دااگشنه آزاد اسالمیواحد قم
دادکشنه علوم انسانی
فصلنامه تخصصی مطالعات فقهی و فلسفی
سال ششم ،شماره بیستودوم ،تابستان 4101

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
مدیر مسئول :محمدحسین ایراندوست
سردبیر :محمد محمدرضایی
شماره مجوز وزارت ارشاد09/51742 :

اعضای هیئت تحریریه:
احمدی ،سیدمحمدمهدی (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم)
ایراندوست ،محمدحسین (استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم)
خادمی ،عیناهلل (استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید رجائی)
رودگر ،محمدجواد (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم)
گرجی ،یعقوبعلی (دانشیار گروه فقه جامعه المصطفی العالمیه)
گرجیان ،مهدی (دانشیار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم)
محمدرضایی ،محمد (دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران)
مرادخانی ،احمد (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم)

ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
جانشین سردبیر :احمد مرادخانی
مدیر اجرایی :یاسر شریفی
ویراستار فارسی :یاسر شریفی
ویراستار انگلیسی :علی ابراهیمی
صفحهآرا :زینب مولوی

نشانی دفتر فصلنامه :قم ،پردیسان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
تلفن952-15299524 :
پست الکترونیک مجلهm. f. falsafi@qom-iau. ac. ir :
نشانی سامانه مجله/http://aqojap. journal. qom-iau. ac. ir :

راهنمای تدوین و نگارش مقاالت

لطفا نکات مهم زیر را بدقت بخوانید:
 تمامی افراد برای ارسال مقاله ابتدا باید در سامانه ثبتنام کنند. ثبتنام در سامانه این مجله برای تمامی افراد رایگان است و نیازی به تأیید مدیر سامانه ندارد. پس از تکمیل فرم ثبتنام ،رمز عبور به ایمیل شما ارسال میشود .بنابراین ،از نشانی ایمیل صحیح که به آن دسترسی داریداستفاده کنید.
 پس از دریافت رمز عبور ،وارد سامانه شده ،اطالعات مقاله خود را وارد کرده و در نهایت فایل اصلی مقاله را ارسال کنید. به هنگام ارسال مقاله به توضیحات اصلی که در صفحه مربوط به راهنمای نویسندگان و صفحه شرایط و ضوابط است توجهکنید.
 مقاله را بر اساس فرمت و دستورالعمل مجله تهیه و تدوین کرده و در سامانه ثبت کنید. از یک نشانی برای ثبتنام و ارسال مقاله استفاده کنید. توصیه میشود فقط یکبار در سامانه ثبتنام نمایید.تنها مقاالتی پذیرفته می شود که تحت نظر یک استادیار هیات علمی و یا همراه وی نگارش شده باشد لذا مقاالت دانشجوی
دکتری و یا کارشناسی ارشد به تنهایی پذیرفته نخواهد شد.
بهتر است ابتدا آیین نامه نگارش مقاالت مجله مطالعات فقهی فلسفی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم را مطالعه کنید:
نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) ،عنوان (رتبه علمی) ،آدرس ،تلفن ،دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) برای
مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما و مشاوران باید اعالم شود (اینگونه مقاالت با
نام استاد راهنما و دانشجو به صورت توأم منتشر میشود) بنابراین چنانچه مقالهایاز سوی چند نویسنده باشد ،ارائه مقاله و تمام مکاتبات
باید توسط نویسندهای انجام شودکهمسؤولیت مقاله را به عهده دارد .همچنین اعالم ترتیب درج نام نویسندگان در اولین صفحه مقاله،
توسط کلیه نویسندگان ،ضروری است .درج شماره تلفن و فکس و آدرسایمیل در پایین اولین صفحه مقاله فقط به نویسنده مسؤول
اختصاص دارد.
 عنوان :کوتاه ،گویا و بیان کننده محتویات مقاله .و در زیز عنوان نام نویسنده و یا نویسندگان بیاید و مشخصات در زیر نویس درهمان صفحه چکیده که صفحه اول است بیاید.
 چکیده :حداقل  8و حداکثر  41سطر (حداکثر  022کلمه) و آیینه تمام نما و فشرده بحث. کلید واژهها :بین  1تا  6کلمه و ایفا کننده نقش نمایه و فهرست به منظور تسهیل در جستجوی الکترونیکی .بعد از چکیده درصفحه اول
 طرح مسأله :بیان کننده مسأله تحقیق ،روش ،ضرورت و هدف آن. متن اصلی مقاله -نتیجه گیری :منطقی ،مفید و بیانکننده بحث و ارائه یافتههای تحقیق.

 نگارش فهرست منابع فارسی :ترتیب عناصر اطالعات کتابشناختی به ترتیب حروف الفبا. کتاب :نام خانوادگی ،نام{نام مشهور}( ،سال انتشار) ،عنوانکتاب ،نام مترجم یا مصحح ،نام ناشر ،محل نشر ،شماره چاپ.
 مقاله :نام خانوادگی ،نام( ،سال انتشار) ،عنوان مقاله ،نام مجله ،دوره یا سال ،شماره.
 نگارش فهرست منابع التین: مقاله :نامنویسنده (گان)( ،سال انتشار) ،عنوانمقاله ،ناممجلهکامل یا به اختصار ،جلد (شماره) مجله و شماره صفحاتمقاله.
 کتاب :نامنویسنده (گان)( ،سال انتشار) ،عنوانکتاب ،ناشر و محلانتشار و تعدادکل صفحات آورده شود.
 صفحه اول مقاله ،چکیده ،کلید واژه ها به زبان عربی و انگلیسی و فهرست منابع به زبان انگلیسی ترجمه شود. درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام خانوادگی( ،سال اثر) ،جلد /شماره صفحه) پس از نقل مطلب. درج شکل التینی نامهای خاص و واژههای خارجی در پاورقی. در ارجاعات التین ،اسم نویسنده و سایر اطالعات الزم به فارسی و شکل التین آن در پاورقی آورده شود. حجم مقاله (با احتساب تمام بخشهای مقاله) حداقل  41و حداکثر  02صفحه باشد. چنانچه مقالهای خارج از ضوابط راهنمای تهیه و پذیرش مقاله باشد ،قابل بررسی نخواهد بود. حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت برای مجله محفوظ و از استرداد مقاالت دریافتی معذور است. مقاله ترجمه اصوالً پذیرفته نمیشود. -مقاله باید طبق الگوی موجود ،حاشیه باال و پایین  ،1چپ و راست  1و میان سطور0 .4سانتیمتر ،متن فارسی با قلم B mitra

فونت 41و متن التین با قلم  ،Times New Romanفونت  ،40نرمافزار  ،word 2007تحت محیط  windows xpحروفچینی
و از طریق عضویت در این سایت ارسال شود .فایل  wordو  pdfهر دو باید ارسال شود.
 تأیید نهایی مقالهها برای چاپ در مجله ،پس از نظر داوران ،با هیأت تحریریه مجله است. مقالههای مجله بر پایه نظم الفبایی نام نویسندگان مرتب شده است مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده (نویسندگان) .آن است. -نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است.

فهرست مطالب
حریم اراضی برای کاربریهای عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران7 .................................................................................
کبری عباسی مقدم ،رسول مظاهری کوهانستانی

بررسی رابطه فقه واخالق و تطبیق آن با حقوق اسالمی57 ................................................................................................
زینب موسوی سادات ،سید محمد مهدی احمدی

جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران 14 ...............................................................................................................
سعیده محمودی ،احمد مرادخانی

حق ارتفاق ،مشروعیت و اسباب آن در فقه امامیه 14 ........................................................................................................
عبداهلل ووهری ااع  ،اکبر ترابی شهرضایی

بررسی مسئله اجتماع امر و نهی بر اساس مبانی فلسفه مالصدرا 01 ..................................................................................
هادی غالمرضاراوی ،عبداهلل امیدیفرد

تحول مسئله عقار با توجه به اصالح بعض مواد قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران441.....................................................
عصمتاعسادات اباابایی عطفی ،بتول مغفوری فرسنگی

