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  ۱۳/۱۱/۷۰براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 
 .دیگردبه نشریه اخالق وحیانی اعطا  پژوهشی رتبه علمی ـ



 

 نامۀ مقاالت و راهنماى نویسندگانشیوه
های اخالق وحیانی)در ادیان از مقاالتی که در زمینه یانیاخالق وحپژوهشی ـ ۀعلمی فصلنامدو

جدید و تربیت  های اخالقیکاربردی، تطبیقی، چالش، توصیفی اخالق، اخالق ۀابراهیمی(، فلسف
کند. بایسته است در مقاالت ارسالی، اصول ساختاری و می اند، استقبالاخالقی تحقیق و تألیف شده

 نکات نگارشی زیر مراعات گردد: 
 ارسال شده باشد.براى چاپ به جایی یا شده چاپ  ترپیش. مقاالت نباید ۱
 .باشد لمهک ۶۷۳۳کلمه و بیش از  ۰۳۳۳تر از ، نباید کم. حجم مقاالت۱
 های زیر باشد: بخش دربردارندۀمقاالت ارسالی باید  .۰

 ها.هکلیدواژ، و کلمه( ۱۷۳ در حداکثرۀ فارسی )چکید، صفحٔه نخست: عنوان مقالهألف. 
 گیری و در پایان، فهرست منابع. ب. مقدمه، محتوا، نتیجه

گذاری مسـتق  و با شماره صفحه در پایینهای التین اصطالحات خاص، و معادل های توضیحیپانوشت. ۴
 ذکر شود.

بـا مشخصـات کامـ  مقالـه فهرسـت کامـ  منـابع  باشـد ومتنـی ۀ درونشـیو بـه، بایـد . ارجاعات۷
 مقاله آورده شود. پایان الفبایی نام خانوادگی درحروف شناختی به ترتیب کتاب

 (صفحه /جلدانتشار: نویسنده، سال نام خانوادگی )شیوه مشخصات منبع در متن مقاله: ألف. 
  :فهرست منابعمقاالت در ها و کتابشیوه و ترتیب مشخصات ب. 

سنده )سال انتشار کتاب(، عنوان کتاب، مترجم در صورت ترجمه، نام ینام خانوادگی، نام نوکتاب: 
 .انتشارنوبت مح  نشر، ر، شنا

 دورۀ، مترجم، نام نشریه، «نوان مقالهع»، نام نویسنده )سال انتشار مقاله یا نشریه(، ینام خانوادگمقاله: 
 .انتشار، صفحات ۀانتشار، شمار

چنانچه از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر مورد ارجاع قرار گرفتـه اسـت بـا حـروف الـف بـا  مشـخ  و ؛ ۱نکته
 .ب، ج و...[: جلد/ صفحه(، تفکیک شوند: )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار]الف

از ارجاع درون متن بایـد حـذف شـود. « ر.ک»اگر از محتوای منابع برای تهیه مقاله استفاده شده است، «: ر.ک»درباره ؛ ۱نکته 
اما اگر نویسنده فقط برای آشنایی و اطالع خواننده از آن استفاده کرده و محتوای منابع آن در متن نیامده است، بایـد اطالعـات 

 واز بخش منابع پایانی مقاله هم حذف شود.کتابشناختی کام  در پانویس )پاورقی( بیاید 

 افزارهای معتبر استفاده شود. برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات، از نرم .۶
 باشد. استاد راهنماو تأیید نام ها، همراه با نامه. مقاالت برگرفته از پایان۵
 است.نشریه داوران تأیید هیأت تحریریه و رعایت نکات فوق و مشروط به مقاالت، چاپ . ۹
 . فصلنامه در ویرایش و تلخی  مقاالت ارسالی، آزاد است.۷
ارسال مقاله به فصلنامه اخالق وحیانی تنها از طریق مراجعه به سامانه نشریات پژوهشـگاه معـارج  .۱۳

 امکان پذیر خواهد بود. Ethics.isramags.irبه نشانی
 است.« اخالق وحیانی»تباط با موضوع اصلی نشریه، ترتیب چینش مقاالت براساس میزان ار :1یادآوری
ای دارای نویسهنداان مسهئول باشهد در نویسنده اول، نویسندۀ مسئول شناخته شده و چنانچهه مقالهه هادر همۀ مقاله :2یادآوری

 شود.پانوشت مشخص می
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 تسلیت و تقدیر

 
ال َعنبَیْع  تُلِْهیِهْم تَِجاَرة  َوالال ِرَجال    َوإِقَامِ الصَّ

ِ ـا ذِکِْر اّلَله کَاِة یََخـافُوَن یَْوما ُب ِة َوِإیتَا  الزَّ فِیـهِ  تَتَقَلَـّ

 (۰۵)نور/                                                                                                                        الْقُلُوُب َواْْلَبَْصاُر 

 

ی و اّلَله دکتر احمد احمدی سردبیر محترم سـابق مجلـه اخـالق وحیـانارتحال عالم فرزانه آیت

ارباب معرفـت و فضـیلت تسـلیت و تعزیـت عـر   ۀرا به هم عضو برجسته هیأت تحریریه 

ــا دلســوزی و کتــر احمــدی نــهکنیم. دمــی ــا عمــ  و وجــود ، ب ــا ســخنانش بلکــه ب فقط ب

سوخت و برای اخـالق و فضـیلت و پیشـرفت ا  و با روح بلند  چون شمع میخیرخواهی

خـدمات و  ۀاّلَله دکتر احمدی فرزند حـوزه بـود، امـا گسـترسوزاند. آیتمعنوی جامعه دل می

ن حوزوی در تربیت مـدرس دارالشـفای قـم، ا ، افزون بر دانشورااقدامات علمی و اجتماعی

را از طریـق سـازمان سـمت  اندانشـگاهی مـدرس تهـران ، پژوهشـگران و  دانشجویان تربیت

کرد و نمونه مجسمی از وحدت حوزه ودانشـگاه در بیـان و بنـان و تربیت، تدبیر و مدیریت می

همکـاری حـوزه و دانشـگاه ای از زمان را در دفتر در وجود و عم  بود. چه اینکه خود نیز بازه

مسئولیت و مدیریت داشت. اما دینداری، اخالق و معنویت او در کنج عزلت زندانی نشد، بلکه 

نیـز  آفاق آن درعرصه خانه و خانواده، کار و اداره، تحصی  و تدریس و تعهد و انجام مسـئولیت

هـا و در دقت گرفت و اهتمام و وسواس جـَدینمود داشت. وی علم و دانش را به شوخی نمی

داشت. البته دنیا را بیشـتر بـه ای را در چاپ و نشر آثار روا نمیها داشت و مسامحهپردازینکته

د وپنداشت چه آنکه دلبستگی و اعتنایی به دنیا نداشت و بـا وجـگرفت و جدی نمیشوخی می
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های کــالن عدیــده در طــول چهــ  ســال، هــی  حاشــیه منفــی از خــود نگذاشــت. مســئولیت

هـای سیاسـی هـا و جناحشد در عین حـال کـه نسـبت بـه گرایشطلبی وی باعث میتحقیق

 .  دید به دفاع از آن برخیزدا میمختلف منتقد بود، هرجا حقیقتی ر

ا ، نهادینه کردن معنویـت گرایی را با نگاه فلسفی جمع کرده بود و همواره دغدغهواقعیت

های کلـف و سـاده و دلنشـین بـود، دغدغـهتمردم در کف جامعه بود. سخنانش بی ۀبرای تود

همه اینها ابیـات کتـاب  اخالقی در نظر و عم  همواره مورد تأکید  بود و بر آن اهتمام داشت.

اي اخالق در زندگي و تجربه زیسته است. فقدان این استاد مکـرم و گرانسـنر را، کـه ضـایعه

و رضوان بـرای روح بلنـد  گوییم و رحمت مجدداا تسلیت می براي حوزه و دانشگاه است، 

 ا  گرامی باد و راه و مرامش پر رهرو باد.مسألت داریم. یاد و خاطره
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