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♦ 
♦                
♦ 

 الموجز
 

 ترجمه: أسعد الكعبي
 
 1إذن األب في زواج ابنته الباكر ●
 عبداهلل جوادي اآلملي محّمدكاظم تقوي و 

ر يف لبالغةة البةا لف ةا  ام أو عةم  اسة قام اتضّمنت املقالة دراسًة حتليليةًة وة م ألة لة اسة قا
إىل   اعةم،، ترةّر صة ل  و أالزواج، وبعم أن نقل  اتبها النظريات الثمانية اخلاّصة بامل ضة   وك ةر 
طائفةة  أةن  م ّةة،، ههنةا اهتةا ببيان الر ائف الثاثة أن الروايات املرتبرة بامل ضة   ّّ أاةار إىل دا

ر ، لراةةةيم  البةةةا لبالغةةةة اضةةةرور  إكن اوا وا ةةةّم لةةة ا يف اواج الف ةةةا  االروايةةةات الةةةد تلّ ةةةم علةةة  
  ني. وهنا  طائفة  ت عارض أعها، وروايات  أخرى جتمع بني الرائف ني امل عارض

لقائةةل بعةةم  االةةرأ   الن يجةةة الةةد ّص حتاةةيلها أةةن هةةت، المراسةةات ااسةة مالية هةة  إثبةةات صةةّ ة
ضةاً  ةةّ   ل ةن أثب ةةت أياجهةةا، و الف ةا  البةةا ر البالغةة ألة قّلًة يف او  وايةة اوا وا ةّم لةة ا بة ن ت ةة ن

هة  و علة  اواجهةا  رتاضهماالرأ  القائل بضرور  أراعا  ااو ياط وأخت اإلكن أنهما، ول ن ا يرد اع
  .ايلهمال عّلر يف حتهيما ل  اعرتضا دون سبب، أو وني ال عّتر وا «ا ضرر» و «ا ورج» اعميت 

 ثمفردات البح
 .الزواج، الف ا  البا ر الرايم  )اآلنلة(، إكن اوا، إكن ا ّم ل ا

                                                                              

 اك علة  للةان اوسة إلسةاأ  اةااباوة  الفقهيةة ال ّّااةية الةد   ةاج ا  مةع تضّمنت هت، املقالة من كجةاً أةن أوةم امل .1
خل بالةةت ر أّن درو  ر. ا ةةميراحملّقةة  ةيةةةاا جةة اد  اآلألةة ، ويةة  طةةرر امل ضةة   يف درخل خةةارج الفقةة  اخلةةاّ  ب  ةةاا الن ةةا 

لغمةة ض لا  عةةتراً نظةةراً راء ال ةةر ميح القةةاخلةةارج ا ةةاا بوةةرر وحتليةةل الروايةةات بم ةةة، هائقةةة، وةةني اسةة نباط ا  ةة  الوةةرع . نلةة 
 .والن ا ص احمل ملة يف هت، املقالة )دراسات الفق  املعاصر(

 أوم أراجع ال قليم يف و ا     العلمية . 
  ا  بإعماد وتموين املقالة -باو  يف و ا     العلمية  . 
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 نظرٌة على حكم العملیات الجهادیة المجازِفة ●
 محّمد سروش 

قة   عمةام الةد يرّاء اوجة ويانةاً ي اجة  طةاطر إّن ويا  اإلنلةان دائمةاً أةا ت ة ن عرضةًة للّرةر، ه
ا فاظ عل   إّن واجب  يف الة ههبا أ ران  البور، وأوياناً أخرى ينو  اخلرر ن يجًة وهعال ، ويف هت، ا

لقبيةةل ثيةة  ن هةةتا اأةةسةةاأة نفلةة  ياةة ن  أةةن القيةةا  ب ةةتا أهعةةام  ول ةةن هةةل هنةةا  أهعةةام  ألةة   ة  
اعم  النةةاخل  ائةة  وألةة ، أثةةل أةةا يقةة   بةة  رجةةام اإلنقةةاك إلطفةةاء ا ر مي ةةن جت يزهةةا علةة  أسةةاخل، عقلةة

اةّم  يف جمةام ال   ااهةةاههل هنا  ورأة  ارعية  ا تا أهعام  وهل أدلّةة حتةره هةت، اوهعةام توةمل 
 ل عماء  

يةة ة النقلجمةام اودلّة يقةة، يفاإلجابة عن هت، اوسئلة وأا اا لها، ت رّلب إجةراء دراسةة، حتليليةة، د 
ت، هةهرتضةنا ورأةة ليةة  لة  اّّ ا بةّم أةن الب ة  يف القضةية ال ا «  ةل الةنف »والعقلية اخلاّصة ث   

 اوهعام، ههل هنا  أعيار  أ ثر أمهيًة ثي  تل ِّغ لنا جت يزها  
يةر،  ةل الةنف  ب    ا  علة  ترّر  الباو  يف هت، املقالة إىل بيان ا اات الةد يّ اةف هيهةا اإل ةم

  .وارع ، وا اات الد ياعب هيها ت ير، أخا  

 مفردات البحث
  .  ل النف ، العمليات ااس وهادية، ال هل ة، ال زاو 

                                                                              

 أمّرخل خارج الفق  واوص م يف و ا     العلمية . 
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 الفقه وعلم النفس ●
 مسعود أذربیجاني  

أجةةةاا  ف ، ويةةة   بيةةةان وا ةةةع العا ةةةة بةةةني الفقةةة  وعلةةة  الةةةنحمةةة ر الب ةةة  يف هةةةت، املقالةةةة هةةة
موينها هة  وراء تة الباو  عن بعض اوسئلة وال  ّميات امل ج د  علة  هةتا الاةعيم، وااةم  أةن

لةةنف . الفقةة  وعلةة  ابمثّلةةني هلةةح ا ةةام  ةة ار، وتعاأةةل، علةة  نرةةا ، أوسةةع يف ا ةةالني املعةةرهيني امل 
لةة  الةةنف  يف لفقةة  وعلةة  حتليةةل ونقةةم اآلراء املررووةةة يف ناةة   اأسةةل ا الب ةة  املّ بةةع ي قةةّ   ع

  الةةنف ، علةة  علةة إطةةار دراسةةة، أقارنةةة،، و ةةم طروةةت الن ةةائأ ضةةمن أب ثةةني أوةةممها تةة ث  الفقةة 
 ، علمةة   ضةة   ثةةأواآلخةةر تةة ث  علةة  الةةنف  علةة  الفقةة  وكلةة  يف إطةةار أربعةةة حمةةاور هةة  إ ةةاد 

لة  عةمد، أةن أهضل ع ررووة يف عل  النف ، وال عّر  بو ل، لعل  النف ، وبيان و   امللائل امل
 امل اضيع الفقهية، وت ير وبيان عمد، أن اوو ا  املعينة لعل  النف . 

فقةةة يف كّأةةة جةة ا النبعةةض امللةةائل املررووةةة للب ةة  وال  ليةةل يف املقالةةة عبةةار   عّمةةا يلةة   و 
خةةةر، القيةةةا  ن  اآليضةةةاء، اس وةةةار  ا ةةةالرجةةةل ضةةةمن ا يةةةا  الزوجيةةةة، اسةةة  باا ارتةةةماء الثيةةةاا الب

 و ا جر،   نأللفاهة اببعض ااخ بارات النفلية، سّن ال مييز،  ث  الوّ ، ال س اخل، ا ن ن، 
 ا اارتبةةاط لب ةة  وجةةالرجةةل  ّ اأةةاً يف اوسةةر ، اأةة ا  الرجةةل وةةّ  الرةةا . و ةةم أثب ةةت ن يجةةة ا

  .وال عاأل بو ل، أ ثر بني الفق  وعل  النف 

  ات البحثمفرد
 علة  الةنف   ، تة ث عل  النف ، ال عاأل بني الفق  وعلة  الةنف ، تة ث  الفقة  علة  علة  الةنف

  .عل  الفق 
 
 
 
 

                                                                              

   أر ز دراسات ا  ا  وا اأعة.  -يف هر  عل  النف  أس اك أوار@yahoo.com110mazarbayejani. 
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ء قواعىد علىى وىو  هاثبوت الضمان في األفعال المسّببة للضرر من قبل الحكومة ومنتسبی ●
 الضمان العاّمة

 السیدویاء مرتضوي 

د ترةةةام ضةةةرار الةةةلةةةمى دراسةةةة وحتليةةةل ألةةة لة الضةةةمان وامللةةةلولية املمنيةةةة لل   أةةةة  بةةةام او
ام جابةةةة عةةن اللةةةل أةةن اإل املةة اطنني جةةراء سةةةل  يات أن لةةد ط لةةةف الةةموائر ا   أيةةة، ا بةةةّم أّواً 

بة ّن سةياد   القائةل  للضةمان أةن اوسةاخل، أو ولةب الةرأ ال ايل  هل تع ة  هةت، ال اةرّهات سةبباً 
و اع بةار أ بارهةا ا   أة أرلقة  وه  يف أقا  تقمه خمأات، للوعب، ههة  تعةع عةم  صة اا اع

رار سةةةةائر  ةةةةها علةةةة  إوةةةةمى ألّسلةةةةاهتا ألةةةةلولًة، لةةةةتا ا ينبغةةةة  اع بةةةةار سةةةةل  ياهتا وأهعةةةةام أن لةةةةبي
 بةام  ن هة  امللةلوم ةايل  أةانياً  ب اإلجابة عن الللام الاللل  يات واوهعام امللّببة للضرر  وث
 هت، اوهعام، ا   أة أو الفاعل  

ن مها عبةار   عةة، أوةموني دراسةة وحتليةل اللةلام اوّوم ن اجة  يف بةادر اوأةر نة عني أةن اودلّة
 أةن     ثالة   هنةا  نة   اعم عاّأة، واآلخر أدّلة  خاّصةة  ت م ة ر وة م ه ةتا نة   أةن الضةرر   مةا

ون ا  ااوم، أن هت، .  ّل و اودّلة تمّم عل  عم  وج د أللولية، يف كّأة ا   أة يف النظر  اووىل
ق اةر  ملقالةة ههة  أ هةت، ايفالثاثة يق ض  بربيعة ا ةام إجةراء دراسةة، ألة قّلة،، وأّأةا حمة ر الب ة  

 عل  الن   اوّوم هقط. 
نرةةةا  و نمي ها ليةةةل  اعةةةم  العمةةةم أةةةن ويةةة  سةةةترةةةّر  الباوةةة  يف هةةةت، املقالةةةة إىل دراسةةةة وحت

أةة واةانة ا     ثبت عم دال ها ودال ها عل  ثب ت الضمان واملللولية يف اوضرار املت  ر ، وأ
  يف عيم أللولي ه عل  صوأن لبيها إااء أهعاا  وأن مجلة كل  اال زا  ثق   امل اطنة وباوخصّ 

 ن وامللةلوليةت الضةماع بار هتا اوأةر أقّمأةًة لثبةاوج ا تع يض الضرر الت     باآلخرين، وبا
   قًا. عاً ألاملمنية لل   أة إااء أهعام أن لبيها، وهتا اوأر طرر للب   باف   أ ض

  مفردات البحث
  . اا اعم  الضمان ا   أة، نف  الضرر، ضمان اإلتا ، ضمان ال لبيب، ضمان اليم،  

                                                                              

 أس اك أوار  يف أر ز دراسات العل   والثقاهة اإلساأيةو  ةأمرخل هی ا  ا  العلمي. 
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  لنفقةالحكومة اإلسالمیة والوقایة من الطالق الناجم عن العجز من دفع ا ●
 السّیدجواد ورعي 

بح ا حتةّم  عةن  ةر ،،  مةترّر  الباو  يف بادر هت، املقالة إىل بيان أمهية الزواج وت سي  ُأس
اً يف لمةةرأ  وت ليفةةلوّقةاً  الرةا  يف الثقاهةةة اإلسةاأية، وسةةّلط الضة ء علةة  ألةة لة النفقةة باع بارهةةا

ت ت الةةةد أُ ةةةرّ ااملقةةةّرر و عةةات  الرجةةةل أةةةن النةةاوي ني الفقهيةةةة والقان نيةةةة   ةةتل  حتةةةّم  عةةةن القةة انني 
 وجل ترسيخ أص م اُوسر  وضمان اس قرارها. 

ن  عملية، تضمضع ول م، و املهّمة امللقا  عل  عات  ا   أة اإلساأية يف هتا ا ام ت من يف 
ت  ط لةف جمةااّلفةة  يفأعيوًة ةأنًة لُ سر الد ت اج  خرةر ااييةار، وعلة  هةتا اوسةاخل ههة  أ 

  اادية، أن اسباا، وط وال نفيت، ب ن حت م دون ومو  عمليات طا ، ال جمة وال قنني وال ّري
 .  بيل عجز الزوج عن دهع النفقة

   مفردات البحث
  .الزواج، اُوسر ، الرا ، النفقة، ا   أة اإلساأية

 

                                                                              

 أمّرخل يف ا  ا  العلمية وعض  اايئة ال عليمية يف أر ز دراسات ا  ا  وا اأعة . 
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یىىل مسىىيلة ن... تحلر الالمقصىىود للتعامىىل المىىوازي مىىع المسىىا ل الفقهیىىة فىىي مجىىالیالتىىيثی ●
 في مجالي النفقة والنشوز «النشوز»
 السّید محّمد كاظم المددي الموسوي 

فرت عةةةن الةةةد أسةةةو إوةةةمى امللةةةائل املررووةةةة وةةة م ال  ّجهةةةات الةةةد تبّناهةةةا الفقهةةةاء القةةةماأ  
هةرو  و ألةائل  م اوو ةا  الفقهيةة، ت مثّةل يف طةررومو  عمد، أةن املوةا ل و مة ض، علة  صةعي

 كلة  أةا يرةةرر ام، علةة أوةم املباوة  بوةة ل، أ ةزاأن، يف بةابني ط لفةةني أةن أبة اا الفقةة   وأبةرا أثة
 ضعني، أيلها ضمن يف ةثار اوص اا بو ل، أ اا،، وي  بادروا إىل حتل «النو ا»بو ن أل لة 

 ة النفقة، ويفة مبل لوماً أن هرو  املباو  اخلاصّ وكل  يف أب   ألقرات النفقة الت  يع   وا
 أب   النو ا الت  يب   عن  يف ياية باا الن ار أو بماية باا الرا . 
ن عني املةت  ريامل ضة   ااخ ا  يف الرؤية بالنلبة إىل امل ض   و تل  اس قام  ّل واوم، أن
رتبرةةة ضةةايا امل يف بيةةان القعةةن اآلخةةر يف أعظةة  ةثةةار اوصةة اا،  ةةم أسةةفرا عةةن وةةمو  اخةة ا ، 

 ب فريعات امل ض   وأبعاد بعض امللائل املررووة يف هتا املضمار. 
عيم بيةةان د علةة  صةةترةةّر  الباوةة  يف هةةت، املقالةةة إىل دراسةةة وحتليةةل أوجةة  ااخةة ا  امل جةة  
 قراء سةةوبةةادر إىل ا تفاصةةيل ألةة لة النوةة ا يف البةةابني املوةةار إليهمةةا أةةن ويةة  ا  ةة  وامل ضةة  ،
 ، للن ائأ طرر ص ر و أ اطن ااخ ا  وال  ّ ات الد طرأت عل  امل ض   خام ط لف العه د، 
اا وةةةمو  يةةةان أسةةةبالنامجةةةة عةةةن عةةةم  اانلةةةجا  ا اصةةةل يف أو ةةةا  امللةةة لة،  مةةةا كُ ةةةر تقريةةةر  لب

 . كل 

  مفردات البحث
  .النو ا، النفقة، ال م ني، هق  الويعة، ت ريخ الفق 

 
 

                                                                              

      ةالعلميباو  هی و ا. 
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 3، العدد6139 ربیع و صیف، السنة الثانی«/ دراسات فی الفقه المعاصر»یة مجلة النصف سنو 

 

  «تحلیٌل فقهي للطاعة والعصیان المدني»نظرٌة ونقٌد حول كتاب:  ●
  3،روا إسالمي 2،فرمحّمدحسن ویا ي 1،الناقدون: محّمدروا بهشتي  الكاتب: السیدجواد ورعي   

 إعداد وتدوین: السیدأمین ورعي     5مصطفى میرأحمدي و  4محّمدحسین مظّفري

ة اإلسةا   ليف وّجةتة «حتليةل  هقهة  للراعةة والعاةيان املةمي»أ ةي  أةلار  خةا ن لنقةم   ةاا 
حمّممولةن   ر ، الةم الليمج اد ورع  ثض ر أسةاتت ، جةاأعيني، وهة   الةم   ر الليمحمّممرضةا هبوةد

  .   أ أمحم أظّفر ، الم   ر أارفهر، الم   ر رضا إساأ ، الم   ر حمّممولنيضيائ 
 قالةةة تقريةةراً هةةت، امل عقةم املةةلار العلمةة  يف أقةةّر أف ضةةية وقةة   اإلنلةةان اإلسةةاأية، وتضةةّمنت

لنا ةةمين اسةةاتت  ت ضةةي ياً بقلةة  أللّةةف ال  ةةاا وةة م أراوةةل تموينةة ،  ةةتل  ك ةةرت هيهةةا ةراء او
ة هقهيةةاً اإل ابيةة  يةةااات والثمةةراتااأ»، ويةة  ك ةةروا «العاةةيان املةةمي»ملّ لةةف ج انةةب أ ضةة   

ا  مةةة «ضةةةم نامللاخةةةتات الةةةد تةةةرد علةةة  ال  ةةةاا أةةةن ويةةة  الوةةة ل وامل»وأاةةةاروا إىل  «لل  ةةةاا
 اةني يف اةّ  ن امل ّاّ ضرور  دراسة وحتليل أ ض   العايان املمي أةن  بةل املفّ ةري»أّ موا عل  
  ّّااات.  لف الورت ة يف طل  ن  يع   واوماً أن امل اضيع ال سرية امل «الفرو  العلمية

 اضةةةيع ائل واملهةةة ح البةةةاا أأةةةا  الب ةةة  وال  ليةةةل  اةةة   ط لةةةف امللةةة»ورأى النا ةةةمون أّن 
 و «اصةةةر ظةةةرو  املعال رةةةّر  إىل امل ضةةة   الةةةت  تق ضةةةي  ال» و «ااج ماعيةةةة واللياسةةةية ا ميةةةم 

ا أ يةةةااات اةةةتلةةةة اان مج، هةةة   ضةةةايا مي ةةةن اع بارهةةةا أةةة«امل ابعةةةة ا ةةةاّد  ملّ لةةةف أبعةةةاد امل ضةةة  »
أثةل   يهةا امل ضة  ، قةّ   علعم  ال رّر  إىل اوص م الةد ي»ال  اا، ل ن ترد علي  اوأ ر ال الية  
ن ويةةة  ال  ةةاا أةة عةةم  وجةة د تناسةةب، بةةني هاةة م» و «  نةة  ن يجةةًة أ  ّاةةلًة أو ت ليفةةاً ثاب ةةاً 

 ظةةةةار قةةةةارر بان  يبقةةةة  الال رةةةةّر  إىل بعةةةةض امل اضةةةةيع يف وسةةةةط الب ةةةة  املقةةةةّرر ثيةةةة» و «ا جةةةة 
 . «سّيئ اا بو ل، عم  وض ر ااس ثناءات اخلاّصة بالعايان والد ي ّ  اس غا» و «الن يجة

  مفردات البحث
  .ال  اا النظا ، نقم ، تزعز الراعة املمنية، العايان املمي، املقاوأة املمنية، ا   أة املوروعة

                                                                              

 1.  اوأني العا  ملف ضية وق   اإلنلان اإلساأية يف إيران. .2  جاأعة طهران. -عض  اايئة العلمية يف  لية الفللفة  
رّج أن ا  ا  العلمية ووائز عل  اهاد  د   را، يف القان ن المويل. .4  جاأعة الوهيم هبود. -عض  اايئة ال عليمية يف  لية القان ن  .3    أّ 
    باو  يف ا  ا  العلمية وأ ّرّج أن هر  القان ن العا . .5  
  باو  وطالب و ا  يف املل  ى الثال ، وطالب أاجل   يف الفق  اللياس . 


