
 االسس واالدلة العتبار شرع�ة الشخص�ة الحقوق�ة
س�د ض�اء مرتضوى

احدى ضرور�ات واحت�اجات الح�اة فى المجتمعات الحاضرة، اعتبار�ة الشخص�ة الحقوق�ة
إلى جـانب االشخـاص الحـق�ـقـ��ن. وعلى الرغم مـن قبـول اصل الشـخصـ�ة الحـقـوق�ـة فى
المـصادر الفـقـه�ـة ووجـود مصـاد�ق عل�ـهـا فى زمن التشـر�ع وقـبله، فى المـصادر الفـقـه�ـة
االستدالل�ة السابقـة، لم �تم النظر إل�ها برؤ�ة مستقلة وانما فقط فى الحقبـة المعاصرة وبسبب

اتساع مسألة الحاجة إلى تأس�س هكذا اساس حقوقى، تم التوجه إل�ها بشكل أو بBآخر.
وعلى اساس مـقتض�ـات طب�عة الـمسائل التى تظهر للـساحة وتلفت االنتبـاه إلى ضرورة
ا�جاد بحـوث جد�دة وبناءاً على آثارها الفقهـ�ة والحقوقـ�ة العد�دة التى تترتب عل�ـها نرى من
الضرورى أن �تم التوجـه إلى هذا الموضوع من عدة نواحى وبشكل مـتكرر وتوس�ع الجوانب

المختلفة التى تتعلق به.
لقــد قــام الكاتب من خــالل بحـث تفــصـ�لـى والذى هو جــزء من بحث واسع الـنطاق
ومـفـصل فى مـوضوع الضـمـان ومـسـؤول�ة الـدولة فى االجـراءات الضارة، بالـتعـرض لهـذا
المـوضوع؛ وفى أصل التـحقـ�ق مـضافـاً لمعـرفة مـفهـوم البـحث وارائة تار�خ الموضـوع فى
المصـادر الفقهـ�ة، عرض االدلة الخـاصة به بشكل عـام وكذلك عرض الشـخص�ـة الحقوقـ�ة

للدولة بشكل خاص.
وما نحن بصدده فى هذه المقالة هو خالصة من االدلة العامة لهذا الموضوع فقط والذى
سوف �تقولب فى قسم�ن كل��ن، االستدالل بالس�رة العقالئ�ة وباطالقات وعمومات األدلة.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ الشخص�ة الحقوق�ة، س�رة العقالء، العقود الجد�دة، الملك�ة، خطابات

الشارع.
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ارث النساء من الفضاء المحاذى لألرض
محمد حسن نجفى راد

بما أنه هناك رأى متفق عل�ه ب�ن فقهاء الش�عة تقر�باً وهو بأن المرأة تحرم األرث من بعض اموال
زوجها المتوفى، �أتى هنا هذا السؤال: هل أن الفـضاء المحاذى لألرض والذى �عتبر فى �ومنا
الحاضـر من أهم االموال المعتـد بها، �عتـبر من مصاد�ق الـحرمان أم أن الحرمـان ال �شمل هذا

الفضاء وأن المرأة وعلى اساس االصل االولى وعمومات االخبار ترث من ذلك الفضاء؟
التحقـ�ق الحاضر ب�ن �د�كم ومن خـالل بحثه وتقصـ�ه واثباته للمال�ـة المستقلة لـلفضاء
اعـتبـر بأن الحـرمـان �شمل اصـل االرض وأن الفضـاء المـحاذى لـها خـارج عنهـا و�عـتبـر من

مصاد�ق الحرمان.
احدى الثمـرات المهمة لهـذا التحق�ق هو امكان�ـة ارث النساء من ع�ن الكث�ـر من الشقق

السكن�ة والتجار�ة واالدار�ة.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ االرث، الفضاء، األرض، المرأة.

مراعات مقدار الطول والعرض والعمق فى قصاص الجروح
مسعود امامى

إن تناسب مقدار القصاص مع الجنا�ة �عتبر احد الشروط فى قصاص الجروح. وقع الخالف
ب�ن الفقهـاء بالنسبة إلى ك�فـ�ة مراعاة هذا الشرط وتـم ب�ان اقوال مختلفـة فى الموضوع. نحن
فى هذه المقالة قمنا بـعد ب�ان االقوال المختلفة حـول الموضوع بترج�ح قول الممـاثلة النسب�ة
الذى هو قول اقلّ�ة قل�لة من الفقهاء المعاصـر�ن و�نسجم مع الفهم العرفى لتساوى القصاص
مع الجنا�ة و�تالئم معـها على بق�ة االقوال االخرى؛ وفى نها�ة المطـاف، قمنا باقتراح أن �تم
اصالح قانون الجزاء االسالمى الذى تم كـتابته على اساس قول مشهور الفـقهاء مطابقًا للقول

بالمماثلة النسب�ة.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ القصاص، قصاص العضو، الجروح، المماثلة النسب�ة.

 االسس الفقه�ة لعقوبة االعدام فى جرائم المخدرات
جواد حب�بى ـ ضامن على حب�بى

احد االسئلة التى �تم طرحـها فى الساحة الفقهـ�ة هو ماه�ة عقوبة االعدام فـى جرائم المخدرات
وهل هى من الجرائم التى تستوجب الحد او التعز�ر أم أنهـا من قوان�ن الدولة؟ ف�ما �تعلق بماه�ة

االعدام فى جرائم المواد المخدرة فى الفقه االمامى، هناك ثالث نظر�ات تم االخذ بها:
�رجح البعض بأن عقوبة االعدام فى جرائم المواد المخدرة هى من باب الحد و�عتبرون

هذه الجرائم من مصاد�ق االفساد فى األرض.
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مجـموعـة اخرى تعـتقـد بأن جرائم المـواد المخـدرة من الجرائم التـعز�ر�ة؛ وبـالنت�ـجة
فإنهم ال �قبلون بعقوبة االعدام فى جرائم المواد المخدرة.

الفـرقـة الـثـالثـة �قـولون بأنـه ومن اجل حـفظ النظام والـحـد من الفـسـاد فى المــجـتـمع
االسالمى �مكن أن �تم قـبول واعتبار حكم االعـدام فى جرائم المواد المخـدرة بأنه من ضمن

قوان�ن الدولة؛ و�ستندون على ذلك بأدلة ضرورة تشك�ل الحكومة االسالم�ة.
فى فـقـه أهل السنة تعـتبـر الجـرائم المـهـددة المن الدولة والجـاسـوس�ـة واالدمـان على
المـسكرات، من جــملة الجـرائم التى تسـتـلزم التـعـز�ر؛ ولكنهم قـبـلوا عـقـوبة االعـدامـات
التعـز�ر�ة ووضعـوها تحت عنوان العـقوبات الس�ـاس�ـة، و�عتـقدون بأنه لو اقـتضت مصـلحة

الحكومة االسالم�ة فإنه �جوز الحكم باالعدام على المجرم�ن.
»�}zd�«  «—U?�F�W}?∫ قانون العـقوبات، الفـقه، الحـد، التعز�ر، المـواد المخـدرة، االعدام،

قوان�ن الدولة.

 التعامل مع سلطان الجور فى فكر الش�خ المف�د
بهاء الدJن قهرمان نجاد ـ فه�مه فرهمندبور 

س�د صادق حق�قت ـ محسن مهاجر ن�ا
مرتضى حسنى نسب

لم �كن لفقهاء الش�عة على مر تار�خ الفقه رأى واحد ف�ما �تعلق بالتعامل والتعاون مع الحاكم
وبالخصوص حكام الجور. الى ما قـبل عصر الش�خ المف�د كان الرأى المتـفق عل�ه ب�ن فقهاء
الشـ�ـعة المـعـروفـ�ن هو حرمـة هذا التـعـامل؛ ولكن الشـ�خ المـف�ـد قـام بإعـادة النظر فى هذا

الرأى.
هذا التحـق�ق الحاضر تم بغـرض تسل�ط الضوء والبحث والتحـق�ق فى سبب تغ�ـ�ر نهج
الش�خ المـف�د ف�مـا �تعلق بالتعـاون مع السلطان الجائر بالق�اس مع علـماء الش�عة فـى العصور
التى سبقته، وكان اخت�ارنا فى بحثنا لالسلوب التأو�لى التوج�هى لسك�نر بسبب االلتفات إلى

نص وأرض�ة هذا التغ��ر وكذلك موضوع المعا��ر المتداولة فى هذا البحث، مناسباً جداً.
ومن خـالل اختـ�ارنا لـهذا االسلوب فى البـحث �مكننا اخـتبـار هذه الفـرض�ـة وهى (أن
الش�خ المـف�د وعلى اسـاس تغ��ـر الظروف الحاكمـة على المجـتمع االسالمى والفـرصة التى
اوجدها آل بو�ه للشـ�عة، فـقد غ�ـرت المعا��ر الـمتداولة فى ذلك الوقت اسلوب التـعامل مع
السلطان الجـائر وبدلتهـا من حالة الحـرمة إلى الجواز بـل وحتى الوجوب وذلك عـلى اساس

الظروف الخاصة) وهذا ما سوف �شكل ه�كل�ة بحثنا وتحق�قنا.
»�?}zd�«  «—U�F�W}∫ الفكر الس�اسى للشـ�عة، الش�خ المفـ�د، المعا��ر المتـداولة، التعاون مع

السلطان الجائر، سك�نر.
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فعال�ة تنم�ة مبانى العالمة الطباطبائى فى فقه القرآن
محمد صادق Jوسفى مقدم

تم التعـرض فى هذه المقالة إلى مبـانى العالمة التى لها دور فى تنـم�ة فقه القـرآن. ومن خالل
التدق�ق فى كل واحدة من منها عرضنا ب�اناً مختصراً لدور مبانى العالمة فى تطو�ر فقه القرآن.
لم �شـر العالمـة بشكل مـباشـر أو صر�ح إلى دور هذا الدور وإنمـا ارجع المـباحث المـتعلقـة
بBآ�ات األحكام إلى علم الفـقه. وأمـا التطور فى فـقه القـرآن والذى �عـتبـر علماً فـرع�ـاً فهـو
بحاجة إلى رؤ�ة مـستقلة للفقه والى تفسـ�ر ترت�بى وتأس�س أو اعادة تعر�y لألسـس المتخذة

من القرآن والروا�ات.
�عتقـد الكاتب بأن االُسس والرؤى التى �عتقد بهـا العالمة الطباطبائى لهـا دور فى تفع�ل

التنم�ة فى فقه القرآن الكر�م.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ التطو�ر، فقه القرآن، االُسس، التشر�ع.

 تأث�رات الفلسفة االسالم�ة على علم الفقه
محمد على اسماع�لى

�تم البحث فى تأث�ر الفلسفة على علم الفقه من خالل قسم�ن اثن�ن:
التأث�رات الكل�ة للفلسفة على نظام علم الفقه؛

تأث�رات الفلسفة على مسائل علم الفقه.
إن من أهم الموارد لتأث�ر الفلسفة على نظام علم الفقه تتجلى من خالل:

اوالً: تأث�ر الفلسفة على التشكل الفلسفى للفكر الفقهى.
ثان�اً: تأثر الفلسفة على تقو�ة نقد األخبار��ن.
ثالثاً: تأث�ر الفلسفة على مجال لغة علم الفقه.

رابعاً: تأث�ر الفلسفة على مجال تفس�ر األلفاظ فى علم الفقه.
خامساً: تأث�ر الفلسفة على اسلوب علم الفقه.

سادساً: تأث�ر الفلسفة على تب��ن البنى واالهداف الكل�ة للفقه.
سابعاً: تأث�ر الفلسفة على تب��ن آل�ة عمل الفقه فى سعادة االنسان.

ثامناً: تأث�ر الفلسفة على النظام الكلى للعبود�ة والمولو�ة فى علم الفقه.
تاسعاً: تأث�ر الفلسفة على بعض االفتراضات االساس�ة فى علم الفقه.

هناك موارد اخـرى لتأث�ر القواعـد الفلسف�ة عـلى علم الفقه، مثل: قـاعدة استحـالة تأث�ر
المعـدوم على الموجـود؛ قاعـدة استحـالة تحقق العـرض بدون الموضـوع؛ قاعـدة الواحد؛

قاعدة استحالة االنقالب. وهناك قواعد كث�رة اخرى أ�ضاً تستعمل فى المسائل الفقه�ة.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ الفلسفة االسالم�ة، علم الفقه، القواعد الفلسف�ة.


