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معاونت  کمیسیون نشریات علمی  9911سال علمی رتبه بندی  وحیانی دراخالقنشریه 

 شده است. «ب»حائز رتبه ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری پژوهش وفناوری  

 

 ؛ (Philosopher's Index) پایگاه معتبر جهانیدر  فصلنامهدواین 

 ؛ (SID) پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی؛ (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسالمی

  (Noormags) ( پایگاه مجالت تخصصی نورMagiran) بانک اطالعات نشریات کشور

 شود.نمایه می Ethics.isramags.ir) ) و سامانه نشریات پژوهشگاه معارج
 
 
 
 
 
 

 

 : هیریأت تحریه یاعضا
 (دانشگاه قم )دانشیار دیلمی احمد

 (مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى )دانشیار امیر خواص
 (7باقر العلوم دانشیار دانشگاه) پارسانیا دحمی

 (دانشگاهدانشیار پژوهشگاه حوزه و ) علی شیروانی
 (استاد دانشگاه قم) جوادی محسن

 (مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى استاد) اشکوری فنایی محمد
 (فارابیپردیس ، دانشگاه تهران )استاد محمد محمدرضایی

 (استادیار پژوهشکده علوم وحیانی معارج) مرتضی واعظ جوادی
 (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )استاد مسعود آذربایجانی

 
 

 مرکز نشر إسراءناشر: 
 .، مدیریت نشریاتالمللی علوم وحیانی إسراءبنیاد بین، متری شهید قدوسی ۰۳، متری عمار یاسر ۵۷، قم: نشانى

 ۳۱۷ـ  ۰۵۱۹۷۱۰۱: ـ دورنگار ۳۱۷ـ  ۰۵۱۹۷۱۰۱: تلفن ـ ۰۵۱۷۷ـ  ۱۰۷۱: صندوق پستی

 israethics@gmail.com ىکترونیکپست ال Ethics.isramags.irآدرس سایت 

 هادی یساقیویراستار: 
  مهدی احمدییی: آراو صفحهامور فنی 

 



 

 نامۀ مقاالت و راهنماى نویسندگانشیوه
، ابراهیمی(در ادیان ) های اخالق وحیانیاز مقاالتی که در زمینه یانیاخالق وح علمی ۀفصلنامدو
های اخالقی جدید و تربیت اخالقی چالش، تطبیقی، کاربردی، توصیفی اخالق، اخالق ۀفلسف

ات کاصول ساختاری و ن، کند. بایسته است در مقاالت ارسالیمی استقبال، اندتحقیق و تألیف شده
 نگارشی زیر مراعات گردد: 

 ارسال شده باشد.براى چاپ به جایی یا شده چاپ  ترپیش. مقاالت نباید ۱
 .باشد کلمه ۶۷۳۳کلمه و بیش از  ۰۳۳۳تر از نباید کم، . حجم مقاالت۱
 های زیر باشد: بخش دربردارندۀمقاالت ارسالی باید  .۰

 ها.هکلیدواژو ، کلمه( ۱۷۳ در حداکثر) ۀ فارسیچکید، صفحٔه نخست: عنوان مقالهألف. 
 فهرست منابع. ، گیری و در پایاننتیجه، محتوا، ب. مقدمه

گـااری و بـا شـماره در پـایین صـفحه، های التین اصطالحات خاصهای توضیحی و معادلپانوشت. ۴
 مستقل ذکر شود.

بـا مشخصـات کامـل مقالـه فهرسـت کامـل منـابع  باشـد ومتنـی ۀ درونشـیو بهباید ، . ارجاعات۷
 مقاله آورده شود. پایان الفبایی نام خانوادگی درحروف شناختی به ترتیب کتاب

 (صفحه /جلدسال انتشار: ، نویسندهنام خانوادگی ) شیوه مشخصات منبع در متن مقاله:ألف. 
 :  فهرست منابعمقاالت در ها و کتابشیوه و ترتیب مشخصات ب. 

نام ، مترجم در صورت ترجمه، عنوان کتاب، سال انتشار کتاب() سندهینام نو، نام خانوادگیکتاب: 
 .انتشارنوبت ، نشرمحل ، رشنا

، نـام نشـریه، متـرجم، «عنوان مقاله»، سال انتشار مقاله یا نشریه() نام نویسنده، ینام خانوادگمقاله: 
 .صفحات، انتشار ۀشمار، انتشار دورۀ

چنانچه از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر مورد ارجاع قرار گرفته است با حروف الـف بـام مشـخ  و ؛ ۱نکته
 .ج و...[: جلد/ صفحه(، ب، سال انتشار]الف، نام خانوادگی نویسنده) شوند:تفکیک 

از ارجـاع درون مـتن بایـد حـاف « ر.ک»، اگر از محتوای منابع برای تهیه مقاله استفاده شده اسـت«: ر.ک»درباره ؛ ۱نکته 
بایـد ، ی منابع آن در متن نیامده اسـتشود. اما اگر نویسنده فقط برای آشنایی و اطالع خواننده از آن استفاده کرده و محتوا

 پاورقی( بیاید واز بخش منابع پایانی مقاله هم حاف شود.) اطالعات کتابشناختی کامل در پانویس

 افزارهای معتبر استفاده شود. از نرم، برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات .۶
 باشد. استاد راهنماو تأیید نام همراه با ، هانامه. مقاالت برگرفته از پایان۵
 است.نشریه تأیید هیأت تحریریه و داوران رعایت نکات فوق و مشروط به ، مقاالتچاپ . ۹
 آزاد است.، . فصلنامه در ویرایش و تلخی  مقاالت ارسالی۷
ارسال مقاله به فصلنامه اخالق وحیانی تنها از طریق مراجعه به سامانه نشریات پژوهشگاه معارج  .۱۳

 امکان پایر خواهد بود. Ethics.isramags.irبه نشانی
 است.« اخالق وحیانی»، ترتیب چینش مقاالت براساس میزان ارتباط با موضوع اصلی نشریه :0یادآوری
ای دارای نویسهنداان مسهئول باشهد در نویسندۀ مسئول شناخته شده و چنانچه مقالهه، نویسنده اول هادر همۀ مقاله :0یادآوری

 شود.پانوشت مشخص می



 

 

 

 

 

 فهرست 

 5/(یآمل یجواد عالمه دگاهید بر دیتأک با قرآن، در «صفح» یستیچ لیحتل) بزرگوارانه؛ گذشت

  (یاسالم) مدبر یعل

 93/میکر قرآن یِاخالق تیترب در تفاخر درمان یمنش و یشیگرا یراهکارها

 یقربانخان دیام

 ینیحس بیط محمود دیس

 رفعت محسن

 سالمت حتقق یکارهاراه بر یآمل یجواد اهلل تیآ «انسان به انسان ریتفس» ةینظر بازتاب یبررس

 93/یمعنو

 یآهنچ دیام

 یصباغچ ییحی

 309/میدورک لیام شهیاند و البالغه هنج در اخالق آموزش نظام یقیتطب مطالعه

 یمخلص دهیحم

 یاالسالم خیش محمود

 343/یآمل یجواد اهلل تیآ دگاهید در باور اخالق یشناخت معرفت یها ستهیبا ییشناسا

 ییآقا یعل

 یصالح اکبر

 ایمحمودن رضایعل

 یبهشت دیسع

 393/«قصاص اتیآ یاخالق لیحتل کردیرو با» االحکام اتیدرآ عدالت لتِیفض یاخالق یبررس

 یآباد یعل یهاشم احمد دیس

 زاده حسن جواد محمد



 

 

4 

 

ـ پ
وم 

ه د
مار

 ش
م ـ

 نه
ال

س
 یاپی

02 
ن 

ستا
وتاب

ار 
 به

ـ
00

22
 

 911/مهدان در یمورد مطالعه یجترب روش با نید به اخالق یشناختروان یوابستگ یبررس

 ینصرت یعل

 یجانیآذربا مسعود

 و کانت بنتام، دگاهید یمبنا بر)  یاخالق یمتجّر فاعل در خطا فعل ۀاراد و یمعرفت یدسرتس چالش

 532/(صدر دیشه

  منفرد یمحمد بهروز

 الهوتیان حسن   

 562/یعرب ابن دگاهید بر دیتأک با یاسالم عرفان منظر از یاخالق ستیز در الیخ نقش

 یمختار یمصطف

  انیگرج یمهد محمد

 519/ریمس لیحتل کی: نفس عزت یگرواسطه با حسادت و یخردمند رابطه

 یمیرح عماد

 هنریعیرف دیحم

 یراللهیخ یمهد

 353/املستخلفات

338/Abstracts 

 


