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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
مقیم یح اجی ،ق دیرعلی ش م  ،س یدمحمدجواد ش بیری ،عل ی
فاضلیهیدجی ،سیدعلیرضا حسینیشیرازی.
آدرس :قم ،خیابان شهدا (صفائیه) ،کوچۀ  ،91بنبست ناص ر ،پ ک ،22
مدرسۀ فقهی امام محمد باقر.
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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  01تا  52صفحۀ آچار با قلم بیلوتوس  01تنظیم 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
 .0آدرسدهی 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.
 .5تنظیم 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 خانوادگی
مترجم ،مصحح یا محقق ،شهر محل انتشار ،انتشارات ،نوبت چاپ ،سال نشر.
برای درج مشخصات نشریات :نام و نام خانوادگی نویسنده ،نام مقاله ،نام نشرریه ،شرماره ،محرل نشرر ،سرازمان یرا
مؤسسه یا ارگان منتشرکننده ،تاریخ انتشار.
تذکرات
 .0نظریات مندرج در مقاالت ،الزاماً بیانگر دیدگاههای مجله نبوده و مسئولیت آن به عهدۀ نویسندۀ آن است.
 .5مجله در ویرایش ،ترجمه ،تلخیص ،پذیرش یا رد مقاالت آزاد است.
 .3مقاالت ارسالی به هیچوجه پس فرستاده نمیشود.
 . 1نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بالمانع است.

فهرست مقاالت
حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد
سیدموسی شبیری زنجانی

5

واکاوی استفاده از روشهای اورژانسی جلوگیری از بارداری
محمد فائزی ،محمدحسین صالحنیا

93

قرائات مورد تقریر عملی و تأیید روایی اهلبیت (ع)
با نگاهی به روایت حفص از قرائت عاصم
حامد شریفی نسب

55

تعلق خمس به سرمایه
محمد نیازی ،فاطمه آشناد
ّ
وضعیت حقوقی معامالت تجاری ّ
ولی خاص با اموال مولیعلیه
علی حسینپور ،غالمرضا یزدانی

101

ارزیابی داللت واژۀ «لعن» بر تحریم
علی جعفری ،مصطفی دهقان
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