
االضطرار إلى الجر�مة في الفقه والقانون
مسعود امامي

لم *تم تب'ـ'ن االحكام المخـتلفة المتـعلقة باالضطرار إلى الجـرائم بوضوح، في الفـقه، وهذا
األمـر كان سـبـبـاً في أن تكون القـوان'ن الجزائ'ـة والتي من جـملتـهـا قانون الـجزاء االسـالمي

المصوب في عام ١٣٩٢هـ.ش (٢٠١٣م). ناقصة بشكل واضح ف'ما *تعلق بهذا االمر.
سعى كـاتب هذه المقـالة في أن *قوم باسـتنباط االحكام المـختلفـة المتعلقـة باالضطرار
إلى الجر*مة في النفس والعضو، وقام بب'ـان النواقص الموجود في القوان'ن الجزائ'ة كذلك،

وفي نها*ة المطاف قام بابداء مقترحات من اجل اصالح قانون الجزاء االسالمي.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ االضطرار، الجر*مة، القصاص، االكراه.

النظرة الواقع+ة، نقطة عط) في االسلوب االجتهادي للمحقق البهبهاني
الس+د ض+اء المرتضوي

إن من الخصائص البارزة في االسلوب االجتهادي للوح'د البهبهاني، هي الواقع'ة واالهتمام
بمعرفة موضوعات االحكام واالثر الذي تتركه هذه المعرفة في سرعة الوصول واالقتراب من

االحكام الشرع'ة.
وقد اظهر المحـقق البهبهباني هذه الخصـ'صة عن طر*ق مناهجه المختلفـة سواء العقل'ة
منها والتـار*خ'ة او االجتمـاع'ة او العرفـ'ة أوالعقالئ'ة وفي مـختل` مباحـثه الفقهـ'ة، وقد زاد
عل'ـهـا قوة وعـمـقـاً، معـرفـته الـعامـة بمـوضـوعات االحكام والـجو العـام لصـدور الروا*ات
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والضرور*ات واللوازم االجتماع'ة لالحكام.
إن نهـجه هذا *شـمل ط'ـفاً وسـ'ـعاً من المـسائـل من لزوم مالئمـة االسـتنباط لاللزامـات
العقل'ة والعـقالئ'ة حتى لزوم مـالئمته لالمور الع'ن'ـة والحس'ة والطبـ'ع'ة، وصوالً إلى مـعرفة
االلزامات العرف'ة ومقتـض'ات الح'اة االجتماع'ة، واالستفادة من الوقـائع التار*خ'ة المختلفة
في معـرفة معـاني الروا*ات والجمع ب'ن االدلة واالسـتناد بالس'رة الوسـ'عة لـلمسلم'ن وسـ'رة
الش'عة ومنزلة وس'رة أهل الب'ت عل'هم السالم، ومن الدقة في حدود الموضوعات واالستناد
عل'ـها حـتى مـعرفـة تار*خ مـوارد التقـ'ـة، ومن التأكـ'د عـلى انصراف العـبـارات إلى المعـاني
العرف'ة حتى االعتقاد بالضع` النسبي العتبار المكاتبات، ومن معرفة خصائص الراوي حتى

معرفة خصائص تعلق الحكم بالنساء.
إن مجال تقر*ر وتحل'ل كل ما وصل إل'ه هذا المحقق واسع جداً، ولكن ما جاء في هذه
المقـالة *عتـبر تقـر*راً كل'اً واجـمال'ـاً لهذا التـوجه تم ب'انـه في تسع محـاور وتم ب'ان امثلـة لهذا

التوجه في كل محور من المحاور.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ الوح'د البهبهاني، اسلوب االجتهاد، معرفة المواض'ع، العرف، التق'ة.

دراسة تحل+ل+ة في طر�قة التنظ+م الفقهي لروا�ات التغني في قراءة القرآن
س+) اللّه صرامي

*مكن تقـسـ'م الروا*ات الفقـهـ'ة في الـتغني في قـراءة القـرآن الكر*م إلى قـسمـ'ن أسـاس'ـ'ن:
االول، الروا*ات التي *مكن على اساسـها أن نخرج أي تجم'ل للصـوت بأي طر*قة كانت في
قراءة القـرآن الكر*م موضـوعًا وتخـصصًا من مـوضوع الحـرمة الشـرع'ة للغناء. وهـذا القسم
*شتمل على خـمسة مجـموعات من الروا*ات. وموضوع هذه الروا*ات هـو ل'س قراءة القرآن
الكر*م؛ ولكن داللتـهـا هي خـروج التـغني بقـراءة القـرآن الكر*م خـصوصـا من حكم حـرمـة

الغناء، وهي تعتبر مخدوشة ول'ست تامة.
الثاني، الروا*ات الـتي *كون موضوعـها قراءة القـرآن الكر*م. وهذا القسم *شـتمل على
سبعة مـجموعات من الروا*ات. مجـموعت'ن من هذه السبعـة مجام'ع تتوافق مع عـموم حرمة
الغناء. ومـجـموعـة واحـدة تب'ن فـقط مـا هو مـالك حالوة الصـوت وتفـوقه فـي قراءة القـرآن
الكر*م. واربعة مـجموعـات الباق'ـة ال تعتبـر كاف'ـة من اجل تخص'ص عـمومات حـرمة الغناء

وذلك بسبب وجود خلل في داللتها وسندها.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ الغناء، القراءة، القرآن، الروا*ات.
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دراسة فقه+ة في مفهوم ومصاد�ق الصوت اللهوي في تالوة القرآن الكر�م
حم+د ا�ماندار ـ احسان على اكبرى بابوكانى

إن الب'ان الصـح'ح لمفهوم الصـوت اللهوي وتحد*د موضوع الحـكم الشرعي الخاص به، له
عالقة وث'قة بمبحث الغناء.

سـ'تم في هذه المـقالة تعـر*` الصـوت المالزم والمـمهـد للمـعاصي بعنوانه مـوضوعـًا
للحرمة الشرع'ة في الصوت اللهوي.

ال *مكن تصـور تحـقق االصـوات اللهـو*ة فـي بعض المـعـاني المطروحـة للنقـاش مـثل
االلحان المتـولدة عن اآلالت الموس'ق'ـة واالصوات الطرب'ة والغناء المتـالزم مع المعاصي،

في تالوة القرآن الكر*م وذلك السباب كث'رة.
ومن جـانب آخـر فـإنه من المـمكن التـصـور بأن الصـوت اللهـوي بمـفـهـومـه (االلحـان

المتناسبة مع المجالس اللهو*ة) هو المتص` بالحرمة في تالوة القرآن الكر*م حصراً.
وبحـسب اعـتـقـاد الكـاتب فـإن هذا النوع من االصـوات اللهـو*ـة *عـتـبـر من أكـثـر انواع

االصوات المضرّة في تالوة القرآن الكر*م االحتراف'ة.
إن فقـهاء أهل السـنة لم *عتـبروا الصـوت اللهوي هو المـوضوع للحـرمة الشـرع'ة وإنـما

اعتمدوا على عنوان الغناء فحسب.
وهذه المسألة *مكنها أن تـكون ذات تأث'ر كب'ر في طر*قة تعامل القـرّاء الش'عة مع الطرق

المتداولة ب'ن قرّاء أهل السنة من ح'ث ا*جاد االسال'ب والنغمات القرآن'ة.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ الصوت اللهوي، الغناء، تالوة القرآن.

دراسة االختالف في تعم+م دل+ل الحكمة في الحكم
حسن علي اكبر�ان

إن موضوع هذه المقالة هو دراسة اختالف اآلراء في مسألة تطب'ق حكمة االحكام في استنباط
الحكم، في تض'ـ'ق وتوسعة الدل'ل عن طر*قـه. إن تعاب'ر (الحكمة ال تعـمم وال تخصص) و
(عدم اإلطراد إثباتاً ونف'اً) و (الحكم ال *دور مدار الحكمـة) و (ال *كون جامعاً وال مانعاً) هي
تعـاب'ـر مـعـروفـة في ادب'ـات علم الفـقـه واالصـول المـعاصـر. وقـد اعـتـبـر البـعض الحكمـة
مـعمـمةكـالعلّة. وقد طرحـت في اآلونة االخ'ـرة اقوال اخـرى تفرعت مـن مبنى التـعمـ'م في
الحكمة. ومن وجـهة نظر هذه المـقالة فإن ادب'ـات هذه المسـألة ال تعتبـر شفافـة من كثـ'ر من
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النواحي، وعـدم الشفـافـ'ة هذا *ؤدي إلى تـوهم النزاع، والظاهر أنه كلمـا زادت مبـاحث هذه
المسـألة كلما زادت االبهـامات واالختـالفات. والمـقالة المطروحة ومن اجل رفـع اللثام عن
هذه المسـألة قامت بطرح الـجوانب المخـتلفة لهـذه المسـألة وقامت ببـ'ان مجـموعـة االقوال
المطروحة حولها وب'ان الجوانب المختلفة التي تتعلق بها لب'ان مقدار واقع'ة هذه االختالفات

في وجهات النظر ومدى واقع'تها في تعم'م الدل'ل على الحكمة.
وهذه الجوانب هي: ١. التوسعة والتضـ''ق في حكمة الحكم في االستظهارات االول'ة
والثانو*ة؛ ٢. توسعة الدل'ل في العلة التامة وتض''قه في العلة الناقصة؛ ٣. ظهور التعل'ل في

ب'ان العلة أو ب'ان الحكمة؛ ٤. مع'ار تم''ز العلة عن الحكمة.
وفي هذه المـقـالة تم السعي وعـن طر*ق تب'ـ'ن المـحل الدقـ'ق لمـدع'ـات اآلراء في كل
جـانب من الجوانب ل'ظهـر لنا أن عـدم تعمـ'م الدل'ل بحكمـة الحكم *نبع من جـهة أن حكمـة

الحكم ل'ست اختالف'ة؛ واذا ظهر تعم'م ما فإنه ناشىء من الحكمة ول'س من باب حكمته.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ حكمة الحكم، فلسفة الحكم، علة الحكم، التخص'ص، التعم'م.

اُطر شؤون المعصوم في علم االصول
سع+د ض+ائي فر

من خـالل البـحث في القـرآن الكر*م والروا*ات المـعـتـبـرة، *مكننا مـالحظة أن النبي االكـرم
صلى الله عل'ـه وآله واإلمـام علي عل'ـه السـالم لهم شـؤون اخـرى غـ'ر مـسـألة ابالغ الرسـالة
االله'ة، مثل شؤونهم الطبـ'ع'ة في المجتمع وشأنهم الوالئي والقـضائي ب'ن الناس، كما ذكر

ذلك علماء الكالم والفقه واالصول ح'ث ذكروا شؤوناً متعددة للمعصوم'ن عل'هم السالم.
إن التـوجه لهـا واالسـتفـادة من هذه الشـؤون المـختـلفة في مـخـتل` العلوم االسـالم'ـة

س'كون له التأث'ر والنتائج الملحوظة في تلك العلوم.
وفي هذه المقـالة سعـ'نا جاهد*ن أن نوضح باخـتصار الشـؤون المؤثرة للمـعصومـ'ن في علم
االصول وسوف نتعرض إلى أهم النتائجالمترتبة من االستفادة من تلك الشؤون في علم االصول.

وهذه النتائج هي تفك'ك الروا*ات الـقابلة لالستناد في علم االصول من الروا*ات الـغ'ر
قابلة لالسـتناد عل'ها، حل التـعارض ب'ن الروا*ات المثبـتة لبعض المـسائل االصول'ة، تعـ''ن

الوظ'فة في حالة الشك في الروا*ات القابلة لالستناد في علم االصول وختاماً تعر*` السنة.
»�?}?zd�«  «—U?�?F�W?}?∫ شـؤون المـعـصـوم، علم االصـول، الروا*ات القـابـلة لالسـتناد، حل

تعارض الروا*ات، حدود السنة.
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اصول الفقه، التوجهات واالسال+ب
علي شف+عي

من جملة الفـصول المهمة في العلم الجـد*د (فلسفة علم االصول) هي البـحث في االسال'ب
والتوجـهات لعلم االصول. إن علم االصول *عـتبر ول'داً لضـرورة وحاجة علم الفقـه على مر
التار*ـخ، وقد مر بتـحوالت وتطورات ه'كلـ'ة وطر*ق'ـة مخـتلفة. إن مـقا*سـة كتاب الـذر*عه
للمرحـوم الس'د مع تأل'ـفات االصول''ـن المعاصر*ن ومن خـالل نظرة مختـصرة على االدوار

التار*خ'ة المختلفة لالصول *كش` أمامنا هذه التحوالت بشكل واضح.
*مكن اعتبار هذه التحوالت في الجملةأنها نت'جةللمناهج المختلفة لالصول''ن وطرقهم
المتـبا*نة التي تتـبع التحـوالت التي كانت تحـصل في الجو الذي *عـ'شون فـ'ه وكـان مؤثراً في

توجهاتهم.
إن طرح مباحث جـد*دة مثل اصول فقه الحكومـة الذي ظهر بسبب فقدان مجـموعة من
المباحث المهـمة الناظرة لفقه الحكومة الفـقه الحكومي واالعتقاد بأن اصول الفـقه الموجودة
ال *مكنها االجابة علـى االحت'اجات والهمـوم الموجودة في المجال الـحكومي، مما *ز*د في
ضرورة هذه الدراسـة؛ وذلك ألنه حت'وأن كـانت التشعبـات الموجودة في علم مـهم مثل علم
االصـول مطلوبة وضـرور*ة ولكن *جب أن تكون بمـستـوى هذا العلم وأن تكفي احـتـ'اجـاته
كاملة، ال أن نجـعلها معبـراً لرفع بعض النواقص القل'لة الموجـودة التي *مكن ادارتها و*مكن

تداركها فنسبب العبث بهذا العلم.
في هذه المـقالة تم السعي بـاالضافة إلى االشـارة إلى هذه االسال'ب والتـوجهـات، ب'ان

النظرة العامة حول التوجهات واالسال'ب وعللها في علم االصول بشكل مختصر.
»�}zd�«  «—U?�F�W}?∫ اصول الفـقه، التـوجه، االسلوب، معـرفة العلل، مـدرسة المـحدث'ن،

مدرسة االصول''ن، المنهج االستقاللي، المنهج اآللي، المنهج التلف'قي.


