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راهنمای تدوین و پذیرش مقاله
 1مقاله باید شامل قسمتهای زیر باشد:
عنوان ،چكيدة فارسي ،کليدواژهها ،درآمد (مدخل ،مقدّمه) ،بدنة اصلي ،نتيجه ،فهرست منابع ،و چكيدة
انگليسي
 4مسئوليت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمي و حقوقي به عهدة نویسنده است
 6حق ردّ یا قبول و نيز ویراستاری مقالهها برای مجلّه محفوظ است و مقالههای دریافتي بازگردانده
نخواهند شد
 1تأیيد نهایي مقاله برای چاپ در مجلّه با هيئت تحریریّة مجلّه است
 1حجم مقاله از  42صفحه بيشتر نباشد
 1نقل و اقتباس از مقالههای مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است
 1چكيدة فارسي و انگليسي مقاله حداکثر  112کلمه باشد
 3مقالهها باید طبق الگوی موجود در سایت دفتر مجلّه ( )http://jitp.ut.ac.irبا حاشية باال و پایين ،1
چپ و راست  ،1/1و ميانسطور  1سانتيمتر ،در محيط  ،Wordبا قلم  BNazanin 16تایپ شوند و
چكيده ،پانویس ،و منابع با همان قلم و اندازة  11باشد قلم انگليسي  Times New Romanبا یک
فونت کمتر از قلم فارسي
 7منابع با ذکر شمارنده و به ترتيب الفبایي درج ميشوند شمارنده درون قالب قرار مي گيرد و
دادههای کتابشناختي به این ترتيب ميآیند :نام خانوادگي /شهرت نویسنده ،نام ،سال انتشار درون
پرانتز ،عنوان کامل اثر بهصورت ایرانيک یا ایتاليک (عنوان اصلي با دو نقطه از عنوان فرعي جدا شود)،
مترجم /ویراستار /گردآورنده :نام و نام خانوادگي ،محلّ انتشار ،ناشر برای نمونه:
[ ]1جوادی آملي ،عبداللّه ( )1634رحيق مختوم :شرح حكمت متعاليه ،تنظيم و تدوین :حميد
پارسانيا ،قم ،اسرا
 12اطالعات مقالهها به این ترتيب در فهرست منابع درج شوند :نام خانوادگي /شهرت نویسنده ،نام،
سال انتشار درون پرانتز ،عنوان کامل مقاله درون گيومه ،نام مجلّه به صورت ایرانيک یا ایتاليک ،محلّ
نشر ،دوره ،شماره ،ماه /فصل انتشار ،شمارة صفحات مربوط به مقاله برای نمونه:
[ ]1فالحي ،اسداللّه (« )1671مكعب تقابل :روابط ميان قضایای معدوله» ،فلسفه و کالم اسالمي،
تهران ،سال  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان ،صص116-146
 11پساز آنکه منابع به ترتيب الفبا فهرست شدند و به هر اثر شمارهای در این فهرست اختصاص داده
شد ،ارجاع درونمتني بر اساس همين شمارهها انجام ميگيرد؛ به این صورت که شمارة اثر مورد نظر
درون قالب ذکر ميشود ،مانند ]1[ :اگر به ذکر جلد و/یا صفحه(ها) هم نياز بود ،پس از شمارة اثر ،به

ترتيبْ شمارة جلد و شمارة صفحه ميآید ،مانند ،1[ :ص ]141یا [ ،4ج ،1ص ]46جداکنندة شمارة
اثر از شمارة جلد و صفحه ویرگول است ،ولي جداکنندة شمارههای آثار از یكدیگر ،نقطهویرگول است،
مانند [ ،4ج ،1ص46؛  ،1ص ]141شمارة آثار بهترتيب اعداد طبيعي از کوچک به بزرگ تنظيم
شوند
 14ارجاعات توضيحي ،مانند صورت التين کلمات ،شرح اصطالحات و مانند آن در پانویس آورده شود
 16نویسنده الزم است طيّ نامهای به سردبير مجلّه ،با ذکر کامل نام و نام خانوادگي خود (و سایر
نویسندگان همكار) ،رتبة علمي ،آدرس ،شمارة تلفن ،و نشاني الكترونيكي خود را اعالم دارد
 11چنانچه مقالهای چند نویسنده داشته باشد ،ارائة مقاله و تمام مكاتبات و مسئوليت مقاله با نویسندة
اوّل است درج نشاني الكترونيک در پایين صفحة اصلي مقاله فقط به نویسندة اوّل اختصاص دارد
 11پس از چاپ مقاله ،یک نسخه از مجلّه به نویسنده(ها) اهدا خواهد شد
 11ترتيب مقاالت در مجلّه بر اساس نظم الفبایي نام خانوادگي نویسندگان است
 11ضوابط نگارش و چاپ مقاالت در این نشریه منطبق بر «شيوهنامة انتشار مجالت دانشگاه تهران»
است که از طریق نشاني زیر قابل بارگذاری است http://journal.ut.ac.ir/?menu=2 :الزم است که
نویسندگان محترم با مطالعة این شيوهنامه از ضوابط آن پيروی کنند

رویکرد
مجلة پژوهش های قرآن و حدیث افتخار دارد که در حوزة ميراث حقيقي اسالم ،یعني قرآن و حدیث،
مقاالت و پژوهشهای ارزشمند محققان را منتشر سازد
پيامبر گرامي اسالم فرمودهاند« :انّي تارک فيكم الثَقَلين کتاب اهلل و عترتي» یعني ماترک من در
ميان شما دو شيء نفيس است ،کتاب خدا و عترت خود
این حدیث شریف بر اهميت پژوهشهای مبتني بر قرآن و حدیث داللت دارد به عقيدة ما راه
رهایي از گمراهي و سرگرداني و رسيدن به سعادت دنيا و آخرت ،تمسک به ا ین دو گوهر گرانبهاست
در همين دو حوزه نيز ،مقاالتي که با رویكرد تبيين صحيح عقاید و تعاليم دیني و اسالمي و
همچنين پاسخگویي به شبهات و اشكاالت ،نوشته شده باشد ،در اولویت است
در روایتي از پيامبر اکرم آمده است« :اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یُظهر علمه فان لم یفعل
فعليه لعنة اهلل» یعني چون بدعتها آشكار شود پس بر عالم است که علم خویش را اظهار کند و ا گر
چنين نكرد ،پس لعنت خدا بر او باد
همچنين مقاله باید از ویژگيهای زیر برخوردار باشد:
 منابع و مآخذ آن معتبر و دست اول باشد موضوع مقاله کاربردی و مورد نياز جامعه باشد نتایج و دستاوردهای مقاله چشمگير و درخشان باشدتوفيق همة پژوهشگران محترم را در مسير تحقيق در زمينههای علوم قرآن و حدیث از خداوند
بزرگ مسئلت داریم

یادى از استاد حسين گوگانى (ره)
استاد آیهاهلل شيخ حسين گوگانى در سال  1621در تبریز دیده به جهان گشود پدرش حاج اسماعيل
چایچى از تجار معروف آن شهر بود و به شغل تجارت چاى با تجار باکو و قفقاز اشتغال داشت و به
احترام زوجة سيدهاش که از سادات شيخ االسالم گوگان (شهرستاني در نزدیكي تبریر) بود نام فاميلي
خود را به گوگاني تغيير داد
استاد گوگانى به داللت پدر دروس مقدماتى حوزوى را در مدرسة طالبية تبریز خواند ،آنگاه به قم
مهاجرت کرد و دوازده سال تمام نزد مراجع و اساتيد بزرگ آنجا همچون آیهاهلل حجت ،آیهاهلل صدر،
آیةاهلل بروجردى ،امام خمينى ،آیهاهلل شریعتمدارى و عالمه طباطبایي تحصيل کرد و به دریافت اجازاتى
نائل آمد
سپس در سال  1661عازم نجف اشرف شد و از دروس مراجع آن زمان همچون آیهاهلل حكيم  ،آیهاهلل
شاهرودى و آیهاهلل خویي به مدت پنج سال بهرهمند گردید و به درجة اجتهاد رسيد او در دوران
تحصيل جدی و کوشا و مستشكل درس و بحث بود
بعد از آن به تبریز بازگشت و اندکى در مسجد کلكته چى به أمامت و تفسير قرآن و در مدرسة طالبيه
به تدریس مبادرت کرد ،اما پس از وقایع  11خرداد  14و بروز تضييقات بهناچار به تهران مهاجرت کرد
و در مدرسة شيخ عبدالحسين در بازار تهران به افاده و تدریس اشتغال ورزید
استاد گوگانى در این زمان در آزمون مدرسى دانشكدة معقول و منقول شرکت کرد و در ميان سيصد
شرکتکننده با رتبة ممتاز پذیرفته شد و مدرس فقه و اصول دانشكده گردید اما استخدام رسمى او با
سمت مربى در سال  1612صورت پذیرفت و پس از سى سال تحقيق و تدریس در گروه فقه و مبانى
حقوق اسالمى در حالي که مدیر گروه بود با درجة دانشيارى بازنشسته گردید و پس از آن هم به
فعاليتهاى آموزشى خود ادامه داد و در دانشگاه قم و بعضى مؤسسات آموزش عالى دیگر تدریس
مىکرد همچنين به واسطة داشتن سوابق علمي و دانشگاهي سبب تأسيس دورة دکتری فقه و مباني
حقوق اسالمي در چند دانشگاه شد
استاد گوگانى از اساتيد شاخص و نامدار دانشكدة الهيات دانشگاه تهران در سالهاى قبل و بعد از انقالب
بود و با اساتيد بزرگى همچون استاد مطهرى ،دکتر گرجى ،دکتر فيض ،دکتر مهذب همكار بود و با
دکتر جابری عربلو صميميت داشت
او در دو رشته ى فقه و فلسفه صاحب نظر بود ،در رشتة فقه گرچه تخصص او در زمينة اصول بود و
متون کفایه و رسائل را با احاطة کامل تدریس مىکرد ،اما آیات االحكام و فقه و قواعد را نيز با تسلط
درس ميگفت
اما فلسفه را نزد عالمة طباطبایي آموخته بود و اسفار مال صدرا و منظومة سبزوارى را بارها تدریس کرده
بود و از آموختههاى فلسفى خود در درس اصول بهره مىگرفت و از اینرو تدریس اصول او ممتاز بود
عالمه محمد حسين طباطبایي از استاد حسين گوگانى چنين یاد کرده است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم و له الحمد و على نبيه و آله افضل السالم
جناب مستطاب فخرالعلماء و المحققين و زبدة الفضالء و المدققين دانشمند معظم آقاى آقا شيخ حسين
گوگانى ا دامت افاضاته ا سال ها در بحثهاى مختلف اینجانب و مخصوصا فلسفه و اصول حضور به هم

رسانيده ،در اثر لياقت ذاتى که داشتند و جدیت کافى که بكار بردند ا بحمداهلل سبحانه ا بهرة وافى از
علم و فضل برداشته ،مفخرى از مفاخر دانش و بينش گردیدهاند البته بر طالبين حقایق دینى و
محصلين مقاصد علمى است که از فيوضات علمى جناب معظم له استفاده نمایند و از بيانات عالية ایشان
بهرهمند گردند و من یعظم شعائراهلل فإن ذلک من تقوى القلوب  11جمادى االولى  1631ا محمد
حسين طباطبایي
استاد گوگانى در دانشگاه عالوه بر تدریس به راهنمایي دانشجویان کارشناسى ارشد و دکترى نيز
اشتغال داشت و رسالههاى چندى در دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها با راهنمایي ایشان دفاع شده
است همچنين مقاالت علمى ا تحقيقى چندى از ایشان در مجلة مقاالت و بررسىهاى دانشكده الهيات
منتشر شده است که عناوین بعضى از آنها به قرار زیر است:
ا سيرى در پيدایش کتب تفسير آیات االحكام
ا بررسى ضمان در مسألة تعاقب ایدى
ا جواز داورى و حكم قاضى به استناد علم خویش از دیدگاه فقهاء
ا تعارض بينه و اقرار در باب جنایات
ا تحقيق در طهارت اهل کتاب
ا حكومت در ادله یا حاکميت دليلي بر دليل دیگر
استاد گوگانى عالوه بر کماالت علمى از فضایل اخالقى هم برخوردار بود و از این حيث نيز در بين اقران
خود ممتاز بود ،فروتنى و تواضع ،خوش روئي و خوش رفتارى ،وقت شناسى و نظم ،عفو و گذشت و
احترام به دانشجو و همكار از خصوصيات بارز ایشان بود
استاد شيخ حسين گوگانى از مواليان ائمه اطهار عليهم السالم بود و به آن ذوات مقدسه و خصوصا امام
حسين عليه السالم ارادتي خاص داشت و خود را خادم حضرات معصومين ميدانست
این عالم و استاد وارسته در مرداد  1671در تهران درگذشت و در مقبرة بهشت زهرا در قطعه 422
ردیف  17شماره یک به خاک سپرده شد
عاش سعيدا و مات سعيدا فرحمةاهلل عليه رحمة واسعة و حشره اهلل مع اوليائه
سردبير
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263

مجتبي زرواني ،قربان علمي ،محمد باقر سعيدی
دانش اعراب القرآن و نقش آن در ترجمة قرآن كریم ( با تاكيد بر ترجمة شاه ولی اهلل
دهلوی)

211

محمدرضا شاهرودی ،محمد سعيد بيلكار
جریان اهل ادب اماميه در مدرسة حدیثی بغداد از آغاز تا سدۀ چهارم هجری
محمد حسين شيرزاد ،محمد حسن شيرزاد،سيد علي اکبر ربيع نتاج
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