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 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی

 حکمت صدرایی
 1393، بهار و تابستان دوم، شمارة دومسال 

 فهرست مقاالت
 
 

معناشناسی متون دینی با کاربست آموزة حقیقت و رقیقـت در  ◘
 7  حکمت متعالیه /

 نیاارشاديمحمدرضا نگارنده: 

 23  / صدرامالعلم حضوري از دیدگاه سهروردي و  ◘

 زهره سلحشور سفیدسنگیو  سیدمرتضی حسینی شاهرودينگارندگان: 

 35  / تحلیل مسئلۀ شر ادراکی از منظر مالصدرا ◘

 غالمحسین خدري: هنگارند

 47  / حکمت متعالیه ۀحدیث کنز مخفی در آین ◘

 مهدي زمانی: هنگارند

هـاي البتّیـه بـا نظریـۀ انگاري گزارهتعارض شـرطیبررسی  ◘
 63  /ذهنی  وجود

 الهديسیدعلی علم: هنگارند

تحلیل دیدگاه مالصدرا در میزان تأثیر صدق باورهـاي دینـی  ◘
 77  /ها در نجات انسان

 وحیده فخار: هنگارند

 91  / مالصدرا دیدگاه از اشیاء حقیقت شناخت امکان عدم نظریۀ ◘

 و احد فرامرز قراملکی مرتضی جعفریاننگارندگان: 

 107  /علیّت تحلیلی و کاربردهاي آن در حکمت متعالیه  ◘

ـــدگان:  و  حســـن ابراهیمـــی ،سیدمصـــطفی موســـوي اعظـــمنگارن
 کشفی عبدالرسول
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 شرایط پذیرش مقاله
صـی نشـریه و تخصّ ۀارسالی باید در زمینهاي مقاله -1

ــی  ــار پژوهش ــل ک ــی و حاص ــه پژوهش داراي جنب
 نویسنده یا نویسندگان باشد.

هاي ها و رســـالهنامـــههاي برگرفتـــه از پایـــانمقالـــه -2
دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و بـا 

 شود.استاد راهنما و مسئولیت وي منتشر می ۀییدیأت
ــ -3 ــه در دامن ــرفتن موضــوع مقال ــرار گ ــر ق  ۀعــالوه ب

تخصصی مجله، مقاله یا بخشـی از آن نبایـد در هـیچ 
اي در داخل یا خارج از کشور در حـال بررسـی مجله

زمـان بـراي سـایر یـا هم ،بوده یا منتشـر شـده باشـد
 ها ارسال نشده باشـد. مقـاالت ارائـه شـده بـهنشریه

ها، زیومهـا، سـمپوکنگـره صورت خالصـه مقالـه در
سمینارهاي داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شـده 

 .کامل ارائه شوند لۀتواند در قالب مقاباشد، می
هاي زبان رسمی نشریه فارسی است (با این حـال مقالـه -4

 به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود).
 .یستقابل پذیرش ن هاي ترجمه شدهمقاله -5
یا قبول، ویرایش، تلخیص یـا اصـالح  نشریه در ردّ -6

شـده آزاد اسـت و از بازگردانـدن  شهاي پذیرمقاله
 هاي دریافتی معذور است.مقاله

ت و سـقم مطالـب مقالـه بـه لحـاظ مسئولیت صحّ -7
علمی و حقـوقی و مسـئولیت آراء و نظـرات ارائـه 

مسـئول مکاتبـات اسـت و  ةنویسـند ةعهد رب ،شده
 تمام مطالب آن نیست. به معنی تأیید ،چاپ مقاله

ب در مروري از نویسـندگان مجـرّ ـ هاي علمیمقاله -8
شـود کـه میدر صورتی پذیرفته  ،هاي تخصصیزمینه

 د.نبه منابع معتنابهی استناد شده و نوآوري داشته باش
پـس از  ،شده یا انصراف داده شده هاي ردّاصل مقاله -9

ه د شـد و مجلـنشش ماه از آرشیو مجله خارج خواه
 نخواهد داشت. هاگونه مسئولیتی در قبال آنهیچ

، دو A4در کاغـذ  دهاي ارسالی بایـحروفچینی مقاله -10
 تقریبی میان دو سـتون و میـان سـطور ۀستونه، با فاصل

cm 1،  با قلمB Lotus  هـاي التـین ، براي متن12نازك
تقریبـی  ۀبا فاصل 11نازك  Times New Romanبا قلم 

 Bهـاي عربـی بـا قلـم براي متنو  ،cm 1 میان سطور

Badr 12تقریبــی میــان ســطور ۀ، بــا فاصــل cm 1 در ،

هـاي یا ویرایش Microsoft Word 2003-2007محیط 
 cm ۀاز چپ و راست و فاصـل cm 2 ۀو با فاصل ،باالتر

 از باال و پایین کاغذ انجام شود. 3
گـذاري در نوشـتار مـتن رعایـت دستورهاي نقطه -11

گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)،  ،طور مثال شوند. به
ال (؟) الزم نیست، ولی بعد از ؤکاما (،) و عالمت س

 ها، درج یک فاصله الزامی است.آن
 و ،جـدول، شکلـ اعم از متن، صفحات مقاله  ۀکلی -12

باشـد و داشـته صفحه  ةقطع یکسان و شمارـ تصویر 
 ،ها و نمودارهـابـا جـدول همراه ،حداکثر حجم مقاله

 .باشدنکلمه)  6000(صفحه  20از بیشتر 
 ۀاي از نشریه حاوي مقالنسخه ،پس از چاپ مقاله -13

مسئول  ةمورد نظر به تعداد نویسندگان، براي نویسند
 مکاتبات ارسال خواهد شد.

ارسال مقاله منحصـراً از طریـق  ارسال مقاله: ةنحو -14
ــه آدرس ۀســامان ــه ب ــل انجــام  الکترونیکــی مجل ذی

هاي ارسـال شـده از طریـق نامـه یـا به مقاله شود.می
 :ترتیب اثر داده نخواهد شد ،پست الکترونیک نشریه

 http://pms.journals.pnu.ac.ir  
 :هاي زیر باشدداراي بخش دهاي ارسالی بایمقاله -15
اطالعات ذیل به هـر دو  ،همراه هر مقاله: مقاله ۀشناس •

 :فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد زبان
 عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسیـ 
ترتیب  خانوادگی نویسنده/ نویسندگان بهنام و نام ـ

اشـتغال یـا  علمی و محـلّ ۀمرتبنیز میزان سهم و 
ــیل ــندگان تحص ــنده/ نویس ــی و ( نویس ــه فارس ب
 انگلیسی)

مسئول مکاتبات به فارسی و  ةنشانی کامل نویسند ـ
تلفن ثابـت،  ةشمار، انگلیسی (شامل نشانی پستی

 و نشانی الکترونیکی) ،همراه، دورنگار
 .مخارج مالی ةتأمین کنند ۀام مؤسسمشخص کردن ن ـ

ـ عنوان مقاله  ،عنوان کامل مقاله به فارسی: اول ۀصفح •
باید خالصـه ـ  شوداول نوشته می ۀدر وسط صفح که

 20از  و ؛موضـوع تحقیـق باشـد کننـدة و گویا و بیان
(گان) در کلمه تجـاوز نکنـد. از درج اسـامی نگارنـده

 .شود اول مقاله اجتناب ۀصفح

 دستورالعمل تدوین مقاله در مجالت علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور
 



 

فارسی: شـامل شـرح مختصـر و جـامعی از  ةچکیدـ 
ها، هـدف له،ئمحتواي مقاله بـا تأکیـد بـر طـرح مسـ

ــهروش ــا و نتیج ــدهه ــت. چکی ــک  ،گیري اس در ی
در کلمـه تنظـیم شـود.  250پاراگراف و حـداکثر در 

کلمات اختصاري تعریف نشـده، ، نباید از این بخش
 .استفاده شود ارجاعجدول، شکل و 

هـاي واژه) واژه 7تـا  3فارسـی: (کلیـدي واژگان ـ 
 درها ند که بتوان از آنشوکلیدي به نحوي تعیین 

 د.کر) استفاده Indexفهرست موضوعی ( ۀتهی
انگلیسـی: کلیدي و واژگان  )Abstract( چکیده انگلیسیـ 

ـان کلیـدي چکیـد ـتن و واژگ  ةبرگردان کامل عنـوان، م
 ، باید با مقاله همراه باشد.فارسی

ـ الزم است مقاله داراي مقدمه (مشتمل بر طرح مسـئله، 
منطـق هاي انجام شـده، روش تحقیـق، مرور پژوهش

 حاکم بر ترتیب مباحث مقاله) و نتیجه باشد.
هـاي خـارجی در معـادل فارسـی مفـاهیم و نـامـ 

 ذکر شود. نوشتپی

 نحوه ارجاع •

داخـل پرانتـز بـه روش  ،ارجاع مأخذ در متن مقالـهـ 
APA ـــع ـــمت مراج ـــود و در قس ـــخص ش  ،مش

مشخصات کامل منبع به ترتیب حـروف الفبـا آورده 
شود. فقط منابع استفاده شـده در مـتن، در فهرسـت 
منابع ارائه شوند. منابع باید مستند و معتبر بوده و بـه 

بـا ، خانوادگی نویسنده(گان)ترتیب حروف الفباي نام
سانتیمتر براي خطوط دوم و بعد از آن  5/0تورفتگی 

)Hanging.بـا  ،ذکر منابع در متن مقاله ) مرتب شوند
(گان) و سال انتشـار منبـع صـورت ارجاع به نگارنده

گیرد. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده اسـتفاده 
ترتیـب سـال  بـهنـابع گذاري ایـن مشود، شـمارهمی

ها (از قـدیم بـه جدیـد) انجـام گیـرد. نـام انتشار آن
در  هـااساس نام استاندارد آن ف مجالت باید برمخفّ

که از طریق آدرس اینترنتی زیر قابـل ـ  ISSNلیست 
 :در فهرست منابع درج شود است ـدسترسی 

http://www.nlai.ir 

 نحوه ارجاع در داخل متن •
خـانوادگی منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نـامـ 

 )صفحه :سال نویسنده/ نویسندگان،
دیگران نقل قول شـده اسـت:  ۀمنابعی که از نوشتـ 

 )صفحه :(نقل از ....، سال

 (نام خانوادگی نویسـنده یـا نـام فایـل :منابع اینترنتیـ 
html ،دسترسی به روز، ماه، سال تاریخ یا تاریخ(   

(توجـه:  :نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقالـه •
در صورت مشخص نبودن نویسنده، تاریخ نشر یا ناشـر 

 ).جا استفاده شودتا و بیبی ،نابیهاي از عبارت
کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال ـ 

محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش  .کتاب عنوان). انتشار
 .یا چاپ

o هـا یـا با عنوان سـازمان ،کتابی که به جاي مؤلف
یا نهاد. (سال  نهادها منتشر شده است: نام سازمان

محل نشـر: مؤلـف. نوبـت . عنوان کتاب). انتشار
 .ویرایش یا چاپ

o اي از یک مجموعه مقالـه فصلی از یک کتاب یا مقاله
شده امـا مؤسسـه یـا  افراد مختلف نوشته ۀوسیل که به

اند: نـام افراد معینی آن را گردآوري و به چاپ رسانده
نـام . عنوان مقالـه). نویسندگان. (سال انتشار/ نویسنده

ات صـفح ةشـمار، مقـاالتنام مجموعـه . گردآورنده
 .نشر: ناشر محلّ. فصل کتاب یا مقاله درج

o سـال . (عنوان کتاب: کتابی که مؤلف خاصی ندارد
 .ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ: انتشار). محل نشر

o  /کتاب ترجمه شـده: نـام خـانوادگی، نـام نویسـنده
. عنوان کتاب بـه فارسـی). نویسندگان. (سال ترجمه

 .ناشر: مترجم. محل نشرنام و نام خانوادگی 
o نـام.نامـهنگارنـدة پایـان خـانوادگینامـه: نـامپایان ، 

 .نامه بودن منبع. دانشگاه. ذکر پایانعنوان). (سال
 .خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان (سـال)نامـ مقاله: 

صاحب امتیاز، سـال، دوره یـا . نشریه نام عنوان مقاله،
 .مقالهات درج صفح ةشماره، شمار

 ــه ــهمقال ــده در روزنام ــاپ ش ــاي چ ــام ه ــا: ن ه
عنـوان ). مـاه ،خانوادگی، نام نویسنده (سال، روز

 .صفحه ةمقاله؛ نام روزنامه، شمار
 خانوادگی، نام نویسنده (سال)ترجمه شده: نام ۀمقال. 

انوادگی متـرجم بـا ذکـر خـعنوان مقاله، (نـام و نـام
ترجمـه شـده  ۀاي که مقالـنام نشریه). عنوان مترجم

ــا . شــده در آن درج ــاز، ســال، دوره ی صــاحب امتی
 .  هاصفحه ةشماره، شمار

جهانی وب یا منابع  ۀمنابع قابل دسترس از طریق شبک •
 الکترونیکی

ــام ♦ ــاالت: ن ــاب و مجموعــه مق ــام کت خــانوادگی، ن
نشـر: ناشـر، تـاریخ  عنوان کتـاب. محـل. نویسنده



 

انتشار. تاریخ آخرین ویرایش در صـورت وجـود؛ 
ــانه[ ــوع رس ــاریخ ]، [… ,On Line, DVD: ن ت

 ].مشاهده
فشـرده: لـوح کتاب و مجموعه مقاالت بر روي  ♦

-CD. [عنـوان کتـاب. خانوادگی، نام نویسندهنام

ROMر.حل نشر: ناشر، تاریخ انتشا] م 
 عنـوان پایـان. «نویسندهخانوادگی، نام نامه: نامپایان ♦

ــام دانشــکده،  ، مقطــع»نامــه تحصــیلی و رشــته، ن
]، … ,On Line: نـوع رسـانه[ دانشگاه، سال دفـاع.

 .]مشاهده تاریخ[
. خـانوادگی، نـام نویسـندهمقـاالت: نـام ةچکید ♦

نـام مجلـه، ]. چکیـده ةذکـر واژ[». عنوان مقاله«
ــاه، ســال: شــمار صــفحه (در  ةدوره، شــماره، م

]، … ,On Line: نـوع رسـانه[صـورت وجـود). 
 ].مشاهده تاریخ[
خـانوادگی، نـام کنفـرانس یـا سـمینار: نـام ۀمقال ♦

عنوان سمینار یا همایش ». عنوان مقاله. «نویسنده
(محل و تاریخ برگزاري روز، ماه، سال). تـاریخ 

ویـرایش: شـماره صـفحه (در  انتشار یا آخـرین
]، … ,On Line:نـوع رسـانه[). دصـورت وجـو

 .]شاهدهم تاریخ[
هـا یـا قابـل دسـترس از طریـق سـایتهاي مقاله ♦

. نویسـنده خـانوادگی، نـامصفحات خـانگی: نـام
خانگی. تـاریخ  ۀنام سایت یا صفح». عنوان مقاله«

]، … ,On Line[ روزآمـد شـدن انتشار یا آخـرین
 ].مشاهده تاریخ[
خانوادگی، نام هاي مجالت الکترونیکی: ناممقاله ♦

نام مجله، دوره، شـماره، ». مقاله عنوان. «نویسنده
 تاریخ]، [… ,On Line[ صفحه ةماه، سال: شمار

 .]مشاهده
لـوح هـاي مجـالت الکترونیکـی بـر روي مقاله ♦

». عنوان مقاله. «خانوادگی، نام نویسندهفشرده: نام
وره، شماره، ماه، سـال: ] دCD-ROM[ نام مجله،

 ).صورت وجود صفحه (در ةشمار
ــ ♦ ــات متعلّ ــه اطالع ــام ق ب ــاص: ن ــی خ شخص

ذکـر واژه [اصلی.  ۀخانوادگی، نام صاحب صفح
 On: وع رسانه. [ن ... Homepage]یاصل صفحه

Line, …[، ]تاریخ مشاهده.[ 
: ق بـه سـازمان یـا نهـادي خـاصّطالعات متعلّا ♦

 اصـــلی ۀصـــفح ةذکـــر واژ[عنـــوان ســـایت. 

Homepage ...[.  تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش
]، … On Line:رسـانه نوع[ (در صورت وجود).

 .]مشاهده تاریخ[
نام «خانوادگی، نام صاحب فایل. فایل صوتی: نام ♦

 On». [فایـل ذکر فرمـت. «[Sound File]» فایل

Line, …] .[تاریخ مشاهده.[ 
خانوادگی، نام صـاحب فایـل. فایل تصویري: نام ♦

». فایـل ذکـر فرمـت. «[Image File]» نام فایـل«
]On Line, …] .[دهتاریخ مشاه.[ 
ذکـر « .[Video File]» نام فایـل«فایل ویدئویی:  ♦

 ».نشانی دسترسی. « [… ,On Line]».فرمت فایل
 .]تاریخ مشاهده[
. نامـه ةخانوادگی، نام فرسـتندپست الکترونیک: نام ♦

بـه تاریخ ارسال نامه ). فرستندهی نشانی الکترونیک(
 خـانوادگینام و نـام .»موضوع نامه«روز، ماه، سال. 

 ).نشانی الکترونیکی گیرنده( نامه ةگیرند

مقاالتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشـده  -16
 و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.

مسئولیت هر مقاله از نظر علمـی، ترتیـب اسـامی و  -17
مسـئول آن خواهـد بـود.  ةنویسـند ةبه عهد ،پیگیري

ارســال مقالــه را از  ۀمســئول بایــد تعهدنامــ ةنویســند
ســایت دانلــود و پــس از اخــذ امضــاي تمــامی 

 .به دبیرخانه مجله ارسال نماید ،نویسندگان
به همان صورتی  ،تعداد و ردیف نویسندگان مقاله -18

اولیــه و زمــان ارائــه بــه دفتــر مجلــه  ۀکــه در نســخ
مشخص شده، مورد قبول است و تقاضاي حذف یا 

فقـط قبـل از  ،نتغییر در ترتیـب اسـامی نویسـندگا
ـــا درخواســـت کتبـــی تمـــامی  داوري نهـــایی و ب

 قابل بررسی است. دلیلنویسندگان و اعالم 
مقاالت توسط هیأت تحریریه و با همکاري هیأت  -19

داوران ارزیابی شـده و در صـورت تصـویب، طبـق 
ضوابط مجله در نوبت چاپ قـرار خواهنـد گرفـت. 

ــه و داوران مجلــه ــ در ردّ ،هیــأت تحریری ــا قب ول، ی
اصــالح مقــاالت و بررســی هــر گونــه درخواســت 

 باشند.نویسنده(گان)، داراي اختیار کامل می
پس از اتمام مراحـل داوري  ،گواهی پذیرش مقاله -20

 ،و ویراســتاري و تصــویب نهــایی هیــأت تحریریــه
 ةو به اطالع نویسـندشده توسط سردبیر مجله صادر 

 .مسئول خواهد رسید
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