




  فهرست اعضـــای هیأت تحریریـــه براساس حروف الفبـا
یه 1-حجتاالسالمواملسلمنیدکترعلیرضاآلبو

استادیارپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی
2-دکترعباسجوارشکیان

دانشیاردانشگاهفردویسمشهدومهکارعلمیپژوهشکدۀاسالممتدین
3-حجتاالسالمواملسلمنیدکترعزالدینرضانژاد

دانشیارپژوهشگاهبنیامللیلاملصطیف)ص(
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استادیاردانشگاهباقرالعلوم)ع(
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دانشیارپژوهشگاهحوزهودانشگاه
6-دکترسیدعباسصاحلی

استادیارپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی
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استادیاردانشگاهباقرالعلوم)ع(
8-دکترسیدجمیدظهیری

استادیارپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی
9-دکترجهانگیرمسعودی

دانشیاردانشگاهفردویسمشهدومهکارعلمیپژوهشکدۀاسالممتدین
10-حجتاالسالمواملسلمنیحسنمعلمی

دانشیاردانشگاهباقرالعلوم)ع(

  مشـاوران علمــی این شماره به ترتیب حروف الفبــا
دکترعباسجوارشکیان)دانشیاردانشگاهفردویسمشهد(

دکترعیلحیق)دانشیاردانشگاهفردویسمشهد(
داوودحیدری)عضوهیأتعلمیدانشگاهعلوماسالمیرضوی(

دکترغالحمسنیخدری)عضوهیأتعلمیپژوهشگاهعلومانساینومطالعاتفرهنگی(
دکترحممدسهییل)دکتریفلسفهوکالماسالمی(

دکترسیدعباسصاحلی)استادیارپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی(
دکترسیدجمیدظهیری)استادیارپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی(

دکترمهدیعباسزاده)استادیارپژوهشگاهفرهنگواندیشۀاسالمی(
دکترعلیرضامباشرامیین)دکتریفلسفهوکالماسالمی(



»شیو ه نامــــــــۀ تنظیـــــم مقـــــاالت«
کیل و حمتوایــــی الف- ضوابط 

1-مقالۀارسایلجهتچاپدرفصلنامهبایددارایحمتوایعلمیپژوهیشباشد.
یهعلمی-پژوهیشدرجشود. گرمهراهبانقدجامععلمیباشد،میتوانددرنشر تبصرۀ 1:ترمجۀمقالها

یسندگانمشخصاتدقیقخودراشامل:نامونامخانوادگی،رتبۀعلمی،مؤسسۀ یسندهیانو 2-الزماستنو
کنند. گانهارسال متبوع،مشارۀتلفن،نشایندقیقپستالکترونیکیe-mailدرصفحهایجدا
یسندۀمسئولمشخصگردد. یسندهداشتهباشد،نو 3-درصوریتکهمقالهبیشازیکنو

یسندۀ یسندۀمسئولمشخصنشدهباشد،ارائۀمقالهومتاممکاتباتومسئولیتمقالهبانو تبصره 2:چناچنهنو
اولاست.

مقالههایارسایل،نباید
ً
یسنده،متعهدبهنشرآندرجایدیگرنباشد.ضمنا 4-مقالهقباًلمنتشرنشدهونو

همزمانبهفصلنامههایدیگرارائهشوند.
ابتدایمقالهالزامیاست. پایاننامهیاطرحیحتقیقایتباشد،یادآوریآندر 5-چناچنهمقالهایبرگرفتهاز

یسندهاست. 6-مسئولیتصحتوسقممقالهبهحلاظعلمیوحقویقبهعهدهنو
یراستاریمقالههابرایجملهحمفوظاست. 7-حقردیاقبولونیزو

یرایشیاتلخیصمقاالتبهحنویکهدرحمتوایعلمیآنهاخلیلواردنگردد،آزاداست. تبصرۀ 3:جملهدرو
یۀفصلنامهاست. یر 8-تأییدهناییمقالهبرایچاپدرفصلنامه،پسازنظرداورانباهیأتحتر

یسندگاناهداخواهدشد. یسندۀاصیلویکنسخهبهسایرنو 9-پسازچاپمقاله،دونسخۀجملهبهنو
یافتهدرجمله،باذکرمنبعآزاداست. 10-نقلواقتباسازمقالههایانتشار

ب- ضوابط ساختـــاری و نگارشــی
کثر26صفحه،وهرصفحه300کلمهباشد. 11-حجممقالهحدا

کاغذA4بانرمافزار Word وقلمB Compsetفونت13حروفچیینشود.باحاشیهباال 12-مقالهبریکروی
وپاینی5،چپوراست4/5ومیانسطور1سانتیمتر،وچکیده،یپنوشتومنابعبامهانقلمواندازه12
باشد.قلمانگلییسTimes New RomanبایکاندازهکمترازقلمفاریسوقلمعریبTraditional Arabicبایک

اندازهبیشترتایپشود.
یرباشد: 13-هرمقالهبایددارایخبشهایز

13-1:عنوانمقاله؛ناظربرموضوعپژوهشوکوتاهورساباشد.



یات بردارندۀشرحخمتصروجامعحمتو کهدر بانفاریسوانگلییس کلمهبهز 13-2:چکیده؛حدود200-150
نوشتار؛شاملبیانمسأله؛هدف؛ماهیتپژوهشونتیجهباشد.

کلیدواژهباشد. کثر7 کلیدواژه؛هرمقالهبایددارایحداقل4وحدا :3-13
راستایحل آندر نوآوری پژوهشهایقبیلوجهات با آن ارتباط مقاله، تبینیموضوع به 13-4:مقدمه؛

مشکالتموجودمیپردازد.
13-5:منتاصیل؛خبشاصیلمقالهاستکهبایدپاراگرفبندیشدهوهرپاراگرفدارایموضوعیخاصباشد.
ینمسائلمطرحشدهدرمقالهاست. 13-6:نتیجه؛حدود150-200کلمهودربردارندۀمجعبندیوخالصهمهمتر
13-7:منابع؛منابعمقاله،بهترتیبحروفالفبامرتبشده)ابتدامنابعفاریسوعریب،سپسانگلییس(ودر

انهتایمقالهآوردهشوند.

ج- ارجـــاعـــات
14-ارجاعاتدرونمتین؛منابعیکهدرمنتاصیلمقالهموردارجاعقرارمیگیرد:

گیرد.درنقلبه گیومهقرار 14-1:درصورتنقلقولمستقمیازمنبعی،ابتداوانهتایمطلببایدمیاندو
مضموننیازیبهگیومهنیست.

یسنده،سالنشر،مشارهجلد:مشارۀصفحه. 14-2:ارجاعاتداخلمنتبهصورتنامخانوادگینو
نیزپسازناممؤلفذکرشود. 14-3:درصورتارجاعبهچنداثرازیکمؤلف،سالانتشار

مؤلف، )نام صورت به سالباشد یک در شده چاپ اثر چند یا دو دارای یسندهای نو چناچنه :4-14
سالانتشارحروفالفبا:أ-ب-جو....،جلد/صفحه(ارجاعدادهشود:طویس،1359ب،452وطویس،

1359ج،125.
یسندهعبارت»دیگران« یسندهباشد،پسازنامخنستنینو تبصرۀ 2:درصوریتکهاثریدارایبیشازسهنو

برایآثارفاریسوعبارت»et al.«یا»and others«برایآثارانگلییسقرارمیگیرد.
یرگولازهمجدامیشوند. 14-5:دویاچنداستناددرونمتیندرکناریکدیگردریکجفتپرانتز،باعالمتنقطهو
14-6:ارجاعاتتوضیحی،مانندصورتالتنیکلمات،شرحاصطالحاتومانندآندریپنوشتآوردهشود.

)ارجاعواسناددریادداشتهامثلمنتمقاله،روشدرونمتینخواهدبود(.
14-7:درمواردیکهبالفاصلهبهمنبعقبیلارجاعدادهشودازکلمۀمهاناستفادهشود.

یسنده گرفازمقالهدرصوریتکهبهدویاچنداثرازیکنو تبصرۀ 3:درارجاعاتمربوطبهیکخبشیاپارا
یسندهکلمۀمهوبهکارمیرود. بالفاصلهپسازیکدیگرارجاعدادهشود،دردفعاتدومبهبعد،بهجاینامنو



15-شیوهارجاعمنابعپایانمقاله:
15-1:کتابها:نامخانوادگی/شهرت،نام)سالانتشار(،عنوانکاملاثربهصورتایرانیکیاایتالیک)عنوان
یرایش)در گردآورنده:نامونامخانوادگی،و یراستار/ اصیلبادونقطهازعنوانفرعیجداشود(،مترجم/و

یرایشنباشد(،جلد،حملانتشار:ناشر. صوریتکهخنستنیو
یسندگاندومبهبعد یسندۀاولمعکوسمیشودونامنو یسندهتهنانامنو آثاریبابیشازدونو تبصرۀ 4:در

یسندۀآخرمیآید. یرگولوحرفربط»و«پیشازنامنو بهصورتطبیعیپسازیکو
یخنشر،ازلفظ»یبتا«ودرصورتعدموجودحملنشرازلفظ»یبجا« تبصرۀ 5:درصورتعدموجودتار

استفادهشود.
15-2:مقاالت:نامخانوادگی/شهرت،نام،)سالانتشار(،عنوانکاملمقالهدرونگیومه،نامجملهبهصورت

ایرانیکیاایتالیک،حملنشر،دوره،مشاره،ماه/فصلانتشار،مشارۀصفحاتمربوطبهمقاله.
نام ایتالیک، یا ایرانیک صورت به پایاننامه عنوان انتشار(، )سال نام خانوادگی، نام پایاننامه: :3-15

دانشگاه،سایتاینترنیتکهپایاننامهمذکوردرآندردستریسمیباشد.
15-4:سایتاینترنیت:نامخانوادگی،نام)سالانتشارویاروزآمدنشدن(،عنوانمطلبدرونگیومه،آدرس

سایتبهصورتکامل.



سرمقــــاله/ 8

رویکردی معنا شناختی به ضرورت خداوند

حممدسعیدیمهر/ 11

تفسیر نوین معرفت شناختی و هستی شناختی از نفس االمر  بر  مبنای دیدگاه عالمه طباطبایی

عسکریسلیماینامیری/37

حقیقت اوصاف اخالقی و نحوۀ وجود آن ها در حکمت متعالیه

سیدخلیلالرمحنطویس/ 61

معناشناسی وجود در فلسفۀ سهروردی )تأملی در نظریۀ اصالت ماهیت سهروردی از منظری سمانتیک(

مهدیعظیمی/ 85

بررسی و نقد دیدگاه معرفت شناسانۀ پلنتینگا

امیرجلیلقایضزاده؛حجتامیاینکیا/ 107

نگاه نقادانه به دیدگاه ریچارد رورتی دربارۀ تمثیل آینه از منظر مالصدرا

کبری؛عبدالکرمیخالکی؛امیرحسنیسلیماین/ 121 رضاا

خودگرایی؛ بررسی ساختار و مؤلفه های آن در فلسفۀ صدرا

حیانهشایسته/ 139 جهانگیرمسعودی؛ر

»فهـــــرســــت«




