مباني فقهي ـ حقوقي ،اصول وسياستهاي حمايت از زنان
بيسرپرست و بدسرپرست با رويکردي بر انديشههاي امام
خميني

(س)

فریبا حاجی علی
مهدیه محمد تقی زاده

چكيده :زنان بيسرپرست و بدسرپرست به الیلیهي نهفن وهر و و هقتت دي هاال
نامناسب ،مشكالت دج ماعي -رهنگي و شردلط روحي -رودني ولژهد که الدرنهد،
دز جمی آستبپذلرترلن ديشار جامق ب شمار ميآلند .با تفجه به الدالههها آمهار
ک حاکي دز روند رو ب رشد تقددال زنان بيسرپرست و سرپرست خانفدر الر س الهة
دختر دست و مشكالت ردودن دلن زنان ،نگاه ولژه ب مسهال و مشهكالت آن ها دمهر
رور و تأمتن نتازها دساسي آنان دز م مترلن وظالف حكفمت دست .مطهاب بها
آمفزهها مك ب دسالم ،حاکم حكفمت دسالمي ب عنفدن سرپرست جامق با تفجه
ب منابع مالي و ویل ي ک بر د ردال جامق الدرال ،میزم دست ک تفج ولژه الر دمفر دلن
زنان الدش باشد و آن ا رد تحت حمالت خفال يردر الهد .دلهن دمهر الر نمهام جم هفر
دسالمي دلردن نتز دز مباني مس حكمي برخفرالدر دست .دمام خمتني رهبرکبتر دنوهال،،
نتز الر تفصت ها خفال خطا ،ب مسئفلتن تفجه به مس فهق ان و محهرومتن رد ،که
دلن يشر دز زنان شام آن ا ميشفند ،س ارش نمفالهدند (دمام خمتني  5831چ .)8 :57
با دلن تفصهتف ،الر دلهن مواله به بررسهي مبهاني و هي و حوهفيي حمالهت دز زنهان
بيسرپرست و بدسرپرست پرالدخ شده دست و پس دز دثبات ویلت حاکم و دلهزدم
دو بر تفج ب مسال ديشار نتازمند جامق خ فصاً زنان بي سرپرست و بهدسرپرسهت،
دصفل و ستاستهالي ک بر طب آمفزهها

و ي و حوهفيي ،الر جم هفر دسهالمي

دلردن برد حمالت دز دلن يشر آستب پذلر ب کار گر شده ،بتان گراللده دست.
کليدواژهها :مباني ،دصهفل و ستاسهتهها ،ویلهت ،عهددلت دج مهاعي ،ر هاه ،دمنتهت،
حوفق ش روند
(س)

 . 5عفف هتأت عیمي گروه و و مباني حوفق دسالمي الدنشگاه دلزهردء
 .الدنشجف الک رد حوفق زن الر دسالم الدنشگاه تربتت مدرس

faribahaj@yahoo.com
m.mtaghizade@yahoo.com
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مقدمه
حمالت حاکم جامق دسالمي دز زنان بيسرپرست و بدسرپرست الر نمام حوفيي دسالم خ فصاً الر
آمفزهها مذهب تشتع سابو و پتشتن يف الدرال؛ با تفج ب مباني غني دسالمي ،حاکمان حكفمت
دسالمي ميبالست الر دمفر دي اال و دج مهاعي زنهاني که دز ع هده مخهار خهفال برنمهي آلنهد و
مشكالت ردودني رد م حم ميشفند تفج ولژهد الدش باشند حاکم جامق دسالمي مفظف دست
تا با صرف منابع بتت دلمال؛ همچفن زکات ،خمس ،دن ال و ...ک الر دخ تار دوست ،ديشار نتازمند
نفن زنان بيسرپرست و بدسرپرست رد مفرال حمالت يردر الهد.

 )1مباني حمايت از زنان بيسرپرست و بدسرپرست
الر بحث دز مبهاني دلهزدم حهاکم جامقه دسهالمي به عنهفدن سرپرسهت جامقه  ،به حمالهت دز زنهان
بيسرپرست و بدسرپرست بالد ب الو الس دالل دشاره نمفال:
1ـ )1ادله عام
الر الس دالل عام الر خ فص رورت حمالهت حهاکم دز زنهان بهيسرپرسهت و بدسرپرسهت ،بها
ب رهگتر دز دالل نویي شرعي (آلات و رودلات) و اللت عو  ،بحث ویلت حاکم الر دمفر حسب و
ویلت حاکم بر کسي ک ولي نددرال (بر طب رودلت دلسیطان ولي من ی ولي ل ) ،ميتفدن گ ت ک
عمفمتت دلن دالل  ،زنان بيسرپرست و بدسرپرست رد نتز الربرميگترال و رورت حمالت حاکم دز
دلن يشر رد نتز ميرساند و مسئفلتت حاکم رد الر حمالت دز دلن يشر ثابت ميکند.
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

الف)آيات ،روايات و دليل عقل

بر طب آلات و رودلات م قدال  ،حاکم دمت دسالمي ب عنفدن رهبر و سرپرست دمهت ،تكهالت ي رد
الر يبال د ردال پتدد ميکند .لذد الرخ فص زنان بيسرپرست و بدسرپرست نتهز مسهئفلتت مهيلابهد؛
حكم عو نتز مؤلد دلن مقنا دست.
آیات :الر بستار

دز آلات ،ههدف بقثهتهها و تشهكت حكفمهتهها ،بريهردر نمهام عاالینه

دج ماعي مطرح شده دست .دز جمی دلن آلات ميتفدن ب مفدرال زلر دشاره نمفال:
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مقاله

 « لَوَدْ أَرْسَیْنا رُسُیَنا بِالْبَتِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَقَ ُهمُ دلْكِ ها َ،وَ دلْمتهزدنَ لِتَوُهفمَ دلنَّهاسُ بِالْوِسْهط» «وَ دعْیَمُفد أَنَّما غَنِمْ ُمْ مِنْ شَيْءٍ َأَنَّ لِیَّ ِ خُمُسَ ُ وَ لِیرَّسُهفلِ وَ لِهذِ دلْوُرْبه وَ دلْتَ هام وَدلْمَساکتنِ وَ دبْنِ دلسَّبت

» (دن ال.)15:

« -خُذْ مِنْ أَمْفدلِ ِمْ صَدَقَةً تُطَ ِّرُهُمْ وَ تُزَکِّت ِمْ بِ ا وَصَ ِّ عَیَتْ

ِم» (تفب .)508:

مالتاتهالي نمتر خمس و زکات و خرد رد بگترند و صرف م الح مسیمتن کنند .دز جمیه ديشهار
نتازمند حمالت مالي حاکم زنان بيسرپرست و بدسرپرست هس ند ک

رور دست حاکم ج هت

تأمتن مقاش دي اال آن ا ،ب دلن يشر تفج ولژهد الدش باشد تا هدف تأمتن عددلت دج ماعي نتز
محو شفال.
روایات و سيره :الر رودلات م قدال  ،ب وظالف حاکم دسالمي دشاره شده دسهت و لكهي دز
وظالف حاکم ،حمالت دز ممیفمتن و مس فق ان عنفدن شده دست ،ن آنجا که سه مگر حوهفق
آن ا رد مفرال ت فلت و تجاوز يردر الداله دسهت و نه زمهاني که به اللته عهدم وجهفال سرپرسهت و
حمالتگر  ،حوفق آن ا سیب ميشفال.
ف بن شاذدن دز حفرت ر ا(ع) نو ميکند :ک آن حفرت الر بتان عیت وجهف ،دطاعهت
دولي دیمر ،دمفر رد ذکر رمفاله« :دز جمی آن عیتها دلهن دسهت که مها ههت له
میتها رد نميبتنتم ک بدون وجفال ل

سرپرست و ل

دز ريه هها و

رلتس ب حتهات خهفال دالدمه الداله و بهايي

مانده باشد؛ زلرد برد دمر اللن و النتا ناگزلر بالد ننتن شخ ي باشد ،بنهابردلن دز حكمهت خددونهد
حكتم ب الور دست ک مخیفيات خفال رد بيسرپرست بگذدرال با دلنك ميالدند وجفال ننتن شخ ي
برد آن ا رور دست و بدون آن زندگي آن ا تباه ميشفال؛ زلرد تحت رهبر دو ،بها الشمنانشهان
ميجنگند و الرآمدها میي و عمفمتشان رد عاالین توستم مهيکننهد و به وسهتی دو نمهاز جمقه و
جماعت برپا ميالدرند و الست س مگردن رد دز حرلم حوفق ممیفمتن کفتاه ميکننهد ( »...يمهي 5833

 .) 15 :5و نتز حفرت عیي(ع) مي رمالند :بار خددلا تف ميالدني ک آنچه مها به النبهال آن هسه تم
ب خاطر عالي ب سیطنت لا ننگ د كندن ب نتز دز حطام النتا نتست ،بیك بددن ج ت دسهت که
اللن تف رد ب جامق بازگرالدنتم و دصالح رد الر ش رها تف آشكار نمالتم ،تها بنهدگان سه مدلده تهف

( س)

دمنتت لابند و حدوال دجرد نشده تف ب دجرد الرآلد ( ...ن جدلبالغ  :خطب .)585
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الر دلن آلات پتامبر دکرم(ص) و ب تبع دلشان سهالر حكهام جامقه دسهالمي ،مهأمفر شهدهدنهد که
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لذد بر حاکم دست ک با رهبر و سرپرس ي خفال ،مس فق تن جامق رد مفرال حمالت خفال يردر
الداله ،الرآمدها میي و عمفمي رد با هدف حمالت آن ا و الر ج ت ب بفال و قتت مقتش ي دلشان ب
دلن يشر دخ اص الهد و الر مواب کساني ک حوفق آن ا رد تفتتع مهيکننهد ،به حمالهت دز آن ها
بپرالدزال .دز سف اللگر الر ستره و عمیكرال پتشفدلان اللني نتز ميبتنتم که لحمه د دز تهالش بهرد
دنجام تكالتف و دودمر دل ي نسبت ب مرالم و رعتت الرلغ ورزلدند و شخص پتهامبر دکهرم(ص) ،دلمه
مق فمتن(ع) و عیما دسالم الر دولتن يدم با تشكت حكفمت دسالمي تالش ميکرالند ک ب دجرد
ردمتن و دودمر دل ي نسبت ب رعتت پرالدخ و همچفن ن ر  ،تمامي د ردال جامق رد تحت حمالهت
خفال يردر الهند و نسبت ب ديشار محروم و مس فقف جامق ده مام و تفج ولژهد الدش ند.
لذد بر طب دلن رودلهت و تهديت الر سهتره پتهامبر و دلمه مق هفمتن  ،تهأمتن دمنتهت لكهي دز
م مترلن مسئفلتتها حاکم الر جامق  ،مطرح شده دست و حكام جامق دسالمي مسئفلتت د ردال
جامق خ فصاً د ردال قتفتر رد بر ع هده الدرنهد .دمهام خمتنهي مهي رمالنهد« :هرگهاه حكفمهت
دسالم تأستس شفال ،هم الر سالة يانفن با دمنتت کام ب سر م برند ،و هت حاکم ح نددرال
برخالف مورردت و يانفن شرع مط هر يهدم بهرالدرال» (دمهام خمتنهي  )78 :5835حهال آنكه لكهي دز
مس فقفترلن ديشار جامق دسالمي ،زنان بيسرپرست و بدسرپرست هس ند ک حمالهت حهاکم
دز آن ا دز دهم دمفر محفل شهده بهر دلشهان دسهت .به منمهفر تهأمتن دمنتهت زنهان بهيسرپرسهت و
بدسرپرس ي ک ب ج ت وددن وجفال سرپرست لا عدم دل ا نوش سرپرس يِ سرپرسهت دلشهان،
دز ج ت مالي و مقنف با مخاطردت زلاال الر زندگي مفدج هس ند ،نتازمند حمالهت حهاکم الر
ردس ا تأمتن دمنتت مالي و مقنف زندگي آن است تا همچفن پدر م ربان ،دمنتهت مهفرال نتهاز
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آن ا رد ردهم کند.
عقل :دز نمر عویي تشكت حكفمت و وجفال حاکم برد دلجاال نمم و عددلت و درتوا زندگي
دنسان با اللد عویي رور دست .رورت بريردر نمم الر جامق دسالمي دز مسهال م مهي دسهت
ک ن تن ا بر دساس ن فص دسالمي بیك ب عنفدن ل
گر

رورت عویي مفرال دت اق و ا دسالم يردر

دست .دز سف اللگر ،جامق ب ردهم بفالن خدمات رور همچفن دمفر ب ددش ي ،الرماني،

آمفزش و پرورش ،وجفال کایها دساسي و اللگر نتازمند ها زنهدگي دج مهاعي نتازمنهد دسهت
(آص ي  .)13-13 :5831دلن نتازمند ها و دردله خهدمات بهرد ديشهار محهروم جامقه خ فصهاً زنهان
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مقاله

بيسرپرست و بدسرپرست رورت بتش ر ميلابد تا الر سالة ردهم آورالن خهدمات هرور دز

ب) جايگاه واليت فقيه در امور حسبه

دز جمی وظال ي ک بر ع ده ولي وت گذدش شده دست ،رستدگي ب دمفر حسب دست .دمفر حسب
حاکم شرع لا حكفمت دسالمي دست .دز دمفر حسب ب دمفر يربي هم تقبتر شده ،لقنهي دمهفر که
خددوند و يربت دلي دهلل دنجام ميشفال (عمتد زنجاني . )7 :5833

برد

لذد حاکم دز با ،ویلت بر دمفر حسب  ،حمالت دز ديشار مس فقف و محروم دز جمی دمفر زنان
بيسرپرست و بدسرپرست رد بر ع ده الدرال و ب عنفدن سرپرست جامق دسالمي ،م فلي رستدگي ب
دمفر دلن يشر دسهت .الر دلهن خ هفص گ ه شهده دسهت« :الر دلنكه و ها ودجهد شهردلط ،دمهفر
بي سرپرست رد دز با ،حسب ودجب دست ب ع
5833

ده بگترند ،ظاهردً دشكالي وجهفال نهددرال( »...من مهر

.)861 :

با دلن مودم  ،دمفر زنان بيسرپرست لا بدسرپرست ک دز ل

سف ،بستار آستبپذلر هس ند و دز

سف اللگر تربتت رزنددن ب عنفدن نس آلنده جامق بر ع ده آن است ،دز ودجبهاتي دسهت که بهر
ع ده حاکم گذدش شده و حاکم ب عنفدن سرپرست ،مسئفل رستدگي ب دمفر آن است.
ج) واليت حاكم بر فاقد ولي

دز دنشقابات اللگر بحث ویلت حاکم ،ویلت بر کسي دست ک ولي نددرال (دلسطان ولي من ی ولي
ل ) و الر تقرلف دز سیطان گ

شده ،هر کسي ک الدرد سیطنت و يدرت دست ،دز نمفن هالي ک

مخ ص ب موام ویلت دسهت ،رسهتدگي به دمهفر د هردال بهيسرپرسهت دسهت :د هردال بهيسرپرسهت،
دشخاصي هس ند ک ولي و وصي خاصي نددرند ،لقني رال و جامقه حه الخالهت الر شهئفن آن رد
نددرال و دز همتن يبت دست مرالگاني ک ولي و ودرث لها وصهي نددشه و اللهن و متهردث آن ها نتهز
مشخص نتست .الر تمامي دلن مفدرال ،تن ا ل

موام رسمي بالد باشد تا رستدگي ب آن دمهفر رد بهر

ع ده بگترال (جفدال آمیي  .)501 :5863لذد نگاهي کفتاه ب و دسالمي الر زمتنه دمهفر که به وته
سپراله شده ،ميرساند ک و ا نفعي ویلت بر دمفدل غتّب و ي ر و دل ام و

( س)

.) 31: 5835

ايهد ولهي الدرنهد (نهفدلي
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عبارت دست دز دمفر ک الر جامق بالد باشد و مسئفل مشخ ي هم نددرال .کیت دلن دمفر بر ع ده
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الر خ فص بحث زنان بيسرپرست نتز دز آنجا ک ب اللت عدم وجفال سرپرست ،دلهن زنهان بها
مشكالت مالي و مقنف

ردودني روبرو ميشفند ،یزم دست حاکم جامقه دسهالمي دز بها ،ویل هي

ک بر د ردال بيسرپرست الدرال ،آن ا رد تحت پفشش و حمالت خفال يردر الهد.
 )2-1ادله خاص
الس اللگر دز دالل  ،ب طفر مس وتم ب بحث حمالت حاکم دز زنهان بهيسرپرسهت و بهد سرپرسهت
دشاره الدرال و حاکم بر طب دلن دالل ب حمالت دز دلن يشر مفظف دست:
الف) اخبار و سيره
(ع)

پتامبر دکرم(ص) و دلم مق فمتن ب عنفدن حاکم جامق دسالمي ،الر ج ت ر ع مشكالت و تهأمتن
دمنتت خانفدالهها زنان بيسرپرست و بدسرپرست ديددم ميکرالند.
الر عمیكرال دلهن رهبهردن دل هي و رودلهات نوه شهده دز آن ها ،حمالهت هها مخ یهف دز زنهان
بيسرپرست و بدسرپرست مشاهده ميشفال.
 -5پتامبر دکرم(ص) مي رمالند :ل تمان و زنان بيسرپرست رد ستر کن و نسهبت به ل تمهان ماننهد
پدر م ربان و برد زنان بي سرپرست همانند شهفهر اللسهفز بهاش ،تها الر عهف

دلهن خهدمات

ب دزد هر ن سي ک الر النتا ميکشي ي ر الر ب شت ب تف عطا شفال که ههر ي هر ب هر دز النتها
وآنچ الر آن دست ميباشد (طبرسي .)563 :5831
(ص)

 -دمام صاالق(ع) ب نو دز پتغمبر

رمفالند :من دز هر مؤمني ب خفال سهزدودرترم و دولفلهت
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الدرم و پس دز من دلن سزدودر رد عیي(ع) الدرال.
ب حفرت عر

شد :مقني دلن سخن نتست؟ رمفال :رمالش پتغمبر دسالم دست ک ههرکس

بمترال و دز خفال بدهي لا بازماندگان بيسرپرست ب جا گذدرال ،بر ع ده من دست (که اللهنش رد دالد
کنم و دز بازماندگانش سرپرس ي نمالم) و هر ک بمترال و مال دز خهفال به جها گهذدرال ،دز آن ورثه
دست ،پس هر گاه هر رال بمترال و مالي نددش باشد ،بر خفال ویلت نددرال و نفن مخهار عتهال
خفال رد نپرالدزال ،بر آن ا ح دمر و ن ي نددرال و پتهامبر دسهالم(ص) و دمتردلمهؤمنتن(ع) و دمامهان بقهد دز
دلشان میزم هس ند (ک مخار آن

ا رد بپرالدزند) (کیتني بيتا.) 61 :

06
بر طب دلن الو يسم ویلت ،حاکم میهزم به حمالهت دز زوجه مهرال غالهب و زوجه مهرال مم نهع دز

مقاله

ب) واليت حاكم بر غايب و ممتنع

پرالدخت ن وه مهيشهفال و هرور دسهت که حهاکم ن وه دلهن الو يشهر دز زنهان بهيسرپرسهت و
بدسرپرست تأمتن نمالد.
والیت بر غایب :الر خ فص زوج د ک همسرش غالب دست و تكالتف همسرش نسبت ب دو
همسرش دل ا کند .م مترلن وظت حاکم الر يبال زوج مهرال غالهب ،تهأمتن ن وه دو دز بتهت دلمهال
دست ،الر ر ي ک دمكان پرالدخت ن و زن دز دمفدل مرال غالب نباشهد؛ لهذد وظت ه حهاکم الر دلهن
خ فص ب شرح ذل دست:
 -5الر جالي ک شفهر غالب دست و مالي هم دز دو وجفال نددرال ،الر صهفرتي که مكهان زو
مشخص باشد ،حاکم شخ ي رد برد مطالب ن و زوج ب سف

دو مي رس د ( ا

هند :7 5156

.)138

 الر زمان غتبت من  ،همسر مرال غالب ميتفدند با دمر حاکم ،برد ت ت هزلن هها خهفال بهحسا ،من

ير

کند و من  ،پس دز حففر مفظف دست ک ير

الر دلن مفدرال بر و

رد دالد کند؛ نهرد که حهاکم

ویلت الدرال (نج ي .)873 :85 5867

 -8الر جالي نتز حاکم مفظف ب پرالدخت ن و دلن زنان دز بتت دلمال دست:
زناني ک شفهردن دلشان گم شده باشند و خبر دز دلشان ظاهر نباشد و خفلشان نددشه باشهند
ک ن و زنان دلشان رد بدهند و دگر ن و ب دلشان ندهند و آن زنان دز ن و خفال عهاجز آلنهد و صهبر
نكنند ،حال خفال رد ب حاکم شرع عر

نمالند .حاکم شرع زن رد میهزم مهيکنهد که ن هار سهال

من مر بماند و دز بتت دلمال ب دلشان ن و ميالهد

5

(ش تد ثاني . ) 31 :3 5158

دلب پرالدخت ن و زن دز بتت دلمال ،دز بزرگترلن م یحتهالي خفدنده شده ک بتت دلمال رد
برد
مرال م

آن تقتتن کرالهدند ( ا

هند  .)5 1 :3 5156همچنتن الرخ فص حمالهت حهاکم دز زوجه

وفال ،حكم طالق دلن زن دست( .نج ي 5867

.) 38 : 8

 . 5دلن مفمفن و مفامتن يرلب ب آن الر ک ب مخ یف و ي دز وت ان نو شده دست( :شتخ ب الي بيتها856 :؛ ا ه

( س)

هند :3 5156

.)5
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دل ا نميشفال ،حاکم مفظف دست دز با ،ویل ي ک بر شخص غالب الدرال ،تكالتف دو رد نسبت به

00
پژوهشنامة متين

والیت بر ممتنع :مو فال دز مم نع ،کسي دست ک دز دنجام تكالتف يانفني خفلش دسه نكاف
ورزلده لا دز رستدن صاحبان ح ب ح خفلش ،جیفگتر ميکند .دلب منمفر دم نهاع دخ تهار
دست ن ي ر  .نك حالز دهمتت آن دست ک برد دحردز دم نهاع ،دجبهار حهاکم یزم دسهت یهذد
مو فال دز مم نع کسي دست ک ح ي الر صفرت دجبار ،دز دنجام وظت خفالالدر ميکند.
بدلن ترتتب ،ميتفدن م فم دلن اللت رد دلنچنتن بتان کرال :هرگاه کسي دز دالد حوفق اللگردن
خفالالدر کراله لا دز دنجام تكالتف يانفني خفلش دم ناع ورزال لا مانع رسهتدن د هردال به حوفيشهان
گرالال ،حاکم جامق دسالمي ميتفدند به نتابهت دز و عمه کنهد و آنچه وظت ه دوسهت ،دز بها،
ویلت دنجام الهد .بنابردلن «دم ناع» و نتز «وجفال حاکم» الو شرط دساسي دجهرد دلهن ياعهده دسهت.
شرط اللگر «مطالب » و «الرخفدست صاحب ح

» دست (محو الدماال .) 53 :5835

الر خ فص مرال ک با وجفال تمكن مالي ن و زوج دش رد پرالدخت نميکنهد و دز پرالدخهت
آن سرپتچي ميکند ،وظت حاکم الر دلن خ فص ب شرح ذل دست -5 :حاکم شهفهر رد مجبهفر
ب پرالدخت ن و ميکند ،الر صفرتي ک شفهر دز پرالدخت ن و دم ناع ورزال ،حاکم مخ ار دست الر
حبس و تقزلر دو لا پرالدخت ن و دز مالي ک دز دو ظاهر دست ب متزدن ن و ح ي با هروش دمهفدلش
(سبزودر بيتا

.)850 :

 الر صفرت عدم پرالدخت ن و  ،همسر با دمر حاکم ميتفدند برد هزلن ها خفال ،ب حسا،من

ير

کند و من

مفظف دست ک ير

رد دالد کنهد ،نهرد که حهاکم الر دلهن مهفرال بهر و

ویلت الدرال (نج ي .)873 :85 5867
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 -2اصول و سياستهاي جمهوري اسالمي در حمايت از زنان بيسرپرسـت و
بدسرپرست
تأمتن عددلت دج ماعي دز طرل بريردر تفدزن دج ماعي ،ردهم نمفالن ر اه عمفمي ،تهأمتن دمنتهت
الر جامق  ،پتشگتر و کاهش م اسد دج ماعي و  ...همگي دصفل و ستاستهالي هس ند که دسهالم
دز ن اراله يرن پتش ،دلن دصفل و ستاستها رد الر نمام دج ماعي خفال ودرال ساخ دست.
الر يانفن دساسي ،هدف حكفمت ،رشد دنسان الر حرکت ب سف نمام دل ي بتان شهده دسهت و
وظالف الولت برد تأمتن حوفق مرالم به ولهژه گهروههها نتازمنهد و آسهتبپهذلر دز جمیه زنهان

02
ستاستها و دصفل تنمتم شده دست ،ب حمالت و تفج ب دلن يشر پرالدخ شده دست.

مقاله

بيسرپرست و بدسرپرست پتشبتني گراللده دست .الر سالر يفدنتن و مورّردت نتز ک الر سال همتن
الر دلن بخش ستاستها مدنمر حكفمت دسالمي با ههدف حمالهت ،ر هع مشهكالت و تهأمتن
حوفق زنان بيسرپرست و بدسرپرست مفرال بررسي يردر گر

دست .دز آنجا ک بريردر عهددلت

دست.
 )1-2عدالت اجتماعي
عددلت ،نخس تن و م مترلن مقتار درزلابي ستاستها دي اال و دج ماعي الولتهاست نهرد که
دگر ستاس ي ،بردنگتزدنندة دحساس برخفرالدر دز عددلت لا ديام کننده آن نباشد ،با مفدنهع بسهتار
مفدج ميشفال .آلات م قدال دز يرآن کرلم ب مسأل عددلت دج ماعي پرالدخ دست ،همانطفر ک
دز آلات يرآن برميآلد ،الر دسالم عددلت دج ماعي ،یس حكفمت دست. 5
همچنتن الر بتانات پتامبر(ص) و سترة نبف مؤلّددت بسهتار الدل بردهمتهت عهددلت و هرورت
عددلت پتشگي حكفمت و رهبر وجفال الدرال( .مجیسي  67 ،81 ،811 ، 10 ،561 :77 5151و  .)...نگرش
ب جالگاه عددلت الر حكفمت دمام عیي(ع) نتز ب خفبي بتانگر دهمتّت ودی وظت ة عددلت گسه ر
و عددلت خفدهي نمام و حكفمت دسالمي دست.
عددلت دج ماعي رد ميتفدن بدلن شرح بتان کرال:
دویً ،دلجهاال جامقه د م قهاالل و م هفدزن ،که الر آن شه رونددن ،الر دبقهاال گفنهاگفن مقنههف ،
دي اال  ،نمامي ،رهنگي ،ستاسي ،به صهفرت م هفدزن و م ناسهب رشهد کننهد؛ نهرد که رشهد و
پتشر ت الر ل

بقد و عوب ماندگي الر دبقاال اللگر ،جامق رد دز حال تقاالل خار ميکند.

ثانتاً ،حوفق ش رونددن الر دبقاال مخ یف برآوراله شفال و تبقتض الر بخشها مخ یهف جامقه ،
الر رصتها شغیي ،الر رسهتدگي به دخ ال هات و نهزدعهها ،الر توسهتم بتهتدلمهال و الرآمهدها
عمفمي و ...برنتده شفال .گرن عددلت دج ماعي ،ب مقنها نخسهت نتهز الدرد دهمتّهت دسهت؛ دمّها
مقمفیً ،الر بحث دز عددلت دج ماعي مقنا الوم ک الر بردبر ظیم و بيعددل ي يردرميگتهرال ،مهفرال
« .5لَوَدْ أَرْسَیْنا رُسُیَنا بِالْبَتِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَقَ ُمُ دلْكِ ا َ،وَ دلْمتزدنَ لِتَوُفمَ دلنَّاسُ بِالْوِسْهط» (حدلهد) 1 :؛ «أُمِهرْتُ لِأَعْهدِلَ بَتْهنَكُم»

( س)

(شفر )51 :؛ «إِنَّ دلیَّ َ لَأْمُرُ بِالْقَدْلِ وَ دلْإِحْسانِ» (نح .)30 :
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دج ماعي دز دهمّ ستاستها حكفمت ب شمار ميآلد ،بحث عددلت دج ماعي بر سالر مفدرال موهدم
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نمر دست (ورعهي )110 :5835؛ الر دندلش دمام خمتني نتز ،دلجاال عددلت دج ماعي ،دي اال و حمالت
دز محرومان دز حتاتيترلن دهددف الر تأستس جم فر دسالمي بفال:
با جم فر دسالمي سقاالت ،ختر ،صالح برد همة میت دست ...مس فق تن
ب حوفق خفالشهان مهيرسهند؛ تمهام ديشهار میّهت به حوهفق حوهة خفالشهان
ميرسهند؛ ظیهم وجهفر و سه م رلشه کهن مهيشهفال .الر جم هفر دسهالمي،
زورگفلي نتست ،الر جم فر دسالمي سه م نتسهت ،الر جم هفر دسهالمي
آزدال دست ،دس والل دست .همة ديشار میت الر جم هفر دسهالمي بالهد الر
ر اه باشند .الر جم فر دسالمي برد

ورد كر ر اه خفدهد شهد؛ مسه منددن

ب حوفق خفالشان ميرسند ...عددلت دل ي بر تمام میت ،سال ميد كنهد(دمهام
خمتني .)1 1 :6 5831

دمام خمتني م مترلن وظت ة رهبر و حكفمت رد تحو و دجرد عهددلت الر جامقه مهيالدنسهت
(دمام خمتني .)103 :8 5831

دز طر ي ب منمفر تحو عددلت دج ماعي ،شكي نتست که ر هع وهر و جیهفگتر دز دنباشه ن
بتش دز حد ثروت الر الست دغنتا و دلجاال غنا و ر اه برد عمفم د ردال جامقه

هرور دسهت؛ زلهرد

وجفال ور الر جامق نشان الهنده وجفال ظیم دست.
بنابردلن ،عددلت دلجا ،ميکند ک نمام دج ماعي الرصدال ر ع ور آنان برآلد و سفء تفزلع رد
دز بتن ببرال .برپالي يسط و عدل ن الر زمتن دلجاال دمكانات (بند  3دص سفم يانفن دساسهي) بهرد د هردال
جامق  ،ن الر زمتنة مسال دي اال (بند  5دصه سهفم يهانفن دساسهي) و نه الر زمتنه تهأمتن حوهفق و
دلجاال دمنتت برد تمامي د ردال جامق (بند  51دص سفم يانفن دساسهي) ،رلش کن کرالن ور و محرومتت
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

و  ...دز دصفل مفرال تفج يانفنگذدر الر جم فر دسهالمي بهفاله دسهت ،که الر زلهر نمفنه ههالي
آوراله شده دست (بند  5دص سفم يانفن دساسي).
قانون اساسی:

الر بند  6دص الوم يانفن دساسي جم فر دسالمي دلردن ن ي ههر گفنه سه مگر و سه م کشهي و
سیط گر و سیط پذلر و برپالي يسط و عدل و  ...مفرال تفج يردر گر ه دسهت .الر دصه سهفم
يانفن دساسي نتز ،برد تأمتن دلن هدف ،الولت مفظف شده دست همة دمكانات خفال رد بستج کند.

02
برنام الوم تفسق  :عنالت ب مناط محروم و روس اها با دولفلت دش غال ،ب ددشت و آمفزش ،تفلتهد

مقاله

برنام ها الوم ،سفم ،ن ارم تفسق دي اال  ،دج ماعي و رهنگي :دز طرحها دردل شهده الر
عمردن ،تقمتم و گس رش و ب بفال نمام تهأمتن دج مهاعي  ...به منمهفر پرالدخهت مسه مر به ديشهار
نتازمند ،زنان و کفالکان بيسرپرست و مقیفلتن؛ تفسق بتم ها دج ماعي ،تأمتن ب ددشت عمهفمي
الر برنام سفم تفسق نتز الر دجرد دص  3يانفن دساسي بهر تفسهقة عهددلت دج مهاعي تأکتهد
شده دست.
مااله  13برنام ن ارم ،بر وظت الولت ب دس وردر عددلت و ثبات دج ماعي دشاره ميکند.
«کاهش ور و محرومتت دز طرل تكت بر دلجاال الرآمد حاص دز دش غال ،برد گروهها يهاالر
ب کار و دالدمة کم

رساني ب گروهها مقیفل و نتازمند و »...لكي دز مفدرال ت رلح شده الر يانفن

پنج سال دول تفسق دست.
سند نشم دنددز جم فر دسالمي دلردن الر د  5101ش:
برپالي جامق تفسق لا

با جالگاه نخست دي اال  ،عیمي و ناور الرسطح منطو بها تأکتهد

بر عددلت دج ماعي متسر ميشفال.
سایر قوانين:

 .5يانفن ساخ ار نمام جامع ر اه و تأمتن دج ماعي؛
 .يانفن تأمتن زنان و کفالکان بيسرپرست (م ف 5875/3/ 1 ،ب نو دز توي زداله ) 6 :5836؛
.8آلتننام

ن ر دلمني ر اه دج ماعي (م ف،

 5831/8/هتأت وزلردن ،ب نو دز توي زداله )13: 5836؛

 .1سند کاهش ور (م ف 5831/1/1 ،هتأت وزلردن ،ب نو دز توي زداله .)63 :5836
الر بقد دي اال  ،دز نمر دسالم با تحو ستاستهالي همچفن تفدزن دج ماعي و تأمتن دج ماعي،
عددلت دج ماعي محو ميشفال.
 )1-1-2توازن اجتماعي

لكههي دز ستاسههتههها دصههفلي الر مك ههب دي ههاال دسههالم دلجههاال تههفدزن دج مههاعي و تقههدل
ثروتهاست( .توي زداله  .)150 :5836الر پرتف دلن ستاست ،زمتن هها یزم بهرد کسهب الرآمهد بهرد
 .5برنام الوم تفسق  ،خط مشيها دساسي ،بند  3و  6و 1

( س)

 .برنام سفم تفسق

مبانی فقهی ـ حقوقی ،اصول و سياستهای حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشههای امام خمينی

و گس رش بتم همگاني دست.

5

01
پژوهشنامة متين

همگان ردهم ميشهفال و دز سهف اللگهر بهرد جیهفگتر دز تمرکهز ثهروت و شهكاف طبوهاتي بها
دبزدرهالي ک الر دخ تار حاکم دسالمي دست الر ثروتهها تقهدل صهفرت مهيگتهرال .بنهابردلن دگهر
تههفدزن دج مههاعي الر جامقه د بريههردر گههرالال همگههان دز سههطح يابه يبههفل زنههدگي و ر ههاه نسههبي
برخفرالدرند و بدلن ترتتب با تحو تفدزن دج ماعي ،ور دز جامق رلش

کن ميگهرالال (کرمهي :5830

.)576

بنتانگذدر جم فر دسالمي دلردن مي رمالند« :دسالم برنام دش دلن دست ک مابتن وتر و غن و
نميالدنم ،کُرال و ترك و لُر و دلن ا رق نگذدرال .هم بردالر و همه بردبهر ،و بهردم همه

دسهت» (دمهام

خمتني .)131: 3 5831

 )2-1-2تأمين اجتماعي

لكي اللگر دز ستاستها مك ب دسالم برد تأمتن عددلت دج مهاعي ،تهأمتن دج مهاعي دسهت .ههر
کسي الوست الدرال نسبت ب تأمتن الوره ناتفدني خفال دطمتنان خاطر ب السهت آورال ،دز دلهنرو الر
الوره تفدنالي ديددم ب پسدنددز برد الوره قف و ناتفدني خفلش ميکند .ولي ن دلنگفن دست ک
همة د ردال الورهد دز زندگي خفلش رد الر يدرت کام برد دنجام کار ب سر ببرند و ن همة آنهان
تفدن پسدنددز یزم رد الدرند لا الر كر آن هس ند .بنابردلن تأمتن دج ماعي برد دلجاال دلهن دطمتنهان
خاطر الر د ردال ناتفدن و تأمتن نتازها آنان بريردر ميگرالال.
الف) مسئول تأمين اجتماعي
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

دص تأمتن دج ماعي الر دي اال دسالمي ،ب الو گفن دنجام ميگترال :لكي مسئفلتّت ک الت عمهفمي
دست و اللگر ح جامق الر الرآمدها عمفمي الولت دست.
-5ک الت عمفمي :بر همة مسیمانان ودجب ک الي دست ک الر حهدوال و شهردلط و دمكاناتشهان
ب تأمتن نتازمند ها

رور سالر بردالردن خفال ديددم کننهد ،مسهئفلتّت الولهت الر دلهن بهاره دلهن

دست ک مرالم رد ب دالد تكیتف شرعي خفال ودالدرال.
 ک الت الولت :تن ا نتازها حتاتي د ردال ب ع دة الولت نتست ،بیك تأمتن حهدّ «ک الهت» دززندگي (لقني حدّ ک ب طفرم قارف د ردال جامقة دسالمي الرآن سطح زندگي ميکنند) بهرالوش

01
.)665

مقاله

حاکم دست؛ زلرد مسئفلتت الولت «دعال » و دالدرة زنهدگي د هردال الر حهدّ ک

الهت دسهت (صهدر :5833

بر الولت یزم دست ک هم نتازها دساسهي هرال دز يبته غهذد ،لبهاس ،مسهكن و ...رد تها سهطح
ک الت نسبت ب شردلط دج ماعي برطرف کند و هم نتازها غتردساسي رد الر حد ک الت برطهرف
کند.

الر دصفل  3و  18يانفن دساسي ،تأمتن دج ماعي مفرال تفج وديع شده دست.
گذش دز يانفن دساسي ،يفدنتن برنام ها پنج سال تفسق دي اال  ،دج ماعي و رهنگي ،نتز ب
دلن م م پرالدخ دند و ردهبرالها حمال ي و بتم د تأمتن دج ماعي رد الر مفرال تمهامي ديشهارجامق
خ فصاً ديشار نتازمند و محروم دزجمیه زنهان بهيسرپرسهت و بدسرپرسهت نتهز مهفرال تفجه يهردر
الدالهدند .منشفر حوفق و مسئفلتتها زنان نتز ب دلن مسأل ده مام کا ي الدش دست.

5

دز آنجا ک ر ع نتاز و دح تا د هردال کهم الرآمهد ،نتازمنهد و آسهتبپهذلر ،ههدف تحوه تهأمتن
دج ماعي دست ،زنان بيسرپرست ،بدسرپرست و خفالسرپرسه ي که دز نتازمنهدترلن ديشهار جامقه
بفاله و همچنتن بستار آستبپذلر هس ند ،مفرال تفجه ولهژه و الر دولفلهتبنهد دلهن ستاسهتهها و
برنام رلز ها الر موفل تأمتن دج ماعي دست.

 )2-2رفاه عمومي
نمام دي اال دسالم برخهفرالدر جامقه دسهالمي دز ر هاه نسهبي و دسه االه دز نقمهتهها بتشهمار
خددوند رد مفرال نمر يردر الداله دست .الر بتانات رهبر کبتر دنوال ،نتز دلن م م اللده ميشفال:
حكفمت دسالم ل

نمام عاالین دست؛  ...بالد مرالم همه الر ر هاه باشهند؛

بالد ورد رد بردلشان كر کرال؛  ...حكفمت مال هم دست ،بردم هم بالد کار

 . 5منشفر حوفق و مسئفلتت ها زنان الر نمام جم فر دسالمي دلردن م ف ،38/6/85 ،مااله  17و  ،37ب نو دز (توي

( س)

زداله .)17 :5836

مبانی فقهی ـ حقوقی ،اصول و سياستهای حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشههای امام خمينی

ب) تأمين اجتماعي در قوانين و مقررات
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بكنند .بردم ق ا بالد بتش ر کار بكنند تا دلن ا رد برسانند به آن حهدها (دمهام

خمتني .) 05 :1 5831

و الر جا اللگر مي رمالند:
بالد ددکارم کنتد الر درجهاع مجهد و عممهت دسهالم که م مهش عممهت
مقنفم آن دست تا الر پناه حكفمت عدل دل
زندگ کنند (دمام خمتني 5831

هم طبوات الر ر اه و آسالش

.)817 :

دز دلن رو الولت دسالمي مفظف ب تأمتن زندگي آردم و مناسب برد جامقه دسهت و دمهفر
دي اال رد ب گفن د برنام رلز ميکند ک با ب رهگتر دز دبزدرها مشروع و منابع مالي مقر هي
شده ،همتش جامق م قالي رد ردهم نمالد .برد رستدن ب دلن م م ،رور دست زمتن ها رشهد
و تفسق الر جامق ردهم شفال و با آمفزش ش رونددن و درتوا سطح رهنگ و دخالق جامق  ،نت
ب دلن هدف تس ت لابد.
1ـ2ـ )2فراهم ساختن زمينههاي رشد و توسعه

بيش

گس رش آمفزش ني و درتوا سطح کارالدني نتروها مفلّد و کارآمد جامق  ،دساس رشد

و تفسق کشفر رد ردهم ميسازال .همچنتن د زدلش الرآمد جامق الر پرتف رشهد و تفسهقة دي هاال
بر سطح الرآمد الولت ميد زدلد و الست الولت رد برد رستدگي به نتازمنهددن و رسهاندن آن ها به
سطح عمفمي جامق باز ميگذدرال و ر اه عمفمي جامق رد تأمتن مينمالد.
الر رمالشي دز دمام خمتني ب دلن م م دشاره شده دست:
م م ههرلن عامه الر کسههب خفالک ههال و بازسههازم تفسههقة مردکههز عیمه و
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

تحوتوات و تمرکز و هددلت دمكانات و تشفل کام و هم جانبة مخ هرعتن
و مك ش تن و نتروهام م ق د و م خ

دست ک ش امت مبارزه بها ج ه

رد الدرند  ...و نشان الدالهدند ک م تفدنند کشفر رد روم پام خهفال نگه الدرنهد
(دمام خمتني .)513 : 5 5831

«دس االه دز عیفم و نفن و تربتت د ردال ماهر ب نسهبت دح تها بهرد تفسهق و پتشهر ت دي هاال
کشفر» الر بند  7دص ن

و سفم يانفن دساسي مفرال تفج يردر گر

دست.

01
لكي دز وظالف الولت دسالمي ،دلجهاال زمتنه و شهردلط مسهاعد تقیهتم و تربتهت شه رونددن دسهت،
تراللد نتست ک رشد و پتشر ت هم جانبة ل

کشفر و ح بستار دز مشكالت ل

مقاله

 )2-2-2آموزش شهروندان و ارتقاي سطح اخالقي و فرهنگي جامعه

کشفر الر

پرتف عیم ،آگاهي ،رشد دخاليي و مقنف مرالم دست .دمام خمتني مي رمالند:
کفشش کنتهد الر ت هذلب دخهالق و الر ودالدر کهرالن الوسه ان ان به ت هذلب
عیم مال هم دست ،توفد مال هم دست ،و کفشهش بهردم رسهتدن به عیهم و
توفد وظت ة همة ماست و همة شماست (دمام خمتني .)531 :53 5831

الولت جم فر دسالمي دلردن برد نت ب دهددف مذکفر مفظف شده دست همة دمكانات خفال
رد ب کار برال ،دلن مطیب الر دص سفم و سي يانفن دساسي مقطفف دست.
دز هدفها کالن برنام ها تفسق دي اال  ،دج ماعي و رهنگي نتز رشد دخاليي و مقنهف
مههرالم مقر ههي شههده دسههت .بنههد  76منشههفر حوههفق و مسههئفلتّتههها زنههان الر خ ههفص زنههان نتههز
سفدالآمفز  ،درتوا آمفزشي ،برخفرالدر دز دمكانات آمفزش و پرورش رد ح آن ا الدنس و بهر
آن تأکتد نمفاله دست (آلتدلی ي )117 :5836؛ دز آنجهالي که دعه ال موهام زن ،نوهش دساسهي دو الر
خانفداله و جامق دز دمفر م م محسهف ،مهيشهفال ،سهفدالآمفز و درتوها تح هتالت آنهان نتهز دز
دهمتّت ولژهد برخفرالدر دست .الولت مفظف دست ک دمكانهات یزم ج هت آمهفزش و پهرورش
زنان رد الر هرحال ح ي الر الورد االهترلن نواط کشهفر تهأمتن نمالهد .يانفنگهذدر نمهام دسهالمي ،الر
خ فص لكي دز نتازمندترلن و آستبپذلرترلن ديشار جامق  ،زنان بيسرپرست و بدسرپرسهت نتهز
دز دلن م م غا

نبفاله و من يفدنتن ذل  ،ب دبزدر و ستاستها یزم ج ت تأمتن دلن ح دشهاره

نمفاله دست:
الر تقرلف دز حمالتها

رهنگي ،دج ماعي مدنمر يانفن تأمتن زنان و کفالکان بهيسرپرسهت

آمههده دسههت 5:حمالههتههها

رهنگههي ،دج مههاعي شههام دردل ه خههدماتي نمتههر خههدمات آمفزشههي

(تح تیي) ،تربت ي ،کارلهابي ،آمهفزش حر ه و هن ج هت دلجهاال دشه غال ،خهدمات مشهاورهد و
مدالکار  ...دست .آلتننام دلن يانفن نتز دلن حمالتها رد م ّ تر ب بحث ميگذدرال.

 . 5يانفن تأمتن زنان و کفالکان بيسرپرست م ف ، 75/3/ 1،ماالة  ،1بند

( س)

.آلتننام دجردلي يانفن تأمتن زنان و کفالکان بيسرپرست م فّ ،5871/1/55 ،مفدال 1و1

مبانی فقهی ـ حقوقی ،اصول و سياستهای حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشههای امام خمينی

دخالق ...الر عیم و توفد کفشش کنتد ک عِیم ب هت کهس دنح هار نهددرال،
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الس فردلقم حمالت دز د هردال و خهانفدالههها نتازمنهد و بهيسرپرسهت سهازمان ب زلسه ي 5نتهز،
آمفزش حر و ن رد ب منمفر سفق الدالن دلن د ردال ب سف دش غال و دسه والل مهالي و دج مهاعي،
رور الدنس دست.
ح برخفرالدر زنان آستب اللده و آستبپذلر دج مهاعي دز حمالهتهها مناسهب به منمهفر
ب بفال و قتّت رهنگي خفال و جامق  ،دز جمی حوفق رهنگي و مقنف زنان مهدنمر منشهفرحوفق
زنان دست و الر بند  50منشفر نتز ،به حه ب هرهمنهد زنهان دز دطالعهات ،آمهفزشهها و کسهب
م ارتها و دمكانات کار ج ت دش غال مناسب و ح برخفرالدر دز حمالت الر دلن دمفر برد زنان
خفالسرپرست و سرپرست خانفدر دشاره شده دست.
 )2-2-2تأمين امنيّت

دمنتّت دز نتازها دساسي بشر دست ب طفر ک بدون برخفرالدر دز آن ،دهددف اللگر بشهر ماننهد
عددلت ،آزدال  ،رشد و پتشر ت عیمي و مقنف بدست نميآلد .دز دلن رو ،دز اللربهاز مهفرال تفجه
بفاله و تالش برد و ع يانفن و تشكت حكفمت و بريردر نمم الر جامق  ،بهرد تهأمتن دلهن نتهاز
دساسي دنجام گر

دست.

يرآن کرلم لكي دز دهددف دس وردر حاکمتّت خدد و دس خالف صالحان و طرح کیي دمامهت رد
تحو دمنتّت مقر ي کراله دست .سترة پتامبردکرم(ص) و دمهام عیهي(ع) نتهز الر الوردن حاکمتّهت نشهان
ميالهد ک تأمتن دمنتّت مرالم ،لكي دز م مترلن الغدغ ها آنان بفال .لكهي دز ولژگهيهها ع هر
طاللي و آرمانها ظ فر دمام ع ر(عج) بريردر دمنتت دست تا جالي ک دمهام م هد (عهج) خهفال رد
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

مال دمنتت دص

گت ي مينامند (مجیسي  ،830 :73 5151رودلت  ،5با.)80 ،

رهبرکبتر دنوال ،الر بتانات خفال مي رمالند:
مسیمانان هنگام م تفدنند الر دمنتت و آسالش ب سر براله ،دلمهان و دخهالق
ا یة خفال رد ح ظ کنند ک الر پناه حكفمهت عهدل و يهانفن يهردر گترنهد-

. 5الس فردلقم حمالت دز د هردال و خهانفدالههها نتازمنهد و بهيسرپرسهت م هفّ 5871/1/5 ،سهازمان ب زلسه ي بخهش
کم

ها سال غترمس مر.

.منشفر حوفق و مسئفلتّتها زنان الر نمام جم فر دسالمي دلردن م ف 38/6/8 ،شفرد عهالي دنوهال ،رهنگهي،
بند. 71

دکنفن وظت ماست ک طرح حكفم دسهالم رد به دجهرد الرآورلهم و پتهااله

مقاله

حكفم ک دسهالم نمهام و طهرز دالدره و يهفدنتنش رد طردحه کهراله دسهت-

26

کنتم .دمتدودرم ک مقر طرز حكفمت و دصفل ستاس و دج ماع دسالم ب
گروه ام عمتم بشر مفج الر د كار ب وجفال آورال ،و يدرت ک دز ن فت
مرالم پدلد م آلد عام دس وردر نمام دسالم شفال (دمام خمتني .)518 : 5835

محتطي ،دمنتت شخ ي ،دمنتت دج ماع و دمنتت ستاسي ،تحت عنفدن دمنتت دنساني مطرح ميشفال.
الف) امنيت اقتصادی :نمام دي اال مفرال نمر يانفن دساسي ،نهفعي دي هاال دنسهاني بها ههدف
تأمتن دمنتت دنسانها و رهالي بخش آن ا دز نتاز ب مسكن ،خفردك ،پفشاك ،ب ددشت ،کهار،
آمفزش و پرورش و همچنتن رهالي آن ا دز وحشت گرسنگي ،ور ،بتمار  ،بيخانماني و بي-
سفدال دست .ردهكار يانفن دساسي برد دس وردر دلن سطح دز دمنتت رد ميتهفدن همهان ردهبهرال
ح اظت الدنست ک ننانچ گ

شد دز الو وج حمالت و تفدنمندساز تشكت شده و م فلي

آن الولت جم فر دسالمي دسهت .الر بنهد  5دز دصه سهفم ،دصه ن ه و سهفم و  ...يهانفن
دساسي ب دلن مفرال پرالدخ دست.
ب) امنيت اجتماعی :دمنتت دج ماعي شخص به مقنهي دمنتهت جهان ،مهال ،آبهرو و مفيقتهت
دج ماعي شخص دز جانهب عفدمه دج مهاعي دسهت لقنهي دز جانهب د هردال اللگهر ،سهالرگروههها
وحكفمت و يانفن ،جان و مال و آبرو و مفيقتت دج ماعي رال مفرال ت دلد و خطهر يهردر نگتهرال
(دخفدن کاظمي .) 1 :5831

الر دندلش دسالمي ،دمنتت دج مهاعي رد بالهد الر سهال توهفد ،عهددلت ،رعالهت حرمهت ،حوهفق
دنسانها و ال اع دز ممیفمان و محرومان و برخفرال با م سددن ،مجرمان ،بزهكاردن و ر ع وهر ،تهأمتن
ر اه و مقتشت مرالم وح ظ آزدال ها مشروع و حاکمتت عاالینه  ،حوهاني ،يهانفني ،و مقتارهها
دنساني و دل ي جس جف کرال.
ج) امنيت قضايي و امنيت شخصي :دمنتت يفالي ،همچفن ن ر دست ک دبقاال اللگر دمنتت
رد پفشش الداله و حمالت ميکند .دمام عیي(ع) الر منشفر مال

دش ر با ترستم ستما يفاوت و

الدوردن ،ب زلبالي و اليت مبحث دمنتت يفالي رد تشرلح نمفالهدند .الر دلن باره ،دمام الر
ب کارگتر يفات شرلف ،تتزبتن و با فتیت و دز خانفدالهها تفدنا و شالس برد مسئفلتّت

( س)

يفاوت تأکتد ميکنند .دلشان الر دلن ردز ،ستزاله ص ت رد برد يا ي و س وظت رد برد

مبانی فقهی ـ حقوقی ،اصول و سياستهای حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشههای امام خمينی

دبقاال مخ یف دمنتت دز جمی دمنتت دي اال  ،غذدلي ،دمنتت ب ددشت و سالمت ،دمنتت زلسهت
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الولت الر بردبر يفات برميشمارال ک دگر دلن وظالف الو طر الرست دنجام شفال ،دمنتت يفالي
مح فل آن خفدهد بفال (ن جدلبالغ  :نام .)18
دما الر خ فص دمنتت شخ ي گ

شده دست ک دمنتت رال عبارت دست دز حال ي ک هرال

دز لحاظ جسمي و روحي الر آن ارغ دز ترس و آستب رستدن ب جان و مال لا آبهرو خهفال لها دز
الست الدالن آن ا زندگي کند (دخفدن کاظمي  .)533 :5831آلات دل ي با تأکتد بر دص کردمت و درزش
ودی دنسان ،برح ظ حرمت و حرلم دو و دمنتت شخ ي و مخال ت با هر گفنه تقهد به دو پها
شرالهدند .دلن مقنا ب ولژه دز موام عالت د ک خددوند برد دنسان يال شده ،ب ر متده ميشفال و
نك م م آنك خددوند الر يرآن کرلم دنسان رد الر مفدرال م قدال س فاله دست.

5

الر يانفن دساسي جم فر دسالمي دلردن نتز دمنتت شخ ي ،عمدتاً ذل عنفدن دمنتت يفهالي و
م فنتت شخ ي الر بردبر تقر

اللگهردن طهرح شهده دسهت .تهأمتن دمنتهت زنهان بهيسرپرسهت و

بدسرپرست ب عنفدن يشرآستب اللده و آستبپذلر جامق دز دهمتت بسزدلي برخفرالدر دست ،دمنتت
دي اال الرصدر نتازمند ها دلن زنان بفاله و ب النبال آن دمنتت مقنهف دلهن زنهان حهالز دهمتهت
دست.
محفر و دساس حمالتها و ديددمات دجردلي آلتننام يانفن تأمتن زنان و کفالکان بيسرپرست،
دلجاال دمنتت دج ماعي و دي اال

زندگي دلن زنان دست (م ف 5871/1/55 ،هتأت وزلردن ،مااله ،5ب نوه

دز توي زداله  .) 3 :5836الس فردلقم حمالت دز د ردال و خهانفدالههها نتازمنهد و بهيسرپرسهت سهازمان
ب زلس ي نتز محفر و دساس حمالتها و ديددمات سازمان رد دلجاال دمنتت بهرد خهانفدالههها تحهت
پفشش خفال خفدنده دست (م ف 5871/1/5 ،ب نو دز توي زداله .)86 :5836
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

تمامي ديددمات تونتني و دجردلي الر خ فص حمالت دز زنان بيسرپرست و بدسرپرسهت ،دعهم
دز حمالتها دي اال و تفدنبخشي ،دج ماعي و رهنگي الر ردس ا تأمتن دمنتت دلن زنان دست.
منشفرحوفق و مسئفلتتها زنان الر بند  83خفال ب ح برخفرالدر ماالردن دز دمنتت ماال
و مقنف خ فصاً الر دلام سالمند و دزکارد االگي دشاره ميکند .تمامي حوفق شناخ شده الر
منشفر برد زنان بيسرپرست ،بدسرپرست و خفالسرپرست با هدف دعه ال دمنتهت دي هاال و
دج ماعي دلن زنان دست.

( . 5مؤمنفن51 :؛ بوره81 ، 80 :؛ دحزد7 :،؛

ّیت1 :؛ دسردء70 :؛ ک ف:

؛ دنسان8 :؛ نح 5 5 :؛ جاثت .) 3 :58 :

22
سف جامق روبرو هس ند ،نتاز

رور دست ک الولت ،ب عنفدن م ك

دمفر جامق مفظهف به

مقاله

دز سفلي اللگر دمنتت رال و دج ماعي دلن يشر دز زنان ک با مخاطردت زلاال ب خ هفص دز
تأمتن دلن نتازهاست .الرخ هفص مهدلردن و همكهاردن الر محهتطهها شهغیي دلهن زنهان ،دعفها
خانفداله ،همسردن ساب  ،همسردن نایل قیي آنان و سالر د ردال جامق  ،تأمتن دمنتهت مهالي ،جهاني و
هدف دمنتت و درتوا آن الر جامق  ،لكي دز دصیيترلن وظالف حكفمت ،تهالش بهرد کهاهش و
پتشگتر دز م اسد و دنحرد ات دج ماعي دست.
 )2-2-4پيشگيري از مفاسد و انحرافات اجتماعي

م یحان دج ماعي ک الر رأس آن ا دنبتا و رهبردن دل ي يردر الدرند همهفدره بها دحسهاس مسهئفلتت و
تكیتف ،ننتن رسال ي رد برالوش کشتده و بر دساس مبدأ و مقاال ،ردهكار ولژهد برد دصهالح هرال
و جامق دردل الدالهدند (آياجاني .) 67 :57 5835
دما الرخ فص زنان ،عیيرغم آنچ گمان ميشده دست زن بها آ هرلنش ولهژه خهفال نوهش
حساس و پردهمت ي برع ده الدرال ،دما همتن آ رلنش ولژه و ظرد تها زنان غالبهاً دز سهف زنهان و
مرالدن ب دنحردف گردلتده و گاه جنالتها وحش ناك آ رلده دست .الر تفصت ها دمام خمتني ب
زنان آمده دست:
دسالم زن رد مث مرال الر همة شئفن -الر هم شئفن -همان طفرم ک مرال الر
هم شئفن الخالت الدرال زن هم الخالت الدرال .همان طهفرم که مهرال بالهد دز
ساال دج نا ،کند ،زن هم بالد دز ساال دج نا ،کند .زن ا نبالهد میقبهة السهت
جفدن ام هرزه بشهفند .زن ها نبالهد موهام خفالشهان رد مهنحط کننهد و خهددم
ناخفدس بَزَك کراله بترون بتالند و الر دنمار مهرالم اسهد يهردر بگترنهد .زن ها
بالد دنسان باشند .زن ا بالد توهفد الدشه باشهند ....همهة يهفدنتن دسهالم بهردم
صالح جامق دست .آن ا ک زن ا رد م خفدهند میقبة مرالدن و میقبة جفدن هام
اسد يردر بدهند ختان كارند .زن ا نبالد گفل بخفرند؛ زن ا گمهان نكننهد که
دلن موام زن دست ک بالد بزك کراله بترون بروال با سرِ باز و لخت! دلن موام
زن نتست؛ دلن عروس

بازم دست ن زن (دمام خمتني .)800-805 :6 5831
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آبرولي دلن زنان مس فقف دز دهمتت بسزدلي برخفرالدر دست .لذد ننانچ دشهاره شهد الر رده تهأمتن

( س)
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دز آنجا ک زنان بيسرپرست و بدسرپرست ،بتش دز سالر ديشار زنان الر مقر

دلهن آسهتبهها

هس ند ،تأمتن دمنتت رال دلن زنان و خانفدالهها آن ا رور دست .با تفج ب دلن مبنا مهيبتنهتم
ک يفدنتن و برنام ها جم فر دسالمي نتز دز دلن م م غا

نبفالهدند.

الر يانفن برنام ن ارم تفسق دي اال  ،دج ماعي و رهنگي آمده دست ،الولهت مكیهف دسهت
ب منمفر پتشگتر و کاهش آستبهها دج مهاعي نسهبت به ت ته طهرح جهامع کن هرل و کهاهش
آستبها دج ماعي ،با تأکتد بر پتشگتر دز دع تاال ب مهفدال مخهدر ،مشه م بهر محفرههالي ديهددم
نمالد.
الر م فب دههددف و دصهفل تشهكت خهانفداله ،دلمهن سهاز خهانفداله دز آسهتب و بحهردنهها
دج ماعي و حمالت دز خانفدالهها آستب اللده ،هدف ه م مطرح شده دست و ب منمفر تأمتن دلن
هدف ،دبزدر مطرح شده دست:
 )5درتوا آگاهي دعفا خانفداله نسبت ب هنجارها و ناهنجار ها و آسهتبهها دج مهاعي و
خانفدالگي ب منمفر برخفرال صحتح با مشكالت و بحردنها زندگي.
) محا مت و جیفگتر دز آستبپذلر خانفداله ،دز طرل مبارزه هم جانب با ناهنجار هها و
آستبها دج ماعي( دع تاال ،طالق ،ردر و .) ...
 )8دتخاذ تددبتر مناسب ج ت حمالت دز خانفدالهها آستباللده و کهاهش هالقات ناشهي دز
بحردنها خانفدالگي و دج ماعي.
 )1حمالت دز زنان و کفالکان الر بردبر هرگفن تقر

دعفا خانفداله نسبت ب حوهفق آنهان و

ناهنجار ها ر ار آنان.
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

 )2-2-5حفظ كرامت و شأن زن و نهاد خانواده

کردمت زن الر دسالم دز همان آغاز ظ فر دلن اللن عمتم دلشأن با وجفال شخ تتها بزرگي نفن
حفرت خدلج (س) ،حفرت زهرد(س) ،اطم بنت دسد و ...مفجفاللت و دس مردر لا ت .رهبهر کبتهر
دنوال ،الر خ فص جالگاه و شأن زنان مي رمالند:
زن دنسان دست؛ آن هم ل

دنسان بزرگ .زن مرب جامق دست ،دز الدمن زن

دنسان ا پتدد م شفند .مرحی دولِ مرال و زن صحتح ،دز الدمهن زن دسهت .مربه
دنسان ا زن دست .سقاالت و شواوت کشفرها بس ب وجهفال زن دسهت .زن بها

کشفر رد آباال م کند .مبدأ هم سقاالت ا دز الدمن زن بیند مه شهفال .زن مبهدأ

مقاله

تربتت صحتح خفالش دنسان الرست مه کنهد؛ و بها تربتهت صهحتح خهفالش

22

هم سقاالت ا بالد باشد (دمام خمتني .)883 :7 5831

بند

منشفرحوفق و مسهئفلتتهها زنهان نتهز ،دصه

يهانفن دساسهي ،همچنهتن نشهم دنهددز

جم فر دسالمي دلردن الر د  5101هجر شمسي ب دلن م م پرالدخ دند.
دج ماعي زن و کفالك بيسرپرست ،دلن يشهر دز د هردال رد تحهت پفشهش حمالهتهها خهفال يهردر
ميالهد.
الر الس فردلقم حمالت دز د ردال و خانفدالهها

نتازمند و بيسرپرسهت (م هف 5871/1/5 ،سهازمان

ب زلس ي) ،ح ظ حرمت و شخ تت مدالجفلان ،دز دولتن مردجقات آن ا رور الدنس شده دسهت؛
لذد رور دست تمامي حمالتها و ديددمات تفدنبخشي و بازتفدني سازمانها و ن االها الول ي و
غتر الول ي ،با ح ظ کردمت و شأن زنان بيسرپرست و بدسرپرست صفرت بگترال.
و الر ن الت الرخ فص جالگاه و شأن خانفداله بالد گ ت دسالم ب عنهفدن مك بهي دنسهان سهاز،
بتش رلن عنالت رد ب تكرلم ،تنزل و تقالي خانفداله الدرال و دلن ن اال مودس رد کهانفن تربتهت و م هد
مفالّت و رحمت ميشمرال و هدف دز تشكت خانفداله رد الس تابي ب سكفن و آردمش برمهيشهمارال.
الس تابي ب دلن دهددف ودی مك ب دسالم نتازمند تفج جد

ب خانفداله و پتااله کرالن يهفدنتن آن

الر دسالم دست و رور دست کیت ستاس گذدر ها الر تمام سطفح ،الر ردسه ا تقهالي و م هالح
خانفداله باشد.
دمام خمتني الر خ فص جالگاه خانفداله مي رمالند:
نوش خانفداله و خ فص ماالر الر نفن این و پدر الر نفجفدنان بستار حسهاس
دست؛ و دگر رزنددن الر الدمن ماالردن و حمالت پدردن م ق د ب طفر شالسه
و با آمفزش صحتح تربتت شده و ب مددرس رس االه شفند ،کار مقیمهان نتهز
آسان ر خفدهد بفال .دساسهاً تربتهت دز الدمهان پهاك مهاالر و جهفدر پهدر شهروع
م شهفال و بها تربتهت دسهالم و صهحتح آنهان دسه والل و آزدالم و تق هد به
م الح کشفر پال رلزم م شفال (دمام خمتني .) 11 :51 5831

لذد الر مودم يانفن دساسي ،الر دص الهم ،الر ستاستها کمي برنام ن ارم تفسق نتز ح هظ

( س)

ن اال خانفداله تأکتد شده دست.
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يانفن تأمتن زنان و کفالکان بيسرپرست (م ف ،)5875/3/ 1 ،الر ج هت ح هظ شهئفن و حوهفق
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رور دست زنان بيسرپرست و بدسرپرس ي ک الغدغ دصیي آن ا ح ظ ن اال خانفدالهدشان و
سالمت رزنددنشان دست ،مفرال تفج يانفنگذدردن و برنام رلزدن يردر گترند .حمالهت حكفمهت دز
خانفدالهها دلن زنان برد ح ظ شأن دلشان ،و مفيقتت دلن زنان الر خانفداله ،همچنتن ردهم آمدن
زمتن تربتت نس سالم و با دلمان ،مسئفل و مؤثر الر رشد و تريي خانفداله و جامق  ،دز دهم دمفر نمام
جم فر دسالمي دست.
 )2-2-6رعايت حقوق شهروندي

حوفق ش روند عبارت دست دز مجمفع حوفيي ک الر نمام حوفيي کشفر ب شه رونددن آن ،بها
لحاظ کرالن الو دص کردمت دنساني و منع تبقتض الر ج ت ردهم ساز رشد شخ هتت هرال و
دج ماعي آن ا تقی ميگترال .حوفق ش روند الس دول ،حوفيي ک ت

ت

ش رونددن نسبت به

لكدلگر الدرند و بالد رعالت نمالند ک ن اال دج ماعي آن بخش دز حوهفق شه روند الر م هاالل
حوفق خ فصي دست و لتكن بخش دعممي دز حوفق ش روند  ،حوهفيي دسهت که بالهد تفسهط
الولت و حكفمت نسبت ب ش روند رعالت گرالال (د شار .)5833
يانفن برنام ن ارم تفسق الر مااله  ،500الولت رد مفظهف کهراله دسهت که به منمهفر درتوها
حوفق دنساني «منشفرحوفق ش روند » رد تنمتم و ب ت فلب مردجع ذ ربط برساند.
پتااله شدن تمامي دصفل و ستاستهالي ک مطرح شهد تفسهط حكفمهت دسهالمي ،الر حوتوهت
رعالت حوفق ش روند تفسط حكفمت دست و با دجردلي کرالن آن ها تمهامي حوهفق مربهفط به
ش رونددن و دز جمی آنان زنان بيسرپرست و بدسرپرست محو شده دست.
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

حوفق ش روند مفرال دشاره الر يانفن دساسي با تفجّ ب دبقاال گفناگفن آن ب شرح زلر دست:
5ه حوفق ستاسي ه دج ماعي ش رونددن :الر دصهفل  7 ، 6 ، 1 ، 8 ،3 ،8بهددن پرالدخ ه شهده
دست.
 حوفق دي اال و ر اه دج ماعي :الر دصفل  16 ،85 3 ، 3بددن پرالدخ شده دست. -8حوفق يفالي :الر دصفل  83 ،87 ،81 ،81 ،88 ،8و  83بددن پرالدخ شده دست.
 -1حوفق رهنگي :الر دصفل  0و 8بددن پرالدخ شده دست.
با دجرد تمامي دلن حوفق تفسط حكفمت ،دص رعالت حوفق ش روند محو شده دست و
دز آنجا ک زنان بيسرپرست و بدسرپرست نتز دز جمی شه رونددني هسه ند که نتهاز به حمالهت و

21
بتش ر برخفرالدر دست و لكي دز دهددف حكفمهت ،تحوه حوهفق شه روند الر خ هفص آنهان

مقاله

تفج ولژه حكفمت الدرند ،لذد رعالت دلن دصفل و ستاستها الرخ فص آنان دز جالگاه و دهمتت
دست.

 -5با وجفال يفدنتن نسب اً کا ي الر زمتن حوفق زنان ،دما ب اللته عهدم برنامه رلهز و مهدلرلت
صحتح و وجفال رهنگ حاکم بر جامق  ،زنان دز رصتها و مفيقتتها کا ي برد دجرد و دحواق
دلن حوفق برخفرالدر نتس ند .الر مفرال زنان بالد پذلر ت که الر دلجهاال رصهتهها و مفيقتهتهها
نابردبر ،خفال نتز نوش مؤثر رد دل ا ميکنند .بایر ن سطح آمهفزش و تح هتالت و آگهاهيهها
عمفمي ،شانس زنان رد الر تغتتر عرف و رهنگ حاکم بر جامق و دلجاال رصتها بردبر با مرالدن
د زدلش ميالههد .دلهن مسهأل باعهث مهي شهفال تها زنهان الر مفديهع بهروز مشهكالت و حهفدالثي نمتهر
بيسرپرس ي با خفالباور و ت كر صحتح ،مشكالت خفال و رزنددنشان رد ر ع نمالند.
 بيسرپرس ي دمروزه تن ا بار بيسرپرست بفالن رد با خفال حم نمهيکنهد بیكه الر پهس آن،تمامي دبقاال شخ ت ي ،ر ار  ،رودني و دج ماعي رد تحت تأثتر يردر ميالهد.
ل

زن بيسرپرست الر صفرتي ک تأمتن حددي شردلط زندگتش با مشهكالت همهرده باشهد،

دگر مرتكب ديددمات خالف يانفن و کارها ناهنجار شفال ،الور دز ت فر نتست .الر خ فص زنان
بدسرپرست نتز بالد گ ت ک دلن زنان با مشكالت عدلدهد مفدج ند؛ ب ظاهر سرپرسه ي زنهدگي
آن ا با مرال دست دما ن تن ا دز سرپرس ي شالسه د برخهفرالدر نتسه ند بیكه به ج هت آنكه ظهاهردً
سرپرست الدرند دز بستار دز حمالتها يانفني محرومند.
 -8بر کسي پفشتده نتست که رسهتدن به منزلهتهها دج مهاعي بهرد زنهان بهيسرپرسهت و
بدسرپرست ،با حمالتها کنفني و رهنگ حاکم بر جامق  ،بقتد ب نمر ميرسد.
 -1دز جمی مفدرال ک ب دلن يشر دز جامق  ،دمتد و نشاط ميبخشد و مال تحهرك و اللگرمهي
بتشتر آن ا ميشفال ،تأمتن زندگي و روشن بهفالن و هقتت آلنهده دلهن يشهر دسهت .وظت ه هردهم
آورالن دمكانات و زمتن دحواق حوفق زنان بيسرپرست و بدسرپرست برع ده الولت دست.

مبانی فقهی ـ حقوقی ،اصول و سياستهای حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشههای امام خمينی

نتيجهگيري

( س)
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پژوهشنامة متين

 – 1لذد بر طب منابع مق بر و ي :حهاکم جامقه دسهالمي به عنهفدن سرپرسهت جامقه میهزم به
حمالت دز زنان بيسرپرست و بدسرپرست دست الر بحث دز مباني دلزدم حهاکم به حمالهت دز دلهن
زنان ،ب الو الس دالل دشاره شد :دالل عام ودالل خاص.
 -6با عنالت ب دلن آمفزهها دسالمي و تفج ب نوش و جالگاه مرالم و بسط عددلت و ر ع ور
و محرومتت ،بريردر تهفدزن و تهأمتن دج مهاعي ،هردهم نمهفالن ر هاه عمهفمي و رشهد و تفسهق و
خفالک الي و الرن الت تأمتن دمنتهت و نمهم الر جامقه و پتشهگتر و کهاهش م اسهد و دنحرد هات
دج ماعي و ، ...نمام جم فر دسالمي دلردن همفدره تفج ولژهد رد ب زنان الدش و همانگفن که
الر بتانات مكرر بنتانگذدر جم فر دسالمي دلردن مشاهده ميگرالال ،الرك درزش و جالگاه دنسهاني
زن و کفشش الر ج ت درتوا سطح کت ي زندگي زنان جامق  ،دز دهم وظالف حكفمت و الولهت
بفاله دست؛ الردلن متان زنهان بهيسرپرسهت وبدسرپرسهت به لحهاظ آسهتبپهذلربفالن و نتازمنهد
ودح تا بتش ر ،مفرال تفج خاص حكفمت بفالهدند.

منابع
ـ

آص ي ،محمد م د  )5831( .مبانی نظری حكومت اسالمی ،بررسی فقهی تطبيقی ،ترجم محمد سپ ر ،
ت ردن :مجمع تورلب مذدهب دسالمي ،مقاونت رهنگي .

ـ

آياجاني ،ن ردهلل(.پالتز « )5835دس ردتژ يرآن الر مفدج با دنحرد ات دج ماعي» ،کتاب زنان ،دن شاردت
شفرد

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

ـ

رهنگي -دج ماعي زنان.

آلتدلی ي ،زهرد )5836( .شرح منشورحقوق و مسئوليّت های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران ،ت ردن:
دمفرزنان و خانفداله ن اال رلاست جم فر .

ـ

دخفدن کاظمي ،ب ردم )5831( .امنيت در نظام سياسی اسالم ،ت ردن :کانفن دندلش جفدن.

ـ

د شار ،دسددهلل 51( .آبان  )5833تارلخچ حاکمتت ،يانفن دساسي و حوفق ش روند الر دلردن ،ب نو دز
www.tabnak.ir/fa/news/71432

ـ

دمام خمتني ،ستد روح دهلل )5835( .والیت فقيه (حكومت اسالمی) ،ت ردن :مؤسس تنمتم و نشر آثار دمام
(س)

خمتني  ،ناپ و نشر عرو .
ـ

هههههههههههههه  )5831( .صحيفه امام (الوره

(س)

جید ) ،ت ردن :مؤسس تنمتم و نشر آثار دمام خمتني  ،ناپ

و نشر عرو  ،ناپ ن ارم.
ـ

توي زداله ،مر ت و طتب آرتتددر )5836( .زنان سرپرست خانوار در آینه قانون ،ت ردن :دن شاردت سفره م ر.

ـ

سبزودر  ،محمد باير بن مؤمن( .بيتا) کفایه االحكام ،يم :مؤسس نشر دسالمي.

ـ

ش تد ثاني ،زلن دلدلن بن عیي جبقي عامیي5158( .ق) مسالک االفهام الی تنقيح شرائع االسالم ،يم :مؤسس

مقاله

ـ

جفدال آمیي ،عبددهلل )5863( .والیت فقيه ،ت ردن :مرکز نشر رهنگي رجا.
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مقارف دیسالمت .
ـ

صدر ،محمدباير )5833( .اقتصادنا ،بتروت :الدردل كر.

ـ

طبرسي ،عیي بن حسن دبفدل ف  )5831( .مشكاه االنوار ،نجف:ک ابخان حتدرل .

ـ

عمتد زنجاني ،عباسقیي )5833( .بایسته های فقه سياسی ،ت ردن :دن شاردت مجد.

ـ

ا

ـ

يمي ،محمد بن عیي بن حستن بن بابفل  )5833( .توحيد ،يم :جامق مدرستن.

ـ

کرمي ،محمدم د و محمد پفرمند )5830(.مبانی فقهی اقتصاد اسالمی ،ت ردن :سمت.

ـ

کیتني ،محمد بن لقوف( .،بيتا) اصول کافی ،ترجم ستد جفدال م ط ف  ،ت ردن :نشر رهنگ ده

هند  ،محمد بن حسن 5156( .ق) کشف اللثام عن قواعد احكام ،يم :مؤسس نشر دسالمي.

(ع)

بتت .
ـ

مجیسي ،محمدباير5151( .ق) بحاراالنوار ،بتروت :مؤسس دلف اء.

ـ

محو الدماال ،م ط ي )5835( .قواعد فقه ،ت ردن :مرکز نشر عیفم دسالمي.

ـ

من مر  ،حستنقیي )5870( .مبانی فقهی حكومت اسالمی ،ترجم محمد صیفدتي ،ت ردن :نشر م كر.

ـ

نج ي ،محمد حسن )5867(.جواهر الكالم فی شرح شرائع االسالم ،تحوت  :عباس يفناني ،ت ردن :الدردلك ب
دیسالمت .

ـ

نفدلي ،عیي دکبر )5835( .نظریه دولت دینی ،ت ردن :ال ر نشر مقارف.

ـ

ورعي ،جفدال )5835( .حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان ،يم :البترخان مجیس خبرگان رهبر .
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ـ

شتخ ب الي ،محمد بن حستن( .بيتا) جامع عباسی ،ت ردن :مؤسس دن شاردت ردهاني.

( س)

