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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 البالهغنهج اهی  ژپوهش
 58/ شماره  7931 پاییزسال هفدهم / 

 8370ـ  1508 شاپا:

 البلاغهنهج یالمللنیبنیاد ب صاحب امتیاز:

 پرورالدین دین سید 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

 استاد دانشگاه فردوسی رکنی محمدمهدی

 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  11/4/1391در 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

 روشن طرح و تبیین گردد و به پیشینه تحقیق و نوآوریصورت مسئله تحقیق به . طرح مسئله،4ـ  1

 آن اشاره شود.

 گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدلبا جهت . بدنه اصلی مقاله،5ـ  1

 های تحقیق متناسب با طرح مسئله باشد.شامل یافته . نتیجه،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 محقق، شماره جلد، محل نشر، ناشر.

ف یح عبداللطی، تصحالبالغهمنهاج البراعه فی شرح نهج، 4631د، ین سعیراوندی، قطب الد
 ت الله مرعشی نجفی.ی، قم، کتابخانه آ2، ج کوهکمری

 

 ـ مقاله

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

، غهالبالادنامه کنگره هزاره نهجی، «البالغهدگاه نهجیانسان کامل از د »، 4631حسن زاده آملی، حسن، 
 .البالغهنهج ادیبن تهران، ،14 ـ 95 ص

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

 

 متن باشد: ها بر اساس الگوی ذیل درون. ارجاع2
 (111/  2: 1361)راوندی،  مانند:ـ کتاب و مقاله: )نام خانوادگی، سال انتشار: جلد / صفحه( 

 (33)بقره /  مانند:ـ آیات قرآن، 
 (33(، )حکمت 33(، )نامه 33)خطبه  مانند:البلاغه، ـ متن نهج

 

 صورت پاورقی بیاید.. عبارت لاتین به3
 . به منابع دست اول ارجاع داده شود.1
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 تذکر جهت ارسال مقاله 

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

 شود. ارسال www.nahjmagz.irبه بالا و از طریق سامانه نشریه به نشانی   word 2010ـ مقاله در محیط 
 کلمه باشد. 0377ـ حجم مقاله حداکثر 

 زمان به مجله دیگری ارسالـ مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد یا هم
 شود.

اولیه در صورت تناسب با موضوع مجله و رعایت اصول نگارش مقاله جهت  ـ مقاله پس از بررسی
 شود.داوری دو یا سه داور ارسال می

 ـ مقاله پس از تأیید داوران و سردبیر پذیرش و در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.
 شود.ـ مقاله ارسالی در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی

 ر هر مقاله بر عهده نویسنده است.ـ مسئولیت مطالب مندرج د
 ـ حق چاپ پس از پذیرش برای مجله محفوظ است.
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 رست مطالبفه

 6 ........................................................................................................ مدیر مسؤولسخن 
 9 ................................. آمیزالبلاغه با اصالت صلح و همزیستی مسالمت نسبت قرآن و نهج

  امیری سروش
 «علیه السلام»الحکم المنسوبة إلی أمیرالمؤمنین »از مجموعه  949حکمت 

 99 ........................................................... ارزیابی سندی ومتنیی امام حسن درباره
  پهلوان منصور /راد طارمی حسن /  شکوهنده، مرضیه

 44 ............................................... (29انسان شناسی از منظرنهج البلاغه )باتاکید بر خطبه 
 موّحد احمد / عباسی زهره

 64 ................................................ شاخصه های نظام اسماء و صفات الهی در نهج البلاغه
 ملکی رسول محمد/راستگوفر محمد سید/کبیری زهراسادات

)پژوهش موردی از منظر  البلاغههای نهجدر خطبه« بهشت»مفهومی  هایاستعاره
 38 ............................................................................................... شناسی شناختی(زبان

 بهارزاده پروین / داودی عارفه
 701 .............................. درکلام نهج البلاغه تناسب عدالت وقدرت با تداوِم نظاِم سیاسی

  میراحمدی منصور / رضائی مهران
 388 ....................................... مستندات قرآنی عدالت فرهنگی در نهج البلاغهتحلیلی بر 

  کهریزسنگی امینی احمد / نیااحتشامی محسن
 747 ................................ نقد و بررسی )با تکیه بر نهج البلاغه( صلح گرایی امام علی 

 میردامادی محمد سید / ناجی امین هادی محمد / زارع ملاشاهی عیسی
 373.........................در نهج البلاغه« خدا»در تبیین مفهوم  های مفهومیکارکرد استعاره

 بفرویی موسوی حسومی/محمد الهولی میرحسینی یحیی/ نیا توکل مریم
 799.............................................................................................................. عربی های چکیده
 202...............................................................................................................انگلیسی ها چکیده

 
 
 


