
تیر و مرداد 1399      شماره اول          209 کتاب

حقوقخانواده
درجمهوریاسالمیایران

ج اهلل هدایت نیا مؤلف: فر

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سال چاپ: 1398

تعداد صفحات: 210

خانواده در نظام جمهوری اسالمی 
است.  برخوردار  رفیعی  جایگاه  از  ایران 
خــانــواده  از  اســاســی  قــانــون  مقدمه  در 
یاد  جامعه«  بنیادین  »واحــد  عنوان  به 
اصلی  ســاز  زمینه  آن  تشکیل  و  شــده 

قانون  دهــم  اصــل  اســت.  شــده  نامیده  انسان  رشدیابنده  و  تکاملی  حرکت 
کردن تشکیل خانواده، پاسداری  بر همین معنی، آسان  کید  تأ با  نیز  اساسی 
از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی 
حقوقی  نظام  در  خانواده  حقوق  دلیل،  همین  به  اســت.  شمرده  ضــروری  را 
گاهی از آن برای همگان،  جمهوری اسالمی ایران اهمیت بسیار زیادی دارد و آ
به ویژه دانشجویان و دانش پژوهان، ضروری خواهد بود. حقوق خانواده در 
بر  روز  به  روز  و  را شامل می گردد  گسترده ای  ایران مباحث  اسالمی  جمهوری 
کتاب اهّم مباحث مورد نیاز  حجم مطالب و مسائل آن افزوده می شود. این 
دانشجویان، دانش پژوهان و دیگر عالقمندان به مباحث حقوق خانواده را به 
قلمی روان تأمین می نماید. مباحثی درباره چگونگی تشکیل خانواده، حقوق 
و مسئولیت های خانوادگی، روابط مالی و غیرمالی همسران، انحالل خانواده و 

کتاب است. کلی مباحث این  حقوق اوالد عناوین 

»حقوقبشر؛پارادوکستئوریکو
تناقضاتعملی«

نویسنده: جمعی از نویسندگان

ناشر: دیدمان

سال چاپ: 1396

تعداد صفحات: 120

ــشــر؛ پـــارادوکـــس  ــتــاب »حـــقـــوق ب ک
بهانه  بــه  عملی«  تناقضات  و  تئوریک 
به  بشر،  حقوق  جهانی  روز  فرارسیدن 
شد.  منتشر  بــرهــان  اندیشکده  همت 
کتاب های  مجموعه  از  کــه  کتاب  ایــن 

اندیشکده  پژوهشگران  از  جمعی  تــالش  حاصل  و  غرب شناسی  اندیشنامه 
زیور  به  انتشارات دیدمان  از سوی  و در 3 فصل،  برهان است در 120 صفحه 
»مبانی  بشر«،  حقوق  غربی  و  اسالمی  »مبانی  اســت.  گــردیــده  آراســتــه  طبع 
کشورهای  بشر  حقوق  »وضعیت  و  پاسخ ها«  و  علل  ــران،  ایـ علیه  اتهامات 

کتاب هستند. گانه این  دموکراتیک« عناوین فصل های 3 
همیشه  ایران  که  حالی  »در  می خوانیم:  کتاب  این  مقدمه  از  بخشی  در 

کامل زیست می کنند و مطابق  کرامت  که شهروندانش در  مدعی بوده و هست 
سؤال  اســت،  کــرده  تعریف  را  شهروندی  قواعد  بشر،  حقوق  اصیل  موازین  با 
که علت اصلی اتهامات علیه ایران در محافل حقوق بشری )از جمله  اینجاست 

کمیسیون و خلفش شورای حقوق بشر( چیست؟
زمانی  از  به خصوص  کنون،  تا اسالمی  جمهوری  نظام  تأسیس  زمــان  از 
حقوق  مسئله  مــداوم  به طور  شــد،  ایجاد  کشور  در  ثبات  هفتاد،  دهــه  در  که 
داشته  روانه  ایران  سمت  به  را  غرب  اتهامات  انگشت  که  بوده  موضوعی  بشر 
است. مسئله حقوق بشر قبل از مسئله هسته ای، مسئله حمایت از تروریسم 
بین المللی و... به عنوان یکی از موارد اساسی اتهام به جمهوری اسالمی ایران 

قلمداد می شده است.
»حقوق  به  متحد  ملل  اسناد  یا  فعاالن  حکومت ها،  که  هنگامی  امــروزه 
که  به طور قطع، مدنظرشان حقوق بشری است  تقریبًا  اشاره می کنند،  بشر« 
در قوانین ملی و حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است و نه حقوق 
به معنای فلسفی و اخالقی آن. تغییر در تقریر محل نزاع از مبنای فلسفی به 
که اجازه فلسفیدن و اندیشیدن را از  مبنای عملیاتی، همان موضوعی است 
گرفته و می گیرد. هدف اصلی از پژوهش های  مکاتب دیگر در باب حقوق بشر 
که نظام عقیدتی  کردن تفاوت فلسفی  بومی در مورد حقوق بشر بایستی روشن 
که  غرب و اسالم در باب حقوق بشر داشته و دارند نیز باشد؛ یعنی همان چیزی 

حکومت ها، فعاالن یا اسناد ملل متحد به آن توجه نکرده اند.«

مبانیضمان)مسئولیتمدنی(دولت
ازمنظرقواعدفقهاسالمی

نویسنده: محمد دانش نهاد

ناشر: مؤسسه مطالعات راهبردی علوم 

و معارف اسالم
سال چاپ: 1398

تعداد صفحات: 390

اسالم  دیــن  جامعیت  ادلــه  از  یکی 
به  پاسخگویی  جهت  در  آن  قابلیت  و 
وجــود  متغیر،  و  مستحدثه  نــیــازهــای 
که  کالن در عرصه اجتماع است  قوانین 

گون جامعه به منصه اجرا درمی  گونا در قالب قواعد فقهی و متناسب با شرایط 
مدنی  مسئولیت  اثبات  و  نفی  مبانی  که  است  شده  سعی  کتاب  این  در  آید. 
و  فقه جواهری  اساس ظرفیتهای  بر  از مباحث حقوقی متداول،  غ  فار دولت 
گردد. در این راستا ابتدا نقش قواعد فقهی در دو  در قالب قواعد فقهی تنقیح 
حوزه ایجاب و اسقاط مسئولیت مدنی دولت و پس از آن مصادیق مسئولیت 
مدنی دولت و در نهایت قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی 
کراه« به نفی  گرفته است. قواعد فقهی همچون »تحذیر«، »اضطرار« و »ا قرار 
مسئولیت مدنی دولت می پردازند و قواعد فقهی همچون »اتالف« و »تسبیب« 
ج«، »احسان« و  به اثبات مسئولیت می پردازد و قواعد فقهی »الضرر«، »الحر
در  و  را  دولــت  مدنی  مسئولیت  اسقاط  موجبات  مــواردی  در  نیز  »مصلحت« 

مواردی دیگر موجبات اثبات مسئولیت مدنی دولت را فراهم می نمایند.


