فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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السنةالرابعة،الرقمالمسلسلالحادیعشر؛صیف1397شمسي

مكتب اإلعالم اإلسالمي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي
المديرالمسؤول :مجتبى إلهي الخراساني
رئيس التحرير :حسين ناصري مقدم
أعضاء هيئة التحرير( :على أساس الحروف الهجائية)

مجتبى إلهي الخراساني (أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية َو األستاذ المساعد بمركز آخوند الخراساني التخصصي)
محمد حسن الحائري (أستاذ في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

السيد عباس صالحي (األستاذ المساعد بمعهد العلوم والثقافة اإلسالمية)

سعيد ضيائيفر (أستاذ البحث الخارج واألستاذ المشارك بمعهد العلوم والثقافة اإلسالمية)
أبو القاسم عليدوست (أستاذ البحث الخارج واألستاذ بمعهد الثقافة والفكر اإلسالمي)
أحمد مبلغي (أستاذ البحث الخارج واألستاذ المشارك بجامعة المذاهب اإلسالمية)
حسين ناصري مقدم (األستاذ المشارك في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

المدير التنفيذي :هادي مصباح الهدى
سكرتيرالتحرير:السيدمصطفىإختراعيالطوسي
المحررة :مژده ابراهیمي
ترجمةالملخص(إلىالعربية) :فريق شبكة اإلجتهاد
ترجمة الملخص ( إلى االنجليزية) :سیددالورعلي نقوي
التصميم :حامد إمامي
الطباعةوالتجليد :مؤسسة بوستان كتاب

ً
إستنادا إلى ترخيص رقم  8650بتاریخ  1395 /10 / 20شمسي من قبل مجلس إعطاء الرخص و المنح
العلميةللمنشوراتوالدورياتالحوزويةنالتفصليةبحوثفقهيةوأصوليةعلىمرتبةالعلميةالمحكمة.

نظرة علی النظریة في الفقه
(معرفةمفهومالنظریةوفاعلیتها)
عليشفيعي
الملخص
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قد قدمت تعاریف مختلفة للنظریة .قد قام المقال بمناقشـــة عدة تعاریف منتخبا
التعریف التالي کأفضل ما یمکن تقدیمه في هذا المجال« :دراســـة شاملة في إطار
كلي لمجموعة من المسائل الفقهية التي تتمتع بالشمول الشكلي والسعة المفهومیة بینما
تجمع هذه المسائل الوحدة الموضوعیة وتربطها النقاط المشترکة».
ما هو معنی النظریة في الفقه؟ ما مکانة النظریة في الفقه؟ ما هي أســـباب نقص
اإلتجاه التنظیري في الفقه؟ ما ضرورة اإلتجاه التنظیري في الفقه؟ هذه األسئلة إضافة
إلی بعضها اآلخر تبرر القیام بمناقشة تحدید مفهوم الفقه و فاعلیته بل تجعلها ضروریة
نظرا إلی ضرورة اإلهتمام بوظیفة الفقه التنظیریة في العالم المعاصر.
یهدف المقال إلی تحدید مفهوم النظریة و مقارنتها ببعض المفاهیم المتماثلة کما أنه
یتحدث عن تمکن الفقه الحالی من بناء النظریات ويلقي الضوء علی األسباب المؤدیة
إلی نقص النظریة في الفقه.
والحاصل هو أن الکاتب یعتقد بأن:
أوال :علـــی الرغم من حداثة مصطلح النظریة الفقهیة إال أن الفقه لیس أجنبیا عن
قضیة تقدیم النظریات.
ً
ثانيا :مع أن الفقه یحظي بفاعلیة فائقة للتنظیر إال أن إستخالص النظریات الفقهیة
من جهة وترقیة هذه الفاعلیة من جهـــة أخری بحاجة إلی إعادة قراءة بعض المبادئ
واألسالیب والمصادر الفقهیة.
الکلمات المفتاحية :النظرية ،النظرية الفقهية ،القاعدة الفقهية ،النموذج الفقهي،
المسألة المحورية ،النظرية المحورية.

التداعي الحر في التحلیل النفسي
والحکمالتکلیفيلإلفصاحعنالذنب
أحمد مرواريد
محمدصادق علمي سوال
ٰ
مرتضی مدرس غروي
الملخص

یعتبر التحلیل النفسي من اإلتجاهات العالقة في العالج النفسي .أحد المقومات
الهامة للعالج في هذا اإلتجاه یتمثل في التداعي الحر للمریض .فی هذا األســـلوب،
يوفر الشخص األرضية لمعرفة األجزاء الالوعية وبعدها العالج ،وذلك بتكرار ما يدور
ً
ً
في ذهنه .یعبر الشخص في هذا األسلوب أحیانا عن أعماله اإلجرامیة واآلثمة أيضا.
فهناک سؤال یطرح نفسه وهو هل یتالئم التداعي الحر مع الحكم الشرعي اإلفصاح
عن الذنوب؟
لالجابة عن هذا السؤال ،في الخطوة األولی نوقش حکم التعبیر عن الذنب علی
أساس مصادر الفقه الشـــيعي ،ثم بعد ذلك تمت دراسة کیفیة تطبیق هذا الحکم في
عملیة التحلیل النفسي.
ما حصل علیه کاتبوا المقال خالل الدراســـات الفقهیة هو أن عنوان اإلفصاح عن
یحرم بشکل مستقل بل ّ
الذنب لم ّ
یحرم إذا کان مصداقا لهذه العناوین الثالث :إذالل
الذات ،إشاعة الفاحشة أو التعاون علی اإلثم.
والنتيجة أن التعبیر عن الذنوب في الجلسات الخاصة بالتداعي الحر ال یندرج تحت
العناوین الثالث فال یمکن تحریمه بالحکم األولي ،خاصة إذا تطلبت ظروف المریض
إقامة جلسات للتداعي الحر حیث یؤدی عدم القیام بها إلی الضرر أو الحرج في حیاة
المریـــض .إضافة إلی ذلک یجوز الخوض في هذه العملیة و واإلفصاح عن األعمال
اإلجرامیة واآلثمة عند المحلل النفسي من وجهة الحکم الثانوي أیضا.
الکلمات المفتاحية :التحليل النفسي ،التداعي الحر ،اإلفصاح عن الذنب ،إذالل
النفس ،إشاعة الفاحشة ،التعاون علی اإلثم.
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دراسةالمبانيالفقهیةلتطبیقالعقوباتالتکمیلیةفي
الحدود والقصاص بناء علی قانون العقوبات لسنة
 1392شمسي
أحمد حاجي دهآبادي
مهدينارستاني
الملخص
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تنص القوانین الجنائیة االیرانیة علی أنه یمکن للقاضی إصدار العقوبات التکمیلیة
إضافة إلی العقوبات التعزیریة األصلیة وهذا أمر مسبوق في التشریع الجنائي اإليراني .بعد
أن أجری التعدیل في قانون العقوبات اإلسالمیة فی سنة 1392شمسي ،تم اإلعتماد علی
قانون تطبیق العقوبات التکمیلیة مضافا إلی العقوبة التعزیریة في الحدود والقصاص.
ولکن نظرا إلی مبدأ شـــرعیة الجرائم والعقوبات یطرح هذا السؤال نفسه أن ما هو مبرر
شـــرعیة العقوبات التکمیلیة في الحدود والقصاص؟ هل یتوائم الفقه مع هذا اإلبداع
القانوني؟
یمکن اإلعتقاد بمشروعیة هذه العقوبات من جهة الحکم األولي والثانوي إستنادا
إلی بعض الروایات وبعض العناوین الثانویة؛ إال أن ما تدل علیه الروایات هو أن العقوبات
ّ
التکمیلیة مشروعة في بعض المواضع الخاصة التی ال یمکن تخطیها بإلغاء الخصوصیة
ّ
أو تنقیح المناط .و لیست العناوین الثانویة تمکننا من إزاحة المستندات الفقهیة المساندة
ً
ألصل عدم شرعیة العقوبة الزائدة جانبا .فال یجوز لنا أن نصدر حکما عاما لجواز تطبیق
العقوبة التکمیلیة في کل عقوبة حدیة أو القصاص أو العقوبات التعزیریة المنصوصة.
الکلمات المفتاحية :العقوبات التکمیلیة ،الحدود ،القصاص ،التعزیر ،آصل عدم
الوالیة ،استصحاب عدم.

نظرة إلی مصادیق «الحرز» الحدیثة وثبوت الحد في
السرقةاإللکترونیةمنمنظورالفقهوالقانون
سعيد ولوي
مریم آقايي بجستاني
محمد روحاني مقدم
الملخص

هتک الحرز من الشروط المعتبرة لثبوت حد القطع في السرقة الموجبة للحد .الرأی
المشـــهور عند الفقهاء هو أن الحرز مکان مغلـــق و مقفل ال یجوز ألحد دخوله دون
اإلذن .تفید دراسة اآلراء الفقهیة أن ضرورة عنصر المکان في تحقق مفهوم الحرز لیست
ّ
مقبولة عند جمیع الفقهاء بل شدد علی مکانة العرف في تمییز مصادیق الحرز .بعبارة
أخری ضابط تحقق الحرز هو حفظ الشیء عن السرقة .في عصرنا هذا نظرا إلی تطور
النشاطات اإللكترونية و تجاوز مفهوم المال للعین الخارجیة يبدو من الضرروي تناول
مصادیق الحرز الحدیثة.
تعتبر کل من الحســـابات المصرفیة ،البطاقات المصرفیـــة اإلئتمانیة ،البطاقات
اإللكترونية الذکیة ،کلمات السر اإلنترنتیة ،أسماء العضویة ،البرید اإللكتروني ،التوقیع
اإللكتروني ،المعلومات الشـــخصیة و نص المقاالت بصیغة بی دی اف من مصادیق
الحرز الحدیثة.
ّ
في هذا المقال نقصد أن نثبت أن نظرا إلی کون المعلومات اإلكترونية ماال ،فعلینا أن
ّ
نعد السرقات اإللكترونية مصداقا لهتک الحرز وموجبة لثبوت الحد في حال توافر سائر
الشروط؛ فهذه النتیجة تجیء نتیجة دراسة آراء الفقهاء المتقدمین والضوابط المقدمة
منهم في تمییز مصادیق الحرز.
الکلمـــات المفتاحية :حد الســـرقة ،الســـرقة اإللكترونية ،الحرز ،هتک الحرز
اإللكتروني
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إعادة البحث في مکانة األرش في عقد اإلجارة
محمد إمامي
غالمرضا يزداني
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الملخص

في عقد البیع إذا کان أحد العوضین معیبا فیثبت خیار العیب للطرف اآلخر ویمکنه
فسخ العقد إستنادا إلی ذاک الخیار ومطالبة األرش .ولکن إذا کانت العین المستأجرة
معیبة فلم یعترف القانون المدني اإلیرانی بشـــرعیة مطالبة األرش .بینما یظهر من مواد
القانون المدني خاصة المادة  456أن إذا کانت األجرة معیبة في عقد اإلجارة فیمکن
للطرف اآلخر مطالبة األرش في حال کونها عینا معینة .هذا االتجاه القانوني مســـتمد
من رأی الفقهاء غیر المشهور .نظرا إلی األدلة الفقهیة وماهیة األرش یبدو أن هذا الرأي
ضعیف وال یمکن اإلبتناء علیه في التشـــریع .الحق أن نقول أن األرش یختص بعقد
البیع والیصح تطبیقه في العقود األخری ومنها عقد اإلجارة .فیجب تعدیل المادة 478
للقانون المدني في عقد اإلجارة إضافة إلی إعادة النظرة في المادة .456
الکلمات المفتاحية :حق الفسخ ،األرش ،اإلجارة ،العيب.

نظریة التعویض عن الخسارة الناجمة عن عدم النفع
إذا کانت متیقنة الوقوع في فقه اإلمامیة
سیدابوالقاسمنقیبي
روحالله زارجيبور
الملخص

الخسارة الناجمة عن عدم النفع هی الخسارة الناتجة عن الحرمان من نفع یحصل
للمتعهد في حال عدم وجود العمل الضار أو یحصل للمتعهد له في حال وفاء المتعهد
بما التزم به؛ سواء کان النفع ناتجا من مال أو شخص محدد أو یتم الحصول علی النفع من
خالل الوفاء بالعمل المحدد .ال یتفق فقهاء اإلمامیة علی رأی واحد في قضیة التعویض
عن خسارة عدم النفع .فتتراوح أراء الفقهاء بین الجواز و عدمه .قد إستدل القائلون علی
عدم الجواز بعدم کون المنافع مـــاال إذا کانت بالقوة ،عدم وجود النفع بالفعل ،إنتفاء
عالقة السببیة و أن خسارة عدم النفع ال تعتبر ضررا .في المقابل قد استدل الفقهاء علی
الجواز بقاعدة الضرر ،قاعدة اإلتالف و التسبیب ،کون المنافع ماال و بناء العقالء.
تفید دراسة أدلة المجوزین والمخالفین أن المجوزین قد اعتبروا أدلة شرعیة التعویض
عن الخسارة شامال لبعض مصادیق خسارة عدم النفع .بینما المخالفون قد عدوا بعضا
آخر من المصادیق مما ال یمکن تعویضه .فمن هنا هذا المقال قد إعتبر الخسارة المتیقنة
الوقوع قابلة للتعویض خالفا للخسارة المحتملة الحدوث .والضابط في تمییز المتیقنة
الوقوع من المحتملة الوقوع هو أنه یمکن وجود عالقة السببیة المنحصرة بین خسارة
عدم النفـــع و العمل الضار ،حین ال یمکن الجزم بوجود هذه العالقة في الخســـارة
المحتملة الوقوع الناجمة عن عدم النفع.
الکلمـــات المفتاحية :الخسارة ،عدم النفع ،عدم النفع المتیقنة الوقوع ،التعویض
عن الخسارة ،عدم النفع المحتملة الحدوث.
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