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

نام و نام خانوادگی دانشجویان
اعظم لشکری _ زهرا نوبهار

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

" تفاوت های زن و مرد
در حقوق کیفری

اسالم "

استاد مشاور

خانم ابن
تراب

چکیده پایان نامه
پایان نامه حاضر مشتمل بر سه بخش می باشد که در بخش نخست سعی گردیده تا ابتدا با ایضاح مفاهیم و معنا شناسی واژگان ،
عالوه بر یافتن مقصود نظر پژوهش از میان سایر معانی لغات ؛ با بررسی لغوی و اصطالحی کلید واژگان  ،محورهای اصلی بحث
تبیین و تعیین گردد .سپس ضمن بیان تاریخچه کیفردهی  ،شیوه های متفاوت بشری در کیفردادن افراد اشاره شده و نیز شیوه کیفر
دهی که بعد از ظهور اسالم در بین پذیرندگان آن پدید آمده بررسی گردیده است.
در دیگر مباحثی که در بخش اول مطرح گردیده ؛ مشاهده شد که اگر چه در ظاهر  ،برخی از اصول کلی حقوق کیفری اسالم
همچون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و  ...با مکاتب پیشرفته و نام دار حقوق بشری مشابه می باشد  ،اما حقیقت آن است
که تمامی این قواعد و اصول مترقی در بطن قوانینی که در بیش از  0011سال پیش صادر گردیده وجود داشته است .این در
حالیست که قدمت قوانین نام دار کنونی به بیش از چند قرن نخواهد رسید که در پس جلوه زیبای امروز خود  ،سالها آزمودن شیوه
ها و اصول متفاوت که با تضییع حقوق افراد زیادی همراه بوده را پنهان می کند.
در بخش بعد پس از بررسی اقسام مجازات و بیان تمایزات هر گروه از یکدیگر ،به بیان ویژگی های متفاوت حقوق زنان در حوزه
حقوق کیفری اسالم پرداخته است .این تفاوت ها در چهار حوزه تفاوت در جرم انگاری  ،تفاوت در وضع مجازات  ،تفاوت در سن
مسئولیت کیفری و تفاوت در نوع و اجرای مجازات میان زنان و مردان مورد بررسی قرار گرفته.
در ادامه و در فصل بعد به بیان ادله و مبانی فقهی برخی از مهمترین تفاوت های ذکر شده در بحث قبل پرداخته شده است تا ضمن
دلگرم نمودن قانونگذار به پیروی از احکامی که به درستی بر مبنای شرع تدوین شده اند ،به تعیین حد و مرز حکم و مقصود حقیقی
شارع در آن دست یابیم ؛ تا هرگونه برداشت ناصحیح و کناره گیری قانونگذار از احکام شرعی را به عنوان اشتباه برداشت کننده از
احکام معرفی و از عادالنه بودن اصل و اساس قانون که همانا فقه مقدس شیعه است دفاع نمود.
سپس به بیان ادله تفاوت های شکلی در اجرای مجازات های زنان و مردان پرداخته شد .در این قسمت دالیل و روایات ارائه شده از
سوی فقهای شیعه برای هریک از اقسام تفاوت های شکلی در اجرای مجازات بر زنان و مردان بیان گردیده است.
تالش محققان در بخش بعد برآن بود تا با نگاهی منصفانه و به دور از جانب داری به نقد قوانین کیفری ایران که همواره داعیه دار
تبعیت از فقه اسالمی بوده اند بپردازد و با بیان چالش ها و نواقص  ،که عالوه بر تضییع حقوق شهروندان جامعه  ،چهره قوانین شرع
و عدالت اسالمی را تخریب نموده و موجب سوء استفاده کسانی می گردد که تالش دارند با داعیه دفاع از حقوق تضییع شده زن ،
سعی در ناکار آمد جلوه دادن شرع مقدس داشته باشند سعی در پیداکردن راه حلی برای آن که همان اصالح قانون است داشته
باشند.
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