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 فصلنامه علمی

 البالهغنهج یاهژپوهش
 73/ شماره  1041 تابستان / مو یک بیستسال 

 8370ـ  1508 شاپا:

 البلاغهنهج یالمللنیبنیاد ب صاحب امتیاز:

 الدین دین پرورسید جمال مدیر مسئول:

 محمدجواد ارسطاسردبیر: 

ه:یریئت تحریه  

 دانشیار دانشگاه تهران محمدجواد ارسطا

 استاد دانشگاه تهران احمد بهشتی

 استاد دانشگاه تهران منصور پهلوان

 استاد دانشگاه تهران جلیل تجلیل

 استاد دانشگاه شیراز د محمدمهدی جعفرییس

 استاد دانشگاه شهید بهشتی احمد خاتمی

 استاد دانشگاه فردوسی رکنیمحمدمهدی 

 استاد دانشگاه شهید بهشتی دامادسید مصطفی محقق

 استاد دانشگاه تهران مجید معارف

 دانشیار دانشگاه کاشان عبدالله موحدی محب

 حجت الله شیرمحمدی :یویراستار علم

 ماندانا محمدی کلاهدوز مترجم انگلیسی:/  ییعلیرضا محمدرضا :یمترجم عرب

 محمد حسین محامد مدیر اجرایی:
*** 

 البلاغهنهج یالمللنیابان حجتیه، بنیاد بیدان شهدا، خی، مقم نشانی:

 320ـ  64463773تلفن دفتر فصلنامه: 
 307ـ  62000773 مشهد:/  327ـ  22423722 تهران:

 nahjmagz@gmail.com ك:یپست الكترون/  www.nahjmagz.ir وبگاه:
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بررسی کمیسیون  11/4/1341در جلسه مورخ  144441/3بر اساس نامه شماره 

از « علمی ـ پژوهشی»نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه 

 البلاغه اعطا شده است.های نهجبه فصلنامه پژوهش 30شماره 

 
 

 

 (ISCالبلاغه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام )های نهجفصلنامه پژوهش

 شود.سازی مینمایه

 صورت تمام متن قابل دریافت است:های زیر بههمچنین در وبگاه
www.nahjmagz.ir 

www.isc.gov 
www.noormags. Com 
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 راهنمای نویسندگان مقالات
 

 البلاغه و دارای ساختار ذیل باشد:. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسائل نهج1

 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان،. 1ـ  1

ای هآیینه تمام نمای مقاله شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیت پژوهش و یافته . چکیده،2ـ  1

 پژوهش باشد.

 واژه از کلمات دارای نقش نمایه و فهرست باشد. 6شامل حداکثر  . واژگان کلیدی،3ـ  1

ـــ  1 وشن طرح و تبیین گردد و به پیشینه تحقی  و صئورت رمسئلله تحقی  به . طرح مسـلل،،4ـ

 نوآوری آن اشاره شود.

 گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدلبا جهت . بدن، اصلی مقال،،5ـ  1

 های تحقی  متناسب با طرح مسلله باشد.شامل یافته . نتیج،،6ـ  1

 با ترتیب الفبایی بر اساس الگوی ذیل: . منابع و مآخذ،7ـ  1
 

 ـ کتاب
 ام خانوادگی )شهرت(، نام، سال انتشار، عنوان کامل اثر، مترجم یا محق ، شماره جلد، محل نشر، ناشر.ن

عزیز الله : ح یتصئئئح،بالبالغهفی شرررنه     حدائق الحقایق ،بش3157،بنی،بقطذ بلدذ کیذری بییقی 

 .البلاغهنهجبنیاد ، قم، 2، ج عطاردی 
 

 ـ مقاله
 ، عنوان مجله، شماره، صفحات، محل نشر، ناشر.«عنوان مقاله»انتشار، نام خانوادگی )شهرت(، نام، سال 

،بهالبالغاد امه کنگنه هزاره    ی،ب«لدبالغه گ آبنقجیلنسذذ کبک یابلدب ب»،ب3131حسذذنبدل آبلی، ،بحسذذن،ب
ب.لدبالغهنقجب  یینبتقرلک،ب،75بذب75 ص

 با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد. مؤلفاگر دو اثر از یک * 
 منابع لاتین نیز به همین ترتیب از چپ به راست معرفی شوند.* 

 

 متن باشد: ها بر اساس الگوی ذیل درون. ارجاع2
 (141/  2: 5713، کیذری) مانند:ئ کتاب و مقاله: )نام خانوادگی، سال انتشار: جلد / صفحه( 

 (73)بقره /  مانند:ئ آیات قرآن، 
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 (73(، )حکمت 73(، )نامه 73)خطبه  مانند:البلاغه، ئ متن نهج
 

 صورت پاورقی بیاید.. عبارت لاتین به3
 . به منابع دست اول ارجاع داده شود.4
 
 تذکر جهت ارسال مقاله 

کی و شماره الکترونیئئئ نام و نام خانوادگی نویسنده )نویسندگان(، میزان تحصیلات، رتبه علمی، پست 
 نویسنده ضروری است.

 شود. ارسال www.nahjmagz.irبه بالا و از طری  سامانه نشریه به نشانی   word 2010ئئئ مقاله در محی  
 کلمه باشد. 5777ئ حجم مقاله حداکثر 

زمان به مجله دیگری ئئئئ مقاله ارسئالی نباید در هیر نشئریه داخلی و خارجی چا  شئده باشد یا هم
 ال شود.ارس

ئئئئ مقاله پز از بررسئی اولیه در صورت تناسب با موضوع مجله و رعایت اصول نگارا مقاله جهت 
 شود.داوری دو یا سه داور ارسال می

 ئ مقاله پز از تأیید داوران و سردبیر پذیرا و در نوبت چا  قرار خواهد گرفت.
 شود.نمیئ مقاله ارسالی در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده 

 ئ مسلولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است.
ئ ح  چا  پز از پذیرا برای مجله محفوظ است.
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 7 ......................................................................................................مدیر مسؤولسخن 
رر »مااک    یماهاما ما یهااکاسااارا ااک   یبااکاوااکو  ار

ر
و  کااک ی   ناماا االاه بااا بر اسااااک  ماادل ال« شااا

 13.................................................................................................................جکنس ن

  یفرزاد دهقان/ یمحمدیمحمد عل نژاد عمران/ یروح الله محمدعل
 77.................مکنیحکمت و حک مت ااهدانا    نما االه با و جکم ا سل یک هکیبن یقیتطه یبر س

  یدریح نی/حسیاکبر یفاطمه حاج
ا االه بنما دگک ی  اا اا قطع آن ینکش هکیبیو آس یاجرمکع ی ندهکینقش صلا  حم    حهظ پ یبر س

 11...............................................................................یبک ج امع امروا ایسایمقک کر یبک  و

   زادهمی/ زهرا حکیفوالد اللهظیحف
  تی وا یخیو نقد تک  یبر س

ر
 بر عدم احرجکج یلیاالدا )تحل  می   حک ثا  یاسلم کضیبن ع ک ی  قرل ن

 33..................................................................................(ای   برابر م کو نیراالمؤمنیام

   قیتوف دی/ سعیریم ههیوج
 123االه بانما و قرآن یهکآم ا    ی حق ق شمروند یهک  م الها یجسرک  ؛یحق ق شمروند یت کال

   شاهندهآمنه  
 111..............................................................................ت ک ض اا منظر نما االه با تیریمد

 یلیخل هیرق/ یروح الله محمد
 165.................................االه با دبرنمایبک تکو ینخهگکن   حهظ وتداوم انق ب اس م تیمسئ ال

   انیرکاب دیرش
 راسک ب ینیانحرافکت   اا یری  جل گ یو  فع حداقل ینقش جذب حداوثر

 193 ..............................................................................................االه بانما یهکآم ا  

 تیغالمرضا خوش ن ی/فاطمه رضائ
 213. ...................ظ ل نما االه با یف»   شرح  ایمحمدج ا  مغن خیش یاجرمکع کر ی و یواوکو

 یراحمدیمرجان باوفا/ عبدالله م
منظ   ا ائا اسرلزامکت  با یحضرت عل یهکبک اسرهک   اا آم ا  یآو    تکب تیمهم م م ن  یواوکو

 231. .................................................................................پرو ش    نظکم آم اش و یریترب

 / زهره سعادتمندیبراتعل میمر /یاکبر یعل رجیا
 152...........................................................................................چکید  عربی و انگلیسی 

 
 

 


