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 . داوری مقاالت این شماره، توسط اعضای هیأت داوران مجله انجام شده استـ
 

در راستای تخصصی نمودن نشریۀ مقاالت و بررسیها، تأسیس مجلۀ تخصصی فقـه و مبـانی حقـوق                  
 با درجۀ علمی ـ پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نـشریات وزارت   )مقاالت و بررسیهای سـابق (اسالمی 

 .، اعالم گردید١٧٤١/١١/٣ طی ابالغیۀ شمارۀ ٢٢/١٠/١٣٨٨علوم ـ تحقیقات و فناوری در تاریخ 
 

 

 :شود هاي زیر نمایه مي  در پایگاه)مقاالت و بررسیها(فقه و مباني حقوق اسالمي  ۀمجلّ
 www.SID.ir )١٣٧٩از سال (ات علمی جهاد دانشگاهی العاطّ
 www.irandoc.ac.ir )١٣٨٥از سال (العات و مدارك علمي ایران اطّ

  www.srlst.com )١٣٨٥از سال  ()ISC(پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
 www.noormags.com )١٣٨٥از سال ( جهاني نور ۀصي شبکات تخصّمجلّ

 www.magiran.com )١٣٨٦از سال (ات کشور اعات نشریّبانک اطلّ
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 دانشگاه تهران
 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 رویکرد مجله
 

مبتنی بر   پایداری و پویایی فقه اسالمی تا به امروز مرهون جهاد         
 در  وقفه بزرگ مردانی است، که     های بی   مبانی مستحکم و تالش   

صار از هـیچ تالشـی      هـا و اعـ     راه حفظ و نشر آن در طـول قـرن         
 . اند فروگذاری نکرده
وق اسالمی بـا افتخـار از       ق مجله فقه و مبانی ح     ،در همین راستا  

 اصول فقـه    مقاالت علمی و پژوهشی در دو حوزه فقه و حقوق و          
 .کند جهت انتشار استقبال می

حه هـای منـدرج در صـف      ت شـاخص  رعایمقاالت،  مالک پذیرش   
 .باشد مقاالت میراهنمای تدوین و پذیرش 

 
 با آرزوی توفیق الهی

 سردبیر مجله فقه و مبانی حقوق اسالمی



د 

 
 راهنمای تدوین و پذیرش مقاله 

 
 :هاي زیر باشد مقاله باید شامل قسمت. ١

کیـدۀ  ، فهرست منابع و چ      ها، مقدمه یا طرح مسأله، شرح موضوع، نتیجه         عنوان، چکیدۀ فارسي، کلید واژه    
 .انگلیسي

هایي قابل بررسي است که حاصل پژوهشی بدیع بوده، قبالً منتشر نشده و نویسنده متعهـد                  تنها مقاله . ٢
 .هاي دیگر ارائه شود زمان به مجله هاي ارسالی، نباید هم ضمناً مقاله.  در جاي دیگر نباشد به نشر آن

 .دۀ نویسنده استمسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي به عه. ٣
هـاي دریـافتي بازگردانـده     ها براي مجله محفوظ است، و مقالـه      حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاري مقاله       . ٤

 .نخواهد شد
 .یید نهایی مقاله برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران با هیأت تحریریه مجله استتأ. ٥
 . صفحه بیشتر نباشد٢٠حجم مقاله از . ٦
 .هاي مجله، با ذکر مأخذ آزاد است  از مقالهنقل و اقتباس. ٧
 . کلمه باشد١٧٠چکیدۀ فارسي و انگلیسی مقاله حداکثر . ٨
 بـا حاشـیه بـاال و    )http:// jhic.ut.ac.ir(ها باید طبق الگوي موجود در تارنمای دفتر مجلـه   مقاله. ٩

 BNazanin  ١٣م ، بـا قلـ  Word  سانتیمتر، در محـیط ١سطور   و میان٥/٤، چپ و راست ٥پایین 
 Times Newقلـم انگلیـسی   .  باشـد ١١تایپ شود و چکیده، پانویس و منابع با همان قلم و انـدازۀ  

Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی. 
 و ردگی یشمارنده درون قالب قرار م. شوند-ی درج میی الفبابیمنابع با ذکر شمارنده و به ترت. ١٠

 نام، سال انتشار درون سنده،یشهرت نو/ ینام خانوادگ: ندیآ ی مبیت ترنی به ایشناخت  کتابیها داده
، ) جدا شودی فرعوان با دو نقطه از عنیعنوان اصل (کیتالی اای کیرانیصورت ا پرانتز، عنوان کامل اثر به

 : نمونهیبرا.  محلّ انتشار، ناشر،ینام و نام خانوادگ: گردآورنده/ راستاریو/ مترجم
 
 ا،ی پارساندیحم: نی و تدومی تنظه،یشرح حکمت متعال:  مختومقیرح). ١٣٨٢(بداللّه  ع،ی آملیجواد] ١[

 .قم، اسرا
 

 نام، سنده،یشهرت نو/ ینام خانوادگ:  در فهرست منابع درج شوندبی ترتنیها به ا اطالعات مقاله. ١١
 محلّ ک،یتالی اای کیرانی نام مجلّه به صورت اومه،یسال انتشار درون پرانتز، عنوان کامل مقاله درون گ

 :نمونه یبرا.  صفحات مربوط به مقالهۀفصل انتشار، شمار/ نشر، دوره، شماره، ماه
 
 تهران، ،ی، فلسفه و کالم اسالم» معدولهیای قضاانیروابط م: مکعب تقابل«). ١٣٩١( اسداللّه ،یفالح] ٧[

 .١٤٣-١٢٣، بهار و تابستان، صص١ ۀ، شمار٤٥سال 
 



ه 

 فهرست اختصاص داده شـد،  نی در ایا  الفبا فهرست شدند و به هر اثر شماره        بیع به ترت  که مناب   از آن   پس. ١٢
 اثـر مـورد نظـر درون        ۀ صورت که شـمار    نی به ا  رد؛یگ یها انجام م     شماره نی بر اساس هم   یمتن  ارجاع درون 
 بْیـ ر، بـه ترت    اثـ  ۀ بود، پس از شـمار     ازیهم ن ) ها(  صفحه ای/اگر به ذکر جلد و    ]. ٧: [ مانند شود، یقالب ذکر م  

 ۀ اثر از شـمار    ۀ شمار ۀجداکنند]. ٢٣، ص ١، ج ٢ [ای] ١٢٥، ص ٧: [ مانند د،یآ ی صفحه م  ۀ جلد و شمار   ۀشمار
، ١، ج٢[ اسـت، ماننـد   رگـول یو  نقطهگر،یکدی آثار از یها  شمارهۀ جداکنندی است، ول رگولیجلد و صفحه و   

 . شوندمی بزرگ تنظ از کوچک بهیعی طبداد اعبیترت  آثار بهۀشمار]. ١٢٥، ص٧؛ ٢٣ص
 .ارجاعات توضیحي، مانند صورت التین کلمات، شرح اصطالحات و مانند آن در پانویس آورده شود. ١٣
و سـایر  (اي بـه سـردبیر مجلـه، بـا ذکـر کامـل نـام و نـام خـانوادگي خـود                   نویسنده الزم است طي نامه    . ١٤

 . دارد الکترونیکي خود را اعالم  نشانی پستشماره تلفن و دورنگار و  رتبۀ علمي، آدرس، ،)همکار نویسندگان
اي چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسؤولیت مقاله با نویـسندۀ    چنانچه مقاله . ١٥

 .درج نشانی الکترونیک در پایین صفحۀ اصلي مقاله، فقط به نویسندۀ اول اختصاص دارد. اول است
 .ساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان مرتب شده استا ترتیب مقاالت در مجله بر. ١٦
»  انتـشار مجـالت دانـشگاه تهـران        ۀنام  وهیش« منطبق بر    هی نشر نیضوابط نگارش و چاپ مقاالت در ا       .١٧

الزم . http://journal.ut.ac.ir/?menu=2:  اسـت  ی قابـل بارگـذار    ریـ  ز ی نـشان  قیاست که از طر   
 . کنندیروی از ضوابط آن پنامه وهی شنی اۀ محترم با مطالعسندگانیاست که نو
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 ١٨٩ ١٣٧٦تحلیل فقهي ـ حقوقي سرقفلي در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 

 باریکلو رضا علی
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 ٢٣١ فدک بر السالم هایعل زهرا حضرت تیمالک اثبات در د یقاعده یکارآمد

 یعامل حسن دی سحمید بهاری،
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 ٢٦١ رابطه الگوهاي حقوقي ادارۀ خانواده با حقوق مالي زوجین

 زاده خولنجانی پناه، محمد صادقی، مصطفی شفیع علیرضا عالی
 

 ٢٧٩ انسان شخصیت به وابسته حقوق احکام و ها شاخصه
 توکلی نظری قراملکی، سعید مظهر علی قدرتی، فاطمه
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 ٣١١ أثیر آن بر مفهوم قصد و رضایتتحوالت فقهي و ت
 آبادی عباس کاظمی نجف

 
 ٣٢٩ الت انسان از منظر فقه امامیهرابطۀ میان حسن ظاهر و عد

 زین العابدین نجفی
 

 ٣٤٣ بهانیضمان ناشی از خسارت عدم النفع در نظریه فقهی وحید به
 سید حسن وحدتی شبیری

 


