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بر اساس نامه شماره  3/144941در جلسه مورخ  1391/4/21کمیسیون بررسی
نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری درجه «علمی ـ پژوهشی» از
شماره  30به فصلنامه پژوهشهای نهجالبالغه اعطا شده است.

فصلنامه پژوهشهای نهجالبالغه در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
نمایهسازی میشود.
همچنین در وبگاههای زیر بهصورت تمام متن قابل دریافت است:
www.nahjmagz.ir
www.isc.gov
www.noormags. Com
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راهنمای نویسندگان مقاالت

 .1مقاله ارسالی باید پژوهشی ،گویای نوآوری در مسائل نهجالبالغه و دارای ساختار ذیل باشد:
 1ـ  .2چکیده ،آیینه تمام نمای مقاله شامل معرفی موضوع ،ضرورت و اهمیت پژوهش و یافتههای
پژوهش باشد.
 1ـ  .3واژگان کلیدی ،شامل حداکثر  6واژه از کلمات دارای نقش نمایه و فهرست باشد.
 1ـ  .4طرح مسئله ،مسئله تحقیق بهصورت روشن طرح و تبیین گردد و به پیشینه تحقیق و نوآوری
آن اشاره شود.

راهنمای نویسندگان مقاالت

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

 1ـ  .5بدنه اصلی مقاله ،با جهتگیری انتقادی ،تحلیلی ،مستند و مستدل
 1ـ  .6نتیجه ،شامل یافتههای تحقیق متناسب با طرح مسئله باشد.
 1ـ  .7منابع و مآخذ ،با ترتیب الفبایی بر اساس الگوی ذیل:
ـ کتاب

نام خانوادگی (شهرت) ،نام ،سال انتشار ،عنوان کامل اثر ،مترجم یا محقق ،شماره جلد ،محل نشر ،ناشر.
راوندی ،قطب الدین سعید ،1364 ،منهاج البراعه فی شرح نهجالبالغه ،تصحیح عبداللطیف
کوهکمری ،ج  ،2قم ،کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
ـ مقاله

نام خانوادگی (شهرت) ،نام ،سال انتشار« ،عنوان مقاله» ،عنوان مجله ،شماره ،صفحات ،محل نشر ،ناشر.
حسن زاده آملی ،حسن« ،1360 ،انسان کامل از دیدگاه نهجالبالغه» ،یادنامه کنگره هزاره نهجالبالغه،
ص  59ـ  ،47تهران ،بنیاد نهجالبالغه.

* اگر دو اثر از یک مولف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد.
* منابع التین نیز به همین ترتیب از چپ به راست معرفی شوند.
 .2ارجاعها بر اساس الگوی ذیل درونمتن باشد:

3

3

ـ کتاب و مقاله( :نام خانوادگی ،سال انتشار :جلد  /صفحه) مانند( :راوندی)148 / 2 :1364 ،
ـ آیات قرآن ،مانند( :بقره )53 /
ـ متن نهجالبالغه ،مانند( :خطبه ( ،)53نامه ( ،)53حکمت )53
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 .3عبارت التین بهصورت پاورقی بیاید.
 .4به منابع دست اول ارجاع داده شود.
 تذکر جهت ارسال مقاله

ـ نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) ،میزان تحصیالت ،رتبه علمی ،پست الکترونیکی و شماره
نویسنده ضروری است.
ـ مقاله در محیط  word 2010به باال و از طریق سامانه نشریه به نشانی  www.nahjmagz.irارسال شود.
ـ حجم مقاله حداکثر  7500کلمه باشد.
ـ مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد یا همزمان به مجله دیگری ارسال
شود.
ـ مقاله پس از بررسی اولیه در صورت تناسب با موضوع مجله و رعایت اصول نگارش مقاله جهت
داوری دو یا سه داور ارسال میشود.
ـ مقاله پس از تأیید داوران و سردبیر پذیرش و در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.
ـ مقاله ارسالی در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمیشود.
ـ مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است.
ـ حق چاپ پس از پذیرش برای مجله محفوظ است.

4

4

رست مطالب
سخن مدیر مسؤول 7..........................................................................................................
مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی

11 ........................................

خوانش بینامتنی مفهوم یقظه در نهج البالغه و تعالیم عرفانی امام خمینی 37...........

فهرست

عباسعلی رهبر /محمود شریعتی
فاطمه عالیی رحمانی  /صدیقه لبانی مطلق  /فهیمه غالمی نژاد
تحلیل تطبیقی خطبه شقشقیه از منظر ابن ابی الحدید و ابن میثم بحرانی 59 ...........
محسن رفعت
توحید در نهج البالغه و مقایسه آن با توحید وهابیت 97 .......................................
حسین اسماعیلی
قالبهای منطقی استدالل علی

در جانشینی خود از منظر نهج البالغه 119 ............

آی سودا هاشم پور  /عبدالعلی شکر
به گزینی و خلق واژگان و تعابیر خاص در نهج البالغه 139 ....................................
محمدرضا پیرچراغ  /عبدالهادی فقهی زاده
مبانی نظری وحدت امت اسالمی از منظر امیر المومنین علی

167 ......................

محمدرضا بهدار
پاسخگویی كارگزاران از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیهالسالم در نهجالبالغه 191 ......
حفیظ اهلل فوالدی  /عباس شفیعی

5

5

