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 پژوهشي در حكمت  -دوفصلنامة علمي خردجاويدان
 ايران ةپژوهشی حکمت و فلسفه ايران با همکاري انجمن حکمت و فلسف ةمؤسس صاحب امتياز:
   غالمرضا زكیانیدكتر  مدير مسئول:

 ر شهرام پازوكیدكت سردبير:
 پورفرشته كاظم ويراستار بخش فارسي:و  مدير اجرايي

 دكتر سعید ماخانیويراستار بخش انگليسي: 
 سید علی حسینیمدير فنّي: 

 

 :تحريريه هيأت
 سانفرانسيسكو ايالتي دانشگاه استاد آزادپور محمد
 واشينگتن ماری دانشگاه استاد رضوی امين مهدی

 تهران دانشگاه بازنشسته استاد  ديناني ابراهيمي غالمحسين
 ايران فلسفه و حكمت پژوهشي مؤسسه بازنشسته استاد اعواني غالمرضا

 ايران فلسفه و حكمت پژوهشي مؤسسه دانشيار اعواني شهين
 اصفهان دانشگاه دانشيار مطلق بينای سعيد
 ايران فلسفه و حكمت پژوهشي مؤسسه استاد پازوكي شهرام
 تهران دانشگاه بازنشسته استاد پورجوادی نصراهلل

 طباطبايي عالمه دانشگاه دانشيار  زكياني غالمرضا
 ايران فلسفه و حكمت پژوهشي مؤسسه بازنشسته استاديار             همداني معصومي حسين

 ايران فلسفه و حكمت پژوهشي مؤسسه بازنشسته استاد موحد سيدضياء
 ايران فلسفه و حكمت پژوهشي مؤسسه دانشيار ثاني يوسف سيدمحمود

 واشنگتن جرج دانشگاه استاد نصر حسينسيد
 بروك استوني -نيويورك ايالتي دانشگاه استاد چيتيك ويليام
 ژاپن -اوزاكا توماس سنت دانشگاه استاد ماتسوموتو اكيرو

 هاروارد دانشگاه استاد مينگ وِ تو
 استاد دانشگاه توكيو ماساتاكا تاكيسيتا

 

بررسي نشريات كميسيون  21/5/99در جلسة مورخ  35962/11/2/99براساس نامه شماره 
به دوفصلنامه  پژوهشي-علمي كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوری درجه علمي

 جاويدان خرد اعطا گرديد.
 

 (SID) دانشگاهي جهاد علمي اطالعات پايگاه (،ISC) اسالمي علوم استنادی پايگاه در خرد جاويدان دوفصلنامه
 شود.مي نمايه (Noor Mags) نور تخصصي مجالت پايگاه و (Magiran) كشور مقاالت اطالعات بانك و

 

 ريال 466666 ا:به  بوستان كتابچاپ و صحافی:  سعید صحابیطراح جلد: 
 ، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران4لوشاتو، خيابان شهيد آراكليان، شماره نوفلنشاني: تهران، خيابان 

 55493159، تلفن: 6155-14166، صندوق پستي 14915-11225كد پستي 

                                                                       javidankherad.ir            سايت: 
  javidankherad@irip.ir                                              رايانامه:

     javidankherad@gmail.com  

mailto:javidankherad@irip.ir
mailto:javidankherad@gmail.com
mailto:javidankherad@gmail.com


 

 

 راهنمای تهية مقاله
 پردازد كه:هايي ميای تخصصي است و به بررسي مقالهخرد نشريهجاويدان

 مرتبط با حکمت دينی، اسالمی، ايرانی و مبادي هنر مقدّس باشد. -
تحقیقی و تحلیلی، و حاصل پژوهش و تفحص نويسنده و با موازين كامل پژوهشی و  -

 معیارهاي مقاالت علمی باشد.
 .باشدعربی، انگلیسی، فرانسه، يا آلمانی نوشته شده هاي فارسی، به يکی از زبان -
 متن و ترجمه مقاله در هیچ نشريه داخلی يا خارجی چاپ نشده باشد. -
كلمه بیشتر نباشد و شامل عنوان، چکیده )فارسی و انگلیسی(،   2266حجم مقاله از  -

 گیري باشد.، طرح مسأله و موضوع، متن مقاله و نتیجهكلید واژه
 كلمه تايپ شود. 426چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی حداكثر در  -
 

 صی منتشر شده باشد. ، يا داراي سه تألیف تخصّداراي مدرک دكتري نويسنده مقاله
 نويسنده همراه با مقاله الزامی است. CV ارسال -

 
مورد قبول مجله  (APA)به هر دو صورت ارجاع به پاورقی و ارجاع در متن  ارجاعات مقاله

 است.
 سال انتشار قول، نام خانوادگی نويسنده، براي ارجاع به منابع، بالفاصله پس از نقل -

 (.464: 4926)نصر،، داخل پرانتز ذكر شود. مثال نظركتاب، و صفحه منبع مورد 
 شود.در مورد منابع غیرفارسی، اطالعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته  -

 
لفبا و التین به ترتیب حروف ا : در پايان مقاله ابتدا منابع فارسی و سپس منابععفهرست مناب

 صورت زير ذكر شود.خانوادگی نويسنده بهاساس نام بر
ل نام مترجم، نام ناشر، مح (،ايرانیكنام كتاب )به : نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده، كتاب

 .انتشار، تاريخ انتشار
خانوادگی نويسنده، نام نويسنده، )تاريخ انتشار(، عنوان مقاله، نام مجله، جلد، شماره : نام مقاله

 و صفحه.
 

 بررسي و چاپ مقاله

 .docx و با فرمت  www. javidankherad.irارسال مقاله از طريق سامانه مجله به آدرس  -     
خانوادگی، نشانی پستی، در زمان ارسال مقاله نام، نام  ضروري است نويسندگان محترم،

 شماره تلفن، آدرس پست الکترونیکی خود را در سامانه تکمیل نمايند.
شد و در صورتی كه مناسب تشخیص مقاله، ابتدا توسط هیأت تحريريه بررسی خواهد  -

 نظر باشند ارسال خواهد شد.نفر از داورانی كه صاحب 9داده شود براي ارزيابی به 
 و نیز ويرايش آن براي نشريه محفوظ است. مقالهحق رد يا پذيرش  -
 مسئولیت مطالب هر مقاله از هر نظر به عهده نويسنده آن است. -

ا فرستند نبايد آن رهاي خود را براي چاپ احتمالی به اين مجله مینويسندگانی كه مقاله -
 باشند. به جاي ديگري فرستاده 



 

 

 هرست مقاالت به زبان فارسيف
 (1411بهار وتابستان  -29)شمارة 

 

  رد متافيزيك   ناپذيری  مسأأألة منشأأأ و اجتناب   
يك   تافيز قل         : فرام يك ع يالكت عة موردی د طال م

 محض بر پاية 
 تفسير ماركوس ويالشك

  
 

 زاده شیرازياهللسیّد محمد حسن آيت
 21-6 ..................................... پوريا پناهی

   
 بررسي ديدگاه فلسفة اخالقي  

 عضدالدين ايجي
  

 22-99 ............................. حسين احمدی
   

سان    سي ديدگاه زينر در يك ر  د« مايا»انگاری برر
شاد  شوتره    اوپاني نامه  در معراج« خدعه»و  شوتا

 بايزيد

  
 

 94-66 ........................ توكلي محمدهادی
   

 نظری و فعاليت دانشگاهي:كوته
 شناسي فضيلتپژوهشي از منظر معرفت

  
 111-96 .................. اميرحسين خداپرست

   
 129-111.. محمد حسين محمد علي خلج  اهتأملي در سمانتيك و متافيزيكِ قابليّت

   
 انگاری و خوريسموس افالطونيپيشيني

 شناختيِ هايدگردر خاستگاه تمايز هستي

   
 159-141  ........................... احمد رجبي

   
 195-159.................... سيّد مسعود زماني  راه فكری هايدگر: مراحل و منازل

   
سالة     صحيح ر صوفيه     »ت صطلحات    از« شرح م

 ای ناشناختهنويسنده
به همراه مقدمة تحليلي و مقايسأأة محتوای آن با  

 منسوب به اُلفَتي تبريزی« رشف االلحاظ»رسالة 

  
 

  محمّد سوری
 336-196.................. سادات قواميپروين

   
 361-336........................ امين شاه وردی   گفتاری در باب مدعيات دساتير
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  ونافالط و سأهروردی  تمثيلي_قرابت بيان رمزی
  سألوك  سأرآغاز  عنوانبه خودشأناسأي   دربارة
   فلسفي

  
  رضا كورنگ بهشتي

 393-361............. مجيد طاوسي ينگابادی
   

 تقدّم حكمت عملي بر حكمت نظری
 در مكتب اشراقي سهروردی  

 نوشين نظيری خامنه 
 سيد عباس ذهبي

 بابك عباسي
 211-392................... احمد بهشتي

   
 222-212  ................. محمد مهدی هاتف  رويكرد معرفتي به انوع طبيعي زيستي

   
 

 

 


