فرم چکیده پایان نامه جهت ارائه به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی دانشجویان

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

عارفه عليزاده – منيره
حاجی هادی

حق حيات در اسالم و
حقوق بين الملل

خانم
ورزدار

استاد مشاور

چکیده پایان نامه
در بخش اول با عنوان کلیات پس از تعاریفی از حق حیات و تاریخچه اسالمی و بین المللی
آن  ،واژگان کلیدی این تحقیق که همان مصادیق مربوطه( خود کشی  ،سقط جنین  ،اعتیاد)
هستند از نظر لغوی و اصطالحی بررسی شدند و در بخش دوم اصول مرتبط با حق حیات
طبق گفتمان توحیدی تحت اصل حاکمیت خداوند  ،اصل آزادی و عدم والیت غیر  ،اصل
عدم اضرار  ،اصل کرامت و مساوات و نیز حفظ امنیت عمومی و تکلیف مداری و نیز
اصول گفتمان لیبرالیستی تحت اصل حق مداری  ،آزادی و محاکمه عادالنه ارزیابی گردیده
است و بعد از آن در بخش سوم ادله نقلی ( آیات و روایات )مرتبط با مصادیق ذکر شده
بررسی شده است و در بخش آخر به هر یک از مصادیق خود کشی  ،سقط جنین و اعتیاد
مورد بررسی و تحلیل عقلی که نشانگر اهمیت این حق هستند پرداخته شده است  .در این
بخش خود کشی در دیدگاه اسالم با توجه به ادله حرمت آن و وجوب حفظ جان و سقط جنین
و احکام مرتبط با آن در باب انگیزه های درمانی با توجه به بیماری های جنینی و حفظ جان
مادر و نیز سقط جنین از حمل نا مشروع و جلوگیری از رشد جمعیت و سپس دیه جنین و
حکم قصاص آن و در مورد اعتیاد هم حرمت استعمال مواد مخدر از باب قاعده اسراف و
اضرار شخصی و اجتماعی و مقدمه حرام بودن و نیز حرمت تولید و معامالت و قاچاق
مواد مخدر طبق قاعده اضرار و حرمت اعانت بر اثم و عدوان و احکام جزایی و مجازات
آن برای مصرف کننده و تولید کننده و در آخر هم قوانین مدونه حق حیات در حقوق بین
الملل مورد ارزیابی قرار گرفته اس
واژگان کلیدی:

