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راهنمای نگارش و ضوابط پذيرش مقاله
دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث عهدهدار انتشار آن بخش از مطالعات و

پژوهشهای علمی در حوزۀ مطالعات قرآن و حدیث است که ارتباطی میانرشتهای با تاریخ،
روشهای پژوهش و علوم وابسته به آن داشته باشند .هر مقالهای که یک روش نوین پژوهش در
زمینههایی همچون موارد ذیل را ارائه کند ،توسعه دهد ،یا بومیسازی نماید ،مطابق با رسالت مجله

تشخیص داده خواهد شد (١ :تاریخ علوم مرتبط با مطالعات قرآن و حدیث )همچون تاریخ تفسیر،
تاریخ حدیث و رجال و علوم قرآن ،سیر تحول آراء مستشرقان(...؛  (٢تاریخ انگارهها ،مفاهیم و
مصطلحات ریشهدار در قرآن کریم ،حدیث اسﻼمی یا علوم قرآن و حدیث؛  (٣تاریخ آیینها ،نمادها،

و اندیشه های مرتبط با مطالعات قرآن و حدیث به شرط آن که بحث دربارۀ آنها از زمینههای
معهود مطالعات قرآن و حدیث باشد؛  (٤سیر تحول نگرشهای تفسیری ،حدیثی و مانند آنها.
الف( ضوابط شکلی

پذیرش مقاله در مطالعات تاریخی قرآن و حدیث مستلزم مراعات این ضوابط است:
 (١مقاله در محیط نرمافزار مایکروسافت وُرد نوشته ،و تنها از طریق سامانۀ مجله و بدون ذکر

نام مؤلفان ارسال شود.

 (٢مشخصات نویسندگان در فایلی جداگانه ارسال شود .درج همۀ این موارد الزامی است :نام

و نام خانوادگی ،مرتبۀ علمی ،رشتۀ تحصیلی ،نام دانشگاه یا مؤسسۀ محل اشتغال ،سمت و نوع
اشتغال ،و رایانامۀ تکتک مؤلفان ،به همراه شمارۀ تلفن و نشانی مکاتبات پستی نویسندۀ مسئول.

 (٣مقاله بهترتیب مُشتمِل خواهد بود بر عنوان ،چکیده ،کلیدواژهها ،درآمد ،طرح مسئله ،بدنۀ

مقاله ،نتیجه ،و منابع .درآمد مشتمل است بر تبیینی فشرده از زمینۀ بحث ،ضرورتهای نظری
مطالعه در آن ،جایگاه موضوع این مقاله در آن زمینه و مفاهیم بنیادین بحث .طرح مسئله مروری
است فشرده و دستهبندیشده بر آنچه تا بهحال در بارۀ موضوع زمینۀ بحث گفتهاند ،اشکاﻻت آن

دیدگاهها و ابهامات باقیمانده ،سؤاﻻتی از میان آن ابهامها که در این مطالعه قرار است برایشان
پاسخ یافت و مراحلی که باید پیاپی بدین منظور در بخشهای بعدی )بدنۀ مقاله( دنبال شود .بدنۀ
مقاله دربردارندۀ سه یا چهار بخش با حجمهای متوازن است که هر یک دربردارندۀ سه یا چهار

٨

مطالعات تاريخی قرآن و حديث ،شمارۀ  ،٦٧سال بيست و ششم ،بهار و تابستان ١٣٩٩ش ـــــــــــــــــ

فصل با حجمهای متوازن اند .نتیجۀ مقاله لزوماً به معنای مرور و تلخیص مقاله نیست و در آن به

دستاوردهای مطالعه تصریح میشود .ﻻزم است عنوان ،چکیده و کلیدواژهها نیز به انگلیسی ترجمه،

و پس از منابع جای داده شوند .جدولها ،شکلها و نمودارها با شمارهگذاری ،عنوان و توضیحات،
هر کدام روی یک صفحۀ جداگانه در پایان مقاله آورده شود.
ب( شيوۀ ارجاعدهی

ارجاعات به شیوۀ درونمتنی است ،بیفاصله پس از نقل مطالب و میان پرانتز جای میگیرد و

نام اَش َهرِ مؤلف ،تاریخ اثر ،جلد و صفحۀ مورد نظر را مطابق این الگو بیان میکند) :طباطبایی،

١٣٧۶ش .(٣٥ /١ ،هرگاه بیش از یک اثر از نویسندهای در یک سال استفاده شده باشد ،پس از

درج تاریخ آن آثار با حروف الفباء مشخص میشوند؛ مانند) :طباطبایی ١٣٧۶ش الف.(٣٥ /١ ،
مطابق نمونه ،منابع مختلف در داخل متن با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا میشوند.
ارجاع در منابع پایانی چنین است :مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف ،نام مؤلف( ،مشخصات

اثر )نام کتاب با حروف درشت و کج یا نام مقاله داخل گیومه ،ویرگول ،نام کتاب یا مجلۀ حاوی

آن مقاله با حروف درشت و کج( ،مشخصات مترجم یا مُصحّح اثر )مثﻼ :ترجمۀ احمد آرام ،یا

بهکوشش علیاکبر غفاری( ،و در پایان ،مشخصات نشر )محل نشر ،ناشر ،سال نشر ،یا شمارۀ سری
و نوبت چاپ مجله( .نیز ،منابع بهترتیب الفبایی پشت سر هم قرار میگیرند .برای نمونه:
ـ حسینی ،محمد رضا )١٤١٠ق(» ،مقولةُ جِسمٍ ﻻ کَاﻻَجسام« ،تراثنا ،سال دهم ،شمارۀ .١٩

الوعاة ،بهکوشش محمد ابوالفضل ابراهیم،
ـ سیوطی ،عبدالرحمان بن ابیبکر )١٩٦٤م(ُ َ ُ ،
بغیة ُ

بیروت /صیدا ،المکتبة العصریة.

نامِ اَشهَرِ مؤلفان و کتابها را باید بر اساس شیوۀ یادکرد مؤلف در اغلب آثار یا مراجعه بهکتب

اَعﻼم و دائرةالمعارفها بازشناخت و لزوماً عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست .مثﻼً ،نام اشهر محمد

یحضره الفقیه در سدههای
حسن نجفی» ،صاحب جواهر« است ،یا گرچه مؤلف کتابِ فقیه َمن ﻻ َ ُ ُ ُ

متأخر بهنام »شیخ صدوق« نیز شناخته میشود ،نام اَشهَر وی و ضبط آثاری همچون دائرةالمعارف

بزرگ اسﻼمی »ابنبابویه« است .اگر مؤلفی بهچند نام شناخته میشد ،نامی را برمیگزینیم که با
بیطرفی علمی سازگارتر باشد .شماری از نامهای پذیرفتنی در شیوهنامۀ ضمیمۀ مجله )موجود در
صفحۀ نخست پایگاه اینترنتی مجله( قابل دسترسی است.
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پ( سياستهای پذيرش و نشر

مقاله باید حاصل مطالعات خود نویسندگان باشد و پیش از این هم در هیچ یک از مجلههای

داخل یا خارج از کشور یا در مجموعۀ مقاﻻت همایشها و نظائر آن به چاپ نرسیده ،و برای
ارزیابی نیز همزمان به مجلۀ دیگری ارسال نشده باشد .ﻻزم است نویسندگان با نگارش

تعهدنامهای موارد فوق را گواهی کنند.

روند ارزیابی چنین است که مدیر اجرایی مجله مقاله را پس از ارسال ،در ظرف زمان دو روز
کاری ،نخست از حیث میزان تطابق با رسالت مجله و میزان تطابق آن با ضوابط شکلی مجله
میسنجد و هر مشکلی در این زمینهها را با نویسنده مطرح میکند .هر گاه مقاله با رسالت و
ضوابط شکلی مجله سازگاری داشت ،سردبیر آن را به داوری ارسال میکند .ﻻزم است که

دستکم دو داور اعتبار علمی مقاله را تأیید کنند .هر گاه مقاله در داوری امتیاز ﻻزم را کسب
کرد ،در جلسۀ اعضاء هیأت تحریریه به بحث گذاشته خواهد شد .پذیرش مقاله مشروط به تأیید
هیأت تحریریه است.

پس از تأیید هیأت تحریریه مقاله پذیرفته ،و نتیجه به مؤلفان اعﻼم میشود؛ اما نشر آن منوط

به تأیید اصالت و اعتبار علمی مقاله از سوی ویراستار علمی است .ارسال مقاله به مطالعات

تاریخی قرآن و حدیث مستلزم پذیرش نقش ویراستاران در بهبود کیفیت مقاله است .به هر
روی ،نشر نهایی مقاله تنها با تأیید نسخۀ نهایی از جانب مؤلف و ویراستار ممکن خواهد بود.

شیوهنامۀ تفصیلی نگارش مقاله ،قالب آن و فونتهای ﻻزم برای حروفچینی و صفحهآرایی مقاله
در وبگاه مجله بهنشانی زیر موجود است:
http://jsm.journals.iau.ir
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