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 -1مقدمه و بیان مسئله

نصوص و متون معتبر دینى و عقل سلیم بر هدفمند بودن شریعت 1اسالم داللت دارند .قرآن
کریم در آیات بسیارى نهتنها براى کلّیت ارسال رسل و انزال کتب نتایج و اهدافى را برمىشمارد
(بقره 151 ،129 ،و 213؛ آل عمران164 ،؛ اعراف157 ،؛ انفال24 ،؛ حدید 9 ،و 25؛ جمعه ،)2 ،بلکه گاهى
براى احکام جزیى و خُ رد نیز غرض یا اغراض خاصى را بیان مىکند ( بقره183 ،؛ مائده97 ،؛ توبه،
103؛ عنکبوت .)45 ،احادیث فراوانى نیز بر این اصل تأکید میکنند (فيضاالسالم اصفهانى:1379 ،

 34 ،33و  .)640همچنین متونى که از گذشتگان به ما رسیده ،قاعدهی تبعیت احکام از مصالح
و مفاسد ،لزوم مصلحت در تشریع و «الواجبات الشرعیه ألطاف فی الواجبات العقلیه» (علیدوست،

 )117-119 :1382همگی حاکی از هدفدار بودن شریعت است.

همین نگاه هدفدار در تمام اجزا و ارکان تشریع و تکوین عالم نهفته است؛ برای مثال از نظر
اسالم ازدواج بنایی مقدس است و نزد خداوند بنایی محبوبتر از آن وجود ندارد (مجلسی:1403 ،

80

ج  ،100ص .)222به همین دلیل اسالم به تزویج جوانان فرمان داده است (نور .)32 ،حراست از
خانواده واجب و تالش برای تقویت و تحکیم پیوندهای خانوادگی ستایش کردنی است و پاداشی
معادل جهاد در راه خدا دارد .آیات و روایات بقای خانواده را یک هدف مهم در شریعت میداند
و از همینرو طالق حداقلی درنظر گرفته است .در اسناد و قواعد دستوری نیز نصوص فراوانی
دربارهی اصالت خانواده و وجوب حفظ آن وجود دارد.
رویکرد شارع مقدس درخصوص خانواده چنین مینماید که حفظ خانواده  -باتوجه به کارکردی
که در ایجاد نظام انسانی متعادل و معقول دارد  -هم بالذات و هم بالتبعیه موضوعیت دارد و باید
تمام ارکان مستقر در آن برای حفظ و بقای خانواده تالش کنند؛ برای مثال ،عالمه حلی در باب
اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده بیان میکند« :ازدواج رباط مقدسی است که خداوند بین زوجین
قرار داده برای تنظیم حیات بشر و میتوان گفت نوعی مشارکت دو نفر است در یک قرارداد که
هریک باید به تکالیف خود واقف باشند؛ و از این جهت شبیه عقد شرکت بین دو نفر است ،با این
تفاوت که نتایج مثبت یا منفی این عقد قرارداد تنها محدود به این دو نفر نبوده ،بلکه خانواده و
جامعه را تحتالشعاع قرار میدهد» ( اسدی حلی.)183 :1413 ،

بنابراین میتوان گفت ،اصل استحکام مبانی دینی دارد و رویکرد شارع مقدس در جهت
شکلدهی خانوادهی متعالی است؛ لذا حاصل بهکارگیری اصل فوقالذکر توجه به حفظ خانواده
 .1مراد از شریعت در این بحث احکامى است که خداوند براى بندگان مقرّر فرموده یا اذن تشریع آن را به دیگران داده است.
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در فتواست و بالتبع هر حکم و قانونی که ممکن است برای منافع شخصی اعضای خانواده و در
راستای نفی استحکام ذات خانواده باشد و پایههای آن را متزلزل کند مرفوع است؛ مگر اینکه اصرار
بر حفظ خانواده به اشاعهی فحشا و گسترش رذیلههای اخالقی منجر شود؛ برای مثال وقتی شوهر
به وظایف همسری خود بیتوجه است و برخالف درخواست زوجه به طالق وی نیز راضی نمیشود،
مشکالت جدی را بهدنبال خواهد داشت .قرآن کریم از این وضعیت به «إمساک إضراری» تعبیر
کرده است 1.در این حالت ،به دلیل از دست رفتن کارکردهای نهاد خانواده نهتنها اصل «استحکام
خانواده» جایی ندارد ،بلکه باید هرچه زودتر زمینهی انفصال چنین خانوادههایی را فراهم کرد.
حقوق و وظایف متقابل زوجین از اموری است که دین مبین اسالم برای تحکیم خانواده و
رشد و بالندگی آن وضع کرده است .رعایت این حقوق و انجام مسئولیتهای مربوط به آن سبب
نزدیکی و صمیمیت بیشتر زوجین میشود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری میکند
(اسحاقی و شعبانی.)137 :1398 ،

حقوقى كه شارع مقدس براى زن يا شوهر قرار داده تعبد محض نيست كه مناط آن دور از
فهم بشر باشد ،بلكه براى حفظ كيان خانواده قوانينى  -كه براساس عدالت استوار است  -وضع
كرده است و مقتضاى عدالت دينى و اسالمى -که مالهب حق بر آن استوار است  -اين است كه
همچنانكه شارع مقدس دربارهی نفقه و لباس و مسكن حقوقى وضع کرده بايد براى تأمين نياز
جنسى -كه امرى حياتى و مهم براى بشر و يكى از اهداف اساسى ازدواج است ،حقوقى را براى
زوجین در نظر بگيرد .تأمين نياز جنسى نه تنها از اهداف شخصى زوجين در ازدواج است ،بلكه
يكى از اغراض اصلى شارع مقدس در ترغيب به ازدواج است تا زوجين تأمين شوند و به فحشاء و
منكرات كشيده نشوند .چنانکه محققين دنيا نيز چنين حقوقى را قائلاند .این نظر که «مرد در
تأمين نياز جنسى تام االختيار است و زن هيچگونه حقى از اين ناحيه ندارد» با مذاق شارع حكيم
كه براساس عدالت قوانين جعل كرده و به انسانها اجازه نمىدهد كه به ديگران ضرر بزنند ياديگران را در حرج قرار بدهند -سازگار نيست ،بنابراين بايد شارع مقدس قانونى وضع كرده باشد
تا از ايجاد ضرر و حرج پيشگيرى کند (شبیری زنجانی :1419 ،ج ،5ص .)1412

مبتنی بر همین رویکرد الزم است بررسی شود آیا میتوان اصلی با عنوان اصل «استحکام خانواده»
را معیار صدور حکم و فتوا قرار داد؟ و این اصل میتواند چه جایگاهی در نظام تشریعی خانواده داشته
باشد؟ فرضیهی نویسندگان بر این است که مبتنی بر نگاه هدفدار شریعت در پیریزی احکام فردی و
 .1إمساک إضراری حالتی است که در آن دوام زناشویی برای زوجه ضرری است؛ زیرا زوج به تعهدات خود در قبال زوجه
پایبند نیست یا قادر به ایفای وظایف زناشویی نمیباشد (هدایتنیا.)114 :1391 ،
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اجتماعی و باتوجه به رویکرد تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ،تمامی احکام مقرر در باب خانواده باید
با محوریت توجه به استحکام خانواده و با لحاظ حفظ تمامی کارکردهای آن باشد .مفهوم این اصل
از نظر لغوی و اصطالحی و تبیین نظریهی مختار با بررسی ادلهی آن و درنهایت شیوهی بهکارگیری
این اصل در کشف حکم در مسائل مربوط به خانواده بررسی شده است.
 -2تعریف مفاهیم
 -1-2مفهوم لغوی اصل
اصل در لغت به معنای ریشه ،بسیار استفاده شده است (صاحببن عباد :1414 ،ج  ،8ص )187؛

ل الشّ يء ريشه و پايه هر چيزى است كه اگر آن پايه
برایمثال ،راغب اصفهانی میگوید« :أص 
ن را تصور كند ،از اينرو
و ستون در حال بلندشدن و بلندى توهم شود نيروى خيال نمىتواند آ 
خداى تعالى فرموده« :أَصْ لُها ثاب ٌِت َو فَرْ عُها فِي السَّ ماءِ» (ابراهیم )24 ،كه تصور كرانه با عظمت و

بلندى آسمان هرگز به انديشه ،تصور و تخيل درنيايد» (راغب اصفهانی.)79 :1412 ،

82

همچنین صاحب مقاییساللغه میگوید« :الهمزة و الصاد و الالم ،ثالثة أصولٍ متباعدٍ بعضها من

بعض ،أحدها أساس الشئ» (ابن فارس :1404 ،ج ،1ص)109؛ «مثل پدر نسبت به پسر که پدر ریشهی
پسر است ،اصل مانند ستون است برای دیوار و این ابتنا بسته به تفاوت ذات هر چیزی متفاوت

است؛ برای مثال ،یا حسی است یا عقلی» .همچنین صاحب قاموس قرآن آورده است« :أَصل در
قرآن به معنای ريشه است (قرشی :1371 ،ج ،1ص)88؛ برای مثال ،در سورهی ابراهیم میفرماید:

السمَاءِ» (ابراهیم.»)24 ،
َب اهللُ َمث ًَل َك ِل َم ًة َطيِّبَ ًة كَشَ جَ َر ٍة َطيِّبَ ٍة أَصْ ُلهَا ثَاب ٌِت َو فَرْ ُعهَا فِي َّ
ْف ضَ ر َ
«أَل َمْ تَ َر َكي َ
 -2-2مفهوم اصطالحی اصل

این واژه در اصطالح فقیهان و اصولیان در معانی زیر بهکار رفته است:
الف -مخالف فرع؛ برای مثال در باب قیاس گفته میشود شراب برای نبیذ اصل است؛ به این
معنا که در حکم نبیذ از حکم خمر استفاده میشود (محمدی :1387 ،ج ،3ص.)292

ب -دلیل (کاشف از چیزی و راهنمای بدان چیز)؛ یعنی دلیل اثبات حکمی را همان اصل یا
دلیل میگویند؛ برای مثال گفته میشود اصل در این مسئله کتاب و سنت نبوی است ،یعنی
دلیل حکم ،قرآن و سنت است (ملکی اصفهانی :1379 ،ج ،1ص.)117

--راجح و ظاهر؛ همانند اینکه حقیقت اصل مجاز است؛ برای مثال ،زمانی که امر بر این دایر

باشد که کالمی را بر معنای حقیقی آن حمل کنیم یا معنای مجازی آن ،حمل بر حقیقت اصل

است (همان).
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-قاعدهی کلی؛ یعنی حکمی که بسیاری از جزئیات ذیل آن قرار میگیرند؛ مانند اصل ظهور واصل برائت (عثمان.)56 :1423 ،

هـ-اصل عبارت است از «ارزش بنیادین» که میتوان گفت این دیدگاه متمایل به ریشهی
لغوی واژهی «اصل» است .در واقع بسیاری از اصولی که هم اکنون در علم حقوق استفاده
میشوند .از جمله اصل عدالت ،اصل آزادی و اصول متعدد دیگر همگی از این جنس هستند؛
دکتر کاتوزیان در این باره مینویسد:
ارزشها در واقع نمودار پایههای تمدن هر قوم است و همچون ستونهای بنای کهن
جامعه را از گزند حادثهها و بحرانها مصون میدارد ،ارزشها گاه به صورت اصول حقوقی
جلوه میکنند و گاه در ضمیرها پوشیده میمانند و هنگام برخورد با پدیدهی مخالف رخ
مینمایند ...ارزشها گاه آفریدهی اخالق و سنتها و شرایط ملی و قومی هستند و گاه
محصول اخالق جهانی و تمدن عصری از تاریخ انسانیت (کاتوزیان.)368 :1386 ،

از بین تعاریف مطرح شده برای واژهی اصل ،نویسندگان معنای آخر را اختیار کرده و با لحاظ
آن پژوهش پیشرو را انجام دادهاند .به نظر نگارندگان بین بنیادین بودن ارزشی بهعنوان مافوق
دیگر ارزشها و ریشهای بودن چنین تفکری که عناصر دیگر را فروعات میداند یا پایهای و مبنا
بودن یک ارزش و ابتنای دیگر ارزشها بر آن ارتباطی وثیق وجود دارد؛ همان که از معنای لغوی
اصل متبادر است .بنابراین مدعا این است که اصل «استحکام خانواده» یک ارزش بنیادین است
که تمام قواعد و ضوابط حاکم در حوزهی خانواده با آن رویکرد و غایت تنظی م شده است .بهعبارت
دیگر ،تشریع و قانونگذاری در موضوعات خانواده با هدف ساختاردهی به آن و با لحاظ استحکام
خانواده بوده است و شارع مقدس بنا داشته با دو رویکرد اخالق و قانون خانوادهای پابرجا و با
کارکردهای صحیح ایجاد کند .پس ارزش بنیادین یک انگیزه ،غایت و مقصد تشریع در نگاه شارع
مقدس است که البته این غایت تقسیمبندیهایی دارد و در ادامه توضیح آن خواهد آمد.
 -3اصل «استحکام خانواده»؛ مقصد کالن شریعت

اصل «استحکام خانواده» مبنای شکلگیری یک نگاه کالن در حوزهی خانواده شده است که
بسیار به برداشت لغوی از «اصل» نزدیک است؛ حال باید دید این نگاه کالن چه مقدار و در چه
گسترهای بر صدور حکم در موضوع خانواده اثر داشته است .گزارههای شرعی از کتاب و سنت از
جهتی دو قسماند :یک قسم از آنها احکام شرعی و قسم دیگر اهداف کلی شریعت -که حکم و
قانون نیستند ،بلکه رویکردهای کلی رسالت هستند -را بیان میکنند .میتوان تمایز بین دسته
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اول و دوم را در آیه  183سورهی بقره مشاهده کرد؛ در این آیه آمده است« :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا ُكت َِب

َع َليْكُ مُ الصِّ يَا ُم َكمَا ُكت َِب َعلَى الَّذِينَ مِنْ قَ ْبلِكُ مْ ل َ َعلَّكُ مْ تَتَّقُونَ »؛ «اى كسانى كه ايمان آوردهايد روزه بر
شما مقرر شده است ،همانگونه كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند] مقرر شده بود ،باشد كه

پرهيزگارى كنيد» در این آیه «روزهداری» حکم شرعی و «تقوا» غایت آن برشمرده شده است،
یعنی گاهی گزارهی شرعی بهطور خاص حکم شرعی را بیان میکند و مصداق بیرونی دارد ،اما
در قسمت دوم میفرماید« :این عمل برای رسیدن به تقواست»؛ یعنی هدف کلی شریعت از وضع
روزه برای مؤمنین رسیدن به تقواست.
تعلیل (مقاصد جزئی) در میان شیعه جایگاه واالیی دارد .امامان شیعه در راستای تعلیلپذیری
احکام با رویی باز با اصحاب خود برخورد کردهاند و در هیچ کجا دیده نشده است که به پرسشهای
اصحاب دربارهی علت احکام پاسخ نگفته و یا آنها را از پرسش در این باره منع کرده باشند.
تأمل در آیات قرآن کریم و روایات معصومین مؤید این است که شارع حکیم در بسیاری از
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احکام شرعی ،اهداف و اغراض را در قالب بیان علت و حکمت و غایت و مصلحت تبیین کرده است؛
برای مثال ،شارع مقدس اهداف کالن شریعت را حفظ ستر و پوشش ،حفظ نفس و کرامت انسان،
حفظ نسل ،سالمت نسل ،حفظ عقل و نفی شهوات و حفظ دین و نفی حرج میداند .غرض از ایجاد
برخی روایات ایجاد شاخص برای تبیین احکام و ادلهی آنهاست که خود میتواند بهعنوان شاخصهی
افتاء و قانونگذاری اسالمی بدان عمل شود؛ مانند این روایت از امام صادق( )که میفرمایند:
َات فَهَذَا ُك ُّل ُه حَ َللٌ  ....فَكُ لُّ أَ ْم ٍر يَكُ ونُ فِي ِه الْفَسَ ا ُد
كُلِّ شَ يْ ٍء يَكُ ونُ لَهُمْ فِي ِه الصَّ َلحُ مِنْ جِ َه ٍة مِنَ ال ْجِ ه ِ

ِك ُكلَّ ُه
ل َّن َذل َ
ِممَّا ُه َو َم ْنهِيٌّ َع ْنهُ ...أَ ْو شَ يْ ٍء يَكُ ونُ فِي ِه وَجْ ٌه مِنْ وُجُ و ِه الْفَسَ ادِ ....فَهَذَا ُك ُّل ُه حَ رَا ٌم َو مُحَ َّر ٌم ِ َ
َم ْنهِيٌّ  ...لِمَا فِي ِه مِنَ الْفَسَ اد (ابن شعبه حرانى.)333 :1404 ،

امام ( )در این روایت نگاه بلند شریعت را به تصویر میکشد و برای حلیت و حرمت اشیا

را با ماهیت آنها مرتبط میداند و از یک ارتباط ذاتی از تشریع و تکوین در حوزههای گوناگون
خبر میدهد.
خالصه اینکه اصل «استحکام خانواده» در زمرهی فهرست بلندی از اصول کلی حاکم همچون
اصل آزادی ،حفظ نظام کشور ،اخذ به عرف عقال ،اعمال قدرت بر پایه حق و عدل ،برابری و
مساوات رفتار با مردم ،تاوان دادن بر خسارات و...است که زیربنای قوانین مذاهب الهی و زیربنای
عرف و دلیل عقلی هستند؛ لذا هر عقلی آنها را باور دارد و بهعنوان اصل الزم برای نظم جامعه و
بقای آن ضروری میداند.

بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده»

 -1-3مبانی اصل استحکام خانواده
 -1-1-3آیات و روایات

دعوت شارع مقدس به رعایت حسن معاشرت زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای تحکیم و
تقویت اساس خانواده و ارکان آن بوده است .قرآن مجيد در موارد مختلف نسبت به رابطه و پيوند
زناشوئى تعبيرات جالبى را بيان کرده استَ « :و مِنْ آياتِ ِه أَنْ خَ لَقَ ل َكُ مْ مِنْ أَنْفُسِ كُ مْ أَزْواج ًا لِتَسْ كُ نُوا
إِلَيْها َو جَ عَلَ ب َ ْينَكُ مْ َم َو َّد ًة َو رَحْ َمةً( »-روم)21 ،؛ «از نشانههاى خداوند آن است كه براى شما زنانى

آفريد كه با آنها آرامش يابيد و ميان شما عشق و مهربانى برقرار کرد» و نيز در مورد حسن معاشرت

ُوف» (نساء)19 ،؛ «باهمسرانتان با اخالق نيكو معاشرت کنید».
مىفرمايد« :عاشِ رُوهُنَّ ب ِال ْ َم ْعر ِ

پیامبراکرم ( )دراينباره میفرمایند« :اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا و خياركم

خياركم لنسائهم» (پاینده)239 :1382 ،؛ «کاملترين مؤمنان از حيث ايمان خوشخلقترين
آنهاست و شايستهترين شما آنهایى هستند كه با زنهايشان خوشرفتارترند» .حضرت در مورد
خوشرفتارى زنان در منزل نيز فرمودهاند« :جهاد المرأة حسن التبعّل» (کلینی :1407 ،ج ،5ص)9؛
«جهاد زن خوب شوهردارى کردن است».

منبعث از همین نگاه قرآنی و روایی اهمیت حفظ خانواده را میتوان در ابواب مختلف فقه
مشاهده کرد؛ برای مثال در احکام فقهی مجازات زانی و زانیه در جرم مشهود اقامهی حد بدون
نیاز به بینه و شهود است ،اما اگر معصیت مخفی بوده ،روایات اهل بیت ( )دائرمدار ستر و توبه
بهجای مفتضح کردن گناهکار است؛ برای مثال در روایت مرسله «برقی» از امیرالمومنین ()
نقل میکند« :چه زشت است که کسی از شما مرتکب این گناهان شود و خود را مقابل دیدگان
مردم رسوا کند .چرا او در خانهاش توبه نکرد؟ بهخدا سوگند توبه او در میان خود و خدایش بسی
با فضیلتتر از آن است که من بر او حد جاری کنم (کلینی :1407 ،ج ،7ص .)188یا این روایت که
میگوید« :أيها الناس من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فاستتر فهو في ستر اللّ  ،و من أبدى صفته

أقمنا عليه الحد» ( ابنأبي جمهور :1405 ،ج ، 3ص.)441

برداشت فقها از این دست احکام چنین است که غایتی مهم در ورای آن نهفته است؛ برای

مثال یکی از فقها در این باب مینویسد« :آنچه که از این دست روایات به دست میآید و همچنین
وجوب چهار شاهد عادل به نظر میرسد که هدف شارع حمایت از خانواده و صیانت از هم پاشیدگی
آن است ،زیرا چه بسا که این رفتارهایی که فرد را مفتضح میکند باعث یأس و نامیدی و ادامهی
فساد خواهد شد (مغنیه :1421 ،ج ،6ص .)252
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 -2-1-3عقل

از ابنخلدون جامعهشناس مشهور اسالمی گرفته تا دورکیم فیلسوف و جامعهشناسان معروف
غربی همه برآنند که جامعهی بشری پویاست و هرگز از حرکت بازنمیایستد .دین اگرچه متکی
بر وحی الهی است و در تنظیم مناسبات میان انسان و پروردگار مشتمل بر یکسری احکام و
قواعد ثابت و یکسان برای تمام اعصار است ،اما درعینحال در مسائل عرفی و مناسبات مردمی و
معامالت ،یک نهاد اجتماعی است که دوشادوش جامعه در حرکت است و اگر نتواند این مشخصه
را همیشه با خود داشته باشد ،هر لحظه ممکن است از معادالت زندگی بشری کنار برود ،زیرا
احکام محدود و حوادث واقعه نامحدود است .اصل «استحکام خانواده» یکی از معیارهای حل
این معضل است و قراین متعددی بر این ادعا موجود است؛ اینکه غالب احکام معاملی از جنس
امضائیات شارع است 1نه از تأسیسیات که روح حاکم بر احکام عبادی است خود دلیل محکمی بر
این است که شارع همراهی با نظام جامعهی انسانی را بهعنوان معیار و مبنای خود قرار داده است.
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حوادث جزئى نامتناهى است ،ولی الزم نيست كه از ناحيهی شارع در هر حادثه جزئيهاى
نصّ ى ویژه وارد شود ،بلكه كافى است آن حادثه در يكى از عمومات داخل شود .امور كلّى و عام،
محدود و متناهىاند و مضبوط كردن آنها محال نيست و امتناعى ندارد كه نصوص همهی آن
عمومات را فراگيرد (شیروانی :1388 ،ج ،2ص .)349اصل استحکام خانواده به عنوان اصل کلی و عام
این ظرفیت را دارد که بر حوادث نامتناهی تطبیق داده شود.
کارهای مکلفین در زندگی فردی و اجتماعیشان از جنس موضوعات برای علم فقه است و
مواردی که در کتب فقهی حکمی برای آنها بیان نشده است ،فراوان هستند .در همین باره محمد
جواد مغنیه میگوید« :در زمانی که در لبنان رییس محکمهی شرع بودم بسیاری از سؤاالت از
حکم شرعی به محکمه شرع فرستاده میشد و جواب میخواستند و من تصور میکردم که در
کتابهای فقهی مفصل و ازجمله در جواهرالکالم که یک دایرةالمعارف بزرگ فقهی است میتوانم
به پاسخ آن پرسشها دست یابم ،ولی هرچه بیشتر میگشتم کمتر اثری از حکم آنها را در آن

کتابهای فقهی پیدا میکردم .بهخصوص اینکه در مواردی شارع حکمی ندارد یا دارد ولی به
دست ما نرسیده است .در جهان امروز به خصوص در مغرب زمین روی خیلی از مسائل مبتالبه
جامعه کار شده ،و برای آنها قوانین مضبوطی به اجرا درآمده است؛ از قبیل قوانین مربوط به
دریاها ،حقوق و قوانین فالت قارهها ،قوانین مربوط به پست و مخابرات ،قوانین حقوق بینالمللی،
 .1ان المعامالت امضائيات ،اال فيما زاد او نقص الشارع فيها ،و العرف يرى الصحة مع الخيار او الصحة مع اخذ التفاوت (حسینی
شیرازی ،بیتا :ج ،12ص.)36

بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده»

قوانین اقتصادی و قوانین مربوط به سیاست کشورداری و هزاران از این قبیل که در فقه ما روی
برخی از آنها هنوز کاری مهمی انجام نشده است» (فیض.)332 :1382 ،

مذهب امامیه ،برخالف پذیرش تناهی نصوص و غیرمتناهی بودن حوادث قائل است که عالج
این امر تمسک به نصوص عام و قواعد و اصول کلی است (جناتی شاهرودی ،بیتا)284 :؛ لذا با توجه
به اینکه احکام و قوانین در حوزهی خانواده (در ابواب مختلف از جمله ازدواج ،طالق ،اوالد ،میراث
و  )...از مسائل پرمراجعه در زندگی اجتماعی است ،مرور زمان و شکلگیری موضوعات جدید در
حول و حواشی مانند رحم اجارهای ،تلقیح مصنوعی ،تغییر جنسیت ،دوجنسهها و  ...حاکی از
این است که داشتن اصول و قواعد کلی -که با محوریت حفظ و حراست خانواده با رعایت تمام
کارکردهای آن باشد -نیاز جامعهی امروز است .بر همیناساس اصل «استحکام خانواده» این امکان
را دارد که به عنوان یک اصل کلی به احکام و قواعد خانواده نقش ایفا کند.
 -3-1-3حفظ نظام انسانی

باتوجه به اینکه اصل «استحکام خانواده» درنهایت استحکام جامعهی انسانی را در پی دارد و
بالطبع اختالل در آن اخالل در نظام انسانی 1را در پی خواهد داشت ،پس از باب مقدمهی واجب،
ال واجب است نظام انسانی حفظ شود.
عق ً
منظور از نظام ساختار عامی است که انسانها با حفظ آن ساختار و تطبیق حرکات خود با
آن به سعادت میرسند .در این ساختار هرچیز در جای خود قرار دارد ،حقوق تأدیه میشود و
ناهنجاری وجود ندارد .نظام مجموعهای از هستها و حقیقتهاست نه بایدها و ارزشها ،بلکه
مراعات بایدها و ارزشهاست (علیدوست.)125 :1388 ،

معموالً فقها اختالل نظام را در کنار «هرجومرج» آوردهاند و این دو را در مقابل «تمامیت نظام»
قرار دادهاند ،چنانکه حفظ نظام را درمقابل اخالل به نظام ذکر کردهاند (همان).
حفظ نظام انسانی یکی از اهداف عالیهی تشریعات شارع مقدس در امور معاملی است،
همچنانکه فقها قائلاند فایدهی فقه رسیدن بشر به سعادت اخروی و حفظ نظام انسانی است
(حلی :1420 ،ج ،1ص .)32

 .1عبارت «حفظ نظام انسانی» به عنوان یک عبارت معهود بین علما و فقها وجود دارد؛ برای مثال ،جناب مظفر در باب غرض
از خرید و فروش بین مردم و دلیل امضای شارع در مورد این مسئله را رفع حاجت و ضرورت معاش دانسته و آن را به عنوان
یکی از عوامل حفظ نظام انسانی میداند« :فألن الغرض من البيع عند العرف الذي أمضاه الشارع المقدّ س هو سد الحاجة ،و
قضاء ضرورة المعاش و غيره ،بمقتضى العادات البشرية و مدنية اإلنسان ،فمن كان عنده شيء من المال يبادله مع مال آخر عند
غيره يحتاج إليه ،و بهذا استقام الكون و استمر النظام اإلنسان» (مظفر ،بیتا :ج ،1ص.)157
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گناهان جنسی و معصیتهای عظیمی همچون سحق یا زنا از رذائل اخالقی بسیار بزرگی هستند
که خاطی را از فطرت انسانی دور میکنند و زندگی زناشویی را از هم میپاشند و موجب ضرر به
فرد ،اجتماع و نظام انسانی میشوند؛ از انقطاع نسل گرفته تا مسائل دیگر .خانواده با شکلگیری
خود همراه با حفظ کارکردهای خویش و ساماندهی به مسائل جنسی زوج و زوجه این امر مهم
را فراهم میکند و مقدمهای برای تثبیت نظام انسانی میشود.
اگر نكاح برچيده شود ناراحتىهاى اجتماعى فراوانى جامعه را فرا مىگيرد چون شخص َعزَب
مسئوليت اجتماعى نمىپذيرد و اگر جنايتى و كارى كرد مىتواند جاى ديگرى برود ،پس كسى
كه ازدواج كرده يك علقه و رابطهاى ايجاد كرده و ناچار است كه مراقبت كند و كارى نكند كه زن
و بچهاش ناراحت شوند؛ لذا بسيارى از مؤسّ سات در استخدام شرط مىكنند كه شخص متأهّل
باشد .پس ازدواج به عنوان يك وسيلهی پيشگيرى از تخلّفات اجتماعى و جنايات و سرقتها
مؤثر است نه به عنوان علّت تامّه (مکارم شیرازی :1424 ،ج  ،1ص .)9

88

اسالم برای پيشگيرى از آلودگى و فساد و انحراف جامعه بسیار تأكيد میکند كه از فاسدشدن
و بهدر رفتن نيروهاى غريزى -كه خاستگاه طبيعى ازدواج و تشكيل خانواده در مرد و زن است-
جلوگيرى شود و از قداست و فلسفهی عميق خانواده پاسدارى و برای استوارى روابط خانوادگى
قوانين خاص و اصول اخالقى بر آن حاكم شود (عمید زنجانی :1421 ،ج ،1ص.)238

خالصه آنکه حفظ کیان خانواده بهعنوان یکی از اصلیترین وظایف حاکمیت میتواند در
حفظ نظام انسانی کمک شایانی کند و ساماندهی نگاه متفاوت در عرصهی فقه خانواده و درنهایت
قوانین حوزهی خانواده داشته باشد .البته نه به این معنا که حرمت استفاده از حق شکل گیرد
و زوج و زوجه بهخاطر حفظ کیان خانواده از همهی حقوق خویش بگذرند ،بلکه گاهی رعایت
حقوق زوجه یا زوج خود نوعی حفظ و توجه به نظام انسانی است که اصل «استحکام خانواده»
از آن حمایت میکند.
 -4-1-3منع اضرار به غیر

به عقیدهی نگارنده منع اضرار به دیگران اثبات کنندهی اصل «استحکام خانواده» است؛ با این
توضیح که اضرار ،گاهی اضرار به فرد است مانند اینکه زوج با کوتاهی در انجام وظایف زناشویی
همسر خود را در تنگنای اخالقی قرار میدهد و به دلیل ارضا نشدن نیازهای جنسی همسر
زمینهی ناهنجاری وی را فراهم میکند یا از پرداخت نفقهی زوجه استنکاف میکند و گاهی نیز
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ممکن است اضرار به غیر یک نهاد مانند نهاد خانواده را متأثر کند و موجب تزلزل بنیانهای آن
و از بین رفتن کارکردهایش شود.
آیاتی از قرآن کریم به صراحت بر منع إمساک إضراری زوجه داللت میکند که مهمترین
آنها آیه  231سورهی مبارک بقره است .این آیه دربارهی طالق و خطاب به زوج فرموده است:
«هنگامى كه زنان را طالق داديد و مدّ ت آنها سررسید ،يا به طرز صحيحى آنها را نگاه داريد و يا
به طرز پسنديدهاى آنها را رها سازيد! و هيچگاه به خاطر زيان رساندن و تعدّ ى كردن آنها را نگاه
نداريد! و كسى كه چنين كند ،به خويشتن ستم كرده است.

1

همانطور که مشاهده میشود ،در آیهی فوق زوج از إمساک إضراری همسر نهی شده و میان
إمساک عرفی یا تسریح عرفی مخیّر شده است (هدایت نیا.)116 :1391 ،

همچنین آیه  2سورهی مبارک طالق دربارهی چگونگی رفتار با همسر مطلقه فرموده است:
«چون عده آنها سرآمد ،آنها را به طور شايستهاى نگه داريد يا به طرز شايستهاى از آنها جدا شويد».

2

از دیگر مستندات منع إمساک إضراری ،آیه  229سورهی بقره است .این آیه نیز دربارهی
طالق و چگونگی رفتار زوج با همسر مطلقه فرموده است« :طالق [رجعی] دو مرتبه است :پس یا
به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند يا به نيكى او را رها سازد».

3

آیت اهلل شبیری زنجانی ضمن استناد به این آیات در اثبات منع امساک اضراری قائل به الغاء
مثل گفتيم كه مراد از «امساك بمعروف»
خصوصیت عرفی حکم مسئله است و مینویسد« :اگر ً
اين است كه نبايد رجوع از روى ضرار باشد و مرد حق ندارد با رجوع خود زن را در فشار قرار دهد،
متفاهم عرفى از اين حكم اين است كه عده خصوصيت ندارد ،در غير عده هم مرد حق امساك
اضرارى ندارد ،اينگونه نيست كه انسان در رجوع در عده حق اضرار نداشته باشد ،اما اگر با زنى
ازدواج كرد و عدهاى در كار نبود حق داشته باشد او را امساك اضرارى كرده و بدون تأمين حقوق
او ،او را نگاه دارد ،بلكه متفاهم عرفى اين است كه چون ضرر زدن و ظلم كردن جايز نيست و
رجوع ضرارى مصداق ظلم است؛ لذا رجوع اضرارى جايز نيست .پس در اينجا رجوع خصوصيتى
ندارد ،بلكه شارع از هر نوع امساك كه تضييع حقوق زن را به دنبال داشته باشد چه در حال عده
چه در حال زوجيت جلوگيرى كرده است» (زنجانی :1419 ،ج ،9ص .)2975

ُوف َو ال تُمْسِ كُ وهُنَّ ضِ رارا ً لِتَ ْعتَدُوا»...
ُوف أَ ْو سَ رِّحُ وهُنَّ ب ِ َم ْعر ٍ
َ « .1و إِذا َطلَّ ْقتُمُ النِّسا َء فَبَ َلغْنَ أَجَ َلهُنَّ فَ َأمْسِ كُ وهُنَّ ب ِ َم ْعر ٍ
ُوف.»...
ُوف أَ ْو فا ِرقُوهُنَّ ب ِ َم ْعر ٍ
« .2فَإِذا ب َ َلغْنَ أَجَ َلهُنَّ فَ َأمْسِ كُ وهُنَّ ب ِ َم ْعر ٍ
ُوف أَ ْو تَسْ ريحٌ بِإِحْ سانٍ .»...
ْساك ب ِ َم ْعر ٍ
« .3الطَّالقُ َمرَّتانِ فَ ِإم ٌ
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با توجه به الغا خصوصیت عرفی ،حکم فرض دوم نیز توجیهپذیر است؛ یعنی ممکن است
اضرار به غیر اضرار به یک نهاد مانند نهاد خانواده باشد و بنیانهای آن را هدف قرار داده باشد .به
عبارت دیگر اقدام اضراری زوج یا زوجه ممکن است به از هم پاشیدگی خانواده منجر شود؛ برای
مثال روی آوردن زوج به چندهمسری به دلیل ارضاء غریزهی بیحدوحصر جنسی خود زمینهی
نابودی کیان خانواده را فراهم میکند .لذا میتواند از مصادیق اضرار به خانواده و هدم کیان آن
باشد .هرچند ماهیت اذن به چندهمسری و محدودیت آن به چهار همسر ،براساس نظر قاطبهی
فقها در راستای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از شهوترانی بیحدوحصر مردان بوده است،
اما آن را به شرایط و مقتضائات خاصی مشروط دانستهاند (منتظری نجفآبادی.)260 :1427 ،
براساس اصل چهلم قانون اساسی نیز کسی نمیتواند حق خویش را وسیلهی اضرار بهغیر یا
تجاوز به منافع عمومی قرار دهد؛ بنابراین در قوانین و برنامههای توسعه رعایت منع اضرار بهغیر
برای تحکیم بنیان خانواده مراعا بوده است؛ برای مثال در مصوبه هیئت وزیران در اجراییسازی
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برنامهی توسعهی امور زنان و خانواده (ماده  23قانون برنامه پنجم توسعه) با هدف فراهم نمودن
زمينههاي مناسب حقوقي و قانوني در راستاي تحكيم بنيان خانواده ،راهبرد اساسی اصالح
زمينههاي حقوقي براي پيشگيري و كنترل رفتارهاي سستكننده كيان خانواده توسط زوجين و
ساير اعضاي خانواده را پیشنهاد داده است و برای اجراییسازی این راهبرد ،برنامهی اصالح قوانين
و مقررات طالق به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از حق و اضرار به غير دستور کار دستگاههای
اجرایی قرار گرفته است.

1

 -5-1-3حفظ دین و نسل

غزالی مقصود شارع در رتبهی ضروریات 2را در حفظ دین ،جان ،عقل ،نسل و مال آنها منحصر
میداند 3.این بیان غزالی نهتنها از سوی گروه گستردهای از عالمان اهل سنت تبعیت شد ،بلکه
عالمان بزرگی از امامیه چون شهید اول4و فاضل مقداد 5نیز از همین بیان بهره گرفته و آن را
( .1مصوبه هیات وزیران ،تاریخ تصویب)1392/1/18
 .2گفتنی است غزالی در کتاب المستصفی فی علماالصول ،مصالح را در سه گروه ضروریات ،حاجیات و تحسینیات دستهبندی
میکند (غزالی.)174 :1417 ،
َ «.3و َمقْصُ و ُد الشَّ رْعِ مِنْ ال ْخَ لْقِ خَ مْسَ ةٌَ :و ُه َو أَنْ یَحْ ف ََظ َع َل ْیهِمْ دِینَهُمْ َو نَفْسَ هُمْ َو َع ْق َلهُمْ َو ن َسْ َلهُمْ َو مَالَهُمْ  ،فَکُ لُّ مَا یَتَضَ مَّنُ حِ ف َْظ َه ِذ ِه
ِّت َه ِذ ِه ْالُصُ ولَ فَ ُه َو َمفْسَ دَ ٌة َو َد ْف ُعهَا م َْصلَحَ ٌة َ ...و َه ِذ ِه ْالُصُ ولُ ال ْخَ مْسَ ُة حِ فْظُ هَا وَاقِ ٌع فِی ُر ْتبَ ِة
ْالُصُ ولِ ال ْخَ مْسَ ِة فَ ُه َو م َْصلَحَ ةٌَ ،و کُلُّ مَا یُ َفو ُ
َات ،فَهِیَ أَ ْقوَى ال ْ َمرَات ِِب فِی الْمَصَ ال ِحِ » (غزالی1417 ،ق.)174 :
الضَّ رُور ِ
 .4ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ،و هي :النّفس ،و الدين ،و العقل ،و النسب ،و المال ،التي لم يأت تشريع إال بحفظها ،و هي
(الضروريات الخمس) (عاملی ،بیتا :ج ،1ص )38
 .5ان الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة ،و هي الدين و النفس و المال و النسب و العقل (حلی :1404 ،ج ،1ص .)15
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توضیح دادهاند .به نظر میرسد ،اصل «استحکام خانواده» در چند مورد از ضرورات خمسه مستقیم
مشاهده میشود و به نوعی در شکلگیری و عملیاتی شدن آنها نقش محوری دارد؛ ازجملهی این
ضروریات عبارتاند از حفظ دین و حفظ نسل.
 -1-5-1-3حفظ دین

همواره دین برای حفظ بشر از سقوط در ورطهی نابودی و عقاید الحادی و مشرکانه نقش
اساسی داشته است که اخالل به آن آسیبهای جبرانناپذیر دنیوی و اخروی را درپی خواهد
داشت .حال روایات متعددی برای حفظ دین و راهکارهای این امر از سوی ائمه هدی وارد شده
است؛ از جمله روایت از پیامبر اکر م ( )که مؤید این کالم است .ایشان میفرماید« :مَنْ تَ َزوَّجَ
ف ْالخَ ِر أَ ِو الْبَاقِي»
أَحْ َر َز ن ِْص َف دِينِهِ» ودر حدیث دیگری از ایشان آمده است« :فَ ْليَتَّقِ اهللَ فِي الن ِّْص ِ

(کلینی :1407،ج ،5ص.)328

در روایات فوق و همچنین در روایات متعدد به اهمیت ازدواج در حفظ و حراست انسان از
سقوط در ورطهی گناه بحث شده است ،اما آنچه که هماکنون مدنظر است مواردی است که
خداوند احکامی را در ابواب دیگر فقه جاری و ساری کرده است که در غرض و هدف آن حمایت
از خانواده نهفته است؛ برای مثال از نگاه فقها 1وقتی در باب (سحق) به عنوان یک عمل قبیح و
شقی و فلسفهی حرمت آن صحبت به میان میآید ،این عمل را از رذیلههای اخالقی دانسته که
فرد عامل خارج از سنت الهی عمل کرده و در نهایت این عمل را فاسدکنندهی حیات زوجیت
و نظام خانواده میدانندکه هم برای فرد و هم برای جامعه مضر است؛ بنابراین عمل مبتنی بر
سنت الهی در مورد خانواده و دوری از روابط خارج از زوجیت زن و مرد در نهاد خانواده حافظ
دین افراد است.
 -2-5-1-3حفظ نسل

پاسداری از حق حیات از تباهی شخصیت انسان در دو بعد جسمی و روحی جلوگیری کرده و
مدار تکامل بشریت را کامل میکند .شاید بتوان اصلیترین عامل حفظ و بقای بشر را نهاد خانواده
دانست؛ تالش برای ازدواج و اهتمام برای تحکیم آن درنهایت به تکثیر نسل و ادامهی حیات بشر
منجر میشود .باید گفت شکلگیری قوهی شهوت جنسی در انسان با همین هدف مقرر شده
 .1برای مثال آیت اهلل موسوی اردبیلی مینویسد :إنّ السحق من الرذائل الخلقيّة و الشذوذات الجنسيّة التي تُخرج صاحبها عن
سنن اللّ الطبيعيّة و ما تقتضيه الفطرة اإلنسانيّة ،و تفسد الحياة الزوجيّة و نظام األسرة ،و توجب أضرارا ً كثيرة على الفرد و المجتمع
(اردبیلی ،1427 ،ج ،2ص.)107 :
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است؛ اصفهانی در اینباره میگوید« :أنّ اهلل جعل لنا شهوة النّكاح لنتحرّى طلب النّسل الذي يكون
سببا لبقاء نوع اإلنسان إلى غاية قدرها» (اصفهانی.)701 :1412 ،

عالمه طباطبایی در اینباره مینویسد:

قوام نوع انسانی در بقای حیاتش به غذا و تولید مثل است ،اگر غذا نخورد میمیرد و اگر
تولید مثل نکند نسلش قطع میشود ،و انسان در تأمین غذایش به حرث یعنی زراعت
نیازمند است چون غذای او یا حیوانی است یا نباتی و حیوان هم در زندگی و نمو به نبات
نیازمند است .پس حرث -که همان نبات است -در زندگی بشر اصل است و به همین
جهت فساد در زمین را با هالک کردن حرث و نسل بیان میکند .پس معنای آیه این شد
که او از راه نابود کردن حرث و نسل در زمین فساد میانگیزد و در نابودی انسان میکوشد
(یزدی.)310 :1391 ،

عالمه حلی در کتاب المهذب شش فایده برای ازدواج ذکر میکند و اصلیترین آن را فرزندآوری

92

میداند« :في فوائد النكاح و هي ست :الولد ،و كسر الشهوة ،و تدبير المنزل ،و كثرة العشيرة ،و مجاهدة

النّفس في القيام بهم ،و ترويج النّفس (الفائدة األولى) الولد :و هو األصل ،و له وضع النكاح ،إذ المقصود

بقاء النسل و أو ال يخلو العالم عن جنس اإلنس ،كيف ال ،و هم أشرف المخلوقات» (حلی،1407 ،
1

ج ،3ص .)158

موسوی اردبیلی عمل قبیح لواط را از جمله ضررهایی میشمارد که هم دامن فرد را میگیرد
و هم جامعه .این رذیلهی اخالقی جوان را از ازدواج و تحمل مسئولیت خانواده دور میکند و
حیات زوجیت را نابود کرده و درخت دشمنی و کینه میکارد و در نهایت تالی فاسد این امر
کاهش جمعیت و نسل است .این امر موجب مهجور ماندن زنان از ازدواج به سبب حب مردان به
لواط است (اردبیلی :1427 ،ج ،2ص .)5

همانطور که علمای اهل تسنن نیز بر این امر به عنوان مقاصد شریعت از ازدواج یاد کردهاند
و آن را عاملی برای حفظ نوع انسانی و تقویت اجتماع اسالمی میدانند (شاطبی ،بیتا :ج ،2ص.)396

چنانکه جان الک همچون بسیاری از لیبرالهای کالسیک معتقد است که خانواده نهادی طبیعی
است که در وضعیت طبیعی از توافق یک مرد و یک زن به منظور داشتن حق بر بدن یکدیگر برای
مقصود نهایی خود که تولیدمثل است تشکیل میشود (مهرآرام.)129 :1394 ،
 .1شهید ثانی و مهدی نراقی نیز به این امر اشاره کردهاند« :فإنّ الغرض األصليّ منه بقاء النسل» (عاملی :1413 ،ج ،7ص)439؛
«المطلوب األصليّ في النكاح بقاء النسل و تحصين الفرج ،فال ينظر إلى ما يقابله من العوض الواقع بالعرض» ( نراقی :1415 ،ج،16
ص .)169

بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده»

 -4کارکردسنجی اصل استحکام خانواده در استنباطات فقهی

مقصود از «کارکردسنجی اصل «استحکام خانواده»» توجه به نقش اصل «استحکام خانواده»
در استنباطات احکام است .پیشتر گفته شد که اصل استحکام یک ارزش بنیادین و در زمرهی
یکی از مقاصد شریعت است ،اما حال در پی این هستیم که این اصل با توجه به چه مالحظاتی
میتواند در نظام کشف احکام استفاده شود .در بهکارگیری اصل استحکام دو فرض متصور است:
یک :چگونگی بهکارگیری و توجه به اصل «استحکام خانواده» در کشف احکام در جایی که
حکم منصوص شرعی وجود دارد.
دوم :در جایی که منصوصات شرعی وجود ندارد.
 -1-4فرض وجود منصوصات شرعی

در این فرض گاهی ممکن است بین دلیل حکم و هدف حکم یکپارچگی مشاهده نشود .آیا
باید در این مورد بدون توجه به غایت و هدف حکم اجتهاد کرد یا اینکه الزم است یک نظامی
از دلیل و هدف در کنار هم قرار گرفته و با لحاظ هر دو حکم صادر شود .گفتنی است ،این امر
فقط مختص به بررسی مسئله پیشرو نبوده و بررسی آن بیشتر در احکام معاملی امکانپذیر
است .برای آشنایی با رویکردهای مختلف پردازش اجتهاد در بین فقها ،سه مدل بینشی در نظام
استنباطات فقهی -که آقای علیدوست آن را تنظیم و تبویب کرده است -میتواند کمک شایانی
کند .بر همیناساس ،این پژوهش دغدغههای خود را در قالب مطرح شده بیان میکند.
 -1-1-4بیاعتنایی به اصل استحکام خانواده در روش نص بسند فقهی

ال متکی به ادلهی مبین نصوص شرعی و به همسویی با
این روش در کشف مراد شارع کام ً
مقاصد کالن شریعت بیتوجه است .مبنای فقها در این روش توقیفی بودن احکام شرعی است
که از کشف علت حکم عاجز بوده و حتی در صورت کشف علت ،فهم عقل را دراینباره حجت
نمیدانند .فقهای بزرگی از امامیه و اهل سنت بر مبنای روش فوق فتوا صادر میکنند ،این گروه
با بسند به اسناد و لحاظنکردن مقاصد کلی و علل شرایع نصوص دینی را فهم کرده و براساس آن
فتوا میدهند (علیدوست.)366 :1388 ،

روش مزبور ،اصول و ارزشهای بنیادین شرعی را در حد مصالح عرفی تنزل داده و از فرایند
استنباط احکام حذف میکند .مبنای این روش ،توقیفی بودن احکام شرعی و ممکن نبودن درک
مالکات احکام است؛ 1برای مثال ،در روایتی از ابووالد آمده است« :حیوانی را برای مدت کوتاهی
 .1ال ريب ان األحكام الفقهية من عبادات و غيرها كلها توقيفية تحتاج الى السماع من حافظ الشريعة ،و لهذا قد استفاضت األخبار -كما
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کرایه کردم ،حادثهای پیش آمد ،مسافرتم طول کشید و رفت و برگشتم پانزده روز شد .خواستم
صاحب حیوان را با پانزده درهم راضی کنم ،ولی راضی نشد .نزد ابوحنیفه رفتیم تا قضاوت کند ،او
چنین قضاوت کرد :صاحب حیوان هیچ حقی بر تو ندارد ،زیرا تو با تخلف از قرارداد اجاره ضامن
شدهای و هرکس ضامن شد ،کرایهای بر او نیست .از نزد ابوحنیفه بیرون شدیم درحالیکه صاحب
حیوان میگفت :انا هلل و انا الیه راجعون؛ من او را با دادن مقداری مال راضی کردم .در همان سال
به حج آمدم ،خدمت امام صادق ( )رسیدم و قصه را بازگفتم امام فرمودند« :فی مثل هذا القضا

و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع االرض برکاتها»؛ در اینگونه قضاوتهاست که آسمان بارانش
را و زمین برکاتش را منع میکند .سپس فرمودند :باید اجرت معمول بازار را به صاحب حیوان
بپردازی» (کلینی :1407 ،ج ، 5ص .)290ظاهرا ً این قضاوت از ابوحنیفه به دلیل روایتی از پیامبر

اکرم ( )است که فرمودند« :الخراج بالضمان»؛ «منافع در مقابل ضمان است و هرکس ضامن
است منافع نیز از آن او است» (ابن أبي جمهور :1405 ،ج ،1ص.)57
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مثال دیگر در باب خانواده اینکه مطابق نظر مشهور حق مواقعهی زوجه چهار ماه یکبار است
و ایشان بیش از آن حقی بر شوهر ندارد (طوسی4 :1400 ،؛ حلّی :1410 ،ج ،2ص .) 606در نفی
استحقاق زوجه در کمتر از چهار ماه ،میان زوجهی جوان و سالمند یا حاضر و مسافر و غیر آن
تفاوتی گذاشته نشده است (طباطبایی یزدي :1414 ،ج ،2ص .) 810این مسئله بدان معناست که ترك
مواقعه با زوجه در مدت کمتر از چهار ماه مجاز است و به نشوز زوج منتهی نمیشود (هدایت نیا،

 .)48 :1395مستند نفی وجوب مواقعه در زمان کمتر از چهار ماه مفهومگیري از روایت صفوانبن
یحیی از امام رضاست .وي میگوید« :از امام راجع به مردي پرسیدم که همسر جوانی دارد و شوهر
مواقعه با او را چند ماه یا یک سال ترك میکند ،نه به این دلیل که به وي ضرر برساند و مورد
آزار قرار دهد ،بلکه به خاطر اینکه مرد مصیبت دیده است؛ آیا مرد مرتکب معصیت شده است؟
امام در پاسخ صفوان فرمود :بیش از چهار ماه مواقعه با او را ترك کند ،معصیت کرده است ،مگر
اینکه با اجازهی همسرش باشد» (طوسی :1407 ،ج  ،7ص .)419

مالحظه میشود که فتوای مشهور فقها در این باب بدون لحاظ اصل «استحکام خانواده» و
توجه به کارکرد و ماهیت تشکیل خانواده -که همان حفظ عفاف زوج و زوجه است -صادر شده
است .در بخشهای بعدی همین مثال با رویکرد توجه به مقاصد شارع تبیین خواهد شد.
قد مر بك اإلشارة إلى شطر منها في المقدمة الثالثة « -»1بالنهي عن القول في األحكام الشرعية بغير سماع منهم ( )و علم صادر
عنهم (صلوات اهلل عليهم) و وجوب التوقف و االحتياط مع عدم تيسر طريق العلم و وجوب الرد إليهم في جملة منها ،و ما ذاك إال
لقصور العقل المذكور عن االطالع على اغوارها و احجامه عن التلجج في لجج بحارها ،بل لو تم للعقل االستقالل بذلك لبطل إرسال
الرسل و إنزال الكتب ،و من ثم تواترت األخبار ناعية على أصحاب القياس بذلك (بحرانی :1405 ،ج ،1ص .)131

بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده»

 -2-1-4محوریت افراطی اصل «استحکام خانواده» در روش مقاصد بسندی

در این روش ،مجتهد خود را بهطور کامل بینیاز از نصوص شرعی دانسته و آنها را پاسخگوی
کشف احکام نمیداند .مبنای اندیشهی این گروه در تاریخی دیدن تمام یا بخشی از احکام است.
صاحبان اين ديدگاه -كه همه يا بیشتر آنها را ناآشنايان به اصول اجتهاد تشكيل مىدهند-
اجتهاد و فتواهاى متكى به اسناد شناخته شده را غير پاسخگو دانسته و به لزوم تغيير كلى فتواها
و اجتهاد در اجتهاد 1تأكيد فراوان دارند (جمعی از مؤلفان ،بیتا :ج ،41ص .)138

آنها میگویند احکام اجتماعی اسالم متناسب با جامعهای است که ظرف زمانی و مکانی نزول
وحی بوده است .مطابق این نظریه «جاودانگی» وصف اصول ارزشی اسالم است و احکام اسالم
چنین خصوصیتی ندارد .آنها برای توجیه عصریشماری قواعد حقوق اسالم اظهار میدارند ،اعتبار
احکام اسالم به «طریقیت» آن است و هر حکمی که اجرای آن مقاصد ذاتی شریعت را تأمین نکند،
اعتباری نخواهد داشت .آنها مدعی هستند امروزه میان بسیاری از احکام شرعی قرآن و سنت و
مقاصد آن همسویی وجود ندارد و احکام شرعی که روزی برای مقاصد کالن شریعت تشریع شده
و عاقالنه و عادالنه بود ،امروزه نمیتواند غرض شارع را تأمین کند (کدیور.)26-29 :1380 ،

در بیان اینکه فقه سنتی و برگرفته از آیات و روایات مناسب جامعهی امروز نیست و لزوم تغییر
زبان دین برای صحبت با مردم به واسطه خشک بودن زبان فقه و تعبدی بودن آن بدون لحاظ
اندیشه و تفکر ،معیار قرار گرفته است در همین راستا به این عبارت دقت کنید:
«امروزه در مسائل دينى با لحن امر و نهى و تكليف با جوان مواجهه مىشود .امر و نهى و
تكليف زبان فقه است و در واقع با لحن فقه با جوان صحبت مىشود .زبان فقه را جوانان نمىفهمند!
آنها تنها زبان تفكر و تجربه و كشف واقعيتهاى زندگى را مىفهمند .امر و نهى بر اساس صالح
و فساد انسانها استوار است .وقتى با جوان حرف مىزنيم بايد از صالح و فساد كه پايهی امر و
نهى ماست سخن بگوييم و آنها را به تجربههايى كه خودشان مىكنند ،دعوت كنيم ،نه اينکه امر
و نهى مستقيم به جوانان بكنيم .روش سخن گفتن با جوانان بايد عوض شود» (مجتهد شبستری،

 .)497 :1381براساس این تفکر دیگر نیازی نیست در هر مسئلهای از مسائل به دنبال نظر شریعت
و فقه مقدس بود؛ به جای این کار بهتر است بررسی کنید عرف جامعهی مسلمین چه نوعی از
آن را میپسندد که همان مالک عمل قرار گیرد .این نگاه به مرور به بیاثر بودن فقه و بیپاسخ
بودن آن نسبت به مسائل اجتماعی منجر و درنهایت به امور شخصی و فقه فردی محدود میشود.
نصگرايى و توجه نکردن به مقاصد كالن.
 .1تغيير بنيادين شيوهی اجتهادِ موجود و متعارف ،به دليل ّ
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فقهی که نتواند زندگی اجتماعی انسانها را سروسامان دهد ،حتی ممکن است در منظر عموم
مناسب ساماندهی زندگی فردی هم نشود .براساس همین تفکر هم ممکن است گفته شود آنچه
که مبنای محض و بیچونوچرا در ساماندهی قواعد و احکام موجود در باب خانواده است ،اصل
استحکام است که به عنوان شاخص اصلی است و نه نصوص شرعی .البته باید گفت این روش
در میان فقهای عظام مهجور است.
 -3-1-4محوریت نصوص شرعی و توجه به اصل استحکام

شهید محمدباقر صدر ضمن تصریح بر اینکه اجتهاد ساختن اندیشهی اسالمی با رویدادهای
زندگی است ،میگوید« :هرگاه مدلول نص در قلمرو مسائل عبادی باشد باید به همان ظهور لغوی
یا سیاقی بسنده شود و نباید به آن چیزی افزود ،ولی هرگاه نص در قلمرو مسائل اجتماعی وارد
شده باشد ،در این صورت باید نص را از دریچهی فهم اجتماعی و ارتکاز مشترک میان مردم فهمید
و با چنین فهمی موجب توسعه یا تضییق نص گردید»( .حسینی)167 :1384 ،
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سید یزدی در شمار عالمان و فقیهانی است که در اجتهاد دینی ،نقش مقاصد را برجسته میکند.
از جمله مقاصدی که سید یزدی در فهم دینی و اجتهاد در حوزهی مسائل اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی بدان توجه کرده است ،عزت وکرامت انسانی ،حفظ نفس ،دینمداری ،عقلگرایی ،امنیت
و نظم عمومی است .وی بر بنیاد مقاصد استنباط فقهی کرده است و در حوزهی تبیین و تعریف
وظایف حکومت و سیاست نیز مقاصدنگر است؛ به مثالهای ذیل از ایشان توجه کنید:
مالک بودن منزل مسکونی ،وسیلهی نقلیه ،خدمتکار و دیگر وسایل زندگی اگرچه بیش از
حد احتیاج و نیاز عادی باشد ولیکن اگر متناسب با شرافت و کرامت بوده و شخص در تأمین
این مقصد مهم نیازمند به آنهاست ،مانع از گرفتن زکات نیست (طباطبایی یزدی :1419 ،ج ،4ص

 .)101همچنین کسانی که توانایی انجام فعالیت وکار دارند ،اما کار متناسب با شأن آنها نیست و
بهگونهای به کرامتشان آسیب میرساند ،درشمار مستحقین زکات برشمرده میشوند تا بتوانند
از آبرو و کرامتشان پاسداری کنند (همان ،ص .)103فراگیری علوم دینی و غیردینی که ضرورت
عینی و کفایی دارد ،از طریق زکات جایز است ،هرچند توانایی کار داشته باشد ،ولی کارکردن
مانع علمآموزی او میشود (همان.)104 ،

در دیدگاه اجتهادی سید یزدی اهمیت مقاصد تا جایی است که حاکم شرع میتواند برای
حفظ حقوق در جامعه ،برابر علم قطعی خودش حکم صادر کند .دلیل و مبنای چنین اختیار و

بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده»

صالحیتی مقاصدی است ،مانند برقراری عدالت و برابری و نهادینهسازی معروف و خیرات است

1

(یزدی :1414 ،ج ،2ص .)31

در تأیید روش فوق در استنباطات فقهی میتوان به مقابلهی ائمه با بعضی تالشها برای حالل
شمردن بعضی مسکرات اشاره کرد که متضمن توجه به غایت و مقصد شریعت در چینش احکام
فقهی است و جمود بر ظاهر احکام فقهی را مذمت کردهاند.
بر مبنای این روش ،منابع استنباط تنها ادلهى بیان کنندهی حكم شرعى است ،لكن توجه
دقيق و دائمى فقيه به مقاصد در استنباط و كشف احكام از ادله و منابع معتبر ضرورى است .در این
روش ،ابتدا قرآن و روایات دقیق بررسی میشود ،سپس بررسیهای روایی به قرآن عرضه میشود
و روایات مخالف کتاب خدا طرد میشود و در مرحلهی آخر از ظرفیت عقل در شکلدهی فهم از
دین استفادهی حداکثری میشود؛ در این صورت ،چهبسا فهمی که از کتاب و سنت بهدست آمده با
برهان عقلی معارض باشد یا دلیل عقلی مفاد یک روایت را تخصیص دهد یا تقیید کند -همانگونه
که در درون ادلهی نقلی موارد تعارض ،تخصیص و تقیید به وفور یافت میشود -همچنین میان
ادلهی نقلی با دلیل عقلی نیز این امور اتفاق میافتد (آملی 45 :1386 ،و.)46

در این روش ،گاهی متکفل استنباط احکام به مقاصد کالن شریعت در فهم واژههای دلیل
مبین حکم اثر مستقیم میگذارد و معنایی از دلیل برای او آشکار میشود که در گام نخست و
در تنگنای فهم واژهها بدونتوجه به مقاصد هرگز آشکار نمیشد .الغای خصوصیت و تعمیم حکم
مذکور در دلیل به موضوع غیرمذکور در آن گاه به دلیل توجه مذکور است؛ چنانکه فهم مضیق
و برخالف اطالق یا عموم واژگان یک دلیل نیز اثر این التفات و تنبه است و درنهایت اثر توجه
به مقاصد به اینجا ختم نشده و حتی صدور حکم را از شارع محل شک و تردید قرار میدهد
(علیدوست .)379 :1388 ،خالصه آنکه اهداف و مقاصد کالن شریعت از طریق ساختن یا شکستن
ظهور سند (همان )386 ،و زمینهسازی برای حضور عقل در کنار نص ،در فرایند استنباط تأثیر
میگذارد و نتیجهی آن را تغییر میدهد.
موارد ذیل مصادیقی هستند که مقصد و هدف حکم ،فقیه را از قرار گرفتن در تنگنای فهم
مضیق از واژگان خارج و نگاه وسیع و با احاطه بر ابعاد مختلف موضوع مربوطه را نصیب ایشان
کرده است .الزم به ذکر است ،حقوقدانان برجستهای نیز توجهاتی از این قبیل در استداللهای
خویش داشتهاند که در انتها به بعضی از آنها به عنوان متمم اشاره خواهد شد.
« .1لعموم ما دل على الحكم بالحق ،و القسط و العدل و ما أنزل اللّ من اآليات و األخبار و عموم أدلة األمر بالمعروف و النهي عن المنكر».
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الف -پاسخ امامخمینی به نامه حجت االسالم قدیری در سال  67که در آن از احکام و فتاوی
امام در مورد شطرنج و خرید و فروش آالت موسیقی ابراز تعجب کرده بود،کمی مسئله را واضحتر
میکند؛ در پاسخ این نامه امامخمینی ضمن گالیه از نگاه فردی به فقه و بیتوجهی به لوازم ادارهی
یک حکومت به ایشان مینویسد:
مبتنی بر نگاه شما امروز هم شیعیان مىتوانند بدون هیچ مانعى با ماشینهاى کذایى
جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سالمت محیطزیست است را نابود کنند
و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچکس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد،
منازل و مساجدى که در خیابانکشىها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر
مورد احتیاج است ،نباید تخریب گردد و امثال آن و بالجمله آنگونه که جنابعالى از اخبار
و روایات برداشت دارید ،تمدن جدید بهکلى باید از بین برود و مردم کوخنشین بوده و یا
براى همیشه در صحراها زندگى نمایند (موسوی خمینی :1368 ،ج  ،21صص .)149-152
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ب  -چنانکه اشاره شد ،مطابق نظر مشهور فقها ،در فقه حق زن بر مواقعه هر چهار ماه یکبار
تعیین شده است (طوسی4 :1400 ،؛ حلی :1410،ج ،2ص )606؛ حال اگر زنی به هر دلیلی همچون
جوانی یا بیشفعالی جنسی نیاز بیشتری به ارتباطجنسی داشته باشد ،ممکن است اجرای این
قاعده وی را در معرض گناه قرار دهد؛ لذا بعضی فقها با رعایت این نکته به عدم مدخلیت چهار

ماه در وجوب مواقعه قائل هستند؛ برای مثال ،صاحب عروةالوثقی آورده است:

1

اگر زوجه به دلیل کثرت میلش قادر به صبر تا چهارماه نیست ،بهگونهای که اگر با وی
مواقعه نشود در معصیت واقع میشود ،احتیاط آن است که زوج پیش از اتمام چهارماه به
همبستری با وی مبادرت ورزد یا وی را طالق دهد (یزدی طباطبایی :1409 ،ج ،2ص810؛
سبزواری :1413،ج ،24ص70؛ سبحانی ،بیتا :ج ،1ص.)107

در دیگر منابع نیز دراینباره به احتیاط حکم داده شده است ،چنانکه آیتاهلل سیستانی در

منهاجالصالحین میگوید:

هرگاه زوجه قادر به صبر تا چهار ماه نباشد ،به حیثی که زوج خوف داشته باشد وی در
حرام واقع شود ،پس احتیاط آن است که به همبستری با وی قبل از چهار ماه مبادرت
ورزد یا وی را طالق دهد و آزادش کند (سیستانی :1417 ،ج ،3ص .)104
« .1اذا کانت الزوجه من جهة کثرة میلها و شبقها التقدر علی الصبر الی اربعه اشهر بحیث تقع فی المعصیة اذا لم یواقعها فاالحوط
المبادره الی مواقعتها قبل تما االربعه او طالقها و تخلیه سبیلها».

بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده»

فارغ از اینکه این نوع از احکام براساس چه اسناد و مدارکی ارائه شده است میتوان عنصر
حاکم بر اینگونه فتاوی را خطر از دست دادن عفت زن دانست؛ لذا اینطور نیست که به هر

قیمتی زن باید چهار ماه را صبر کند .در همین خصوص آیتاهلل شبیری زنجانی در کتاب نکاح

خود ذیل این مسئله مینویسد:

روايتى كه ترك مباشره زوجه را پس از چهار ماه گناه دانسته مفهوم ندارد و از آن استفاده
نمىشود كه هر مردى مىتواند تا چهارماه مباشرت را به تأخير بيندازد (شبیری زنجانى،
 :1419ج ،5ص .)1484

ج -امامخمینی در پاسخ به استفتایی دخالت حاکم و طالق قضایی را برای دفع حرج زوجه
و پیشگیری از فساد مشروع دانستهاند؛ از ایشان سؤال شده است« :زوجهای که همسرش مفقود
شده اگر علم پیدا شد که فحص بیفایده است؛ آیا مضی اربع سنه الزم است و موضوعیت دارد
یا خیر؟» امام در پاسخ مرقوم داشتهاند« :چنانچه زوجه برای نداشتن زوج در حرج است  -نه
از جهت نفقه -بهطوریکه در صبرکردن معرضیت فساد است ،حاکم پس از یأس ،قبل از مضی
چهار سال میتواند طالق دهد ،بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به
حاکم نکرده جواز طالق برای حاکم بعید نیست در صورت یأس» (موسویالخمینی :1422 ،ج،3

صص 144و  .)145مستند به فتوای مذکور ،شورای عالی قضایی نیز بخشنامهای صادر و محاکم را
ملزم کرد تقاضای طالق همسران مفقودان جنگ را بپذیرد و به آنها رسیدگی و به استناد فتوای
امامخمینی حکم طالق را صادر کند.
د -کاتوزیان عقیده دارد ،اگر در اثر پیشرفت علم پزشکی این عیوب به صورت بیماريهاي
ساده و درمانپذیر درآیند ،دیگر عیب محسوب نشده و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد؛ براي
مثال اگر پیسی زن به آسانی درمان شود و ضرري بیش از بیماري حصبه یا سرماخوردگی براي
مرد نداشته باشد ،دیگر دادن حق فسخ به مرد معقول نیست .درواقع این حکم قانون مدنی براي
جلوگیري از ضرر شوهر است .حال با درمان این بیماري که دیگر موضوعی براي فسخ باقی
نمیماند .یعنی به نظر ایشان درمانپذیر بودن و درمانپذیرنبودن این بیماري سبب فسخ عقد
نکاح میشود (کاتوزیان.)205 :1387 ،

هـ  -همچنین مطابق نظر بیشتر فقها ،واهب چه قبل و چه بعد از هبه میتواند رجوع کند
ال متهب
مگر در موارد استثنایی؛ همچون موردی که بین واهب و متهب نسبت و قرابت باشد ،مث ً
پدر یا مادر یا فرزند واهب باشد .بعضی در فلسفهی چنین حکمی گفتهاند:
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اگر به واهب در اين موارد حق رجوع داده شود ،این هبه به جاى اينكه روابط خانوادگى
را استحكام بخشد ،بين خويشاوندان نفاق و كينه و كدورت ایجاد مىکند .در بیان بیشتر
فقها زن و شوهر در حكم اجنبى دانسته شده و هبهی آنها به يكديگر رجوعکردنی دانسته
شده است .لكن در عين اينكه در مقام استدالل حق رجوع را اقوا دانستهاند ،در مقام عمل
رجوع نکردن را مطابق با احتياط دانستهاند 1،و حق با همين نظر است ،زيرا در بعضى از
موارد ممكن است رجوع به استحكام خانواده لطمه زده و اساس خانواده را درهم فرو ريزد
(طاهری :1418 ،ج ،4ص .)564

 -2-4فرض نبود منصوصات شرعی

غالب احکام شرعی در فقه اسالمی به ادلهی منصوصه مستند است و با وجود آیاتاالحکام
و یا روایات متعدد از سوی پیامبر ( )و ائمه معصومین ( )کمتر موردی یافت میشود
که حکم آن خالی از منصوصات باشد ،اما با وجود این و با گذشت زمان و شکلگیری مقتضائات

100

گوناگون کم نیست مسائلی که دلیل منصوص ندارد ،مانند طالق حاکم در فرض ناتوانی زوج در
ایفای وظیفهی زناشویی یا بیزاری جنسی زوجه از شوهر و در معرض قرارگرفتن فساد که برای
هیچیک نصّ ی وجود ندارد .بنابراین این مسئله محل ابتالست و الزم است به این پرسش پاسخ
نص چه باید کرد و چگونه حکم آن استنباط میشود.
داده شود که در مواجهه با موضوع بدون ّ
آیا میتوان با اصل «استحکام خانواده» یا اصول و ارزشهای بنیادین شرعی بهمثابه دلیل و سند
نص را استنباط کرد؟
حکم رفتار کرد و از آن حکم موضوع بدون ّ
در مسائلی که نصّ ی برای آنها وجود ندارد ،فقیه امامی به چند روش میتواند حکم شرعی را
استنباط کند؛ یکی از این روشها بهرهجویی از قواعد کلی فقه اسالمی است .دهها قاعدهی فقهی
که مستند به آیات قرآنکریم و روایات اهل بیت ( )است و فقیه مستنبط را در استنباط
احکام یاری میکند؛ مانند قواعد نفی ضرر و نفی حرج که در سراسر فقه از جمله فقه خانواده
بسیار از آنها استفاده شده است .روش دیگر برای استنباط احکام غیرمنصوص ،بهرهجویی از مالکات
احکام است .اگر مجتهد بتواند به روش قطعی به مالک حکم پی ببرد و نیز به روش اطمینانآوری
نص احراز کند ،میتواند حکم منصوص را به غیر مورد آن تسرّی دهد از
ثبوت آن را در غیرمورد ّ
این روش به تنقیح مناط قطعی تعبیر میشود .اصول و ارزشهای بنیادین شرعی نیز میتواند در
نص مستند احکام شرعی باشد.
موارد خالی از ّ
 .1و األقوى أن الزوج و الزوجة بحكم األجنبي ،و األحوط عدم الرجوع في هبتهما لآلخر(خمینی ،بی تا ،ج  ،2ص 58
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مشهور فقها درخصوص انزجار جنسی زوجه از زوج به واجب نبودن طالق خلع قائلاند و
زوج را در پذیرش درخواست زوجه مخیر میدانند (اسدي حلّی :1413 ،ج  ،7ص  .)383در کنار این
نظریه ،دیدگاه دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه در کراهت و بیزاری بیش از حد زوجه از زوج،
طالق واجب است .در موردی که نه زوج و نه زوجه هیچکدام عیوب ظاهری فسخ و انحالل نکاح
را نداشته و از سالمت ظاهری جنسی برخوردارند ،اما از نظر روانی زوجه از شوهر خود منزجر
بوده و حاضر به همبستری با وی نیست؛ اولین کسی که چنین نظری داده است ،شیخ طوسی
است .ایشان مینویسد:
درصورتیکه زوجه به شوهرش بگوید که اگر مرا طالق ندهی من از تو اطاعت نمیکنم
و برای تو غسل جنابتی نخواهم کرد و بسترت را برای کسی آماده میکنم که تو خوش
نداری پس هرگاه زوج این سخن را از زوجه شنید یا از حال او پی ببرد که وی در یکی
از این امور معصیت میکند و لو بر زبان نیاورده باشد ،واجب است بر او که زوجه را خلع
نماید و وی را طالق دهد( 1طوسی.)529 :1400 ،

مسلم است ،شیخ طوسی در این مورد به کارکردهای تشکیل خانواده که همان عفاف و حیا
باشد ،توجه داشته است .در فرض باال به دلیل انزجار جنسی زن از شوهرش این امر معدوم شده
و حتی خوف آلودگی اخالقی زوجه را در پی خواهد داشت و ادامهی چنین زندگی نه مطابق با
نگاه شریعت از تشکیل خانواده است و نه اینکه زن و شوهر را از بیعفتی مصون نگه میدارد .پس
اصل «استحکام خانواده» که به عنوان شاخص و تراز شریعت در قانونگذاری خانواده است در
این فرض وجود ندارد .پس پایداری چنین خانوادهای حتی مبغوض شارع بوده و از مواردی است
که طالق مشروعیت مییابد.
جمعبندی و نتیجهگیری

موضوع هدفدار بودن خلقت به صورت کلی اجزایی دارد که مجموعهی برداشت از آنها ما
را به مقصد و منظور میرساند؛ به عبارت دیگر ،این اجزای خلقت در ابعاد تکوینی و تشریعی با
رویکردهای متناسب با خود و در ابعاد ابتدایی ،میانی و غایی توجه و دقت خالق آن را میرساند.
این نگاه در ابعاد تشریعی نشان از این دارد که خداوند متعال رسیدن به اهداف در ابعاد مختلف
که درنهایت به سعادت بشر ختم شود -را مدنظر داشته و در این مسیر احکام مبتنی بر توازن« .1إن ّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها :إن ّي ال أطيع لك أمرا ،و ال أقيم لك حدّا ،و ال أغتسل لك من جنابة ،و ألوطئنّ فراشك
من تكرهه إن لم تطلّقني .فمتى سمع منها هذا القول ،أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك ،و إن لم تنطق به وجب عليه خلعها».
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و عدالت را تشریع و هریک را متناسب با قصد و غرض حاکم بر آن وضع کرده است .خانواده نیز
بهعنوان یکی از موضوعات بسیار مهم از نگاه شارع مقدس دور نمانده و برآورد کلی از مسائل
گوناگون آن حاکی از آن است که رسیدن به یک خانواده متعالی و درنهایت سعادت جامعهی
بشری هدف ایشان در این موضوع بوده است؛ لذا برای رسیدن به این امر مهم احکام را بهگونهای
تبیین کرده که درنهایت با رعایت حال اعضای خانواده ،کانون خانواده را هرچه تمامتر مستحکم
کرده و موانع موجود بر سر راه آن را بردارد ،زیرا خانواده با کارکردهای مختلفی که دارد نسبت
به اعضای خود بستری را فراهم میکند تا زمینهی تکامل انسانی را فراهم کند؛ برایناساس اصل
«استحکام خانواده» میتواند بهعنوان یک نظریهی بنیادین سمتوسوی حاکم بر حکمگذاری و
در نهایت قانونگذاری در مورد خانواده را مشخص کند.
این اصل که در زمرهی مقاصد کالن شریعت در حوزهی قواعد و احکام خانواده به شمار میرود
میتواند در تعامل با نصوص مبین احکام بهعنوان عنصر مکمل در ایجاد نظام فقهی پویا در امر
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خانواده مؤثر باشد؛ عنصری که نه از نصوص شرعی کامل مطرود شده و جایی در استنباطات
فقهی ندارد و نه کامل جایگزین نصوص مبین احکام شده است و مقاصد محوری را معیار استنباط
احکام شرعی میداند.
توجه به مقاصد از جمله اصل «استحکام خانواده» -که محور متمایزکنندهی روش سوم از
روشهای دیگر است -نهتنها در برداشت فقیه از واژگان و انعقاد و عدم انعقاد عموم و اطالق دلیل
احکام مؤثر است ،بلکه حتی ممکن است صدور یک حکم از شارع را محل شک و تردید قرار دهد
و البته در فرض نبود منصوصات شرعی ،اصول کلی این ظرفیت را دارد که به عنوان دلیل حکم
نقش ایفا کند.
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(ط  -الحديثة) ،قم :مؤسسه امام صادق .
ggــــــــــ  ،محمدبن منصوربن احمد1410( ،ق) .السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ،قم :دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
ggابن شعبه حرانى ،حسنبن على1404( ،ق) .تحف العقول عن آل الرسول صلى اهلل عليه و آله،
قم :جامعه مدرسين.
ggابن فارس ،احمدبن فارس ،معجم مقاييس اللغه ،قم :بیتا.
ggاردبيلى ،سيد عبدالكريم موسوى1427( ،ق) .فقه الحدود و التعزيرات ،قم :مؤسسة النشر لجامعة
المفيد رحمه اهلل.
ggاسحاقی ،محمد و مهدیه شعبانی« .)1398( ،قلمرو آزادی زن پس از ازدواج» ،مطالعات راهبردی
زنان ،دوره  ،21ش .84
ggآمدی ،عبدالواحد1410( ،ق) .غرر الحکم و درر الکلم ،قم :دارالکتب االسالمی.
ggبحرانى آلعصفور ،يوسفبن احمدبن ابراهيم1405( ،ق) ،الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة،
قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.
ggپاينده ،ابوالقاسم .)1382( ،نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى اهلل عليه و

آله) ،تهران :دنياى دانش.
ggجمعى از مؤلفان ،فقه اهل بيت ( العربیه) ،قم :مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب
اهل بيت  ،بیتا.
ggجناتى شاهرودى ،محمد ابراهيم ،منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسالمى ،بیجا ،بینا ،بیتا.
ggجواد آملی ،عبداهلل .)1386( ،منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ،قم :اسرا.
ggحسینی ،محمد ،1384 ،االجتهاد و الحیات ،قم :موسسه دایرة المعارف فقه اسالمی.

ggحسينى سيستانى ،سيد على1417( ،ق) .منهاج الصالحين ،قم :دفتر حضرت آية اهلل سيستانى.
ggحسينى شبر ،سيد على .العمل األبقى في شرح العروة الوثقى ،نجف اشرف :مطبعة النجف.

ggحسينى شيرازى ،سيد محمد ،إيصال الطالب إلى المكاسب ،تهران :منشورات اعلمى ،بیتا.
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ggحلّى (عالمه) ،حسنبن يوسفبن مطهراسدى ،)1413( ،مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
ggح ّلــى ،مقدادبــن عبــداهلل ســيورى1404( ،ق) .التنقيــح الرائــع لمختصــر الشــرائع ،قــم :كتابخانــه
آيــة اهلل مرعشــى نجفــى (.)
ggرازى نجفى اصفهانى ،محمدتقى .االجتهاد و التقليد (هداية المسترشدين) ،قم :آل البيت  ،بیتا.
ggراغب اصفهانى ،حسينبن محمد1412( ،ق) .مفردات ألفاظ القرآن ،لبنان-سوریه :دارالعلم -
الدارالشامية.
ggسبحانی ،جعفر( ،الف) .االعتصام بالكتاب و السنه ،قم ،نرم افزار جامع فقه ،بیتا.
ggــــــــــ ( ،ب) .نظام النكاح في الشريعة اإلسالمية الغراء ،قم ،بیتا.
ggسبزوارى ،سيد عبداألعلى1413( ،ق) ،مهذّ ب األحكام (للسبزواري) ،قم :المنار.
ggشاطبی ابواسحاق ،ابراهیمبن موسی .الموافقات فی اصول الشریعه ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،بیتا.
ggشبيرى زنجانى ،سيدموسى1419( ،ق).كتاب نكاح (زنجانى) ،قم :راىپرداز.
ggشريف الرضى ،محمدبن حسين  -فيض االسالم اصفهانى ،على نقى .)1379( ،ترجمه و شرح نهج
البالغة (فيض اإلسالم) ،تهران :تأليفات فيضاإلسالم .
ggشیروانی ،علی .)1388( ،ترجمه اصول فقه ،قم :دارالفکر.
ggصاحببن عباد1414( ،ق) .كافى الكفاة ،اسماعيل بن عباد ،المحيط في اللغة ،بیروت -لبنان :عالم الكتاب.
ggطاهرى ،حبيب اهلل1418( ،ق) .حقوق مدنى ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين
حوزه علميه قم.
ggطوسى ،ابوجعفر محمدبن حسن1400( ،ق) .النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى ،بیروت :دارالكتاب العربي.
ggــــــــــ 1407( ،ق) .تهذیباالحکام ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
ggعاملى (شهيد اول) ،محمدبن مكى ،القواعد و الفوائد ،قم :كتابفروشى مفيد ،بیتا.
ggعاملى (شهيد ثانى) ،زينالدينبن على1413( ،ق) .مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،قم:
مؤسسة المعارف اإلسالمية.
ggعثمان ،محمود حامد1423( ،ق) .القاموس المبين في إصطالحات األصوليين ،رياض.
ggعلیدوست ،ابوالقاسم .)1388( ،فقه و مصلحت ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
ggــــــــــ  .)1382( ،فق ه و عقل ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
ggعمید زنجانى ،عباس على1421( ،ق) .فقه سياسى (عميد) ،تهران :اميركبير.
ggغزالی ،ابوحامد محمدبن محمد1417( ،ق) .المستصفی فی علم األصول ،تصحیح :محمدعبدالسالم
عبدالشافی ،بیروت :دارالکتب العلمیة.
ggفیض ،علیرضا .)1382( ،ویژگی اجتهاد و فقه پویا ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.

بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده»

ggقرشى ،علىاكبر .)1371( ،قاموس قرآن ،تهران.
ggکاتوزیان ،ناصر .)1387( ،دوره مقدماتی حقوق خانواده ،تهران :میزان.
ggــــــــــ  .)1386( ،مبانی حقوق عمومی ،تهران :میزان.
ggکدیور ،محسن« .)1380( ،گذر از اسالم تاریخی به اسالم معنوی» ،بازتاب اندیشه ،ش .18
ggكلينى ،محمدبن يعقوببن اسحاق1407( ،ق) .الكافي (ط  -اإلسالمية) ،تهران :دارالكتب اإلسالمية.
ggمجتهد شبستری ،محمد .)1381( ،نقدى بر قرائت رسمى از دين ،تهران :طرح نو.
ggمجلسى ،محمدباقربن محمدتقى1403( ،ق) .بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،بیروت :دار
إحياء التراث العربی.
ggمحمدى ،على .)1387( ،شرح اصول فقه ،قم.
ggمظفر ،محمد رضا ،حاشية المظفر على المكاسب ،قم :حبيب.
ggمغنيه ،محمد جواد1421( ،ق) .الفقه على المذاهب الخمسة ،بیروت -لبنان :دارالتيار الجديد  -دار الجواد.
ggمکارم شيرازى ،ناصر1424( ،ق) .كتاب النكاح ،قم :مدرسه امام علىبن ابى طالب .
ggملکی اصفهانی ،مجتبی .)1379( ،فرهنگ اصطالحات اصول ،قم :عالمه.
ggمنتظری نجفآبادى ،حسين على1427( ،ق) .معارف و احكام بانوان ،قم :مبارك.
ggموسوی الخمینی ،سید روحاهلل .)1368( ،صحیفه نور ،تهران :دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی.
ggــــــــــ  ،تحرير الوسيلة ،قم :دارالعلم ،بیتا.
ggــــــــــ 1422( ،ق) .استفتائات (امام خمينى) ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين
حوزه علميه قم.
ggمهرآرام ،پرهام و بدیع فتحی« .)1394( ،سیاستگذاری خانواده با تأکید بر حقوق آلمان» ،قضاوت ،ش .84
ggنجفى ،محمد حسن1404( ،ق) .جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،بیروت :دار إحياء التراث العربي.
ggنراقى ،مولى احمدبن محمد مهدى1415( ،ق) .مستند الشيعة في أحكام الشريعة ،قم :آل البيت
عليهمالسالم.
ggهدایت نیا ،فرج اهلل« .)1391( ،منع امساک اضطراری در روابط خانوادگی» ،تماشاگه راز ،ش .23
ggــــــــــ « .)1395( ،کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده» ،حقوق اسالمی ،سال سیزدهم،
ش .51
ggیزدی ،محمد تقی .)1391( ،پرسش و پاسخ ها ،قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی.
ggيزدى ،سيد محمد كاظم طباطبايى ،)1419( ،العروة الوثقى (المحشّ ى) ،قم :دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
ggــــــــــ  ،)1414( ،تكملة العروة الوثقى ،قم :كتابفروشى داورى.
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