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        ::::مقدمه مولف مقدمه مولف مقدمه مولف مقدمه مولف 

  

كنيم كه سرآغاز همه آغازهاسـت ، دل          دفتر خويش را با ياري خدا آغاز مي       

طلبـيم   تنها او را مـدد مـي  . بنديم كه آرامش دلهاست  تنها به لطف و مهر او مي  

جوئيم كه بهترين دليـل   و راه از او مي. كه بهترين ياور و برترين نگهدارنده است       

  .و راهنماست 

تر   كمي و كيفي داوطلبان ورود به دانشگاه از يك سو و دقيق        رشد روز افزون  

اي را بين داوطلبان كنكور ايجاد      شدن سواالت كنكور از سوي ديگر رقابت فشرده       

  نموده است  

پيچيدگي و نارسائي متن كتب درسي و سـنگين بـودن ايـن دروس متاسـفانه           

تواند منبع مطالعه شـخص باشـد را بـه            اين واقعيت را كه تنها كتاب درسي نمي       

محتواي سواالت كنكور سالهاي گذشـته دروس اختـصاصي   . ارمغان آورده است  

ـ                 ه سـواالت   نشان داده كه سواالت كنكور از حالت كليشه فراتـر رفتـه و تبـديل ب

  :شود  لذا كتاب حاضر با ويژگيهاي زير عرضه مي. مفهومي شده است 

  .بندي شده  هاي كنكور به صورت طبقه تشريح دروس و ارائه تست)1

  ارائه نكات كليدي هر درس)2

در پايان از جناب آقاي مهندس يگانه كه در اين كار مـشوق مـن بودنـد                 

  . كمال تشكر و قدرداني را دارم 

  

        ي كاميابي شما عزيزان ي كاميابي شما عزيزان ي كاميابي شما عزيزان ي كاميابي شما عزيزان با آرزوبا آرزوبا آرزوبا آرزو
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  »حقوق خانواده در اسالم«

   تعريف حقوق

زماني كه مردم از ظلم و ستم خسته شدند به فكر افتادند تا براي بهبود .  ايجاد ارتباط با ساير مردم است:الزمة زندگي اجتماعي

 منازعات مردم به طريق ،شود  حقوق باعث مي.شود يده مينام» حقوق «   مجموع اين قوانين .روابط خود قوانين و مقرراتي وضع كنند

كند تا فرد ستم كشيده يا زيان ديده به جاي آن كه شخصاً از  اي براي دادخواهي مردم ايجاد مي  يعني محكمه،بهتري خاتمه پيدا كند

  .گيرد  جاي وجدان و ارادة افراد را مي وجدان و ارادة جامعه است كه،توان گفت حقوق  بنابراين مي. كند به آن مراجعه كنددفاع ،خود

  »تعريف حق « 

  .حقوق جمع حق است

  .اي عام و ضد باطل است حق كلمه

  .است» حق تعالي « كاملترين مصداق آن 

  . مجموع قوانين و مقررات حاكم بر اعمال و روابط مردم است:حقوقـ 1

حقوق در اين »  حقوق اسالم ،مثالً حقوق ايران« كند  جبور ميدر صورتي كه دولت الزم و ضروري بداند افراد را به رعايت حقوق م

  .شود معني نيز حقوق ذاتي ناميده مي

 يعني اين حقوق به صورت ذاتي به وجود خواهد آمد و افراد . حقوق بالذات و قطع نظر از افراد است،زيرا در اين مورد مقصود از حقوق

  .نظري راجع به آن ندارند

  .شود  حقوق هميشه به صورت جمع استعمال مي:)ا طبيعيفطري ي (در حقوق ذاتي

  .نفقه زن به عهده شوهر استدر عقد دائم قانون مدني مقرر داشته 

  .طبق اين ماده، حق فردي زن كه مطالبة نفقه از شوهر است مورد تأييد حقوق ذاتي قرار گرفته است

  …… حق رأي و، حق مالكيت،ثل حق آزادي م. قدرت يا امتيازي است كه شخص در مقابل اشخاص ديگر دارد:حق

  .گويند اين حقوق را حقوق فردي مي

  .كند  حقوق ذاتي تعيين مي، تعريف و حدود حقوق فردي را::::����������������

   ». شامل قوانين عام و خاص است،حقوق ذاتي« 

  .ها و كلية قوانين است نامه ا و نظامه دار تصويب كرده و شامل تصويب نامه  مقرراتي است كه مقام صالحيت  مجموعه:قوانين به معناي عام

  . مقرارتي است كه به تصويب مجلس رسيده باشد: به معناي خاص:قوانين

 . يا كتب حقوقي،گيرد مثل دانشكدة حقوق حقوق در معناي ديگري نيز مورد استفاده قرار مي

 :اند هاي حقوق به دو گروه تقسيم شده رشته

  المللي ق داخلي و حقوق بينحقو )ب  حقوق عمومي و حقوق خصوصي )الف

  :»حقوق عمومي و حقوق خصوصي « 

تمام مقرراتي كه . (سازد  مجموع مقررات حاكم بر روابط دولت و مأموران دولت با مردم است و سازمانهاي دولتي را منظم مي:حقوق عمومي

  .) دهد  پوشش حقوق عمومي قرار ميمربوط به قواي سه گانه است  طرز اعمال حاكميت دولت و سازمانهاي دولتي را  نيز تحت

  . مجموع قواعد و مقررات حاكم بر روابط اشخاص است:حقوق خصوصي

  .)  تجارتي و تعهدات اشخاص در برابر هم تحت پوشش حقوق خصوصي است،تمام مقررات حاكم بر روابط خانوادگي(

  فصل اول           
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  . روابط افراد يك مملكت است:موضوع اصلي حقوق خصوصي

  ي عموم هاي حقوق رشته

  الملل عمومي حقوق بين )د  ماليه )ج  حقوق اداري )ب  حقوق اساسي )الف

  .كه شامل عموم مردم است←» حقوق مادر «  يا همان :حقوق اساسي

ي آن را ساز اصلي حركت تكامل قانون اساسي خانواده را واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان دانسته است و زمينه

  .داند توافق عقيدتي و آرماني انسان مي

  . فراهم كردن امكانات تشكيل خانواده از وظايف حكومت است:طبق قانون اساسي

 ،همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني« گويد  قانون اساسي در حمايت از زن مي

  .»اعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم برخوردارند  اجتم، اقتصادي،سياسي

  . مهمترين رشتة خصوصي است:حقوق مدني

  .است كه مربوط به روابط خصوصي مردم است. … ارث و ، مالكيت، احوال شخصية خانواده:موضوع حقوق مدني

 و قواعد آن .تماعي و اخالقي و مذهبي استو آميخته با مسائل اج» است  حقوق خانواده يكي از مهمترين بخشهاي حقوق مدني « ::::����������������

  .مربوط به نظم عمومي و اخالق حسنه است

  :منابع طبيعي و اخالقي خانواده

   .تر است ترين واحد اجتماعي است كه مبنا و پاية هر اجتماع بزرگ ترين و در عين حال طبيعي خانواده قديمي

  .دس خاص برخوردار استخانواده به عنوان واحدي طبيعي وانساني از احترام و تق

  . تأمين محبت واقعي و عميق بين اعضاي خانواده است،مهمترين و ارزشمندترين نقش خانواده

 نگهداري از معلوالن و سالمندان و تأمين مخارج زندگي آنها را ،همچنين خانواده از نظر اخالقي و عواطف انساني و هم به لحاظ سنتي

  .نيز بر عهده دارد

از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي است همه قوانين و مقررات و « ه قانون اساسي مقرر داشته است در مورد خانواد

هاي مربوط به آن بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده به پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه  ريزي برنامه

  .»حقوق و اخالق اسالمي باشد

  .»مند شود  خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره « :دارد حقوق بشر اعالم مياعالميه 

  :دولت و خانواده

  . پس دولت قادر نيست جانشين خانواده شود. برومند و متعادل انكارناپذير است،نقش خانواده در پرورش كودكان سالم

  . خودداري كند،سازد مي كه كانون خانواده را متزلزل ميدولت بايد از هرگونه اقدا

ها را برهم زد دولت از طريق نهادهاي   آرامش خانواده،خانواده نياز به ثبات و آرامش و احترام متقابل دارد و نبايد با تغيير مداوم قوانين

  .دكن  اجتماعي و سياسي از نهاد خانواده حمايت مي، اقتصادي، تربيتي،مختلف فرهنگي

  : خانواده بر دو مبناست

  اقتصادي )ب  اجتماعي )الف

  :مباني اجتماعي خانواده

  . نخستين جايگاه آمادگي كودك براي زندگي اجتماعي بوده و هست، خانواده،در طول تاريخ

  .خانواده اولين وسيلة انتقال ميراث فرهنگي به كودكان است كه زنان و مردان فرداي كشورند

 و نقش سازندگي . نيرومند ساخت تا از آسيبهاي اجتماعي مصون بمانند،ها را براي تأمين سعادت فردي و اجتماعي دهبنابراين بايد خانوا

  .خود را بدون انحراف ايفا نمايند

   باورهاي كودك نقش اصلي را بر عهده دارد و بر نوع روابطي كه فرد در اجتماع با ديگران دارد تأثير،گيري ارزشها خانواده در شكل

  .گذارد مي



        

 
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9  حقوق خانواده در اسالمحقوق خانواده در اسالمحقوق خانواده در اسالمحقوق خانواده در اسالم

  :مباني اقتصادي خانواده
  »مثل يك خانواده كشاورز  « . مالي كشور دارد خانواده از نظر اقتصادي سهم مهمي در رشد و توسعة اقتصادي و باال بردن بنية

راي كساني  دولت ب، در جوامع صنعتي. نقش مهمي در گردش پول كشور بر عهده دارند،انداز سرمايه هاي كوچك خود ها با پس خانواده
نقش مهمي در .. …هاي رفاهي و كمك بهداشتي و   تأمين مسكن ارزان برنامه،كه قادر به انجام كار نيستند از طريق تأمين اجتماعي

  .كند مسئوليتهاي اقتصادي اين افراد ايفا مي
  . صالح دولتي وضع شده باشدهاي  است و مقصود از آن تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمان)قانون(منابع حقوق زيكي ا

ر گرديده از سوي مجلس شوراي اسالمي وضع رمقبا تشريفاتي كه در قانون اساسي شود كه  ص، قانون به قواعدي گفته ميخا در معناي
  .رسد پرسي، به طور مستقيم به تصويب مي شود و از راه همه مي

  :مراحل وضع قانون
   انتشار قانون- 3 امضاي قانون      -2 تصويب قانون     -1

هاي فردي باشد و  شود تا پاسدار حقوق و آزادي  قانون، برقراري نظم و آرامش در جامعه است و قانون تصويب و اجرا ميدي وجو فلسفه
  .از شهروندان حمايت كند

ه اين قواعد و مقررات به چ چنان. شود آور باشد كه مقررات و قواعد اجتماعي ناميده مي روابط مردم و اجتماع بايد تابع قواعد الزام
  .گيرد  به خود ميقانونشود، نام  اي تصويب  دار قانوني و به موجب نوشته تيي مقام صالح وسيله

  : از جمله. از اين رو وجود و بقاي هر اجتماع نيازمند قانون است
   امنيت و نظم عموميقوانين مربوط به ايجاد) 2قانين مربوط به روابط حقوقي ميان افراد                   ) 1

  .گرداند زند و ترس از جرم را بر مردم مستولي مي شود و نظم جامعه را بر هم مي جرم و جنايت سبب ناامني مي
  .گردد عه ميمافزايش جرم در يك جامعه مانع توسعه اقتصادي و اجتماعي و به عبارت بهتر مانع پيشرفت جا

گذاري و  در گرو فضاي امن براي سرمايهامع است، توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامع ترين عامل توسعه جو امروزه حاكميت قانون مهم
  .بازار مطمئن است تا رفاه و آسايش همگان تامين گردد

  .ماند اما با ظلم باقي ماندني نيست  مي كشور با كفر باقي: فرمايند مي) ص(پيامبر اسالم حضرت محمد 
  :دارد  قانون اساسي مقرر مي22اصل 

  »كند  ترتيبي كه قانون معين مي وتوان دستگير كرد مگر به حكم كس را نميهيچ«
  :دارد اساسي مقرر مي  قانون35اصل 

  ». انتخاب نمايندوكيلي طرفين حق دارند براي خود  ها، همه ي دادگاه در همه«
  :دارد اساسي مقرر مي  قانون38اصل 

  »ع استهرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطالعات ممنو«
  :دارد اساسي مقرر مي  قانون39اصل 

  ». ممنوع استهتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد«
  ي سياسي و فرهنگي در زمينه: عدالت اجتماعي
  . مردم براي عمومعبارت است از توزيع عادالنه درآمد و ايجاد رفاه اقتصادي: عدالت اقتصادي

  .كند ي قضاييه اجراي آن را تضمين مي قوه. كند ي مجريه آن را اجرا مي قوه. كند گذاري قانون را تصويب مي ي مقننه يا قانون قوه
ها و  ي نافرماني اوليه آشكار گرديد بزه يا جرم بود، زيرا گردهم آمدن مردم، زمينههايي كه با تجمع افراد در جوامع  از نخستين پديده

  .ورد كه به نفع افراد و اجتماع نبودآبرخوردهاي گوناگوني را به وجود 
جرم عبارت است از نقض قوانين حاكم بر رفتار اجتماعي آن گونه كه در يك ماده قانون كيفري توضيح داده شده است و اين قوانين 

  .آيد توسط مردمي كه نيروي سياسي و اجتماعي دارند بوجود مي
به اين . آيد  بوجود نميي خودعلتي است و هيچ چيزي به خوداند كه هر معلولي داراي   محققان به اين واقعيت پي بردهبزهكار چيست؟

مرتكب جرم از اين رو هر فردي كه . سازد گذارد و او را ناسازگار مي اي است كه بر روي فرد اثر مي ترتيب هر جرمي داراي عوامل سازنده
  .شود گذرد و مجرم مي ن از مرز سالمت ميشود زير فشارهاي گوناگو مي

هاي شديد  توان از بزهكاري كودكان و نوجوانان و تكرار جرم پيشگيري كرد، زندان و مجازات و تنبيه نمي مجازات اتجربه ثابت نموده است كه ب
  .دهد د را به تكرار جرم سوق ميجويي را تشديد و فر نه تنها تاثيري در تغيير رفتار و اعمال رفتار ندارد، بلكه گاهي حس انتقام

 با جرم آن است كه علل ههاي مبارز تر از اقدامات و تدابير واكنشي است و يكي از راه هزينه به طور كلي پيشگيري از جرم، موثرتر و كم
  .اجتماعي جرم را كشف و براي بهبود  وضع مادي و معنوي افراد جامعه با آن علل مبارزه كرد



  

 
 
  

  10  مجموعه سؤاالت و آموزش نكته به نكته مديريت خانوادهمجموعه سؤاالت و آموزش نكته به نكته مديريت خانوادهمجموعه سؤاالت و آموزش نكته به نكته مديريت خانوادهمجموعه سؤاالت و آموزش نكته به نكته مديريت خانواده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »)نكاح(ازدواج «

  .كند  معتبر و شرعي و علني مي، رسمي، بين زن و مرد را بر حسب عرف و قانون ازدواج يك بنياد اجتماعي است كه رابطة

  .گيرد در برمي … فرزندان و،و بعضي از حقوق و وظايف آنان را نسبت به يكديگر

  .ست ااحوال شخصيهنكاح و طالق در قانون مدني ايران جزء 

گيرد كه عبارتند از مجموع صفات انسان   تمام مسائل حقوق خانوادگي و مسائل مربوط به وضعيت اشخاص را در برمي:احوال شخصيه

  … اقامتگاه و، اسم، تبعيت، ازدواج:كند مثل  يك شخص در اجتماع داراي حقوق شده و آن حقوق را اجرا مي،كه به اعتبار آنها

 قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طالق و اهليت اشخاص و وارث در مورد كلية اتباع دارد  مقرر مي قانون مدني::::����������������

  .بود خواهد مجريايران و لو اين كه مقيم در خارج باشند 

  ) :نكاح(منابع و مأخذ مقررات مربوط به ازدواج 
  .مندرج است» در نكاح و طالق « نوان قانون مدني تحت ع» هفتم « مقررات و قوانين مربوط به ازدواج در كتاب 

  . گرفته شده استفقه اماميه ازد همة اين موا

  ) نكاح(تعريف ازدواج 
 قراردادي است كه به موجب آن زن و مرد به قصد زندگي مشترك و كمك به ، ازدواج.نكاح در لغت به معناي عقد زناشويي بستن است

   .شوند يكديگر قانوناً با هم متحد مي

  :شود  تعريف چند نتيجه حاصل مياز اين

  .شود از اتحاد قانوني زن و مرد حاصل مي )ج.            مقصود از آن زندگي مشترك است )ب               .ازدواج عقد است )الف

  ) مقصود از ازدواج شراكت در زندگي است (.ترين كاركرد ازدواج داشتن فرزندان و تربيت و پرورش آنهاست اساسي

  .اح بايد در محضر يكي از صاحبان دفاتر ازدواج وطالق كه نمايندة رسمي و قانوني دولت هستند با تشريفات معيني به ثبت برسدعقد نك

 وصول به آرامش و دسترسي به مودت و دوستي و توليد و تداوم نسل و پايبند ساختن زن و مرد به كانون خانوادگي و :هدف از ازدواج

  .هداري و تربيت فرزندان حاصل از ازدواج استمكلف ساختن آنها به نگا

آرامش و سكونت خاطر شما باشد و بين شما و  هايي آفريد كه ماية از نفوس شما برايتان جفت« از جمله آيات خداوند در قرآن مجيد 

  .»آنها مهر و محبت را پاية يگانگي قرار داد 

  انواع ازدواج

   :نكاح در حقوق ايران بر دو قسمت است

  ) موقت و متعه(نكاح منقطع  )ب          نكاح دائم )الف

  )  بر تعظيم و تكريم موقعيت عقد است ،اساس اين ازدواج (.كه پاية تشكيل خانواده است،  ازدواجي است هميشگي :نكاح دائم

  .شود ه پيروي ميگويند در فقه اماميه و قانون مدني است كه از فقه امامي كه آن را متعه نيز مي) يا موقت (:نكاح منقطع

  ) كند  داراي نظم و قاعده است و تعهداتي براي طرفين ايجاد مي،نكاح منقطع (::::����������������٭

  )  نكاح خود به خود منحل خواهد شد، بايد مدت آن معين شود و در پايان مدت،در نكاح منقطع(

 شوهر از  و زن، كه شرط كند و در صورت فوتتواند تقاضاي نفقه كند مگر اين  زن نمي. همچنين مهريه نيز به زن تعلق دارد::::����������������٭

  .برند يكديگر ارث نمي

  ازدواج در اسالم 
  . عقد ازدواج را مهمترين امر بر پايه اساسي اجتماع دانسته و به قواعد و اصول اخالقي استوار ساخته است،دين مقدس اسالم

  فصل دوم
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