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دکتر احمد
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مقاله ارسالى داراى نوآورى و موضوع ،نكته يا نگاهى نو باشد .همچنین داراى ساختار
استداللى ،تتبّع و استفاده از منابع متعدّد اصلى و دسته اوّل باشد.
مقاله ارسالى به سفینه ،نبايد قبال در نشريّه ديگرى به چاپ رسیده يا در نوبت چاپ باشد.
حجم مقاله از  0077کلمه (حدود  50صفحه در قطع مجلّه) فراتر نرود.
مقاله شامل عنوان ،مقدّمه ،بحث اصلى ،نتیجه و کتابنامه باشد.
مقاله به شكل تايپ شده همراه با فايل آن در قالب  wordيا زرنگار روى  CDبه نشانى دفتر
سفینه ارسال ،يا از طريق پست الكترونیك فرستاده شود.
شیوه نگارش مقاله مطابق با دستور خطّ فرهنگستان زبان و ادب فارسى بوده ،قواعد
ويراستارى در آن رعايت شده باشد.
مشخّصات کامل نويسنده ،نام و نام خانوادگى ،درجه علمى ،سمَت ،آثار به چاپ رسیده،
تاريخ تولید (براى مستندسازى) ،تاريخ ارسال ،نشانى کامل پستى ،پست الكترونیك و شماره تلفن،
همراه با مقاله ارسال شود.
فهرست منابع در آخر مقاله به ترتیب الفبايى نام خانوادگى نويسنده به شكل ذيل تنظیم گردد:
الف) براى کتاب :نامخانوادگى ،نام پديدآورنده .نام کتاب .نام مترجم يا ساير افراد دخیل .محلّ
انتشار :نام ناشر ،نوبت چاپ ،تاريخ انتشار.
ب) براى مقاله :نامخانوادگى ،نام پديدآورنده .عنوان مقاله .نام مترجم يا ساير افراد دخیل .نام
نشريّه ،دوره يا سال انتشار ،شماره مجلّه ،تاريخ انتشار ،شماره صفحه ابتدا و انتهاى مقاله.
ارجاع به منابع در متن مقاله ،به اينگونه باشد که پس از نقل مطلب ،نام خانوادگى پديد
آورنده ،شماره جلد (در صورت لزوم) و صفحه مورد نظر در داخل پرانتز ذکر شود؛ مانند:
(مطهّرى ،ج  ،1ص )177
در ترجمهها ارسال متن اصلى ضرورى است.
در مورد متونى که تصحیح و تحقیق مىشود ،نسخه عكسى مبناى چاپ ارسال شود.
مقاله ارسالى در صورت تأيید يا عدم تأيید ،بازگردانده نمىشود.
کارشناسان متخصّص مربوط ،مقاالت را داورى و انتخاب میکنند.
سفینه در زمینه مباحث اسالمى بر مبناى قرآن و حديث ،از همكارى صاحب نظران و
پژوهشگران استقبال مىکند.
مسئولیّت مطالب هر مقاله ،از هر نظر ،به عهده نويسنده است.
سفینه مطالب رسیده را ويرايش علمى ،محتوايى ،ادبى و فنّى میکند.
نقل مطالب از سفینه به شیوه پژوهشى ،با ذکر مأخذ ،مانعى ندارد.
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* راهكارهايی برای غلبه بر چالشهای فهم قرآن -سیدمهدی شهیدی ،دکتر علینقی خداياری
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دکتر قاسم شهری ،دکتر رضا عرب بافرانی
* روش تفسیری قرشی در احسن الحديث -دکترمجتبی محمدی انويق ،دکترمرتضی قاسمی حامد
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* ابتناء کتاب کفایة االثر تألیف خزاز قمی بر کتب شیخ صدوق -سعید کريمیان،
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دکترمهدی مهريزی ،دکترمژگان سرشار ،دکترسید محمدعلی ايازی
* تفسیر آيات  1تا  57سوره بقره؛ برگرفته از کتاب منتشر نشدۀ «أطیب الثمرة فی تفسری
سورة احلمد و البقرة» -آيت اهلل سیدهاشم حسینی تهرانی
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بایستههای پژوهشی
* بايستههای پژوهشی و نگارشی در عرصۀ تحقیق متون شیعی -دکتر عبدالحسین طالعی
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یاد یادآوران
* درباره استاد محمدرضا حكیمی -دکتر سیدحسن افتخارزاده
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* مكتب تفكیك و مروِّجان آن؛ به مناسبت درگذشت شادروان محمدرضا حكیمی-
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دکتر محمدمهدی رکنی يزدی
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