اعتبارسنجی روایات فطرس ـ عباس مفید
128
واکاوی آثار مکتوب میرزا ابوالقاسم
اردوبادی ( 1333–1274ق) فقیه و قرآن

نمایه دوره هفدهم سفینه

عبدالحسین طالعی ،دکتر مهرداد عباسی،

(شماره  65تا )68

دکتر سیدمحمدعلی ایازی 156
شماره ( 66بهار )1399

الف) نمایه به ترتیب مقاالت شمارهها

تحلیل انتقادی نگرش قرآنیون در تفسیر

شماره ( 65زمستان )1398

آیات اطاعت از پیامبر6ـ دکتر زینب طیبی

واحدی نیشابوری و روایات فضائل اهل

9

بیت :در تفسیر البسیط ـ اسماعیل

نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین ـ آیتاهلل

اسماعیلی شریف ،دکتر مجید معارف،

علی احمدی میانجی ،عبدالحسین طالعی

دکتر سید محمدعلی ایازی 10

36

نمونههایی از تأویل آیات قرآن در مثنوی

آل یاسین سالم اهلل علیهم اجمعین ـ دکتر

موالنا -دکتر اسماعیل تاجبخش ،دکتر

احمد احمدی 56

زهرا اهلل دادی 40

همراهی قرآن و عترت و نقش آن در رفع

مستندات قرآنی محتوای دعای ندبه ـ

اختالفهای مربوط به فهم دین ـ

حمید سلیم گندمی 89

محمدحسین صالح 76

بررسی صحت وجود نِسَب علمیه نزد

چند نکته در باب حجیت جمعیۀ قرآن و

ابنعربی با تکیه بر روایات معصومین :ـ

عترت ـ دکتر احسان خامسپناه ،دکتر سید

دکترعلیاکبر نصیری ،فاطمه معظمی 90

محمّدتقی نبوی رضوی 101

دالیل نقلی بر ناتوانی بشر از شناخت خدا

بررسی و جمع بین روایات شناخت و

ـ دکترسیدمحمد رضوی ،دکتر سید

عدم شناخت عقلی خدا ـ دکتر سید

ابوالحسن سادات اخوی 114

ابوالحسن سادات اخوی ،دکتر سید محمد
رضوی 120

Downloaded from safinahmagazine.ir at 15:02 +0330 on Monday March 8th 2021

پژوه :پیشنهادهای پژوهش محور ـ

براساس مقایسه شاخصهای حدیثی ـ

علینقی خدایاری 166

احمدرضا کرمی 145

شماره ( 68پاییز )1399

سال هفدهم /شماره  /68پاییز 1399سفینه

العربیة العلویة و اللغة املرویّة؛ کتابی نویافته از
شیخ حرّ عاملی؛ معرفی و نقد ـ وحید

شناخت مستخلفین ـ دکتر علیاکبر بابایی،

شَوندی 190

سکینه کوهی گونیانی 9

شماره ( 67تابستان )1399

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک»

پیوند آموزههای نهجالبالغه با آیه اهتداء

ملّاباشی در مدح امام امیرالمؤمنین علی 7ـ

(یونس )35:ـ دکترفتحیه فتاحیزاده ،دکتر

دکتر محمد دزفولی ،محمدعلی دزفولی

مرضیه محصص 10

36

بازخوانی نظریه «داللت اکثار بر وثاقت»

وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم ـ

(با تکیه بر تقریر استاد سیدمحمدجواد

دکتر علینقی خدایاری 61

شبیری) ـ استاد سیدعلیرضا حسینی

نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی

شیرازی ،حجت االسالم عباس مفید 35

و التبیان شیخ طوسی با تأکید بر مؤلفههای

بازنگاهی تحلیلی و انتقادی به آیات

تفسیر به رأی ـ اسماعیل اسماعیلی

اِسنادی کذب انبیا در پرتو فهم دقیق منابع

شریف ،دکتر مجید معارف ،دکتر سید

روایی ـ دکترسیدمحمد موسویمقدم،

محمد علی ایازی 79

دکترمهدی خوشدونی 60

*ابتناء کامل الزیارات بر منابع مکتوب ـ

مروری بر دو مقاله در بارة حجیت جمعیۀ

مهدیه لواف ،دکتر مهدی مهریزی ،دکتر

قرآن و عترت ـ حجت االسالم حسین

سیدمحمد باقر حجتی ،دکتر سیدمحمد

یزدانی فاضل 89

علی ایازی 99

جستاری در باب مواضعِ شیخ مفید نسبت

* حدیث ثقلین و کاربرد آن در فهم قرآن؛

به محدثان  -دکتر مهدی قندی ،دکتر

تحلیل دیدگاه چهار شخصیت قرآن پژوه

مصطفی آذرخشی 119

حوزه نجف در قرن چهاردهم و پانزدهم

جایگاه عترت در تفسیر قرآن کریم ـ استاد

هجری؛ اردوبادی ،بالغی ،خویی و

محمد بیابانی اسکویی 139

معرفت ـ عبدالحسین طالعی ،دکتر مهرداد

تفسیر تطبیقی آیه  55نور با تأکید بر
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مقبولیت حدیث امام صادق 7در مدینه

وظایف قلبی ما در برابر قرآن کریم ـ دکتر

صحیفۀ سجّادیّه با محوریت آیه هشتم

روایی ـ دکترسیدمحمد موسویمقدم،

سوره تحریم ـ منصوره شاهسون 142

دکترمهدی خوشدونی 67

*خورشیدِ عَیتا ـ دکتر علیرضا هَزار 153

بررسی صحت وجود نِسَب علمیه نزد

*استاد سیدمحمدحسین جاللی نمونۀ عزم

ابنعربی با تکیه بر روایات معصومین :ـ

و همت ـ سیدعلی طباطبائی یزدی 168

دکترعلیاکبر نصیری ،فاطمه معظمی 65

ب) نمایه به ترتیب عنوان مقاالت

بررسی و جمع بین روایات شناخت و

آل یاسین سالم اهلل علیهم اجمعین ـ

عدم شناخت عقلی خدا ـ دکتر سید

دکتراحمد احمدی 66

ابوالحسن سادات اخوی ،دکتر سید محمد

ابتناء کامل الزیارات بر منابع مکتوب ـ

رضوی 66

مهدیه لواف ،دکتر مهدی مهریزی ،دکتر

پیوند آموزههای نهجالبالغه با آیه اهتداء

سیدمحمد باقر حجتی ،دکتر سیدمحمد

(یونس )35:ـ دکترفتحیه فتاحیزاده ،دکتر

علی ایازی 68

مرضیه محصص 67

استاد سید محمدحسین جاللی نمونۀ عزم

تحلیل انتقادی نگرش قرآنیون در تفسیر

و همت ـ سیدعلی طباطبائی یزدی 68

آیات اطاعت از پیامبر6ـ دکتر زینب طیبی

اعتبارسنجی روایات فطرس ـ عباس مفید

66

65

تفسیر تطبیقی آیه  55نور با تأکید بر

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک»

شناخت مستخلفین ـ دکتر علیاکبر بابایی،

ملّاباشی در مدح امام امیرالمؤمنین علی 7ـ

سکینه کوهی گونیانی 68

دکتر محمد دزفولی ،محمدعلی دزفولی

جایگاه عترت در تفسیر قرآن کریم ـ استاد

68

محمد بیابانی اسکویی 67

بازخوانی نظریه «داللت اکثار بر وثاقت»

جستاری در باب مواضعِ شیخ مفید نسبت

(با تکیه بر تقریر استاد سیدمحمدجواد

به محدثان  -دکتر مهدی قندی ،دکتر

شبیری) ـ استاد سیدعلیرضا حسینی

مصطفی آذرخشی 67

شیرازی ،حجت االسالم عباس مفید 67

چند نکته در باب حجیت جمعیۀ قرآن و

187

نمایه

تحلیل ساختار معنایی توبه نصوح در

اِسنادی کذب انبیا در پرتو فهم دقیق منابع

Downloaded from safinahmagazine.ir at 15:02 +0330 on Monday March 8th 2021

عباسی ،دکتر سیدمحمدعلی ایازی 123

بازنگاهی تحلیلی و انتقادی به آیات

عترت ـ دکتر احسان خامسپناه ،دکتر سید

شریف،

محمّدتقی نبوی رضوی 66

سیدمحمدعلی ایازی 68

حدیث ثقلین و کاربرد آن در فهم قرآن؛

نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین ـ آیتاهلل

تحلیل دیدگاه چهار شخصیت قرآن پژوه

علی

عبدالحسین

حوزه نجف در قرن چهاردهم و پانزدهم

طالعی66

هجری؛ اردوبادی ،بالغی ،خویی و

نمونههایی از تأویل آیات قرآن در مثنوی

معرفت ـ عبدالحسین طالعی ،دکتر مهرداد

موالنا -دکتر اسماعیل تاجبخش ،دکتر

عباسی ،دکتر سیدمحمدعلی ایازی 68

زهرا اهلل دادی 65

خورشیدِ عَیتا ـ دکتر علیرضا هَزار 68

واحدی نیشابوری و روایات فضائل اهل

دالیل نقلی بر ناتوانی بشر از شناخت خدا

بیت :در تفسیر البسیط ـ اسماعیل

دکترسید

اسماعیلی شریف ،دکتر مجید معارف،

ـ

دکترسیدمحمد

رضوی،

ابوالحسن سادات اخوی 65

سال هفدهم /شماره  /68پاییز 1399سفینه

العربیة العلویة و اللغة املرویّة؛ کتابی نویافته از
شیخ حرّ عاملی؛ معرفی و نقد ـ وحید

احمدی

میانجی،

دکتر سید محمدعلی ایازی 65
واکاوی آثار مکتوب میرزا ابوالقاسم
اردوبادی (1333–1274ق) فقیه و قرآن-

شَوندی 66

پژوه :پیشنهادهای پژوهش محور ـ

مروری بر دو مقاله در بارة حجیت جمعیۀ

عبدالحسین طالعی ،دکتر مهرداد عباسی،

قرآن و عترت ـ حجت االسالم حسین

دکتر سید محمدعلی ایازی 65

یزدانی فاضل 67

وظایف قلبی ما در برابر قرآن کریم ـ

مستندات قرآنی محتوای دعای ندبه ـ

دکترعلینقی خدایاری 67

حمید سلیم گندمی 65

وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم ـ

مقبولیت حدیث امام صادق 7در مدینه

علینقی خدایاری 68

براساس مقایسه شاخصهای حدیثی ـ

همراهی قرآن و عترت و نقش آن در رفع

احمدرضا کرمی 66

اختالفهای مربوط به فهم دین ـ محمد

نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی

حسین صالح 66

و التبیان شیخ طوسی با تأکید بر مؤلفههای
تفسیر به رأی ـ اسماعیل اسماعیلی
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دکتر

مجید معارف،

دکتر

پدیدآوران

زهرا اهلل دادی 65

آذرخشی ،مصطفی

ایازی ،سید محمد علی

جستاری در باب مواضعِ شیخ مفید نسبت

واحدی نیشابوری و روایات فضائل اهل

به محدثان  -دکتر مهدی قندی ،دکتر

بیت :در تفسیر البسیط ـ اسماعیل

مصطفی آذرخشی 67

اسماعیلی شریف ،دکتر مجید معارف،

احمدی ،احمد

دکتر سید محمدعلی ایازی 65

آل یاسین سالم اهلل علیهم اجمعین ـ

واکاوی آثار مکتوب میرزا ابوالقاسم

دکتراحمد احمدی 66
نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین ـ آیت اهلل
علی

احمدی

عبدالحسین

واحدی نیشابوری و روایات فضائل اهل
بیت :در تفسیر البسیط ـ اسماعیل
اسماعیلی شریف ،دکتر مجید معارف،
دکتر سید محمدعلی ایازی 65
نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی
و التبیان شیخ طوسی با تأکید بر مؤلفههای
تفسیر به رأی ـ اسماعیل اسماعیلی
شریف،

دکتر سید محمدعلی ایازی 65
نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی
و التبیان شیخ طوسی با تأکید بر مؤلفههای

اسماعیلی شریف ،اسماعیل

مجید معارف،

عبدالحسین طالعی ،دکتر مهرداد عباسی،

دکتر

سیدمحمدعلی ایازی 68
اهلل دادی ،زهره
نمونههایی از تأویل آیات قرآن در مثنوی

تفسیر به رأی ـ اسماعیل اسماعیلی
شریف،

دکتر

مجید معارف،

دکتر

سیدمحمدعلی ایازی 68
حدیث ثقلین و کاربرد آن در فهم قرآن؛
تحلیل دیدگاه چهار شخصیت قرآن پژوه
حوزه نجف در قرن چهاردهم و پانزدهم
هجری؛ اردوبادی ،بالغی ،خویی و
معرفت ـ عبدالحسین طالعی ،دکتر مهرداد
عباسی ،دکتر سیدمحمدعلی ایازی 68
ابتناء کامل الزیارات بر منابع مکتوب ـ
مهدیه لواف ،دکتر مهدی مهریزی ،دکتر
سیدمحمد باقر حجتی ،دکتر سیدمحمد

نمایه

طالعی66

دکتر

اردوبادی ( 1333–1274ق) فقیه و قرآن
پژوه :پیشنهادهای پژوهش محور ـ

احمدی میانجی ،علی
میانجی،
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ج) نمایه مقاالت به ترتیب نام

موالنا -دکتر اسماعیل تاجبخش ،دکتر

بابایی ،علی اکبر

خدایاری ،علی نقی

تفسیر تطبیقی آیه  55نور با تأکید بر

وظایف قلبی ما در برابر قرآن کریم ـ

شناخت مستخلفین ـ دکتر علیاکبر بابایی،

دکترعلینقی خدایاری 67

سکینه کوهی گونیانی 68

وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم ـ

بیابانی اسکویی ،محمد

دکتر علینقی خدایاری 68

جایگاه عترت در تفسیر قرآن کریم ـ استاد

خوشدونی ،مهدی

محمد بیابانی اسکویی 67

بازنگاهی تحلیلی و انتقادی به آیات

تاج بخش ،اسماعیل

اِسنادی کذب انبیا در پرتو فهم دقیق منابع

نمونههایی از تأویل آیات قرآن در مثنوی

روایی ـ دکترسیدمحمد موسویمقدم ،دکتر

موالنا -دکتر اسماعیل تاجبخش ،دکتر

مهدی خوشدونی 67

زهرا اهلل دادی 65

دزفولی ،محمد

سال هفدهم /شماره  /68پاییز 1399سفینه

حجتی ،سید محمد باقر

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک»

ابتناء کامل الزیارات بر منابع مکتوب ـ

ملّاباشی در مدح امام امیرالمؤمنین علی 7ـ

مهدیه لواف ،دکتر مهدی مهریزی ،دکتر

دکتر محمد دزفولی ،محمد علی دزفولی

سیدمحمدباقر حجتی ،دکتر سیدمحمدعلی

68

ایازی 68

دزفولی ،محمد علی

حسینی شیرازی ،سید علیرضا

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک»

بازخوانی نظریه «داللت اکثار بر وثاقت»

ملّاباشی در مدح امام امیرالمؤمنین علی 7ـ

(با تکیه بر تقریر استاد سیدمحمدجواد

دکتر محمد دزفولی ،محمدعلی دزفولی

شبیری) ـ استاد سیدعلیرضا حسینی

68

شیرازی ،حجت االسالم عباس مفید 67

رضوی ،سید محمد

خامس پناه ،احسان

دالیل نقلی بر ناتوانی بشر از شناخت خدا
دکترسیدمحمد

رضوی،

چند نکته در باب حجیت جمعیۀ قرآن و

ـ

عترت ـ دکتر احسان خامسپناه ،دکتر سید

ابوالحسن سادات اخوی 65

دکترسید
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علی ایازی 68

محمّدتقی نبوی رضوی 66

ابوالحسن سادات اخوی ،دکتر سید محمد

طالعی ،عبدالحسین

رضوی 66

واکاوی آثار مکتوب میرزا ابوالقاسم

سادات اخوی ،سید ابوالحسن

اردوبادی( 1333 – 1274ق) فقیه و قرآن-

دالیل نقلی بر ناتوانی بشر از شناخت خدا

پژوه :پیشنهادهای پژوهش محور ـ

ـ دکتر سیدمحمد رضوی ،دکترسید

عبدالحسین طالعی ،دکتر مهرداد عباسی،

ابوالحسن سادات اخوی 65

دکتر سید محمدعلی ایازی 65

بررسی و جمع بین روایات شناخت و

نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین ـ آیتاهلل

عدم شناخت عقلی خدا ـ دکتر سید

علی

عبدالحسین

ابوالحسن سادات اخوی ،دکتر سید محمد

طالعی66

رضوی 66

حدیث ثقلین و کاربرد آن در فهم قرآن؛

سلیم گندمی ،حمید

تحلیل دیدگاه چهار شخصیت قرآن پژوه

مستندات قرآنی محتوای دعای ندبه ـ

حوزه نجف در قرن چهاردهم و پانزدهم

حمید سلیم گندمی 65

هجری؛ اردوبادی ،بالغی ،خویی و

شاهسون ،منصوره

معرفت ـ عبدالحسین طالعی ،دکتر مهرداد

تحلیل ساختار معنایی توبه نصوح در

عباسی ،دکتر سیدمحمدعلی ایازی 68

صحیفۀ سجّادیّه با محوریت آیه هشتم

طباطبایی یزدی ،سید علی

سوره تحریم ـ منصوره شاهسون 68

استاد سید محمدحسین جاللی نمونۀ عزم

شوندی ،وحید

و همت ـ سیدعلی طباطبائی یزدی 68

العربیة العلویة و اللغة املرویّة؛ کتابی نویافته از
شیخ حرّ عاملی؛ معرفی و نقد ـ وحید

طیبی ،زینب
تحلیل انتقادی نگرش قرآنیون در تفسیر

شَوندی 66

آیات اطاعت از پیامبر6ـ دکتر زینب طیبی

صالح ،محمد حسین

66

همراهی قرآن و عترت و نقش آن در رفع

عباسی ،مهرداد

احمدی

میانجی،
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عدم شناخت عقلی خدا ـ دکتر سید

محمدحسین صالح 66
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بررسی و جمع بین روایات شناخت و

اختالفهای مربوط به فهم دین ـ

سال هفدهم /شماره  /68پاییز 1399سفینه

اردوبادی( 1333 – 1274ق) فقیه و قرآن-

سکینه کوهی گونیانی 68

پژوه :پیشنهادهای پژوهش محور ـ

لواف ،مهدیه

عبدالحسین طالعی ،دکتر مهرداد عباسی،

ابتناء کامل الزیارات بر منابع مکتوب ـ

دکتر سیدمحمدعلی ایازی 65

مهدیه لواف ،دکتر مهدی مهریزی ،دکتر

حدیث ثقلین و کاربرد آن در فهم قرآن؛

سیدمحمد باقر حجتی ،دکتر سیدمحمد

تحلیل دیدگاه چهار شخصیت قرآن پژوه

علی ایازی 68

حوزه نجف در قرن چهاردهم و پانزدهم

محصص ،مرضیه

هجری؛ اردوبادی ،بالغی ،خویی و

پیوند آموزههای نهجالبالغه با آیه

معرفت ـ عبدالحسین طالعی ،دکتر مهرداد

اهتداء (یونس )35:ـ دکتر فتحیه

عباسی ،دکتر سیدمحمدعلی ایازی 68

فتاحیزاده ،دکترمرضیه محصص 67

فتاحی زاده ،فتحیه

معارف ،مجید

پیوند آموزههای نهجالبالغه با آیه اهتداء

واحدی نیشابوری و روایات فضائل اهل

(یونس )35:ـ دکترفتحیه فتاحیزاده ،دکتر

بیت :در تفسیر البسیط ـ اسماعیل

مرضیه محصص 67

اسماعیلی شریف ،دکتر مجید معارف،

قندی ،مهدی

دکتر سید محمدعلی ایازی 65

جستاری در باب مواضعِ شیخ مفید نسبت

نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی

به محدثان  -دکتر مهدی قندی ،دکتر

و التبیان شیخ طوسی با تأکید بر مؤلفههای

مصطفی آذرخشی

تفسیر به رأی ـ اسماعیل اسماعیلی

کرمی ،احمد رضا

شریف،

دکتر

مقبولیت حدیث امام صادق 7در مدینه

سیدمحمدعلی ایازی 68

براساس مقایسه شاخصهای حدیثی ـ

معظمی ،فاطمه

احمدرضا کرمی 66

بررسی صحت وجود نِسَب علمیه نزد

کوهی گونیانی ،سکینه

ابنعربی با تکیه بر روایات معصومین :ـ

تفسیر تطبیقی آیه  55نور با تأکید بر

دکترعلیاکبر نصیری ،فاطمه معظمی 65

دکتر

مجید معارف،
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واکاوی آثار مکتوب میرزا ابوالقاسم

شناخت مستخلفین ـ دکتر علیاکبر بابایی،

مفید ،عباس

یزدانی فاضل ،حسین

بازخوانی نظریه «داللت اکثار بر وثاقت»

مروری بر دو مقاله در بارة حجیت

(با تکیه بر تقریر استاد سیدمحمدجواد

جمعیۀ قرآن و عترت ـ حجت االسالم

شبیری) ـ استاد سیدعلیرضا حسینی

حسین یزدانی فاضل 67

موسوی مقدم ،سید محمد
بازنگاهی تحلیلی و انتقادی به آیات
اِسنادی کذب انبیا در پرتو فهم دقیق منابع
روایی ـ دکترسیدمحمد موسویمقدم ،دکتر
مهدی خوشدونی 67
مهریزی ،مهدی
ابتناء کامل الزیارات بر منابع مکتوب ـ
سیدمحمد باقر حجتی ،دکتر سیدمحمد
علی ایازی 68
نبوی رضوی ،سید محمد تقی
چند نکته در باب حجیت جمعیۀ قرآن و
عترت ـ دکتر احسان خامسپناه ،دکتر سید
محمّدتقی نبوی رضوی 66
نصیری ،علی اکبر
بررسی صحت وجود نِسَب علمیه نزد
ابنعربی با تکیه بر روایات معصومین :ـ
دکترعلیاکبر نصیری ،فاطمه معظمی 65
هزار ،علیرضا
خورشیدِ عَیتا ـ دکتر علیرضا هَزار 68

نمایه

مهدیه لواف ،دکتر مهدی مهریزی ،دکتر
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