دو فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400
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صاحب امتیاز :سیدعلی شبیری.
مدیر مسئول :سیدعلی شبیری.
سردبیر :ابوالقاسم مقیمیحاجی.
مدیر اجرایی :علیاکبر دهقانیاشکذری.
هیئت تحریریه :محمد قائینی ،محمد عندلیب ،سیدمحمد شبیری ،ابوالقاسم
مقیمیحاااجی ،قاادیرعلی شاام  ،ساایدمحمدجواد شاابیری ،علاای
فاضلیهیدجی ،سیدعلیرضا حسینیشیرازی.
آدرس :قم ،خیابان شهدا (صفائیه) ،کوچۀ  ،19بنبست ناصر ،پاک ،22
مدرسۀ فقهی امام محمدباقر.
تلفن دفتر مجله025 - 37744575 :
آدرس اینترنتیtaejtehad.mfeb.ir :
پست الکترونیکtaejtehad@mfeb.ir :

راهنمای تدوین و ارسال مقاالت
شرایط مقاله
• موضوع مقاله فقهی باشد.
• مقاله به زبان فارسی باشد.
• مقاله باید بردارندۀ نوآوری بوده و دستکم یکی از ویژگیهای زیر را داشته باشد:
ارائهکنندۀ نظریه یا یافتۀ جدید علمی؛
ارائهکنندۀ تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛
ارائهکنندۀ استدالل جدید برای یک نظریه؛
ارائۀ نقد جامع علمی یک نظریه.
• مقاله تایپ شده باشد و فایل ورد آن برای مجله ارسال شود.
• مقاله در  10تا  25صفحۀ آچار با قلم بیلوتوس  14تنظیم شود.
• مقاله در جای دیگری نشر نیافته یا همزمان برای مجلۀ دیگری ارسال نشده باشد.
ساختار مقاله
مقاله باید ساختار زیر را داشته باشد:
• عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان (به دو زبان فارسی و عربی)؛
• چکیده :دستکم در پنج سطر شامل تبیین موضوع ،ساختار و نتیجه (به دو زبان فارسی و عربی)؛
• واژگان کلیدی (به دو زبان فارسی و عربی)؛
• مفهومشناسی /موضوعشناسی؛
• مقدمه (طرح مسأله)؛
• بدنۀ اصلی مقاله (آرا ،ادله ،نقد و بررسی)؛
• نتیجه؛
• منابع و مآخذ.
روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله
 .1آدرسدهی مقاله باید به روش پانوشت و با ذکر نام خانوادگی ،نام منبع ،شمارۀ جلد و شمارۀ صفحهای که مطلب موردنظر
از آن نقل شده انجام شود و مشخصات کتابشناسی در فهرست منابع پایان مقاله قرار گیرد.
 .2تنظیم فهرست منابع در پایان مقاله به ترتیب ذیل میآید:
برای درج مشخصات کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده ،نام کتاب ،ترجمه یا تصحیح یا تحقیق :نام و نام خااانوادگی
مترجم ،مصحح یا محقق ،شهر محل انتشار ،انتشارات ،نوبت چاپ ،سال نشر.
برای درج مشخصات نشریات :نام و نام خانوادگی نویسنده ،نام مقاله ،نااام نشااریه ،شااماره ،محاال نشاار ،سااازمان یاا
مؤسسه یا ارگان منتشرکننده ،تاریخ انتشار.
تذکرات
 .1نظریات مندرج در مقاالت ،الزام ًا بیانگر دیدگاههای مجله نبوده و مسئولیت آن به عهدۀ نویسندۀ آن است.
 .2مجله در ویرایش ،ترجمه ،تلخیص ،پذیرش یا رد مقاالت آزاد است.
 .3مقاالت ارسالی به هیچوجه پس فرستاده نمیشود.
 .4نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بالمانع است.

فهرست مقاالت
بازخوانی روایات نشر حرمت ابدی در ازدواج معتده
سیدموسی شبیری زنجانی

5

بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی
محمد قائینی ،علی بهادرزایی

27

ارز یابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه
مجید اسماعیلی ،علیاصغر انصاریپور

49

بازپژوهی «ضمان رشوهگیر در تلف مال موضوع رشوه»
در رو یکرد فقه امامیه و قوانین موضوعۀ ایران
محمدرسول آهنگران ،احمد صابری مجد
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
آمنوا» در قرآن کر یم
مصداق شناسی تعبیر «یا أیها ال ِذین
با بررسی رو یکرد فقها
سعید توکلیزاده ،رسول رضوی

71

نقدی بر نظر یۀ عالمه طهرانی مبنی بر حرمت تقو یم هجری شمسی
محمدحسین کمالی

91
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