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دراسة تعا ُرض أدوار المرأة األسرية واإلجتماعية
و تقديم أنموذج مالئم للحياة األسرية للمرأة العاملة
محمد تقی کرمی/فیروزه کرمی

المقتطف
إن مسيرة عمل المرأة خارج البيئة األسرية اتخذت منحى تصاعديا خالل الزمن
المعاصر في حين لم ُتعف المرأة عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها التقليدية كربة بيت
وزوجة وأم وغيرهن بحيث أصبحت كافة هذه المسؤوليات في داخل البيت وخارجه
تثقل كاهلها .وإن اإلضطالع بكلى قسمي األدوار األسرية والمهنية بشكل متزامن يؤدي
بالنتيجة إلى تعا ُرض هذه األدوار مع بعضها البعض مما يخلف آثار وتبعات سيئة .فلهذا
من الضروري إتخاذ بعض الحلول للحد من هذه التعارضات والمشاكل الناتجة عنها؛
حلول ووصفات تتالئم وتتناسق مع الثقافة األصيلة للمجتمع .ولهذا فان تحديد أطر
منطقية بصورة علمية تنطبق على المعايير الدينية والعرفية مهم للغاية بحيث تكون هذه
األطر أساس ومرجع لعمل المجتمع اإلسالمي .إن هذا المقال ضمن دراسة الجوانب
المختلفة لظاهرة عمل المرأة وطرح حلول مالئمة مستخلصة من نتائج مجموعة من
األبحاث والدراسات المنجزة في هذا المجال ومراجعة النصوص الدينية الموثقة يقدم
نظرية واضحة كنموذج مالئم للحياة األسرية والمهنية للمرأة على أساس الفكر الديني.
المفردات االساسیه
عمل المرأة ،الدور األسري ،الدور المهني ،تعا ُرض األدوار ،نموذج للعمل
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محمدعلى حجازي /فاطمه بداغى

المقتطف
احد اهم اثار الزواج تكوين االسره وانجاب االوالد .ومما الشك فيه فان انجاب
االوالد من االمور الطبيعيه ومن اقدم دالئل الزواج ،اما اليوم فان عدم االنجاب او تاخيره
يعتبر احد المشاكل االجتماعية واالسريه .ان موضوع الخوف من الخالفات الزوجيه او
مراعاة مصالح البلد االسالمي بحاجة الى دراسه دقيقه لها .وفي هذا المقال تمت دراسة
اهمية االنجاب وعدمه في العالقات الزوجيه الخاصه وتبين موارد جوازه وعدمه او
تعيينه كشرط في عقد الزواج وحقوق كل من الزوجين عند عدم االتفاق على االنجاب
او عقم احد الزوجين او استعمال موانع االنجاب عند عدم موافقة الزوج .دراسة اهمية
االنجاب في مستقبل المجتمع االسالمي وضرورة حماية االسر والدوله له فهو بحاجه الى
تحليل ابعاده السياسية واالقتصاديه واالجتماعيه وهو خارج اطار هذا المقال.
المفردات االساسیه
االنجاب ،عدم االنجاب ،شرط استيالد ،شرط ضمن العقد
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شرط االنجاب او عدمه في الزواج
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مسؤولية الحکومه اإلسالمية في الحجاب
وفقا لالدله امربالمعروف والنهي عن المنكر
فاطمه فالح نفتی

المقتطف
األمر بالمعروف ونهی عن المنکر واجبان موکدان کفائیان اللذان یوثران على مجال
الحياة االجتماعية اإلنسان تاثیرا واسعاعميقا .بناء على هذه األدلة ،كل واحد حسب قدرته
يلزم علیه ان یقیم الواجبات و یمنع من وقوع المحرمات .وال المخصصة لجماعة معينة
و القران و االحادیث خاطب کل من االشخاص و الدوله االسالمیه  .فی مجال الحجاب
یمکن ان یکون هذه االدله افضل ادله علی مسئولیه الحکومه .فی هذه المقاله و فی خالل
الدراسه عن مصطلح "المعروف و المنکر" و تطبیقه علی هذا الموضوع ،یبحث عن
شرائط هذه الفریضه و مراتبها فی ما یتعلق بالدوله االسالمیه التی یبین لنا سعه المسئولیه
فی مجاالت الثقافیه و الجنائیه.
المفردات االساسیه
المسئولیه  ،الدوله االسالمیه ،الحجاب ،االمر بالمعروف و النهی عن المنکر
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سید ابوالقاسم نقیبی  /مهدیه محمدتقیزاده

المقتطف
عدید من المسائل و المشاکل اإلقتصادیه ،الثقافیه و اإلجتماعیه ،اللتی تهدد حیات
السیء ،بسبب عدم وجود الزوج او ضعف ادائه؛
النساء البدون کفیل و النساء ذات کفیل ّ
لهن ،هو تأمین الحیات و المستقبل
من ما یق ّلل من
مشاکلهن و یبعث التفاؤل األکثر ّ
ّ
اإلمکانیات .أیضا ما یثیر
لهن و من واجبات أی دوله ،توفیر حد األدنی من هذه
المشرق ّ
ّ
قلق نظام الجمهوریه اإلسالمیه هو التأمین اإلجتماعی للنساء البدون کفیل والنساء ذات
السیء مع لحاظ المکانه الخاصه للمرأه فی التعالیم االسالمیه الغنیه و الثقافه
الکفیل ّ
االیرانیه من جانب و أهمیه إنجازهن لرساله االمومه الخطیره فی تربیه جیل المستقبل
للبلد من جانب آخر .مع هذا الوصف ،سعی فی هذا التحقیق ،أن تجری دراسه علی آخر
توصلت ألیها البنیه التشریعیه وأداء الموسسات اإلجراییه للتأمین اإلجتماعی للنساء
ما ّ
البدون کفیل و النساء ذات الکفیل السیء .اسلوب التحقیق المکتبی و اإلسنادی ،یکون
باتجاه تحلیلی-توصیفی و استنتاجی و معطیات التحقیق أبرمت علی دراسه ما یجب و
إمکانیه دعم التأمین اإلجتماعی فی ایران ،بما ان التأمین اإلجتماعی لهذه الشریعه من
سن القوانین اإلستراتیجیه للبلد لکن سائر القوانین و أیضا
النساء ،تکون لها األسبقیه فی ِّ
سن القوانین اإلستراتیجیه و ألجل
تلبی ما أخذ بنظر اإلعتبار فی ّ
الموسسات اإلجرائیه ،لم ّ
اإلیجاد التأمین لهذه الشریعه من النساء ،یقتضی تغییر نظم الراعیه الی تأمین إجتماعی و
تأسیس موسسه راعیه و واسعه تعرض الخدمات اإلجتماعیه للتأمین فی البالد.
المفردات االساسیه
السیء ،التأمین اإلجتماعی ،القوانین و اإلجراعات،
النساء بدون کفیل ،ذات الکفیل ّ
التسهیالت
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أألرضیات التشریعیه و التنفیذیه للتأمین االجتماعی
السیء
للنساء البدون کفیل و ذات کفیل ّ

فصلیة المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأة و االسرة

السنة السادس عشر /العدد /64الصیف عام 1435

دراسه فقهيه – حقوقيه لظاهرة نشوز الزوجين
ومحل الضرب في مواجهتها
طوبی شاکری گلپایگانی /راحله کاردوانی /مهدی وکیلی

المقتطف
استعمل القران الكريم كلمة النشوز في الخالفات الزوجيه وهي من الكلمات المهمة،
وفي اصطالح فقه االماميه مبني على الحقوق الموضوعة ،مما يعني خروج الزوج او
الزوجه عن اداء حق او الحقوق الزوجيه المترتبه عليهما .تعرض القرآن الكريم في آيتين
منه  128و  34من سورة النساء المباركه الى مسالة نشوز اي منهما وطريق مواجهته او
رفعه.كان موضوع الضرب والذي يعتبر احد الخطوات لمواجهة نشوز الزوجه وبتصريح
القران الكريم ،كيفيته ،شروطه ،آلة الضرب كلها موضوعات موارد بحث واختالف ايضا
بين الفقهاء المتقدمين منهم والمتاخرين .وكذلك وبرأى اغلب الفقهاء فان ضرب الزوج
في حالة النشوز جائز رغم عدم وجود نص بذلك .اما مكان وشروط ضرب الزوج
والزوجه في مواجهه النشوز ففيه تفاوت ،وفي هذا التحقيق وباالعتماد على الطريقة
االسنادية ،والمكتبية ،تم تدقيق وتحقيق ذلك .وفي هذا المجال وبعد تبين مفهوم النشوز
في نظر اللغويون وفي اصطالح اغلب فقهاء االماميه و الحقوق الموضوعة ،وارضية
نشوز الزوج والزوجه بعنوانها مجموعة موارد تم تبينها بتحققها يتحقق النشوز .واخيرا
تم شرح مكانة الضرب في مواجهة نشوز الزوج و الزوجه بالفقه االمامي والحقوق
الموضوعة .وبالنتيجة فأن تعريف ومختصات النشوز ومكانة الضرب لمواجهه النشوز
في االسرة في الحقوق الموضوعه ،فيه نواقص وابهامات حقيقيه وله اثار غير مرغوب
فيها عند المسأله بالقضاء العادل في موارد االختالفات االسرية .ولذى يجب رفع هذه
النواقص واالبهامات وحسب راى فقهاء االمامية والتوجه الى مقتضيات الحفاظ على
البناء االسري والعالقه الزوجيه المطلوبه في المجتمع االيراني الحالي ،وهذا التحقيق من
اجل هذه الغايه وقدم طرقا لتحقيق ذلك .
المفردات االساسیه
نشوز الزوجة ،نشوز الزوج ،الضرب ،التأديب ،تعزير ،فقه االمامية ،الحقوق الموضوعة
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محمود جاللی /منیره خدادادپور

المقتطف
اساس الرکین و المرکز الرئیسی الرتقاء و تعالی االفراد .مع هذا یمکن
االسره هی ُ
فی بعض الظروف ان تصاب االسره الی تعارضات و اختالفات بین الزوجین .فی هذه
الموارد علینا ان نسعی و نحاول فی حل االختالفات و فصلها علی حد طاقتنا و قدرتنا
علی حد ان الیخسر االسره و الیلطم مکانها الرفیع و قوانینها االخالقیه .االعتماد علی
القوانین الحقوقیه فی حل االختالفات بنفسه و ارجاعها الی المحاکم و مدارستها فیها
لیس کافیا لتکریم االسره و کیانها .نحن فی هذا المقال نرید ان نتکلم عن طرق و قوانین
اخری فی حل و فصل اختالفات االسره .بحیث التصاب االسره و التخسر شئوناتها و
قواعدها االخالقیه .یبدو ان ارجاع االختالف الی الحکمیه مع ما جاءت من الشرائط فی
القرآن الکریم فی سوره النساء یستطیع ان یحفظ شان االسره و کرامتها قبل ان تشد
االختالف فیهامع االصالحات فی القواعد العائلیه و علی االتکاء بالقوانین العائلیه سنه
 1434ننقد بعض االحکام حول الحکمیه فی المنازعات العائلیه و هذه االحکام فی بعض
الموارد التناسب الشرائع القرآنیه مناسبه تامه.
المفردات االساسیه
ّ
الحکمیه ،حقوق االسره ،حل و فصل االختالفات العائلیه ،قانون حمایه العائله.
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تحلیل الحکمیه فی االختالفات العائلیه
مَعَ لحاظ قوانین االسره سنه 1434

