1

فصلنامه علمی۔ پژوهشی اخالقپژوهی.
سال دوم

●

شماره چهارم

●

پاییز ۹۳۱8

صاحب امتیاز :پژوهشگاه قرآن و حدیث (پژوهشکده اخالق و روانشناسی اسالمی)
مدیر مسئول و سردبیر :هادی صادقی
جانشین سردبیر :سید محمد حسینی سورکی
مدیر اجرایی :محمد امین خوانساری
🟐

اعضای هیئت تحریریه
علیرضا آلبویه (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی) ׀ عباا پساندیده (دانشیاار دانشیگاه ریر ن و ییدی ) ׀
محسن جوادی (استاد دانشگاه رم) ׀ محمد تقی سبحانینیا (استادیار دانشگاه ریر ن و ییدی ) ׀ حمیاد شاهر یاری
(استادیار مرکز تحقاق و توسعه علوم انسانی) ׀ هادی صادقی (استاد دانشگاه رر ن و یدی ) ׀ احد فرامار قراملیای
(استاد دانشگاه تهران) ׀ محمد لگنهاوسن (استاد مؤسسه موزشی و پژوهشی امام خمانی(ره)).
نشریه اخالقپژوهی در َنودوهفتمین جلسۀ شورای اعطای ّ
مجوزها و امتیازهای علمی ،به استناد
ّ
مصوبۀ  ۵۸۵شورای عالی حوزههای علمیه ،حائز رتبۀ علمی ۔ پژوهشی گردید.
ویراستار :سید محمد حسینی
مترجم چییدههای انگلیسی :یاسر پور اسماعیل
________________________________________________________________________
نشانی :قم ،بلوار پانزده خرداد ،بعد ا شهرک جهاد ،پژوهشگاه قرآن و حدیث (پژوهشیده اخالق و روانشناسی)
صندوق پستی  ۳3۹18 / 31۱۹۳ :تلفن  523 - ۳3۹373۳3 :نمابر523 - ۳3۹37375 :
ethics@riqh. ac. ir

|

http: //ethics. riqh. ac. ir

قیمت ۹5555 :تومان
شاپا۶۶۴۴ -0۴۶3 :

✺

راهنماى تنظیم و ارسال مقاالت














تنها مقاالتی رابل بررسیاند که پاش از این در هاچ نشریۀ داخلی و خارجی چاپ و منتشر نشده و همزمان به دیگر مجالت
و یا نشریهها فرستاده نشده باشند و نو یسنده متعهد به نشر نها در جای دیگر نباشد .بدیهی است پس از پذیرش مقاله ،یق
چاپ مقاله برای مجله محفوظ است.
فایل ( wordبه همراه  )pdfمقاله از طریق سامانۀ ارسال مقاالت ،به نشانی  http://ethics. riqh. irارسال شود.
تعداد کلمات مقاله ،باشتر از  ۵700کلمه ( ۵7صفحه  000کلمهای) نباشید؛ مقیاالت بیا تعیداد کلمیات باشیتر ،بنیا بیه
صالیدید هائت تحریریه ،تلخاص خواهند شد.
در صورتی که مقاله باش از یک نو یسنده داشته باشد ،الزم اسیت تیا نو یسیندۀ اصیلی بیا در عنیوان «نو یسیندۀ مسیئول»
روبهروی نام نو یسنده مشخص شود.
ارسال یکم کارگزینی هائت علمی برای در رتبۀ علمی نویسندگان ،ضروری است.
نامها و اصطالیات مهجور بهکار رفته در متن ،در کنار نام یا مفهوم مربوطه در پانوشت ،در شود و تلفظ نیامهیا و مفیاهام
نا شنا با استفاده از وانگاری (الفبای صوتی) ورده شود.
چکادۀ مقاله به دو زبان فارسی و انگلاسی( ،یدارل  7۵0و یداکثر ۵00کلمه) ،بههمیراه کلایدواژههیا (دسیتکیم  7واژه)
تنظام و پاوست شود.
در در استنادها و ارجاعات از شاوۀ درونمتنی پاروی شود .برای مثال:،
در منبع فارسی( :طباطبایی ،1 ،701۵ ،ص  )۵۹-۵7׀ منبع التان.)MacIntyre, 1966, p. 219( :
چنانچه از نو یسندهای در یک سال باش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با در یروف الفبا پیس از سیال انتشیار ،از ییکدیگر
متمایز شوند .برای مثال( :،طباطبایی7010 ،الف.)7۵0 ،
به هاچ وجه از واژههایی چون همو ،همان و  .ibidبه هنگام استناددهی استفاده نشود.
ارجاع و استناد در پانوشتها ،همانند متن مقاله به شاوه درونمتنی خواهد بود.
مقاالت ترجمه شده ،در صورت دارا بودن نکات بدیع و تازه با ذکر مشخصات منبع اصیلی و مشخصیات کامیل نو یسینده،
امکان چاپ خواهند داشت (ارسال متن اصلی به همراه ترجمه ضروری است).
فهرست الفبایی منابع و مآخذ (کتابنامه) به شاوهای دراق و کامل در پایان مقاله و بهصورت زیر ارائه شود:
 کتاب :نام خانوادگی نو یسنده ،نام نو یسنده( .سال انتشار) .نام کتاا ( .شیمارۀ جلید)( .چیاپ اول) (نیام و نیام خیانوادگی
ّ
مترجم /مصحح) ،محل انتشار :نام ناشر.
 مقالااه مناادر در م ااال  :نییام خییانوادگی نو یسیینده ،نییام نو یسیینده( .سییال انتشییار) .عنییوان مقالییه .نااام ن اا یه.
فصلنامه/ماهنامه/هفتهنامه .دورۀ نشریه (شمارۀ پااپی) .صفحه غاز ۔ صفحه پایان مقالهdoi: . .
 مقاله مندر در م موعه مقاال یا دایرةالمعارفها:نام خانوادگی نو یسنده .نام نو یسنده( .سال انتشار) ،عنیوان مقالیه .ناام
کتا ( .شمارۀ جلد) .نام و نام خانوادگی و یراستار .محل انتشار :نام ناشر.
 مقاله برخط /اینترنتی :نام خانوادگی نو یسنده ،نام نو یسنده (سال نشر) «عنوان مقاله» ناام ن ا یه ،دوره ،شیماره ،صیفحه غیاز
مقاله  -صفحه پایان مقاله .بازیابیشده در تاریخ (روز /ماه /سال) .از درس اینترنتی ….
 .یادآوری .

هائت تحریریه در اصالح و و یرایش علمی و ادبی مقالهها زاد است ▪ .دیدگاههای مطرحشده در مقیاالت ،تنهیا نماینیدۀ نظیر
ّ
نو یسندگان محترم نهاست ▪ .پذیرش مقاالت منوط به برخورداری از یید نصیاب علمیی و پژوهشیی اسیت ▪ .نشیر و نقیل
مطالب تنها با ذکر منبع جایز است ▪ .متن مقاالت در سامانه و سایت فصلنامه رابل مطالعه و بازیابیاند.

فهرست مقاالت

فصلنامه علمی ۔ پژوهشی اخالق پژوهی
سال دوم ● شماره چهارم ● پاییز 931۸

Quarterly Journal of Moral Studies
Vol. 2, No. 4, Autumn 2019

فهرست مقاالت

استدالل ذات نوعی فرانسیس بکویث |
بررسی انتقادی
ِ

5

اخالق فضیلت؛ منظری قرآنی |

55

سارا اصل مرز ׀ علیرضا آ لبو یه ׀ فاطمه جمشیدی
سیدمحمدباقر میرصانع ׀ هادی صادقی

گونههای بیان اولویت اخالقی در روایات |

55

حمیدرضا حق شناس ׀ امیر غنوی ׀ محمدجواد فالح

نسبت دیگرگزینی با تربیت اخالقی بر اساس آرای جان وایت |

58

محمد مهدی صالحی ׀ مهدی اخوان ׀ سعید بهشتی

عوامل رشد اخالقی کودکان در رابطه والد ۔ فرزند از منظر روانشناسی اخالق |

881

حسن بوسلیکی

اخالق زنانهنگر و ّ
تحوالت آن در پویانماییهای شاهدختهای دیزنی |

811

مهدی محمدی ׀ مر یم مدملی
Abstract

|

861

