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موقع الحريم الخاص في العالقة الزوجية في خصوص تزاحمه
مع الحقوق الزوجية بالتأكيد على تعزيز األسرة
کبری پورعبداهلل/سمانه جیل زاده

المقتطف
يحظى الحريم الخاص اليوم بأهمية وموقع خاص ويعتبر أصال جذر ّيا وأخالقيا.
الحق معتبر
أهم مواضيع حقوق اإلنسان .وكذلك هذا ّ
حتى أنه يمكن إدراجه في عداد ّ
أهم مؤسسة اجتماعية كما هو معتبر في العالقة بين الزوجين.
في إطار األسرة باعتبارها ّ
يتصدى هذا المقال لإلجابة عن هذه األسئلة األساسية
فإنطاالقا من أهمية هذا الموضوعّ ،
وهي :بناء على اختصاصات األسرة فما هو موقع هذا الحق في العالقة بين الزوجين؟ ما
هي المصاديق التي يمكن اعتبارها من هذا الحق في نطاق العالقة بين الزوجين؟ إن تزاحم
بعض مصاديق هذا الحق مع بعض الحقوق الزوجية فما هو الحل ،وأل ّيهما الرجحان؟ تثبت
هذه الدراسة عبر التدقيق في مفهوم الحريم الخاص والتحقيق في أدلّته ودراسة مصاديق
هذا الحريم في العالقة بين الزوجين والتدقيق في مواطن تزاحمه مع بعض الحقوق
الزوجية أن األصل في الحياة الزوجية هو مراعاة الحريم الخاص ،ولكن قد يضيق نطاق
هذه الحقوق أو تنتفي وفقا لمقتضيات األسرة .إذن في مواطن التزاحم ،مصلحة تعزيز
والمقدم من حقوق الحريم الخاص أو غيرها
األسرة هي المعيار الحاسم في كشف الراجح
ّ
الزوجية.
من الحقوق
ّ
المفردات االساسیه
الحريم الخاص ،عالقة الزوجين ،تعزيز األسرة ،التزاحم ،الحقوق الزوجية
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منیر حق خواه

المقتطف
ّ
اضطر إلی عصیان أوامر
إذا
الشارع
مخالفة
علی
المترتب
العقاب
ف
ل
المک
عن
ع
الیر َف
ُ
ّ
الشارع ونواهیه نتیجة سوء االختیار ،إذ یعتبر عمله اختیاریا ،فیترتب علیه اآلثار القانونیة
والجزائیة المناسبة للعمل .یعتبر هذا األصل المسمی بأصل «االمتناع باالختیار الینافی
االختیار» في الکتب الفقهیة واألصولیة و الکالمیة  ،أصال عقلیا یقع مقام کبری القضیة
في استنتاج بعض المبانی واألحکام الفقهیة و یفید في مجال فرائض المکلفین کثیرا.
تتناول هذه المقالة دراسة فحوی هذا األصل وصلته ببعض األصول الفقهیة باالعتماد علی
المصادر الکالمیة و االصولیة و الفقهیة القانونیة بغیة لفت األنظار إلی آلیة هذا األصل
تبین توفیق هذا األصل في رفع المشاکل
في رفع مستوی القوانین الخاصة باألسرة ،کما ّ
الناتجة عن االستنکاف من أداء المسؤولیة تجاه األسرة (واجبات الزوجین -واجبات
األبوین) بتحلیل حاالت تطبیق األصل في مجال األسرة.
المفردات االساسیه
سوء االختیار ،االمتناع ،األبوین ،الزوج ،الزوجة ،االضطرار ،غیرالمقدور
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حکم التطبیق"االمتناع باالختیار الینافی االختیار" فی
فقه االسره
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المميز
دراسة فقهية قانونية لجناية الصغير ّ
مع التأكيد على قانون العقوبات اإلسالمي 1392
أحمد حاجي ده آبادي

المقتطف
إن الصغير تارة يرتكب جناية على غيره على نحو االستقالل ( الجناية هی الجرائم
ّ
الواقعة على النفس و الجسم نظير  :القتل والضرب والجرح وقطع العضو وسلب المنافع
كره ًا  .وكان قانون العقوبات اإلسالمي  1370والقانون السابق
)  ،وتارة يرتكب جناية ُم َ
ً
أن قانون
عليه يعتبران جناية العمد وشبه العمد من الصغير بمنزلة الخطأ المحض  .بيد ّ
أن جناية الصغير الخطأ المحض
العقوبات اإلسالمي  1392بحذف كلمة ( بمنزلة ) يرى ّ
فإن قانون العقوبات اإلسالمي السابق والفعلي ـــ تبع ًا لنظر
نفسه  .ومن ناحية اُخرى ّ
كره على القتل يذهبان الى القصاص
المميز ُ
أكثر الفقهاء ـــ بالنسبة الى الصبي غير ّ
الم َ
ِ
الم ِ
المميز  ،بل
كره  ،وإن كانا ال يريان انتساب القتل الى ُ
من ُ
المكره في فرض الصبي ّ
كره وتكون عاقلته هي المسؤولة عن دفع دية
الم
ز
الممي
الصبي
الى
انتسابه
الى
يذهبان
ّ ُ َ
المميز ) كادت تكون
وغير
ز
الممي
الصبي
إكراه
المقتول  .وهذه الرؤية ( التفكيك بين
ّ
ّ
حد ما في قانون العقوبات اإلسالمي  1392في اإلكراه على السرقة  .وهذه
مقبولة الى ٍّ
ً
المقالة تستهدف نقد كال األمرين ( االعتقاد بكون جناية الصغير خطأ محضا  ،والتفكيك
والمميز ) وبحث هذه المسألة من الناحية الفقهية والقانونية .
المميز
ّ
بين إكراه الصغير غير ّ
المفردات االساسیه
المميز  ،الخطأ المحض  ،بمنزلة الخطأ المحض  ،أقوائية السبب من المباشر ،
الصبي ّ
المميز على القتل .
إكراه الصبي ّ
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سید محمدمهدی غمامی/حسین عزیزی

المقتطف
عدد السكان هي واحدة من القضايا التي تهم المخططين وصانعي السياسات في کل
مجتمع .في الوقت الحاضر ،فإن عدد سكان ليس فقط باعتبارها قضية واحدة ولكن هذا
أمر واسعة و معقدة من األمن السياسي واالجتماعي واالقتصادي التي يجب أن ينظر إليه
من جميع جوانبها بطريقة شاملة ودقيقة .المشكلة الديموغرافية إيران ليست فقط في
خفض معدل النمو بل أيضا توزيع السكان وكثافة بعض المناطق والمدن هناك و نحن
ندعي هذه المسأله أن السبب الرئيسي فی خفض معدل النمو السكاني فی ایران .فلذا
ینبغی أن تکون اهتمام ًا کثیراً بهذه االمر فی السیاسات .في هذه االثناء ،أهمية السياسة
التشريعية غير المباشرة المتعلقة بالسكان هي أكثر من السياسات المباشرة؛ ولکن الیهم
بهذا االمر .كل من هذه السياسات يجب أن يتم مع التركيز على اصول التناسب و
اإلقليمية .في الواقع ،وفقا للموارد المالية المحدودة للحكومة وعلى ضرورة اتخاذ تدابير
فعالة لزيادة عدد السكان ،ما ينبغي أن تكون موضع اهتمام المشرعين والسياسيين ،کان
االنتباه إلى اآلثار المترتبة على التنظيم العام .هکذا یزید معدل نجاح هذه السياسات ،و
باإلضافة إلى ذلك ،سوف يساعد أيضا في زيادة توزيع متوازن ومتناسبة.
المفردات االساسیه
عدد السكان ،السياسات السكانية ،الخلل السكاني ،معدل النمو ،اإلقليمية.
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النکات الضروریه فی تغییر السياسات التشريعية
السكانية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
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التمييز اإليجابي للمرأة ،مع التركيز على حقوقها المدنية
محمد جواد جاوید  /عباس اشرفی /عصمت شاهمرادی

المقتطف
من الخطیئة الرئيسية المحرزة في مجال حقوق المرأة هي مسئلة حقوقها في مرض
طبيعي ای المحیض ولعلها من فجوات كبيرة في مجال حقوق اإلنسان المعاصرة .ألن
جميع الجهود المبذولة لتحسين حقوق للمرأة في عدم التمييز وتحقيق المساواة مع الرجال
ليست على دراية .الن نوع من التمييز بين الرجل والمرأة يمكن أن تكون التکوینیة
 ،وهو األساس لتعزيز حقوق المرأة خالل الدورة الشهرية ای المحیض ،بما في ذلك
الحقوق الطبيعية للمرأة أمر ضروري للتمييز اإليجابي في حقوقهم المدنية في جميع
النظم القانونية الحديثة الالزمة .هذه کما اشرنا هی الفرضية األساسية لهذه المقالة .هذه
المقالة ،تبین مع أدلة فی علم النفس والتاريخ ،والدين ،ب ان أفضل وسيلة لتلبية
الحقوق االجتماعية للمرأة ،والحماية القانونية للوضع الطبيعي (ای المحیض) في المجتمع
المعاصر ،هو تاسیس نوع من التمييز اإليجابي للمرأة.
المفردات االساسیه
حقوق المرأة ،وحقوق اإلنسان ،والحقوق المدنية ،علم النفس ،التمييز اإليجابي ،الفقه
اإلسالمي ،والحق الطبيعي .

254

مقتطفات المقاالت

محمد قائنی /محدثه معینی فر

المقتطف
الحق اإلنجاب أو الحق فی الولد من الحقوق التی يعتبر فی عصرنا .اهتمام بهذا
الحق يزداد يوما بعد يوم مع تطور اسالیب التلقیح الصناعی و كذلك وسائل منع الحمل
 .من وجهه نظر اإلسالم حول هذا الحق الدراسه حول الطرق کكيفية تشریع الحق أو
كيفیه بیان الشارع ضروریة .لکن جأت البحث في هذا االطار إال من خالل أدلة دراسة
الطریق الثاني إلثبات الحق االنجاب .تقوم هذه الدراسه مستخدمه االسلوب الوصفی و
التحیلی فی دراستها .تظهر نتائج البحث بأن اآلية  223البقرة في اإلسالم مؤکدة علی
الحق االنجاب للناس ال علی الحکم االنجاب و التکییف الشرعی علی الناس .على الرغم
يبدوا أن التكاثر والخصوبة الحق لکن یمکن أن یکون الحکم أو التکییف الشرعی و لكن
ربما كان الجواب أن نقول إن طلب الحق في المعايير القانونية الالزمة ضروریة .ال یکفی
الحديث عن الحقوق في نظام األسرة و لكن في بعض األحيان الشارع اختار أحكام فی
التدبیر هذا النظام الصغيرة.
المفردات االساسیه
التكاثر ،االستیالد ،الحق ،القرآن ،االسالم.
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توجیه الحق اإلنجاب أو الحق فی الولد فی القرآن

