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شرعیة بناء الحقوق االخالقیة علی الجنس و الجنوسة
محمد رضا کدخدایی

المقتطف
الدارسة فی اصل الحقوق االخالقیة من خالل القضایا الجندریة موضوع هذا المقال.
بعض الحقوق االخالقیة فی بعض المدارس االلهیة و البشریة تعتبر مختلفة بالنسبة للرجال
و النساء .السئوال فی التبریر العقالنی لهذا االعتبار هو هل یمکن ان یکون االختالف
فی الجنس و الجنوسة اساسا منطقیا للفرق بین الجنسین فی الحقوق االخالقیة؟ الماهیة
االخالقیة (المعیاریه و التحلیلیه) لهذا الموضوع یدعو الی الرجوع الی المناهج النظریة
فی المدارس االخالقیة .هذه المدارس تشتمل علی االخالق الواجبة ،الغائیة ،الفضیلة و
االخالق المستند الی الحقوق .هذه المحاولة بنهجه الوصفی -التحلیلی ینتج ان تاسیس
الحقوق االخالقیة علی االختالفات البیولوجیه او الثقافیة (التی تفسر بالجنس و الجنوسة)،
مقبول فی جمیع المدارس االخالقیة اال بعض المناهج المستندة الی الحقوق.
المفردات االساسیه
الحق و الجنس ،الحق االخالقی ،الجنوسة و اساس الشرعیة ،الجندر و اصل الحقوق
االخالقیة.
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حسین جاور /علیمراد حیدری /محدثه اصولی یامجی

المقتطف
حدود تدخل االراده فی نطاق الحقوق المرئه ،بما فی ذلک القضایا اصعبه فی
هذاالمجال .البحث عن امکان جری النقل ،انتقال و االسقاط حول الموضوعات المتعلقه
بحقوق المرأه طویل العمر .الحق االصطالحیٌ ،
قابل للنقل و االنتقال و االسقاط ،اقتضائا
والراده ذی الحق ،دور محوری فی ثبوت الحق و سقوطها و قبض و البسط فی نطاق
الحق ،و الحکم مصون من النقل و االسقاط و هو فی الحقیقه تابع المصالح و المفاسد و
موضوعه .منهجية للتمييز الحق و الحکم فی نطاق الحقوق المرئه ،واالهتمام المطلوب هو
أن قبول كل حق للسقوط و عدمه و للنقل و عدمه و لالنتقال باإلرث
أن في هذه المقالةّ .
و عدمه يتبع دليل ذلك الحكم ،مناسبة الحكم و موضوعه ،المصالح و الحكم المقتضية
لذلك الحكم ،اطالق دليل ذلك الحكم ،المصالح و الحكم المقتضية لذلك الحكم االثار
المترتبه ،قیاس االولویه ،االستقراء ،الجمل الخبریه فی مقام االنشاء ،وجود مصالح العامه
و حق اهلل و نظایرها.
المفردات االساسیه
الحق ،الحکم ،النقل ،االنتقال ،االسقاط ،االراده.
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منهجیه التمییز بین الحق و الحکم فی نطاق حقوق المرأه
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دراسة مقارنة لحماية الحياة البشرية قبل الحمل
فی الفقه الشيعي والقانون الجنائي في إيران
غالمحسین الهام /رضا زهروی

المقتطف
قد يكون من الممكن تحقيق توافق في اآلراء بين الوضع الحالي حول اآلثار والنتائج،
و المخاطر المتعلقة توليد مكلفة وتحمل المجتمع بهدف زيادة عدد السكان؛ وفقا لذلك
المشرع إجراءات عالجية غير فعال ،ولقد حاول بعض القوانين التي تقيد تنظيم األسرة
والسكان تعديل بعض الشيء .يحاول المؤلف في شرح بعض اإلسالمية السياسات
التشريعية التي تؤثر على الزيادة في عدد السكان البشري الذي يشمل تقديم الدعم حتى
قبل الحمل ،لتعزيز الحماية القانونية للنمو السكاني المقدمة وخاصة حقوق زوجته" ،األم"
على الرغم من معارضة قسم قانون األسرة ..
المفردات االساسیه
حياة اإلنسان ،الجنين ،والسكان ،نطفه  ،السياسة الجنائية.
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محمدعلی حجازی /فاطمة ُبداغي

المقتطف
إن قانون العقوبة اإلسالمية الحديث (المصادق عليه في سنة  1392هـ.ش) قد ألقی
نظرة مجددة علی موضوع الضمان ومسؤولية الطبيب المدنية والجزائية تجاه المريض
وخاصة علی الجراحية التجميلية وقد درس جوانبها المختلفة .إن التعديل القانوني في
مسؤولية الطبيب كان قد بدأ علی أساس اإلجراءات القضائية ومن خالل دراسة المصادر
الفقهية والعقيدة منذ مدة مديدة ،فاالستعراضات والتعليقات والتعديالت أثمرت تعديل
القانون ووضع الالئحة الجديدة .ومن جهة أخری ،منذ مدة قد انتشرت الجراحيات
التجميلية وانتشر االستقبال منها في أكثر البلدان .وقد درس هذا البحث تحليل األسس
النظرية والقانونية في موضوع الجراحية التجميلية ونطاق مسؤولية الطالب والطبيب
في هذه الجراحية .إن طبيعة الجمال والتجميل منذ القديم كان موضوع ًا لبحث الحكماء
واألطباء ورجال القانون ،ولكن مفهومه يختلف من قوم إلی قوم آخر .فاإلحصائيات
تختلف في أنواع الجراحيات التجميلية علی أساس رؤيتهم ونظرتهم إلی الجمال
والتجميل .الجمال والتجميل رائع ولكن مفهومه والرؤية الجميلة تختلف عند األقوام
والفئات العمرية المختلفة من الناس .ففي هذا البحث ُعني بتعديل أو اتضاح ضرورة
يتعين واجب اإلنسان المسلم
الجراحية التجميلية عن طريق تحليل مسؤولية الطبيب ،حتي ّ
تجاه طلب الجمال والتجميل ونطاق مسؤوليته ومسؤولية الطبيب والجراحية التجميلية،
وقد اُجيب على األسئلة في هذا المجال.
المفردات االساسیه
الطبيب ،المسؤولية الجزائية ،الجمال والتجميل ،الجراحية التجميلية.
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الجراحية التجميلية ومسؤولية الطبيب
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اعادة النظر في المباني الفكرية والكالمية
للقدوة االجتماعية للمراة
عسکر دیرباز /فاطمه وفایی صدر

المقتطف
اليمكن قبول القدوة االجتماعية الدينية النظرية فقط في الثقافة الدينية  ،وتقديم
القدوة الجامعة عمل مرجح وباقي وبحاجة الى اجتهاد واستنباط وبيان للعلوم الدينية
المستخلص منها ،وبالحقيقة ان ضرورة طرح القدوة وتقديمها للمجتمع تمثل نقطة التقاء
وتماس بين نظريات المعرفة واالشخاص الحقيقين االجتماعين  ،وفي هذا المقال سنشير
الى قدوات ثالث بالطريقة الوصفية – التحليلية ،في المثال االول سنطرح تاثير المراة في
محيط االسرة ونبينه بشكل مختصر ،اما في المثال الثاني سنبين دورها باعتبارها سلعة
تجارية واداة لهو ،وفي المثال الثالث فهي صاحبة الدور المؤثر في االسرة والمجتمع.
وجدنا في هذا المقال ان الدين االسالمي ينظرللمراة من افق اعلى واسمى من حضورها
االجتماعي المتداول بيننا االن ،وكذلك اليمكن التقليل من دورها ومسؤليتها االسرية،
واليمكن التقليل من دورها الذي اليعوض في صناعة التاريخ .بدات بعض المراكز
البحثية ذات العالقة بتدوين القدوة الجامعة للمراة المسلمة وهي مستمرة في ذلك،
والمقال بصدد بيان المباني الكالمية لهذه القدوة.
المفردات االساسیه
المباني الكالمية ،المراة ،القدوة االولى للمراة ،النسوية ،القدوة الثالثه للمراة ،التواجد
االجتماعي.
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بهنام قنبرپور

المقتطف
ٍ
ّ
ِ
العشرات األخیر ِةَ ،س ُیواج ُه بال َدنا مع
منتظمة َوق ََع في
غیر
اني
السک
النمو
تحدید
ُ
ِّ
ُ
ٍ
ِ
قوات علی العملِ في المستقبلِ ِ
أزمة تقلیلِ النسلِ و تقلیلِ
جداً .إنذا ُر مقام
غیر البعید ّ
َّ
ِ
ِ
ٌ
طر ُح سؤال في هذاه
یصد ُق هذا
َ
الجدي في المناسبات العدیدة ُ
القائد المعظم ّ
الحدیثُ .ی َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍ
المجتمع من
اإلسالمیة أن تنقذ
بأي ط ُرق تمکن للحکومة
الدراسة و هذا السؤال هو ِّ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
یرأسها فقی ٌه ٌ
کامل
الکاتب أن ُیمکن لِلحکومة
یعتقد
مسألة
تحدید النسلِ ؟ ُ
ُ
اإلسالمية التي ُ
ِ
مسألة تکثیر النسلِ  ،وفق ًا لِ
ِ
مع
ضع األحکا َم الجدید َة في
لمصلحة و الضرور ِة؛ َ
مؤ ّه ٌل أن َت َ
ِ
ِ
ذلکُ ،تل َز ُم التبع َّی ُة من هذا ِ
ِ
اإلجراءات الثقافیةُ،
الشعب؛ ولکن،
القرار الحکومي علی أفراد
ُ
ِ
ِ
ً
التلقیح
الرحم اإلجاري و
طرق مثل
تأمین
معیشة المزدوجین و أیضا ٌ
ِ
ِ
ُ
ترویج استخدام َ
ِ
ِ
ِ
بالنسبة إلی المتط ِّل ِ
الحکومیة في
بات
أکثر ف ّعا ًال
النکاح
عقد
ضمن
د
ه
تع
و
اإلصطناعي،
ُّ
ِ ُ
ِ
الهدف.
تح ُّق ِق هذا
المفردات االساسیه
ّ
ُ
(التناسل) ،النم ُّو السکاني.
تقلیل النسلِ  ،القرا ُر الحکومي،
ُ
األنجاب ُ

247

السنة السابع عشر /العدد /68الصیف عام 1436

ِ
تدابیرها
اإلسالمی ِة و
دراسةٌ حولَ اختیارِ الحکومةِ
ّ
ِ
النسل
في إیقاف تقلیل

