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النقد و الدراسة فی النظریات المتعلقة فی الخطبة
الثمانین من النهج البالغة
ناصر قربان نیا ،معصومه حافظی

المقتطف
ِ
ِ
ِ
ّان َمسأل َة نقصان ِ
الخطبة الثمانین
الروایة فی
الضعف فی سند
عقول النساء بِالرغم من
ُلو الخطبة الرابعة عشر من ذکر مضمونها بحاجة الی ال ّتأمل
من النهج البالغة و عدم خ ّ
ِ
و التعمق َف ِللخُ ِ
طبة شروح و آراء مختلفة .الدافع لنا فی هذه المقالة هو التحقیق فی آراء
ِ
ِ
لذاتیة نقصان عقل النساء فی حضار ِة القرآنیة .بل
سند هام
المسألة و تبیین اَنَّه ال یوجد ٌ
نحص ُل علی ِ
بعض الفروق بین النساء و الرجال
عندما نُد ِّق ُق فی بعض االیات الشریفة و ُ
فی الخلق الطبیعی ال نری نقصان ًا للمرا ِة فی العقل الذاتی باالنسبة الی الرجل .فعلی هذا
یصح استناد هذه الخیاالت الخا طئة الی مولینا علی علیه السالم و منطق
االساس ال ُّ
ِ
السن
صغر
فی
البنات
قتل
و
ة
الجاهلی
عصر
فی
علیهن
الظلم
و
النساء
ة
ی
مهجور
الوحی فی
ّ
ّ
ّ
ّ
و توریث النساء بینهم ،یرشدنا الی اَ ّن کالم علی علیه السالم ّ
یدل علی نقصان العقل
االکتسابی لنساء ذلک الزمان و ال العقل الذاتی ،کما هو الموافق للمنطق و العقل ،فال
ضی الزمان و ارشا ُد الهدا ِة الحقّه.
یکاد یرام تلک المهجور ّیة و
ّ
المحرومی ِة للنساء الاّ ُبم ّ
لهن فی
العقل
نقصان
علی
عرف
ت
لل
االنسانی،
المجتمع
تنبیه
فهدف االمام علیه السالم
ّ
ّ
الرشد و هی تنبئ من ّان عدم رشد
ذالک العصر،
َ
لیسوق افکار المجتمع الی الصالح و ّ
ً
جدا فتطلب المداقة و
النساء فی جهات العقلیة و العلمیة فی جمیع االزمنة مسألة هامة ّ
االحتیاط.
المفردات االساسية
القرآن الکریم ،االمام علی ،النقصان ،العقل االکتسابی ،العقل الذاتی ،النساء ،الرجال.
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احمد حاجی ده آبادی

المقتطف
إن هناك فروقا بین الرجل و المرأة في القصاص و الدیات فدیة قتل المرأة نصف
دیة قتل الرجل و اذا قتل رجل إمرأة فإن اولیاء الدم یمکنهم القصاص اذا دفعوا نصف دیة
الرجل و في صورة مطالبتهم بالدیة فینبغي موافقة الرجل القاتل وفقا لرأي اغلب الفقهاء.
بینما اذا قتلت المرأة رجال عمدا أقتص منها دون أن تدفع الدیة الی ولي دم الرجل .إن
قوانین الجمهوریة اإلسالمیة تضمنت هذه االحکام تبعا للفقه اإلسالمي و کان وجودها
وما یشابهها سببا لنقد القانون  .إن حکم الدیة و الفرق بین الرجل و المرأة لیس مستنبطا
عدل قانون العقوبة
من نص قرآنی و إنما من روایات تقع فی مقابلها روایات اخری و قد ّ
1392هـ ش (2013م) علی اساس تلك الروایات و تم السعی إلتخاذ حلول لرفع
بعض االشکاالت المذکورة  :ففیما یرتبط بالدیة یمکن تدارك الفرق من صندوق ضمان
الخسائر البدنیة و بالنسبة الی القصاص و تبعا لرأي فقهي آخر فإن الرجل الجاني ملزم
بدفع دیة المرأة و یمکن دفع فاضل دیة المرأة من بیت المال کمساعدة ألولیاء دم المرأة
المشرع القانوني یستحق التقدیر احیانا
المقتولة للقصاص من الرجل القاتل ؛ ان ما قام به
ّ
و لکنه یقبل النقد أحیانا أخری .
المفردات االساسية
قصاص المرأة ،دیة المرأة ،بیت المال ،صندوق ضمان الخسائر البدنیة .
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تقویم تحوالت قانون العقوبة اإلسالمي
1392هـ ش حول القصاص و دیة المرأة
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دراسة حقوق المرأة العاملة فی األنظمة القضائية
محمد جواد جاويد ،عصمت شاه مرادی

المقتطف
ان المرأة بعد االنفتاح تواجه العديد من الضغوطات النفسية واالجتماعية واالدارية في
بيئة العمل و ذلك لسبب من هذه الدراسة التي تهدف للعثور على حقوق المرأة يدخلن
الساحة االجتماعية .فبالرغم من أن دساتير معظم هذه الدول تنص على حقوق المرأة
العاملة ،فال زال وضع المرأة مماثال لوضعه التاريخي المتخاذل خالل العصور السابقة،
بسبب الموروث الثقافي و بسبب التمييز القانوني والفيزيائي بالرغم من المطالبات بتعديل
القوانين التي تنتهك حقوق المرأة .السؤال الرئيسي في هذه الورقة هو كيف يمكن للمرأة
العامله أن تتمتع بحقوق قانونية دون أي عنف والتمييز ضدها.
المفردات االساسية
وضع المرأة ،المرأة العاملة  ،األسره ،العنف ،تشغيل المرأة  ،مكانة اجتماعية .األنظمة
القضائية
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طاهر علی محمدی ،آمنه السادات حسینی

المقتطف
المقصود من بيان الفرق بين شهادة المرأة و الرجل فی الحقوق و الفقه االمامی
االشارة الی ان نوع الجنس فی الخلق التعد فضيلة و کذلک ليس المراد من اعتبار
الشهادة بيان دور نوع الجنس فی اعتبارها؛ فلذلک يدرس فی هذا المقال هل ان الرجولة
و جنس المرأة تأثير فی الشهادة ام ال؟ عدم قبول شهادة المرأة ليست مطلقا بل انها لم
تبعد عن اصل الشهادة فتقبل شهادتها فی امور .و النقطة المهمة التی البد من بيانها هی ان
الشهادة ليست حقا تحرم النساء منها بل انها تکليف فتکليفهن قياسا بالرجل اسهل و اخف.
المفردات االساسية
الشهادة ،الفقه ،القانون ،شهادة المرأة ،شهادة الرجل.
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الفرق بين شهادة المرأة والرجل في الفقه والقانون
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إستطالع إ ّتساع دور األم الحضاني
في مواجهة شأن الوالیة والحضانة األب
سید أبوالقاسم نقیبی ،راحله کاردوانی ،مهدی وکیلی

المقتطف
تتخذ "الوالية الطبيعية" و "الحضانة" إلقامة المسائل القانونية من فقه اإلمامية .التي
بالنظر إلی الطبيعة المزدوجة لهذه المهمة ،أداة الدعم هي صيانة وتعليم األطفال کواحد
من األشخاص األكثر عرضتا للبالیا و في المجتمع هي األكثر حسما .على الرغم من
وجود بعض أوجه التشابه في هاتين المؤسستينّ ،
كل واحد منها یتز ّود بنطاق والظروف
التي أ ّدت إلى إنفصالهما المفاهيمي والقانوني .وجود اإلنصراف الذهني إلی مصطلح
الحضانة،یسبب تبادر معنی حفاظة وتربیة األطفال طوال زمن الطالق إلی الذهن عند
ّ
إستماعه .ولکن في واقع األمر تشمل دورة الزواج ،المعنی اللغوي ووسعة الحضانة
الحقیقية .دور األم الحضاني الّذي یتحقّق في الجانبین التنفیذي والرقابي له أهمیة بالغة
في سعادة الطفل وممانعة األضرار من إنزال اإلصابات؛ ّ
وکل هذااألمر یتحقق بال ّنظر إلی
وسعة إقتدار األب الوالئي وإمکانیة سوء إستفادته من الضعف الجسمي والعقلي لدی
الطفل أو عدم القیام بأداء واجباته الوالئية والحضانية  .من هنا ،هذا البحث ،أ ّوال یستخرج
الخصائص الرئیسة لموضوعین «الوالیة الطبیعیة» و«الحضانة» من فقه اإلمامیة والحقوق
یقدم الطرق الثاقبة لحل التعارضات المحتملة
یبین تطبیقها وبعد ذلک ّ
الموضوعة و أیضا ّ
ّ
ّ
اإلیجابیة لدی
في قرارات الوالدین فیما یتعلق بالطفل طیلة الزواج و أیضا األدلة والطرق
ّ
لتسمکهم بها عند وجود قرارات األب الضا ّرة والمفسدة للطفل.
األم والمراجع القضائیة ّ
المفردات االساسية
الوالیة الطبیعیة ،الحضانة ،الطفل ،المصلحة ،الحق و الواجب
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کبری بورعبداهلل ،فروغ السادات حسینی ،محمد مهدی مسیار

المقتطف
حق الوالدين على الطفل في التعليم من الحقوق المعترف بها في الفقه اإلمامية،
النظام القانوني االيراني والقانونية الدولية.مدى ممارسة هذا الحق ،مثل العديد من حقوق
اإلنسان ليست مطلقة والقيود القانونية المفروضة .في هذا التحقيق سيجري أوال " ،أسس
من حق الوالدين في تعليم األطفال" في ضوء اإلمامية ثم موقفها في القانون االيراني
المحلي و والوثائق الدولية؛بعد ذلك ،تم التحقيق؛ األنواع الرئيسية للقيود المفروضة
على حق الوالدين في تعليم األطفال وفقا الإلمامية ،القانون االيراني المحلي و والوثائق
الدولية .في هذا البحث ،القيود المفروضة تنقسم إلى قسمين رئيسيتين؛ یعنی «القيود
الناشئة عن تزاحم مع حقوق األطفال البدنية » و «القيود الناشئة عن تزاحم مع الحقوق
المعنوية للطفل» .و سيتم التحقيق مناقشة "العقاب البدني" تحت الفئة األولى و مفاهيم
مثل "حق الطفل في الخصوصية"" ،حق الطفل في حرية الرأي والتعبير" تحت القسم
الثانية.
المفردات االساسية
الحق ،الوالدين  ،التعليم ،األطفال ،الحق في التعليم

247

السنة الخامس عشر /العدد /60الصیف عام 1434

نطاق حق الوالدين في تربية األطفال(البحث دراسة
مقارنة النظام القانوني االيراني مع الوثائق الدولية)

