
 موجز المقاالت

لَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ  دراسة فی داللة اآلیة الشریفة 
 وَالْعُدْوَانِ

 علی حرمة اإلعانة علی اإلثم والعدوان
 
 
 
 
 
 
 

  ّ(ا بفرع الفقه ومبادئ القانون اإلسالمیّطالب بمرحلة الدکتور) ه األحدیّٰ  سیف الل 
  ّ(بمشهد یّفردوس بجامعة أستاذ) محمّد تقی الفخلعی 

هیهنا عدد هائل من الفقهاء والمفسّرین الذین استدلّوا علی حرمةة اإلعانةة علةی اإل ة      
، لکةن عةدد ر ةر     ی الْإِ ْ ِ وَالْعُدْوَانِتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ والعدوان باآلیة الشریفة 

منه  ل  یسلّموا هذا االستدالل وذلك بسبب وجود کلمة التعاون وتواجد القرینة علی 
کون النهی فی هذه اآلیة تنزیهیًّا. والباحثون بعد تحلیل ومعالجة أدلّة کلّ من الطائفتین 

اء المسةلمین فةی هةذا المجةال،     وبعد إنعام النظر فی رؤی اللغویّین والمفسّرین والفقه
استنبطوا أنّ کلمتی التعاون واإلعانة فی کثیر من الموارد استعمال فی معنی واحد، کما 
أنّ تواصل بیانهما ومقابلتهما فی الجملة األ یرة من اآلیة الشریفة ال یصلحا ألن یکونا 

لتعاون فی الجملةة  قرینتین علی داللة النهی فی اآلیة علی الکراهة. کما أنّ إعادة فعل ا
تشعران علی کون هةاتین الجملتةین مسةتقلّتین،    « ال»الثانیة وعدم االقتصار علی حرف 

بناءًا علی حک  العقل وتناسب الحک  والموضوع، داللة اآلیة علی حرمة اإلعانة  فعلیه
 علی اإل   والعدوان مسلّمة دون أدنی ریب.

 تعاون علی اإل  .الحرمة، اإل  ، العدوان، ال المفردات الرئیسة:



 المسؤولیّة المدنیّة للمرضی المبتلین باألمراض المعدیة
 
 
 
 
 
 
 

  (أستاذ مشارك بجامعة إصفهان) علیرضا یزدانیان 
  ّ(طالبة بمرحلة الدکتورا بفرع القانون الخاصّ) مری  الثقفی 

 ال شكّ فی أنّ الغرض من قانون المسةوولیّة المدنیّةة الحمایةة عةن الشةخا الخاسةر      
والمتضرّر وتدارك  سةارته وأضةراره. ولکةن فةی بعةی األحیةان یکةون الشةخا         
المتضرّر أیضًا سببًا لضرر اآل رین. فإنّ المریی المبتلی باألمراض المعدیة یعتبر مثالًا 
للمتضرّر، شریطة نقل مرضه إلی اآل رین واإلضرار بهة ، وفةی هةذه الحالةة علیةه أن      

ی اآل ةرین. لةذلك علة  الحقةو  فةی هةذه       یجبر ویتدارك الخسارات الملحقةة علة  
المجاالت یفرض واجبات متعدّدة للمرضی الواعین عن مرضه . فإنّه من جملةة هةذه   
التکالیف والواجبات هی االلتزام بأمن األشخاص اآل رین والتجنّب عن اإلضرار به ، 
وکذلك إ بار وإعالن مرضه  إلی اآل رین الذین یتواجدون عنده  ویتعلّقون به . 
وکذلك إعمال اإلجراءات االحتیاطیّة من ناحیة المریی. فإنّ الحمایةة والةدع  عةن    
سالمة اآل رین أمر هامّ جدًّا وهذا یکون إلی حدّ بعی األوقات مسوولیّة نقل المرض 
تتعلّق باألمّهات والجنین أیضًا. فعلی سبیل المثال، إهمال األمّ فی تحقیق االحتیاطةات  

تطعی  التی تحتاج إلیها قبةل الحمةل، تعتبةر مةن جملةة أسةبا        الطبّیّة حین الحمل وال
مسوولیّتها. کما أنّ إهداء الدم من ناحیة المریی الواعی عن مرضه یسةتلزم مسةوولیّة   
المُهدی وفی هذا المجال، دافع اإلحسان ال یوجب مصونیّته إطالقًا. من جانةب ر ةر،   

عن مرضه  بل یشمل المرضی  فإنّ مسوولیّة نقل المرض ال یختاّ بالمرضی الواعین
الجةةاهلین بمرضةةه  أیضًةةا. والجةةدیر بالةةذکر أنّةةه یمکةةن إ بةةات مسةةوولیّة المرضةةی  

 المذکورین فی األ یر عبر مبادئ کاإلتالف والتسبیب.
األمراض المُعدیةة، المةریی، المسةوولیّة المدنیّةة، االلتةزام       المفردات الرئیسة:

 باألمن، الحزم.

ة فی الفقه والحقوق الخارجیّة مقارنة لحسن النیّ دراسة
 والوثائق الدولیّة

 
 
 
 
 
 
 



  حسن السیمائیّ الصرّاف 
  عضو الهیأة التدریسیّة بجامعة الشهید بهشتی 

ال شكّ فی أنّه ال یوجد اتّفا  بین النظ  القانونیّة حةول لةزوم لحةاس حسةن النیّةة فةی       
)وعلةی األللةب الةنظ  القانونیّةة     العقود کالتزام عقدیّ. فإنّه عند بعی النظ  القانونیّةة  

« الضةرورة »  الموضوعة( العمل وااللتزام بحسن النیّة أمر ضةروریّ وهةذا بأدلّةة عةدّة ک    
وبالعکس عدد ر ر من الةنظ  القانونیّةة وهةذه علةی األللةب      « العدالة»و« المصلحة»و

« ة العقد وقطعیّتهمبدأ حتمیّ»و« مبدأ حاکمیّة اإلرادة»النظ  القانونیّة العرفیّة، معوّلًا علی 
یری أّن عةدم االلتةزام بحسةن النّیةة ال یسةتتبع مسةوولیّة ملزمةة، ولکةن موقةف الفقةه           
اإلسالمّی فی هذا المجال لیر واضح. مةع أّنةه یمکةن االسةتفادة عةن بعةی القواعةد        
الفقهیّة لزوم االلتزام بحسن النیّة وفی موارد  اصّة، إلّا أنّه ال تساعدنا هذه الموارد علی 

ر  قاعدة عامّة وملزمة جدًّا. الدراسة الراهنة حاولت أن تبحث وتفحا عن جمیع ض
ظروف وإمکانیّات جعل قاعدة فقهیّة  اصّة تحت عنوان لزوم العمل بحسن النیّة فةی  
الحقو . والجدیر بالذکر، وبعد المقارنة النهائیّة، یبدو أنّ الفقه اإلسالمیّ بما أنّةه لیةر   

النیّة فی العقد کمبدأ عام وملزم، یشبه إلةی حةدّ بةالا بةالنظ      ملتزم بلزوم لحاس حسن 
 القانونیّة العرفیّة کنظام إنجلترا.

حسن النیّة، القاعدة الفقهیّة ة الحقوقیّة، الحقو  الموضوعة،   المفردات الرئیسة:
 الحقو  العرفیّة )کومن ال(.

دراسة اإلشکاالت الواردة علی قاعدة انحالل عقد واحد 
 عدّةإلی عقود 

 
 
 
 
 
 
 

   (ماجستیر بفرع القانون الخاصّ)أحمد عارفی نیا 
   (بمشهد یّفردوس بجامعة مشارك أستاذ)السیّد محمّد مهدی القبولی درأفشان 
  ّ(بمشهد یّفردوس بجامعة مشارك أستاذ) سعید المحسنی 

لةذی  من المعلوم أنّه علی أساس قاعدة انحالل عقد واحد إلی عقود متعةدّدة، العقةد ا  
وقع علی مجموعة مرکّبة، فإنّه بعی األحیان ینحلّ إلی عقود عدّة کثیرة، وبالرل  من 
أنّه اسةتند الفقهةاء إلةی هةذه القاعةدة فةی األبةوا  المختلفةة الفقهّیةة إّلةا أّنةه وردت            



علیها. وقد ارتأی اإلمام الخمینیّ فی هذه القضیّة إضافة إلی ذکر  وإیراداتإشکاالت 
عدد من اإلشکاالت حول قاعدة االنحالل، أنّ الحلّ الوحید للخروج عن هذا المأذ  
لیس انحالل العقد کما یری البعی، بل األنسب واألحسن انحالل اآل ار العرفیّة للعقد. 

ة اإلشةکاالت الةواردة حةول قاعةدة االنحةالل      الدراسة الحالیّة استهدفت أوّلًةا، مناقشة  
واإلجابة علیها و انیًا، تبیین وتحلیل االتّجاه اإلمام الخمینیّ فةی هةذه القضةیّة،  ة ّ فةی      
األ یر عرض شیء من الوفا  والوئام بین وجهة نظر المشهورة للفقهاء مع اتّجاه اإلمام 

اإلمةام الخمینةیّ الخةاصّ    الخمینّی. کما تجةدر اإلشةارة إلةی أّنةه بةالرل  مةن تحلیةل        
وا تالف هذا التحلیل المبنائیّ مع تحلیل القائلین بقاعةدة االنحةالل، لکةن فةی مقةام      
العمل قد وصال کال التحلیلین إلی ر ار و مرات مشابهة وهذا یوعز إلی أمر هامّ وهةو  
ی الدور األساس للعرف فی الموارد التی تصحّ تجزئة العقد وانحالله )عقدًا ور ارًا( فة 

 کال االتّجاهین.
 قاعدة االنحالل، العقد، العرف، اإلیرادات. المفردات الرئیسة:

 لمحة سریعة إلی حقوق الزارع تجاه مالك األرض
 
 
 
 
 
 
 

  (أستاذ مساعد بالجامعة الرضویّة للعلوم اإلسالمیّة) محسن جهانگیری 
   (صّطالب بمرحلة الدکتورا بفرع القانون الخا)إمام وردی  حسنمحمّد 
   (طالب بمرحلة الدکتورا بفرع القانون الخاصّ)مجید حدّادی منش 

الزارع هو الذی یزرع فی أرض الغیةر ومةع رضةاه ویةت ّ هةذا عبةر اسةتخدام اآللّیةات         
واألدوات الخاصّة بالزارع. واإلنتاج الحاصل بسبب عمل الزارع سیکون مشةترکًا بةین   

ن الثروات بسبب تملّکه األرض کمةا  المالك والزارع. ومن المعلوم نصیب المالك م
أنّ نصیب الزارع یجیء من ناحیة العمل واألدوات والکلفةات التةی نفقهةا فةی سةبیل      
تحصیل الثمرة واإلنتاج. لکن بعد مضیّ زمن العقةد األشةیاء الباقیةة والموجةودة علةی      
ع األرض ومن جملتها الشةجرة والبنةاء والجةذور القابلةة للبقةاء ولیرهةا تتعّلةق بةالزار        

ویمتلکها. وهذه الملکیّة تنشئ له حقّ السبق فی استخدام األرض وهذا هو األمر الذی 
ل  یصّرح به فی القوانین إطالقًا. کمةا أّن هةذا الحةّق یوجةب اسةتمرار عالقةة الةزارع        
ومالك األرض إلی زمن حتّی بعد مضةیّ زمةن العقةد وال یمکةن ألحةد الطةرفین أن       



 یفسخه ویهمله إلّا برضی اآل ر.
السةبق،   الزراعیّةة، المالکیّةة، حةقّ    الحقةو   المالةك،  الةزارع،  المفردات الرئیسة:

 الجذر. حقّ

 جدیدة لقاعدة التسبیب ونقد القوانین المتعلّقة بها دراسة
 
 
 
 
 
 
 

   ّ(أستاذ مشارك بجامعة طهران)السیّد أحمد میر حسینی 
  (المیّماجستیر بفرع الفقه ومبادئ القانون اإلس) ر  سواران حسن 

ال شكّ فی أنّ التسبیب أحد أسبا  الضمان القهریّ. والتسةبیب معنةاه هةو أن یسةبّب     
أحد وبشکل لیر مباشر سبب إلحا  الخسارة بشخا ر ر وحیث أنّ تعیةین الضةامن   
الواقعیّ لها أهمّیّة بالغة عند القضاة وطرفی الدعوی، ومن ناحیة أ ری التعریف الةذی  

التعةاریف الةواردة فةی هةذا المجةال لهةا إشةکاالت         ورد فی القانون وکةذلك شةتّی  
وتساؤالت جادّة، فال تستطیع هةذه التعةاریف أن تةزیح هةذه اإلبهامةات والشةکوك،       
لذلك أردنا أن نلقی الضةوء علةی النقةال المبهمةة وإشةکاالتها وقةد تة ّ ذلةك عبةر          

 کمةا لنةا أن ننظةر إلةی جمیةع      التحلیل والبحث فی الکلمات الالمعةة ألهةل البیةت   
الروایات المتعلّقة بهذا الحقل واستخدام النظریّات الفقهیّة للفقهةاء األفةذاذ علةی أمةل     
الحصول علی مالك وضابط لتعیةین الضةامن الةواقعّی فةی الضةمان بالتسةبیب. ومةن        
الحصائل التی وصلنا إلیها أن نستعمل عنةوان الضةرر بةدل عنةوان التلةف أو الخسةارة       

الةوتیرة یمکةن أن یشةمل هةذا جمیةع األضةرار        وذلك بسبب اتّساع مفهومةه. وبهةذه  
النفسیّة والمالیّة وحتّی العرضیّة. کما تجدر اإلشارة إلی أنّ سلب اال تیار عن المتضرّر 
وکون أفعال المسبّب والمتضرّر مجازًا، تعتبر من المعاییر التی ال بدّ لحاظها فی تعیةین  

علی أنّ کلّ شةخا انطبةق علیةه    الضامن بالتسبیب. وفی نهایة المطاف علینا أن نرکّز 
مالکات وضوابط الضامن الواقعیّ فی الضمان بالتسبیب، ضامن حقًّةا، وال یسةمع إلةی    

 أقاویل کبُعد الضامن فی سلسلة علل إیجاد الضرر أو قربه.
اإلتالف، التسبیب، السبب، الضرر، الضمان، العلّة، القةوانین   المفردات الرئیسة:

 الموضوعة، المسبّب.



 قیق المعاهدات فی الفقه والحقوق اإلیرانیّزمن تح
 
 
 
 
 
 
 

  (أستاذ مشارك بجامعة شیراز) محمّد علی  ورسندیان 
  (ماجستیر بفرع القانون الخاصّ) ریحانة نصری پور 

ال مجال للشكّ فی أنّ من الشرول المو ّرة علی عالئق الطةرفین فةی تحقیةق االلتةزام     
أکثر النظ  القانونیّة المبدأ األوّل فی تعیین زمن  هی موعد وزمن تحقیقه. ففی والتعهّد

تحقیق العقد هی حاکمیّة إرادة الطرفین   ّ القانون والمحکمة والعرف. والمسألة التی 
هی محلّ للخالف والتی تطرّقت المقالة الراهنة إلی دراستها هةی أنّ فةی حالةة تعیةین     

المعةیّن، أن یحقّةق االلتةزام     زمن تحقیق العقد، هل للمتعهّةد والملتةزم قبةل الموعةد     
والجوا  أّن اآل ار المترّتبة علی تحقیةق العقةد قبةل موعةده، یختلةف بحسةب کةون        
الشرل ضمن العقد أو کونه قیدًا للموضوع الرئیسیّ للعقد. کمةا أنّةه تجةوز أن تکةون     
ماهیّة هذا األمر، العقةد أو اإلیقةاع أو قضةیّة حقوقّیةة وذکةرت هیهنةا رراء داّلةة علةی         

تسلی  المشرول وکما أنّ بعضها تدلّ علةی عةدم القبةول والتسةلی  إطالقًةا. الدراسةة       ال
الراهنة ناقشت وقسمت الموضوع ناظرة إلی أنّه هل فی المواقعه الصریحة أو الضةمنیّة  
للطرفین أو ضمن االلتفات إلةی المواضةع واألحةوال، وهةذا األمةر ینةول بةأّن المةدّة         

ن ویمکةن أن یفسّةر حکة  حالةة السةکوت إلةی       ستذهب إلی مصلحة أیّ من الطةرفی 
 مصلحة المتعهّد.

تحقیق االلتزام، زمن تحقیق المعاهدة، ماهیّة تحقیق االلتزام،  المفردات الرئیسة:
 تحقیق المعاهدة قبل بلوغ أجلها.

 من القانون المدنیّ ٦٥١التحلیل الفقهیّ للمادّة 
 
 
 
 
 
 
 

  (ازندرانأستاذ بجامعة م) علی أکبر اإلیزدی الفرد 
  ّ(مساعد بجامعة مازندران أستاذ) محمّد المحسنیّ الدهکالنی 
  ّطالب بمرحلة ماجستیر بفرع الفقه ومبادئ القانون اإلسالمیّ() شهرام الشامیری الشکفتی 

إذا اشترل فی ضمن عقد القرض أن یکون للقارض حقّ مطالبة ماله بعد زمةن معةیّن،   
یودّی دینه بعد مضیّ الزمن الخاصّ المعقود، ففی ومن جانب ر ر التزم المقترض أن 

هذه الحالة، فی صحّة هذا الشرل وکذلك فی أ ره بین الفقهةاء  ةالف. ومنشةأ هةذه     



االزدواجیّة فی وجهة النظر لیس إلّا  الف الفقهاء فی لزوم عقةد القةرض أو جةوازه.    
ی أنّ عقةد  فمشهور الفقهاء یرتأی أنّ عقد القةرض الزم الطةرفین وطائفةة أ ةری تةر     

القرض جائز الطرفین وأمّا الطائفة الثالثةة ارتةأت أّن هةذا العقةد مةن ناحیةة المقةرض        
)القارض( الزم والحال أنّ من ناحیة المتقرض جائز. أمّا أکثةر القةائلین بلةزوم العقةد،     
ذهبوا إلی أنّ شرل المدّة فی القرض شرل فاسد ومعظمهة  ال یةرون أن یکةون هةذا     

العقد والشرل رأوا أنّ أ ةر هةذا    بجوازالعقد. وفی المقابل، القائلون  الفساد سببًا لفساد
االشترال أمر لیر ملزم وقالوا إذا أردنا أن یکون هذا الشرل صةالحًا لللةزام فعلینةا أن    
ندرج هذا الشرل فی ضمن العقود الملزمة األ ری. والجدیر بالةذکر أنّ باحةث هةذه    

کون العقد الزم الطةرفین إلّةا أنّةه  الفًةا ألکثةر       المادّة مع ذهابه کمشهور الفقهاء إلی
الفقهاء یری أنّ اشترال المدّة فی هذا القبیل من العقود یکون مثالًةا ونموذجًةا للشةرل    
 السائا وعلیه یری أنّ درج هذا الشرل فی ضمن عقد القرض یوجب لزوم اتّباعه جدًّا.

 .اللزوم، الجواز، القرض، شرل المدّة المفردات الرئیسة:
 

 


