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 و ارسال مقاالت نیتدو یراهنما

 های رجالیسالنامۀ پژوهشچاپ در  یمقاله برا طیشرا
 باشد. رجالی مقاله موضوع •
 باشد. یمقاله به زبان فارس •
 باشد:  را داشته زیر یهایژگیاز و یکیکم دستوده و ب ینوآور بردارنده بایدمقاله  •

 ؛یعلم دیجد ۀافتی ای هینظر ۀکنندارائه 
 ؛هینظر کیاز  دیجد نییو تب ریتقر ۀکنندارائه 
 ؛هینظر کی یبرا دیاستدالل جد ۀکنندارائه 
 .هینظر کی ینقد جامع علم ارائه 

 مجله ارسال شود.  یورد آن برا لیشده باشد و فا پتای مقاله •
 شود. میتنظ 01لوتوس یبا قلم ب آچار ۀصفح 52تا  01در مقاله  •
 ارسال نشده باشد. یگرید ۀمجل یزمان براهم ای افتهینشر ن یگرید جای در مقاله •
 ساختار مقاله 
 باشد:  را داشته ریساختار ز دیمقاله با 
 ؛(یو عرب ی)به دو زبان فارس نویسندگان ای نویسندهعنوان مقاله و نام  •
 .باشد داشته جهیموضوع، ساختار و نت نییدر پنج سطر در اول مقاله شامل تب کمدست دهیچک کی دی: مقاله بادهیچک •

 ؛(یو عرب ی)به دو زبان فارس
 ؛(یو عرب ی)به دو زبان فارس واِژگان کلیدی •
 ؛شناسیشناسی/ موضوعمفهوم •
 ؛له(ئ)طرح مس مقدمه •
 )آرا، ادله، نقد و بررسی(؛ مقاله یاصل ۀبدن •
 ؛جهینت •
 .منابع و مآخذ •

 مقاله انیارجاع به منابع در متن و پا روش
که مطلب موردنظر  یاصفحه ۀجلد و شمار ۀنام منبع، شمار ،یبه روش پانوشت و با ذکر نام خانوادگ دیمقاله با یدهآدرس. 0

 .ردیمقاله قرار گ پایاندر فهرست منابع  یشناساز آن نقل شده انجام شود و مشخصات کتاب
 : دیآیم لیذ بیمقاله به ترت انیفهرست منابع در پا می. تنظ5 
 یخانوادگ: نام و نام قیتحق ای حیتصح اینام کتاب، ترجمه  سنده،یو نام نو ینام خانوادگ درج مشخصات کتاب: یبرا

 محقق، شهر محل انتشار، انتشارات، نوبت چاپ، سال نشر. ایمترجم، مصحح 
 ایرشرماره، محرل نشرر، سرازمان  ه،ینام مقاله، نام نشرر سنده،ینو ینام و نام خانوادگ :اتیدرج مشخصات نشر یبرا

 انتشار. خیارگان منتشرکننده، تار ایسسه ؤم
 تذکرات

 آن است. سندهینو ۀآن به عهد تیمجله نبوده و مسئول یهادگاهید انگریب مندرج در مقاالت، الزاماً اتینظر. 0
 رد مقاالت آزاد است. ای رشیپذ ص،یترجمه، تلخ ش،یرای. مجله در و5 
 . شودیوجه پس فرستاده نمچیبه ه ی. مقاالت ارسال3
  . نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بالمانع است.1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

   فهرست مقاالت            
دیولابن قیتوث یۀبر پا «ییحیبنأحمدبنمحمّد» خیوثاقت مشا یابیارز   5 

شبیری زنجانیسیدموسی     

یاعتبار کاف یمورد ۀمطالع ؛یرجال فاتیتوص لیتحل یهافرضپیش   13 
دی، عباس مفیرازیش ینیحس رضایدعلیس    

یراو کی تیّاز هو ییگشارمز؛ «هیفق هیقولوابن»تا « مسرور لَـحّـامابن»از    53 
یپور نیحس نیام    

فیوتضع قیدر آوردگاه توث یکناس دیزی   301 
یرضا اسکندر     

یثیاعتبار نسخ مصادر جوامع حد   321 
فرد یمحمود رفاه    

بر کتب اهل سنت دیبا تأک ینبو ثیحد نیتدو   341 
انیمخبر نیمحمدحس    

 


