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 فصلنامه علمی

 البالهغنهج یاهژپوهش  
 67/ شماره  9311زمستان  / همنوزدسال 

 8370ـ  1508 شاپا:

 البلاغهنهج یالمللنیبنیاد ب صاحب امتیاز:

 الدین دین پرورسید جمال مدیر مسئول:

 احمد بهشتیسردبیر: 

ه:یریئت تحریه  

 دانشیار دانشگاه تهران سید محمدرضا امام

 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

 دانشگاه فردوسیاستاد  محمدمهدی رکنی

 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

 محامدمحمد حسین  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  11/4/1391در جلسه مورخ  144941/3بر اساس نامه شماره 

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

 البلاغه اعطا شده است.های نهجبه فصلنامه پژوهش 33شماره 

 
 

 

 (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 روشن طرح و تبیین گردد و به پیشینه تحقی  و صئورت مسئلله 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

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

عزیز الله : ح یتصح،بئحبالغد فیاشدددنها   احدائق ائحقادق  ا،بش3157،بنی،بقطذ بلدذ کیذری بییقی 

 .بنیاد نهج البلاغه، قم، 2، ج عطاردی 
 

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

،ب ئحبالغقد قم اکنگنهاهزئرها    ،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
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 (141/  2: 5713، کیذری) مانند:ئ کتاب و مقاله: )نام خانوادگی، سال انتشار: جلد / صفحه( 
 (73)بقره /  مانند:ئ آیات قرآن، 
 (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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 فهرست  
 7 ......................................................................................................مدیر مسؤولسخن 

 11.........یاسالم تیریمد یهاستهیبا در نهج البالغه یکارگزاران از منظر امام عل یرفتار یهاآموزه

  ی/کوروش بروجییبنا  ی/ علیتاج آباد  نیحس
 37........................................هی"خطبه شقشق نهییدر آ یامام عل یاسیومنش س شهیبازتاب اند

  یدیجمش نیالناز پروانه زاد/ محمدحس 
 هی    نهج البالغ  ه در س  اس   ر ب  ه نظر دگ  اهی انس   ان از د یفرد تی در ه  دا یآث  ار خ  داش   ن  اس    لی تحل

 69............................................................................................................اخترشناسان

 کامران اویسی/ ثریا سقا  
 101.....البالغهآن در نهج نیهمنش میمفاه یاز راه نسبت سنج« علم خداوند» یبرمعناشناس یلیتحل

  یتیعنا حانهی/ ریبهرام یعلحمزه 
 111.........زنان یفرهنگ تیباب فعال در یعلو رهیو س شهیدر خوانش اند یزنان؛ جستار یعقالن یتعال

  یعباد ی/ مهدی/ ناصرمحمدیزهره منصور

 141........زبان یجلوه گفتار یمورد مطالعه نهج البالغه نیبر فهم نو یکاربست مطالعات زبان شناخت

 زاده یفتاح هی/ فتحیبیفاطمه حب
 169.......................................................البالغهدر نهج «تی  حر  » نینشواژگان هم یمعناشناس

  ی/ افسانه  صبوریقنبر یبخشعل
   یمفهوم شناس

ُ
ل
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ل ُهُم الزَّ

ْ
 ِمن

ُ
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ْ
 191.. ..............................................................................َیف

 یمسجد دری/ حیاسود یصغر
 111....................................................................................................چکیده انگلیسی 

 

 
  


