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جریمة اإلعقام وعقوبتها
محمدعلي حجازي /فاطمه بداغي

المقتطف
إن قضیة اإلعقام من المواضیع التي تدارستها المجتمعات البشریة منذ القدم في
العلوم الطبیة والقانونیة والفقهیة .وإن اإلعقام اإلجباري لإلنسان في العصور الماضیة
ویعد نوع ًا من العقوبات البدنیة التي نسخت
كان یجري من دون موافقة الشخص ّ
بشكل تدریجي ،وقد تنفذ حتی اآلن أسالیب غیر مباشرة في اإلعقام ومنها إعقام بعض
المجتمعات أو المهاجرین بسبب السلطة السیاسیة التي تفرضها القوی السیاسیة .وقدمنا
في هذا المقال دراسة لموضوع الحظر والتحریم لقضیة اإلعقام الال إرادي عند اإلنسان
والحاالت المسموحة في اإلعقام وموضوع موافقة الشخص الذي یعقم ومسؤولیة الطبیب
الذي یباشر عملیة اإلعقام والخلفیات الفقهیة والقانونیة للعقوبة المترتبة علی اإلعقام
والمواد القانونیة الخاصة بتحدید العقوبة بهذا المجال ودراسة الشروط الالزمة إلعفاء
الطبیب الذي یباشر عملیة اإلعقام الدائمي للمرأة أو الرجل ،وموضوع الضمان التنفیذي
لذلك من وجهة نظر قانون العقوبات االسالمیة لسنة 2013م وقد تم إثبات قضیة عدم
كفایة العقوبة الخاصة بإعقام اإلنسان بشكل دائمي وفق ًا للقوانین والمناهج القضائیة.
الکلمات االساسیه
اإلعقام الدائمي -اللقاح -األرش -الدیة.
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فریبا عالسوند

المقتطف
تقع مسائل االسرة بين ثالثة اضالع :قوانين الشرع  ،اردة الزوجين ومصالح الحكومه،
الضلع الثالث مع االستفادة من وسائل الحكومة يمكنه منع حصول مشاكل االسرة
وحلها في دائرة التقنين والقضاء .هناك موارد وضرورات لهذا الدخاله والتأثير في دائرة
التقنين وهي عبارة عن :التقنين المولوي بدل من التعابير االرشاديه في متن القانون،
تبدیل العبارات الموسعه بعبارات خالیة عن االیهام و االجمال و الکلیه الی ما جوز
التقنین و الفقه االسالمی ،وجود الضرورات والمصالح االجتماعيه   ،جعل مصداق للعسر
والحرج مع ایجاد وسیلة تظهره بنحو يحاكي قوانين اليوم ،االستفادة من قاعدة "ال ضرر"
وفي الختام وضع القوانين الغير فقهية في خدمة تقوية القوانين الفقهية .هناك موارد اخرى
ايضا تم اقتراحها في المجال القضائي،كإبرام حكم شرعي بواسطة حكم الحكومة المبتني
على قاعدة “نفي الضرر" ،لزوم حماية الضعيف باستهداف العدالة و توسعة األساليب
القضائية.إن رأي و دخالة الحكومة الغير حقوقية في إزاء تحسين ووضع قانون مؤسساتي
أيضا طرح حائز على نحو من األهمية وذلك لتتميمه الحوزتان المذكورتان أعاله أي
الحوزة القضائية الحقوقية والغير حقوقية.
الكلمات األساسيه
التقنين ،العائلة ،القضاء ،القوانين الحكومية ،ال ضرر ،الدخالة ،المصلحة.
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دخاله الحكومه االسالميه بالنسبة لحقوق االسرة
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النفسية
تمامية الجنين الجسدية و
الحماية عن
ّ
ّ
في نظام اإلسالم القانوني
مح ّمد مهدی مقدادی /مریم جوادپور

المقتطف
من أولی تکاليف الوالدين تجاه الطفل  ،هو مراعاة حقوقه في المراحل الجنينية فمنها
توفير بيئة سالمة له من حيث الجسدية و النفسية .و يبدو هذا الحق مع تج ّلط النطفة و
أساسه هو القدر و الکرامة الّتي قد تقررت للجنين .و نتيج ًة لذلک ،عدم اإلعتناء بتوفير
األمان المناسب للجنين أو اإلنجاز بمنع الحمل (إسقاط الحمل) هو في الحقيقة عدم مراعاة
قدتم هذا البحث بأسلوب (الوصف و التحليل) معتمداً
شخصية االنسان و کرامته .فلذلک ّ
علی التعاليم الدينية و علی وجهات نظر الفقهاء و المحامين .و غرض البحث هو تحليل
تمامية الجنين الجسدية و النفسية» للحماية
و دراسة «طبيعة و مبادئ لزوم الحفظ علی ّ
عن حقوق الطفل الذي لم يولد (الجنين) .و النتائج الحاصلة من البحث تبدي لزوم الحماية
تکون النطفة و في حالة نقض هذا
تمامية الجنين الجسدية و النفسية حتی قبل حين ّ
عن ّ
ّ
تبرر إسقاط الجنين في
ظروف
ر
ف
تو
امکان
رغم
علی
له،
العقوبة
رت
تقر
فقد
،
م
األمر الها ّ
ّ
ّ
خاصة .
بعض حاالت ّ
الكلمات األساسيه
الحق  ،عوامل الخطر (ماسخة) .
الجنين  ،الحماية  ،إسقاط الجنين ّ ،
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قدرت اهلل خسروشاهي /سعیده یراقي

المقتطف
تحاول أوروبا منذ عصر النهضة و االعتراف الرسمي بالكثير من الحقوق الفردية و
اإلنسانية لتمرير قوانين من شأنها أن تؤمن هذه الحقوق  .في هذا السياق  ,فإن المرأة
التي لم تحصل على حقها منذ بداية الحقوق المدنية  ,حصلت على الكثير من االمتيازات
خالل االتفاقيات و المعاهدات الدولية  ,و من بين هذه المعاهدات  (( ,اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ))  .هذا البحث يعتمد على منهج التحليل التوثيقي
 ,للمقارنة بين (( االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )) و ((
ميثاق حقوق المرأة و مسؤولياتها في نظام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ))  .أهم مبدأ
في هذه االتفاقية هو تحميل مفهوم التشابه في الحقوق بين الرجل و المرأة  ,و من خالل
طرح هذا الموضوع تم إخراج المرأة من إبراز قدراتها  ,و ترويج األدوار الذكورية .
في حين أن ميثاق « حقوق المرأة و مسؤولياتها في إيران « يرتكز بشكل أساسي على
التأكيد على مساواة الرجل و المرأة في الفطرة و الطبيعة و الطبع  ,و الهدف من الخلق ,
و إمتالك االستعدادات و اإلمكانيات و إمكانية الحصول على القيم في اإلسالم  .و إن
البشر بغض النظر عن الجنس  ,يتفوقون على بعضهم اآلخر من خالل التنمية اإلنسانية
من جميع الجوانب في ضوء المعرفة و التقوى اإللهية  .هذا الميثاق يمكن أن يشكل في
المجتمع اإليراني و بقية الدول اإلسالمية  ,مرتكزاً من أجل حصول المرأة على حقوقها
المستحقة و الضرورية .
الكلمات االساسیه
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ,ميثاق حقوق المرأة و
مسؤولياتها في نظام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ,حقوق المرأة .
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دراسة نقدية لالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة في ضوء ميثاق حقوق و مسؤوليات
المرأة في نظام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
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مبانی ممنوعية االستمتاع من الزوجة الصغيرة فی فقه االمامية
محمد رضا علمی سوال  /علی محمدیان

المقتطف
أن الكالم الصحيح و المطابق مع القواعد الفقهية لإلمامية هو ممنوعية مطلق
االستمتاعات من الزوجة الصغيرة .لکن فی جواز او عدم جواز االستمتاع من الزوجة
الصغيرةُ ،يشاهد الحکم فی کثير من الکتب الفقهية المتأخّرة لالمامية الّذی ظاهره فی
بادی االمر موهم لجواز بعض االستمتاعات غير المتعارفة من الزوجة الصغيرة .وجود مثل
هذة الفتاوی موجب التهام تجويز ايذاء االطفال فی التعاليم اإلسالمية األصيلة من ِقبل
بعض المعاندين و صار ذريعة لهجومهم الی المرجعية و التعاليم االصيلة للفقه الجعفري.
بتعمقه فی عبارات الفقهاء يرفض التهمة المذکورة بحجة ان الفقهاء المزبورون
هذا المقال ّ
کانوا فی مقام بيان الحکم اال ّولی و لم يکونوا بصدد بيان المسألة بعناوينها الثانوية.
الکاتب بتحقيقه المبسوط فی االدلّة و المستندات الفقهية و مستنداً الی عمومات قاعدة
نفی الضرر يريد اثبات أن الكالم الصحيح و المطابق مع القواعد الفقهية لإلمامية هو
ممنوعية مطلق االستمتاعات من الزوجة الصغيرة.
الكلمات االساسیه
الصغيرة ،التزويج ،االستمتاع ،قاعدة نفی الضرر.
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(بناءا علی المباني الفلسفیة للعالمة جوادي آملي)
مهدیه السادات مستقیمي

المقتطف
المنهج البنیوي من المناهج الحدیثة للتعلیم و یستخدم لنظم بنیة المعلومات الفکریة
المبعثرة للشخص و من اجل ایجاد االجوبة من قبل الشخص نفسه ولکن یمکن توسیع هذا
المنهج و استخدامه الیجاد المشهودات الفطریة علی اساس الرویة البنیویة في المجاالت
المعرفیة .في هذا المقال شرعنا في تحلیل ماهیة المنهج البنیوي عند العالمة جوادي آملي
و تشابهه مع الطریقة السقراطیة ثم وضحنا الکم و الکیف في ماهیة الحجاب الفطریة
معتمدا علی نظرة العالمة و في النهایة ثم قدمنا طرق عملیة الستخدام هذا المنهج من
اجل ایجاد االجوبة الفطریة عن الحجاب .وفي هذا التحقیق و علی اساس المباني الفلسفیة
بی ّنا کیفیة مساعدة المتربي في ایجاد حکم و حکمة الفطرة في الحجاب ضمن مشهوداته
الفطریة من خالل مجموعة من االسئلة التي یتم طرحها في ثالثة خطوات علی اساس
النموذج السقراطي وفق هذا المنهج .و باستخدام هذا المنهج الذي یتضمن مباني فلسفیة و
مزایا مهمة و اصول خاصه ،یمکن للفرد المتربي ان یرجع لمشهوداته الفطریة و ینتخب
الحجاب باعتباره طریقة للوصول الی الجمال المطلق و الجاذبیة الفطریة و لیس بعنوانه
مانعا یخفي الجمال.
الکلمات االساسیه
منهج ،البنیویة ،التربیة ،الفطرة ،الشهود ،الحجاب.
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استخدام المنهج البنیوي
من اجل ایجاد اجوبة الفطرة عن الحجاب

