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راهنمای تدوین و ارسال مقاله:
 .1حدیث و اندیشه ،مقاالتی را به چاپ میرساند که در حوزه علوم و معارف حدیث یا مباحث میانرشتهای مرتبط با حدیث نگاشته شده باشد.
 .2مقاالت ارسالی باید تحقیقی ،مستند و بر اساس معیارهای پژوهشی باشند و جنبه نوآوری در آنها رعایت شود.
 .1حجم هر مقاله میبایست حداقل  12و حداکثر  2۵صفحه سیصد کلمهای باشد.
 .۴ذکر مشخصات کامل نویسنده (یا نویسندگان) به همراه درجه علمی ،آدرس ایمیل و شماره تماس ضروری است.
 .۵مقاله دارای این بخشهاست :عنوان ،چکیده ،کلیدواژهها ،مقدمه ،بدنۀ اصلی ،نتیجه ،کتابنامه ،چکیدۀ عربی.
 چکیده باید در یک پاراگراف  122تا  1۵2کلمهای تهیه شود و مسئله تحقیق و روش و نتایج آن را در برگیرد.
 کلیدواژهها بین  1تا  ۵واژۀ کلیدی مرتبط با محتوای مقاله بوده و باید در انتهای چکیده قرار گیرد.
 مقدمه باید شامل توضیحات اولیه ،پیشینۀ پژوهش و جنبۀ نوآورانۀ باشد و به اهداف تحقیق ختم شود.
 .۶شیوه ارجاع به صورت درون متنی ،با ذکر نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،شمارۀ جلد و صفحه میباشد( :مطهری.)۴2/1 :1111 ،
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 در صورت وجود تشابه اسمی و تشابه سال نشر ،نام مؤلف نیز آورده میشود .مثال( :سبحانی ،جعفر.)۵۶ :1112 ،
 در صورتی که به چند کتاب از یک مؤلف ارجاع داده شود که سال انتشار آنها نیز یکی باشد ،در کتابنامه برای هریک از منـاب مربـوب بـه
آن مؤلف ،یکی از حروف ابجد اختصاص داده میشود و در ارجاعات از آن استفاده میشود .مثال( :مفید ،الف .)2۴1/2 :1۴11
 در صورتی که نام مؤلف در متن آمده باشد ،سال انتشار داخل پرانتز بالفاصله بعد از آن میآید و تنهـا بـه شـماره صـفحه ارجـاع
داده میشود .مثال :پسندیده ( )1112معتقد است «امر و نهی خداوند ،راهی برای شناخت صالح و فساد انسان است» (.)111
 هرگاه بین دو ارجاع ،ارجاع دیگری وجود نداشته باشد و با قبلی نیز تفاوتی نداشته باشد با کلمۀ (همان) از آن یاد میشود .ولـی
اگر شماره صفحۀ یا جلد متفاوت باشد ،این تفاوت باید مشخص شود .مثال( :همان.)1۴ :
 ارجاع به آیات قرآن به صورت (سوره :آیه) نوشته میشود .مثال( :مومنون.)3 :
 برای ارجاع به کتابهای لغت ،به جای شماره صفحه ،عنوان مدخل یا واژه نوشته میشود :مثال( :انوری :1131 ،درنا).
 .1فهرست مناب به ترتیب زیر تنظیم گردد:
ّ
محقـق ،مصـحّ
 کتاب :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده( .سال انتشار) .نام کتاب (به صورت ایتالیک) ،نام و نام خانوادگی
یا مترجم (در صورت وجود)؛ محل نشر :ناشر ،نوبت چاپ.
مثال :طبری ،ابنجریر1131( .ق) .تاریخ الرسل و الملوک (تاریخ طبری) ،بیروت :دارالمعارف ،چاپ دوم؛
 مقاله :نام خانوادگی ،نام( .سال انتشار)« .عنوان مقاله» ،نام نشریه ادواری یا کتاب یا دانشـنامه یـا دایـرل المعـارف ،نـام متـرجم
در صورت وجود) ،شمارۀ دوره یا سال یا جلد ،صفحه ابتدا ـ انتها.
مثال :مقصودی ،حمیدرضا1131( .ش)« .حجیت اخبار آحاد در اعتقادات» ،علوم حدیث ،ش  ،۵۵صص  12ـ 2۴.
 .3مقالۀ ترجمه شده ،باید با نسخهای از متن اصلی و معرفی اجمالی نویسندۀ متن اصلی همراه باشد.
 .1آیات قرآن کریم داخل گیومه مخصوص و نقلقولهای مستقیم ،سر سطر و با تو رفتگی بیاید.
 .12مقالهای که از پایاننامۀ مؤلف استخراج شده است ،باید با ذکر نام استاد راهنما ارسال شود.
ً
 .11مقاالت چاپ شده ،صرفا بیانگر دیدگاه نویسنده یا نویسندگان آن است.
 .12حدیث و اندیشه در ّرد ،پذیرش و ویرایش مقالهها آزاد است.
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 .11ارسال فایل مقاله بهصورت  wordاز طریق سامانه نشریه انجام میگیرد.
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