
 أ

 

 

 

 

 

 





 ج

 

 دانشگاه تهران

 دانشکده الهيات و معارف اسالمی

 
 
 
 

 پژوهشی ـعلمی مجله 
 ادیان و عرفان

 )مقاالت و بررسیها(
 
 
 
 

 
 

 دوم هشمار، هفتمسال چهل و 

 1393 پایيز و زمستان



 



 ه

 

 پژوهشي ـعلمي دو فصلنامه 

 ها( )مقاالت و بررسی ادیان و عرفان

 گاه تهراندانشکده الهيات و معارف اسالمي دانش
 

 دانشكده الهیات و معارف اسالمي صاحب امتياز:
 سیدمحمدرضا امام مدیر مسؤول:

 قربان علمی سردبير:

 فاطمه سعادتی: یويراستار فارس
 : قربان علميانگلیسي راستاريو

 نام ناشر: دانشگاه تهران
 

 هيأت تحریریه به ترتيب حروف الفبا:       
   پور مطلق لیابوالقاسم اسماع

 مرضا اعوانیغال
 رضا اکبری

 شهرام پازوکی
 محسن جوادی
 مجتبی زروانی
 قربان علمی

 فرامرز قراملكی داح
   محمد لگنهاوزن
 ی  فتح هللا مجتبائ

 ابوالفضل محمودی
 

 دانشگاه شهید بهشتیاستاد 
 استاد موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه

 امام صادق )ع( دانشگاه استاد
 فهحكمت و فلس یموسسه پژوهشدانشیار 

 استاد دانشگاه قم 
 دانشیار دانشگاه تهران
 دانشیار دانشگاه تهران  
   استاد دانشگاه تهران

 )س( ینیاستاد پژوهشكده امام خم
 استاد بازنشسته دانشگاه تهران
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی

 زهرا استواری :سازی آماده
 آذر آقامیرزا كارشناس مجله:

 
  اسالمي. الهیات و معارفاستاد مطهري، دانشكده شهید ان شهید مفتح، تقاطع خیابان تهران، خیاب :لهدفتر مج نشاني

 42762972دورنگار:         42762152تلفن:         15766-4411صندوق پستي:         1576613111کدپستي: 
 ut.ac.irjrm@: رایانامه                                          http://jrm.ut.ac.ir :تارنمانشاني 

 داوری مقاالت اين شماره، توسط اعضای هیأت داوران مجله انجام شده است.
 

 (هـا  )مقاالت و بررسی ادیان و عرفان تأسيس مجله تخصصیصی نمودن نشریه مقاالت و بررسيها، در راستای تخص

 در تـاری  رسی نشـریات وزارت علـوم ـ تحقيقـات و فنـاوری      از سوی كميسيون بر پژوهشی ـبا درجه علمی  

 اعالم گردید. ،1215/11/3 طی ابالغيه شماره 27/7/1388

 
 شود: زير نمايه مي تارنماهایدر  (هایمقاالت و بررس) اديان و عرفان مجله

 (1379)از سال  اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 (1385)از سال  اطالعات و مدارك علمي ايران

 (1385)از سال  (ISC) ايگاه استنادی علوم جهان اسالمپ
 اي اطالع رساني علوم و فناوري مرکز منطقه

 (1385)از سال  نورشبكه جهاني مجالت تخصصي 
 (1386بانك اطالعات نشريات کشور )از سال 
 

www.SID.ir 

www.irandoc.ac.ir 

www.isc.gov.ir 

www.srlst.com 
www.noormags.com 
www.magiran.com 

http://jrm.ut.ac.ir/
http://www.noormags.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 دانشگاه تهران

 دانشکده الهيات و معارف اسالمی
 

 

 رویکرد مجله

 های عرفان  ی پذيرش مقاله در حوزه يان و عرفان آمادهدمجله ا
 ای، تصوف، عرفان در اديان ديگر، تاريخ اديان،  اسالمی، عرفان مقايسه

 پژوهی، دين و اخالق، دين و  ی دين، دين شناختی، اديان، فلسفه ای دينرويكرده
 د.نها بايد مسئله محور و حاصل پژوهشی بديع باش . مقالهاست اسطوره، دين و محیط زيست
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 راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

 

 هاي زير باشد: مقاله بايد شامل قسمت. 1
، فهرست منابع و چكیدۀ  ه يا طرح مسأله، شرح موضوع، نتیجهها، مقدم عنوان، چكیدۀ فارسي، کلید واژه

 انگلیسي.
بديع بوده، قبالً منتشر نشده و نويسنده متعهدد   یهايي قابل بررسي است که حاصل پژوهش تنها مقاله. 2

 هاي ديگر ارائه شود. زمان به مجله هاي ارسالی، نبايد هم در جاي ديگر نباشد. ضمناً مقاله  به نشر آن
 عهدۀ نويسنده است.ه ولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي بؤمس. 3
هداي دريدافتي بازدرداندده     ، و مقالهاست ها براي مجله محفوظ حق ردّ يا قبول و نیز ويراستاري مقاله. 4

 نخواهد شد.
 يید نهايی مقاله برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران با هیأت تحريريه مجله است.تأ. 5
 بیشتر نباشد. صفحه 20حجم مقاله از  .6
 ، با ذکر مأخذ آزاد است.ههاي مجل نقل و اقتباس از مقاله. 7
 کلمه باشد. 170چكیدۀ فارسي و انگلیسی مقاله حداکثر . 8
بدا حاشدیه بداال و     (http:// jhic.ut.ac.ir)دفتر مجله  تارنمایها بايد طبق الگوي موجود در  مقاله. 9

 BNazanin  13 ، بدا قلدم  Wordدر محدیط  ،سانتیمتر 1سطور  و میان 5/4چپ و راست  ،5پايین 
 Times Newباشدد. قلدم انگلیسدی     11تايپ شود و چكیده، پانويس و منابع با همان قلم و اندازۀ 

Roman.با يك فونت کمتر از قلم فارسی 
و  رددید یده درون قدال  قدرار مد   . شدمارن شوندیدرج م يیالفبا بیمنابع با ذکر شمارنده و به ترت. 10

نام، سال انتشدار درون   سنده،ي/ شهرت نوی: نام خانواددنديآ یم بیترت نيبه ا یشناخت کتا  یها داده
جدا شود(،  یفرع وانبا دو نقطه از عن ی)عنوان اصل كیتاليا اي كیرانيصورت ا پرانتز، عنوان کامل اثر به

 نمونه: یمحلّ انتشار، ناشر. برا ،یانوادد/ دردآورنده: نام و نام خراستاريمترجم/ و
 
 ا،یپارسان دی: حمنيو تدو میتنظ ه،یمختوم: شرح حكمت متعال قی(. رح1382عبداللّه ) ،یآمل ی[ جواد1]

 قم، اسرا.
 
ندام،   سدنده، ي/ شدهرت نو یدر فهرست منابع درج شوند: نام خدانوادد  بیترت نيها به ا . اطالعات مقاله11

محلّ  ك،یتاليا اي كیرانينام مجلّه به صورت ا ومه،ینتز، عنوان کامل مقاله درون دسال انتشار درون پرا
 :نمونه یصفحات مربوط به مقاله. برا ۀنشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شمار

 
تهران،  ،ی، فلسفه و کالم اسالم«معدوله یايقضا انیمكعب تقابل: روابط م(. »1391اسداللّه ) ،ی[ فالح7]

 .143-123، بهار و تابستان، صص1 ۀشمار ،45سال 
 
فهرست اختصاص داده  نيدر ا یا الفبا فهرست شدند و به هر اثر شماره بیکه منابع به ترت از آن . پس12

اثر مورد نظر  ۀصورت که شمار نيبه ا رد؛ید یها انجام م شماره نیبر اساس هم یمتن شد، ارجاع درون



اثر، به  ۀبود، پس از شمار ازی)ها( هم ن صفحه ايادر به ذکر جلد و/ [.7مانند: ] شود، یدرون قال  ذکر م
 ۀشدمار  ۀ[. جداکنند23، ص1، ج2] اي[ 125، ص7مانند: ] د،يآ یصفحه م ۀجلد و شمار ۀشمار بْیترت

است،  ردوليو نقطه گر،يكديآثار از  یها شماره ۀجداکنند یاست، ول ردوليجلد و صفحه و ۀاثر از شمار
 میاز کوچدك بده بدزرن تنظد     یعد یطب داداع بیترت آثار به ۀ[. شمار125، ص7؛ 23ص ،1، ج2مانند ]
 شوند.

 در پانويس آورده شود.مانند آن ارجاعات توضیحي، مانند صورت التین کلمات، شرح اصطالحات و . 13
 ، بدا ذکدر کامدل ندام و ندام خدانواددي خدود )و سداير        هاي به سدردبیر مجلد   طي نامهالزم است نويسنده . 14

 دارد.   را اعالمخود الكترونیكي  پستدورنگار و نشانی و  تلفنشماره  رتبۀ علمي، آدرس، همكار(، نويسنددان
اي چند نويسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مكاتبات و مسؤولیت مقاله با نويسندۀ  چنانچه مقاله. 15

 به نويسندۀ اول اختصاص دارد. اول است. درج نشانی الكترونیك در پايین صفحۀ اصلي مقاله، فقط
 نويسنددان مرتب شده است.خانواددی اساس نظم الفبايی نام  . ترتیب مقاالت در مجله بر16
« انتشدار مجدالت دانشدگاه تهدران     ۀنام وهیش»منطبق بر  هينشر نيضوابط نگارش و چاپ مقاالت در ا .17

. الزم http://journal.ut.ac.ir/?menu=2اسدت:   یقابل باردذار ريز ینشان قياست که از طر
 کنند. یرویاز ضوابط آن پ نامه وهیش نيا ۀمحترم با مطالع سنددانياست که نو
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