت عمومی.1173
 از منظر معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.89

تحریف نمادهای اسالمی و راهکار برخورد با آن .1174
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.85

وظایف دولت در برابر حقوق زن با بهره گیری.1175
 از سیره و سخن معصومان علیهم اسالم

کتابد1.6

ح درباره حقوق زن و پاسخ به آن.1176 شبهات مطر
 با بهره گیری از آیات و احادیث

کتابد1.94

1177.
راه های ایجاد و گسترش روحیه تعاون و 

سازگاری اجتماعی در قرآن و سیره 
و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.36

فرهنگ سازی تدریجی ارزش ها .1178
در سیره اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.93

سیره پیشوایان معصوم علیهم السالم .1179
در تسهیل ازدواج جوانان

مقاله ترویجید1.6

الگوی حمایت از کودکان بی سرپرست .1180
در سیره و سخن اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.44

چیستی و مصادیق تجّسس، محدوده و گستره .1181
آن در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

کتابد1.9

تعطیلی اّیام و معیارهای آن در قرآن و سیره .1182
و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.5

راهکارهای گسترش فرهنگ شکر و سپاس گزاری .1183
در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.34
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی و الگوی ساماندهی تریبون های عمومی.1184
 از نگاه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.68

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی حدیث.1185
 و علوم اجتماعی و فرهنگی

رساله علمی سطح4ج3.82

روش فهم احادیث.1186
 مرتبط با علوم اجتماعی و فرهنگی

مقاله پژوهشیج3.18

راه های نهادینه کردن فرهنگ کار در سیره.1187
 و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجیب5.42

راه های نهادینه کردن فرهنگ ایثار .1188
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجید1.6

الگوی گسترش روحیه ایمانی .1189
در افراد و جامعه بر اساس آیات و احادیث

رساله علمی سطح4د1.52

راه های ایجاد تعّهد نسبت به حکومت اسالمی .1190
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.34

راه های گسترش رضایت مندی اجتماعی .1191
در قرآن و سیره معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب5.58

دخالت خانواده ها در زندگی مشترک فرزندان.1192
 از منظر قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.62

راه های ایجاد نشاط و سرزندگی در اجتماع.1193
 از نگاه آیات و احادیث

مقاله پژوهشید1.66

دل بستگی همسران، مفهوم،.1194
 شرایط و محدوده از نگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.59

مهارت ها و الگوهای ارتباطی زن و مرد .1195
از منظر اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب5.23
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مهارت های سازگاری همسران .1196
از دیدگاه قرآن و حدیث

کتابب5.44

پایان نامه سطح 3د1.63راه های مقابله با بزهکاری در آیات و روایات.1197

1198.
زمینه های خشونت علیه زنان و کودکان در 

خانواده و راهکارهای مقابله با آن
 بر پایه نگاه آیات و روایات

پایان نامه سطح 3د1.96

آسیب های اجتماعی زنان و کودکان و .1199
راه های مقابله بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب4.95

کتابد1.62الگوی زن نمونه از دیدگاه قرآن و حدیث.1200

هویت زن مسلمان.1201
 در روایات اهل بیت علیهم السالم

کتابد1.53

زنان و نیازهای دوران پس از زایمان.1202
 در آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.63

آسیب شناسی اشتغال بانوان .1203
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.75

منبع شناسی مطالعات حدیث.1204
 و علوم اجتماعی و فرهنگی

مقاله پژوهشیج3.82

رابطه نیاز جامعه و اشتغال بانوان.1205
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.69

مقاله پژوهشید1.66زنان و تحصیل از منظر اهل بیت علیهم السالم.1206

مقاله پژوهشید1.65زنان و منابع مالی آنان از منظر احادیث.1207
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تحلیلی خانه داری زنان .1208
در احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیب5.75

الگوی حمایت از مادران .1209
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.52

1210.
الگوی حمایت از زنان بیوه، 

سالمند و بی سرپرست 
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.7

مفهوم شناسی استفاده ابزاری از زنان و راهکار .1211
مقابله با آن بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب5.26

مقاله پژوهشید1.4ورزش بانوان از نگاه قرآن و حدیث.1212

حقوق معنوی زن در خانواده و جامعه.1213
 بر مبنای آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.52

اولویت شناسی مشاغل زنان .1214
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.34

طالق و راه های کاهش آن در کشور .1215
با بهره گیری از آیات و روایات

کتابالف6.59

نقش تربیت عاطفی در سازگاری همسران.1216
 و کاهش طالق بر اساس قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب5.33

مقاله پژوهشیالف6.35جدایی عاطفی زن و شوهر از منظر قرآن و حدیث.1217

بررسی وضعیت طالق .1218
در دوران معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.23

1219.
مبانی و راهبردهای تأمین حقوق همه جانبه 

افراد در جامعه اسالمی
 از نگاه قرآن و معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.49
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

راه های استقرار عدالت اجتماعی پیشرفت محور .1220
از منظر اهل بیت علیهم السالم

کتابد1.54

الگوی فعالیت های اجتماعی .1221
و سبک زندگی سالمندان بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب5.4

الگوی رفاه و تأمین اجتماعی.1222
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.59

مبانی و الگوی سبک زندگی دینی.1223
 بر پایه آموزه های کتاب و سّنت

رساله علمی سطح4ب5.91

راه های ایجاد امنیت اجتماعی و اخالقی .1224
در کشور از نگاه روایات

پایان نامه سطح 3د1.4

1225.
الگوی سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و تأثیر 

آن بر امنیت اجتماعی
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.56

تحلیل مبانی مهندسی فرهنگی کشور بر اساس .1226
سند مهندسی فرهنگی، در آیات و احادیث

رساله علمی سطح4د1.53

الگوی فعالیت اجتماعی .1227
و سبک زندگی نوجوان بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب5.59

الگوی فعالیت های معلوالن.1228
 بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.84

رساله علمی سطح4د1.34تطبیق تحلیلی زندگی اسالمی با زندگی ایرانی.1229

الگوی فعالیت های اجتماعی و سبک زندگی .1230
کودکان بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب5.17

مهندسی فرهنگی در نظام اجتماعی کشور .1231
بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.99



163  ............................................................. اولویت هیی رژوهتی علوم و معیپف حدیث 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مهندسی فرهنگی در نظام اقتصادی کشور.1232
 بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.96

مهندسی فرهنگی در نظام سیاسی کشور.1233
 بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.94

الگوی فعالیت اجتماعی و سبک زندگی جوان .1234
بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب5.37

الگوی اهل بیت علیهم السالم در ایجاد محیط .1235
مساعد برای رشد فضایل اخالقی

رساله علمی سطح4ج3.4

گاهی  های عمومی.1236 الگوی ارتقای سطح آ
 در سیره اهل بیت علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.77

الگوی برآورده کردن نیازهای انسان بر مبنای .1237
قرآن و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.7

الگوی پیاده سازی امنیت روانی در جامعه.1238
 با بهره گیری از آیات و روایات

رساله علمی سطح4ج3.24

نقش خانواده در موّفقیت فرزند.1239
 از منظر آیات و روایات

پایان نامه سطح 3د1.54

مطالعه تاریخی آسیب های اجتماعی کودکان.1240
 و نوجوانان در دوران معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.52

حمایت از کودکان در آسیب های خانوادگی.1241
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.89

آسیب شناسی فرزندآوری.1242
 و راهکار رفع آن از نگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.7

مقایسه مقتضیات جوانی .1243
در دوره معصومان علیهم السالم با دوران کنونی

مقاله پژوهشید1.36

کتابد1.7حقوق فرزندان از نگاه قرآن و حدیث.1244
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چیستی و چگونگی پیشرفت .1245
در فرهنگ اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.89

الگوی رفتاری اهل بیت علیهم السالم .1246
در مبارزه با فساد اجتماعی و فرهنگی

رساله علمی سطح4ب5.08

راه های تقویت فرهنگ جهاد و شهادت.1247
 در احادیث معصومان علیهم السالم

کتابج3.98

کتابد1.66آزادی عقیده از منظر قرآن و حدیث.1248

چیستی و چگونگی ایجاد امنیت قضایی.1249
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

کتابج3.23

کتابد1.33خدمت رسانی به مردم از نگاه قرآن و حدیث.1250

چیستی و فرهنگ قناعت.1251
 در مکتب اهل بیت علیهم السالم

کتابج3.44

آزادی در مسائل شخصی .1252
در سیره اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.89

1253.
زمینه ها و راه های تقویت سرمایه فرهنگی 

و اجتماعی در سیره و سخن معصومان 
علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.89

عامل های پیشرفت اجتماعی.1254
 بر پایه قرآن و سنت

کتابد1.98

کتابد1.8نظریه جمعیتی اسالم.1255

ابعاد عدالت در حقوق زن و مرد.1256
 از منظر آیات و روایات

مقاله ترویجید1.84
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انس با مسجد در فرهنگ اسالمی.1257
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب5.55

تأثیر فرهنگی محافل دینی بر خانواده ها.1258
 از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.52

فرهنگ سازی عمل به احکام دینی.1259
 در آیات و احادیث

مقاله پژوهشید1.62

راه های ایجاد و گسترش فرهنگ والیتمداری با .1260
الگوگیری از احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.71

مرز میان تعّصب فرهنگی و پایبندی .1261
به ارزش ها بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.9

امربه معروف و نهی از منکر متقابل دولت .1262
و مردم در احادیث معصومان علیهم السالم

کتابد1.93

آثار اجتماعی صدقه با توجه به روایت.1263
 »ان الصدقه لتدفع سبعین بلّیه«

مقاله پژوهشید1.71

بررسی تحلیلی نقش نماز.1264
 در ایجاد نظم اجتماعی از منظر روایات

مقاله پژوهشید1.56

راهبردهای قرآنی و حدیثی .1265
در گسترش صداقت و اعتماد اجتماعی

مقاله پژوهشیج3.3

مفهوم شناسی مسئولیت .1266
در برابر خدا از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله ترویجید1.98

مفهوم همگانی بودن امربه معروف و نهی از منکر .1267
بر مبنای سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجیج3.23

تحلیل محدوده تعامل کاری با نامحرم.1268
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب5.26
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شیوه های معصومان علیهم السالم.1269
 در ایجاد هم گرایی مناطق اسالمی

مقاله پژوهشید1.71

چیستی انضباط اجتماعی و راه های نهادینه .1270
کردن آن در جامعه بر پایه آیات و روایات

پایان نامه سطح 3د1.51

راهبردهای معصومان علیهم السالم .1271
در گسترش مشارکت خیریه مردمی

مقاله پژوهشید1.66

شرایط بهره گیری عمومی از امکانات و خدمات.1272
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.55

مفهوم شناسی تطبیقی زندگی فردی، اجتماعی و .1273
کمیتی بر اساس آیات و احادیث حا

مقاله پژوهشید1.67

مفهوم شناسی مسؤولیت در برابر جامعه.1274
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله ترویجید1.98

مفهوم شناسی مسؤولیت در برابر خلقت.1275
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله ترویجید1.88

مقاله ترویجید1.45تطبیق تحلیلی پوشش اسالمی و ایرانی.1276

راهکارهای پیشگیری از بروز الگوهای غیردینی .1277
در ارتباط با سبک زندگی از منظر قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.05

شیوه های ائمه علیهم السالم.1278
 در ترویج فرهنگ حجاب

مقاله ترویجید1.3

ک بر پایه قرآن و حدیث.1279 مقاله پژوهشیج3.52طراحی ُمد پوشا

مقاله پژوهشیج3.28مبانی اسباب بازی از نگاه قرآن و حدیث.1280

فرهنگ بهره گیری از وسایل نقلیه .1281
در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.98
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مقاله پژوهشیج3.17معیارهای انتخاب َمسکن بر پایه قرآن و سّنت.1282

الگوی آشپزی در قرآن و سیره.1283
 و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.73

مقاله پژوهشیج3.71عامل  های بهبود زندگی در قرآن و حدیث.1284

مفهوم شناسی مسؤولیت در برابر خود .1285
از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله ترویجید1.65

مقایسه هویت ایرانی با هویت اسالمی.1286
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.94

چیستی امانت مّلی و راهکارهای صیانت از آن .1287
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.6

چیستی، زمینه ها و راه های تقویت عّزت ملی.1288
 با بهره گیری از آیات و روایات

پایان نامه سطح 3د1.34

خطرپذیری و رابطه آن با پیشرفت.1289
 از منظر آیات و احادیث

مقاله پژوهشیج3.3

مفهوم شناسی پیشرفت پایدار .1290
بر مبنای قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.98

مفهوم شناسی پیشرفت همه جانبه .1291
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.18

مفهوم شناسی فرهنگ مّلی و فرامّلی.1292
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.98

رابطه حفظ کرامت و حقوق انسان ها.1293
 با پیشرفت از منظر آیات و احادیث

مقاله پژوهشید1.96

عوامل فرهنگی فساد اداری و راه های مهار آن.1294
 با بهره گیری از آیات و روایات

مقاله ترویجید1.98
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مرز میان شعارزدگی و ابراز عقاید.1295
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.85

مرز میان عوام زدگی و توّجه به فرهنگ عمومی .1296
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.86

محرومیت زدایی و رابطه آن با آزادی انسان.1297
 در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.83

خ و فرهنگ باروری در دوران .1298 مقایسه نر
معصومان علیهم السالم و دوره کنونی

پایان نامه سطح 3ج3.58

آموزه های حدیثی در غنی سازی اوقات فراغت.1299
 و تفریحات سالم

پایان نامه سطح 3ب5.79

مقاله پژوهشید1.55بازی بزرگ ساالن از نگاه قرآن و حدیث.1300

مقاله پژوهشید1.53جایزه در فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السالم.1301

موضوع شناسی مسائل فرهنگی و اجتماعی .1302
در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب5.2

مقاله پژوهشیج3.6چیستی زندگی َعقالنی بر پایه قرآن و حدیث.1303

پایان نامه سطح 3ج3.37جایگاه میراث فرهنگی در قرآن و حدیث.1304

مرز میان استقالل و تبادل فرهنگی.1305
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.4

آسیب های طبقاتی شدن جامعه و راه های .1306
مقابله با آن در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.69

چیستی جامعه سالم و چگونگی دست یابی.1307
 به آن از منظر روایات

پایان نامه سطح 3د1.3
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فرهنگ شهرنشینی در سیره .1308
و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.26

چیستی ُمد و علل ُمدگرایی و راهکارهای .1309
مدیریت آن از منظر آیات و روایات

پایان نامه سطح 3د1.96

تقدیرگرایی و تأثیر فرهنگی و اجتماعی آن .1310
بر پیشرفت بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب4.53

مسئولیت مردم در قبال اسالم .1311
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.69

1312.
ترجیح مصالح جمعی بر منافع فردی و گروهی، 

مفهوم شناسی، روش ها و محدوده
 از دیدگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب4.9

چیستی و ماهیت »وجدان کاری« .1313
و نقش آن در رشد اجتماعی از نگاه احادیث

پایان نامه سطح 3الف6.52

پایان نامه سطح 3د1.72فرهنگ مالکیت خصوصی در آیات و روایات.1314

مبانی، ویژگی ها و الگوی محصوالت فرهنگی .1315
و هنری از منظر قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.71

1316.
چیستی و مصادیق شغل های »مخالف اسالم، 

مصالح عمومی و حقوق دیگران«
 در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب5.23

1317.
راه کارهای نهادینه سازی جنبش نرم  افزاری 

و تولید علم از دیدگاه قرآن و معصومان 
علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.76

1318.
الگوی خودکفایی کشور اسالمی در عرصه  های 

مختلف، از دیدگاه قرآن و معصومان 
علیهم السالم

رساله علمی سطح4ب5.44
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رساله علمی سطح4ج3.7الگوی ثروتمندی بر پایه قرآن و حدیث.1319

فرصت های برابر و جایگاه آن در پیشرفت جامعه .1320
از دیدگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.79

آسیب شناسی فرهنگ تولید در کشور.1321
 و راه های رفع آن با بهره گیری قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.46

1322.
چیستی و آفت  های التقاط، تحّجر و خرافه گرایی 

و الگوی مبارزاتی با آن
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.73

پایان نامه سطح 3ب5.04توطئه فرهنگی از منظر قرآن و حدیث.1323

راه های مقابله با فقر، فساد و تبعیض در قرآن.1324
 و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

کتابالف6.6

مبانی و تحلیل نمادها و آیین های اسالمی .1325
بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.98

پایان نامه سطح 3ج3.86تشّکل های مردمی از دیدگاه قرآن و حدیث.1326

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی وقت شناسی.1327
 در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.73

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی قانون  گرایی.1328
 در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.71

1329.
چیستی و معیارهای همسان همسری از منظر 

مقاله پژوهشیج3.04اهل بیت علیهم السالم

مطالعه تاریخی چندهمسری .1330
در دوران معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.73
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مطالعه تاریخی ازدواج موّقت .1331
در دوران معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.66

ارتباط ازدواج با کمال انسانی .1332
از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.38

معیارها و شیوه های انتخاب همسر .1333
در احادیث معصومان علیهم السالم

کتابج3.66

مطالعه تاریخی میزان و گونه های مهریه.1334
 در دوران معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.60

میزان تأثیر زیبایی در انتخاب همسر.1335
 از منظر آیات روایات

مقاله پژوهشید1.39

مفهوم شناسی سخت گیری و آسان گیری در .1336
انتخاب همسر بر پایه آموزه های قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.43

راه های مقابله با آینده هراسی ازدواج در قرآن .1337
و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.53

آسیب شناسی ازدواج و راهکارهای رفع آن.1338
 از نگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.65

مقاله پژوهشیب5.59رابطه اقتصاد و ازدواج در مطالعه آیات و روایات.1339

راه های تغییر توّقعات غلط در ازدواج.1340
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.7

مقاله پژوهشیب5.75رابطه شغل و ازدواج در آیات و احادیث.1341

1342.
ج ازدواج و راهکارهای  عوامل سنگینی مخار

جلوگیری از آن بر اساس آموزه های قرآن
 و اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.87
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سبک رفتار در خانواده و نقش آن .1343
در ارتقای فرهنگ عمومی از منظر روایات

مقاله پژوهشیب5.3

شاخصه های خانواده خوب و بد .1344
از منظر آیات و روایات

پایان نامه سطح 3د1.95

1345.
راهکارهای حفظ کیان و بقای خانواده در سیره 

و سخن اهل بیت علیهم السالم با تطبیق
 بر مقّررات جمهوری اسالمی

پایان نامه سطح 3د1.93

نظام جامع حقوقی و اخالقی خانواده در قرآن.1346
 و احادیث اهل بیت علیهم السالم

کتابد1.55

مرز میان مدیریت خانه و مدیریت خانواده در .1347
قرآن و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.45

شناخت و تحلیل تعامل اهل بیت علیهم السالم .1348
با فرهنگ ایرانی

پایان نامه سطح 3د1.83

تأثیرات اجتماعی و فرهنگی نابسامانی نظام .1349
اقتصادی در سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.97

گزاره های باستان شناسی، چینه و فسیل شناسی .1350
در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.98

توّجه به جغرافیای فرهنگی.1351
 در سیره معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.73

گزاره های جمعیت شناسی و مردم شناسی.1352
 در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.31

گزاره های مددکاری و خدمات اجتماعی.1353
 در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.6

مقاله پژوهشیج3.21گزاره های افکارسنجی در قرآن و حدیث.1354
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4. هنر، زبان، ادبیات و منطق

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کتابد1.51قواعد روایی جدال َاحسن.1355

مقاله پژوهشید1.86گونه شناسی براهین منطقی در نهج البالغه.1356

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی.1357
 حدیث و هنر، زبان، ادبیات و منطق

رساله علمی سطح4ج3.87

روش فهم احادیث مرتبط .1358
با هنر، زبان، ادبیات و منطق

مقاله پژوهشیج3.41

منبع شناسی مطالعات .1359
حدیث و هنر، زبان، ادبیات و منطق

مقاله پژوهشیج3.24

چیستی هنر و مهارت های برخورد با هنرمندان.1360
 بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.71

پایان نامه سطح 3ج3.38هنرهای تجّسمی در قرآن و حدیث.1361

پایان نامه سطح 3ج3.36هنرهای نمایشی در قرآن و حدیث.1362

پایان نامه سطح 3ج3.43هنرهای گویشی در قرآن و حدیث.1363

پایان نامه سطح 3ج3.52هنرهای نوشتاری در قرآن و حدیث.1364

مقاله پژوهشیب5.25نقش دانش زبان شناسی در ترجمه متون دینی.1365

چگونگی بومی سازی زبان معصومان .1366
علیهم السالم در ترجمه حدیث

مقاله پژوهشیالف6.14

کشف و قاعده سازی آموزه های زبان شناسی.1367
 بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4الف6.3
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.44چیستی زبان دعا و ذکر.1368

مقاله پژوهشید1.69چیستی زبان زیارت.1369

مقاله پژوهشید1.33گونه شناسی منطق قرآن و حدیث.1370

تحلیل منطق معصومان علیهم السالم.1371
 در مناظره ها

پایان نامه سطح 3د1.73

تحلیل منطق قرآن و معصومان علیهم السالم .1372
در دعوت به دین

مقاله پژوهشیب5.07

مقاله پژوهشیالف6.6اهداف موزه داری بر پایه قرآن و حدیث.1373

مقاله پژوهشیب4.79گزاره های طّراحی لباس در احادیث.1374

پایان نامه سطح 3ج3.88گزاره های موسیقی شناسی در قرآن و حدیث.1375

شرایط و قواعد نگارش فیلم نامه .1376
از زندگی معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3الف6.73

مقاله پژوهشید1.82مبانی و شرایط پرده خوانی از نگاه دینی.1377

هنر و کارکردهای اجتماعی آن.1378
 از نگاه اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.73

گونه های هنری در قصه پردازی.1379
 اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب4.85

کتابج3.92نقش هنر در نشر معارف اهل بیت علیهم السالم.1380
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی سینما و سامان دهی آن.1381
 بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب5.31

پایان نامه سطح 3ب4.5مبانی تآتر و نگاه قرآنی و حدیثی به آن.1382

ادبیات معصومان علیهم السالم .1383
تابع یا متبوع ادبیات عرب؟

مقاله پژوهشید1.98

ظهورگیری از سخنان معصومان علیهم السالم.1384
 بر پایه منطق محمول ها

مقاله پژوهشیب5.3

5. علوم اقتصادی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شیوه های مصرف بیت المال .1385
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

کتابج3.45

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی.1386
 حدیث و علوم اقتصادی

رساله علمی سطح4ج3.46

مقاله پژوهشیج3.36روش فهم احادیث مرتبط با علوم اقتصادی.1387

مقاله پژوهشیج3.1منبع شناسی مطالعات حدیث و علوم اقتصادی.1388

1389.
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای درآمد و 
اشتغال کامل در قرآن و سیره و سخن معصومان 

علیهم السالم
رساله علمی سطح4د1.9

الگوی اعطای تسهیالت و تخفیفات.1390
 بر پایه مطالعه حکومت نبوی و علوی

رساله علمی سطح4ب5.17

الگوی حکومتی محدودیت های مصرف.1391
 بر پایه مطالعه حکومت نبوی و علوی

رساله علمی سطح4ب5.1
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نظام بودجه در اسالم و تطبیق آن .1392
با روش بودجه نویسی و توزیع آن در کشور

رساله علمی سطح4د1.91

کارکنان دولت .1393 الگوی پرداخت حقوق و مزایا به 
بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب4.9

کتابج3.7»مالیات« در احادیث معصومان علیهم السالم.1394

کتابج3.55ثروت و سرمایه حالل در قرآن و حدیث.1395

تحلیل اقتصادی روایت.1396
»ان الصدقه لتدفع سبعین بلّیه«

مقاله پژوهشید1.64

رابطه امور معنوی و رشد اقتصادی.1397
 از منظر قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.9

رابطه هستی شناسی و اقتصاد .1398
از منظر آیات و روایات

مقاله پژوهشیج3.12

مقاله پژوهشیب4.91موانع اقتصاد مقاومتی از منظر آیات و روایات.1399

مفهوم شناسی رزق و رابطه آن با اقتصاد.1400
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.79

مقاله ترویجیج3.8اقتصاد خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث.1401

پایان نامه سطح 3د1.51اقتصاد دانش بنیان از دیدگاه قرآن و حدیث.1402

تأثیر امربه معروف و نهی از منکر.1403
 در پیشرفت اقتصاد مقاومتی

مقاله پژوهشیب4.59

نقش اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم دشمن .1404
در بررسی سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب5.11
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رابطه اقتصاد مقاومتی و امنیت مّلی.1405
 از منظر آیات روایات

مقاله پژوهشیج3.98

نقش اقتصاد مقاومتی در افزایش جمعیت.1406
 از منظر اسالم

مقاله پژوهشید1.74

رابطه اقتصاد مقاومتی و سالمت جسمانی جامعه .1407
از منظر آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.87

پایان نامه سطح 3ب4.5موضوع شناسی اقتصاد در قرآن و حدیث.1408

بررسی روش »یارانه نقدی و غیر نقدی«.1409
 از نگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب4.84

چیستی اقتصاد عادالنه اسالمی.1410
 از نگاه قرآن و معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.54

چیستی رفاه اقتصادی و گستره آن.1411
 از دیدگاه قرآن و معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.43

1412.
چیستی »عدالت شغلی«

 و راهکارهای پیاده سازی آن
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.89

اقتصاد و ارتباط آن با رشد انسان .1413
از دیدگاه احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.7

چیستی و مبانی »وام« و رابطه آن با اشتغال.1414
 در احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.67

چیستی انحصار و رانت اقتصادی و راه های .1415
مقابله با آن از نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3الف6.11

رابطه اقتصاد با خودسازی معنوی مردم .1416
از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.78
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رابطه اقتصاد با سیاست داخلی.1417
 از نگاه قرآن و روایات

پایان نامه سطح 3ج3.59

تأثیر منفی ربا در رشد ماّدی و معنوی انسان.1418
 از نگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب4.68

چیستی »اسراف« و »تبذیر« و راهکارهای مقابله .1419
با آن در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3الف6.35

مبانی و راهکارهای منع نفوذ بیگانه.1420
 در اقتصاد کشور از منظر قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.67

چیستی و مصادیق اختالس.1421
 و راهکارهای پیشگیری از آن در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.85

پایان نامه سطح 3د1.77مبانی و مدیریت خزانه داری در اسالم.1422

مفهوم شناسی اقتصاد مّلی و فرامّلی.1423
کنونی بر پایه قرآن و حدیث  در دوران 

مقاله پژوهشید1.87

رابطه اقتصاد با سیاست خارجی.1424
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.52

افزایش بهره  وری در تولید.1425
 بر پایه نگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.86

بررسی قرض  الحسنه فردی و نهادی.1426
 بر پایه سیره معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.89

پایان نامه سطح 3الف6.17مصرف کاالی خارجی از نگاه قرآن و حدیث.1427

مقاله پژوهشیب4.97نقش تقوا در ارتقای کیفیت تولید.1428

بررسی تولید و صادرات ابزار.1429
کاالهای غیر اسالمی از نگاه قرآن و حدیث  و 

پایان نامه سطح 3د1.68
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله علمی سطح4ج3.13نقد نظام بانکداری کشور بر پایه قرآن و حدیث.1430

چیستی و مبانی »اضرار به غیر« و رابطه آن.1431
 با اقتصاد از نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب4.59

چیستی احتکار و راه های مقابله با آن .1432
در سیره و سخن اهل بیت علیهم السالم

مقاله ترویجید1.97

هندسه تالش، توّکل، دعا و ذکر.1433
 در پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب5.01

شاخص های برتری اقتصاد اسالمی.1434
 بر سایر مکاتب اقتصادی

رساله علمی سطح4د1.74

مصداق شناسی امروزین مال حالل و حرام .1435
در روش های جدید معامالتی

پایان نامه سطح 3ب4.53

جایگاه عالمان در رشد اقتصادی جامعه.1436
 بر پایه قرآن و حدیث و سیره

پایان نامه سطح 3الف6.03

تحلیل مدیریت اقتصادی.1437
 پیامبر صّلی  اهلل علیه و آله در مدینه

پایان نامه سطح 3الف6.98

تحلیل مدیریت اقتصادی امام علی علیه السالم .1438
در دوران حکومت و مقایسه آن با خلفای سه گانه

رساله علمی سطح4الف6.11

پایان نامه سطح 3ب4.9چگونگی مقابله با تمرکز ثروت در آیات و احادیث.1439

چگونگی مقابله با تبدیل دولت به کارفرمای .1440
بزرگ اقتصادی بر مبنای قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.57

سرمایه گذاری در امور عام المنفعه .1441
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.98

تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر فرهنگ اسالمی.1442
 از نگاه اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.87
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6. علوم سیاسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کره از منظر قرآن و سّنت.1443 پایان نامه سطح 3ج3.19اصول و مبانی مذا

کرامت انسان  در حکومت اسالمی.1444
 از نگاه قرآن و حدیث

کتابد1.76

شرایط علمی برای رهبری جامعه اسالمی.1445
 از دیدگاه آیات و احادیث

مقاله ترویجید1.83

چیستی عدالت و تقوای الزم برای رهبری جامعه .1446
اسالمی در آیات و احادیث

مقاله ترویجید1.86

چیستی بینش الزم برای رهبری جامعه اسالمی .1447
در آیات و احادیث

مقاله ترویجید1.80

چیستی شرط شجاعت برای رهبری جامعه .1448
اسالمی از منظر آیات و احادیث

مقاله ترویجید1.85

الگوی رفتاری مردم و مسئوالن .1449
در قرآن و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

کتابج3.52

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی.1450
 حدیث و علوم سیاسی

رساله علمی سطح4ج3.35

مقاله پژوهشیج3.5روش فهم احادیث مرتبط با علوم سیاسی.1451

تحلیل مواعظ معصومان علیهم السالم .1452
کمان جور به حا

پایان نامه سطح 3د1.99

سیره حکومت نبوی و علوی در صیانت.1453
 از حقوق ماّدی و معنوی مردم

کتابد1.89

مقاله پژوهشیج3.38منبع شناسی مطالعات حدیث و علوم سیاسی.1454
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شیوه  های مبارزه با خودکامگی و انحصارطلبی.1455
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.88

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی عدالت خواهی.1456
 و ظلم ستیزی بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.72

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی وطن دوستی.1457
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.75

نقش اقتصاد مقاومتی در عّزت اسالمی جامعه.1458
 از منظر آیات و روایات

پایان نامه سطح 3د1.84

نقش حکومت ها در شکوفایی ظرفیت .1459
و استعدادهای بشر از دیدگاه آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.95

الگوی اهل بیت علیهم السالم.1460
 در هدایت نظام اسالمی

رساله علمی سطح4ب5.08

گزاره های علوم سیاسی.1461
 در سخنان پیامبر صّلی اهلل علیه و آله

پایان نامه سطح 3ج3.57

بررسی روابط حکومت نبوی و علوی .1462
ج از مرزهای اسالمی با خار

پایان نامه سطح 3ب4.75

مفهوم شناسی و جایگاه »حزب«.1463
 در قرآن و حدیث

کتابب4.63

مبانی، شاخصه ها و راه های الهام بخشی و .1464
اثرگذاری بر جهان اسالم از دیدگاه آیات و روایات

پایان نامه سطح 3ج3.54

راه های هم گرایی اسالمی و منطقه  ای بر اساس .1465
قرآن و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.74

راه های پیشگیری از نفوذ بیگانگان در قرآن.1466
 و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3الف6.93
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی، گستره و راه های حفظ نظام اسالمی .1467
در آیات و احادیث

پایان نامه سطح 3د1.89

اّتکا به آرای عمومی، چیستی و گستره آن.1468
 از دیدگاه قرآن و معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.11

1469.
مبانی و جایگاه شورا در حکومت اسالمی

 از دیدگاه معصومان علیهم السالم 
و تطبیق آن با قوانین جمهوری اسالمی

رساله علمی سطح4د1.86

راهکارهای تعامل با مذاهب در حکومت شیعی.1470
 با بهره گیری از احادیث اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.73

وظایف دولت نسبت به اجتماعات.1471
 بر مبنای قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.95

1472.
مفهوم شناسی سلطه بیگانه
 و راهبردهای مقابله با آن 

در قرآن و سیره و سخن معصومان علیهم السالم
کتابالف6.31

مبانی و روش های حمایت از مستضعفان جهان .1473
در قرآن و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

کتابب5.31

پایان نامه سطح 3د1.98هویت اسالمی و انقالبی از منظر آیات و روایات.1474

راهکارهای تعامل سازنده و مؤثر با مّلت ها و .1475
دولت های غیرمسلمان از دیدگاه آیات و روایات

پایان نامه سطح 3ب4.98

چیستی اقتدار و راه های دست یابی.1476
 و موانع آن بر اساس قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.3

استعمارشناسی و استعمارزدایی.1477
 در روایات اهل بیت علیهم السالم

کتابب5.05

راهکارهای احیای تمّدن اسالمی بین مّلت  های .1478
مسلمان بر اساس گزاره های قرآنی و حدیثی

پایان نامه سطح 3د1.7
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3د1.8دفاع از والیت در الگوهای قرآنی و حدیثی.1479

1480.
الگوی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش 
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.85

مبانی و الگوی سیاست خارجی.1481
 از منظر اهل بیت علیهم السالم

رساله علمی سطح4ج3.63

1482.
حمایت از مستضعفان جهان در قرآن و سیره 

و سخن معصومان علیهم السالم 
و حقوق بین الملل

رساله علمی سطح4ج3.4

1483.
جایگاه عّزت، حکمت و مصلحت
 در تعامل سازنده و مؤثر با جهان 

از نگاه احادیث اهل بیت علیهم السالم
کتابد1.5

تحلیل ابعاد و جایگاه توحید.1484
 در نظام حکومتی بر اساس آیات و روایات

رساله علمی سطح4الف6.12

تحلیل ابعاد و جایگاه وحی الهی در قانون گذاری .1485
نظام حکومتی بر اساس قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4الف6.09

تحلیل ابعاد و جایگاه معادباوری .1486
در نظام حکومتی بر اساس قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4الف6.99

تحلیل ابعاد و جایگاه عدل الهی.1487
 در نظام حکومتی بر مبنای آیات و احادیث

رساله علمی سطح4د1.99

ح تأسیس اندیشکده انقالب اسالمی.1488 طر
 در حوزه علمیه

ح نامهد1.92 طر

جایگاه مردم  ساالری در تحّقق حکومت اسالمی .1489
با تکیه بر قرآن و روایات

کتابج3.2
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

چیستی اصول اخالقی و ارزش های مّلی.1490
 و انقالبی از دیدگاه آیات و احادیث

پایان نامه سطح 3د1.63

مبانی الگوی حکومتی جمهوری اسالمی.1491
 در قرآن و احادیث

کتابد1.81

شیوه تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی .1492
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

کتابد1.75

چیستی و مبانی آزادی بیان و نشر افکار.1493
 در سخن پیشوایان معصوم علیهم السالم

کتابد1.88

راهبردهای قرآن و پیشوایان معصوم .1494
علیهم السالم در مقابله با جنگ نرم

کتابب4.66

تعامل با سازمان های جهانی بر پایه قرآن .1495
و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.92

رابطه مشروعیت الهی با مقبولیت مردمی .1496
در اداره جامعه از نگاه آیات و روایات

کتابج3.79

گزاره های حدیثی.1497 کتابد1.82مفهوم آزادی و ابعاد آن در 

کتابد1.88حقوق بشر در بررسی های حدیثی.1498

گزاره های علوم سیاسی.1499
 در سخنان امام علی علیه السالم

پایان نامه سطح 3ج3.64

1500.
مفهوم شناسی و راه های ارتقای فرهنگ

 رقابت سالم و مشارکت سیاسی
 بر اساس آموزه های دینی

پایان نامه سطح 3ج3.84

هویت اسالمی و ارتباط آن با پیشرفت.1501
 از نگاه آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.74
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقش جغرافیا در پیشرفت با تطبیق .1502
بر آموزه های قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.74

نقش تاریخ و تمّدن در پیشرفت.1503
 با تطبیق بر آموزه های قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.67

راه های ایجاد پیوستگی.1504
 بین مردم و حکومت اسالمی از منظر معصومان

پایان نامه سطح 3ب5.23

بررسی افتخار به مّلیت.1505
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.86

مفهوم شناسی حفظ تمامیت ارضی.1506
 بر مبنای آیات و احادیث

مقاله پژوهشید1.42

1507.
»تعّهد برادرانه« به همه مسلمانان جهان از 

دیدگاه معصومان علیهم السالم
 و حقوق بین الملل

مقاله پژوهشیالف6.14

1508.
تحلیل داللت آیات »و امرهم شوری بینهم« 

و »و شاورهم فی االمر« 
با تکیه بر روایات معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجید1.95

مفهوم شناسی روابط صلح آمیز با دولت های غیر .1509
محارب در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.93

چیستی و مبانی پناهندگی اتباع خارجی .1510
از نگاه روایات

مقاله پژوهشید1.95

آموزه  های اهل بیت علیهم السالم .1511
در مقابله با سکوالریسم

کتابب4.53

آموزه های اهل بیت علیهم السالم.1512
 در مقابله با لیبرالیسم

کتابب4.47

مفهوم شناسی و نقش عقل در سیاست .1513
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.01
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

الگوی امروزین اخّوت اسالمی.1514
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.88

جایگاه مقبولیت مردمی در انتخاب ولی  فقیه.1515
 از نگاه آیات و احادیث

مقاله ترویجید1.98

نقش وحدت در ایجاد امنیت .1516
بر پایه آموزه  های قرآن و حدیث

مقاله ترویجید1.84

کمیت قرآن و عترت بر جامعه.1517 مقاله پژوهشیالف6.39مفهوم شناسی حا

راهکار گفتمان سازی تمّدن اسالمی.1518
 بر پایه آموزه های قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.95

مقاله ترویجید1.76بیداری اسالمی در آموزه های قرآنی و حدیثی.1519

سیره حکومت نبوی و علوی .1520
در نظارت عمومی و مطالبه اجتماعی

کتابب5.39

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی تقوای سیاسی.1521
 در قرآن و حدیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیب5.32

پایان نامه سطح 3ب5.06گزاره های روابط بین الملل در قرآن و حدیث.1522

مبانی و شرایط اعتماد به کارگزاران حکومت.1523
 در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.76

تطبیق شعارهای انقالب اسالمی.1524
 با آیات و روایات

پایان نامه سطح 3د1.71

تناسب ساختارهای حکومتی دین با زمان،.1525
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.83
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1. علوم مدیریت و استراتژیک

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

قناعت در مصارف حکومتی.1526
 با بررسی حکومت نبوی و علوی

مقاله پژوهشیب4.73

نقش فرهنگ توّکل در برنامه ریزی های .1527
حکومتی با نگاه به حکومت نبوی و علوی

مقاله پژوهشیب4.5

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی.1528
 حدیث و علوم مدیریت و استراتژیک

رساله علمی سطح4ج3.81

روش فهم احادیث مرتبط .1529
با علوم مدیریت و استراتژیک

مقاله پژوهشیج3.26

منبع شناسی مطالعات حدیث .1530
و علوم مدیریت و استراتژیک

مقاله پژوهشیج3.68

مقاله ترویجیج3.73عناصر مدیریت ُخرد در قرآن و حدیث.1531

مقاله ترویجیج3.85عناصر مدیریت کالن در قرآن و حدیث.1532

مقاله پژوهشیج3.46عناصر مدیریت سازمانی در قرآن و حدیث.1533

مقاله پژوهشید1.5عناصر مدیریت صنعتی در قرآن و حدیث.1534

مقاله ترویجیج3.3عناصر مدیریت بازرگانی در قرآن و حدیث.1535

مقاله پژوهشیج3.14عناصر مدیریت اجتماعی در قرآن و حدیث.1536

مقاله ترویجیج3.36عناصر مدیریت اقتصادی در قرآن و حدیث.1537

مقاله ترویجیج3.36عناصر مدیریت سیاسی در قرآن و حدیث.1538
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.75عناصر مدیریت جهادی در قرآن و حدیث.1539

راهبردهای توزیع امکانات و منابع عمومی.1540
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.98

چیستی و راه های مبارزه با قاچاق با بهره گیری.1541
 از قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.94

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی کارآمدی.1542
 در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.61

پایان نامه سطح 3ج3.63چیستی و مبانی آینده پژوهی اسالمی.1543

مبانی، اهداف و ویژگی های حکومت جهانی.1544
 از منظر روایات

پایان نامه سطح 3ج3.06

کتابد1.8تصویر آینده جهان اسالم از نگاه قرآن و حدیث.1545

1546.
سیر حوادث از ظهور امام مهدی علیه السالم

 تا پیروزی بر قدرت ها 
در روایات اهل بیت علیهم السالم

کتابد1.79

رابطه آینده نگری با قضا و قدر .1547
با بهره گیری از احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.84

کید بر احادیث.1548 مقاله پژوهشید1.89تأثیر اسالم بر آینده جهان با تأ

مبانی و روش تطبیق احادیث پیشگو .1549
با اّتفاقات خارجی

مقاله پژوهشیب4.95

تأثیر عوامل غیبی بر آینده جهان .1550
از نگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.69
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

وعده های خداوند در قرآن و حدیث.1551
 و نقش آن در آینده پژوهی

مقاله پژوهشیب4.66

چیستی هدایت الهی و .1552
نقش آن در آینده بشریت از منظر احادیث

مقاله پژوهشید1.6

پایان نامه سطح 3ب4.66گزاره های نظارت و بازرسی در قرآن و حدیث.1553

چیستی و ویژگی های »جهان اسالم آینده ساز« .1554
از نگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.88

بهسازی سیاسی و اقتصادی متناسب.1555
 با حکومت جهانی بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.79

بهسازی فرهنگی و اجتماعی متناسب .1556
با حکومت جهانی بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.88

معجزات و امدادهای غیبی در فرآیند ظهور.1557
 در احادیث معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجید1.68

مقاله ترویجید1.73مشکالت و فتنه های فرآیند ظهور در احادیث.1558

1559.
بازگشت برگزیدگانی از نسل های گذشته

 برای یاری امام زمان علیه السالم 
در احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله ترویجید1.83

پایان نامه سطح 3ج3.08مدیریت بحران از نگاه قرآن و حدیث.1560

مدیریت آموزشی و پژوهشی.1561
 بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب5.11

نظام خدمات اداری حکومتی.1562
 بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب5.07
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تفسیر و تطبیق آیات پیشگو.1563
 با بهره گیری از احادیث اهل بیت علیهم السالم

رساله علمی سطح4ج3.93

تفاوت ماهوی آینده پژوهی اسالمی .1564
با آینده پژوهی سکوالر و نقش آن در تحلیل ها

کرسی نظریه پردازیالف6.11

رابطه رفتار انسان با آینده او .1565
از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.23

نقش گناه و پلیدی در آینده بشریت.1566
 از منظر احادیث

مقاله پژوهشیالف6.3

مفهوم و ماهیت اراده الهی و اراده انسان .1567
در احادیث و رابطه آن با آینده بشریت

مقاله پژوهشیب4.99

چیستی نّیت و تأثیر آن در آینده انسان.1568
 از منظر قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.85

نقش دعا در آینده مطلوب بشریت.1569
 از نگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب5.11

راه های جلب برکات الهی و رابطه آن .1570
با آینده جامعه مطلوب از منظر روایات

مقاله پژوهشیب5.3

نقش توّسل به ائمه علیهم السالم.1571
 در آینده مطلوب بشریت از نگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب5.11

یکپارچگی برنامه ریزی در تطبیق.1572
 با تاریخ دوران معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.88

کارگزاران در خدمت به مردم.1573 نقش والیتمداری 
 از نگاه اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیب3.33

چیستی، مبانی و الگوی عدالت اداری.1574
 در سیره و سخن اهل بیت علیهم السالم

رساله علمی سطح4ب4.88
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

فرهنگ اداری و مدیریتی کشور اسالمی.1575
 در احادیث اهل بیت علیهم السالم

کتابب5.2

روش های اهل بیت علیهم السالم .1576
در سازمان دهی و هم افزایی نیروهای مردمی

مقاله پژوهشیب5.02

پایان نامه سطح 3الف6.26تحلیل مدیریت نبوی در شعب ابی طالب.1577

الگوی تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور.1578
 در قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ج3.98

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی شایستگی اداری .1579
از نگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.89

ساعت فعالیت اداری در تطبیق .1580
با دوران معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.95

روش مواجهه اهل بیت علیهم السالم.1581
 با مدیریت سلیقه ای

مقاله پژوهشید1.98

راه های افزایش کارایی و پویایی کارکنان.1582
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب5.25

1583.
مفهوم شناسی کرامت کارکنان 

و راه جمع آن با تکریم ارباب رجوع
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب5.47

سیره مدیریتی رسول خدا صّلی  اهلل علیه و آله.1584
 در شرایط تحریم

پایان نامه سطح 3الف6.3

مدیریت فرهنگی اهل بیت علیهم السالم.1585
 در مقابله با تهاجم فرهنگی

پایان نامه سطح 3الف6.01

مبانی و روش های مدیریت دانش.1586
 بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب4.49
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

1587.
فرهنگ استفاده از ظرفیت های مردمی 

در نظام اداری با بهره گیری
 از سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب4.57

1588.
روش مدیریت آیت اهلل خامنه ای

 در عرضه به برداشت های کارشناسان
 از سیره معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4ج3.87

کیهان شناسی  .8

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی حدیث.1589
 و کیهان شناسی

رساله علمی سطح4ج3.81

مقاله پژوهشیج3.42روش فهم احادیث مرتبط با کیهان شناسی.1590

مقاله پژوهشیج3.56منبع شناسی مطالعات حدیث و کیهان شناسی.1591

بازنگری در مفهوم روایت »صم للرویة و افطر .1592
للرویة« با بهره گیری از داشته های کیهان شناسی

مقاله ترویجیالف6.28

مقاله پژوهشیج3.14مبانی ستاره شناسی در قرآن و حدیث.1593

مرز میان ستاره شناسی عمومی و تخّصصی .1594
در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.3

بهره های کنونی ستاره شناسی و تطبیق آن.1595
 با قرآن و سّنت

پایان نامه سطح 3ب5.01

کنان غیرزمینی، در اندیشه قرآنی و حدیثی.1596 پایان نامه سطح 3د1.73سا
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ج از زمین؛ مبانی و شرایط.1597 مقاله پژوهشید1.76زندگی در خار

کنان غیرزمینی .1598 گستره و محدوده رابطه با سا
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.90

پایان نامه سطح 3د1.98تحلیل آموزه های کیهان شناسی در نهج البالغه.1599

تحلیل آموزه های کیهان شناسی موجود.1600
 در دعاها، اذکار و زیارت ها

رساله علمی سطح4د1.71

ریشه یابی دریافت های کیهان شناسی مسلمانان .1601
در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.74

نقد مبانی کیهان شناسی ناسا.1602
 بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ج3.47

فعالیت های شیاطین در آسمان بر پایه قرآن.1603
 و حدیث با تطبیق بر دانش کیهان شناسی

مقاله پژوهشیب4.89

مقاله پژوهشید1.87پیگیری قانون ترمودینامیک در حدیث.1604

مقاله پژوهشید1.67پیگیری قانون تنیدگی کوانتومی در حدیث.1605

مقاله پژوهشید1.45پیگیری سیاهچاله های فضایی در حدیث.1606

مقاله ترویجیج3.56پیگیری نسبیت زمان در حدیث.1607

مقاله پژوهشیج3.6پیگیری نظریه جهان های موازی در حدیث.1608

مقاله پژوهشید1.67پیگیری نظریه گسترش جهان در حدیث.1609
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.56پیگیری چگونگی توّلد ستارگان در حدیث.1610

مقاله پژوهشیالف6.7پیگیری منشأ نور جهان در حدیث.1611

مقاله پژوهشید1.32پیگیری نظریه انقباض بزرگ در حدیث.1612

مقاله پژوهشید1.34پیگیری نظریه انفجار بزرگ در حدیث.1613

مقاله پژوهشید1.96پیگیری قوانین شهاب سنگ ها در حدیث.1614

9. علوم پزشکی، بهداشت و محیط زیست

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

روش فهم احادیث مرتبط .1615
با علوم پزشکی، بهداشت و محیط زیست

مقاله پژوهشیج3.92

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی.1616
 حدیث و علوم پزشکی و بهداشت

رساله علمی سطح4ب5.13

شناخت تطبیقی واژگان مرتبط .1617
با ورزش در آیات و روایات

مقاله پژوهشیب4.51

الگوی مطلوب محیط  زیست .1618
از منظر قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ج3.6

الگوی تغذیه سالم.1619
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4الف6.6

الگوی نظام سالمت .1620
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4ج3.6
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

جایگاه پرستار و نقش او در سالمت جامعه .1621
با بهره گیری از احادیث اهل بیت علیهم السالم

کتابد1.62

تربیت بدنی .1622
از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السالم

کتابب5.55

نقش نماز در سالمت جسم.1623
 با بهره گیری از روایات

مقاله ترویجیالف6.55

بررسی انتقادی نظریه ریشه دار بودن .1624
احادیث طّبی در تجربه بشری

مقاله پژوهشید1.67

رساله علمی سطح4د1.98الگوی نظافت شهری بر مبنای قرآن و حدیث.1625

مقاله پژوهشید1.89شاخه  های علوم سالمت بر پایه قرآن و حدیث.1626

اولویت شناسی زیبایی یا سالمت.1627
 از منظر قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.69

مقاله پژوهشیج3.26مبانی و راهکار سالمت هوا در قرآن و حدیث.1628

مقاله پژوهشیج3.62فرهنگ بهره گیری از آب در نگاه قرآن و حدیث.1629

فرهنگ بهره گیری از درخت و روییدنی ها .1630
در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.6

گیاه در قرآن و حدیث.1631 مقاله پژوهشیج3.26فرهنگ پرورش گل و 

ک بر پایه قرآن و حدیث.1632 مقاله پژوهشید1.94بهره  برداری درست از خا

تفاوت زندگی شهری و روستایی.1633
 در ُبعد محیط  زیست بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.6
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.65اولویت های ورزشی از نگاه اسالم.1634

بررسی تحلیلی روایت »الیتداوی المسلم.1635
 حتی یغلب مرضه صّحته«

مقاله پژوهشیالف6.21

مقاله پژوهشید1.96تحلیل نعمت بودن درد از منظر آیات و روایات.1636

منبع شناسی مطالعات .1637
حدیث و علوم پزشکی، بهداشت و محیط زیست

مقاله پژوهشیج3.69

مقاله پژوهشیج3.36معیارهای انتخاب پزشک بر پایه قرآن و سّنت.1638

ک.1639 بررسی تفاوت فصلی پوشا
 بر مبنای قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.67

مقاله پژوهشید1.8مواد مخّدر و روان گردان از نگاه قرآن و حدیث.1640

بهداشت و پیشگیری از بیماری.1641
 بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.89

مرز میان بهداشت عمومی و بهداشت خاص.1642
 در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.98

1643.
بررسی دستورالعمل ها و توصیه نامه های رسمی 

درباره بهداشت روستائیان
 بر پایه سخن و سیره معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4ب4.69

1644.
بررسی دستورالعمل ها و توصیه نامه های رسمی 

درباره بهداشت و سالمت غذایی 
بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب5.42

بررسی دستورالعمل ها و توصیه نامه های رسمی .1645
بهداشت شهری بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب5.11
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی دستورالعمل ها و توصیه نامه های رسمی .1646
کار بر پایه قرآن و حدیث بهداشت محیط 

رساله علمی سطح4ب5.82

بررسی دستورالعمل ها و توصیه نامه های رسمی .1647
بهداشت منازل بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب5.42

بررسی دستورالعمل ها و توصیه نامه های رسمی .1648
بهداشت شخصی بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب5.25

بررسی دستورالعمل ها و توصیه نامه های رسمی .1649
بهداشت گروهی بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب5.69

عناصر اصلی محیط زیست.1650
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب5.04

بهره برداری درست از جنگل ها و مراتع .1651
بر پایه آموزه های قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.19

بهره برداری درست از دریاها.1652
 بر پایه آموزه های قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.75

بهره برداری درست از کوه ها، معادن و بیابان ها .1653
بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.71

روش اهل بیت علیهم السالم.1654
 در فرهنگ  سازی سالمت

پایان نامه سطح 3ب5.3

بررسی تطبیقی احادیث رویان  شناسی.1655
 با یافته  های علمی

رساله علمی سطح4ج3.26

بررسی تطبیقی احادیث خلقت انسان.1656
 با یافته های علمی

رساله علمی سطح4ج3.5

پایان نامه سطح 3ج3.53گزاره های دامپزشکی در قرآن و سّنت.1657

پایان نامه سطح 3ج3.88گزاره های اعصاب شناسی در قرآن و حدیث.1658
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج3.17گزاره های ژنتیک در آیات و روایات.1659

مقاله پژوهشیج3.79گزاره های فیزیولوژی در آیات و روایات.1660

مقاله پژوهشیج3.61گزاره های خون شناسی در قرآن و حدیث.1661

پایان نامه سطح 3ج3.51گزاره های بیماری شناسی در قرآن و حدیث.1662

کشاورزی 10. علوم زیستی و 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی.1663
 حدیث و علوم زیستی و کشاورزی

مقاله پژوهشیب4.38

روش فهم احادیث.1664
 مرتبط با علوم زیستی و کشاورزی

مقاله پژوهشیج3.6

منبع شناسی مطالعات حدیث و علوم زیستی.1665
 و کشاورزی

مقاله پژوهشیج3.27

مقاله پژوهشیب5.2فرهنگ احیای زمین های مرده در قرآن و حدیث.1666

الگوی نظام کشاورزی و دامی.1667
 بر مبنای قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ج3.23

پایان نامه سطح 3د1.65آموزه های قرآن و حدیث درباره حشرات.1668

پایان نامه سطح 3د1.73آموزه های قرآن و حدیث درباره حیوانات دریایی.1669



199  ............................................................. اولویت هیی رژوهتی علوم و معیپف حدیث 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3د1.87آموزه های قرآن و حدیث درباره حیوانات خشکی.1670

بهره های حیوانات در زندگی انسان بر پایه قرآن .1671
و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.45

پایان نامه سطح 3ج3.51آموزه های کشاورزی در قرآن و حدیث.1672

مقاله پژوهشید1.67کشاورزی پایدار از نگاه قرآن و سنت.1673

کتابالف6.17جایگاه کشاورزی در اسالم.1674

تولید و مصرف محصوالت تراریخته.1675
 از دیدگاه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4الف6.9

واردات محصوالت کشاورزی.1676
 از نگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.86

اولویت های تولیدات کشاورزی.1677
 از دیدگاه قرآن و سّنت

پایان نامه سطح 3الف6.67

نقش دولت در کشاورزی .1678
بر پایه نگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.9

پایان نامه سطح 3ج3.2گزاره های زیست شناسی در قرآن و سّنت.1679

پایان نامه سطح 3ج3.42گزاره های زمین شناسی در قرآن و حدیث.1680

پایان نامه سطح 3ج3.98گزاره های آب شناسی در قرآن و حدیث.1681

ک شناسی در قرآن و حدیث.1682 پایان نامه سطح 3ج3.88گزاره های خا
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

گزاره شناسی علوم سّلولی و مولکولی.1683
 در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.58

مقاله ترویجیج3.05شناسایی فهرستی جانوران نام برده در حدیث.1684

مقاله ترویجیج3.04شناسایی فهرستی گیاهان نام برده در حدیث.1685

قیمت فراورده های کشاورزی.1686
 در دوران معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.4

ابعاد کشاورزی تجاری.1687
 در دوران معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب5.01

گیاه و نقش آن.1688 لحاظ کردن شعور زمین و 
 در رشد کشاورزی بر پایه روایات

مقاله پژوهشیب4.99

نگاه اقتصادی به لزوم پرداخت زکات محصوالت .1689
کشاورزی و نقش آن در پیشرفت محصول

مقاله پژوهشیج3.67

لحاظ کردن شعور جانوران و نقش آن .1690
در افزایش بهره وری بر پایه احادیث

مقاله پژوهشیب4.01

نگاه معصومان علیهم السالم .1691
به خودکفایی در محصوالت کشاورزی

مقاله پژوهشیب5.89

ک« در تطبیق .1692 بازفهمی حدیث »آب و خا
با گزاره های نوین در اقتصاد کشاورزی

مقاله پژوهشیب4.89
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11. علوم ارتباطات، تبلیغات و فن آوری اطالعات

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی حدیث .1693
و علوم ارتباطات، تبلیغات و فن آوری اّطالعات

رساله علمی سطح4ج3.4

روش فهم احادیث مرتبط با علوم ارتباطات، .1694
تبلیغات و فن آوری اّطالعات

مقاله پژوهشیج3.26

منبع شناسی مطالعات حدیث و علوم ارتباطات، .1695
تبلیغات و فن آوری اّطالعات

مقاله پژوهشیج3.09

چیستی، شرایط و قواعد ارتباط مجازی .1696
با دیگران از نگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.26

نقش محصوالت چندرسانه  ای در ترویج .1697
کید بر آموزه های قرآن و حدیث معارف دینی با تأ

مقاله پژوهشید1.9

فرهنگ استفاده از فناوری های.1698
 نوین ارتباطی و اّطالعاتی بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب4.8

مبانی، شرایط و قواعد تبلیغات.1699
 از نگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.79

الگوی صحیح تبلیغ کاال .1700
در روایات پیشوایان معصوم علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.68

پایان نامه سطح 3ج3.95گزاره های علوم ارتباطات در قرآن و سّنت.1701

پایان نامه سطح 3ج3.67گزاره های علوم تبلیغات در قرآن و سّنت.1702

گزاره های مرتبط با فن آوری اّطالعات.1703
 در قرآن و سّنت

پایان نامه سطح 3ج3.53

رساله علمی سطح4ج3.39بررسی اسناد مّلی ارتباطات بر پایه قرآن و حدیث.1704
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

میزان نیاز فردی و اجتماعی به ارتباطات.1705
 بر پایه قرآن و سّنت

مقاله پژوهشیالف6.44

آسیب های امکانات ارتباطی روز .1706
و راه های مواجهه با آن بر پایه آیات و روایات

مقاله پژوهشیب4.73

آسیب شناسی تبلیغات و راه های مواجهه با آن.1707
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.12

بررسی اسناد رسمی تبلیغاتی رسانه ها.1708
 بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ب4.67

پایان نامه سطح 3ب4.8خبرنگاری اسالمی بر پایه قرآن و حدیث.1709

پایان نامه سطح 3ب5.33گزاره های رسانه در قرآن و حدیث.1710

گزاره های علم اّطالعات و دانش شناسی.1711
 در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.66

پایان نامه سطح 3ب5.17گزاره های روابط عمومی در آیات و روایات.1712

گستره و محدوده آزادی نشریات و مطبوعات.1713
 با تطبیق بر مبانی خبررسانی در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.88

مبانی تولید و پخش خبر در رسانه ها.1714
 از منظر اسالم

پایان نامه سطح 3ب5.09

مبانی و قواعد بهره گیری از رسانه  ها در قرآن.1715
 و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب4.93

مهندسی نشر موّثر اّطالعات .1716
از دیدگاه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ج3.8

پایان نامه سطح 3د1.89بررسی و تحلیل پیام های ارتباطی بر پایه روایات.1717
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.85مفهوم شناسی افکار عمومی بر پایه آیات و روایات.1718

ارائه اّطالعات غیر جانب دارانه، فرضیه.1719
کید بر روش قرآن و حدیث(  یا واقعیت؟ )با تأ

مقاله پژوهشیج3.78

اقناع مخاطب و عرصه های آن.1720
 بر پایه روش قرآن و سّنت

مقاله پژوهشید1.69

هدایت جامعه به سمت »حقیقت گزینشی«.1721
 از دیدگاه قرآن و سّنت

مقاله پژوهشیج3.56

هدایت جامعه به سمت »حقیقت پذیرشی« .1722
از دیدگاه قرآن و سّنت

مقاله پژوهشیج3.59

12. علوم نظامی و امنیتی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شیوه های قرآن و معصومان علیهم السالم.1723
 در ایجاد روحیه جهادی

مقاله ترویجیج3.09

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی.1724
 حدیث و علوم نظامی و امنیتی

رساله علمی سطح4ج3.74

روش فهم احادیث مرتبط.1725
 با علوم نظامی و امنیتی

مقاله پژوهشیج3.01

منبع شناسی .1726
مطالعات حدیث و علوم نظامی و امنیتی

مقاله پژوهشیج3.90

مقاله ترویجیب5.23رابطه امنیت با پیشرفت بر پایه آیات و احادیث.1727

رساله علمی سطح4ب4.53هندسه ایجاد امنیت بر پایه قرآن و حدیث.1728
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

الگوی جامع نظامی و امنیتی .1729
بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ج3.77

تحلیل مدیریت میدانی.1730
 نبردهای پیامبر صلی اهلل علیه و آله

پایان نامه سطح 3د1.87

تحلیل مدیریت پیامبر صّلی اهلل علیه و آله.1731
 قبل و بعد از میدان نبرد

پایان نامه سطح 3د1.86

تحلیل مدیریت میدانی.1732
 نبردهای امام علی علیه السالم

پایان نامه سطح 3د15.6

مدیریت امام علی علیه السالم .1733
قبل و بعد از جنگ ها

مقاله پژوهشید1.73

بازتفسیر آیه »و اعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة« .1734
بر پایه آیات دیگر و روایات

پایان نامه سطح 3الف6.91

بازتفسیر آیه »نفی سبیل«.1735
 بر پایه آیات دیگر و روایات

پایان نامه سطح 3الف6.1

پایان نامه سطح 3الف6.14بازتفسیر آیه »بطانة« بر پایه آیات دیگر و روایات.1736

بازتفسیر آیه »عهد با مشرکان« .1737
بر پایه آیات دیگر و روایات

پایان نامه سطح 3الف6.89

بازتفسیر آیه »عمارت مسجدالحرام« .1738
بر پایه آیات دیگر و روایات

پایان نامه سطح 3د1.74

بازتفسیر آیات »ابتغاءء فتنه« .1739
بر پایه آیات دیگر و روایات

پایان نامه سطح 3ج3.97

بازتفسیر آیه »مسجد ضرار«.1740
 بر پایه آیات دیگر و روایات

پایان نامه سطح 3د1.85

گزاره های علوم نظامی .1741
در حدیث اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.82
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بازدارندگی همه جانبه و نقش آن در سامان .1742
دفاعی از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب4.42

پیوستگی مردم و حکومت و نقش آن در سامان .1743
دفاعی از دیدگاه اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.61

گزاره های امنیتی در حدیث.1744
 اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.76

مبانی و راهکارهای امنیت مّلی .1745
در قرآن و احادیث

کتابج3.2

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی .1746
بازدارندگی دفاعی، بر پایه قرآن و سّنت

مقاله پژوهشیب5.26

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی توازن منطقه ای .1747
در حوزه امنیتی و دفاعی بر پایه قرآن و سّنت

مقاله پژوهشید1.7

پایان نامه سطح 3ج5.04پلیس در نظام حکومتی اسالم.1748

الگوی آموزش نظامی عمومی.1749
 در قرآن و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.46

چیستی ارتش مکتبی و مردمی.1750
 از منظر اهل بیت علیهم السالم

مقاله ترویجید1.85

الگو و مبانی درجه نظامیان و ترفیع آن.1751
 در سیره معصوم علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.47

مفهوم شناسی و مصداق پژوهی حفظ اسرار .1752
در برابر دشمن از نگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3الف6.51
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13. علوم پایه و مهندسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی و الگوی مطالعات تطبیقی.1753
 حدیث و علوم پایه و مهندسی

مقاله پژوهشیج3.82

روش فهم احادیث مرتبط.1754
 با علوم پایه و مهندسی

مقاله پژوهشیج3.22

منبع شناسی مطالعات حدیث .1755
و علوم پایه و مهندسی

مقاله پژوهشیج3.43

مسکن، معماری و شهرسازی.1756
 از نگاه آیات و روایات

پایان نامه سطح 3الف6.36

معیارهای ساخت مکان  های عمومی.1757
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.98

رساله علمی سطح4د1.67الگوی نظام صنعتی بر مبنای قرآن و حدیث.1758

الگوی مسکن و شهرسازی اسالمی.1759
 در احادیث معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4ب5.2

مقاله پژوهشیج3.62کاربردهای ریاضی در روایات اسالمی.1760

مقاله پژوهشیج3.98مبانی ترافیک با تطبیق بر قرآن و سّنت.1761

نقش آمار در مدیریت و برنامه ریزی.1762
 بر پایه آموزه های قرآن و سّنت

پایان نامه سطح 3ب4.74

پایان نامه سطح 3ج3.37گزاره های فیزیک در قرآن و حدیث.1763

پایان نامه سطح 3ج3.65گزاره های بیوانفورماتیک در قرآن و حدیث.1764
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج3.09گزاره های شیمی در قرآن و حدیث.1765

پایان نامه سطح 3ج3.17گزاره های هواشناسی در قرآن و حدیث.1766

پایان نامه سطح 3ج3.23گزاره های پتروفیزیک در قرآن و سّنت.1767

پایان نامه سطح 3الف6.09گزاره های ساخت بنا در قرآن و حدیث.1768

پایان نامه سطح 3ج3.07گزاره های دریاشناسی در قرآن و حدیث.1769

مقاله پژوهشیج3.11گزاره های انرژی در قرآن و حدیث.1770

پایان نامه سطح 3الف6.17گزاره های فوتونیک در قرآن و حدیث.1771

پایان نامه سطح 3ج3.17گزاره های اقلیم شناسی در قرآن و حدیث.1772

پایان نامه سطح 3ج3.83گزاره های جغرافیا در قرآن و حدیث.1773

مقاله پژوهشیج3.66گزاره های نّساجی در احادیث.1774

نقش آمار در تصمیم گیری های حکومتی.1775
 دوران پیامبر صلی اهلل علیه و آله

مقاله پژوهشید1.89

نقش آمار در تصمیم گیری های حکومتی .1776
دوران امام علی علیه السالم

مقاله پژوهشید1.87

بررسی گزارش های مرتبط با نیاز به ریاضی .1777
در حکوم معصوم

مقاله پژوهشید1.89

پایان نامه سطح 3ج3.67گزاره های مرتبط با امواج شناسی در قرآن و سّنت.1778
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.65گزاره های مرتبط با آتشفشان در احادیث.1779

مقاله پژوهشیج3.87گزاره های مرتبط با معماری مساجد در روایات.1780

نقش کوه ها در حفظ زمین .1781
بر پایه قرآن و حدیث و تطبیق بر دانش روز

مقاله پژوهشید1.78

مقاله پژوهشیج3.67گزاره های مرتبط با زلزله در آیات و روایات.1782

فصل سوم: حدیث و علوم اسالمی

الف( حدیث، تفسیر و علوم قرآن

گرایش ها و روش ها 1. مکاتب، 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل نقش و جایگاه روایات.1783
 در روش تفسیر مزجی قرآن

پایان نامه سطح 3ج3.29

تفسیر تربیتی، شناخت، قواعد و ویژگی ها.1784
 بر پایه روایات

رساله علمی سطح4ج3.97

تفسیر اشاری، شناخت، قواعد و ویژگی ها .1785
بر پایه روایات

رساله علمی سطح4ج3.07

تفسیر عرفانی، شناخت، قواعد و ویژگی ها.1786
 بر پایه روایات

رساله علمی سطح4ج3.78

تفسیر فلسفی، شناخت، قواعد و ویژگی ها.1787
 بر پایه روایات

رساله علمی سطح4ج3.66
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تفسیر اجتماعی، شناخت، قواعد و ویژگی ها.1788
 بر پایه روایات

رساله علمی سطح4ج3.64

تفسیر تاریخی، شناخت، قواعد و ویژگی ها.1789
 بر پایه روایات

رساله علمی سطح4ج3.4

الگوی بهره گیری از روایات.1790
کریم  در روش تفسیر ادبی قرآن 

پایان نامه سطح 3ج3.98

الگوی بهره گیری از روایات.1791
 در روش تفسیر علمی قرآن کریم

پایان نامه سطح 3ج3.35

پایان نامه سطح 3د1.69دیدگاه های تفسیری شیخ صدوق.1792

پایان نامه سطح 3ج3.44بررسی و نقد جایگاه روایات در تفسیر متصّوفه.1793

شناخت و نقد مکتب اخباری گری.1794
 در تفسیر قرآن

پایان نامه سطح 3الف6.33

کتفای به قرآن .1795 شناخت و نقد مکتب ا
در تفسیر، بر پایه احادیث

پایان نامه سطح 3ب5.14

پایان نامه سطح 3الف6.47شناخت و نقد مکتب تفسیر آزاد، بر پایه احادیث.1796

رساله علمی سطح4الف6.8الگوی تفسیری شیعه بر پایه قرآن و حدیث.1797

چیستی، شرایط و روش تفسیر قرآن به قرآن.1798
 از دیدگاه روایات

پایان نامه سطح 3الف6.26

چیستی، شرایط و روش تفسیر قرآن با حدیث،.1799
 از دیدگاه روایات

پایان نامه سطح 3الف6.32

چیستی، شرایط و روش تفسیر قرآن.1800
 با داشته های بشری بر پایه روایات

پایان نامه سطح 3الف6.79
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

چیستی، شرایط و روش ظهورگیری.1801
کریم بر پایه روایات  از قرآن 

پایان نامه سطح 3الف6.03

بهره گیری از روایات در روش تفسیری.1802
 شیخ بهایی

پایان نامه سطح 3د1.79

مقاله پژوهشیب4.89چیستی تفسیر اجتهادی روایی.1803

شاخصه های مکتب امامیه در تفسیر قران، .1804
بر پایه احادیث

مقاله ترویجیالف6.59

چیستی و چگونگی گرایش روان شناسی .1805
در تفسیر قرآن بر پایه حدیث

مقاله پژوهشیج3.56

چیستی و چگونگی گرایش علوم فرهنگی.1806
 در تفسیر قرآن بر پایه حدیث

مقاله پژوهشیج3.89

چیستی و چگونگی گرایش هنر در تفسیر قرآن.1807
 بر پایه روایات

مقاله پژوهشیج3.09

چیستی و چگونگی گرایش علوم اقتصادی .1808
در تفسیر قرآن بر پایه حدیث

مقاله پژوهشیج3.50

چیستی و چگونگی گرایش علوم سیاسی.1809
 در تفسیر قرآن بر پایه روایات

مقاله پژوهشیج3.39

چیستی و چگونگی گرایش مدیریت.1810
 در تفسیر قرآن بر پایه حدیث

مقاله پژوهشیج3.53

چیستی و چگونگی گرایش علوم استراتژیک.1811
 در تفسیر قرآن بر پایه روایات

مقاله پژوهشیج3.59

چیستی و چگونگی گرایش کیهان شناسی.1812
 در تفسیر قرآن بر پایه حدیث

مقاله پژوهشیج3.48

چیستی و چگونگی گرایش علوم پزشکی.1813
 و بهداشت در تفسیر قرآن بر پایه حدیث

مقاله پژوهشیج3.67
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

روش شناسی تفسیری آیت اهلل خامنه ای.1814
 و عرضه آن به آیات و روایات

پایان نامه سطح 3ج3.89

2. مبانی و قواعد تفسیر و مسائل علوم قرآن

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مفهوم شناسی تمّسک به قرآن کریم.1815
 بر پایه روایات

مقاله پژوهشیالف6.62

چرایی و چگونگی بهره گیری از روایات .1816
در تبیین واژگان مشکل قرآن

مقاله ترویجیج3.26

چرایی و چگونگی بهره گیری از روایات .1817
در تبیین واژگان غریب قرآن

مقاله ترویجیج3.58

شناخت و تحلیل روش معصومان .1818
در تفسیر آیات االحکام

پایان نامه سطح 3ج3.4

پایان نامه سطح 3ب5.2جایگاه روایات در تفسیر باطن قرآن.1819

مقاله پژوهشیالف6.4تحلیل رویکرد روایات نسبت به قصص قرآن.1820

بررسی تطبیقی سیر نزول آیات قرآن .1821
و صدور احکام شرعی با بهره گیری از روایات

پایان نامه سطح 3الف6.01

گونه شناسی و اعتبار سنجی روایات خواص.1822
 و فضیلت سوره ها و آیه های قرآن کریم

پایان نامه سطح 3الف6.23

ترتیب سوره های قرآن.1823
 از دیدگاه معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.67

مقاله پژوهشید1.6ترتیب آیات قرآن از دیدگاه معصوم علیه السالم.1824



........................................................................   ای شومل اولویت هیی رژوهتی  212

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

روش قانون  گذاری قرآن.1825
 از دیدگاه معصوم علیه السالم

پایان نامه سطح 3ب4.54

مقاله ترویجیالف6.01جامعیت قرآن از دیدگاه معصوم علیه السالم.1826

جایگاه آیات قرآن در جعل احکام شرعی.1827
 در مقایسه با روایات

مقاله پژوهشید1.74

رابطه نزول دفعی و تدریجی آیات.1828
 از نگاه معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.39

مخاطب خاص یا عام آیات قرآن .1829
از دیدگاه روایات

مقاله پژوهشیالف6.2

نقش فضای نزول در تفسیر آیات .1830
از دیدگاه معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیالف6.34

مقاله پژوهشید1.37تحلیل روایی تحّدی قرآن.1831

»اّمهات الکتاب«.1832
 از نگاه روایات اهل  بیت علیهم السالم

رساله علمی سطح4ب4.64

مقاله ترویجید1.78جاودانگی قرآن از دیدگاه معصوم علیه السالم.1833

مقاله پژوهشیب4.04ساختارشناسی قرآن از دیدگاه معصوم علیه السالم.1834

موضوع شناسی قرآن .1835
از دیدگاه معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3الف6.2

کرسی نظریه پردازیب4.5دامنه حّجیت احادیث تفسیری.1836

1837.
نظریه توسعه تعّبدی سیره عقال

 در حّجیت احادیث تفسیری
 با تطبیق بر منابع تفسیر اثری شیعه

کرسی نظریه پردازیب4.05
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

سازگاری تفسیر با لغت .1838
از دیدگاه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.5

سازگاری تفسیر با آیات دیگر قرآن کریم.1839
 از دیدگاه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.89

سازگاری تفسیر با روح آیه .1840
از دیدگاه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.39

سازگاری تفسیر با علم .1841
از دیدگاه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.89

سازگاری تفسیر با عقل .1842
از دیدگاه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.56

سازگاری تفسیر با قلب.1843
 از دیدگاه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.87

مقاله ترویجیب4.6مفهوم شناسی »روایات تفسیری«.1844

مقاله ترویجیب4.67مفهوم شناسی »تفسیر روایی«.1845

بازنگری در معنای تأویل.1846
کاربردهای روایی  بر پایه 

مقاله پژوهشیج3.78

بازنگری در معنای بطن.1847
کاربردهای روایی  بر پایه 

مقاله پژوهشیج3.47

چگونگی بهره گیری از روایات فضایل سور و آیات .1848
در تفسیر قرآن

مقاله پژوهشیالف6.34

چگونگی بهره گیری از روایات خواّص سور و آیات .1849
در تفسیر قرآن

مقاله پژوهشیالف6.45

چگونگی بهره گیری از روایات قرآن شناسی.1850
 در تفسیر

مقاله پژوهشیب4.56
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

چگونگی بهره گیری از تعّدد نزول در تفسیر.1851
 بر پایه روش معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.4

1852.
چیستی »تشابه معنوی و معرفتی« آیات

 و چگونگی بهره گیری از آن
 در تفسیر بر پایه روش معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.46

تفاوت تبیین مفهوم و تبیین مصداق.1853
 در روایات تفسیری

مقاله پژوهشید1.68

تضییق و توسعه مفهوم در روایات تفسیری .1854
امام رضا علیه السالم

پایان نامه سطح 3د1.60

توسعه مصداق در روایات تفسیری .1855
معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.87

ویژگی های روایات تفسیری.1856
 پیامبر صّلی اهلل علیه و آله

پایان نامه سطح 3د1.67

مقاله پژوهشیالف6.38نیازهای فرارو در بهره گیری از روایات تفسیری.1857

3. زبان شناسی، ادبیات و قرائت

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

چرایی و چگونگی بهره گیری از روایات .1858
در ترجمه قرآن

مقاله پژوهشیج3.71

مقاله پژوهشیج3.94قواعد تجوید از دیدگاه روایات.1859

تفاوت اجمال در مصداق با اجمال در مفهوم .1860
با تطبیق بر آیات قرآن کریم

مقاله پژوهشید1.71
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

اعجاز بالغت لفظی قرآن.1861
 از دیدگاه معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.58

اعجاز آموزه های قرآن )بالغت معنوی(.1862
 از دیدگاه معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.42

مقاله پژوهشید1.9اعجاز صوتی قرآن از دیدگاه معصوم علیه السالم.1863

تألیف لفظی و معنوی قرآن.1864
 از دیدگاه معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.8

مقاله ترویجید1.56تصویرسازی قرآن از دیدگاه معصوم علیه السالم.1865

تأثیرگذاری نفسی قرآن .1866
از دیدگاه معصوم علیه السالم

پایان نامه سطح 3ج3.56

چرایی وجود اجمال در آیات قرآن.1867
 از دیدگاه روایات

مقاله پژوهشیب4.06

مقاله پژوهشیب4.13تحلیل روایی تکرار آیات در قرآن.1868

مقاله پژوهشید1.94آسان حفظی قرآن از دیدگاه معصوم علیه السالم.1869

مقاله پژوهشیب4.32آسان فهمی قرآن از دیدگاه معصوم علیه السالم.1870

مقاله پژوهشید1.89تحلیل روایی ابهام در آیات قرآن.1871

قالب های بهره گیری از معارف قران کریم.1872
 با تطبیق بر روایات امام رضا علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.67

گونه شناسی تضمین قرآن کریم.1873
 در روایات معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.48
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

گونه شناسی تلمیح قرآن کریم.1874
 در روایات معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.43

1875.
جایگاه استناد، استدالل و استشهاد به آیه

 در روایات معصومان
 و تفاوت ها و بهره های تفسیری آن

رساله علمی سطح4ج3.67

1876.
جایگاه استکنا و استعاره

 در روایات معصومان علیهم السالم 
و تفاوت ها و بهره های آن در تفسیر

رساله علمی سطح4ج3.89

رساله علمی سطح4ج3.8زبان شناسی روایات تفسیری.1877

بهره گیری معصومان علیهم السالم.1878
 از زبان قرآن در تفسیر آن

رساله علمی سطح4الف6.76

بهره گیری معصومان علیهم السالم .1879
از ادبیات در تفسیر آیات

پایان نامه سطح 3الف6.58

نقش تفاوت قرائات در تفسیر آیات .1880
بر پایه روش معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب4.8

مقاله پژوهشید1.78بازشناسی آماری قرائات مجمع البیان.1881

قالب های بهره گیری از معارف قرآن کریم.1882
 با تطبیق بر روایات پیامبر صّلی اهلل علیه و آله

مقاله پژوهشیج3.65

قالب های بهره گیری از معارف قرآن کریم .1883
با تطبیق بر روایات امام صادق علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.49

قالب های بهره گیری از معارف قرآن کریم .1884
در توقیعات امام مهدی علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.59

مقاله پژوهشیج3.49زبان شناسی محتوایی قرآن بر پایه احادیث.1885
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

گونه شناسی ادبی روایات تفسیری .1886
امام جواد علیه السالم

مقاله پژوهشیج3.56

بررسی بالغی سوره های مّکی و مقایسه آن .1887
کید بر احادیث با سوره های مدنی با تأ

پایان نامه سطح 3د1.58

1888.
بررسی بالغی سوره های آغازین نازل شده بر 

پیامبر صّلی اهلل علیه و آله و مقایسه آن
کید بر حدیث  با سوره های پایانی با تأ

پایان نامه سطح 3د1.79

بررسی بالغی سوره های کوچک قرآن و مقایسه .1889
کید بر احادیث آن با سوره های بزرگ، با تأ

پایان نامه سطح 3د1.78

مقاله پژوهشیج3.60شناخت زبان وعده قرآن بر پایه روایات.1890

مقاله پژوهشیج3.89شناخت زبان وعید قرآن بر پایه روایات.1891

4. تاریخ تفسیر و قرآن و منبع شناسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی میزان تأثیرپذیری تفاسیر از روایات.1892
 بر اساس قرن ها

مقاله پژوهشید1.99

مقایسه نقلیات تفسیری علی بن ابراهیم.1893
با تفسیر موجود

مقاله ترویجید1.91

تناسب سوره ها و آیات قرآن با فضای نزول.1894
 و تبلیغ، از دیدگاه معصوم علیه السالم

پایان نامه سطح 3الف6.51

کتابد1.03بررسی نزول تدریجی قرآن در روایات.1895

چرایی وجود اسرائیلیات.1896
 در حوزه روایات تفسیری

مقاله ترویجید1.08
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف6.44اعتبارسنجی منابع تفسیر روایی شیعه.1897

شناخت تحلیلی منابع تفسیر.1898
 علی بن ابراهیم قمی

مقاله پژوهشید1.8

مقاله پژوهشید1.83شناخت تحلیلی منابع تفسیر فرات کوفی.1899

مقاله پژوهشید1.6شناخت تحلیلی منابع تفسیر عّیاشی.1900

چرایی بهره گیری اندک منابع تفسیری.1901
 از روایات یونس بن عبدالرحمن

مقاله پژوهشید1.5

تاریخ قرآن.1902
 بر پایه روایات معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.5

شناخت تفاسیر معصومان علیهم السالم .1903
در سیر تاریخی

پایان نامه سطح 3د1.83

مقاله ترویجید1.96کتاب شناسی تحلیلی »نور ملکوت قرآن«.1904

مقاله پژوهشید1.49جایگاه ابراهیم بن هاشم در تفسیر روایی.1905

پایان نامه سطح 3ج3.4جایگاه راویان روایات فقهی در تفسیر روایی.1906

پایان نامه سطح 3ج3.46جایگاه راویان روایات کالمی در تفسیر روایی.1907

پایان نامه سطح 3ج3.49جایگاه راویان روایات فضیلتی در تفسیر روایی.1908

پایان نامه سطح 3ج3.59جایگاه راویان روایات اخالقی در تفسیر روایی.1909

پایان نامه سطح 3ج3.55جایگاه راویان روایات سیره در تفسیر روایی.1910
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.89سیر اثرگذاری ابوحمزه ثمالی بر تفسیر روایی.1911

مقاله پژوهشید1.78سیر اثرگذاری ابان بن تغلب بر تفسیر روایی.1912

ریشه های تفسیر به رأی .1913
کید بر نگاه معصومان علیهم السالم با تأ

مقاله ترویجیب4.78

تکامل تفسیری صحابه .1914
با مقایسه پرسش های تفسیری

پایان نامه سطح 3د1.59

چیستی و اعتبارسنجی نگاه تاریخی به قرآن،.1915
 بر پایه احادیث

مقاله پژوهشیج3.67

بررسی سیر تاریخی وحی، .1916
روشی درست یا نادرست؟

مقاله پژوهشیج3.68

کیستی کاتبان وحی .1917
از دیدگاه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.89

بهره های تفکیک سوره های مّکی و مدنی.1918
 از نگاه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.89

بهره های تفسیر قرآن بر پایه تاریخ نزول،.1919
 از نگاه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.90

مقاله ترویجیج3.86تاریخ جمع و تألیف قرآن بر پایه روایات شیعی.1920

چیستی مصاحف معصومان علیهم السالم.1921
 و محتوای آن

کتابد1.60

مقاله پژوهشید1.84سیر تأثیر ابن مسعود بر تفسیر روایی شیعه.1922

مقاله پژوهشید1.7سیر تأثیر ابن عّباس بر تفسیر روایی شیعه.1923
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.73سیر تأثیر ابی بن کعب بر تفسیر روایی شیعه.1924

مقاله پژوهشید1.69سیر تأثیر زید بن ارقم بر تفسیر روایی شیعه.1925

تأیید مصاحف مشهور.1926
 از سوی معصومان علیهم السالم در بستر تاریخی

مقاله پژوهشیج3.6

5. تفسیر ترتیبی و سوره

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل جایگاه روایات در تفسیر ترتیبی .1927
سوره های مّکی

پایان نامه سطح 3ج3.69

تحلیل جایگاه روایات در تفسیر ترتیبی .1928
سوره های مدنی

پایان نامه سطح 3ب5.48

تحلیل جایگاه روایات در تفسیر ترتیبی .1929
سبع طوال

پایان نامه سطح 3ب5.4

پایان نامه سطح 3ب5.56تحلیل جایگاه روایات در تفسیر ترتیبی سور مئین.1930

تحلیل جایگاه روایات در تفسیر ترتیبی .1931
سور مثانی

پایان نامه سطح 3ب5.34

تحلیل جایگاه روایات در تفسیر ترتیبی.1932
 سور مفّصل

پایان نامه سطح 3ب5.54

تفسیر ترتیبی قرآن.1933
 از نگاه معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجیب5.32

الگوی تفسیر ترتیبی قرآن کریم.1934
کید بر احادیث  با تأ

رساله علمی سطح4ج3.78
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تفسیر ترتیبی روایی سوره بقره.1935
 با افزودن روایات ادعیه و زیارات

پایان نامه سطح 3ب5.30

تفسیر ترتیبی روایی سوره آل عمران .1936
با افزودن روایات ادعیه و زیارات

پایان نامه سطح 3ب5.23

تفسیر ترتیبی روایی سوره نساء .1937
با افزودن روایات ادعیه و زیارات

پایان نامه سطح 3ب5.46

تفسیر ترتیبی روایی سوره انعام.1938
 با افزودن روایات ادعیه و زیارات

پایان نامه سطح 3ب5.39

تفسیر ترتیبی روایی سوره مائده.1939
 با افزودن روایات ادعیه و زیارات

پایان نامه سطح 3ب5.31

جایگاه روایات فضیلت و خواّص سور و آیات .1940
در تفسیر ترتیبی قرآن

مقاله پژوهشیب5.87

مقاله پژوهشیب5.4جایگاه روایات شأن نزول در تفسیر ترتیبی قرآن.1941

مقایسه اهّمیت تفسیر ترتیبی، غرر، گرایشی.1942
 و موضوعی بر پایه روش معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.96

1943.
تفسیر ترتیبی قرآن زمینه ای علمی 

برای ورود به تفاسیر غرر، گرایشی و موضوعی،
کید بر نگاه معصومان علیهم السالم  با تأ

مقاله پژوهشیالف6.2

رابطه تفسیر ترتیبی با تفسیر غرر آیات .1944
در بررسی روش معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.78

رابطه تفسیر ترتیبی با تفسیر موضوعی .1945
در بررسی روش معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.95

رابطه تفسیر ترتیبی با تفسیر گرایشی و نیاز .1946
مخاطب در بررسی روش معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.9
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

جایگاه اجتهاد در تفسیر ترتیبی .1947
بر پایه سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.56

رابطه تفسیر ترتیبی با تفسیر سوره .1948
در بررسی روش معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.59

گونه های تفسیر ترتیبی قرآن کریم .1949
با نگاهی به سیره معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجیج3.50

تفسیر ترتیبی آیات متشابه قرآن کریم.1950
 بر پایه روایات معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.48

پایان نامه سطح 3ب5.1تفسیر روایی سوره توبه با روش »تفسیر سوره«.1951

پایان نامه سطح 3ب5.24تفسیر روایی سوره انفال با روش »تفسیر سوره«.1952

پایان نامه سطح 3ب5.14تفسیر روایی سوره اعراف با روش »تفسیر سوره«.1953

پایان نامه سطح 3ب5.12تفسیر روایی سوره یونس با روش »تفسیر سوره«.1954

پایان نامه سطح 3ب5.25تفسیر روایی سوره هود با روش »تفسیر سوره«.1955

رابطه تفسیر سوره با تفسیر بنایی.1956
کید بر روش معصومان علیهم السالم  با تأ

مقاله پژوهشیب5.32

6. تفسیر غرر

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.47بررسی و تحلیل روایی آیه »موّدت ذوی القربی«.1957

مقاله پژوهشید1.45بررسی و تحلیل روایی آیه »تصدیق« )اذن(.1958
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.1بررسی و تحلیل روایی آیه »اخّوت«.1959

پایان نامه سطح 3ج3.51بررسی و تحلیل روایی »آیة  الکرسی«.1960

مقاله پژوهشید1.53بررسی و تحلیل روایی آیه »استخالف«.1961

مقاله پژوهشیب4.23بررسی و تحلیل روایی آیه »استعاذه«.1962

مقاله پژوهشیالف6.28بررسی و تحلیل روایی آیه »استیذان«.1963

مقاله پژوهشید1.64بررسی و تحلیل روایی آیه »اطاعت«.1964

کمال دین«.1965 کتابد1.91بررسی و تحلیل روایی آیه »ا

مقاله پژوهشیب4.42بررسی و تحلیل روایی آیه »ِانذار«.1966

مقاله پژوهشید1.4بررسی و تحلیل روایی آیه »َانفال«.1967

مقاله پژوهشیب4.35بررسی و تحلیل روایی آیه »اولی االرحام«.1968

مقاله پژوهشیج3.23بررسی و تحلیل روایی آیه »بّر«.1969

مقاله پژوهشید1.78بررسی و تحلیل روایی آیه »بیعت رضوان«.1970

کتابد1.99بررسی و تحلیل روایی آیه »بسمله«.1971

مقاله پژوهشید1.78بررسی و تحلیل روایی آیه »بعث«.1972
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیب4.43بررسی و تحلیل روایی آیه »تبلیغ«.1973

مقاله پژوهشید1.97بررسی و تحلیل روایی آیه »تحریم«.1974

مقاله پژوهشید1.89بررسی و تحلیل روایی آیه »جمعه«.1975

مقاله پژوهشیب4بررسی و تحلیل روایی آیه »ذکر« )سؤال(.1976

بررسی و تحلیل روایی آیه »صیف«.1977
 )کالله صیفی(

مقاله پژوهشید1.67

مقاله پژوهشید1.78بررسی و تحلیل روایی آیه »طریق دعوت«.1978

کتابد1.49بررسی و تحلیل روایی آیه »مباهله«.1979

مقاله پژوهشیج3.38بررسی و تحلیل روایی آیه »مجاهدان«.1980

مقاله پژوهشید1.78بررسی و تحلیل روایی آیه »عّز«.1981

مقاله پژوهشید1.74بررسی و تحلیل روایی آیه »کتمان«.1982

پایان نامه سطح 3د1.8بررسی و تحلیل روایی آیه »محو و اثبات«.1983

پایان نامه سطح 3د1.78بررسی و تحلیل روایی آیه »مشیت«.1984

پایان نامه سطح 3ب4.17بررسی و تحلیل روایی آیه »نبأ«.1985

مقاله پژوهشیب4.02بررسی و تحلیل روایی آیه »نجوا«.1986
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.77بررسی و تحلیل روایی آیه »َنسخ«.1987

پایان نامه سطح 3الف6.66بررسی و تحلیل روایی آیه »نفی سبیل«.1988

پایان نامه سطح 3ج3.59بررسی و تحلیل روایی آیه »نور«.1989

مقاله پژوهشیب4.47بررسی و تحلیل روایی آیه »و ان یکاد«.1990

پایان نامه سطح 3د1.97بررسی و تحلیل روایی آیه »ذّر« )اخذ میثاق(.1991

پایان نامه سطح 3د1.83بررسی و تحلیل روایی آیه »روح«.1992

مقاله پژوهشیب4.24بررسی و تحلیل روایی آیه »َنفر«.1993

مقاله پژوهشید1.57بررسی و تحلیل روایی آیه »ِافک«.1994

مقاله پژوهشید1.78بررسی و تحلیل روایی آیه »کالله شتایی«.1995

1996.

تحلیل داللت آیه 
»و المُومنون و المُومنات بعضهم اولیاء بعض 

یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر«
 با تکیه بر روایات معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.64

مقاله پژوهشید1.89تحلیل روایی آیات سجده دار.1997

مقاله پژوهشید1.87بررسی و تحلیل روایی آیه »امانت«.1998

مقاله پژوهشید1.52بررسی و تحلیل روایی آیه »تحویل قبله«.1999
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.86بررسی و تحلیل روایی آیه »ترّبص« )عده وفات(.2000

مقاله پژوهشید1.69بررسی و تحلیل روایی آیه »تمّتع«.2001

مقاله پژوهشید1.32بررسی و تحلیل روایی آیه »تیّمم«.2002

مقاله پژوهشید1.49بررسی و تحلیل روایی آیه »جزاء فحشاء«.2003

مقاله پژوهشیج3.45بررسی و تحلیل روایی آیه »حّد زنا«.2004

مقاله پژوهشید1.47بررسی و تحلیل روایی آیه »حّد قذف«.2005

مقاله پژوهشید1.77بررسی و تحلیل روایی آیه »حذر«.2006

مقاله پژوهشید1.69بررسی و تحلیل روایی آیه »حفظ«.2007

کتابد1.78بررسی و تحلیل روایی آیه »خمس و غنیمت«.2008

بررسی و تحلیل روایی آیه »تداین«.2009
 )قرض- مداینه(

مقاله پژوهشید1.68

مقاله پژوهشیالف6.49بررسی و تحلیل روایی آیه »ربا«.2010

مقاله پژوهشیج3.86بررسی و تحلیل روایی آیه »رجم«.2011

مقاله پژوهشیج3.5بررسی و تحلیل روایی آیه »رضاع کبیر«.2012

مقاله پژوهشید1.73بررسی و تحلیل روایی آیه »سرقت«.2013
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.83بررسی و تحلیل روایی آیه »جوف«.2014

مقاله پژوهشیج3.86بررسی و تحلیل روایی آیه »سیف«.2015

مقاله پژوهشیج3.77بررسی و تحلیل روایی آیه »شفاء«.2016

مقاله پژوهشید1.86بررسی و تحلیل روایی آیه »شهادت«.2017

مقاله پژوهشیج3.93بررسی و تحلیل روایی آیه »صلوات«.2018

مقاله پژوهشید1.76بررسی و تحلیل روایی آیه »فراش«.2019

مقاله پژوهشید1.85بررسی و تحلیل روایی آیه »ظهار«.2020

مقاله پژوهشید1.87بررسی و تحلیل روایی آیه »لعان«.2021

مقاله پژوهشیج3.64بررسی و تحلیل روایی آیه »فیء«.2022

مقاله پژوهشیج3.24بررسی و تحلیل روایی آیه »وصیت«.2023
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گرایشی 7. تفسیر 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج3.98تحلیل نقش و جایگاه روایات در تفسیر تربیتی.2024

2025.
تفسیر عرفانی فلسفی آیه
 »اّنا هلل و اّنا الیه راجعون«

 و تطبیق آن با احادیث معصومان علیهم السالم
رساله علمی سطح4د1.64

بررسی و تحلیل جایگاه روایات .2026
در گرایش تفسیر اجتماعی

پایان نامه سطح 3ج3.37

بررسی و تحلیل جایگاه روایات .2027
در گرایش تفسیر کالمی

پایان نامه سطح 3ج3.16

بررسی و تحلیل جایگاه روایات.2028
 در گرایش تفسیر اخالقی

پایان نامه سطح 3ج3.1

بررسی و تحلیل جایگاه روایات.2029
 در گرایش تفسیر فرهنگی

پایان نامه سطح 3ج3.3

بررسی و تحلیل جایگاه روایات.2030
 در گرایش تفسیر تاریخی

پایان نامه سطح 3ج3.1

بررسی و تحلیل جایگاه روایات.2031
 در گرایش تفسیر عرفانی

پایان نامه سطح 3ج3.4

بررسی و تحلیل جایگاه روایات.2032
 در گرایش تفسیر فقهی

پایان نامه سطح 3ج3.42

بررسی و تحلیل جایگاه روایات .2033
در گرایش تفسیر فلسفی

پایان نامه سطح 3ج3.67

مه تهرانی.2034
ّ

مقاله پژوهشید1.67شناخت گرایش تفسیری مرحوم عال

پایان نامه سطح 3ج3.69جایگاه روایات در تفسیر اقتصادی قرآن کریم.2035
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج3.64جایگاه روایات در تفسیر سیاسی قرآن کریم.2036

پایان نامه سطح 3ج3.67جایگاه روایات در تفسیر حقوقی قرآن کریم.2037

الگوی تفسیر تربیتی قرآن کریم.2038
 با بهره گیری از روایات

رساله علمی سطح4د1.68

الگوی تفسیر اجتماعی قرآن کریم.2039
 با بهره گیری از روایات

رساله علمی سطح4د1.89

الگوی تفسیر فرهنگی قرآن کریم.2040
 با بهره گیری از روایات

رساله علمی سطح4د1.90

الگوی تفسیر اقتصادی قرآن کریم.2041
 با بهره گیری از روایات

رساله علمی سطح4د1.94

الگوی تفسیر سیاسی قرآن کریم .2042
با بهره گیری از روایات

رساله علمی سطح4د1.93

الگوی تفسیر مدیریتی قرآن کریم.2043
 با بهره گیری از روایات

رساله علمی سطح4د1.96

پایان نامه سطح 3ج3.60جایگاه روایات در تفسیر مدیریتی قرآن کریم.2044

الگوی تفسیر کالمی قرآن کریم.2045
 با بهره گیری از روایات

رساله علمی سطح4د1.94

الگوی تفسیر فقهی قرآن کریم.2046
 با بهره گیری از روایات

رساله علمی سطح4د1.87

الگوی تفسیر حقوقی قرآن کریم.2047
 با بهره گیری از روایات

رساله علمی سطح4د1.86

تفسیر سیاسی آیه »منع مسجد« .2048
کید بر روایات و آیات مرتبط با تأ

مقاله پژوهشیب4.89
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تفسیر سیاسی آیه »مأل بنی اسرائیل« .2049
کید بر روایات و آیات مرتبط با تأ

مقاله پژوهشیب4.67

تفسیر اجتماعی آیه »اّمت خیر« .2050
کید بر روایات و آیات مرتبط با تأ

مقاله پژوهشیب4.76

کم الی الطاغوت« .2051 تفسیر حقوقی آیه »تحا
کید بر روایات و آیات مرتبط با تأ

مقاله پژوهشیب4.56

تفسیر کالمی آیه »اضالل النبی«.2052
کید بر روایات  و آیات مرتبط با تأ

مقاله پژوهشیب4.47

تفسیر سیاسی آیه »صّد عن سبیل اهلل«.2053
کید بر روایات  و آیات مرتبط با تأ

مقاله پژوهشیب4.67

8. تفسیر موضوعی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل روایی آیات.2054
 مربوط به صفات تنزیهی خداوند

پایان نامه سطح 3د1.55

پایان نامه سطح 3د1.57تحلیل روایی آیات مربوط به صفات ذات الهی.2055

پایان نامه سطح 3د1.54تحلیل روایی آیات مربوط به صفات فعل الهی.2056

پایان نامه سطح 3د1.69تحلیل روایی آیات مربوط به صفت اراده خداوند.2057

تحلیل و بررسی آیات »هدایت و اضالل«.2058
 با بهره گیری از روایات

پایان نامه سطح 3د1.64

مفهوم شناسی و تحلیل روایی.2059
 آیات »امتحان« در قرآن

پایان نامه سطح 3ب4.62
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی و تحلیل روایی آیات »مواریث« )ارث(.2060
 و تطبیق آن با نوپردازی های تفسیری معاصر

پایان نامه سطح 3د1.93

تحلیل روایی آیات.2061
 مربوط به»صفات خبری« خداوند

پایان نامه سطح 3د1.84

پایان نامه سطح 3ج3.42بررسی روایی آیات مربوط به »صفات قیامت«.2062

تحلیل روایی آیات .2063
مربوط به »صفات نفسی« خداوند

پایان نامه سطح 3د1.87

تحلیل روایی آیات.2064
 مربوط به »صفت استواء« خداوند

مقاله پژوهشید1.85

تحلیل روایی آیات .2065
مربوط به »صفت تعّجب« خداوند

مقاله پژوهشید1.84

تحلیل روایی آیات.2066
 مربوط به »صفت حّب« خداوند

پایان نامه سطح 3د1.9

مقاله پژوهشید1.89تحلیل روایی آیات »صفت حضور« خداوند.2067

تحلیل روایی آیات.2068
 مربوط به »صفت حیاء« خداوند

مقاله پژوهشید1.78

تحلیل روایی آیات.2069
 مربوط به صفت رضای خداوند

پایان نامه سطح 3د1.89

تحلیل روایی آیات.2070
 مربوط به صفت َعین و رؤیت خداوند

پایان نامه سطح 3د1.53

تحلیل روایی آیات مربوط به.2071
 »صفت غضب« خداوند

پایان نامه سطح 3د1.67

تحلیل روایی آیات.2072
 مربوط به »صفت فوقیت« خداوند

مقاله پژوهشید1.78
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل روایی آیات .2073
مربوط به »صفت قرب« خداوند

مقاله پژوهشید1.76

تحلیل روایی آیات.2074
 مربوط به »صفت مجیء« خداوند

مقاله پژوهشید1.73

تحلیل روایی آیات.2075
 مربوط به »صفت معّیت« خداوند

مقاله پژوهشید1.49

تحلیل روایی آیات .2076
مربوط به »صفت مکر« خداوند

مقاله پژوهشید1.46

تحلیل روایی آیات .2077
مربوط به »صفت وجه« خداوند

مقاله پژوهشید1.49

تحلیل روایی آیات.2078
 مربوط به »صفت ید« خداوند

مقاله پژوهشید1.43

گونه شناسی و مفهوم پژوهی استدالل ها.2079
 و جدل های قرآن از دیدگاه معصوم علیه السالم

پایان نامه سطح 3د1.47

َاعداد و ریاضی در قرآن .2080
از دیدگاه معصوم علیه السالم

مقاله پژوهشید1.45

پایان نامه سطح 3ج3.78بررسی و تحلیل روایی آیات »حجاب«.2081

کتابد1.67بررسی و تحلیل روایی آیات »صوم«.2082

کتابد1.65بررسی و تحلیل روایی آیات »زکات«.2083

کتابد1.66بررسی و تحلیل روایی آیات »صالة«.2084

کتابج3.67بررسی و تحلیل روایی آیات »جهاد«.2085
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب4.2بررسی و تحلیل روایی آیات »خانواده«.2086

پایان نامه سطح 3ب5بررسی و تحلیل روایی آیات »ازدواج«.2087

بررسی و تحلیل روایی آیات.2088
 مربوط به نوجوانان و جوانان

پایان نامه سطح 3ب4.56

پایان نامه سطح 3ج3.32بررسی و تحلیل روایی آیات »طالق«.2089

وظایف خواص در هدایت جامعه.2090
 بر پایه تفسیر روایی آیات قرآن کریم

پایان نامه سطح 3ج3.45

وظیفه عالمان در حفاظت از ساختارهای اسالمی .2091
حکومت بر پایه تفسیر روایی آیات قرآن کریم

پایان نامه سطح 3ج3.67

ب( حدیث، اخالق و عرفان

گرایش ها، روش ها و منابع 1. مبانی، مکاتب، 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.9رابطه اخالق و سیاست بر پایه قرآن و حدیث.2092

جایگاه و گستره رابطه اخالق با تربیت بر اساس .2093
قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.91

پایان نامه سطح 3ب4.47موضوع شناسی اخالق در قرآن و حدیث.2094

شناخت روش حسین بن سعید اهوازی.2095
 در جامع نگاری اخالقی

مقاله پژوهشید1.6

ضرورت ریشه داربودن اخالق اسالمی.2096
 در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.21
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیالف6.23ضرورت ریشه داربودن عرفان در قرآن و حدیث.2097

کتابج3.43مبانی اخالق اسالمی بر پایه قرآن و حدیث.2098

کتابج3.47مبانی عرفان اسالمی در قرآن و حدیث.2099

رساله علمی سطح4ج3.4بررسی مکاتب اخالقی در چارچوب آیات و روایات.2100

رساله علمی سطح4ج3.49نقد مکتب عرفانی صوفیه بر پایه آیات و روایات.2101

گرایی در اخالق.2102 نقد روش انزوا
 بر پایه آیات و روایات

رساله علمی سطح4د1.48

نقد روش بیش فعالی در ارتباطات اجتماعی .2103
بر پایه آیات و روایات

رساله علمی سطح4د1.46

رساله علمی سطح4د1.89مبانی و الگوی اخالق اجتماعی اسالم.2104

رساله علمی سطح4د1.88چیستی و الگوی عرفان اسالمی.2105

پایان نامه سطح 3الف6.87اعتبارسنجی منابع حدیثی اخالق و عرفان.2106

مقاله پژوهشیب4.59روش فهم احادیث اخالق و عرفان.2107

پایان نامه سطح 3ب4.67آسیب شناسی فهم احادیث اخالقی و عرفانی.2108

مقاله پژوهشیالف6.34ضرورت اعتبارسنجی احادیث اخالقی و عرفانی.2109

پایان نامه سطح 3الف6.38هندسه اعتبارسنجی احادیث اخالقی و عرفانی.2110
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

آسیب شناسی اعتبارسنجی .2111
احادیث اخالقی و عرفانی

پایان نامه سطح 3الف6.47

شناخت مشکل الحدیث های اخالقی و عرفانی.2112
 و تحلیل داللت آن

رساله علمی سطح4د1.98

شناخت اختالف الحدیث .2113
در حوزه اخالق و عرفان و تحلیل داللت آن

رساله علمی سطح4د1.96

مقاله پژوهشیالف6.3مبانی حّجیت احادیث اخالقی و عرفانی.2114

مقاله پژوهشیب4.99چیستی احادیث اخالقی و عرفانی.2115

مقاله پژوهشیالف6.03ضرورت تخریج روایات اخالقی و عرفانی.2116

روش عرفانی آیت اهلل بهجت.2117
 در عرضه به آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.56

روش عرفانی آیت اهلل حق شناس .2118
در عرضه به آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.57

روش عرفانی آیت اهلل انصاری شیرازی .2119
در عرضه به آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.60

روش عرفانی آیت اهلل بهاءالدینی.2120
 در عرضه به آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.57

روش عرفانی آیت اهلل سید محمدتقی خوانساری .2121
در عرضه به آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.58

بررسی روش و گرایش اخالقی آیت اهلل خامنه ای .2122
و عرضه آن به قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.98
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2. اخالق و عرفان نظری

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی.2123
 وابستگی به دنیا در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.71

نقش پرخوری در قساوت قلب .2124
از منظر قرآن و حدیث

مقاله ترویجیج3.75

بررسی جایگاه و حقوق سالمندان .2125
در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب5.18

حقوق حیوانات وحشی.2126
 بر پایه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.37

حقوق حیوانات اهلی.2127
 در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.56

پایان نامه سطح 3د1.88حقوق اعضای بدن در قرآن و حدیث.2128

تأثیر اخالق مسئوالن نظام بر اخالق مردم .2129
از نگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.98

نقش سیاست در تربیت اخالقی جامعه.2130
 از منظر قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.98

ارتباط اقتصاد عمومی با تربیت اخالقی جامعه.2131
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.96

بررسی تطبیقی حقوق مسلمانان و مؤمنان.2132
 در قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3د1.92

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی حق اهلل در قرآن.2133
 و روایات اهل  بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.78

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی حق الناس.2134
 در قرآن و روایات اهل  بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.18
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب4.46مصطلح شناسی فضایل اخالقی در متون روایی.2135

پایان نامه سطح 3ب4.77مصطلح شناسی رذایل اخالقی در متون روایی.2136

چیستی، مبانی و جایگاه عرفان در اندیشه .2137
اهل بیت علیهم السالم و فیلسوفان مسلمان

پایان نامه سطح 3د1.89

هندسه نظام اخالقی اسالم مبتنی .2138
بر آیات و روایات

رساله علمی سطح4د1.87

چیستی و مبانی اخالق اجتماعی و عمومی .2139
در قرآن و حدیث

کتابد1.69

فضایل و چیستی آن .2140
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.68

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی »حّب خیر« .2141
بر پایه آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.86

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی »غضب«.2142
 با قید حسن و قبیح بر پایه روایات

مقاله پژوهشید1.76

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی.2143
گناه« بر پایه آیات و روایات  »اعتراف به 

مقاله پژوهشیج3.89

تأثیر محیط آموزشی بر اخالق.2144
 از دیدگاه آیات و روایات

مقاله پژوهشیج3.67

کید بر آیات و روایات.2145 مقاله پژوهشیج3.98تأثیر رسانه ها بر اخالق با تأ

تأثیر سالمت جسمی بر اخالق .2146
از دیدگاه آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.78
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کاربردی 3. اخالق حرفه ای و 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب5.03اخالق حرفه ای ورزشکاران در قرآن و حدیث.2147

رساله علمی سطح4ج3.93الگوی »گذشت« بر پایه آیات و روایات.2148

بررسی تطبیقی برخورد با ولد الزنا.2149
 در دانش اخالق و قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.97

حیوان آزاری از دیدگاه قرآن.2150
 و احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.89

تفاوت ارحام با غیر ارحام در برخورد.2151
 و حقوق از دیدگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.43

مقاله پژوهشیب4.65چیستی اخالق حرفه ای در بررسی  های حدیثی.2152

راهبردهای اهل بیت علیهم السالم.2153
 برای گسترش اخالق اسالمی

مقاله پژوهشیالف6.44

چگونگی تعامل شیطان و نفس اّماره.2154
 در گمراهی انسان از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.65

اخالق حرفه ای قاضیان .2155
در آیات و احادیث اهل بیت علیهم السالم

کتابج3.75

چیستی و مبانی اخالق پزشکی.2156
 در احادیث اهل بیت علیهم السالم

کتابب4.63

پایان نامه سطح 3ب5.17اخالق حرفه ای هنرمندان بر پایه قرآن و حدیث.2157

اخالق حرفه ای کارگران.2158
گزاره های قرآنی و حدیثی  در 

پایان نامه سطح 3ج3.86
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج3.4اخالق حرفه ای کشاورزان بر پایه قرآن و سّنت.2159

اخالق حرفه ای بازاریان .2160
در آیات و احادیث ائمه علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.45

اخالق حرفه ای معّلمان.2161
 در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب4.58

پایان نامه سطح 3ب5.36اخالق حرفه ای روحانیان در قرآن و سنت.2162

اخالق حرفه ای سیاست مداران.2163
 در بررسی های قرآنی و حدیثی

پایان نامه سطح 3ب5.44

الگوی تکریم ارباب رجوع .2164
در سخن و سیره معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4ج3.8

اخالق حرفه ای مبّلغان دینی .2165
کید بر قرآن و حدیث با تأ

پایان نامه سطح 3ب5.65

اخالق حرفه ای امام جماعت.2166
کید بر قرآن و حدیث  با تأ

پایان نامه سطح 3ب5.67

اخالق حرفه ای پژوهشگران .2167
کید بر قرآن و حدیث با تأ

پایان نامه سطح 3ب5.64

4. عرفان عملی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

چیستی و جایگاه ریاضت .2168
در قرآن و سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.75

چیستی الگوهای غیردینی .2169
در ارتباط با عرفان عملی از منظر حدیث

مقاله پژوهشیج3.7
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

چیستی روح عبودیت و راهکارهای تقویت آن.2170
 در احادیث اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.87

چیستی، مبانی و الگوی عرفان عملی .2171
در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.4

چیستی و چگونگی کشف و شهود .2172
در قرآن و سخن اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.43

مقاله ترویجیج3.88نیاز به نماز از نگاه آیات و احادیث.2173

مفهوم شناسی عبادت ظاهری و عبادت حقیقی .2174
بر پایه سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.65

جایگاه عبادت در عرفان عملی .2175
از دیدگاه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ب5.45

جایگاه ترک گناه در عرفان عملی.2176
 از دیدگاه آیات و روایات

پایان نامه سطح 3ب5.48

جایگاه َاعمال غیر الزامی در عرفان عملی .2177
از دیدگاه آیات و روایات

پایان نامه سطح 3د1.97

جایگاه دعا، ذکر، زیارت.2178
 و رعایت آداب در عرفان عملی

پایان نامه سطح 3ب5.9

سیره پژوهی معصومان علیهم السالم.2179
 در عرفان عملی

پایان نامه سطح 3د1.98

مقاله پژوهشیج3.78راه کار رسیدن به توحید بر پایه آیات و روایات.2180

مقاله پژوهشید1.78راه کار رسیدن به تواضع بر پایه قرآن و روایات.2181

مقاله پژوهشیج3.67راه کار رسیدن به خلوص بر پایه آیات و روایات.2182
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

راه کار رسیدن به مدیریت خیال .2183
بر پایه آیات و روایات

مقاله پژوهشیج3.65

مقاله پژوهشیج3.43راه کار رسیدن به قناعت بر پایه آیات و روایات.2184

کالم ج( حدیث، حکمت و 

کالم 1. فلسفه و تاریخ حکمت و 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

سیر تحّول روش های مباحثه کالمی.2185
کنون  از صدر اسالم تا

پایان نامه سطح 3د1.98

نتایج عملی اسماء و صفات الهی.2186
 در زندگی بشری از نگاه روایات

پایان نامه سطح 3ب4.22

بررسی اعتقاد به رجعت .2187
در بین اصحاب ائمه علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.3

نقش علوم و معارف حدیث .2188
در تبیین مکتب تشّیع

کتابد1.48

چیستی، مبانی و جایگاه حکمت عملی.2189
 در احادیث و اندیشه فالسفه

پایان نامه سطح 3ج3.64

متکّلمان امامی بغداد؛ شناسایی احادیث .2190
موجود و غیر موجود آن ها در منابع حدیثی

پایان نامه سطح 3د1.83

تأثیر جعل حدیث در پیدایش .2191
و گسترش جریانات منحرف اعتقادی

پایان نامه سطح 3ج3.62

مقاله پژوهشیالف6.34چیستی حکمت از دیدگاه قرآن و حدیث.2192
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ضرورت ها و بهره های حکمت.2193
 در اندیشه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.34

شباهت ها و تفاوت های حکمت و فلسفه.2194
 بر پایه احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.56

مقاله پژوهشیج3.78چیستی کالم و تفاوت آن با عقاید بر پایه احادیث.2195

ضرورت شناسی کالم و بهره های آن.2196
 بر پایه احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.69

سیر اندیشه های کالمی در عرضه.2197
 به احادیث معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4د1.89

بستر اختالفات کالمی اصحاب.2198
 و تأثیر آن بر دیدگاه های قرون پسین

پایان نامه سطح 3د1.87

گونه شناسی اختالفات کالمی.2199
 اصحاب ائمه علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.8

تاریخ کالم نقلی در قم.2200
 تا پایان قرن پنجم هجری

پایان نامه سطح 3د1.78

تاریخ کالم نقلی در ری.2201
 تا پایان قرن پنجم هجری

پایان نامه سطح 3د1.78

تاریخ کالم نقلی در بغداد.2202
 تا پایان قرن پنجم هجری

پایان نامه سطح 3د1.78

تاریخ کالم نقلی در خراسان.2203
 تا پایان قرن پنجم هجری

پایان نامه سطح 3د1.78

تاریخ کالم نقلی در کوفه.2204
 تا پایان قرن پنجم هجری

پایان نامه سطح 3د1.98
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

2205.
ضرورت و بهره های ریشه یابی 

کن مناطق مختلف اندیشه های کالمی شیعه سا
 در روایات با تطبیق بر نمونه ها

پایان نامه سطح 3ج3.98

ضرورت و بهره های عرضه حکمت .2206
به قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.78

ضرورت و بهره های عرضه کالم عقلی .2207
به کالم نقلی

مقاله پژوهشیب4.78

تفکیک عرصه های کالم عقلی.2208
 بر پایه آیات و روایات

مقاله پژوهشیج3.97

بررسی وضعیت کالم نقلی، قبل .2209
و بعد از شیخ مفید

مقاله ترویجیج3.96

مقاله پژوهشیج3.67تاریخ فضائل گویی برای معصومان علیهم السالم.2210

بررسی تاریخی نقش فقها در کالم امامیه .2211
و جایگاه کالم نقلی در آن

پایان نامه سطح 3ج3.78

شباهت ها و تفاوت های فضای کالمی دوره.2212
 امام صادق علیه السالم و امام رضا علیه السالم

پایان نامه سطح 3د1.74

شباهت ها و تفاوت های فضای کالمی دوره.2213
 امام علی علیه السالم و امام رضا علیه السالم

پایان نامه سطح 3د1.74

چرایی شکل گیری کالم عقلی.2214
 و عرضه یافته ها بر کالم نقلی

مقاله پژوهشیج3.68

چرایی جدا شدن فرقه های کالمی شیعی، ب.2215
ر پایه سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیج3.69
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گرایش ها، روش ها و منابع 2. مبانی، مکاتب، 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی تقسیم صفات حق تعالی و احکام آن .2216
در قرآن و احادیث

پایان نامه سطح 3د1.78

مبانی انسان شناسی در روایات.2217
 اهل بیت علیهم السالم و دیدگاه فالسفه

رساله علمی سطح4ج3.89

جایگاه و چگونگی به کارگیری برهاِن »نظم«.2218
 در احادیث و اندیشه فالسفه

مقاله پژوهشید1.89

2219.
جایگاه و چگونگی به کارگیری برهاِن

کمال« در روایات  »درجات و 
 اهل  بیت علیهم السالم و فلسفه اسالمی

مقاله پژوهشید1.73

مقاله پژوهشیج3.96تبیین »کالم فلسفی« و تطبیق آن با »کالم نقلی«.2220

مفهوم تساهل و مدارا در کالم نقلی .2221
و جایگاه آن در اندیشه کالمی

مقاله پژوهشیب4.4

ک های شناسایی احادیث جعلی در کالم.2222 مقاله پژوهشیج3.58مال

تأثیرپذیری فیلسوفان اسالمی از نصوص دینی .2223
در ترسیم نظریه سیاسی اجتماعی

پایان نامه سطح 3ج3.61

پایان نامه سطح 3د1.97تأثیر نهج البالغه بر حکمت متعالیه.2224

مقاله پژوهشید1.96موضوع شناسی کالم نقلی در آثار شیخ مفید.2225

جایگاه نقل در منظومه فکری متکّلمان.2226
 و نسبت آن با عقل

پایان نامه سطح 3ج3.7

مقاله پژوهشیالف6.09ضرورت بهره گیری از دانش تخریج در علم کالم.2227
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی و معیارهای نقد مکاتب.2228
 در احادیث اهل  بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.2

2229.
چیستی مکاتب استعماری در حکمت و کالم و 

شیوه  های علمی مقابله با آن با بهره گیری
 از احادیث اهل بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.08

پایان نامه سطح 3د1.8تفاوت های کالمی شیخ مفید و سید مرتضی.2230

بررسی تعامل شیخ مفید با آل نوبخت و معتزله .2231
و بازتاب آن در مبانی و روش  حدیثی وی

پایان نامه سطح 3د1.8

 صدرا .2232
ّ

روش شناسی استشهاد روایی مال
در حکمت متعالیه

مقاله پژوهشید1.7

مبانی حدیثی مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی .2233
در مباحث توحیدی

مقاله پژوهشید1.76

مقاله پژوهشید1.67رویکرد حدیثی شیخ طوسی در آثار کالمی ایشان.2234

مقاله پژوهشید1.42رویکرد حدیثی فاضل مقداد در آثار کالمی ایشان.2235

اعتبارسنجی منابع مناقب.2236
 اهل  بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3الف6.7

اعتبارسنجی منابع کالم نقلی شیعه.2237
 تا پایان قرن دهم

پایان نامه سطح 3الف6.07

مقاله پژوهشیج3.08اعتبارسنجی کتاب مشارق انوار الیقین.2238

مقاله پژوهشیج3.22اعتبارسنجی کتاب اثبات الوصیة.2239

پایان نامه سطح 3ج3.24اعتبارسنجی کتاب االحتجاج.2240
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج3اعتبارسنجی کتاب االیضاح.2241

مقاله پژوهشیج3.33اعتبارسنجی کتاب الغیبة نعمانی.2242

مقاله پژوهشیج3.06اعتبارسنجی کتاب مقتضب االثر.2243

مقاله پژوهشیج3.2اعتبارسنجی کتاب بشارة المصطفی.2244

پایان نامه سطح 3ج3.44اعتبارسنجی کتاب االمامة و التبصرة.2245

مقاله پژوهشیج3.27اعتبارسنجی کتاب الخرائج و الجرائح.2246

بررسی تطبیقی کارکرد تخریج .2247
در اعتبارسنجی روایات کالمی

مقاله پژوهشیالف6.67

روش فهم احادیث فضایل.2248
 اهل  بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.59

مقاله پژوهشیب4.18روش فهم احادیث معاد.2249

مقاله پژوهشیب4.24روش فهم احادیث مربوط به اخبار غیبی.2250

ک های اعتبارسنجی.2251 روش و مال
 منابع و احادیث اعتقادی

پایان نامه سطح 3الف6.1

روش شناسی و مبانی پاسخ گویی.2252
 به شبهات بر پایه قرآن و حدیث

کتابب5.11

گونه شناسی لفظی و محتوایی.2253
 سخنان حکیمانه معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.87
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیب4.67مراتب سخن حکیمانه با تطبیق بر حدیث.2254

ویژگی های لفظی و محتوایی .2255
سخن حکیمانه با تطبیق بر حدیث

مقاله پژوهشید1.49

ویژگی های رفتار حکیمانه .2256
با تطبیق بر سیره معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.78

کتابج3.98مبانی حکمت در قرآن و حدیث.2257

بررسی و تحلیل مکاتب فلسفی .2258
صاحب نظران شیعی بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.78

پایان نامه سطح 3د1.89شناخت گرایش های حدیثی در مکاتب فلسفی.2259

کتفا به روش برهان، .2260 بررسی ا
بر پایه آیات و روایات

مقاله پژوهشیالف6.05

کید بر روش برهان، .2261 بررسی تأ
بر پایه آیات و روایات

مقاله پژوهشیالف6.05

شناخت روش های استدالل غیر برهانی.2262
 و جایگاه آن بر پایه شیوه قرآنی و حدیثی

پایان نامه سطح 3الف6.78

مقاله پژوهشیب5.65منبع شناسی احادیث مرتبط با حکمت.2263

پایان نامه سطح 3الف6.87اعتبارسنجی منابع حدیثی مرتبط با حکمت.2264

پایان نامه سطح 3ب5.3آسیب شناسی احادیث مرتبط با حکمت.2265

مقاله پژوهشیب5.34روش شناسی فهم احادیث مرتبط با حکمت.2266
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

موانع و آسیب های فهم احادیث .2267
مرتبط با حکمت

مقاله پژوهشیب5.3

شناخت و تحلیل داللت مشکل الحدیث های .2268
مرتبط با حکمت

رساله علمی سطح4د1.97

شناخت و تحلیل داللت مختلف الحدیث های .2269
مرتبط با حکمت

رساله علمی سطح4د1.97

مقاله پژوهشیالف6.8ضرورت اعتبارسنجی احادیث مرتبط با حکمت.2270

مقاله پژوهشیالف6.78ضرورت اعتبارسنجی روایات کالمی.2271

رساله علمی سطح4ب4.89ریشه دار بودن روایات کالمی در آیات قرآن کریم.2272

کید بر حدیث.2273 مقاله پژوهشیب4.89روش فهم احادیث کالمی با تأ

مقاله پژوهشیب4.76موانع و آسیب های فهم احادیث کالمی.2274

گرایش های کالمی عقل گرا و نقل گرا .2275
در عرضه به قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.96

شناخت تحلیلی کتاب.2276
 »پاسخ به شبهات پیرامون خورشید والیت«

مقاله ترویجید1.95

مبانی کالمی آیت اهلل خامنه ای.2277
 در عرضه به آیات و روایات

پایان نامه سطح 3ج3.97
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کالم موضوعی 3. حکمت و 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.78چیستی علم حادث امامان معصوم علیهم السالم.2278

مقاله ترویجید1.61نسبت علم و عصمت از منظر آیات و روایات.2279

نسبت علم و والیت تکوینی از منظر قران و .2280
حدیث

مقاله ترویجید1.75

کمیت خدا با اختیار و سرنوشت .2281 رابطه حا
اجتماعی انسان از منظر معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب4.43

پایان نامه سطح 3د1.79الهیات سلبی و ایجابی در نهج البالغه.2282

رساله علمی سطح4د1.97تحلیل فلسفی بداء و تطبیق آن با روایات.2283

چیستی علم مستأثر الهی.2284
 و ارتباط آن با علم غیب از دیدگاه روایات

مقاله پژوهشید1.89

چگونگی وراثت علم در برگزیدگان خداوند.2285
 بر پایه روایات

مقاله پژوهشید1.9

مقاله پژوهشیالف6.69انسان موّحد و مراتب آن از نگاه قرآن و حدیث.2286

مقاله پژوهشیالف6.65انسان مؤمن و مراتب آن از نگاه قرآن و حدیث.2287

مقاله پژوهشیب4.28رابطه امتحان و عبرت از منظر ثقلین.2288

مقاله پژوهشیب4.41گستره امتحانات الهی از منظر آیات و روایات.2289

ارتباط خیر و شّر با علم حق تعالی .2290
در احادیث و فلسفه اسالمی

پایان نامه سطح 3ج3.77
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی قرآنی و حدیثی مسئله حرکت جوهری.2291
 در حکمت متعالیه

پایان نامه سطح 3د1.45

خداشناسی فطری از دیدگاه قرآن.2292
 و حدیث و حکمت متعالیه

رساله علمی سطح4د1.76

مبادی قرآنی، روایی نظریه اسماء و صفات.2293
 در حکمت متعالیه

رساله علمی سطح4د1.8

چیستی سعادت از منظر فلسفه.2294
 و تطبیق آن با قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج4.09

مقاله پژوهشید1.84چیستی هوّیت از منظر روایات و فالسفه.2295

مفهوم سیاست در اندیشه فیلسوفان .2296
و تطبیق آن با قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.92

مفهوم عقالنیت در روایات اسالمی.2297
 و نگرش فالسفه

مقاله پژوهشیج3.94

مقاله پژوهشیج3.94مفهوم عدالت در روایات اسالمی و نگرش فالسفه.2298

بررسی قرآنی و حدیثی مسئله صادر اول .2299
در حکمت متعالیه

مقاله پژوهشید1.87

 صدرا .2300
ّ

بررسی قرآنی و حدیثی نظریه مال
درباره قاعده »الواحد«

رساله علمی سطح4د1.86

جایگاه مسئله زمان در قرآن و حدیث .2301
 صدرا

ّ
و نظام فلسفی مال

رساله علمی سطح4د1.76

مدینه فاضله در اندیشه سیاسی فیلسوفان.2302
 و تطبیق آن با احادیث

پایان نامه سطح 3ج3.64

رساله علمی سطح4ج3.69مرگ از دیدگاه فالسفه و تطبیق آن با کالم نقلی.2303
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شناخت جایگاه انبیای الهی .2304
در کالم معصوم علیه السالم

پایان نامه سطح 3د1.75

مقایسه تحلیلی انتقادی چهره انبیا .2305
در قرآن با روایات

رساله علمی سطح4د1.7

نظام نبّوت و امامت از دیدگاه قرآن.2306
 و حدیث و فلسفه اسالمی

پایان نامه سطح 3ج3.57

پایان نامه سطح 3الف6.52بررسی تحلیلی روایات مذّمت شیعه.2307

مقاله پژوهشیج3.68کفایت اعتقاد اجمالی از دیدگاه روایات.2308

بررسی تطبیقی روایات توحیدی امام رضا، .2309
امام صادق و امام علی علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.85

گستره وظیفه امامان علیهم السالم .2310
بر اساس آیات و روایات

پایان نامه سطح 3ج3.22

گستره و محدوده هدایت گری.2311
 معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.59

گستره حضور دین در زندگی فردی .2312
کمیتی و اجتماعی و حا

مقاله پژوهشیب5.8

پایان نامه سطح 3ب5.08گزاره های فلسفه تحلیلی در قرآن و سّنت.2313

کتابج3.98فلسفه دین از نگاه قرآن و حدیث.2314
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د( اصول، فقه و حقوق مأثور

1. فلسفه و تاریخ

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

فلسفه فقه از دیدگاه امام علی علیه السالم .2315
در نهج البالغه

مقاله ترویجید1.89

حمایت حقوقی از آمران به معروف و ناهیان.2316
 از منکر در حکومت های اسالمی

مقاله پژوهشید1.8

شناخت واحدهای سنجش در شهرهای مختلف .2317
در عصر معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.08

شناسایی مصادیق وقف .2318
در دوران معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.76

مقاله پژوهشیالف6.89چیستی اصول مأثور.2319

مقاله پژوهشیج3.98چیستی فقه مأثور.2320

مقاله پژوهشیج3.98چیستی حقوق مأثور.2321

مقاله پژوهشیالف6.89ضرورت احیای اصول مأثور و بهره های آن.2322

مقاله پژوهشیج3.95ضرورت پرداختن به حقوق مأثور و بهره های آن.2323

مقاله پژوهشیج3.9ضرورت حفظ فقه مأثور و بهره های آن.2324

کنون.2325 پایان نامه سطح 3الف6.2سیر اصول مأثور از آغاز تا

کنون.2326 پایان نامه سطح 3د1.98سیر فقه مأثور از آغاز تا
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کنون.2327 پایان نامه سطح 3د1.98سیر حقوق مأثور از آغاز تا

پایان نامه سطح 3د1.67تاریخ اجتهاد در دوران معصومان علیهم السالم.2328

پایان نامه سطح 3الف6.87سیر بهره گیری از روایات در اصول الفاظ و عملیه.2329

مقاله پژوهشیج3.59تاریخ بهره گیری از روایات در استصحاب.2330

مقاله پژوهشیج3.68تاریخ بهره گیری از روایات در برائت.2331

مقاله پژوهشید1.89امکان سنجی جدایی فقه از حدیث.2332

مقاله پژوهشیالف6.8امکان سنجی جدایی اصول از حدیث.2333

بخش های جدایی ناپذیر اصول از حدیث.2334
 در طول تاریخ

مقاله پژوهشیالف6.43

مقاله پژوهشیج3.69چیستی نگاه تاریخی به قراین اصولی.2335

گرایش ها، روش ها و منابع 2. مبانی، 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کتابد1.94الگوی نظام قضایی از دیدگاه قرآن و حدیث.2336

پایان نامه سطح 3ج3.9روش تبیین فقه از دیدگاه روایات.2337
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

2338.
آسیب شناسی حوزه علمیه در تبیین فقه اسالمی 

در مقایسه با نظام های حقوقی دنیا
 بر پایه آموزه های قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.93

ادبیات قرآن و سّنت و جایگاه آن.2339
 در برداشت های فقهی

رساله علمی سطح4ج3.82

مقاله پژوهشیج3.58نقش منابع واسطه حدیثی در فتاوای فقهی.2340

چیستی اجتهاد جواهری در فقه شیعه.2341
 و مبانی آن در احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.76

مقاله پژوهشیب4.91تأثیر بهره گیری از دانش تخریج در تقویت فتوا.2342

مقاله پژوهشیج3.87مبانی بیان تدریجی احکام از نگاه قرآن و حدیث.2343

پایان نامه سطح 3د1.6اعتبارسنجی کتاب مسائل علی بن جعفر.2344

پایان نامه سطح 3د1.63اعتبارسنجی کتاب النوادر منسوب به اشعری.2345

بررسی تطبیقی کارکرد تخریج.2346
 در اعتبارسنجی احادیث فقهی

مقاله پژوهشیب4.83

مقاله پژوهشیج3.52نقش فضای صدور در فهم احادیث صالة مسافر.2347

نقش فضای صدور در فهم احادیث.2348
 پرداخت زکات

مقاله پژوهشیج3.81

نقش فضای صدور در فهم احادیث.2349
 ساخت و حکم زندان

مقاله پژوهشیج3.87

نقش فضای صدور در تعیین میزان.2350
 و متعّلقات زکات

مقاله پژوهشیج3.7
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشیج3.67نقش فضای صدور در تشریع واجبات شأنی.2351

بررسی نقش داشتن یا نداشتن فضای.2352
 صدور در تعیین ارث

مقاله پژوهشیب4.28

بررسی نقش داشتن یا نداشتن فضای.2353
 صدور بر تعیین دیه

مقاله پژوهشیب4.26

بررسی نقش داشتن یا نداشتن فضای.2354
 صدور در تعیین حدود

مقاله پژوهشیب4.26

مقاله پژوهشیج3.99نقش فضای صدور در تعیین محدوده طواف.2355

بررسی نقش داشتن یا نداشتن فضای .2356
صدور بر اتمام نماز در مکان های چهارگانه

مقاله پژوهشیج3.99

بررسی تطبیقی فقه الرضا علیه السالم.2357
 با المقنعه و الهدایه صدوق

پایان نامه سطح 3د1.75

رساله علمی سطح4د1.9الگوی تدوین »جامع حدیثی فقهی« امروزین.2358

مقاله پژوهشیالف6.87مبانی دانش اصول از قرآن و حدیث.2359

شباهت و تفاوت گرایش های اصولی نجف و قم .2360
در عرضه به قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.87

تفاوت روش متن محور اصولی.2361
 با روش قاعده محور در بهره گیری از حدیث

مقاله پژوهشیج3.69

مقاله پژوهشید1.67ضرورت اعتبارسنجی روایات اصولی.2362

مقاله پژوهشیب4.89روش فهم روایات اصولی.2363
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب4.8منبع شناسی تحلیلی روایات اصولی.2364

شباهت ها و تفاوت های تشریع با تقنین عرفی .2365
بر پایه کتاب و سّنت

مقاله پژوهشید1.69

روش بهره گیری آیت اهلل خامنه ای.2366
 از روایات در فقه

مقاله پژوهشیج3.6

امکان سنجی تفاوت مبنا و گرایش فقهی.2367
 با مبنا و گرایش اصولی

مقاله پژوهشیب4.83

3. اصول مأثور

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کرسی نظریه پردازیب4.18بازنگری در مبانی روایی حّجیت قطع و ظن.2368

ک های تشخیص امور ثابت و متغّیر دین .2369 مال
بر اساس آیات و روایات

مقاله پژوهشید1.68

بازنگری در معنای »ظّن«.2370
کاربردهای روایی  بر پایه 

مقاله پژوهشیالف6.34

بازنگری در معنای »یقین«.2371
کاربردهای روایی  بر پایه 

مقاله پژوهشیالف6.32

مقاله پژوهشیج3.5حقیقت و مجاز از دیدگاه روایات.2372

مقاله پژوهشیج3.53حقیقت شرعیه و عرفیه از دیدگاه روایات.2373

نقش قصد و اراده در داللت گیری.2374
 از دیدگاه روایات

مقاله پژوهشیج3.43
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

استعمال لفظ در بیش از یک معنا.2375
 از دیدگاه روایات

مقاله پژوهشیج3.4

استعمال مشترک در همه معانی.2376
 از دیدگاه روایات

مقاله پژوهشیج3.47

مقاله پژوهشیج3.42داللت اقتضا و التزام از دیدگاه روایات.2377

مفهوم اولویت و شرایط حّجیت آن.2378
 از دیدگاه روایات

مقاله پژوهشیج3.45

مقاله پژوهشیج3.43مفهوم وصف از دیدگاه روایات.2379

مقاله پژوهشیج3.43مفهوم شرط از دیدگاه روایات.2380

مقاله پژوهشیج3.43مفهوم عدد از دیدگاه روایات.2381

مقاله پژوهشیج3.43مفهوم زمان از دیدگاه روایات.2382

مقاله پژوهشید1.42داللت »واو« عاطفه از دیدگاه روایات.2383

مقاله پژوهشید1.34داللت »أو« از دیدگاه روایات.2384

مقاله پژوهشید1.34داللت »لعّل« از دیدگاه روایات.2385

مقاله پژوهشید1.34داللت »عسی« از دیدگاه روایات.2386

مقاله پژوهشید1.34داللت »الم« جاره از دیدگاه روایات.2387

مقاله پژوهشید1.43داللت اسم اشاره از دیدگاه روایات.2388
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.43داللت ضمیر از دیدگاه روایات.2389

مقاله پژوهشید1.43داللت ادات حصر از دیدگاه روایات.2390

مقاله پژوهشید1.4داللت »ِمن« تبعیض از دیدگاه روایات.2391

مقاله پژوهشید1.4داللت »باء« تبعیض از دیدگاه روایات.2392

مقاله پژوهشیج3.56داللت امر و نهی از دیدگاه روایات.2393

مقاله پژوهشیج3.54داللت امر در عبادات از دیدگاه روایات.2394

مقاله پژوهشیج3.46مقّدمه واجب از دیدگاه روایات.2395

مقاله پژوهشیج3.42اجتماع امر و نهی از دیدگاه روایات.2396

مقاله پژوهشیج3.43رابطه امر به شیء با نهی از ضّد از دیدگاه روایات.2397

4. قواعد و مسائل فقه مأثور

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کتمان حکم و رابطه آن با تبلیغ دین.2398
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.96

کرسی نظریه پردازیب4.8مفهوم شناسی سیره عقال بر پایه قرآن و حدیث.2399

بازپژوهی مفهوم منطقة الفراغ.2400
 بر اساس آیات و روایات

کرسی نظریه پردازیب4.57
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رابطه حکم حکومتی و منطقة الفراغ.2401
 بر اساس سیره معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.5

کاربردهای کنونی منطقة الفراغ.2402
 بر پایه سیره معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.2

مفهوم شناسی تطبیقی سیره عقال و عرف .2403
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.3

راه های ِاحراز ُعرف و سیره عقال در تطّور زمان.2404
 بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.3

مقاله پژوهشیج3.7چیستی »مصالح عامه« و مبانی آن در احادیث.2405

شرایط، وظایف و اختیارات فقیه.2406
 از دیدگاه آیات و احادیث

کتابد1.91

بازپژوهی مفهوم و مصداق »مؤونه«.2407
 بر پایه قرآن حدیث

مقاله ترویجید1.51

بازپژوهی مفهوم و مصداق »َانفال« .2408
در قرآن و حدیث

مقاله ترویجیج3.16

تفاوت ها و شباهت های »فقیه« با »زعیم«.2409
 از نگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیج3.17

شرایط، حدود و نحوۀ امربه معروف و نهی از منکر .2410
در احادیث اهل بیت علیهم السالم

کتابد1.65

چیستی، مبانی و گستره والیت شرعی.2411
 در احادیث معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ب4.43

مقاله پژوهشیج3.78بررسی حدیث »احراق دار« در حوزه نماز جماعت.2412

مقاله پژوهشیب4.78بازتعریف حکم حکومتی بر اساس آیات و روایات.2413
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی فقهی و آثار »رضایت به فعل حرام« .2414
در قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.4

غذاهای غیر حالل در قرآن.2415
 و روایات معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجید1.6

بازپژوهی واژه »نکاح«.2416
 و تطبیق آن بر فهم فقها از احادیث

مقاله پژوهشید1.97

رسالت فقیهان در عصر غیبت .2417
بر مبنای قرآن و حدیث

کتابد1.77

مفهوم پژوهی و مصداق شناسی »لغو«.2418
 در آیات و روایات

پایان نامه سطح 3ب4.24

مقاله پژوهشید1.47»توریه« از دیدگاه قرآن و حدیث.2419

مرز میان ستاره شناسی ممنوع و مجاز .2420
بر پایه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشید1.65

رابطه صله  رحم و امکانات ارتباطی روز.2421
 از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیب4.76

مقاله پژوهشیالف6.45مصادیق نوین انقالب نسبت.2422

مقاله پژوهشیالف6.32مصادیق نوین استحاله.2423

مقاله پژوهشیب5.34غسل قصیر در روایات فقهی.2424

بازپژوهی روایات اباحه خمس.2425
 با تکیه بر فضای صدور

مقاله پژوهشیب5.32

مقاله پژوهشیالف6.34بازپژوهی قضای صلوات فوائت بر پایه احادیث.2426
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کّفار.2427 َدَوران حرمت تراشیدن ریش بین تشّبه به 
 و تشّبه به نساء از دیدگاه روایات

مقاله پژوهشیالف6.3

بازپژوهی مصادیق خوردن و آشامیدن .2428
مبطل روزه از دیدگاه روایات

مقاله پژوهشیب5.53

َدَوران شهادت ثالثه بین حرمت بدعت.2429
 و وجوب شعائر از دیدگاه روایات

مقاله پژوهشیالف6.38

5. حقوق مأثور

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی زندان و تعامل با زندانی .2430
در روایات اهل  بیت علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.75

صفات و شرایط قاضی.2431
 در احادیث اهل  بیت علیهم السالم

کتابد1.68

کتابد1.92تفاوت حقوق همسران در قرآن و حدیث.2432

حدود والیت پدر، زوج و استاد .2433
بر پایه قرآن و حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.45

حقوق اقّلیت های دینی.2434
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

کتابد1.43

2435.
مصداق شناسی اموال عمومی

کاربری آن  و شیوه های 
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3ج3.62

کتابد1.5مبانی و موازین دادگستری در احادیث.2436
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

الگوی رسیدگی به اّتهام متصّدیان و کارکنان .2437
حکومتی در روایات معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4ب4.82

مقاله ترویجید1.55حقوق شریک در قرآن و حدیث.2438

مسئولیت مدنی بیت المال و حدود آن در سیره.2439
و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجیج3.94

کم و کارگزاران نظام در صورت خطا .2440 مسئولیت حا
بر اساس سیره اهل بیت علیهم السالم

مقاله ترویجیب3.83

مقاله پژوهشیج3.6»مالکیت فکری« در قرآن و احادیث.2441

رشوه در روایات معصومان علیهم السالم .2442
و تطبیق آن با مصادیق روز

کتابج3.89

تأثیر توبه در سقوط »حّد« در سیره.2443
 و سخن اهل  بیت علیهم السالم

مقاله ترویجید1.7

حقوق اقوام و نژادها در سیره .2444
و سخن اهل  بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.77

مقاله ترویجید1.4حضانت فرزند توسط مادران در قرآن و حدیث.2445

کتابد1.78دادگاه صالح از منظر معصومان علیهم السالم.2446

2447.
چیستی و مفهوم شناسی قیمومیت

کید بر قّیم بودن مادران  با تأ
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجید1.67

گستره و محدوده صیانت از حقوق ماّدی و .2448
معنوی مردم در احادیث اهل بیت علیهم السالم

مقاله ترویجیج3.86



263  ............................................................ اولویت هیی رژوهتی علوم و معیپف حدیث 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی و شرایط »دستگیری مّتهم« .2449
در احادیث اهل  بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.61

مبانی و شرایط »تبعید«.2450
 در سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.98

کتابد1.86»دادخواهی« در قرآن و حدیث.2451

»وکیل و وکالت« .2452
در احادیث معصومان علیهم السالم

کتابج3.9

اصل برائت از جرم .2453
در روایات اهل بیت علیهم السالم

مقاله ترویجید4.85

مبانی و شرایط »بازجویی و اقرار مّتهم«.2454
 در مکتب اهل بیت علیهم السالم

مقاله ترویجیب3.99

چیستی و نحوه استفاده از منافع عمومی.2455
 از دیدگاه احادیث معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجید1.91

مبانی تابعیت و تعامل با اتباع خارجه .2456
در روایات معصومان علیهم اسالم

مقاله پژوهشید1.98

چیستی »مالکّیت حاصل از کسب وکار«.2457
 و مبانی آن در احادیث

مقاله پژوهشیب4.69

مفهوم شناسی »مشروعیت در مالکّیت«.2458
 از منظر معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.89

مقاله پژوهشیب4.86ضوابط و مبانی »مالکّیت شخصی« در احادیث.2459

2460.
چگونگی برخورد حقوقی با بهره برداری شخصی 

از امکانات دولتی
 در سیره و سخن معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.4
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کمات قضایی .2461 معیار علنی یا غیرعلنی بودن محا
در روایات اسالمی

مقاله ترویجید1.64

چیستی ِاعاده حیثیت و مصادیق و شرایط آن.2462
 در احادیث اهل  بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشیب4.9

2463.
بررسی حقوقی بستن مسیرهای عمومی

 در عزاداری ها، راهپیمایی ها و سایر تجّمعات
 از نگاه معصومان علیهم السالم

مقاله پژوهشیالف6.3

ازدواج مجّدد همسران طالق گرفته.2464
 از منظر قرآن و حدیث

مقاله ترویجید1.78

ازدواج همسران جداشده با همسر پیشین.2465
 از منظر قرآن و حدیث

مقاله ترویجید1.75

تساوی همه در برابر قانون.2466
 از دیدگاه قرآن و معصومان علیهم السالم

مقاله ترویجیالف6.34
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فصل چهارم: اولویت های پژوهشی مطالعات تطبیقی

الف( اهل سّنت و فرقه های شیعی

گرایش ها، روش ها و منابع 1. مبادی، مبانی، 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تخریج در »اتحاف المهره بفوائد المبتکره من .2467
اطراف العشره«؛ نقاط قّوت و ضعف

مقاله پژوهشید1.57

مقاله ترویجید1.5گونه شناسی تخریج در »مفتاح کنوز السّنة«.2468

»نصب الرایة لتخریج احادیث الدرایة«؛.2469
 بررسی و نقد

مقاله پژوهشید1.54

ک های »الدرایة فی تخریج احادیث الهدایة« .2470 مال
در تلخیص »نصب الرایة«

مقاله ترویجید1.53

2471.
ک های تخریج روایات تفسیری مال

 از دیدگاه »زیلعی« با تطبیق بر کتاب
 »تخریج االحادیث و اآلثار الواقعه«

مقاله ترویجید1.5

مقاله ترویجید1.56بررسی تحلیلی کتاب »التأصیل اُلصول التخریج«.2472

بررسی تطبیقی.2473
مه طباطبایی

ّ
 روش فقه الحدیثی بیضاوی و عال

پایان نامه سطح 3د1.54

مقاله پژوهشیج3.49تأثیر تاریخ طبری بر مقتل نویسی.2474

مقاله ترویجید1.54بررسی تحلیلی »تحفة االشراف بمعرفة االطراف«.2475

الگوی مطالعات تطبیقی .2476
در احادیث شیعه و اهل سّنت

رساله علمی سطح4ج3.18



.......................................................................   ای شومل اولویت هیی رژوهتی  266

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله پژوهشید1.41سهم حدیث در مناظرات شیعه و سّنی.2477

روش شناسی »ابن عثیمین« در برخورد.2478
 با روایات اهل  بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.48

روش شناسی تحلیلی منابع »الموضوعات«.2479
 در اهل سّنت

پایان نامه سطح 3الف6.04

اعتبارسنجی منابع قصص االنبیا.2480
 در شیعه و اهل سّنت تا پایان قرن دهم

پایان نامه سطح 3ج3.89

اعتبارسنجی کتاب های طّبی مأثور.2481
 در شیعه و اهل سّنت تا پایان قرن دهم

پایان نامه سطح 3ج3.59

پایان نامه سطح 3ج3.51اعتبارسنجی منابع دعایی اهل سّنت.2482

ضرورت ها و بهره های مطالعات حدیثی .2483
در حوزه اهل سّنت

مقاله پژوهشیج3.86

ضرورت ها و بهره های مطالعات حدیثی.2484
 در حوزه فرقه های شیعی

مقاله پژوهشیج3.85

مقاله پژوهشید1.58پیشینه مطالعات حدیثی در حوزه اهل سّنت.2485

پیشینه مطالعات حدیثی.2486
 در حوزه فرقه های شیعی

مقاله پژوهشید1.56

مقاله پژوهشیب4.3زمینه های ذهنی اهل سّنت در مطالعات امامیه.2487

زمینه های ذهنی فرقه های شیعی .2488
در مطالعات امامیه

مقاله پژوهشیب4.32
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

2489.
ضرورت درک تفاوت های بنیادین

 در علوم حدیث شیعه و غیر شیعه، 
پیش از مطالعات تطبیقی

مقاله پژوهشیالف6.4

ضرورت جداسازی میان گرایش های کالمی اهل .2490
سّنت و فرقه های شیعی در مطالعات تطبیقی

مقاله پژوهشیج3.45

2491.
ضرورت جداسازی میان گرایش های 

حّبی اهل سّنت و فرقه های شیعی نسبت
 به اهل بیت علیهم السالم در مطالعات تطبیقی

مقاله پژوهشیج3.46

پایان نامه سطح 3ج3.54منبع شناسی مطالعات اهل سّنت.2492

پایان نامه سطح 3ج3.65منبع شناسی مطالعات فرقه های شیعی.2493

ضرورت و فایده بهره گیری.2494
 از منابع حدیثی علویان

مقاله پژوهشیج3.46

ضرورت و فایده بهره گیری.2495
 از منابع حدیثی اباضیه

مقاله پژوهشیج3.56

ضرورت و فایده بهره گیری.2496
 از منابع حدیثی زیدیه

مقاله پژوهشیج3.54

ضرورت و فایده بهره گیری.2497
 از منابع حدیثی اسماعیلیه

مقاله پژوهشیج3.56

2498.
بررسی تحلیلی دیدگاه های آیت اهلل خامنه ای 

درباره اهل سّنت
 و عرضه آن به سیره معصومان علیهم السالم

رساله علمی سطح4ج3.44

بررسی میزان نقش هر یک از دانش های کالم، .2499
تفسیر و تاریخ در مطالعات اهل سّنت

پایان نامه سطح 3ج3.4
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

روش شناسی منابع حدیثی اهل سّنت .2500
در جدال با شیعه

پایان نامه سطح 3ج3.46

ریشه یابی تفّکر تکفیری در شیعه.2501
کید بر روایات  با تأ

پایان نامه سطح 3ب4.56

زمینه های بهره گیری شیعه و سّنی.2502
 از کلیدواژه »بدعت« در برابر یکدیگر

پایان نامه سطح 3ب4.65

2. علوم حدیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

جایگاه تخریج در تبدیل روایات موّثق.2503
 به صحیح یا حسن

مقاله پژوهشیج3.51

حوزه حدیثی رامهرمز و تعامل آن .2504
با حوزه های شیعه

پایان نامه سطح 3د1.82

الگوی هم افزایی حوزه حدیثی شیعه و سّنی .2505
بغداد در قرن 4 و 5

رساله علمی سطح4ج3.88

روش شناسی تطبیقی نقد متن حدیث.2506
 در شیعه و اهل سّنت

پایان نامه سطح 3ب4.42

تفاوت ها و شباهت های مصطلح الحدیث.2507
 شیعه و سّنی

پایان نامه سطح 3ب4.26

مقاله پژوهشیج4.17شباهت ها و تفاوت های َاسناد شیعه و سّنی.2508

چرایی نقل اندک روایات ائمه علیهم السالم.2509
 در منابع اهل سّنت

مقاله ترویجید1.83

بررسی عوامل تأثیرگذار فرامذهبی .2510
در پیدایش غلّو و تقصیر در شیعه و اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.52
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب4.83تأثیر و تأّثر حوزه های حدیثی شیعه و اهل سّنت.2511

بررسی تطبیقی مبانی و روش های تخریج.2512
 در فریقین

مقاله پژوهشیالف6.49

تخریج فروع بر اصول از منظر فقها و محّدثان .2513
اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.51

بررسی تطبیقی مبانی شیعه و سنی.2514
 در حوزه »الموضوعات«

پایان نامه سطح 3ب4.57

بررسی تطبیقی آسیب های حدیثی .2515
در شیعه و اهل سّنت

پایان نامه سطح 3الف6.07

مقاله پژوهشیج3.82َادوار پاالیش حدیث در اهل سّنت.2516

نقل از منابع اهل سّنت؛ .2517
تضعیف یا تقویت منبع حدیثی؟

مقاله پژوهشیج3.97

بررسی تطبیقی جایگاه سبب صدور .2518
در ترجیح روایت از منظر فریقین

مقاله پژوهشیب4.77

مقاله ترویجیب5تاریخ تطبیقی دانش رجال در شیعه و اهل سّنت.2519

بررسی تطبیقی عوامل پیدایش.2520
 مکاتب حدیثی در شیعه و اهل سّنت

پایان نامه سطح 3ج3.71

تفاوت بنیادین تاریخ حدیث شیعه.2521
 با تاریخ حدیث اهل سّنت

کرسی نظریه پردازیالف6.04

ک های تعّدد حدیث.2522 بررسی تطبیقی مال
 از منظر فریقین

مقاله پژوهشید1.87

بررسی تطبیقی جایگاه.2523
 حدیث متابع و شاهد نزد فریقین

مقاله پژوهشید1.64
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

الگوی نگارش جامع حدیثی.2524
 مشترک شیعه و سّنی

رساله علمی سطح4ج3.87

بررسی تطبیقی طرق تحّمل حدیث .2525
در شیعه و اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.4

ک های پذیرش کلمات.2526 مال
 اهل بیت علیهم السالم در منابع اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.9

شباهت ها و تفاوت های تعریف »حدیث« .2527
از دیدگاه شیعه و سّنی

مقاله پژوهشیب4.84

مفهوم شناسی »روایت«.2528
در کاربردهای حدیثی شیعه و سّنی

مقاله پژوهشیب4.95

مفهوم شناسی »اثر« .2529
در کاربردهای حدیثی شیعه و سّنی

مقاله پژوهشیب4.76

مفهوم شناسی »خبر«.2530
کاربردهای حدیثی شیعه و سّنی  در 

مقاله پژوهشیب4.76

معناشناسی و جایگاه »تدلیس« .2531
در منابع حدیثی شیعه و اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.47

اثرگذاری و اثرپذیری دانش رجال.2532
 در شیعه و اهل سّنت از یکدیگر

مقاله پژوهشیب4.53

تفاوت بنیادین دانش رجال شیعه.2533
 با دانش رجال سّنی

کرسی نظریه پردازیالف6.77

بررسی معیارهای انتساب کذب.2534
 به راویان شیعی در رجال اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.76

معیارهای غالی شمردن راویان شیعه.2535
 در اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.87
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی شخصیت رجالی »نافع مولی ابن عمر«.2536
 از نگاه اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.71

اعتماد برخی از محّدثان اهل سّنت.2537
 به راویان ناصبی و چرایی آن

مقاله پژوهشید1.8

تحلیل صفات »زهد« و »نترسیدن از خطرات«.2538
 در تطبیق بر برخی از راویان اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.81

نقش سند در اعتبار روایات .2539
از دیدگاه فریقین و چرایی آن

مقاله پژوهشیب5.17

نقش اقوال رجالی سّنیان.2540
ح وتعدیل راویان شیعی  در جر

مقاله پژوهشیج3.18

قرآن؛ معیار سنجش صّحت روایات.2541
 از منظر فریقین

مقاله ترویجیالف6.53

مقاله پژوهشیالف6.11نقش حدیث در توسعه ارتباطات اّمت اسالمی.2542

مقاله پژوهشید1.78شناخت راویان شیعی مرتبط با اهل سّنت.2543

مقاله پژوهشید1.86شناخت راویان امامی مرتبط با فرقه های شیعی.2544

سیر فضائل نگاری اهل بیت علیهم السالم.2545
 از سوی اهل سّنت

پایان نامه سطح 3ب4.87

گرایش فقه الحدیثی اهل سّنت .2546
در فهم روایات مرتبط با والیت

مقاله پژوهشیب4.8
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3. معارف حدیث

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

جایگاه صحابه و تابعان در تفاسیر کهن اهل .2547
سّنت و مقایسه آن با تفاسیر کهن شیعی

پایان نامه سطح 3د1.46

پایان نامه سطح 3د1.39بررسی و نقد جایگاه روایات در تفسیر اشاعره.2548

پایان نامه سطح 3د1.39بررسی و نقد جایگاه روایات در تفسیر شافعی.2549

پایان نامه سطح 3د1.37بررسی و نقد جایگاه روایات در تفسیر ماتریدیه.2550

پایان نامه سطح 3د1.39بررسی و نقد جایگاه روایات در تفسیر حنابله.2551

پایان نامه سطح 3د1.39بررسی و نقد جایگاه روایات در تفسیر مالکیه.2552

پایان نامه سطح 3د1.39بررسی و نقد جایگاه روایات در تفسیر معتزله.2553

بررسی و نقد جایگاه روایات.2554
ج و اباضیه  در تفسیر خوار

پایان نامه سطح 3د1.3

پایان نامه سطح 3د1.3بررسی و نقد جایگاه روایات در تفسیر زیدیه.2555

پایان نامه سطح 3د1.3بررسی و نقد جایگاه روایات در تفسیر اسماعیلیه.2556

پایان نامه سطح 3الف6.46سیر تطبیقی دعانگاری در شیعه و اهل سّنت.2557

عوامل تهدیدکننده تقریب مذاهب اسالمی .2558
از دیدگاه قرآن و حدیث

مقاله پژوهشیالف6.23
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تطبیقی رویکرد .2559
روایات شیعه و سّنی درباره تفسیر به رأی

مقاله پژوهشیب5.8

پایان نامه سطح 3ج3.7جایگاه روایات در منابع شیعی و سّنی علم اخالق.2560

گونه شناسی روایات امیرالمؤمنین علیه السالم.2561
 در منابع معتبر اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.62

مبانی و روش تقریب بین مذاهب.2562
 با الهام از احادیث اهل  بیت علیهم السالم

کتابب5.7

مقایسه مبانی تقریب بین مذاهب.2563
 در منابع حدیثی شیعه و اهل سّنت

پایان نامه سطح 3ب4.7

تقلید در احادیث شیعه.2564
 و تطبیق آن با دیگر مذاهب اسالمی

پایان نامه سطح 3د1.56

بررسی انتقادی کتاب »آلفوس«.2565
 بر اساس منابع حدیثی اهل سّنت

پایان نامه سطح 3د1.46

گونه شناسی مشترکات حدیثی فریقین.2566
 با بهره گیری از روش تخریج

پایان نامه سطح 3د1.75

تاریخ؛ معیاری در نقد محتوایی روایات.2567
 از منظر فریقین

مقاله پژوهشیب4.49

تحلیل تطبیقی سیره پیامبر صّلی  اهلل علیه و آله .2568
در منابع حدیثی شیعه و اهل سّنت

پایان نامه سطح 3الف6

بررسی تطبیقی روایات حضرت زهرا علیهاالسالم .2569
و عایشه در صحیح بخاری

مقاله پژوهشیج3.26

تأثیر تفسیر معصومان علیهم السالم.2570
 بر تفاسیر اهل سّنت

پایان نامه سطح 3ج3.44
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقایسه حکمت های امام علی علیه السالم.2571
 با خلفای سه گانه

رساله علمی سطح4ج3.21

مقایسه حکمت های معصومان علیهم السالم.2572
 با حکمای دیگر

رساله علمی سطح4ج3.47

بررسی و نقد مکاتب فلسفی مسلمانان.2573
 بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.59

بررسی نظام امامت و خالفت در اسماعیلیه مصر .2574
و عرضه آن به روایات دعائم االسالم

پایان نامه سطح 3د1.78

سیر متنی و محتوایی حدیث کساء.2575
 در منابع اهل سّنت

مقاله پژوهشید1.76

بررسی تطبیقی حّب اهل بیت علیهم السالم.2576
 در حدیث شیعه و اهل سّنت

پایان نامه سطح 3ج3.54

ب( ادیان و مکاتب

1. مبادی، مبانی، روش ها و منابع

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

معّرفی و نقد مقتل  های اهل  بیت علیهم السالم .2577
در منابع زیدیه

پایان نامه سطح 3د1.7

روش تعامل با پیروان ادیان الهی.2578
 در روایات اهل  بیت علیهم السالم

کتابج3.76

الگوی مطالعات تطبیقی.2579
 در قرآن و حدیث و کتب مقّدس

رساله علمی سطح4د1.87

جایگاه پلورالیسم دینی .2580
در اندیشه اهل  بیت علیهم السالم

مقاله پژوهشید1.5



275  ............................................................ اولویت هیی رژوهتی علوم و معیپف حدیث 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تطبیقی متون و منابع ادعیه.2581
 در شیعه و سایر ادیان

پایان نامه سطح 3ج3.45

مقاله پژوهشیالف6.03ضرورت مطالعه ادیان و مکاتب با زاویه حدیثی.2582

2583.
بررسی تحلیلی دیدگاه های آیت اهلل خامنه ای 

درباره ادیان و مکاتب دیگر
 و عرضه آن به آیات و روایات

رساله علمی سطح4ج3.98

ضرورت و بهره های مطالعه تطبیقی.2584
 متون مقّدس اسالمی و مسیحی

مقاله ترویجیالف6.07

ضرورت و بهره های مطالعه تطبیقی.2585
 متون مقّدس اسالمی و یهودی

مقاله ترویجیالف6.07

ضرورت و بهره های مطالعه تطبیقی.2586
 متون مقّدس اسالمی و زرتشتی

مقاله ترویجیالف6.07

ضرورت و بهره های مطالعه تطبیقی.2587
 متون مقّدس اسالمی و بودایی

مقاله ترویجیالف6.07

پیشینه مطالعات تطبیقی.2588
 متون مقّدس اسالمی و مسیحی

مقاله ترویجید1.94

پیشینه مطالعات تطبیقی .2589
متون مقّدس اسالمی و یهودی

مقاله ترویجید1.94

پیشینه مطالعات تطبیقی .2590
متون مقّدس اسالمی و زرتشتی

مقاله ترویجید1.94

پیشینه مطالعات تطبیقی .2591
متون مقّدس اسالمی و بودایی

مقاله ترویجید1.94

زمینه های علمی الزم برای مطالعات تطبیقی .2592
متون مقّدس اسالمی و مسیحی

مقاله پژوهشیب4.3
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

زمینه های علمی الزم برای مطالعات تطبیقی .2593
متون مقّدس اسالمی و یهودی

مقاله پژوهشیب4.3

زمینه های علمی الزم برای مطالعات تطبیقی .2594
متون مقّدس اسالمی و زرتشتی

مقاله پژوهشیب4.3

زمینه های علمی الزم برای مطالعات تطبیقی .2595
متون مقّدس اسالمی و بودایی

مقاله پژوهشیب4.3

الگوی مطالعات تطبیقی.2596
 متون مقّدس اسالمی و مسیحی

رساله علمی سطح4د1.87

الگوی مطالعات تطبیقی .2597
متون مقّدس اسالمی و یهودی

رساله علمی سطح4د1.87

الگوی مطالعات تطبیقی.2598
 متون مقّدس اسالمی و زرتشتی

رساله علمی سطح4د1.87

الگوی مطالعات تطبیقی .2599
متون مقّدس اسالمی و بودایی

رساله علمی سطح4د1.87

آسیب شناسی مطالعات تطبیقی.2600
 متون مقّدس اسالمی و مسیحی

پایان نامه سطح 3د1.65

آسیب شناسی مطالعات تطبیقی.2601
 متون مقّدس اسالمی و یهودی

پایان نامه سطح 3د1.65

آسیب شناسی مطالعات تطبیقی.2602
 متون مقّدس اسالمی و زرتشتی

پایان نامه سطح 3د1.65

آسیب شناسی مطالعات تطبیقی.2603
 متون مقّدس اسالمی و بودایی

پایان نامه سطح 3د1.65

مبانی مشترک در مطالعه تطبیقی .2604
متون مقّدس اسالمی و مسیحی

مقاله پژوهشید1.73
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مبانی مشترک در مطالعه تطبیقی .2605
متون مقّدس اسالمی و یهودی

مقاله پژوهشید1.73

مبانی مشترک در مطالعه تطبیقی م.2606
تون مقّدس اسالمی و زرتشتی

مقاله پژوهشید1.73

مبانی مشترک در مطالعات تطبیقی .2607
متون مقّدس اسالمی و بودایی

مقاله پژوهشید1.73

گونه شناسی تفاوت در مبانی برگرفته از.2608
 متون مقّدس اسالمی و مسیحی

مقاله پژوهشید1.85

گونه شناسی تفاوت در مبانی برگرفته از .2609
متون مقّدس اسالمی و یهودی

مقاله پژوهشید1.85

گونه شناسی تفاوت در مبانی برگرفته از .2610
متون مقّدس اسالمی و زرتشتی

مقاله پژوهشید1.85

گونه شناسی تفاوت در مبانی برگرفته از.2611
 متون مقّدس اسالمی و بودایی

مقاله پژوهشید1.85

چرایی تفاوت در مبانی برگرفته از.2612
متون مقّدس اسالمی و سایر ادیان

مقاله پژوهشید1.85

چیستی و بررسی درستی یا نادرستی.2613
 اندیشه تقریب بین ادیان

مقاله پژوهشیج3.56

مقاله پژوهشیج6.3بازتفسیر آیه »کلمة سواء« با بهره گیری از روایات.2614

بازشناسی مبانی قرآنی در تفکیک .2615
مسیحیان از یهودیان بر پایه احادیث

مقاله پژوهشیج3.86

شناخت مسیحیان .2616
بر پایه قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السالم

کتابج3.65
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شناخت یهودیان بر پایه قرآن.2617
 و احادیث اهل بیت علیهم السالم

کتابج3.64

شناخت زرتشتیان.2618
 بر پایه قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السالم

کتابج3.54

منبع شناسی مطالعات تطبیقی .2619
متون مقّدس اسالمی و مسیحی

مقاله ترویجید1.8

منبع شناسی مطالعات تطبیقی.2620
 متون مقّدس اسالمی و یهودی

مقاله ترویجید1.8

منبع شناسی مطالعات تطبیقی.2621
 متون مقّدس اسالمی و زرتشتی

مقاله ترویجید1.8

منبع شناسی مطالعات تطبیقی.2622
 متون مقّدس اسالمی و بودایی

مقاله ترویجید1.8

چرایی شکل گیری مکاتب بشری.2623
 در عقیده و عمل، از دیدگاه آیات و روایات

مقاله ترویجید1.98

کتابالف6.08انحراف در ادیان الهی از دیدگاه قرآن و حدیث.2624

ضرورت و بهره های مطالعات تطبیقی اسالم.2625
 و مکاتب بشری

مقاله ترویجیالف6.12

زمینه های علمی الزم برای.2626
 مطالعات تطبیقی اسالم و مکاتب بشری

مقاله پژوهشیب4.54

رساله علمی سطح4د1.86الگوی مطالعات تطبیقی اسالم و مکاتب بشری.2627

آسیب شناسی مطالعات تطبیقی اسالم.2628
 و مکاتب بشری

پایان نامه سطح 3د1.67

منبع شناسی مطالعات تطبیقی اسالم.2629
 و مکاتب بشری

مقاله ترویجید1.96



279  ............................................................ اولویت هیی رژوهتی علوم و معیپف حدیث 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شناخت توصیفی مکاتب بشری .2630
در عصر معصومان علیهم السالم

پایان نامه سطح 3د1.92

روش اعتبارسنجی متون مقّدس .2631
در اسالم و ادیان چهارگانه

رساله علمی سطح4ج3.65

شناخت و اعتبارسنجی منابع اصلی مسیحیت.2632
 بر پایه روش شیعه در علوم حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.65

شناخت و اعتبارسنجی منابع اصلی یهودیت.2633
 بر پایه روش شیعه در علوم حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.65

شناخت و اعتبارسنجی منابع اصلی آئین زرتشت .2634
بر پایه روش شیعه در علوم حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.65

شناخت و اعتبارسنجی منابع اصلی آئین بودائی .2635
بر پایه روش شیعه در علوم حدیث

پایان نامه سطح 3ج3.65

2. علوم و معارف تطبیقی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تطبیقی توحید .2636
در فلسفه اسالمی و یونانی و نصوص دینی

پایان نامه سطح 3الف6.88

مفهوم غایت و چگونگی بهره گیری از آن.2637
 در اندیشه اسالم و فالسفه غرب

رساله علمی سطح4د1.8

نظام حقوق اسالمی در مقایسه .2638
با نظام حقوق فرانسه

کتابد1.7

رساله علمی سطح4د1.82نقد حدیث بر پایه فلسفه غرب.2639

بررسی تطبیقی عوالم پیشین .2640
از دیدگاه فلسفه اسالمی، یونانی و نصوص دینی

رساله علمی سطح4د1.87
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

حقوق بشر از منظر قرآن و حدیث.2641
 و َاسناد سازمان ملل

کتابد1.81

شخصیت شناسی حضرت موسی علیه السالم .2642
در عهدین و تطبیق آن با روایات اسالمی

پایان نامه سطح 3د1.86

شناسایی اسرائیلیات در منابع شیعی.2643
 با تطبیق بر محتوای عهدین

پایان نامه سطح 3ج3.55

شناسایی اسرائیلیات در منابع اهل سّنت .2644
با تطبیق بر محتوای عهدین

پایان نامه سطح 3ج3.9

آینده بشر از دیدگاه احادیث اسالمی .2645
و سایر ادیان الهی

پایان نامه سطح 3ب4.4

اعتقاد به منجی در ادیان و تطبیق آن.2646
 با احادیث اسالمی

پایان نامه سطح 3ج3.8

حضرت عیسی علیه السالم و آخرالزماِن یهودی، .2647
مسیحی و اسالمی

پایان نامه سطح 3ج3.2

مقاله پژوهشیج3.68جایگاه دعا در ادیان الهی و تطبیق آن با شیعه.2648

پایان نامه سطح 3ب4.05جبر و اختیار از دیدگاه قرآن و سّنت و سایر ادیان.2649

چیستی و روش عبادت و بندگی.2650
 در قرآن و سّنت و کتب عهدین

پایان نامه سطح 3الف6.8

مقایسه حکمت های رسول اهلل صّلی اهلل علیه .2651
و آله با پیامبران دیگر

رساله علمی سطح4الف6.78

بررسی و نقد مکاتب فلسفی شرق .2652
بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.67

بررسی و نقد مکاتب فلسفی غرب.2653
 بر پایه قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4د1.76
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

2654.
بازسازی کتب انبیای بنی اسرائیل تا پیش

 از حضرت موسی علیه السالم
 بر پایه آیات و روایات اسالمی

پایان نامه سطح 3د1.8

نشر و کتمان متون مقّدس.2655
 در اسالم و ادیان چهارگانه

پایان نامه سطح 3ب4.78

آداب تعلیم و تعّلم .2656
در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه

پایان نامه سطح 3ج3.67

نقش رجال در اعتبارسنجی.2657
 متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه

پایان نامه سطح 3ج3.65

نقش دانش تخریج در اعتبارسنجی .2658
متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه

پایان نامه سطح 3ج3.76

پایان نامه سطح 3ج3.67اندیشه اخباریگری در اسالم و ادیان چهارگانه.2659

پایان نامه سطح 3ج3.67اندیشه اصولی گری در اسالم و ادیان چهارگانه.2660

پیامبران الهی از دیدگاه متون مقّدس اسالمی.2661
 و ادیان چهارگانه

کتابج3.65

روش صوفی گری از دیدگاه متون مقّدس اسالمی .2662
و ادیان چهارگانه

پایان نامه سطح 3ج3.68

اهل بیت علیهم السالم در مقایسه متون.2663
 مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه

کتابب4.76

استخاره در متون مقّدس اسالمی.2664
 و ادیان چهارگانه

مقاله پژوهشید1.89

مقاله ترویجیب4.98عفاف در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه.2665
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

حجاب در متون مقّدس اسالمی.2666
 و ادیان چهارگانه

مقاله ترویجیب4.78

مقاله ترویجیج3.86روزه در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه.2667

مقاله ترویجیج3.68نماز در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه.2668

مقاله پژوهشیب4.79قربانی در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه.2669

پایان نامه سطح 3ج3.90َاعیاد در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه.2670

آداب توّلد در متون مقّدس اسالمی.2671
 و ادیان چهارگانه

مقاله پژوهشید1.7

مقاله پژوهشیب4.94تهّجد در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه.2672

زیارت و توّسل در متون مقّدس اسالمی.2673
 و ادیان چهارگانه

مقاله پژوهشیب4.93

دعا و ذکر در متون مقّدس اسالمی.2674
 و ادیان چهارگانه

مقاله ترویجیب4.97

ُمسکرات در متون مقّدس اسالمی.2675
 و ادیان چهارگانه

مقاله ترویجیب4.93

گوشت های حرام در متون مقّدس اسالمی.2676
 و ادیان چهارگانه

مقاله ترویجیب4.96

جایگاه پدر و مادر و وظایف فرزندان .2677
در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه

پایان نامه سطح 3ج3.67

کتابب4.95زن در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه.2678
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کتابب4.92معاد در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه.2679

کتابج3.89نبّوت در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه.2680

وصایت نبی در متون مقّدس اسالمی.2681
 و ادیان چهارگانه

کتابج3.8

صفات خدا در متون مقّدس اسالمی.2682
 و ادیان چهارگانه

پایان نامه سطح 3ج3.9

شیطان در متون مقّدس اسالمی .2683
و ادیان چهارگانه

کتابج3.09

وجوهات در متون مقّدس اسالمی .2684
و ادیان چهارگانه

پایان نامه سطح 3ب4.78

امربه معروف و نهی از منکر.2685
 در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه

کتابب4.78

پایان نامه سطح 3د1.90کودک در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه.2686

سالمند در متون مقّدس اسالمی .2687
و ادیان چهارگانه

پایان نامه سطح 3د1.94

بهره گیری از کتاب آسمانی.2688
 در متون مقّدس اسالمی و ادیان چهارگانه

پایان نامه سطح 3ب4.87

تأثیر متون مقّدس اسالمی بر دانش.2689
 در مقایسه با متون مقّدس ادیان چهارگانه

رساله علمی سطح4د1.67
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ج( مستشرقان

1. مبادی، مبانی، روش ها و منابع

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تاریخ گذاری سندی؛ ترجمه و تحلیل مقّدمه .2690
آخرین کتاب خوتیر ینبل 

رساله علمی سطح4د1.8

پایان نامه سطح 3د1.61بررسی و نقد شیعی حدیث   پژوهی رابرت گلیو .2691

پایان نامه سطح 3د1.61بررسی و نقد شیعی حدیث پژوهی اندرو نیومن .2692

بررسی و نقد شیعی حدیث پژوهی.2693
 کریستوفر ملچرت 

پایان نامه سطح 3د1.61

حدیث پژوهی در آلمان؛ نقد و بررسی شیعی .2694
دیدگاه های خاورشناسان آلمانی

پایان نامه سطح 3د1.69

2695.
حدیث پژوهی در فلسطین اشغالی؛ 

نقد و بررسی شیعی فعالیت های حدیثی 
دانشگاه عبری اورشلیم

رساله علمی سطح4د1.93

بررسی تأثیر مطالعات عهدین.2696
 بر حدیث پژوهی غربی

پایان نامه سطح 3ج3.69

پایان نامه سطح 3د1.83بررسی و نقد شیعی حدیث پژوهی گریگور شولر .2697

تحلیل و نقد شیعی دیدگاه های خاورشناسان .2698
درباره خاستگاه احادیث فقهی

رساله علمی سطح4ب4.92

پایان نامه سطح 3د1.72بررسی و نقد شیعی حدیث پژوهی اندرو ریپین .2699

بررسی و نقد شیعی حدیث پژوهی خاورشناسان .2700
تجدید نظر طلب

پایان نامه سطح 3د1.72
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شناخت، تحلیل و نقد دیدگاه های مستشرقان .2701
در حوزه دعا

پایان نامه سطح 3ج3.84

نقد و بررسی شیعی حدیث پژوهی.2702
کلی   رونالد پی با

مقاله پژوهشید1.86

نقد و بررسی شیعی حدیث پژوهی .2703
محمدعلی امیر معّزی

مقاله پژوهشید1.86

مقاله پژوهشید1.83نقد و بررسی شیعی حدیث پژوهی نورمن کالدر .2704

نقد و بررسی شیعی حدیث پژوهی.2705
 ام  جی کیستر 

مقاله پژوهشید1.83

مقاله پژوهشید1.83نقد و بررسی شیعی حدیث پژوهی یوری روبین .2706

نقد و بررسی شیعی حدیث پژوهی.2707
 مارسین کاوسکی 

مقاله پژوهشید1.83

نقد و بررسی شیعی حدیث پژوهی.2708
 ویلفرد مادلونگ 

پایان نامه سطح 3د1.83

نقد و بررسی شیعی حدیث پژوهی .2709
محمدعلی بیوکارا 

مقاله پژوهشید1.83

مقاله پژوهشید1.83نقد و بررسی شیعی حدیث پژوهی لیاقت تکیم .2710

مقاله پژوهشید1.83نقد و بررسی شیعی حدیث پژوهی جاناتان براون .2711

ترجمه و تحلیل کتاب »میالد اسالم وحی.2712
 و نوآوری تاریخی« لودویگ آمان 

پایان نامه سطح 3ج3.76

بررسی نقش دانشگاه توبینگن .2713
در حدیث پژوهی غربی

رساله علمی سطح4ج3.51
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج3.85گونه شناسی احادیث مورد مطالعه خاورشناسان.2714

پدیدارشناسی در مطالعات حدیثی غربی؛ .2715
امکانات و محدودیت ها

رساله علمی سطح4د1.69

تاریخی نگری در مطالعات حدیثی غربی؛ .2716
امکانات و محدودیت  ها

رساله علمی سطح4د1.86

نقد تاریخی در مطالعات حدیثی غربی؛.2717
 امکانات و محدودیت ها

رساله علمی سطح4د1.89

جایگاه تاریخ در نقد حدیث؛ مطالعه تطبیقی.2718
 نقد تاریخی غربی و نقد حدیث اسالمی

رساله علمی سطح4د1.88

شک گرایی در حدیث پژوهی؛ مطالعه تطبیقی .2719
شک گرایی غربی و نظریه انسداد

رساله علمی سطح4د1.76

نقش رمانتیسیم در مطالعات حدیثی غربی؛ .2720
امکانات و محدودیت ها

رساله علمی سطح4د1.56

پایان نامه سطح 3د1.76بررسی تحلیلی مکاتب حدیثی خاورشناسان.2721

بررسی تطبیقی دیدگاه های.2722
 مستشرقان شرقی و غربی در حوزه حدیث

پایان نامه سطح 3د1.56

بومی سازی مطالعات حدیثی غربی؛.2723
 چالش  ها و فرصت  ها

مقاله پژوهشیالف6.18

مروری بر مطالعات حدیثی در فرانسه .2724
کید بر آثار ماسینیون  با تأ

رساله علمی سطح4ج3.61

مروری بر مطالعات حدیثی در انگلستان؛ .2725
کید بر آثار مارگلیوث  با تأ

رساله علمی سطح4ج3.61

جایگاه حدیث در مطالعات اسالمی غربی .2726
)مطالعه آماری(

مقاله پژوهشیب4.92



287  ............................................................ اولویت هیی رژوهتی علوم و معیپف حدیث 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مستشرقان مستبصر؛ .2727
بررسی دیدگاه های پیش و پس از اسالم

پایان نامه سطح 3د1.96

مقاله پژوهشیج3.73فلسفه علوم حدیث در نگاه خاورشناسان.2728

مقاله پژوهشیج3.76نقش احادیث در فرقه شناسی خاورشناسان.2729

راوی پژوهی خاورشناسان )بررسی راویان .2730
برجسته در مطالعات خاورشناسان(

پایان نامه سطح 3ج3.65

بررسی نقش دانشگاه لیدن هلند.2731
 در حدیث پژوهی غربی

رساله علمی سطح4ج3.6

ریخت  شناسی در حدیث پژوهی؛.2732
 امکانات و محدودیت ها

مقاله پژوهشید1.89

بررسی و ریشه یابی تطبیقی دیدگاه های .2733
مستشرقان یهودی و مسیحی در حوزه حدیث

رساله علمی سطح4د1.69

تحلیل آثار حدیث  پژوهان انگلیسی؛.2734
کسفورد و هاروارد  دانشگاه آ

رساله علمی سطح4ج3.6

الگوی روش شناسی،.2735
 تحلیل و نقد آثار مستشرقان

رساله علمی سطح4ج3.5

بررسی و نقد زبان شناسی چامسکی .2736
بر پایه آموزه های قرآن و حدیث

رساله علمی سطح4ج3.45

کنون.2737 پایان نامه سطح 3ج3.56روند بررسی و نقد مستشرقان از آغاز تا

مقاله پژوهشیب4.76مبانی مطالعات استشراقی از قرآن و سّنت.2738
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2. مطالعات امامیه

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تطبیقی دیدگاه های اهل سّنت.2739
 و مستشرقان درباره حدیث شیعه

پایان نامه سطح 3الف6.09

مقاله پژوهشیالف6.93چرایی توجه مستشرقان به میراث حدیثی شیعه.2740

ضرورت مطالعات استشراقی.2741
 در حوزه حدیث شیعه

مقاله ترویجیالف6.83

ماموریت های مطالعات استشراقی در حوزه .2742
حدیث شیعه

مقاله پژوهشیالف6.76

زمینه های علمی الزم.2743
 برای مطالعات استشراقی در حوزه حدیث شیعه

پایان نامه سطح 3الف6.74

مقاله ترویجیب5.56بررسی و نقد نگاه شاخت به حدیث شیعه.2744

پایان نامه سطح 3الف6.67سیر مطالعات مستشرقان درباره حدیث شیعه.2745

پایان نامه سطح 3ب5.56مطالعات مستشرقان درباره مکتب اخباریگری.2746

پایان نامه سطح 3ب5.56مطالعات مستشرقان درباره مکتب اصولی گری.2747

تأثیرپذیری مستشرقان از اهل سّنت .2748
در مطالعات حدیث امامیه

مقاله پژوهشیالف6.05

پایان نامه سطح 3الف6.67سیر مطالعات امامیه درباره مستشرقان.2749

گونه شناسی تحلیلی نقد امامیه.2750
 نسبت به حدیث شناسی مستشرقان

رساله علمی سطح4د1.97
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ترویجیالف6.76شناخت توصیفی ناقدان مستشرقان در امامیه.2751

روش شناسی مستشرقان.2752
 در مطالعات حدیث امامیه

پایان نامه سطح 3د1.89

مقاله ترویجیب5.01بررسی و نقد نگاه مایکل کوک به حدیث شیعه.2753

زمینه های علمی الزم برای استشراق شناسی .2754
حدیثی در حوزه مطالعات امامیه

مقاله پژوهشیالف6.5

تأثیرات خوب و بد مطالعات حدیث شناسی .2755
مستشرقان درباره امامیه بر علوم حدیث شیعه

مقاله پژوهشیب5.02

گزاره شناسی مستشرقان.2756
 در پذیرش حدیث امامیه

مقاله پژوهشید1.98

گونه شناسی نفی حدیث امامیه.2757
 از سوی مستشرقان

مقاله پژوهشید1.98

مقاله ترویجیب5.4بررسی و نقد نگاه موتسکی به حدیث شیعه.2758

بررسی رویکرد مستشرقان آلمانی.2759
 نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیج3.88

بررسی رویکرد مستشرقان آمریکایی .2760
نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیج3.88

بررسی رویکرد مستشرقان انگلیسی.2761
 نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیج3.88

بررسی رویکرد مستشرقان هلندی.2762
 نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیج3.88

بررسی رویکرد دانشگاه میشیگان.2763
 نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیج3.88
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بررسی رویکرد دانشگاه ویلنیوس لیتوانی.2764
 نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیج3.88

بررسی رویکرد دانشگاه کالیفرنیا.2765
 نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیج3.88

بررسی رویکرد دانشگاه ییل.2766
 نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیج3.88

بررسی رویکرد دانشگاه هاروارد.2767
 نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیج3.88

بررسی رویکرد دانشگاه بارایالن فلسطین اشغالی .2768
نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیج3.88

بررسی و نقد رویکرد مادلونگ  .2769
نسبت به حدیث شیعه

پایان نامه سطح 3ب4.3

بررسی و نقد رویکرد اتان کولبرگ.2770
  نسبت به حدیث شیعه

پایان نامه سطح 3ب4.3

بررسی رویکرد آنه ماری شیمل.2771
  نسبت به حدیث شیعه

پایان نامه سطح 3ب4.3

بررسی رویکرد هالم.2772
 نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیب4.3

بررسی رویکرد مارکوس الالنی.2773
  نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیب4.3

بررسی رویکرد اشمیتکه.2774
  نسبت به حدیث شیعه

مقاله پژوهشیب4.3
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3. مطالعات غیر امامیه

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تأثیرات مثبت و منفی استشراق.2775
 بر جریان حدیث پژوهی اهل سّنت

رساله علمی سطح4ب4.16

نقش احادیث اهل سّنت.2776
در شکل گیری دیدگاه های خاورشناسان

رساله علمی سطح4الف6.77

مقایسه نگاه گلدزیهر به حدیث اهل سّنت.2777
 با نگاه محمود ابوریة

مقاله پژوهشیج3.76

پایان نامه سطح 3ب4.78مطالعات اهل سّنت درباره حدیث اسماعیلیه.2778

پایان نامه سطح 3ب4.78مطالعات مستشرقان درباره حدیث اباضیة.2779

پایان نامه سطح 3ب4.78مطالعات مستشرقان درباره حدیث زیدیه.2780

پایان نامه سطح 3ب4.78مطالعات مستشرقان درباره حدیث علویون.2781

گونه شناسی تحلیلی نقد اهل سّنت.2782
 نسبت به حدیث شناسی مستشرقان

رساله علمی سطح4د1.85

شناخت توصیفی ناقدان مستشرقان.2783
 در اهل سّنت

مقاله ترویجیب4.7

روش شناسی مستشرقان .2784
در مطالعات حدیث اهل سّنت

پایان نامه سطح 3د1.89

زمینه های علمی الزم برای استشراق شناسی .2785
حدیثی در حوزه مطالعات غیر امامیه

مقاله پژوهشیب4.8

تأثیرات خوب و بد مطالعات حدیث شناسی .2786
مستشرقان درباره غیر امامیه بر علوم حدیث

مقاله پژوهشیب4.67
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

گزاره شناسی مستشرقان.2787
 در پذیرش حدیث غیر امامیه

مقاله پژوهشید1.98

گونه شناسی نفی حدیث غیر امامیه.2788
 از سوی مستشرقان

مقاله پژوهشید1.67

نگاه مستشرقان به احادیث سّنی .2789
قرن نخست هجری

مقاله پژوهشیج3.6

نگاه مستشرقان به احادیث سّنی.2790
 قرن دوم هجری

مقاله پژوهشیج3.6

نگاه مستشرقان به احادیث سّنی .2791
قرن سوم هجری

مقاله پژوهشیج3.6

نگاه مستشرقان به احادیث سّنی.2792
 قرن چهارم هجری

مقاله پژوهشیج3.6

نگاه مستشرقان به احادیث سّنی .2793
قرن پنجم هجری

مقاله پژوهشیج3.6

گونه های سندپژوهی مستشرقان.2794
 در حدیث اهل سّنت

مقاله پژوهشیج3.69

گونه های متن پژوهی مستشرقان.2795
 در حدیث اهل سّنت

مقاله پژوهشیج3.69

تدوین حدیث اهل سّنت .2796
در نگاه مستشرقان

کتابج3.93

رویکرد مستشرقان نسبت به حّجیت .2797
حدیث اهل سّنت

مقاله ترویجیج3.54

رویکرد مستشرقان نسبت به ماهیت .2798
حدیث اهل سّنت

مقاله ترویجیج3.65
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی های مستشرقان در موضوع.2799
 حدیثی »آداب« در اهل سّنت

مقاله پژوهشیج3.54

بررسی های مستشرقان در موضوع .2800
حدیثی »فقه« در اهل سّنت

مقاله پژوهشیج3.89

بررسی های مستشرقان در موضوع .2801
حدیثی »والیت« در اهل سّنت

مقاله پژوهشیب4.6

مقایسه نگاه مستشرقان در تاریخ گذاری حدیث .2802
اهل سّنت با نگاه اهل سّنت در دانش تخریج

مقاله پژوهشیج3.56

بررسی های مستشرقان در موضوع.2803
 حدیثی »حقوق« در اهل سّنت

مقاله پژوهشیج3.67
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فصل پنجم: ارائه آمار و توزیع فراوانی عناوین پژوهشی

در پایان آماری از تعداد عناوین بر اساس گرایش های علوم و معارف حدیث، قالب های پژوهشی 
و اولویت ها ارائه می گردد.

گرایش ها الف( توزیع فراوانی عناوین پژوهشی بر اساس 

ع 2803 عنوان پژوهشی، بیشتر موضوعات  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد از مجمو
ح بوده است. اولویت های پژوهشی  در بحث »معارف حدیث« با تعداد 1051 عنوان پژوهشی مطر
ع  »علوم حدیث« با 731 عنوان در رتبه بعدی قرار دارد. »حدیث و علوم اسالمی« با 684 موضو

پژوهشی در ردیف سوم و »مطالعات تطبیقی« 337 عنوان را به خود اختصاص داده است.
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گزارش می شود. گرایش بر اساس شاخه های اصلی آن ها  در جدول ذیل تعداد عناوین هر 

درصدتعداد عناوینشاخه هاساختار اصلی

علوم حدیث

1435.10فقه الحدیث
1083.85رجال

1053.74قواعد الحدیث و درایه
1184.20تاریخ حدیث

1495.31منبع شناسی و اعتبار سنجی
نسخه شناسی، تصحیح متون 

و باز سازی کتب
1083.85

معارف حدیث

2127.56ادعیه، زیارات، اذکار و آداب
تاریخ و سیره اهل بیت، پیامبران

 و امامزادگان علیهم السالم
1113.96

72825.97حدیث و علوم

حدیث و علوم اسالمی

30911.02حدیث، تفسیر و علوم قرآن
933.31حدیث، اخالق و عرفان
1304.63حدیث، حکمت و کالم

1525.42اصول، فقه و حقوق مأثور

مطالعات تطبیقی

1113.96اهل سّنت و فرقه های شیعی

1134.03ادیان و مکاتب

1134.03مستشرقان
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ب( توزیع فراوانی عناوین پژوهشی بر اساس قالب های پژوهشی

ع در ردیف اول قرار دارد  ع عناوین، قالب »مقاله علمی پژوهشی« با تعداد 1405 موضو از مجمو
گرفته است. در نمودار ذیل تعداد عناوین بر  ع پژوهشی در رتبه آخر جای  و »درس نامه« با 3 موضو

ع و قالب پژوهشی نمایش داده می شود. اساس نو
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درصدتعداد عناوینقالب و نوع پژوهشردیف

140550.12مقاله علمی-پژوهشی1
2448.70مقاله علمی- ترویجی2
2478.81رساله علمی سطح34
75727پایان نامه سطح 43
1244.42کتاب5
30.10درس نامه6
90.32طرح نامه7
140.49کرسی های نظریه  پردازی8

ج( توزیع فراوانی عناوین پژوهشی بر اساس اولویت ها

ع 2803 عنوان پژوهشی  یافته های پژوهش حاضر در بخش اولویت بندی نشان داد از مجمو
 849 »ب«،  اولویت  به  عنوان   546 »الف«،  اولویت  به  پژوهشی  نیازهای  از  عنوان   296 تعداد 
عنوان به اولویت »ج« و 1112 عنوان به اولویت »د« اختصاص یافته است. فراوانی و درصد هریک 

از اولویت ها در دو نمودار ذیل نمایش داده شده است.





نمایه

بخش سوم
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مفاهیم و اصطالحات

الف      
	yآداب

آداب آراستگی 867
آداب آشامیدن و خوردن 874

آداب ارشاد جاهل 863
آداب استحمام 870

آداب استفاده از انگشتر 905
آداب استخاره 855

آداب امربه معروف 864
آداب بوسیدن 921
آداب بیماری  914

کیزگی 867 آداب پا
آداب پوشش 925

آداب تبری 890
آداب تجارت 866

آداب تجهیز میت 884
آداب تخلی 868

آداب تسلیت 913
آداب تشییع جنازه 885

آداب تعلیم و تعلم2656
آداب تغافل 861
آداب تفکر 879

آداب تالوت قرآن 889
آداب توبه 891

آداب تولد در ادیان 2671
آداب تهیه مقدمات حج 893

آداب حجامت 873
آداب خروج از خانه 924

آداب خضاب 877
ع 862 آداب خضو

آداب خوابیدن و بیدار شدن 869
کاری 865 آداب درخت 

آداب دست دادن 921
آداب دعا 894

آداب دفن میت 886
آداب دید و بازدید 911

آداب ذکر 856
آداب راه رفتن 927

آداب رفتار با والدین 926
آداب روز پنجشنبه 904

آداب روز جمعه 854
آداب روزه 895

آداب روزهای هفته 906
آداب زیارت 897

آداب زیارت قبور 896
آداب ساعات شبانه روز 909

گفتن 912 آداب سخن 
آداب سالم و وداع 922

آداب شب زنده داری 900
آداب شنیدن 878

آداب صدقه 857
آداب طلب رزق 883
آداب عطر زدن 876

آداب عقیقه 887
آداب عیادت 915

آداب عید 923
آداب فقر 930

آداب ماه های قمری 910
کار 929 آداب محل 

آداب مسجد 899
ک زدن 871 آداب مسوا

آداب معاشرت 916 ، 920
آداب مهمانی 919

آداب مو  872
آداب ناخن 875

آداب نشر حدیث 328
آداب نگارش حدیث 347



........................................................................................   ای ذومل ن ییه  302

آداب نگارش قرآن 347
آداب نماز 853

آداب نماز آیات 907
آداب نمازحاجت 901
آداب نماز خوف 903
آداب نماز مسافر 903

آداب نماز نافله 902
آداب نوشتن 880

آداب و اخالق 799
آداب وداع برای حج 892

آداب وصیت 881
آداب وضو 898

آداب و عرفان 799
آداب وقف 908

آداب والدت 928
آداب ولیمه 888

آداب ورود به خانه 924
آسیب شناسی آداب 763 ، 764

پذیرش آداب اجتماعی 742
تولید آداب 740

رازداری در روابط 931 ، 933
روش شناخت آداب 756

شرایط سفر 849 
شستن دست قبل از غذا 735

شیوه رفتار با بدهکار 838
شیوه رفتار با خویشاوندان 834

شیوه رفتار با طلبکار 839
شیوه رفتار با موذن 831

شیوه رفتار با نصیحت خواه 832
گیرنده 836 شیوه رفتار با مشورت 

شیوه رفتار با ناصح 835
محتوای آداب 750

ع شناسی آداب 802 موضو
نخوابیدن در مسجدالنبی 734

هدف شناسی آداب 753

	yآموزش
آسیب شناسی آموزش 1154
آموزش اخالق اسالمی 1125
آموزش حقوق اسالمی 1125

آموزش مدیریت خانواده 1126
آموزش نظامی عمومی 1749

آموزش و پرورش 1122
آموزش وظایف خانواده 1127
الگوی آموزش ابتدایی 1168

الگوی آموزش در مهدکودک 1165
الگوی آموزش عمومی 1163 ، 1170

الگوی آموزش متوسطه 1169
حدیث و علوم آموزشی 1101 ، 1102 ، 1111

راهبردهای آموزش 1131
روش شناسی آموزش نقادی 1156

شیوه های آموزش ابتدایی 1145
	yآینده پژوهی

آینده جهان اسالم 1545
آینده نگری و تقدیر 1547

احادیث و پیشگویی حوادث 1549 ، 1563
اراده الهی و آینده انسان 1567

اسالم و آینده جهان 1548
اعجاز و ظهور امام مهدی )علیه السالم( 1557

امدادهای غیبی و ظهور 1557
برکت و آینده انسان 1570
توسل و آینده انسان 1571

دعا و آینده انسان 1569
دوران ظهور امام مهدی)علیه السالم( 1546

رجعت و یاری امام مهدی)علیه السالم( 1559
عالم غیب و آینده پژوهی 1550

فتنه ها و ظهور امام مهدی)علیه السالم( 1558
گناه و آینده انسان 1566
نیت و آینده انسان 1568

وعده های الهی و آینده پژوهی 1551
هدایت الهی و آینده پژوهی 1552
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	yاجازه
کتاب 567 اجازه و اعتبار 

محتوا پژوهی اجازات 344
ع شناسی اجازات 344 موضو

رویکرد محدثان به اجازات 456
	yاحادیث

آسیب شناسی احادیث 544 ، 556 ، 562
آسیب شناسی احادیث حکمی 2265

احادیث اخالقی مشکل 2112
احادیث اخالقی مورداختالف 2113

احادیث تساقط و تخییر 139
احادیث خلقت انسان 1656
احادیث رویان شناسی 1655

احادیث عرفانی مشکل 2112
احادیث عرفانی مورداختالف 2113

کالمی و قرآن 2272 احادیث 
احادیث متکلمین بغداد 2190

اعتبار احادیث اخالقی 2109 ،  2111
اعتبار احادیث اصولی 2362

اعتبار احادیث اعتقادی 2251
اعتبار احادیث حکمی 2270

اعتبار احادیث عرفانی 2109 ،  2111
کالمی2271 اعتبار احادیث 
اقسام احادیث منسوخ 129
پرونده علمی احادیث 333

پیدایش اختالف در احادیث 132
تخریج احادیث اخالقی 2116
تخریج احادیث عرفانی 2116

تخصیص احادیث عام 43
تقیید احادیث مطلق 44

جمع بین احادیث 136138
چیستی احادیث اجتماعی 2139

چیستی احادیث اخالقی 2150
چیستی احادیث عرفانی 2115
حجیت احادیث اخالقی 2114

حجیت احادیث تفسیری 1836 ، 1837
حجیت احادیث عرفانی 2114
خاستگاه احادیث طبی 1624

ع به احادیث 56 روش های رجو
سبب صدور و علت حکم در احادیث 46

شناخت احادیث موضوعه 568
شناسایی احادیث منسوخ 128

علوم جدید و حل اختالف احادیث 135
فهم احادیث اخبار از غیب 2250

فهم احادیث اخالقی 2107 ، 2108
فهم احادیث اصولی 2363

فهم احادیث پرداخت زکات 2348
فهم احادیث حکمی 2267
فهم احادیث زندان 2349

فهم احادیث عرفانی 2107 ، 2108
کالمی 2273 ، 2274 فهم احادیث 

فهم احادیث معاد 2249
فهم احادیث منقبت 2248

فهم احادیث نماز مسافر 2347
قرینه و سبب صدور احادیث 47

منابع احادیث حکمی 2263 ، 2264
منبع احادیث اصولی 2364

	yاخالق، مباحث اخالقی
اخالق حرفه ای امام جماعت 2166

اخالق حرفه ای بازاریان 2160
اخالق حرفه ای پژوهشگران 2167

آخالق حرفه ای روحانیون 2162
اخالق حرفه ای سیاستمداران 2163

کارگران 2158 اخالق حرفه ای 
کشاورزان 2159 اخالق حرفه ای 

اخالق حرفه ای معلمان 2161
اخالق حرفه ای ورزشکاران 2147
اخالق حرفه ای هنرمندان 2157

اخالق قناعت 2184
کارگزاران و اخالق مردم 2129 اخالق 
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اخالق و تربیت 2093
اخالق و زنازاده 2149

اخالق و سیاست 2092
اسباب تواضع 2181

اسباب خلوص 2182
الگوی اخالق اجتماعی 2104
الگوی تکریم مراجعین 2164

گذشت 2148 الگوی 
گرایی در اخالق 2102 انزوا

ایجاد امنیت اخالقی 1224
ایجاد محیط اخالقی 1235

پرخوری و قساوت 2124
چیستی اخالق پزشکی 2156

چیستی اخالق حرفه ای 2152
چیستی ریاضت 2168

چیستی فضایل اخالقی 2140
چیستی قناعت 1251

حیوان آزاری در حدیث 2150
خدمت به مردم 1250

گسترش صداقت 1265 راه های 
رسانه ها و اخالق 2145

روح عبودیت 2170
سالمت جسمی و اخالق 2146

شناخت مکاتب اخالقی 2100
شیطان و نفس اماره 2154

عناوین رذایل اخالقی 2136
عناوین فضایل اخالقی  2135 ، 2136

غذای بیرون از منزل 845
کرامت و پیشرفت 1293

گسترش اخالق اسالمی 2153
مبانی اخالق اجتماعی 2104 ، 2139

مبانی اخالق اسالمی 2098
مبانی اخالق پزشکی 2156

محیط آموزشی و اخالق 2144
گناه 2143 مصادیق اعتراف به 

مصادیق خیرخواهی 2141
مصادیق غضب 2142

مصادیق وابستگی به دنیا 2123
مصادیق وقت شناسی 1327

منابع اخالق اسالمی 2096
منابع حدیثی اخالق 2106

ع شناسی اخالق 2094 موضو
نظام اخالقی اسالم 2138

نیاز به نماز 2173
	yازدواج

آسیب شناسی ازدواج 1338
کمال انسان 1332 ازدواج و 

اقتصاد و ازدواج 1339
پیشینه ازدواج موقت 1331

تسهیل ازدواج 1179
توقعات غلط در ازدواج 1340

شغل و ازدواج 1341
هراس از ازدواج 1337

هزینه های ازدواج 1342
	yاستنساخ

شناخت مصطلحات استنساخ 638
کثرت استنساخ 661 ، 663 عوامل 

	yاصول، اصول مأثور، مباحث علم اصول
اجتماع امر و نهی 2396

احیای اصول مأثور 2322
استعمال لفظ در معانی متعدد 2375

استعمال مشترک در معانی متعدد 2376
اصل و مصنف 512

اصولی گری در اسالم و ادیان 2659
امر به شی و نهی از ضد 2397

بازسازی اصول اولیه 631
بهره گیری از روایات در اصول عملی 2329
بهره گیری از روایات در اصول لفظی 2329

پیشینه استصحاب نقلی 2330
پیشینه برائت نقلی 2331
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تشریع و تقنین عرفی 2365
ثابت و متغیر در دین 2369

جدایی اصول از حدیث 2333 ، 2334
چیستی اصول مأثور 2319

چیستی مصالح عامه 2405
حجیت قطع و ظن 2368

حدیث و روش قاعده محور اصولی 2361
حدیث و روش متن محور اصولی 2361

حقیقت شرعی و عرفی 2373
حقیقت و مجاز 2372

داللت اقتضا و التزام 2377
روش استنباط از تقریر معصوم )علیه السالم( 5

سیر اصول مأثور 2325
فضای صدور و احکام شرعی 2347 ، 2356

قصد و داللت دلیل 2374
کاربردهای اصل 511

گرایش های اصولی و عرضه به ثقلین 2360
گرایش فقهی 2368 گرایش اصولی و 

مبانی استنباط از تقریر معصوم )علیه السالم( 5
مبانی دانش اصول 2359

گرایش اصولی 2367 مبنا و 
مبنای اصولی و مبنای فقهی 2367

مدلول ادات حصر 2390
مدلول اسم اشاره 2388

مدلول امر در عبادات 2394
مدلول امر و نهی 2393

مدلول أو 2384
مدلول باء تبعیض 2392

مدلول ضمیر 2389
مدلول عسی 2386

مدلول الم جر 2387
مدلول لعل 2385

مدلول من تبعیض 2391
مدلول واو عاطفه 2383

معنای ظن در روایات 2370

معنای یقین 2371
مفهوم اولویت 2378

مفهوم زمان 2382
مفهوم شرط 2380
مفهوم عدد 2381

مفهوم وصف 2379
نسخ حکم 125

نگاه تاریخی به قراین 2335
وجوب مقدمه واجب 2395

	yاقتصاد، مباحث اقتصادی
استمرار رشد اقتصادی 1389

اضرار و اقتصاد 1431
افزایش بهره وری 1425

اقتصاد جهانی و فرهنگ 1442
اقتصاد خانواده 1401

اقتصاد دانش بنیان 1402
اقتصاد ملی و فراملی 1423

اقتصاد و تربیت اخالقی 2131
اقتصاد و خودسازی 1416

اقتصاد و رشد انسان 1413
اقتصاد و سیاست داخلی 1417

اقتصاد و سیاست خارجی 1424
اقسام قرض الحسنه 1426

الگوی اعطای تسهیالت 1390
الگوی ثروتمندی 1319

الگوی مصرف 846
بانکداری جمهوری اسالمی 1430

برتری اقتصاد اسالمی 1434
بودجه ی مقایسه ای 1392
پیشگیری از اختالس 1421

تقوا و تولید 1428
تالش و اقتصاد 1433
توکل و اقتصاد 1433

تولید ابزار غیراسالمی  1429
کاالی غیراسالمی 1429 تولید 
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ثروت در حدیث 1395
چیستی اقتصاد اسالمی 1410
چیستی رفاه اقتصادی 1411
چیستی عدالت شغلی 1412

حدیث و علوم اقتصادی 1386 ، 1388
دعا و اقتصاد 1433

دانشمندان و رشد اقتصادی 1436
ذکر و اقتصاد 1433

راه های مبارزه با فساد 1324
راه های مبارزه با فقر 1324
ربا و انحطاط اخالقی 1418

رزق و اقتصاد 1400
روش مصرف بیت المال 1385

سرمایه حالل 1395
صیانت اقتصاد از بیگانگان 1420
کارفرمایی دولت در اقتصاد 1440

مال حالل و مال حرام 1435
مالیات در حدیث 1494

مبارزه با احتکار 1432
مبارزه با اسراف 1419

مبارزه با تبذیر 1419
مبارزه با ثروت اندوزی 1439

محدودیت مصرف 1391
کرم )صلی اهلل علیه و آله  مدیریت اقتصادی پیامبرا

و سلم( 1437
مدیریت اقتصادی امام علی )علیه السالم( 1438

کاالی خارجی 1427 مصرف 
معنویت و رشد اقتصادی 1397

مقابله با انحصار اقتصادی 1415
ع شناسی اقتصاد 1408 موضو

وام و اشتغال 1414
هستی شناسی و اقتصاد 1398

یارانه نقدی و یارانه غیرنقدی 1409
	yاقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی 1505

اقتصاد مقاومتی و دفع تحریم 1404
اقتصاد مقاومتی و رشد جمعیت 1406

اقتصاد مقاومتی و سالمت جسمانی 1407
اقتصاد مقاومتی و عزت اسالمی 1458
امر به معروف و اقتصاد مقاومتی 1403

موانع اقتصاد مقاومتی 1399
	yامر به معروف

امر به معروف در متون مقدس 2685
امر به معروف دولت و مردم 1262

حدود امربه معروف 2410
حمایت حقوقی از آمران به معروف 2316

عمومیت امر به معروف 1267
	yامنیت، علوم امنیتی

الگوی جامع امنیت 1729
امنیت و پیشرفت 1727

حدیث و علوم امنیتی 1726-1724
راهکارهای امنیت ملی 1745

گزاره های امنیتی 1744
مبانی امنیت ملی 1745

هندسه ایجاد امنیت 1728
	yانسان، انسان شناسی

انسان و علم به صفات خدای متعال 2186
بطالن انسان محوری1130

انسان سالمند در ادیان 2687
مبانی انسان شناسی2217

ب      
	yبهداشت

الگوی تغذیه سالم 1619
بهداشت در حدیث 1616، 1615

بهداشت روستائیان 1643
بهداشت شخصی 1648

بهداشت شهری 1645
گروهی 1649 بهداشت 
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کار 1646 بهداشت محیط 
بهداشت منزل 1647

بهداشت عمومی و بهداشت خاص 1642
بهداشت و پیشگیری از بیماری 1641

بهداشت و سالمت غذایی 1644
تربیت بدنی در حدیث 1622
ک 1639 تفاوت فصلی پوشا

جایگاه پرستار 1621
زیبایی و سالمت 1627

نظام سالمت 1620
نظافت شهری 1625
نماز و سالمت 1623

ورزش در اسالم 1617

پ      
	yپژوهش

پژوهش روایات تاریخی 949
کارآمد 940 روش پژوهش 

عوامل تقویت پژوهش 1133، 1148
موانع پژوهش 1133، 1148

کارآمد 940 نظام پژوهش 
نظام تربیت پژوهشگر 1128

	yپژوهشگاه
قواعد فعالیت پژوهشگاه ها 350
مبانی فعالیت پژوهشگاه ها 350

ت      
	yتاریخ حدیث

انحراف در تاریخ حدیث 399
پژوهش در تاریخ حدیث 376

تاریخ و تاریخ حدیث 366
تاریخ و آسیب شناسی حدیث 358

تاریخ حدیث و اعتبار حدیث 357، 362
تاریخ حدیث و پذیرش حدیث 372

تاریخ حدیث و پیامبران)علیهم السالم( 397 ، 
398

تاریخ حدیث در خوزستان 449 ، 450، 451
گیالن 452 تاریخ حدیث در 

تاریخ حدیث و راوی شناسی 374
تاریخ حدیث و سندشناسی 373

تاریخ حدیث و طبقات محدثین 373
تاریخ حدیث و نسخه شناسی 375

تحلیل تاریخ حدیث 370
روش شناسی تاریخ حدیث 371
منابع تاریخ حدیث 363 ،364

نگارش تاریخ حدیث 361، 365 ، 399
	yتاریخ حدیث شیعه

تاریخ حدیث شیعه پس از انقالب اسالمی 406
تاریخ حدیث شیعه در حکومت های مختلف 411 

تا 416
ناریخ حدیث شیعه در دوران امامان معصوم )علیه 

السالم( 380
تاریخ حدیث شیعه در عصر نبوی 379

تاریخ حدیث شیعه در غیبت صغری 385 تا 388
	yتبلیغ، مباحث تبلیغی

آسیب شناسی تبلیغات 1707
اقناع مخاطب 1720

کاال 1700 الگوی تبلیغ 
تبلیغ جریان ساز 937

حدیث و علوم تبلیغات 1702
قواعد تبلیغ 1699

کتمان حکم و تبلیغ 2398
مبانی تبلیغ 1699

مراتب سخن حکیمانه 2255
مهندسی تبلیغ 1164

نظام تبلیغ دینی 935
هدایت به حقیقت پذیرشی 1722
گزینشی 1721 هدایت به حقیقت 

	yتخریج
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پیشینه تخریج 455
تخریج در روایات مضمر 611

تخریج در منابع اهل سنت 2467 ، 2472
تخریج منابع 608

تخریج و استفاده از منابع 623
تخریج و ارتقاء روایت 614، 2503

تخریج و اعتبار احادیث فقهی 2346
تخریج و اعتبار حدیث 2247، 587 ، 205

تخریج و اعتبار متون مقدس 2658
تخریج و تبویب احادیث 50
تخریج و تقطیع روایات 610

تخریج و تقویت روایات 622
تخریج و تقویت فتوا 2342

تخریج و حدیث مزید 615
تخریج و رفع تعارض 59

تخریج و سبب صدور 612
تخریج و سندشناسی 609

ح حدیث 613 تخریج و شر
تخریج و شناخت علت حکم 49
تخریج و شناخت منقوالت 621

کتاب شناسی 605 تخریج و 
تخریج و متن شناسی 607

تخریج و منابع مشترک 502
تخریج و نسخه شناسی 606

روش تخریج 504
شیوه های تخریج 617، 2512

	yتربیت، مباحث تربیتی
آثار تربیتی صدقه 1092

کودکان 1155 ابعاد تربیت 
ابعاد تربیت نوجوانان 1155
گرد 833 ارتباط استاد و شا

استفاده از اسباب بازی 1280
الگوهای غیردینی در سبک زندگی 1277

الگوی تربیت مبلغ 1167
امتنان خداوند و تربیت 1105

انضباط در حدیث 1089
بازی بزرگساالن 1300
بیماری و تربیت 1091

پرورش خودشکوفایی 1153
پیشینه تربیت فرزند 1112

تحلیل حدیث ان الصدقه لتدفع 1092، 1263، 
1396

تذکر و تربیت 1097
تربیت جسمی و تربیت عقلی 1094

تربیت دانش آموز نمونه 1124
تربیت علمی و تربیت عبادی 1095

تربیت عقیدتی و تربیت عبادی 1095
کارشناس علمی 1166 تربیت 

تربیت و نفی حسادت 1106
تربیت و نفی خود برتربینی  1107

تشبیه و تربیت 1100
تشویق و تربیت 1099
تقویت عقالنیت 1146

تقویت نواندیشی 1088
تمثیل و تربیت 1100
تنبیه و تربیت 1099

جایزه در معارف اسالمی 1301
جایگاه انذار در تربیت 1096

چرایی تربیت عقلی 1093
چیستی تربیت عقلی 1093

چیستی زندگی عقالنی 1303
حدیث و علوم تربیتی 1101، 1102، 1111

دوست بد و تربیت 1108
روش تربیت عاطفی 1086

روش تربیت دینی 1123
روش تربیت معلم 842

کرم )صلی اهلل علیه و آله  روش های تربیتی پیامبرا
و سلم( 1098

زمینه های تربیت نیکو 1103
زمینه های رشد فکری 1157
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سیاست و تربیت اخالقی 2130
شاخصه های عقالنیت 1141
شرایط تربیت عاطفی 1086

صدقه و تربیت 40
غنی سازی اوقات فراغت 1299

قلمرو انذار در تربیت 1096
مبانی تربیت عاطفی 1086

مبانی تربیت معلم 842
مسئولیت پذیری در حدیث 1089

معادباوری و تکامل 1090
معیارهای مدرسه خوب 1129

معیارهای معلم خوب 1129
مفاد حدیث التقسروا اوالدکم علی آدابکم... 1110

مقایسه و تربیت 1109
مهارشکاف نسل ها 1087

نظام تربیت پژوهشگر 1128
نفی موانع تربیت 1104

والدین و تربیت فرزند 1114
کاری در حدیث 1089 وجدان 

	yتصحیف
تصحیف و اختالف 575

	yتعارض
راه های حل تعارض 124 ، 136 ، 944

تعارض و اختالف احادیث 137
گونه شناسی حدیث 126 تعارض و 

	yتفسیر، مباحث تفسیری
اجتهاد و تفسیر ترتیبی 1947

ادبیات و تفسیر 1879
استغنا از حدیث در تفسیر 1795

اقسام تفسیر ترتیبی 1949
الگوی تفسیر اجتماعی 2039
الگوی تفسیر اقتصادی 2041

الگوی تفسیر ترتیبی 2038
الگوی تفسیر حقوقی 2047
الگوی تفسیر سیاسی 2042

الگوی تفسیر شیعی 1797
الگوی تفسیر فرهنگی 2040

الگوی تفسیر فقهی 2046
کالمی 2045 الگوی تفسیر 

الگوی تفسیر مدیریتی 2043
بهره گیری از روایات در تفسیر 1875، 1876، 

1850 ، 1848
تاثر تفاسیر از روایات 1892

تاریخ نزول و تفسیر 1919
تشابه آیات و تفسیر 1852

تعدد نزول و تفسیر 1851
تفاسیر معصومین )علیهم السالم( 1903

تعدد  قرائات و تفسیر 1880
تفسیر آیه ابتغا الفتنه 1739

تفسیر آیه بطانه 1736
تفسیر آیه عمارت مسجدالحرام 1738

تفسیر آیه عهد با مشرکان 1737
کلمه سوا 2614 تفسیر آیه 

تفسیر آیه مسجد ضرار 1740
تفسیر آیه نفی سبیل 1735

تفسیر آیه »و اعدوا لهم مااستطعتم« 1734
تفسیر آیه »و امرهم شورا« 1508

تفسیر آیه »و شاورهم« 1508
تفسیر اجتماعی آیه امت خیر 2050

تفسیر ترتیبی آیات متشابه 1950
تفسیر ترتیبی در روایات 1933

تفسیر ترتیبی روایی سوره آل عمران 1936
تفسیر ترتیبی روایی سوره انعام 1938
تفسیر ترتیبی روایی سوره بقره 1935

تفسیر ترتیبی روایی سوره مائده 1939
تفسیر ترتیبی روایی سوره نساء 1937
تفسیر ترتیبی سوره های طوال 1929
تفسیر ترتیبی سوره های مئین 1930
تفسیر ترتیبی سوره های مثانی 1931
تفسیر ترتیبی سوره های مدنی 1928
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تفسیر ترتیبی سوره های مفصل 1932
تفسیر ترتیبی سوره های مکی 1927

تفسیر ترتیبی و تفسیر سوره 1948
تفسیر ترتیبی و تفسیر غرر 1944

گرایشی 1946 تفسیر ترتیبی و تفسیر 
تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی 1945

کم الی الطاغوت 2051 تفسیر حقوقی آیه تحا
تفسیر روایی آیات ازدواج 2087

تفسیر روایی آیات جهاد 2085
تفسیر روایی آیات حجاب 2081

تفسیر روایی آیات خانواده 2086
تفسیر روایی آیات زکات 2083

تفسیر روایی آیات سجده دار 1997
تفسیر روایی آیات صالة 2084
تفسیر روایی آیات صوم 2082

تفسیر روایی آیات طالق 2089
تفسیر روایی آیه اخوت 1959

تفسیر روایی آیه استخالف 1961
تفسیر روایی آیه استعاذه 1962

تفسیر روایی آیه استیذان 1963
تفسیر روایی آیه اطاعت 1964

تفسیر روایی آیه افک 1994
کمال دین 1965 تفسیر روایی آیه ا

تفسیر روایی آیه امانت 1998
تفسیر روایی آیه امربه معروف 1996

تفسیر روایی آیه انذار 1966
تفسیر روایی آیه انفال 1967

تفسیر روایی آیه اولی االرحام 1968
تفسیر روایی آیه بر 1969

تفسیر روایی آیه بسمله 1971
تفسیر روایی آیه بعث 1972

تفسیر روایی آیه تبلیغ 1973
تفسیر روایی آیه تحریم 1974

تفسیر روایی آیه تحویل قبله 1999
تفسیر روایی آیه تصدیق 1958

تفسیر روایی آیه تمتع 2001
تفسیر روایی آیه تیمم 2002

تفسیر روایی آیه جزاء فحشا 2003
تفسیر روایی آیه جمعه 1975
تفسیر روایی آیه جوف 2014

تفسیر روایی آیه حد زنا 2004
تفسیر روایی آیه حد قذف 2005

تفسیر روایی آیه حذر 2006
تفسیر روایی آیه حفظ 2007

تفسیر روایی آیه خمس 2008
تفسیر روایی آیه دین 2009

تفسیر روایی آیه ذر 1991
تفسیر روایی آیه ربا 2010

تفسیر روایی آیه رحم 2011
کبیر 2012 تفسیر روایی آیه رضاع 

تفسیر روایی آیه سؤال اهل ذکر 1976
تفسیر روایی آیه سرقت 2013

تفسیر روایی آیه سیف 2015
تفسیر روایی آیه شفا 2016

تفسیر روایی آیه شهادت 2017
تفسیر روایی آیه صلوات 2018
تفسیر روایی آیه صیف 1977

تفسیر روایی آیه طریق دعوت 1978
تفسیر روایی آیه ظهار 2020

تفسیر روایی آیه عز 1981
تفسیر روایی آیه عده وفات 2000

تفسیر روایی آیه فراش 2019
تفسیر روایی آیه فئ 2022

کتمان 1982 تفسیر روایی آیه 
تفسیر روایی آیه الکرسی 1960

تفسیر روایی آیه شتاء 1995
تفسیر روایی آیه لعان 2021

تفسیر روایی آیه مباهله 1979
تفسیر روایی آیه مجاهدان 1980

تفسیر روایی آیه محو و اثبات 1983
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تفسیر روایی آیه مشیت 1984
تفسیر روایی آیه نبا 1985

تفسیر روایی آیه نجوا 1986
تفسیر روایی آیه نسخ 1987

تفسیر روایی آیه نفر 1993
تفسیر روایی آیه نفی سبیل 1988

تفسیر روایی آیه نور 1989
تفسیر روایی آیه و ان یکاد 1990

تفسیر روایی آیه وصیت 2023
تفسیر روایی سوره اعراف 1953

تفسیر روایی سوره انفال 1952
تفسیر روایی سوره توبه 1951
تفسیر روایی سوره هود 1955

تفسیر روایی سوره یونس 1954
تفسیر سوره و تفسیر بنایی 1956

تفسیر سیاسی آیه »صد عن سبیل اهلل« 2053
تفسیر سیاسی آیه مأل بنی اسرائیل 2049

تفسیر سیاسی آیه منع مسجد 2048
تفسیر عرفانی آیه استرجاع 2025
تفسیر فلسفی آیه استرجاع 2025

تفسیر قرآن  به حدیث 1799
تفسیر قرآن به قرآن 1798

کالمی آیه اضالل النبی 2052 تفسیر 
تفسیر و آیات دیگر 1839

تفسیر و روح آیه 1840
تفسیر و عقل 1842

تفسیر و علم 1841
تفسیر و قلب 1843
تفسیر و لغت 1838

تکامل تفسیری صحابه 1914
چیستی تفسیر اجتهادی 1803

راویان اخالقی و تفسیر روایی 1909
راویان سیره و تفسیر روایی 1910

راویان فضیلتی و تفسیر روایی 1908
راویان فقهی و تفسیر روایی 1906

کالمی و تفسیر روایی 1907 راویان 
روان شناسی و تفسیر 1805

روایات شان نزول و تفسیر ترتیبی 1941
روایات فضیلت و تفسیر ترتیبی 1940

روایات و ارث در قرآن 2060
روایات و اسناد عین به خدای متعال 2070

روایات و اضالل در قرآن 2058
روایات و امتحان در قرآن 2059
روایات و تفسیر اجتماعی 2026

روایات و تفسیر اخالقی 2028
روایات و تفسیر اقتصادی 2035

روایات و تفسیر باطنی قرآن 1819
روایات و تفسیر تاریخی 2030
روایات و تفسیر تربیتی 2024

روایات و تفسیر ترتیبی 1927 ، 1941
روایات و تفسیر حقوقی 2037
روایات و تفسیر سیاسی 2036
روایات و تفسیر عرفانی 2031

روایات و تفسیر  فرهنگی 2029
روایات و تفسیر فقهی 2032

روایات و تفسیر  فلسفی 2033
کالمی 2027 روایات و تفسیر 

روایات و تفسیر مدیریتی 2044
روایات و جوانان در قرآن 2088

روایات و صفات خبری در قرآن 2061
روایات و صفات ذات در قرآن 2055

روایات و صفات فعل 2056
روایات و صفات قیامت 2062

روایات و صفات نفسی در قرآن 2063
روایات و صفت اراده در قرآن 2057

روایات و صفت استوا در قرآن 2064
روایات و صفت تعجب در قرآن 2065

روایات و صفت حب در قرآن 2066
روایات و صفت حضور در قرآن 2067

روایات و صفت حیا در قرآن 2068
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روایات و صفت رویت در قرآن 2070
روایات و صفت رضا در قرآن 2069

روایات و صفت غضب در قرآن 2071
روایات و صفت فوقیت در قرآن 2072

روایات و صفت قرب در قرآن 2073
روایات و صفت مجئ در قرآن 2074

روایات و صفت معیت در قرآن 2075
روایات و صفت مکر در قرآن 2076

روایات و صفت وجه در قرآن 2077
روایات و صفت ید در قرآن 2078
روایات و نوجوانان در قرآن 2088

روایات و هدایت در قرآن 2058
روش های تفسیر قرآن 1784 ، 1789 ، 1794 ، 

1800
ریشه های تفسیر به رأی 1913
علوم استراتژیک و تفسیر 1811
علوم اقتصادی و تفسیر 1808

علوم پزشکی و تفسیر 1813
علوم سیاسی و تفسیر 1809

علوم فرهنگی و تفسیر 1806
فضای نزول و تفسیر 1830

کیهان شناسی و تفسیر 1812
مدیریت و تفسیر 1810

مفهوم تفسیر روایی 1845
مقایسه روش های تفسیر 1943 ، 1946

منابع تفسیر روایی 1897
نقد تفسیر آزاد 1796

وظایف خواص در قرآن 2090
وظایف سیاسی عالمان در قرآن 2091

ویژگی های تفسیر اجتماعی 2788
ویژگی های تفسیر ادبی 1790

ویژگی های تفسیر اشاری 1785
ویژگی های تفسیر تاریخی 1789
ویژگی های تفسیر تربیتی 1784

ویژگی های تفسیر شیعی 1804

ویژگی های تفسیر عرفانی 1786
ویژگی های تفسیر فلسفی 1787

هنر و تفسیر 1807
	yتفسیر نزد فرقه های دینی

جایگاه روایات در تفاسیر اباضیه 2554
جایگاه روایات در تفاسیر اسماعیلیه 2556

جایگاه روایات در تفاسیر اشاعره 2548
جایگاه روایات در تفاسیر زیدیه 2555

جایگاه روایات در تفاسیر حنابله 2551
ج 2554 جایگاه روایات در تفاسیر خوار

جایگاه روایات در تفاسیر شافعیه 2549
جایگاه روایات در تفاسیر ماتریدیه 2550

جایگاه روایات در تفاسیر مالکیه 2552
جایگاه روایات در تفاسیر معتزله 2553

	yتوثیق
بی نیازی مشایخ از توثیق 244

بی نیازی وکال از توثیق 245
توثیقات رجالی مولفان 170

توثیق خاص و تحمل حدیث 234
توثیق عام و تحمل حدیث 233

چیستی توثیق خاص 234
چیستی توثیق عام 233

شناخت توثیق خاص 171
شناخت توثیق عام 171

ج      
	yح و تعدیل جر

کم ارتباط 248 ح و تعدیل راویان  جر
ح و تعدیل موضوعی 249 جر

ح و تعدیل 229 رفع تعارض جر
ح و تعدیل 251 سیاست و جر

ح و تعدیل 246 قرینه محوری در جر
ح و تعدیل 238 مبانی جر

ح و تعدیل 247 محتوای روایت و جر
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	yجعل
جعل در مقاتل 950

جعل و انحراف اعتقادی 2191
چیستی جعل 573

قلمرو جعل 573
کمبود معارف و جعل 598

ک های جعل 573 مال
	yجمع

پیشینه عملی و جمع عرفی 143
جمع بین اخبار نزد اصولیان 136
جمع بین اخبار نزد محدثان 136

جمع عرفی و جمع تبرعی 138
	yجوان

جوانی و زمان 1243
سبک زندگی جوان 1234

فعالیت های اجتماعی جوان 1234

ح      
	yحدیث

آسیب شناسی حدیث 348
آمار نگارش حدیث 417

کرم )صلوات اهلل علیه و  اتصال حدیث به پیامبرا
آله( 297

ادبیات و حدیث 1357 ، 1359
اجازه نقل حدیث 335 ، 337

استظهار از حدیث 1384
اعتبارسنجی حدیث 563، 564، 569، 576 ، 

602 ، 600 ، 593 ، 599 ، 579 ، 577
اقسام حدیث 302

الگوی حدیث پژوهی 426
انگیزه و اعتبار حدیث 593

پذیرش حدیث از غیرشیعه 298
تاثر حدیث از آسیب ها 27

تاویل حدیث 122

تاثیر نیازهای اجتماعی بر حدیث 18
تاریخ نقد حدیث 454

تحلیل فهرستی حدیث 334
تشکیل خانواده حدیث 568

تطور منبع شناسی حدیث 470
تعبد و تعقل در حدیث 745

تقابل با حدیث 448
تناسب حدیث با مخاطب 52

جایگاه نقبا در حدیث 447
جعل حدیث در شیعه 438

چیستی مصطلح الحدیث 254
چینه در حدیث 1350

حجیت حدیث پیامبران )علیهم السالم( 294
حجیت حدیث صحابه315

حجیت مکتوبات حدیثی 305
حدیث شناسی مستشرقان 466

حدیث و باستان شناسی 1350
حدیث و تفسیر صوفیان 1793

حدیث و تفسیر علمی 1791 ، 1800
حدیث و تفسیر مزجی 1783

حدیث و جمعیت شناسی 1352
حدیث و دانش مسلمانان 266

حدیث و شناخت فرقه های شیعه 2484 ، 2486
حدیث و صیانت از حوزه 280

حدیث و علوم انسانی اسالمی 287
حدیث و فسیل شناسی 1350

حدیث و فشارهای سیاسی 395
حدیث و متون مقدس 467

حدیث و محتواسازی رسانه ای 292
حدیث و معارف اسالمی 259

حدیث و مناظرات فریقین 2477
حدیث و منطق 1357 ، 1359

حدیث و هنر 1357 ، 1359
حوزه حدیث و اعتبار حدیث 360

کتب حدیث 463 خدمت به 
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دریافت حدیث از اهل سنت 295
راویان و انتقال حدیث 340

روایات »من بلغ« و جعل حدیث 308
زبان و اعتبار حدیث 57

سند و اعتبار حدیث 569
سیر پاالیش حدیث 391
سیر تدوین حدیث 468

شناخت حدیث تقیه ای 2
شیوه های تلقی حدیث 458

عقل و اعتبار حدیث 594
عوامل جعل حدیث 598
فضای صدور حدیث 72

فهرست بیوت حدیثی 453
قاعده تسامح و جعل حدیث 308

قرائن حجیت حدیث 304
قلمرو حجیت حدیث 313

کتاب و نقل حدیث 339
گونه شناسی منطق حدیث 1370

متن خوانی حدیث 30
محتوای حدیث و سند 211

معناشناسی حدیث 3
مفاد حدیث »صم للرویه« 1592
ک های پاالیش حدیث 439 مال

منابع موضوعی حدیث 257، 258، 260، 261
مناوله در تحمل حدیث 457

منع تدوین حدیث 411
ع شناسی حدیث 262 ، 265، 585 موضو

ع شناسی حدیث و دانش نمایه 265 موضو
موضوعیت لفظ حدیث300
نسخه و اعتبار حدیث 571

نشر حدیث در فرصت های سیاسی 418
نقد ادبی حدیث 1

نقل حدیث به معنا 299، 301
نگارش حدیث 131، 338، 418

ح بر حدیث 460 نگارش شر

نگارش منبع شناسی حدیث 462
نمایه زنی جدید بر حدیث 272

نمودار نگارش حدیث 417
نویسندگان و انتقال حدیث 340

واقع نمایی حدیث 11
وضع حدیث در دوره امویان 407

وضع حدیث در دوره عباسیان 407
	yحدیث شناسی

آسیب های حدیث شناسی 23، 37، 41
بومی سازی حدیث شناسی غربی 2723

پدیدارشناسی در حدیث شناسی غربی 2715
تامل در حدیث شناسی  24

تاریخ حدیث و حدیث شناسی 10
تجربه شخصی و حدیث شناسی نادرست 26

تحوالت فرهنگی و حدیث شناسی 9
تخریج محتوایی و حدیث شناسی نادرست 48

تطور زبان و حدیث شناسی 15
توریه و حدیث شناسی نادرست 31

حدیث شناسی اقوام 51
حدیث شناسی در انگلستان 2725

حدیث شناسی در فرانسه 2724
حدیث شناسی شرقی و حدیث شناسی غربی 2722

حدیث شناسی شهرها 51
حدیث شناسی نادرست 26

حروف جر و حدیث شناسی 83
دانش بالغت و حدیث شناسی 8
دانش صرف و حدیث شناسی 6

دانش نحو و حدیث شناسی 7
رمانتیسم و حدیث شناسی غربی 2720

روش های حدیث شناسی 56، 71، 74، 76
ریخت شناسی و حدیث شناسی 2732

زبان حدیث و حدیث شناسی 57
سنت و حدیث شناسی 19

شک گرایی در حدیث شناسی 2719
علم االصوات و حدیث شناسی 16
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علم الحروف و حدیث شناسی 17
علم الوضع و حدیث شناسی نادرست 35

علوم انسانی و حدیث شناسی 20
فهم عرف و حدیث شناسی 55

گرایش های علمی و حدیث شناسی 21
گویش ها و حدیث شناسی 25

لحن القول و حدیث شناسی 28
مبانی عقیدتی و حدیث شناسی 82

مبانی قرآن و حدیث شناسی 81
مخاطب حدیث و حدیث شناسی 52

منابع حدیث و حدیث شناسی 22
موانع حدیث و حدیث شناسی 23

ع شناسی حدیث و حدیث شناسی 54 موضو
نقد تاریخی در حدیث شناسی اسالمی 2718

نقد تاریخی در حدیث شناسی غربی 2717، 2718
نقد حدیث شناسی شرق شناسان  2691 ، 2711، 

2774 ، 2758 ،2753 ، 2750 ،2744
نگرش تاریخی در حدیث شناسی غربی 2716

نیازهای اجتماعی و حدیث شناسی 18
واژه شناسی و حدیث شناسی 4، 34

	yحدیث شیعه
اربعین نگاری در حدیث شیعه 528

جامع نگاری در حدیث شیعه 527
جدل نگاری در حدیث شیعه 521

حدیث شیعه از دیدگاه اعالم 2744، 2753، 
2774 ، 2769 ،2758

حدیث شیعه نزد اهل سنت 2739
حدیث شیعه و اهل سنت 465

خاورشناسان و حدیث شیعه 2739 ، 2774
خاورشناسی و حدیث شیعه 2741 ، 2743

رساله نگاری در حدیث شیعه 532
سنت نگاری در حدیث شیعه 526

صحیح نگاری در حدیث شیعه 529
کشکول نگاری در حدیث شیعه 530

مستدرک نگاری در حدیث شیعه 533

مسندنگاری در حدیث شیعه 535
مقام نگاری در حدیث شیعه 523

مقتل نگاری در حدیث شیعه 525
مناقب نگاری در حدیث شیعه 524

منبرنگاری در حدیث شیعه 531
نوادر نگاری در حدیث شیعه 534

	yحدیث غریب
حدیث غریب و حدیث مختلف 87
حدیث غریب و حدیث مشکل 87
روش برخورد با حدیث غریب 88

شیعه و برخورد با حدیث غریب 473
مفهوم حدیث غریب 87

	yحدیث مختلف
اقسام حدیث های مورد اختالف 134
تعداد حدیث های مورد اختالف 133

چیستی حدیث های مورد اختالف 142
شیعه و حدیث های مورد اختالف 471

مصادیق حدیث های مورد اختالف 139
	yحدیث مشکل

پیدایش حدیث مشکل 118
تعداد حدیث مشکل 119

روش برخورد با حدیث مشکل 106
شیعه و حدیث مشکل 472

علوم جدید و حدیث مشکل 121
گونه شناسی حدیث مشکل 120

مصادیق حدیث مشکل 108 ، 117
مفاد عبارت »هذا مثل هذا« 105

	yحقوق، مباحث حقوقی
استفاده از اموال عمومی 2435
استفاده از منافع عمومی 2455

اصل برائت از جرم 2453
بازجویی و اقرار متهم 2454

بستن مسیرهای عمومی 2463
بهره برداری از امکانات دولتی 2460

تساوی در برابر قانون 2466
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چیستی اعاده حیثیت 2462
چیستی حقوق مأثور 2321

حدود والیت 2433
حضانت فرزند توسط مادر 2445

حفظ حقوق و پیشرفت 1293
حقوق ارحام در حدیث 2151

حقوق اسالمی و حقوق فرانسه 2638
حقوق اعضای بدن 2128

حقوق اقلیت های دینی 2434
حقوق اقوام 2444

حقوق برادری 848
حقوق بشر در اسالم و سازمان ملل 2641

حقوق حیوانات اهلی 2127
حقوق حیوانات وحشی 2126

حقوق سالمندان 2125
حقوق شریک 2438

حقوق فرزند 1244
حقوق غیرارحام 2151

حقوق مسلمانان و مومنان 2132
حقوق همسران 2432

کارگزاران 2440 کم و  خطای حا
دستگیری متهم 2449

راهبردهای تأمین حقوق 1219
رفتار با اتباع خارجی 2456

زندان و حقوق زندانی 2430
سقوط حد از تائب 2443

سیر حقوق ماثور 2327
شرایط تبعید 2450

شرایط دادخواهی 2451
شناختن حقوق ماثور 2323

صفات قاضی 2431
صیانت از حقوق مردم 2448

ضوابط مالکیت شخصی 2459
قیمومیت مادران 2447

کسب 2457 مالکیت حاصل از 

مالکیت فکری 2441
کمه علنی و غیرعلنی 2461 محا
کارگزاران نظام 2437 کمه  محا

مسئولیت مدنی بیت المال 2439
مصادیق حق اهلل 2133

مصادیق حق الناس 2134
مصادیق رشوه 2442

مصادیق قانون گرایی 1328 
موازین دادگستری 2436

وکیل و وکالت 2452
	yحکمت

اسماء و صفات در حکمت متعالیه 2293
بهره های حکمت 2193

جایگاه حکمت عملی 2189
چیستی حکمت 2192

چیستی حکمت عملی 2189
حدیث و حکمت 2263 ، ٢٢٧0

حرکت جوهری در حکمت متعالیه 2291
حکمت و فلسفه 2194

کرم )صلی اهلل علیه و آله  حکمت های پیامبرا
وسلم( و پیامبران 2651

حکمت های امام علی )علیه السالم( و خلفا 2571
حکمت های معصومین و حکما 2572

خداشناسی فطری در حکمت متعالیه 2292
زمان در حکمت متعالیه 2301

صادر اول در حکمت متعالیه 2292
ضرورت حکمت 2193

عرضه حکمت به قرآن 2206
مبانی حکمت 2257

مبانی حکمت عملی 2189
مقابله با حکمت استعماری 2229

مکاتب استعماری در حکمت 2229
ویژگی های رفتار حکیمانه 2256

	yحکم حکومتی
بازتعریف حکم حکومتی 2413
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حکم حکومتی و منطقه الفراغ 2401
صدور حکم حکومتی از معصوم )علیه السالم( 

293
	yحکومت، حکومت اسالمی

پلیس در حکومت اسالمی 1748
تعهد به حکومت اسالمی 1190
حکومت و پاالیش حدیث 359

حکومت و جعل حدیث 359
کتابت حدیث 410 حکومت و 

	yحوزه، حوزویان
حقیقت جویی در حوزه 1042

حوزویان و انجام وظیفه 285
حوزه و اندیشکده انقالب اسالمی 1488

حوزه و تبیین فقه 2338
کارشناس سیاسی 283 حوزه و تربیت 

حوزه و حکومت اسالمی 284
	yحوزه حدیثی

افول حوزه های حدیثی 422
پیدایش حوزه های حدیثی 422

تطور حوزه حدیثی قم 430
تعامل حوزه های حدیثی 425، 2511

حکومت و رشد حوزه های حدیثی 405
حوزه حدیثی قم و نجف 444

حوزه حدیثی شیخ طوسی 445
حوزه حدیثی علم الهدی 445

حوزه حدیثی مدینه 423 ، 424
حوزه حدیثی مصر 409
حوزه حدیثی مکه 432

حوزه های حدیثی ایران 401 تا 404
حوزه های حدیثی و بازسازی حدیث 441

سیطره حوزه حدیثی بغداد 433
سیطره حوزه حدیثی قم 433

شناخت حوزه های حدیثی 431، 432

خ      
	yخانواده

الگوی حمایت از مادران 1209
بقای خانواده 1345

خانواده و آسیب های اجتماعی 1113
خانواده و ارتقای فرهنگ 1343

خانواده و زندگی فرزندان 1192
خانواده و مدرسه 1171

خانواده و موفقیت فرزند 1239
خشونت در خانواده 1198

کاهش طالق 1215 راه های 
سبک رفتار در خانواده 1343

محافل دینی و خانواده 1258
مدیریت خانه و خانواده 1347

ع جرم در خانواده 1119 وقو
ویژگی های خانواده بد 1344

ویژگی های خانواده خوب 1344
نظام اخالق خانواده 1346
نظام حقوق خانواده 1346

	yخبر واحد
حجیت خبر واحد 306، 319

خبر واحد  نزد محدثین 140

د      
	yدانشگاه

کسفورد 2734 حدیث پژوهان دانشگاه آ
حدیث پژوهان دانشگاه هاروارد 2734

حدیث پژوهی در دانشگاه لیدن)هلند( 2731
حدیث شناسی در دانشگاه اورشلیم 2695

دانشگاه بارایالن و حدیث شیعه 2768
دانشگاه توبینگن و حدیث پژوهی غربی 2713

کالیفرنیا و حدیث شیعه 2765 دانشگاه 
دانشگاه میشیگان و حدیث شیعه2763
دانشگاه ویلینوس و حدیث شیعه 2764
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دانشگاه هاروارد و حدیث شیعه 2767
دانشگاه ییل و حدیث شیعه 2765

	yدّس
روان شناسی دس 670

مفهوم دس 669
	yدعا

آداب دعا 894
آسیب شناسی دعا 757 ، 759

آمار حوائج در دعاها 813
ارائه دعا 737

استخراج دعاهای غیرماثور 743
استعاذه در دعا 814

کتب دعا 768 اعتبار 
ح دعا 741 الگوی شر

انشائ دعا 737
بهداشت روان در دعاها 814

ترجمه دعا 736
حوائج ذکرشده در دعا 815

دعا برای اصناف 818
دعا برای فرزند 792

گروه های سنی 816 دعا برای 
دعا برای والدین 791

دعا در ادیان و مکتب تشیع 2648
دعا در اوقات 817

دعا در مکان ها 819
دعا و قرآن 809

کتب آسمانی 810 دعا و 
دعاهای ادائ قرض 774، 780

دعاهای ایمنی از شرور 784
دعاهای دفع شر دشمن 783

راهنماشناسی در دعا 850
شبهه زدایی از دعا 746

شناخت دعاها 733
شناخت دعاهای استشفا 781

شناخت دعاهای امام علی)علیه السالم( 776

شناخت دعاهای امام سجاد )علیه السالم( 777
شناخت دعاهای توبه 779

گرفتاری 782 شناخت دعاهای رفع 
شناخت دعاهای رمضان 788

شناخت دعاهای سحر 789
شناخت دعاهای عرفه 772، 790

شناخت دعاهای فطر 773
شناخت دعاهای معصومان)علیهم السالم( 778 

792 ،791 ،
شناخت دعاهای وداع با... 771

شناخت دعای سمات 793
کمیل 794 شناخت دعای 

شیطان و دعا 851
فرجام شناسی در دعا 850

گزاره های اجتماعی در دعاها 808
گزاره های تربیتی در دعاها 807

گزاره های فرهنگی در دعاها 808
محتوای دعاها 748

معارف اخالقی در دعاها 806
معارف توحیدی در دعاها 805

مقایسه دعاهای معصومان )علیهم السالم( 785 
787 ،

منابع دعا در ادیان 2581
موانع فهم دعا 757

ع شناسی دعاها 800 موضو
هدف شناسی دعا 751

	yدوران معصومین
اجتهاد در دوران معصومین )علیهم السالم( 2328

اجتماعات دینی در دوران معصومین )علیهم 
السالم( 943

برنامه ریزی یکپارچه در دوران معصومین )علیهم 
السالم( 1572

کار در دوران معصومین )علیهم السالم(  ساعات 
1580

طالق در دوران معصومین)علیهم السالم( 1218
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قیمت گذاری در دوران معصومین )علیهم السالم( 
1686

کشاورزی تجاری در دوران معصومین )علیهم 
السالم( 1687

مصادیق وقف در دوران معصومین )علیهم 
السالم( 2318

مکاتب بشری در دوران معصومین )علیهم السالم( 
2630

مهریه در دوران معصومین )علیهم السالم( 
 1334

خ باروری در دوران معصومین)علیهم السالم(  نر
1298

نظام مرجعیت در دوران معصومین )علیهم 
السالم( 390

واحدهای سنجش در دوران معصومین )علیهم 
السالم( 2317

ذ      
	yکر ذ

آسیب شناسی ذکر 761، 762
ارائه ذکر 739
انشا ذکر 739
تاثیر ذکر 744

محتوای ذکرها 748
موانع فهم ذکر 760

ع شناسی ذکر 803 موضو
مفهوم شناسی ذکر 856

هدف شناسی ذکر 751

ر      
	yراوی

اختالف رجالیان درباره راوی 242
گردان راوی 202 اساتید و شا

اعتبار خاندان راوی 199

اقسام راوی 341
پیدایش راویان مهمل 185

تاییدیه معصومین )علیهم السالم( برای راوی 
230

کاذب 175 تغییرنام راویان 
حوزه حدیثی راوی 200

راویان احادیث اخالقی 184
راویان احادیث عرفانی 184

راویان ثقه از مصادر ضعیف 176
راوی و تعمیم روایت 73

راوی و راویان دیگر 201
راوی و صدور روایت 603

رفع اهمال راوی 185
روش راوی شناسی 183

عوامل اعتبار راوی 199، 200 ، 203
واژه راوی در منابع رجالی 178
ویژگی های شخصی راوی 203

	yرسانه، خبر
اسناد تبلیغاتی رسانه ها 1708

انتشار خبر در رسانه 1714
خبرنگاری اسالمی 1709

رسانه و تبلیغ 1697
قواعد بهره گیری از رسانه ها 1715

گزاره های رسانه ای در حدیث 1710
محتواسازی برای رسانه 292

محصوالت چندرسانه ای و تبلیغ 1697
	yروان شناسی

آثار توکل 1072
آثار رازداری1072

آسیب شناسی مشاوره 1079
ابعاد خودباوری1067

الگوی تقویت ایمان 1189
الگوی امداد روانی 1075

انتخاب مشاور 1060
توان بخشی و حدیث 1084
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جایگاه معرفت هویتی 1066
چیستی غیرت 1059

خطرپذیری و پیشرفت 1289
رشد شخصیت 1077

روان شناسی شخصیت و حدیث 1085
روان شناسی و حدیث 1064، 1065، 1076

ریشه یابی نیاز به تایید 1068
زیبایی ظاهری در حدیث 847

شرایط مشاوره 1055
شکل گیری هویت جنسی 1074

شناخت ارزش های انسانی 1061
صبر و آرامش روانی 1063

مشاوره خانوادگی در حدیث 844
مصادیق خطرپذیری 1058

مصادیق شجاعت 1058
نماز و سالمت روان 1056

	yروایات
گانه 520 کتب سه  آمار روایات 

آمار روایات مجعول 570
ادبیات روایات تفسیری 1886

استعاره در روایات 1876
استکنا در روایات 1876

اسرائیلیات در روایات تفسیری 1896
اضطراب الفاظ روایات 574

اعتبار سنجی روایات 563 ، 564 ، 569 ، 580
اقسام نسخ در روایات 127

امهات الکتاب در روایات 1832
بهره گیری از روایات 1857

تبیین روایات مجمل 45
تبیین مصداق در روایات 1853 ، 1854

تبیین مفهوم در روایات 1853 ، 1854
روایات اسرائیلی در سنت 2644

روایات اسرائیلی در منابع شیعه 2643
روایات راویان مجروح 174

روایات عصر ظهور 600

گانه 537 کتب سه  روایات غیرتکراری در 
کتب سید بن طاووس 538 روایات 

گانه 516 کتب سه  روایات مشترک در 
روایات مشترک در مقاتل 536

روایات و آیات قرآن 1875
روایات و ترجمه قرآن 1858

روایات و جعل احکام شرعی 1827
روایات و قصص قرآن 1820

زبان شناسی روایات تفسیری 1877
شناخت روایات مکتوب 630

فضای صدور روایات 42
فضیلت سوره ها در روایات 1822

گزاره های حقیقی در روایات 53 ، 54 ، 126
گزاره های خارجی در روایات 53 ، 54 ، 126

گزینش روایات 33
مبانی فهم روایات عراقی 32
مبانی فهم روایات مدنی 29

معنای بطن در  روایات 1847
معنای تاویل در روایات 1846

مفهوم شناسی روایات تفسیری 1844
کرم )صلوات اهلل علیه  منابع شیعی روایات پیامبرا

و آله( 540
منابع روایات امام علی )علیه السالم( 539

منابع روایات حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها(  
ع شناسی روایات نبوی 514 ، 515 ، 517 موضو

کتب و روایات 559 نابودی 
نفوذ روایات اسرائیلی به منابع 561

نقد محتوایی روایات 557
ویژگی های روایات تفسیری 1856

	yروایت
اقسام نسخ در روایات 127

روایت از راوی ضعیف 566
روایت از مصادر ضعیف 176

روایت حال در مقتل 346
تحمل حدیث و اعتبار روایت 576 
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	yروش، روش شناسی
کتفا به روش برهانی 2260 ا
کید بر روش برهانی 2261 تا
روش رفتار با نخبگان 1151

روش شناخت آداب 732
روش فهم ادعیه 733

روش فهم اذکار 733
روش فهم زیارات 732

روش شناسی مطالعات آداب 756
روش شناسی مطالعات دعا 754
روش شناسی مطالعات ذکر 754

روش شناسی مطالعات زیارت 755
ل غیربرهانی 2262 روش های استدال
روش های مبارزه با حدیث جعلی393

ز      
	yزبان حدیث

چیستی زبان حدیث 14
زبان حدیث و استنباط 14

	yزن، زنان
آسیب های اجتماعی زنان 1199

ارتباط زن و مرد 1195
استفاده ابزاری از زن 1211
اشتغال زنان 1203، 1214

الگوی زن نمونه 1200
جامعه و اشتغال زنان 1205

جدایی عاطفی زن و شوهر 1217
حقوق معنوی زن 1213

حمایت از زنان بی سرپرست 1210
حمایت از زنان سالمند 1210

خانه داری زنان 1208
خشونت علیه زنان 1198
دولت و حقوق زن 1175

زنان و تحصیل 1206

زنان و زایمان 1202
زنان و منابع مالی 1207

شبهات درباره حقوق زن 1176
عدالت در حقوق زن 1256

کاهش اضطراب زنان 1073
کاهش افسرگی زنان 1073

ورزش زنان 1212
هویت زن مسلمان 1201

	yزیارت
آداب زیارت 897
ارائه زیارت 738

اعتبار زیارت اربعین 560
اعتبار منابع زیارت 769
ح زیارت 741 الگوی شر

انشاء زیارت 738
ترجمه زیارت 736

کمیت و توجه به زیارت 825 حا
دانشمندان و توجه به زیارت 826

روش زیارت شناسی 755
زیارات مأثور و غیرمأثور 820

زیارت پیاده 852
زیارت و توحید 747

گرفتن 822 زیارت و حاجت 
زیارات و روایات 823

زیارات و سیره معصومین )علیهم السالم( 824
زیارت و قرآن 811

کاهش جرم 821 زیارت و 
شبهه زدایی از زیارت 747

شناخت زیارت امام رضا )علیه السالم( 798
شناخت زیارت امین اهلل 796

شناخت زیارت جامعه 795
شناخت زیارت حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( 

828 ،797
محتوای زیارات 749

محتوای علمی زیارات 827
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ع شناسی زیارات 801 موضو
کربال 830 ع شناسی زیارت شهدای  موضو

ع شناسی زیارت حضرت عباس )علیه  موضو
السالم( 829

ع شناسی زیارت حضرت معصومه )سالم اهلل  موضو
علیها( 828

نسخه های زیارت عاشورا 684
هدف شناسی زیارت 752

	yزیست شناسی، محیط زیست
احیای زمین های مرده 1666

الگوی محیط زیست 1618
ک 1632 بهره برداری از خا

بهره برداری از درخت 1630
بهره برداری از دریا 1652

کوه و معدن 1653 بهره برداری از 
بهره گیری از آب 1629

گیاه 1631 گل و  پرورش 
جنگل داری در حدیث 1651

حدیث و آب شناسی 1681
حدیث و حشره شناسی 1668

حدیث و حیوانات خشکی 1670
حدیث و حیوانات دریایی 1669

ک شناسی 1682 حدیث و خا
حدیث و زمین شناسی 1680

حدیث و زیست شناسی 1679
حدیث و علوم زیستی 1660، 1665-1663

حدیث و علوم سلولی 1683
حدیث و علوم مولکولی 1683

حیوان و زندگی انسان 1671
سالمت هوا 1628

شهر و روستا در حدیث 1633
محصوالت تراریخته 1675

محیط زیست در حدیث 1615-1637-1650
ک« 1692 مفاد حدیث »آب و خا

نام جانوران در حدیث 1684

گیاهان در حدیث 1685  نام 

س      
	yستاره شناسی

بهره های ستاره شناسی 1595
مبانی ستاره شناسی 1593
مراتب ستاره شناسی 1594

	yسنت
ادله نقلی حجیت سنت 323

امام باقر)علیه السالم( و احیا سنت 389
امام صادق)علیه السالم( و احیای سنت 389

ثبات و تغیر سنت 314
حجیت سنت علوی 303
حجیت سنت نبوی 303

رفتار مومنین و سنت 325
سنت و رفتار مردم 316

عمل اصحاب و انتقال سنت 317
	y سیره

آموزش در سیره 1051
آموزش عقاید در سیره 1036

آموزش قرآن در سیره 1016
احترام به بزرگان در سیره 1027

اخالق در سیره 1006
ارتباط با همسر در سیره 1025

ارزیابی علمی در سیره 1041
اصول مشترک در سیره 984

الگوی سیره پژوهی 952
انتقال فرهنگ اسالمی1014

انس با قرآن در سیره 1020
پاسخ به پرسش در سیره 1037

تبلیغ فرا مرزی در سیره 1019
تعامل با جوانان در سیره 1035

تعطیلی در سیره 1182
تعهد به حکومت اسالمی در سیره 1190
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تفتیش عقاید در سیره 1038
توجه به ایثارگران در سیره 1017

توسل در سیره 1052
حمایت از مادران در سیره1209

دعوت به دین در سیره 1012
دعوت به خیر در سیره 1018

دفاع از اسالم در سیره 1009
دفاع از غدیر در سیره 1050

ع به پزشک در سیره 1030 رجو
دین مدت دار در سیره 1026

رفتار با اهل سنت در سیره 1004
رفتار با اهل علم در سیره 1031

زیارت در سیره 1052
سن ازدواج در سیره 1029

کتب حدیث 986 سیره در 
سیره معصومین)علیهم السالم( با یاران 1048

سیره معصومین)علیهم السالم( پیش از شهادت 
1046

سیره معصومین)علیهم السالم( در مرجعیت 1049
سیره و حوادث 983

سیره و زمان 982
شیوه عزاداری در سیره 1011

عبادت در سیره 1054
قلمرو تجسس در سیره 1181

کار 1047 سیره معصومین)علیهم السالم( در 
کره با دشمن 1045 مذا

معرفی شیعه در سیره 1034
گران 1008 مقابله با اخالل 

مقابله با الحاد در سیره 1010
مقابله با تعصب در سیره 1007

مقابله با دروغ در سیره 1013
مقابله با ظلم در سیره 1053

مقایسه سیره معصومین)علیهم السالم( 985
ع شناسی سیره معصومین)علیهم السالم(  موضو

981 ، 978

مهریه در سیره 1028، 1334
نمازجماعت در سیره 1015

یاد شهدا در سیره 1032
	yسیره نگاری

الگوی سیره نگاری 952
روش سیره نگاری 953 ، 964 ، 967

سیره نگاری امام زادگان 969
سیره نگاری پیامبران )علیهم السالم( 9684

سیره نگاری و تاریخ نگاری 954
سیره نگاری و رجال نگاری 993

سیره نگاری معصومین )علیهم السالم( 973 ، 
999 ، 998 ، 977

ندرت سیره نگاری در شیعه 998 ، 1000
نقد سیره نگاری 972

ش      
	yشرق شناسان، شرق شناسی

آثار حدیث شناسی شرق شناسان 2786، 2755
احادیث فقهی نزد شرق شناسان 2698

تاثر شرق شناسان از اهل سنت2748
تحلیل آثار شرق شناسان 2735

حدیث شناسی شرق شناسان 2714
حدیث شناسی شرق شناسان تجدید نظرطلب 

2700
دعا از دیدگاه شرق شناسان 2701

راویان برجسته نزد شرق شناسان 2730
روش شناسی شرق شناسان 2752

زمینه های شناخت شرق شناسی 2754، 2785
سندشناسی شرق شناسان 2794

شرق شناسان مستبصر2727
شرق شناسان مسیحی و یهودی 2733

شرق شناسان آلمان و حدیث شیعه 2759
شرق شناسان آمریکا و حدیث شیعه 2760

شرق شناسان انگلیس و حدیث شیعه 2761
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شرق شناسان و احادیث آداب 2799
شرق شناسان و احادیث اهل سنت 2789، 2793

شرق شناسان و احادیث فقهی 2800
شرق شناسان و احادیث والیت 2801

شرق شناسان و احادیث حقوق 2803
شرق شناسان و اخباریگری 2746
شرق شناسان و اصولی گری 2747

شرق شناسان و پذیرش حدیث 2756، 2787
شرق شناسان و تاریخ حدیث 2802

شرق شناسان و تدوین حدیث 2796
شرق شناسان و حجیت حدیث 2797

شرق شناسان و حدیث اباضیه 2784، 2779
شرق شناسان و حدیث زیدیه  2780

شرق شناسان و حدیث علویون 2781
شرق شناسان و رد حدیث 2757، 2788

شرق شناسان و فلسفه علوم حدیث 2728
شرق شناسان و ماهیت حدیث 2798

شرق شناسان هلند و حدیث شیعه 2762
فرقه شناسی شرق شناسان 2729

مبانی شرق شناسی 2738
متن شناسی شرق شناسان2795

مکاتب حدیثی شرق شناسان 2721
نقد شرق شناسان 2737

	yشهرت
شهرت و اعتبار حدیث 590
کتاب 578 شهرت و اعتبار 

ع      
	yعرفان

اعتبار منابع عرفان 2106
اعمال غیرالزامی در عرفان عملی 2177

اقسام عبادت 2174
الگوهای غیردینی در عرفان عملی 2169

الگوی عرفان اسالمی 2105

الگوی عرفان عملی 2171
گناه درعرفان عملی 2176 ترک 

جایگاه ذکر در عرفان عملی 2178
جایگاه زیارت در عرفان عملی 2178

جایگاه عرفان 2137
چیستی عرفان اسالمی 2105،2137

چیستی عرفان عملی 2171
راه وصول به لقااهلل 2180

رعایت آداب در عرفان عملی 2178
عبادت در عرفان عملی 2175

عرفان در اسالم و ادیان 2662
کشف و شهود 2171

مبانی عرفان اسالمی 2099، 2137
مبانی عرفان عملی 2171

منابع عرفان اسالمی 2097
نقد عرفان صوفیه 2101

	yعلم
آخرت گرایی و تولید علم 1139

ارتقاء اهل علم 160
اقسام علم 1152

الگوی پرسش علمی 942
الگوی رقابت علمی 159

الگوی نقد علمی 158
کردن علم 938 تجاری 

کردن علم 939 تخصصی 
تولید علم 1144، 1162، 1317

زبان علم 286
سیر نگارش آداب العلم 461

علم حادث معصومین)علیهم السالم( 2278
علم خدای متعال و مسئله شر 2290

علم شناسی در حدیث 1711
علم غیب و علم مستاثر 2284

علم و آزاد اندیشی 1140
علم و عصمت 2279

علم و عمل 1143
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علم و مسئولیت 1142
علم و والیت تکوینی 2280

قلمرو تحصیل علم 1132
مبانی پرسش علمی 942

مبانی نقد علمی 158
متون مقدس و علم 2689

نگرش توحیدی در علم 1137، 1147
وجوب تحصیل علم 1172
وراثت علم در اولیاء 2285

ویژگی های علم هدفمند 1138
	yعلم رجال

اصالحات علم رجال 145
پیدایش علم رجال 157

تاریخ علم رجال 2519
تطور علم رجال 157

روش شناسی علم رجال 158، 160
شهادت حسی در علم رجال 235

علم رجال در حوزه نجف 421
علم رجال و اعتبار متون مقدس 2657

علم رجال و تصحیح 637
فوائد علم رجال 172، 173

قواعد علم رجال 172
مبانی دانشمندان علم رجال 155، 164

مشایخ ثقاث در علم رجال 169
منابع علم رجال 159

	yعلوم اجتماعی
آثار اجتماعی صدقه 1263

آزادی فردی 1252
آسیب شناسی فرزندآوری 1242

استفاده از امکانات عمومی 1272
الگوی امنیت روانی 1238

الگوی زندگی اسالمی 1223
الگوی فعالیت معلوالن 1228
ایجاد امنیت اجتماعی 1224

ایجاد امنیت قضایی 1249

ایجاد نشاط اجتماعی 1193
ایجاد همگرایی اسالمی 1269

ترجیح مصالح عمومی 1312
تقدیرگرایی و پیشرفت 1310

تقویت سرمایه اجتماعی 1253
جمعیت از دیدگاه اسالم 1255

چیستی انضباط اجتماعی 1270
چیستی پیشرفت 1245

چیستی جامعه سالم 1305
حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی 1225

حفظ امانت ملی 1287
حدیث و علوم اجتماعی 1185، 1186، 1204

راه های مقابله با تبعیض 1324
راه های نفی بزهکاری 1197

رفاه و تأمین اجتماعی 1222، 1237
سبک زندگی سالمندان 1221

شغل و حقوق دیگران 1316
شغل و مصالح عمومی 1316

عوامل پیشرفت اجتماعی 1254
فرصت برابر و پیشرفت 1320

مبارزه با فساد اجتماعی 1246
مددکاری در حدیث 1353

مد و مدگرایی 1309
مشاغل مخالف اسالم 1316

مسئولیت در برابر اسالم 1311
کردن انضباط اجتماعی 1270 نهادینه 

کاری و رشد اجتماعی 1313 وجدان 
	yعلوم ارتباطات

ارتباط مجازی در حدیث 1696
استفاده از اطالعات 1698

آسیب شناسی اطالعات 1706
افکارسنجی در معارف اسالمی 1354

بهره گیری از امکانات ارتباطی 349
حدیث و اطالعات 1695-1693

حدیث و علوم ارتباطات 1695-1693، 1701
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	yعلوم امنیتی
امنیت 

	yعلوم انسانی
احیا علم انسانی 290

ارزش گذاری علوم انسانی 289
اعتبار علوم انسانی 289

تاسیس علوم انسانی 290
حدیث و علوم انسانی 464

روش شناسی علوم انسانی 288
مبانی علوم انسانی 288

	yعلوم پایه، مهندسی
الگوی شهرسازی 1756 ، 1759

الگوی نظام صنعتی 1758
حدیث و آتشفشان 1779

حدیث و اقلیم شناسی 1772
حدیث و امواج شناسی 1779

حدیث و انرژی 1770
حدیث و بافندگی 1774

حدیث و بیو انفورماتیک 1764
حدیث و پتروفیزیک 1767
حدیث و دریاشناسی 1769

حدیث و زلزله 1782
حدیث و جغرافیا 1773

حدیث و ساختمان سازی 1768
حدیث و شیمی 1765

حدیث و علوم پایه 1753-1755
حدیث و فونوتیک 1771

حدیث و فیزیک 1763
کاربرد ریاضی 1760 حدیث و 

حدیث و هواشناسی 1766
قرآن و آتشفشان 1779

قرآن و اقلیم شناسی 1772
قرآن و امواج شناسی 1779

قرآن و انرژی 1770
قرآن و بیو انفورماتیک 1764

قرآن و پتروفیزیک 1767
قرآن و دریاشناسی 1769

قرآن و زلزله 1782
قرآن و جغرافیا 1773

قرآن و ساختمان سازی 1768
قرآن و شیمی 1765

قرآن و فونوتیک 1771
قرآن و فیزیک 1763

قرآن و هواشناسی 1766
کوه ها و حفظ زمین 1781

مبانی حمل ونقل 1761
مسکن و معماری 1756، 1759

ویژگی های مکان های عمومی 1757
	yعلوم پزشکی

حدیث و بیماری شناسی 1662
حدیث و خون شناسی 1661
حدیث و دام پزشکی 1657

حدیث و ژن شناسی 1659
حدیث و عصب شناسی 1658

حدیث و علوم پزشکی 1616-1615-١6٣٧
مفاد حدیث »الیتداوی المسلم حتی...« 1635

نعمت بودن درد 1636
ویژگی های پزشک خوب1638

	yعلوم حدیث
تالیف علوم حدیث 351

تبیین علوم حدیث 352
تدریس علوم حدیث 351
ترویج علوم حدیث 353

کشورهای اسالمی 291 علوم حدیث در 
علوم حدیث در ایران 291

علوم حدیث شیعه و غیرشیعه 2489
علوم حدیث و آزاداندیشی 281

علوم حدیث و اخالق 269
علوم حدیث و اسالم شناسی 278

علوم حدیث و اصول 271
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علوم حدیث و تبیین تشیع 2188
کارشناس 283 علوم حدیث و تربیت 

علوم حدیث و حکمت 270
علوم حدیث و دروس حوزوی 275

علوم حدیث و شرق شناسی 277
علوم حدیث و عرفان 269

علوم حدیث و علوم قرآن 268
علوم حدیث و غرب شناسی 277

علوم حدیث و فقه 271
کالم 270 علوم حدیث و 

علوم حدیث و معارف 267
علوم حدیث و نیازهای اجتماع 274

گسترش علوم حدیث 252 ، 253 ، 273 ، ٢٧6 
٢٨٢ ،

هندسه علوم حدیث 255 -256
	yعلوم سالمت

شاخه های علوم سالمت 1621
	yعلوم سیاسی

ابعاد آزادی 1497
اثرگذاری بر جهان اسالم 1464

احیای تمدن اسالمی 1478
اخوت اسالمی با مسلمانان 1507، 1514

استعمار در احادیث 1477
کارگزاران حکومت 1523 اعتماد به 

افتخار به ملیت 1505
اقتدار در معارف اسالمی 1476

الگوی استقالل 1318
الگوی رفتار در اسالم 1449

الگوی سیاست خارجی 1481، 1483
الگوی مشارکت اجتماعی 1480

بیداری اسالمی 1519
بینش رهبری در اسالم 1447

پذیرش پناهندگان 1510
کمان جور 1452 پند به حا

پیوستگی مردم و حکومت 1504

تأمین آزادی های سیاسی 1492
تاریخ و پیشرفت 1503

تعامل با بیگانگان 1475، 1509
تعامل با سازمان های جهانی 1495

تقویت عزت ملی 1288
تقویت همگرایی اسالمی 1465

تقویت همگرایی منطقه ای 1465
توحید و حکومت 1484

جایگاه حزب در اسالم 1463
جایگاه شورا 1469، 1508

چیستی ارزش های انقالبی 1490
چیستی ارزش های ملی 1490

چیستی اصول اخالقی 1490
چیستی امانت ملی 1287

حدیث و روابط بین الملل 1522
حدیث و علوم سیاسی 1450، 1451، 1454

حدیث نبوی و علوم سیاسی 1461
حدیث علوی و علوم سیاسی 1499

حفظ تمامیت ارضی 1506
حفظ حقوق مردم 1453

حفظ نظام اسالمی 1467
حقوق بشر در اسالم 1498

حکومت دینی و زمان 1525
حکومت شیعی و مذاهب 1470

حکومت و تربیت 1459
حمایت از مستضعفان 1473، 1482

خاستگاه شعارهای انقالب 1524
دفاع از والیت 1479

دفع بیگانگان 1466، 1472، 1477
دولت و اجتماعات 1471

روابط با بیگانگان 1462، 1509
روش های حمایت از مستضعفان 1473

روش های مبارزه با استبداد 1455
روش های مبارزه با انحصارطلبی 1455
سامان دهی تریبون های عمومی 1184
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شجاعت رهبری در اسالم 1448
شرایط رهبری در اسالم 1445

شیوه تأمین آزادی 1492
عدالت رهبری در اسالم 1446

عدالت و پیشرفت 1220
عدل الهی و حکومت 1487

عقل و سیاست 1513
قلمرو تجسس 1181

کرامت انسان در حکومت اسالمی 1444
گفتمان تمدن اسالمی 1518

مبانی آزادی بیان 1493
مبانی جمهوری اسالمی 1491
کره در اسالم 1443 مبانی مذا

مردم ساالری در حدیث 1468
مردم ساالری و حکومت اسالمی 1489

مشروعیت و مقبولیت 1496
مصادیق تقوای سیاسی 1521

مصادیق ظلم ستیزی 1456
مصادیق عدالت خواهی 1456

مصادیق وطن دوستی 1457
معاد باوری و حکومت 1486

مقابله با سکوالریزم 1511
مقابله با لیبرالیسم 1512
مقبولیت ولی فقیه 1515

ملی گرایی در حدیث 1505
نظام عمومی در سیره 1520

وحدت و امنیت 1516
وحی و قانون گذاری 1485

هویت اسالمی و انقالبی 1474
هویت اسالمی و پیشرفت 1501

	yعلوم شناختی
علوم شناختی و حدیث 1083 

	yعلوم قرآن
تالیف علوم قرآن 351

تبیین علوم قرآن 352

تدریس علوم قرآن 351
ترویج علوم قرآن 353

	yعلوم نظامی
انسجام ملی و دفاع 1743

ایجاد روحیه جهادی 1723
بازدارندگی همه جانبه 1742

چیستی ارتش مکتبی 1750
حدیث و علوم نظامی 1741، 1726-1724

مبانی ترفیع درجه 1751
مبانی دفاع از اسالم 1009

مصادیق حفظ اسرار 1752

ف      
	yفرهنگ، مباحث فرهنگی

آزادی عقیده 1248
آفت های تحجر 1322

آفت های خرافه گرایی 1322
آسیب شناسی فرهنگ تولید 1321

ارتقاء فرهنگ رقابت 1500
استغنا و آزادی 1297

استقالل و تبادل فرهنگی 1305
الگوی آشپزی 1283

الگوی محصوالت فرهنگی 1315
پوشش اسالمی و ایرانی 1276

پوشش و مد 1279
تحریف نمادهای اسالمی 1174
تحلیل آیین های اسالمی 1325
تحلیل نمادهای اسالمی 1325

تعصب فرهنگی و ارزش مداری 1261
حدیث و علوم فرهنگی 1185، 1186، 1204

تقویت فرهنگ ایثار1188
تقویت فرهنگ جهاد 1247

تقویت فرهنگ حجاب 1278
تقویت فرهنگ رضایتمندی 1191
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تقویت فرهنگ شکر 1183
تقویت فرهنگ شهادت 1247

کار 1187 تقویت فرهنگ 
تقویت فرهنگ مشارکت 1271

تقویت فرهنگ والیت مداری 1260
تقویت فرهنگ همکاری 1177

توجه به جغرافیای فرهنگی 1351
توطئه فرهنگی 1323

جایگاه میراث فرهنگی 1304
چیستی التقاط 1322

خانواده و فرهنگ عمومی 1343
راه های تقویت فرهنگ 1253

شعارزدگی و ابراز عقاید 1295
عوامل بهبود زندگی 1284

فرهنگ انجام وظیفه 1259
فرهنگ باروری 1298

فرهنگ حمل و نقل 1281
فرهنگ سازی ارزشی 1178

فرهنگ سازی سالمت 1654
فرهنگ شهرنشینی 1308

فرهنگ عمومی و عوام زدگی 1296
فرهنگ مالکیت خصوصی 1314

فرهنگ وفاداری 1294
مبارزه با فساد فرهنگی 1246

معصومین )علیهم السالم( و فرهنگ ایرانی 1348
معیارهای مسکن خوب 1282

مقابله با جنگ نرم 1494
ع شناسی فرهنگی 1302 موضو
کشور 1226 مهندسی فرهنگ 

مهندسی فرهنگی نظام اجتماعی1231
مهندسی فرهنگی نظام اقتصادی 1232

مهندسی فرهنگی نظام سیاسی 1233
نابه سامانی اقتصادی و فرهنگ 1349

هویت اسالمی و هویت ایرانی 1286
	yفقه، فقه ماثور، مباحث فقهی

اباحه خمس در روایات 2425
اجتهاد جواهری و فقه 2341

احراز سیره عقال 2404
استخاره در اسالم و ادیان2664

اعیاد در اسالم و ادیان 2670
کل و شرب 2428 بطالن روزه با ا

تدریج در احکام فقه 2343
تدوین جامع حدیثی فقهی 2358

جدایی فقه از حدیث 2332
چیستی توریه 2419

چیستی فقه ماثور 2320
حجاب در اسالم و ادیان 2666

حدیث احراق دار و نماز جماعت 2412
حرمت رضایت به فعل حرام 2414

حفظ فقه ماثور 2324
حکم حکومتی و منطقه الفراغ 2401

حکم شرعی شهادت ثالثه 2429
راه های احراز عرف 2404

رسالت فقیه در اثر غیبت 2417
روزه در اسالم و ادیان 2667

روش تبیین فقه 2337
زندان و تعامل با زندانی 2430
زیارت در اسالم و ادیان 2673

ع و مجاز 2420 ستاره شناسی ممنو
سیر فقه ماثور 2326

شب زنده داری در اسالم و ادیان 2672
صفات و شرایط قاضی 2431

صله رحم و ارتباط مجازی 2421
عبادت فردی و جمعی 858

عبادت در اسالم و عهدین 2650
عفاف در اسالم و ادیان 2665

غذاهای غیرحالل 2415
غسل قصیر در روایات 2424

فضای صدور و احکام ارث 2352
فضای صدور و احکام زکات 2350
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فضای صدور و تخییر بین قصر و اتمام 2356
فضای صدور و تعیین حدود 2354

فضای صدور و تعیین دیه 2353
فضای صدور و تعیین مطاف 2355
فضای صدور و واجبات شانی 2351

قربانی در اسالم و ادیان 2669
قضای نمازهای فوت شده 2426

کاربردهای منطقه الفراغ 2402
گوشت های حرام در اسالم و ادیان 2676

مسکرات در اسالم و ادیان 2675
مصادیق اموال عمومی 2435

مصادیق انفال 2408
مصادیق لغو 2418

مصادیق موونه 22407
مصادیق نوین استحاله 2423

مصادیق نوین انقالب نسبت 2422
مقایسه فقیه و زعیم 2409

منابع حدیث و فقه 2340
نماز در اسالم و ادیان 2668
نماز و نظم اجتماعی 1264

والدین و فرزندان در اسالم و ادیان 2677
وجوهات شرعی در اسالم و ادیان 2684

وجه حرمت ریش تراشی 2427
وظایف و اختیارات فقیه 2406
والیت شرعی در احادیث 2411

همکاری با نامحرم 1268
	yفلسفه، فالسفه، مکاتب فلسفی

کمال 2219 برهان درجات 
برهان نظم نزد فالسفه 2218

تاثیر نصوص دینی بر فالسفه 2223

ق      
	yقواعد الحدیث

منابع قواعد الحدیث 343، 355

ک      
	yکشاورزی

کشاورزی تجاری 1687 ابعاد 
کشاورزی 1691 استقالل در محصوالت 

کشاورزی 1667 الگوی نظام 
کشاورزی 1677 اولویت در تولیدات 

کشاورزی 1689 زکات محصوالت 
شعور جانوران و بهره وری 1690

کشاورزی 1688 شعور زمین و رشد 
کشاورزی 1686 قیمت محصوالت 

کشاورزی پایدار 1673
کشاورزی در اسالم 1674

کشاورزی در حدیث 1672
کشاورزی 1678 نقش دولت در 

کشاورزی 1676 واردات محصوالت 
	yکالمی کالم، متکلمان، مباحث 

آمرزش تائب 110
آمرزش زائر 111

آینده بشر در ادیان 2645
کالم 2222 احادیث جعلی در 

احادیث متکلمین بغداد 2190
اسالم و مکاتب بشری 2625 ، 2629

اعتبار متون مقدس 2631
اعتبار منابع آیین زرتشت 2634

اعتبار منابع بودیسم  2635
اعتبار منابع یهودیت 2633

اعتقاد به منجی در ادیان 2646
گناه 108 اقرار معصومین )علیهم السالم( به 

کالمی 2199 اقسام اختالفات 
کالمی 2275 گرایش های  اقسام 

امام علی )علیه السالم( و خلفا 130
امتحان و عبرت 2288

انحراف در ادیان الهی 2624
کالمی شیعه 2205 اندیشه های 
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اوصاف شیعه 115
اوصاف مومن 117

اوصاف مسلمان 116
کالمی 2198 بستر اختالفات 

کالم 2196 بهره های علم 
پاداش روزه 114

پیامبران در متون مقدس 2661
پیدایش مکاتب بشری 2623

کالم نقلی 2200 ، 2204 ، 2209 تاریخ 
کالمی 2215 تفرقه فرقه های 

تفکیک مسیحیان از یهودیان 2615
تقریب بین ادیان 2613

تقسیم صفات خدای متعال 2216
کالمی 2490 گرایش های  تمییز 

جانشینی پیامبر در متون مقدس 2681
جایگاه پیامبران )علیهم السالم( 2304

کثرت گرایی دینی 2580 جایگاه 
جبر و اختیار در ادیان 2649

حدیث و ادیان 2582
حدیث و مکاتب 2582

حضرت عیسی )علیه السالم( و آخرالزمان 2647
حضرت موسی )علیه السالم( در عهدین و روایات 

2642
رجعت نزد اصحاب معصومین 2187

رفتار با پیروان ادیان 2578
روش پاسخ به شبهات 2252

کالم 2185 روش های مباحثه در 
زیارت امام رضا )علیه السالم( 113

زیارت  پیاده 112
زیارت و توسل در ادیان 2673
کالمی 2197 سیر اندیشه های 

سیمای پیامبران )علیهم السالم( 2305
کالم عقلی 2214 شکل گیری 

شناخت زرتشتیان 2618
شناخت مسیحیان 2616

شناخت یهودیان 2617
شیطان در متون مقدس 2683

صفات خدا در متون مقدس 2682
کالم 2196 ضرورت علم 

کالم عقلی 2208 عرصه های 
کالم نقلی 2207 کالم عقلی به  عرضه 

کالم در زمان امام علی )علیه السالم( 2213 علم 
کالم در زمان امام صادق )علیه السالم( 2212 علم 

کالم در زمان امام رضا )علیه السالم( 2212،  علم 
2213

کالم امامیه 2211 فقها و 
قلمرو امتحانات الهی 2289

قلمرو وظیفه امام )علیه السالم( 2310
کتاب آسمانی در متون مقدس 2688

کتب پیامبران بنی اسرائیل 2654
کفایت اعتقاد اجمالی 2308

کالم نقلی 2220 کالم فلسفی و 
کالم و عقاید 2195

گریه بر امام حسین )علیه السالم( 109
مبانی ادیان در متون مقدس 2612

متکلمین و علوم نقلی 2226
متون مقدس اسالم و بودا 2587، 2591، 2595، 

2622 ،2611 ،2607 ،2603 ،2599
متون مقدس اسالم وزرتشت 2586، 2590، 
2621 ،2610 ،2606 ،2602 ،2598 ،2594

متون مقدس اسالم و مسیحیت 2584، 2588، 
 2619 ،2608 ،2604 ،2600 ،2596 ،2592

متون مقدس اسالم و یهود 2585، 2589، 
2620 ،2609 ،2605 ،2601 ،2597 ،2593

مذمت شیعه 2307
معاد در متون مقدس 2679
کتب مقدس 2579 مقایسه 

مقایس متون مقدس 2579، 2581، 2584 ، 
2622 ، 2619 ،2612

مکاتب بشری در عصر معصومین )علیهم السالم( 
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2630
نبوت در متون مقدس 2680

کتمان متون مقدس 2655 نشر و 
	yکودک

کودکان 1240، 1199 آسیب های اجتماعی 
کودک 1156 آموزش نقادی به 
کودک 1155 اقسام خدمت به 

کودک 1024 جامعه شناسی 
کودک 1022 جهان شناسی 

کودکان 1241، 1180 حمایت از 
کودک 1021 خداشناسی 

کودک 1023 خودشناسی 
کودکان 1198 خشونت علیه 

کودک 1116 روابط 
کودکان 1230 سبک زندگی 
کودک 1062 سالمت روحی 

کودک 1118 عبادت 
کودکان 1230 فعالیت اجتماعی 

کودک در اسالم و ادیان 2686
کودک در روایات 1120

	yکیهان شناسی
حدیث و تولد ستارگان 1610

حدیث و نظریه انفجار بزرگ 1613
حدیث و نظریه انقباض 1612

حدیث و جهان های موازی 1608
حدیث و سیاه چاله های فضایی 1606

حدیث و شهاب سنگ ها 1614
حدیث و قانون ترمودینامیک 1604

حدیث و قانون تنیدگی 1605
گسترش جهان 1609 حدیث و 

حدیث و منشاء نور 1611
حدیث و نسبیت زمان 1607

کیهان شناسی و حدیث 1591-1589
موجودات غیرزمینی 1596 ، 1598

کیهان شناسی مسلمانان 1601

کیهان شناسی ناسا 1602
کیهان شناسی و فعالیت شیاطین 1603
کیهان شناسی در معارف اسالمی 1600  

م      
	yمدیریت

آمار و مدیریت 1762
آمار و مدیریت امام علی)علیه السالم( 1776

کرم)صلی اهلل علیه و آله و  آمار و مدیریت پیامبرا
سلم( 1775

اسباب مدیریت خیال 2183
استمداد از مردم 1587

کارکنان 1582 کارایی  افزایش 
الگوی پرداخت حقوق 1393

برخورد با مدیریت سلیقه ای 1581
بهسازی اجتماعی جهانی 1556
بهسازی اقتصادی جهانی 1556

بهسازی سیاسی جهانی 1555
بهسازی فرهنگی جهانی 1556

تربیت نیروی انسانی 1578
ع1583، 2184 تکریم ارباب رجو

توزیع منابع عمومی 1540
توکل و برنامه ریزی 1257

جهان اسالم آینده ساز 1554
حدیث و علوم مدیریت 1529، 1530

حکومت جهانی 1544
روش های سازماندهی مردم 1576

روش های مدیریت دانش 1586
شایستگی اداری 1579

صرفه جویی دولتی 1526
ضوابط تعطیلی روزانه 1182

عناصر مدیریت سازمانی 1533
عناصر مدیریت صنعتی 1534

عناصر مدیریت خرد 1531
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کالن 1532 عناصر مدیریت 
فرهنگ مدیریت اسالمی 1575

فرهنگ اداری 1575
کارکنان 1583 کرامت 
مبارزه با قاچاق 1541

مبانی عدالت اداری 1574
مبانی مدیریت دانش 1586

مدیریت جنگ نرم 1585
مدیریت خزانه داری 1422

مدیریت شعب ابی طالب 1577
مدیریت نبوی در تحریم 1584

کرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  مدیریت پیامبرا
در جنگ 1730، 1731

مدیریت امام علی)علیه السالم( در جنگ 1732، 
1733

مدیریت آیت اهلل خامنه ای و سیره 1588
کارآمدی 1542 مصادیق 

نظارت و بازرسی در اسالم 1553
والیت مداری و خدمت رسانی 1573

	yمذاهب اسالمی
تقلید در مذاهب اسالمی 2564

تهدید تقریب مذاهب اسالمی 2558
روش تقریب مذاهب اسالمی 2561

مبانی تقریب مذاهب اسالمی 2562، 2563
	yمسجد

انس با مسجد 1257
معماری مسجد 1780

ویژگی های مسجد 859
	yمعصوم

اخبار غیبی معصوم 330
ادبیات معصومین و ادبیات عرب 1383

ارتباط معصومین با مردم 396
اقسام مکتوبات معصوم 327

الگوسازی از معصوم 955
بازسازی امالی معصومین 628

تاریخ مدح معصومین 2210
ترک معصوم و سنت 320
تکرار معصوم و سنت 321

چیستی مصاحف معصومین 1921
حجیت خلق معصوم 312

حجیت رفتار معصوم 307، 310
دریافت معارف از معصوم 557

کمان به معصومین 400 ع حا رجو
رفتار معصوم و سنت 322

روش معصوم در تفسیر 1818
شناخت امالی معصومین 628

شناخت همسران معصومین 1033
طبیعیات معصوم 324

عرضه روایت بر معصوم 329
فیلم نامه نویسی از زندگی معصومین 1376

قصه پردازی معصومین 1379
قلمرو پردازش معصوم 345

قول و تقریر معصوم 310
کاربرد ریاضی در حکومت معصوم 1777

معصومین در متون مقدس 2663 
گستره هدایت گری معصومین 2311

گونه شناسی سخنان معصومین 2253
معصوم و ترتیب قرآن 1823، 1824

معصومین و اهل سنت 1004
معصومین و تایید مصاحف 1926

معصومین و مدیریت سلیقه ای 1581
منابع مناقب معصومین 2236

منطق معصومین در دعوت 1372
منطق معصومین در مناظره 1371

	yمفهوم شناسی
مفهوم اثر 2529

مفهوم استخاره 855
مفهوم اصل 511

گناه2143 مفهوم اعتراف به 
مفهوم افکار عمومی1718
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مفهوم انفال 2408
مفهوم بازدارندگی دفاعی 1746

مفهوم پیشرفت 1290، 1291
مفهوم تدلیس 2531

مفهوم تقوای سیاسی 1521
مفهوم توازن منطقه ای 1747

مفهوم ثقه 232
مفهوم جدیت 1080

ح و تعدیل 236، 250 مفهوم جر
مفهوم جمع گرایی 1082
مفهوم حال مخاطب 13

مفهوم حب خیر 2141
مفهوم حدیث 2527

مفهوم حفظ اسرار1752
مفهوم حق اهلل 2133

مفهوم حق الناس 2134
مفهوم حقیقت جویی 1081

مفهوم خبر 2530
مفهوم خطرپذیری 1058

مفهوم روایت 2528
مفهوم سنت 310

مفهوم سیره عقال 2399، 2403
مفهوم شجاعت 1058

مفهوم صدقه 857
مفهوم ضرب الحدیث 123
مفهوم ظلم ستیزی 1456

مفهوم عبادت 26
مفهوم عدالت خواهی 1456

مفهوم عرف 2403
مفهوم عفت عمومی 1173

مفهوم غضب 2142
مفهوم غلو 565

مفهوم فرهنگ 1292
مفهوم قانون گرایی 1328
مفهوم قضیه فی واقعه 12

مفهوم قیمومیت 2447
کارآمدی 1542 مفهوم 

مفهوم لغو 2418
مفهوم مالکیت مشروع 2458

مفهوم مئونه 2407
مفهوم مسئولیت 1266، 1274، 1275، 1285

مفهوم مصالح عمومی 1312
مفهوم منطقه الفراغ 2400

مفهوم نخبه 1150
مفهوم نکاح 2416

مفهوم وابستگی به دنیا 2123
مفهوم وطن دوستی 1457
مفهوم وقت شناسی 1327

مفهوم یاس بعد از فحص332
	yمکاتب

ادوار مکاتب حدیثی 408
شناخت مکاتب حدیثی 431
معیارهای نقد مکاتب 2228

	yمکتب حدیثی
مکتب حدیثی متکلمان 429
مکتب حدیثی محدثان 429 

	yمنابع حدیث
بازسازی منابع حدیث 633

تصحیح منابع حدیث 664، 665، 675 ، 677
شناخت منابع حدیث 655

	yمنهج حدیثی
منهج حدیثی بغداد 435، 436

منهج حدیثی ری 434
منهج حدیثی  قم 434، 436

کوفه 435 منهج حدیثی 

ن      
	yنسخه، نسخه شناسی، نسخه نگاری

آسیب شناسی نسخه نگاری خطی 658
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آمار نسخه های خطی 687 ، 688
احتکار نسخه های خطی 653

اختالف نسخه و نقل 634
ارزیابی نسخه های خطی 635

استفاده از نسخه های وجاده ای 659
استنساخ نسخه های حدیث 696 ، 699

اعتبار مستنسخان نسخه 666 ، 710
اقسام نسخه 641

تصویر نسخه های خطی 652
تعدد نسخه و شهرت 272

توصیف نسخه 654
چیستی نسخه نگاری 667

حفظ نسخه های خطی 690
حواشی نسخه های خطی 656

ج سازی نسخه از ارسال 624 خار
روش های نسخه شناسی 629

سرنوشت نسخه های خطی 632
شرایط نسخه شناسی 674
شناخت اعتبار نسخه 636
شناخت طریق نسخه 660
شناخت نسخه اصلی 625

شناخت نسخه های خطی 632، 657، 673
فهرست نسخه های خطی 642 تا 644، 689

فهرست نویسی نسخه های حدیثی 671
مبانی نسخه شناسی 629

مستنسخ و اعتبار نسخه 626
مقایسه نسخه های خطی 691 تا 694

مهارت های نسخه شناسی 629
نسخه شناسی احادیث 645 ، 651

نسخه شناسی موضوعی 640
نسخه نگاری دستی و چاپ 639

نکته نگاری و نسخه شناسی 667
نویسندگان نسخه های خطی 695

	yنظریه پردازی
مبانی نظریه پردازی 941

	yنوجوان
آسیب های اجتماعی نوجوانان 1240

آموزش نقادی به نوجوان 1156
استقالل نوجوان 1070

اقسام خدمت به نوجوان 1155
رفتار با نوجوانان 1115

روابط نوجوان 1116
سبک زندگی نوجوان 1227

عبادت نوجوان 1118
فعالیت اجتماعی نوجوان 1227
نوجوان در معارف اسالمی 1120

نوجوان و ابراز خود 1069

و      
	yواژه شناسی

واژه اختبار 90
واژه اطمینان 104

واژه الفت 95
واژه امتحان 90

واژه انس 95
واژه ایثار و استیثار 92

واژه بدعت و نوآوری 107
واژه بصیرت 936

واژه بال 90
واژه ترب و اترب91

واژه تغافل 861
کتمان 837 واژه تقیه و 

واژه جاهل 863
واژه جبن 100
واژه حزن 94

واژه حسبان 89
واژه خشیت 100

ع 862 واژه خضو
واژه خوف 100

واژه ذلت 99
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واژه سالمت 93
واژه شک 101

واژه صحت 93
واژه عافیت 93

واژه عزت 97، 98
واژه غم 94

واژه فتنه 90
واژه فخر97
واژه فقیر 96

واژه قطع 103
واژه ماتم 94

واژه مسکین و مستکین 96
واژه مصیبت 94
واژه مالئمت 95
واژه وحشت 100

واژه وهم 102
واژه هم 94

واژه یقین 936
	yوثاقت

سماع حدیث و وثاقت 237
قرائت حدیث و وثاقت 237

قلمرو مفهوم وثاقت 231
وثاقت راوی و وثاقت روایت 309

هـ      
	yهمسران

آسان گیری در انتخاب همسر 1336
ازدواج با همسر پس از طالق 2646، 2665

پیشینه تعدد همسران 1330
تفاوت حقوق همسران 2432

دل بستگی همسران 1194
زیبایی و انتخاب همسر 1335

سازگاری همسران 1196
معیارهای انتخاب همسر 1333

والیت شوهر بر همسر 2433
همسانی همسران 1329

	yهنر
اهداف موزه داری 1373

ساماندهی سینما 1381
شیوه رفتار با هنرمندان 1360

طراحی لباس هنرمندان 1374
کارکردهای اجتماعی 1378 هنر و 

مبانی تئاتر 1382
موسیقی شناسی در حدیث 1375

هنر و نشر معارف شیعی 1380
هنرهای تجسمی در حدیث 1361
گویشی در حدیث 1363 هنرهای 
هنرهای نمایشی در حدیث 1362

هنرهای نوشتاری در حدیث 1364
	yهیئت

آسیب شناسی هیئت 934
شرایط هیئت 860
کارکرد هیئت 860
مبانی هیئت 860

کتب

	yقرآن
آداب نگارش قرآن 347

ابعاد اعجاز قرآن 1861-1863
ابهام در آیات قرآن 1871

اجمال در آیات قرآن 1860، 1867
اقسام نزول قرآن 1828

بالغت در سوره های قرآن 1889، 1887
بالغت لفظی قرآن 1861

بالغت معنوی قرآن 1862
بهره گیری از معارف قرآن 1884، 1882، 1872

تاثیرگذاری قرآن 1866
تالیف قرآن 1864
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تاریخ قرآن 1902
تجوید قرآن 1859
تحدی قرآن 1831

تصویرسازی قرآن 1865
تضمین قرآن 1873

تفکیک سوره های قرآن 1918
تکرار آیات قرآن 1868

تلمیح قرآن 1874
جامعیت قرآن 1826

جاودانگی قرآن 1833
جمع و تالیف قرآن 1920

ل های قرآن 2079 چیستی استدال
حفظ آسان قرآن 1869

روش استظهار از قرآن 1801
روش قانون گذاری قرآن 1825

ریاضیات در قرآن 2080
زبان شناسی محتوایی قرآن 1875

زبان وعده قرآن 1890
زبان وعید قرآن 1891

ساختارشناسی قرآن 1834
فهم آسان قرآن 1870
فضای نزول قرآن 42

قرآن و جعل احکام 1827
قرآن و فضای نزول 1894
قرآن و متون مقدس 467

کاتبان قرآن 1917
مخاطبین آیات قرآن 1829

مفهوم تمسک به قرآن 1815
ع شناسی قرآن 1835 موضو

نزول تدریجی قرآن 1895
نگاه تاریخی به قرآن 1916، 1915

واژگان غریب قرآن 1817
واژگان مشکل قرآن 1816

کتب سایر 

	yآثارالصادقین
روش حدیث شناسی 61

	yاالداب الدینیه
اعتبار 770

	yتحاف المهره بفوائد المبتکره اال
تخریج 2467

	yاثبات الوصیه
شناخت 987
اعتبار 2239

	yاالحتجاج
اعتبار 2240

	yارشاد القلوب
اعتبار 485

اضافات 380
شناخت 970

	y84 اسباب اختالف الحدیث
تحلیل 84

مبنا پژوهی 85
	y استبصار

تفاوت نسخه ها 704
منابع 501

	yاصول علم الرجال
تحلیل 165

	yاعالم الدین
اعتبار 486

	yاعالم الوری
شناخت 988

	yاالقبال
تفاوت نسخه ها 706

	yاالمامه و التبصره
اعتبار 2245

	yالقاب الرسول و عترته
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شناخت 989
	yانسان 250 ساله

تحلیل 368
	yاالیضاح

اعتبار 2241
	y بحاراالنوار

تخریج محتوایی 500 
	y)له بشاره المصطفی )صلوات اهلل علیه و آ

اعتبار 2244
	yپاسخ به شبهات پیرامون خورشید والیت

شناخت 2276
	yالتاصیل الصول التخریج

شناخت 2472
	yتاج الموالید

شناخت 990
	yتاریخ حدیث شیعه

تحلیل 367 ، 369
	y علیه( سیدالشهدا  جامع  مقتل  و  قیام  kتاریخ 

السالم(
شناخت 962

	yتاریخ طبری
مقتل 2474

	yتاریخ موالید االئمه
شناخت 992

	yتاریخ یعقوبی
شناخت 991

	yتحف العقول
اعتبار 491

	yتحفه االشراف بمعرفه االطراف
شناخت 2475

	yثار الواقع تخریج االحادیث و اال
تخریج 2471

	yتفسیر عیاشی
منابع 1900

	yکوفی تفسیر فرات 
منابع 1899

	yتلخیص نصب الرایه
ک های درایت 2470 مال

	yتنبیه الخواطر
اعتبار 481

	yتنقیح المقال
روش رجالی 15

	y تهذیب االحکام
تفاوت نسخه ها 701، 708

روایات مشترک 516
روش شناسی شروح 77

منابع 501
	yجامع االحادیث

اعتبار 496
	y جامع احادیث الشیعه

روش حدیث شناسی 62 
	yجامع االخبار

اعتبار 497
ک ها 2470 مال

	yجامع العلوم
روش حدیث شناسی 63 

	yجامع حدیثی
نگارش 2525

	yالجمل
شناخت 994

	yالخرائج و الجرائح
اعتبار 2246

	y دانش نامه قرآن و حدیث
روش حدیث شناسی 60 

	yالدره الباهره
اعتبار 498

	yدعائم االسالم
روایات امامت 2574
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	yکّشی رجال 
اعتبار 144

تطبیق با واقعیت تاریخی 156
	yروضه الشهدا

نقد 947
	yروضه الواعظین

اعتبار 484
	yسماء المقال

تحلیل 167
	yصحیح بخاری

روایات عایشه 2569
	y)الصحیح من مقتل سیدالشهدا )علیه السالم

شناخت 961
	y)صحیفه االمام الرضا )علیه السالم

اعتبار 489
	yصحیفه سجادیه

اقبال قدما 775
تفاوت نسخه ها 705

گزاره های تفسیری 812
	y65 عوالم العلوم

شناخت 1002
	yعوالی اللئالی

اعتبار 493
	yعیون الحکم و المواعظ

اعتبار 479
	yغررالحکم

اعتبار 477
	yفاجعه عاشورا

شناخت 963
	yفرهنگ عاشورا

شناخت 1003
	y)فقه الرضا )علیه السالم

نسبت با المقنعه 2357
نسبت با الهدایه صدوق 2357

	yالفهرست
تصحیح طرق 220

	yالکافی
روش شناسی 78

اسناد ضعیف 210
تخریج حدیث 504

روایات تکراری 499
تفاوت نسخه ها 700، 707

شناخت چاپ ها 713، 714
	yکامل الزیارات

راویان ضعیف 505
کتاب 505 روایات 

	y کتاب من الیحضره الفقیه
تفاوت نسخه ها 703، 709

روایات 58
روش شناسی شروح 79

مشیخه 681
منابع مشترک 516

	yکتاب های طبی ماثور
اعتبار 2481

	yکلمات المعصومین
بررسی 476

	yماخذ شناسی رجال شیعه
کتاب شناسی 166

	yمجمع البیان
آمار 1881

	yمسائل علی بن جعفر
اعتبار 2344

	yالمحاسن
اعتبار 483

	y مستدرک الوسائل
روش حدیث شناسی 64

	yمشارق انوار الیقین
اعتبار 2238
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روش فقه الحدیث 64
	yمشکاه االنوار

اعتبار 488
	yمصباح الشریعه

اعتبار 478
	y المعارف و الحکم

روش فقه الحدیث 63
	yمعجم رجال الحدیث

اعتبار 162، 205
	yمفاتیح الجنان

اعتبار 766
	yکنوزالسنه مفتاح 

تخریج 2468
	yمقاتل

اعتبار 956، 960
جریان جعل 950

روایات ضعیف 951
نقد 2577

	yمقباس الهدایه فی علم الدرایه
تحلیل 356

	yثر مقتضب اال
اعتبار 2243

	y مقتل شیخ جعفر شوشتری
تطبیق با منابع 945

	yمقتل طریحی
نقد 946

	yمقتل مقرم
نقد 948

	yمکارم االخالق
اعتبار 487

	yمنابع الموضوعات
روش شناسی 2479

	yمنابع حدیث
تحقیق 716 ، 724

تصحیح 716 ، 724
	yمنابع دعای اهل سنت

اعتبار 2482
	yمنابع قصص االنبیا

اعتبار 2480
	yمناقب

شناخت 971
	yالمواعظ العددیه

اعتبار 480
	y)موسوعه االمام علی بن ابی طالب )علیه السالم

شناخت 996
	y)موسوعه االمام الحسین )علیه السالم

شناخت 997
	yمیالد اسالم وحی و نوآوری تاریخی

شناخت 2713
	yنثر اللئالی

اعتبار 492
	yنزهه الناظر

اعتبار 495
	yنصب الرایه لتخریج احادیث احادیث الدرایه

نقد 2469
	yالنقض

احادیث مفقود 686، 715
	yالنوادر

اعتبار 2345
	yنور ملکوت قرآن

شناخت 1904
	yنهج البالغه

الهیات 2282
براهین منطقی 1356

تامل در خطبه 41 / 193
تفاوت نسخه ها 702
کیهان شناسی 1599

فلسفه فقه 2315
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نهج البالغه و حکمت متعالیه 2224
	y وسائل الشیعه

تخریج محتوایی روایات 503

پیامبران، پیشوایان معصوم،

امام زادگان )علیهم السالم(

	y)حضرت ابراهیم )علیه السالم
شناخت 1005

	y)حضرت موسی)علیه السالم
شخصیت 2642

	y)حضرت عیسی)علیه السالم
نسبت با آخرالزمان 2647

	y)له و سلم کرم)صلوات اهلل علیه و آ پیامبرا
آسیب شناسی احادیث 544

بهره گیری از  قرآن 1882
تحلیل سیره 2568
توجه به آمار 1775

توجه به ایثارگران 1017
دیدگاه سیاسی 1461

روایات 2651
روایات تفسیری 1856

روش تربیتی 1098
مدیریت اقتصادی 1437

مدیریت تحریم 1584
مدیریت جنگ 730، 731

معرفی شیعه 1034
موضوعات سیره 978

نزول قرآن 1888
نگارش حدیث 399

نگارش سیره 973
	y)امام علی )علیه السالم

توجه به آمار 1776
توجه به ایثارگران 1017

دعاهای امام علی)علیه السالم( 776
دیدگاه سیاسی 1499

روایات 539 ,2561، 2571
روایات توحیدی 2309 

فلسفه فقه 2315
مدیریت اقتصادی 1437

مدیریت جنگ 1732، 1733
مخالفان 1043

کالم 2213 نسبت با علم 
	y)حضرت زهرا )سالم اهلل علیها

روایات حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( و عایشه 
2569

	y)امام باقر)علیه السالم
احادیث 458

احیاء سنت 389
دروس 392

	y)امام صادق)علیه السالم
احادیث 458

احیاء سنت 389
بهره گیری از قرآن 1883

دروس 392
روایات توحیدی 2309

کالم 2212 نسبت با علم 
	y)امام رضا )علیه السالم

بهره گیری از قرآن 1872
پاداش زیارت 113

روایات تفسیری 1854
روایات توحیدی 2309

زیارت نامه 789
صحیفه 489

گسترش حدیث 394
کالم 2212، 2213 نسبت با علم 

	y)امام جواد )علیه السالم
روایات تفسیری 1886

سیره 981
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	y)امام هادی )علیه السالم
سیره 780، 980

سیره نگاری 999
	y)امام حسن عسکری )علیه السالم

سیره 979
	y)امام مهدی )علیه السالم

اعتبار توقیعات 558
بهره گیری از قرآن 1884

حوادث پس از ظهور1546
	y)زید بن علی )علیه السالم

شخصیت رجالی 189
	y)حضرت زینب )سالم اهلل علیها

شخصیت رجالی 190
	y )حضرت عباس )علیه السالم

زیارت 829
	y)حضرت معصومه )سالم اهلل علیها

زیارت 828 

اشخاص )عربی(

	yآل طاووس
جایگاه حدیثی 446

روش حدیثی 446
	y)آل موسی بن جعفر)علیه السالم

مدارا در زندگی 1044
	yابراهیم- بن هاشم

روایات 182
شخصیت رجالی 197

شخصیت حدیثی 197
تفسیر روایی 190

	yابن عباس
تفسیر روایی 1923

سخنان قبل از فوت 195
شخصیت 193

شخصیت حدیثی 192

شخصیت رجالی 192
کربال 194 عدم حضور در 

	yابن مسعود
تاثیر بر تفسیر روایی 1922

شخصیت حدیثی 191
شخصیت رجالی 191

	yابوریه-  محمود
حدیث اهل سنت 2777

	yابان بن تغلب
تفسیر روایی 1912

	yابن ابی عمیر
کتب 679

وثاقت مشایخ 243
	yابن طاووس

کتب 767 اعتبار 
روش حدیث شناسی 75

	yابن عثیمین
برخورد با احادیث معصومین )علیهم السالم( 

2478
	yابن غضائری

مبانی رجالی 149 ، 151
	yابوحمزه ثمالی

ابوحمزه ثمالی و تفسیر روایی 1911
	yکعب ابی بن 

تفسیر روایی 1924
	y اشعری- احمدبن محمدبن عیسی

وثاقت مشایخ 239
	yاصبغ بن نباته

کتاب 678
	y اهوازی- حسین بن سعید

جامع نگاری اخالقی 2095
	y65 بحرانی-عبداهلل

روش حدیث شناسی 65
	y483 برقی
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پیوست 1: نمونه پرسش های مصاحبه ها

نمونه.1:.پرسش.های.مصاحبه.از.کارشناس.علوم.حدیث.با.گرایش.فقه.الحدیث:
y	کدامند؟ راه کارهای غلبه چیست؟ کنونی و آینده در حوزه فقه  الحدیث  چالش های 
y	کدامند؟ کارهای انجام نشده در زمینه قواعد و روش فقه  الحدیث 
y	به نظر شما به چه راهبردهای آموزشی و پژوهشی برای فهم و نشر حدیث نیاز داریم؟
y	کرد؟ چگونه می توان به نشر مفاهیم حدیثی در دنیا، اقدام 
y	آینده فقه  الحدیث را چگونه پیش بینی می کنید؟
y	کدام است و چگونه قابل رفع می باشد؟ آسیب های ترجمه حدیث 
y	 پیشنهاد را  پژوهشی  موضوعات  چه  اسالمی  زندگی  سبک  در  حدیث  از  الگوگیری  برای 

می دهید؟
y	 ،در زمینه ارتباط بین دانش فقه  الحدیث و علوم بشری )روان شناسی، پزشکی، اقتصاد

علوم سیاسی و...( چه موضوعات پژوهشی پیشنهاد می د هید؟
y	درباره حقوق بشر چه موضوعات پژوهشی حدیثی پیشنهاد می دهید؟
y	 چه اجتماعی  شبکه های  و  ماهواره  و  اینترنت  از  ناشی  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  درباره 

موضوعات پژوهشی حدیثی پیشنهاد می دهید؟
y	درباره مقابله با تروریسم چه موضوعات پژوهشی حدیثی پیشنهاد می دهید؟
y	کدامند؟ پژوهش های الزم در تبیین دقیق تفاوت ها و تشابهات فهم قرآن و فهم حدیث 
y	 پژوهشی موضوعات  چه  متون  از  بهره برداری  و  فهم  در  اصولیان  دیدگاه های  درباره 

پیشنهاد می دهید؟
y	 اولویت در  و  هستند  الحدیث  مختلف  یا  و  الحدیث  غریب  الحدیث،  مشکل  که  روایاتی 

کدامند؟ پژوهش قرار دارند، 

نمونه.2:.پرسش.های.مصاحبه.از.کارشناس.معارف.حدیث.با.گرایش.علوم
y	برای اسالمی شدن علوم انسانی چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟
y	چالش ها و آسیب های حوزه علوم انسانی و اسالمی چیست و راه های غلبه بر آن کدام است؟
y	در ابعاد مختلف زندگی انسان چه پژوهش های حدیثی اولویت دارد؟
y	 الزم پژوهشی  و  مطالعاتی  فعالیت های  چه  اسالمی  زندگی  سبک  سمت  به  حرکت  برای 
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است؟
y	آینده این حوزه را چگونه می بینید؟

نمونه.3:.پرسش.های.مصاحبه.از.کارشناس.مطالعات.تطبیقی.علوم.و.معارف.حدیث.با.گرایش.اهل.سنت
y	آیا مطالعات تطبیقی بین شیعه و اهل سنت در علوم و معارف حدیث ضروری است؟
y	مطالعات تطبیقی بین شیعه و اهل سنت در علوم و معارف حدیث، چه بهره هایی دارد؟
y	 مهم ترین چالش های کنونی و آینده در مطالعات تطبیقی بین شیعه و اهل سنت در دانش

کرد؟ و معارف حدیثی چیست و چگونه می توان بر آن غلبه 
y	کرد؟ کمک اهل سّنت، علوم و معارف حدیثی را جهانی  چگونه می توان با 
y	چشم انداز آینده مطالعات تطبیقی بین شیعه و سنی را چگونه می بینید؟
y	 و چیست  سکوالریسم  با  مواجهه  در  سنت  اهل  و  شیعه  حدیثی  کز  مرا عمده  چالش های 

کرد؟ چگونه می توان بر آن غلبه 
y	حوزه های حدیثی شیعه و اهل سنت چگونه می توانند در مقابله با تروریسم قدم بردارند؟
y	کز حدیثی شیعه و اهل سنت درباره حقوق بشر چگونه باید باشد؟ تعامل مرا
y	در حوزه مطالعات تطبیقی حدیثی بین شیعه و سنی چه پژوهش هایی پیشنهاد می کنید؟
y	-راه است؟  موضوعاتی  و  حوزه ها  چه  در  آینده  حدیثی  علمی-  تهاجمات  شما  نظر  به 

کارهای دفاع و مقابله چگونه است؟
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پیوست 2: نمونه متن نامه های مصاحبه به اساتید

گرامی، حجت االسالم و المسلمین.............. استاد 
با سالم و احترام

توسط  حدیث«  معارف  و  علوم  پژوهشی  »نیازسنجی  مطالعاتی  ح  طر می رساند  استحضار  به 
انجمن حدیث به درخواست معاونت پژوهش حوزه های علمیه در حال انجام است. هدف از این 
ح، ساماندهی پژوهش های مربوط به علوم و معارف حدیث، تناسب هرچه بیشتر پژوهش های  طر
به منظور  می باشد.  پژوهشی  صحیح  اولویت بندی  و  برنامه ریزی  واقعی،  نیازهای  با  بنیادی 
دستیابی به این مهم از برخی اساتید حوزه و دانشگاه مصاحبه به عمل می آید. لذا نظر به اشراف 
و  مصاحبه  انجام  جهت  است  مستدعی  گرایش..............  در  حدیثی  نیازهای  به  حضرتعالی 
بهره مندی از نظرات ارزشمند شما زمانی را تعیین فرمایید. در ضمن سؤاالت مصاحبه به پیوست 

تقدیم می گردد.
در  پژوهشی  ح های  طر و  پایان نامه ها  هدایت  در  حضرتعالی  نظرات  است  توجه  قابل 

دستگاه های علمی و اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد.
به  دستیابی  جهت  در  مطلوبی  به صورت  پژوهش  این  حضرتعالی،  همکاری  با  است  امید 

اهداف عالی حوزه انجام پذیرد.

پیوست شماره 3: نمونه فرم شناسایی نیاز

قالب پژوهشیعنوان پژوهشیمتن اصلیمنبعمحور مطالعاتیردیف

1
2
3
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پیوست شماره 4: فرم اولویت گذاری، ضرایب اولویت ها

جدول شماره 1: ضرایب شاخص های اولویت گذاری پژوهشی

کمامتیاز خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی 

12468ضریب

کسل جدول شماره 2: فرم اولویت گذاری در ا

موضوعنوع پژوهشعنوانردیف

میزان 
فایده برای 

عموم 
مردم و 
جامعه

میزان 
فایده 

برای نظام 
اسالمی

میزان 
فوریت

میزان 
کثرت ابتال

ابعاد 
ملی و 

بین المللی

امکان 
پژوهش

میزان تأثیر 
کمرشد  در 
و توسعه 

دانش 
مربوط

امتیاز

1

آسیب های طبقه بندی افراد 

جامعه و راهکارهای مقابله 

با آن در راهبردهای ال بیت 

علیهم السالم

پایان نامه 

سطح 3

حدیث 

و علوم 

اجتماعی

متوسطزیاد متوسطکمزیاد متوسطمتوسطمتوسط

2
شناخت گرایش های علوم 

انسانی مأثور

پایان نامه 

سطح 3

حدیث 

و علوم 

اجتماعی

متوسطخیلی زیادمتوسطمتوسطزیاد متوسطزیاد خیلی کم

3

راهکارهای ارائه اسالم صحیح 

به جوانان با بهره گیری از 

روایات

پایان نامه 

سطح 3

حدیث 

و علوم 

اجتماعی

متوسطکممتوسطزیادزیاد متوسطزیاد زیاد 

4

نقش معارف اهل بیت علیهم 

السالم در تغییر نگرش جوانان 

به ازدواج

پایان نامه 

سطح 3

حدیث 

و علوم 

اجتماعی

متوسطکممتوسطکمزیاد زیاد زیاد زیاد 

5

چیستی و معیارهای همسان 

همسیری از منظر اهل بیت 

علیهم السالم

پایان نامه 

سطح 3

حدیث 

و علوم 

اجتماعی

متوسطکممتوسطکمزیاد زیاد متوسطزیاد 
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کردند: که در اولویت گذاری همکاری  کارشناسان و اساتیدی  پیوست شماره 5: 

محمود  انجم شعاع،  علی  احمدی،  محمدجواد  احسانی فر،  محمدمهدی  اسالم:  حجج 
کبر  علی ا حسنی،  محمدجواد  حایری،  مرتضی  توحیدی نژاد،  علی  تقوی،  صهیب  کریمیان، 
خدامیان، احسان درویشی، علی رازی زاده، رمضانعلی رحمتی، مصطفی رحیمی، سید محمدرضا 
قربانی،  محمد  فیض،  محمدحسین  فکری،  حسن  فرهمندیان،  علی  عطایی،  رضا  علوی نژاد، 
کاظمی، حامد متوادی، محمدحسین مرادی، حسین محققیان، عباس محمودی، سید  محسن 

محمدحسین موسوی جزایری، سید محمدحسن، مومنی، مهدی نیک پور، محمد نادری.

کارشناسان جهت اولویت گذاری پیوست شماره 6: نمونه نامه به 

گرامی حجت االسالم و المسلمین.............. استاد 
سالم علیکم؛

با احترام به اطالع می رساند، انجمن حدیث حوزه به درخواست معاونت پژوهش حوزه های 
بیش  توانسته  و  داشته  را  حدیث  معارف  و  علوم  پژوهشی  نیازسنجی  پروژه  انجام  توفیق  علمیه 
2800 عنوان حدیثی نگارش نشده و یا نیازمند به پژوهش بیشتر را، جهت ارائه به اساتید، فضالء، 
ع های  موضو که  است  الزم  بعد  مرحله  در  نماید.  استخراج  دانشجویان  و  طالب  پژوهشگران، 
پژوهشی، توسط اساتید و پژوهشگران دانش حدیث بر اساس شاخص ها اولویت گذاری شود. بر 
که از اساتید و پژوهشگران عرصه این دانش شریف هستید تقاضا می شود  این اساس از جنابعالی 
ح نیازسنجی  با اولویت گذاری این نیازهای پژوهشی در ارائه پژوهش فاخر و تکمیل و تدقیق طر

پژوهشی علوم و معارف حدیث نظرات ارزشمندتان را ارائه فرمایید.
در ضمن فایل اولویت گذاری تعدادی از موضوعات نیازسنجی پژوهشی علوم و معارف حدیث در 
که به همراه فایل راهنما به  پیوست تقدیم می گردد. خواهشمند است بعد از  کسل طراحی شده  قالب ا
anjomanhadith@ انجام اولویت گذاری، فایل را همراه با »شماره حساب بانکی - سیبا« به آدرس ایمیل

gmail.com یا به آدرس تلگرامی anjomanhadith1@ تا تاریخ 96/1/15 ارسال شود.

ع:.............. تعداد عناوین ارسالی:.............. موضو
پیشاپیش از همکاری جنابعالی تقدیر و تشکر داشته و از خداوند متعال توفیق روزافزون برای 

حضرتعالی مسئلت دارم.
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