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

نام و نام خانوادگی دانشجویان

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

قربانی  ،مباشر  ،شریفی  ،عناوین مقاالت  :شهادت سرکار خانم
دارابی  ،خدایی  ،حجازی  ،زن  ,قضاوت زن  ,زن و عظیم زاده
باغبان  ،شاهمرادی  ،یحیی حقوق کیفری
آبادی
چکیده پایان نامه

شهادت زن  :در مقاله میزان اعتبار شهادت زن در منابع فقهی و حقوقی مورد بررسی
قرار گرفت و به دنبال آن با توجه به شرایط شاهد و همچنین نقش جنسیت در پذیرش
شهادت در نظر فقیهان و مفسران و حقوقدانان مختلف سرانجام به این نتیجه دست یافتیم
که به هر حال محدوده شهادت زن نسبت به محدوده شهادت مرد متفاوت بوده اما این به
معنای محرومیت زن از حق خود نیست بلکه اداء شهادت در شمار تکالیف است نه
حقوق و حتی با فرض اینکه شهادت حق است با توجه به شرایطی که در مورد شاهد و
نحوه اداء شهادت بیان شد زنان نمی توانند از آثار و تبعات و خطرات اداء شهادت
رهایی یابند و شرط ضمیمه شهادت مردان به زنان نوعی حمایت از زنان در قبال این
خطرات تلقی می شود .
قضاوت زن  :به موازات اهمیت و ارزشی که مقام دادرسی در اسالم دارد ما به دنبال
شرایط و ویژگی های کسی که امر دادرسی را به عهده می گیرد برآمدیم و اینگونه یافتیم
که شرط ذکورت از جمله شرایطی است که اختالف آراء بسیاری در آن دیده شده البته تا
قرن  5هجری به نظر مرد بودن قاضی از جمله شرایط تصدی امر قضاء نبوده اگرچه
شیخ طوسی بعداً در المبسوط منعقد نشدن قضاوت توسط زن را صحیح تر می دانند و از
این زمان به بعد هم اکثر فقها رجولیت را جزو شرایط قاضی برشمرده اند .
زن و حقوق کیفری  :در این مقاله به دنبال رابطه جرم و جنسیت گریزی به نقش
جنسیت درثبوت جرائم و همچنین در میزان جرائم زده شد به این نتیجه رسیدیم که مثالً
در بحث شهادت اگر زن ارزشی پائین تر از مرد داشت حتی در چند مورد خاص هم
نمی توانستیم شهادت مرد را نادیده بگیریم و حتی تحقیقات نشان داده که میزان بزهکاری
مردان به نحو قابل مالحظه ای بیش از زنان است و در آخر هم از آن جا که قطعا ً زن و
مرد از نظر انسانیت به حکم قرآن مساوی هستند  ،تفاوت های موجود در مجازات ها
ناشی از ارزش کمتر زن نیست و حتی اسالم برای تعیین مجازات حفظ عفت و آبروی
زن را هم در نظر گرفته است .
واژگان کلیدی:

