مقتطفات المقاالت

سيد حميد جزايري

محمد عشایری منفرد

المقطف

إن التعارض بين الفقه والحقوق و الذی يبرز فی وضع وکشف وتطبيق االحکام و
الحقوق الفردية و االجتماعية (و من جملتها حقوق المرة) ليس من سنخ واحد .فهناک
ثالثة انواع من حاالت التعارض .تتناول هذه المقالة – و بالتأکيد علی واحد من هذه
األنواع الثالثة (التزاحم اإلمتثالی)  -بيان کيفية وآلية الخروج من کل نوع منها؟ کما تبيّن
تطرقت المقالة إلی بيان مکانة قانون العدل و
حدود و إطار قانون االهم و المهم .وکذلک ّ
االنصاف فی تزاحم الحقوق.

المفردات األساسية

تزاحم االحکام المکشوفة ،تزاحم حقوق النساء ،االهم و المهم ،قاعدة العدل و
االنصاف.
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تشخيص مصلحة النظام و العدالة في التزاحم بين
االحكام و حقوق المرأة

فصلیة المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأة و االسرة
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الزواج المجدد و حق حضانة الطفل
مهدی رهبر صالح سعادت

المقطف

استنادا ً الی فتاوی فقهاء الشیعة – و االدلة النقلیة  -و القوانین المدونة فی مجال زواج
المراة المجدد نری ان هذا الزواج یوجب سلب الحضانة عن المراة بالنسبة الی ولدها و
المراة تمنع نفسها عن الزواج المجدد حفظ ًا لحضانة ولدها و هذا االمر قدیوجب آثارا ً سلبیة
من الناحیة النفسیة و االجتماعیة و االقتصادیة التی ال تعوض بشئ فی حین ان زواج
الرجل المجدد الیوجب سلب حضانته علی ولده .هذه المقالة تبین انه البد من مراعاة
مصلحة الطفل من جهة و من جهة اخری یجب ان تؤخذ بعین االعتبار الظروف السائدة
علی حیاة کل من الرجل و المراة و لذلک الیوجب الزواج المجدد سلب الحضانة للمراة
عن ولدها و تم ادراج مقترحات اصالح القوانین المتعلقة بهذا الخصوص فی نهایة البحث.

المفردات األساسية

الطالق ،الزواج المجدد ،الحضانة ،العسر و الحرج ،المصلحة.
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محسن نائيني ايماني محمود صادقي فاطمه عبدي

المقطف

تؤثراألسرة کالکیان اإلجتماعی األول تأثیرا ً شدیدا ً فی مجمتعه األکبرویعتبر من
بناء علی ضرورة تحکیم العالقات
الضروری إتخاذ وإیجادالمقدمات القانونیة الالزمة ً
الزوجیة وأهمیة األسرة کرکن مفتاحیٍ للمجتمع السلیم.وبما ًأن حینما تفکک األسرة
الخسارة األکثر هی للمرأة فی المجتمع لهذا یبدو من الضروری أن تُدون القوانین التی
تحمی النساء حمایة کاملة .ولهذا نحن نرید فی هذا المقال أن ندرس دراسة تطبیقیة مدی
شرع من النساء الالتی زوجن بالرجال األجنبیة و ترجیح ومیزة أیة من بنود
الم ِّ
حمایة ُ
نظام زواج النساء اإلیرانیات بالرجال األجنبیة حول قانون أیران المدنیة حمایة من األسرة
وتحکیما للعالقات الزوجیة.ووصلنا فی هذا المقال إلی أن القوانین التی تحمی من النساء
الالتی زوجن بالرجل األجنبی هی محدودة وال تحمیها حمایة کاملة ویجب ویحس
ضرورة الحمایة األکثر بناء ً علی أهمیة األسرة.
المفردات األساسية

الزواج ،األتباع األجنبیة ،الجنسة ،القوانین التأییدیة
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إمكانية التمديد الحماية القانونية من النساء الالتی
زوجن بالرجال األجنبیة

فصلیة المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأة و االسرة
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دراسة مقارنة من الوصايا اإلسالم الدينية والقوانین
الدولي حول قانون األسرة
لیال رئیسی

محمود اشرافی

المقطف

األسرة في المنظور الدولي مهم بحيث يعرف الخامس عشر من أيار «اليوم الدولي
لألسرة» .مثل هذا اإلجراء يعني أن األسرة تواجه القضايا العالمية الّتي تتطلب التأثيرات
الدولية .من ناحية أخرى أثرت أيض ًا الوثائق الدولية لألسرة وحول حقوق األسرة ،والزواج،
وبخاصة حقوق النساء واألطفال تغير األسس القانونية لألسرة فی نظام أسرة وطني في
التحول من قانون األسرة
الزواج والطالق ،الحق العمل والجوانب األخرى .والنظر في ذلك ّ
ً
في الوثائق الدولية في مقارنة مع الوصايا االسالم الدينية القانون االيرانی مهم جدا .هذا
المقال يسعى إلى إثبات أن هذا هو ما ألحكام الشريعة اإلسالمية والتشريعات منذ سنوات
عديدة تقدم اآلن هذه الوثائق ،تقدمية جداً.

المفردات األساسیة

األسرة ،التعاليم اإلسالمیة الدينية ،الوثائق الدولية ،الزواج.
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محمد مهدي مقدادي

المقطف

فوض
من الموارد المهمة التي تکون للمصلحة في إجراء االحکام دور أساسية و ّ
تشخيصها و إنفاذها إلي ّ
المکفين  ،هي الوالية علي األطفال و تک ّفلهم .رغم ّأن الوالية علي
االطفال و تک ّفلهم لها نطاق واسع بسبب عجزهم و عمومية حجرهم ،ولکن «المصلحة »
يوجه نظام الوالية و التک ّفل .مع ذلک ،طرحت ّعدة تساؤالت
هي العامل التي يح ّددها و ّ
حول هذا الموضوع ،لم يکن الکثير من اإلهتمام بها ،و الخوف هو ّأن هذا القصور و اإلهمال
قد يوجب تضييع حقوق األطفال أو يؤ ّدي إلي إساءة أوليائهم .من أجل هذا الموضوع و
التساؤالت هذه الورقة يحاول للبحث في أهمية و دورالمصلحة في الوالية و الحضانة علي
الطفل و تأثيرها علي المنصب الولي و کيفيه إعمالهاو کذا يتبّين نسبية المصلحة و تغيّرها.

المفردات األساسية
المصلحة ،حقوق الطفل ،الوالية القهرية ،التک ّفل ( اإلشراف علي الطفل ) ،نسبيّة المصلحة،
تغيّر المصلحة.
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مكانة المصلحة و تأثيرها في الوالية علي الطفل من
منظور الفقه والقانون

فصلیة المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأة و االسرة
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أسي باألخالق في األسرة
مالزمة واجبات ّ
الزوجين و ال ّت ّ
اإلسالمية
في المصادر
ّ
دل آرا نعمتی پيرعلی

راحله کاردوانی

مهدی وکيلی

المقطف

أنظمة أسرة الحقوقيّة في اإلسالم مجموعة من الحقوق و الواجبات العائليّة و لها عالقة
الصلة مع العناية إلى هدف
وثيقة مع أصل المعروف أو التأسي باألخالقّ .
أهميّة هذه ّ
إن ّ
الرحمة في َالعالقات بين ال ّزوجين؛ و
إقامة األسرة؛ و في القرآن الكريم إليجاد المو ّدة و ّ
المصادر و النّصوص اإلسالميّة مشهودة .يشتمل معنى «واجبات ال ّزوجين» على مجموعة
من المسئوليّات لل ّزوج و الزوجة في األسره و َح َسب رؤية اإلسالم لهذه الواجبات أواصر
الرجل و المرأة ،اليمكن إنكارها .يطرق هذا البحث بطريقة
مع طبيعة البيولوجيكيّة بين ّ
الرجوع إلى النّصوص و المصادر المطمئنّة و الموثّقة
اإلسنادية ،و الوصفيّة و التحليليّة و مع ّ
إلى أهم واجبات الزوجين من وجهة نظر اإلسالم في األسرة .و يبيّن اإليصائات األخالقيّة
في دين اإلسالم للعمل بهذه الواجبات  .و في النتيجة من أخطر واجبات ال ّزوجين في
الرجل؛ و تفويض
العائلة ،من وجهة نظر اإلسالم هي انتساب اإلشراف على األسرة إلى ّ
إدارة البيت ال ّداخليّة إلى المرأةٍّ .
ات ،و تُحمى بآلليّات
مهم ٌ
لكل من الواجبات الضخمة ّ
الخاصة ،و على حسب أقوال المعصومين (عليهم السالم) تالزم مع اإليصائات
الحقوقيّة
ّ
«حسن المعاشرة» و مصاديق
و
«المعروف»
أصل
ه
محوري
مع
مرافق
و
العديدة،
ة
ُ
ّ
األخالقيّ
«الصبر في األسرة».
السلوك» « ،إكرام ال ّزوج» و ّ
«حسن ُّ
ُ

المفردات األساسية

التأسي باألخالق ،واجبات ال ّزوجين ،المعروف ،المصادر اإلسالميّة.
األسرةّ ،
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