
 
  

     

    

      اثــر پیــش رو بــا عنــوان «مطالعــات حدیثــی 
محمدحســن  از  تاریخــی»،  زبان شناســی  و 
تهران  ــگا ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــدی عض احم
اســت. ایــن کتــاب، مبتنــی بــر رضورت رویکــرد 
روش منــد تاریخــی بــه متــون دینــی  و بــه 
اســتدالل های  در  شــفافیت  ایجــاد  منظــور 
تاریخــی حــوزه مطالعــات حدیثــی، بــه تأســیس 
و  می پــردازد  چهارد گانــه،  اصــول  تبییــن  و 
مشــتاقانه و مســئوالنه، در فضــای نظریه پــردازی 
ــاب  ــن، کت ــش از ای ــد. پی ــوزه گام می نه ــن ح ای
و  قــرآن  علــوم  در  تاریخــی  شناســی  «روش 
ــد  ــتاد آئینه ون ــوم اس ــظ مرح ــا تقری ــث» ب حدی
ــورت  ــور نوی ــی پرفس ــژوه آملان ــه قرآن پ و مقدم
از همیــن نویســنده، موفــق بــه کســب افتخــار 
در جشــنواره پژوهــش مرکــز اســناد و کتابخانــه 
ایــران و هم چنیــن  جمهــوری اســالمی  ملــی 

ــود.  ــده ب ــوز ش ــال ح ــاب س ــش کت هامی
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